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إشكالية الملتقى
تشكل المالية المحلية أساس حياة الجماعات اإلقليمية عموما والبلديات خصوصا إذ تمكنها من أداء
مهامها والقيام بوظائفها وضمان استمرارية تقديم خدماتها للمواطنين باعتبارها من المرافق العمومية
الحيوية ،وقد منحت لها بذلك االستقاللية المالية واإلدارية لتسمح لها باتخاذ قراراتها -التي تندرج طبعا
ضمن اختصاصاتها -وتمويل مشاريعها التي تنبع من خصوصيات إقليمها وتستجيب لتطلعات قاطنيها من
مواردها الخاصة وبكل حرية أي دون أي تأثير أو تدخل للسلطات المركزية.
تتكون المصادر الرئيسية لتمويل البلديات في الجزائر خاصة من عائدات الجباية المحلية كمورد ذاتي
ومخصصات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية واإلعانات المركزية كمورد خارجي ،في حين
تتسم اإليرادات المتعلقة بمداخيل األمالك ونواتج االستغالل بضعف مردوديتها وال تساهم إال بنسبة ضئيلة
من مجموع الموارد المالية اإلجمالية للبلديات و هذا بالرغم من أنها تشكل موارد ذاتية دائمة ،وفي هذا
الصدد نسجل أيضا أن ميزانيات العديد من البلديات ال تزال غير كافية بالنظر لالحتياجات الهائلة التي
يتعين تلبيتها ،بل و حتى أن اإلعانات التي ينتظر منها تدعيم التوجه التنموي للجماعات اإلقليمية عادة ما
توجه إلى تغطية العجز المسجل في أعباء التسيير.
هذا ما يجعل المالية المحلية تشهد قيود متزايدة فعلى الرغم من تعدد الضرائب و الرسوم التي تستفيد
منها البلديات إال أن األداء الجبائي لفائدة البلديات ما يزال ضعيفا في وقت تبقى المناطق الصناعية أو
التجارية الوعاء الضريبي المفضل للهيكل الجبائي المحلي ،مما يجعل البلديات التي تفتقر إليها في حالة عجز
دائم ،وهذا من هذا يظهر جليا ضرورة السعي لتثمين مصادر اإليرادات الموجودة والبحث عن مصادر أخرى
تدعم قدرتها التمويلية ،وتساهم في دفع التطور االقتصادي المحلي وتمكنها من رفع التحديات االقتصادية
وحتى االجتماعية بها وفي الوقت نفسه التقليص من تبعيتها لميزانية الدولة .
في هذا الصدد يجب العمل على تفعيل آلية التضامن بين البلديات التي تم استحداثها بموجب قانون المالية
التكميلي لسنة ، 2666الذي أدخل مفهوم التضامن الالمركزي بين البلديات في نفس الوالية ،إذ بإمكان
البلديات ذات الموارد المالية الكبيرة وفي إطار آلية التضامن المالي المحلي بعد مداوالت المجلس الشعبي
البلدي أن تقدم إعانات لصالح البلديات في نفس الوالية من خالل ميزانية الوالية التي ينتمون إليها ،وأيضا
دراسة إمكانية اللجوء للقروض المسترجعة التي يقدمها صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية
لدعم المشاريع االستثمارية المنتجة للمداخيل والتي تندرج في إطار نظرة جديدة لدورها االقتصادي .
كما يجب بالضرورة السعي نحو عقلنة النفقات والتحكم فيها ،وهنا تطرح العديد من البدائل منها ما يهدف
للحد من اإلنفاق المحلي كالتخلي عن أي إنفاق جديد ،وتخفيض نفقات التسيير الحالية ،وتخفيض
االستثمارات أو إلغائها ،الحد من اإلعانات المقدمة وما إلى ذلك ،ومنها ما يسعى لترشيد األداء التسييري
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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باللجوء الستخدام أساليب تسييرية حديثة تهدف لمواجهة العجز التسييري المحلي وتساهم في تحقيق
أفضل قيادة لألداء من خالل التحول من طغيان منطق الوسائل إلى توجه االلتزام بتحقيق النتائج وتحدى
الفعالية.
تظهر بالتالي الحاجة إلى تحقيق توازن بين التدخالت المتنوعة للبلديات ومواردها المحدودة ،خاصة وأنها
تشهد خالل السنوات األخيرة تناقص اإلعانات المركزية وبالمقابل تزايد ضغط المهام الموكلة إليها ،انطالقا
مما سبق تتمحور إشكالية هذا الملتقى حول السؤال التالي " :كيف يمكن تحسين تعبئة الموارد المالية
الحالية والمحتملة للبلديات وترشيد نفقاتها؟"
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شروط تقديم المداخالت
-

أن يكون البحث منسجم مع أحد محاور الملتقى ،وأن يحترم المنهجية العلمية.

-

أال يكون قد قدم أو نشر من قبل تحت أي شكل من األشكال .
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-

ال تزيد عدد صفحات المداخلة عن  62صفحة وال تقل عن 22صفحة.

-

ترفق المداخالت بملخص بالسيرة الذاتية للباحث والتي تتضمن التعريف بالباحث وأهم أعماله العلمية.

-

تمنح األولوية للبحوث التطبيقية.
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ملخص:
إن تطبيق مبادئ الحوكمة للجماعات المحلية في ظل تزايد نفقاتها وشح موارده ال يقتض ي إصالحات موازناتية فحسب بل
أصبح من الضروري العمل أكثر على تحقيق ترشيد استخدام مواردها بصفة هامة ومواردها المالية بصفة خاصة ،وهو ما
يحتم ضرورة البحث عن كيفية عقلنة استخدام المالية العمومية والمحلية ،وهو ما يتطلب تطبيق جيد ألدوات تسيير
النجاعة والعمل على خلق الثروة والشغل.
الكلمات المفتاحية :الحوكمة ،الجماعات المحلية ،ترشيد النفقات ،المالية المحلية.
Résumé :
L’application des principes de bonne gouvernance au niveau local, nécessite non seulement des
réformes budgétaires mais aussi une rationalisation des finances publiques locales par la
maximisation des recettes et la minimisation des dépenses tout en assurant une bonne gestion de
la performance et la création de la richesse et de l’emploi.
Mots clés : Gouvernance, collectivités locales, Rationalisation des dépenses, finances locales.

مقدمة:
تعتبر الجماعات المحلية جزأ من النظام العام للدولة ،وصورة عاكسة لنشاطاتها ومجهوداتها في
المجتمع وللسياسة العامة التي تنتهجها ،فالجماعات المحلية تعمل على ترجمة سياسات الدولة في أبعادها
التنموية المختلفة ،لتحقق بذلك الخدمة العمومية للمواطن ،كما تعتبر المحلية أحد اآلليات األساسية في
تحقيق هذه التنمية ،والسيما في بعدها المحلي ،وعليه فمن الضروري إعطاء األهمية لمالية الجماعات
المحلية لتمكينها من تحقيق هذه الغاية.
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تواتي إدريس ومحمد براغ

لكن وفي ظل ظروف األزمة وشح الموارد المالية ،وتزايد الطلب على خدمات الدولة أصبح لزاما على
هذه األخيرة أن تفكر في االستغالل األمثل لمواردها ،وذلك بالتقليل من النفقات إلى الحد الذي يسمح من
تلبية الطلب على الخدمة دون اإلسراف في ذلك وبمراعاة الموارد المتاحة ،أو ما تم االصطالح عليه بترشيد
النفقات العمومية ،وعليه نطرح إشكالية مداخلتنا.
كيف يمكن أن نصل إلى ترشيد النفقات العمومية على المستوى المحلي دون المساس بمبدأ الخدمة
العمومية الضرورية للمواطن؟
ولإلجابة عن اإلشكالية قسمنا موضوعنا هذا إلى ثالثة أجزاء كما يلي:
 .Iمفهوم التمويل المحلي للجماعات المحلية في الجزائر الواقع التنظيمي لها.
 .IIالمالية المحلية للوالية والبلدية في الجزائر.
 .IIIإشكالية ترشيد النفقات على مستوى الجماعات المحلية وآليات تحقيقها في الجزائر.
.I

مفهوم التمويل المحلي للجماعات المحلية في الجزائرو الواقع التنظيمي لها
 .2المالية المحلية ،أهميتها وخصائصها:
إن التمويل المحلي للجماعة المحلية يعبر عن العصب الحساس في تحقيق التنمية المحلية؛ فهو

يتعلق بجميع الموارد المالية المتاحة لهذه الجماعات أو التي يمكن أن تتوفر عليها من مصادر مختلفة ،وفي
إطار التشريع والتنظيم المعمول به ،ولتستخدمها في تمويل التنمية المحلية بما ينعكس إيجابا على أفراد
المجتمع المحلي بصفة خاصة والمجتمع العام بصفة عامة ،وقد بات من الضروري اليوم أن تعمل
الجماعات المحلية على تحقق أبعاد التنمية المختلفة ،كما بات من الضروري عليها العمل على تعظيم
استقالليتها اتجاه السلطة المركزية .ومما سبق يمكن القول أن التمويل المحلي يرتبط بسعي الجماعات
المحلية لتوفير الموارد المالية الالزمة لقيامها بمختلف نشاطاتها و لتجسيد التنمية المحلية المنشودة،
بالصورة والكيفية التي تليق بهذه التنمية وتعطي استقاللية مالية أفضل لهذه الجماعات اتجاه الحكومة.
أ -مفهوم المالية المحلية:
تعتبر الجماعات المحلية أحسن جهاز إداري محلي يمكنه تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في
مختلف المجاالت ،وال يكون ذلك إال عن طريق المالية المحلية وتعود نشأة المالية المحلية ألسباب عديدة
أهمها ،إتساع نطاق وظائف اإلدارة الحكومية حيث تنقل دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة
المتدخلة نظرا التساع وظائفها ،مع وجوب تنويع أسلوب اإلدارة تبعا للظروف المحلية.
وتعتبر المالية المحلية أحد فروع المالية العامة نظرا ألنها تتضمن القواعد المنظمة لإليرادات
والنفقات ،ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القواعد الفنية المنظمة لتحصيل اإليرادات وصرف النفقات
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المتعلقة بالهيئات المحلية ،وتعتبر المالية المحلية الركن الركين لإلدارة العامة بصفة عامة واإلدارة
المحلية بصفة خاصة لما لها من تأثير كبير على التنمية المحلية ،وهي بذلك أداة للتوجيه االقتصادي
واالجتماعي ،الذي ينطلق من الدور الذي أصبح منوطا باإلدارة المحلية ،وهي بذلك أداة للتوجيه االقتصادي
واالجتماعي ،الذي ينطلق من الدور الذي أصبح منوطا باإلدارة المحلية في مختلف الميادين ،والتي تنشأ
عن طريق التنبؤ واإلذن للنفقات واإليرادات وفق مبادئ المالية المحلية.
وتتمثل المالية المحلية في الموارد الداخلية والخارجية التي تعود للجماعات المحلية ،التي تكون من
مصادر عدة من الجباية المحلية واإلعانات ،ومنها استغالل أمالكها ومشاريعها ،وكذلك التبرعات التي تأتيها
من المواطنين الذين يدفعهم إليها شعورهم بعودة هذه التبرعات عليهم في مجتمعهم الصغير نظرا لتمتع
السلطة المحلية بذمة مالية مستقلة ،وبالتالي تحقيق الديمقراطية الحقيقية.
ب -أهمية المالية المحلية:
تكتس ي المالية المحلية أهمية في كونها األقدر على االهتمام بحاجات المواطنين ،وذلك يحل مشاكلهم
على يد من هم أعلم بطبيعة المنطقة ،ومن هم أعلم بأنجح الوسائل تحلها ،نظير ما يتكبده المواطنين
المحليين من أعباء كالضرائب وما تحققه من منافع يتم توزيعها عليهم ،بينما يتضاءل إحساس أفراد
المجتمع بما يعود عليهم من منافع نتيجة ما يتحملونه من ضرائب لتمويل اإلنفاق العام ،وتظهر هذه األهمية
من خالل ما يلي:
-

أن الهيئات المحلية ومن خالل ماليتها المحلية تحاول جلب السلع والخدمات وتوفيرها للمواطنين

سواء السلع التي يجلبها الخواص والتي تخضع لقانون العرض والطلب أو لسلع القطاع العام الموجهة
خصيصا للطبقة األكثر حرمانا في المجتمع ،وبالتالي تكمن أهمية مالية الجماعات المحلية في رصد مبالغ
نقدية لجلب هذه السلع وبالتالي المساهمة في تحسين الظروف المعيشية الطبقات المحرومة ،وبالتالي
تعديل نسبة الدخل الفردي للمجتمع عموما ،وبالتالي زيادة الدخل القومي.
-

أنها تخص مواطني منطقة معينة أو حيزا جغرافيا معينا ،وبالتالي يقوم مواطني تلك المناطق بإنجاح

المشاريع الموجودة لديهم خصوصا وأنهم يدركون المنافع المحققة من تلك المشاريع الموجودة لديهم
وستعود عليهم بالنفع لهم وليس لغيرهم ،مما يحفزهم على العمل أكثر لزيادة دخولهم ومن ثمة نجدهم
يتخذون أفضل الوسائل واإلمكانات للحصول على أكبر إشباع ممكن بأقل نفقة ممكنة.
-

أنها تحقق التعاون المطلوب بين أفراد المجتمع من خالل الهيئات أو اإلعانات التي تقدم من طرف

األفراد لدعم الجماعات المحلية في إنجاز المشاريع الخيرية ،والتي تعود بالنفع العام على المواطنين كبناء
العيادات أو المستوصفات أو مراكز إيواء األطفال المعاقين وبناء المساجد وغيرها مما يولد لدى المجتمع
روح التعاون والتضامن الذي دعت إليه جميع األديان وحثت عنه القوانين والمراسيم الدولية.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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ج -خصائص المالية:
-

للمالية المحلية جملة من الخصائص يمكن ذكر بعضها في النقاط التالية:
عدم مرونة اإليرادات المالية المحلية.
اإليرادات المالية المحلية تحكم اإلنفاق المحلي.
خضوع المالية المحلية للرقابة المركزية.
محدودية الموارد المالية ومجال اإلنفاق.
 .6الواقع التنظيمي والتسييري للجماعات المحلية في الجزائر:

إن مراجعة البعد التنظيمي والتسييري للجماعات المحلية في الجزائر يظهر أن هذا البعد يتمحور بين
مستويين وهما الوالية والمجلس الشعبي البلدي ،حيث أن يمكن توضيح تنظيم وتسيير كل من هما في
مايلي:
 التنظيم اإلداري للوالية:لقد صدر المرسوم التنفيذي رقم  622-11ليحدد أجهزة اإلدارة العامة في الوالية وهياكلها ،وعليه
سنعرض أوال األجهزة اإلدارية للوالية ،ثم نتناول الهياكل اإلدارية للوالية.
 ويضم كل من: األجهزة اإلدارية للوالية :وتتكون من:
الديوان.
األمانة العامة.
 الهياكل اإلدارية :وتتكون من:
مديرية اإلدارة المحلية
مديرية التنظيم والشؤون العامة
-

تسير الوالية:
تعتبر الوالية مؤسسة دستورية ،وطبقا لنص المادة األولى من القانون رقم  22-26المؤرخ في  64ربيع

األول عام  2100الموافق لـ  62فبراير سنة  6226المتعلق بالوالية" :الوالية هي الجماعة اإلقليمية للدولة
وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وهي أيضا الدائرة اإلدارية عبر الممركزة للدولة ...
وتحدث بموجب القانون".
وطبقا لنص المادة التاسعة من نفس القانون ،فللوالية اسم وإقليم ومقر رئيس ي.
ج .هيئتا الوالية :للوالية هيئتان هما:

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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-

الوالي:
يعتبر الوالي هيئة عدم تركيز ،إذ يعتبر مفوض الحكومة على مستوى الوالية باعتباره من الموظفين
السامين في الدولة ،يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاس ي من طرف رئيس الجمهورية حسب المادة 16
من الدستور ،وهو ما نصت عليه كذلك المادة األولى من المرسوم الرئاس ي رقم  612-11المؤرخ في
 22أكتوبر  ، 2111المتعلق في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة ،ويعتبر من الوظائف العليا في
الدولة حسب المرسوم التنفيذي  662-12المحدد لقائمة الوظائف العليا في الدولة.

-

تسيير المجلس الشعبي الوالئي:
يعتبر المجلس الشعبي الوالئي وفقا ما نص عليه قانون الوالية  22-26في المادة  26على أنه هيئة
مداولة للوالية ،حيث يعمل المجلس الشعبي الوالئي في إطار قانوني عن طريق المداوالت واللجان
التي يشكلها تحت رئاسة رئيس المجلس الشعبي الوالئي الذي يناط به تنظيم أعمال هذا المجلس
وذلك خالل  21دورات ،حيث يتناول في الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصاته باستثناء الحاالت
المنصوص عليها صراحة في قانون الوالية ،وتتخذ المداوالت باألغلبية البسيطة ألعضاء المجلس
الحاضرين أو الممثلين ،كما تحرر المداوالت وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
يمارس المجلس الشعبي الوالئي اختصاصات في إطار الصالحيات المخولة للوالية بموجب القوانين
والتنظيمات ويتداول في المجاالت التي ذكرتها المادة  22من قانون الوالية  22-26كما يساهم في
إعداد مخطط تهيئة إقليم الوالية كما يعلمه الوالي بالنشاطات المحلية أو الجهوية أو الوطنية
الخاصة بتهيئة اإلقليم ويتداول قبل المصادقة عليها.

-

الهياكل اإلدارية:
توجد في الوالية مديريتان هما :مديرية اإلدارة المحلية ومديرية التنظيم والشؤون العامة ،تم

إنشاؤهما وفق الهيكل والصالحيات الموجودة حاليا بموجب المرسوم التنفيذي  622-12المؤرخ في 22
سبتمبر  ،2112المحدد لقواعد تنظيم وسير مصالح الشؤون العامة واإلدارة المحلية وقواعد تنظيمها
وعملها ،حيث نص في مادته الثالثة أن المديريتان تتكون كل واحدة منهما من  26إلى  21مصالح تضم كل
مصلحة  20مكاتب على األكثر ،كما حدد مهام المديريتان في تنفيذ كل التدابير التي تضمن تطبيق التنظيم
العام واحترامه ،وتقوم بكل عمل من شأنه أن يقدم دعما إسنادي يمكن المصالح المشتركة في الوالية من
السير سيرا منتظما.
-

تنظيم وسير البلدية :طبقا لقانون البلدية ،فإن للبلدية اسم وإقليم ومقر رئيس وتتوفر على هيئتين
أساسيتين هما:
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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أ -المجلس الشعبي البلدي( :هيئة مداولة)
ب -األمين العام :إدارة ينشطها األمين تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.1
.II

المالية المحلية للوالية والبلدية:

باعتبار الجماعات المحلية هيئتان تمثل الالمركزية وتتمتع باالستقاللية المالية ،هذا يجرنا لدراسة مالية
هذه الهيئات.
.I

المالية المحلية للوالية:

وفقا للقانون  22/26المؤرخ في ( 6226/26/62ج .ر ،العدد  ،)26نصت المادة  222من القانون
 22/26المتعلق بالوالية على أن" :2ميزانية الوالية هي جدول تقديرات اإليرادات والنفقات السنوية
للوالية ،كما هي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير مصالح الوالية وتنفيذ برنامجها للتجهيز واالستثمار".
ومن ذلك يمكن استنتاج خصائصها كما يلي:
ذات طابع ترخيص
تشكل مداولة من مداوالت م .ش المنتخب.
ذات طابع تقديري
ذات طابع سنوي
ميزانية متوازنة
وتتكون حسب المادة  221من قانون الوالية من ثالثة وثائق تتمثل في:
 الميزانية األولية الميزانية اإلضافية االعتمادات المصادق عليها منفردة المادة  221/6من قانون الوالية.II

المالية المحلية للبلدية:
تتمثل اإليرادات:
الموارد الجبائية المرخص بتحصيلها لفائدة البلدية
المساهمات الممنوحة من طرف الدولة
الحصص من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية Fccl
اإليرادات المتأتية من الممتلكات (أسواق ،مذابح ،أكشاك بلدية ،قاعات حفالت ،مالعب )......
الهبات والمساعدات
وتتمثل النفقات في:
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي -6262
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نفقات التجهيز العمومي
مصاريف صيانة طرق البلدية والمدارس االبتدائية
تجهيز وتهيئة المطاعم المدرسية
نفقات صيانة وإعادة تهيئة منشآت البلدية
مصاريف اإلدارة العامة ،معدات وأدوات ،كهرباء ......إلخ.
 .IIIإشكالية ترشيد النفقات على مستوى الجماعات المحلية وآليات تحقيقها في الجزائر:
.2

مفهوم ترشيد النفقات على مستوى الجماعات المحلية:

عند البحث في هذه اإلشكالية وجدت أن هناك اختالف وعدم تحديد موحد لمفهوم ترشيد النفقة أو
عقلنة اإلنفاق مع صعوبة تحقيق الهدف المرجو منها حسب التعاريف الواردة عند المشارقة.
ترشيد النفقة العامة هو انتهاج الحكومة لمجموعة من السياسات واإلجراءات اإلنفاقية التي تترتب
عليها التوافق بين متطلبات التغيير بالزيادة أو النقصان في معدالت نمو النفقة العامة من جهة ،وتحقيق
معدالت النمو االقتصادي واالجتماعي المستهدف من جهة أخرى ،ومعناه أن ترشيد النفقة العامة يعني
بالضرورة تقليم معدالت اإلنفاق العام.
عند األوروبيين :يمكن شرح ذلك من خالل اإلصالحات على المالية العامة.
يمكن الرجوع لتقارير  OCDEوذلك من خالل التحكم في التحوالت االجتماعية والتوظيف في القطاع
العمومي.
وأما في الجزائر :فمنذ سنوات والحكومات المتوالية تتحدثا عن ترشيد النفقات العمومية وضرورتها
خاصة في الظروف المالية الصعبة التي عرفتها الجزائر مؤخرا ولشرح رؤية الدولة للموضوع رأيت أن أضع
أمامكم آخر مراسلة من مصالح الوزارة األولى المؤرخة في  22جانفي  6262ذات موضوع بخصوص ترشيد
النفقات العمومية والتحكم فيها والذي يأمر فيها السيد الوزير األول بتقليص:
تكاليف تسيير المصالح.
النفقات المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والندوات واأليام الدراسية من خالل استعمال منشآت
اإلدارة.
نفقات الوقود ،المصاريف المرتبطة بالخرجات الميدانية وبتنقالت الموظفين وأعوان اإلدارة
داخل البالد.
تعليق كل إنشاء لكل منشآت عمومية جديدة.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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تنزيل لنفقات المستخدمين إلى مستويات يمكن تحملها.

 .6آليات ترشيد النفقات في الجزائر:
أ .آليات وقائية :ويتحقق ذلك من خالل:
 رقابة سابقة
المراقب المالي
المحاسب العمومي
لجان الصفقات المحلية
 رقابة الحقة (قضائية).
رقابة مجلس المحاسبة
رقابة المفتشية العامة للمالية
ب .آليات محاسبة:
اإلسراع في إصالح نظام المحاسبة العمومية واعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العمومي
اإلداري.
استخدام نظام محاسبة التكاليف ومحاولة إسقاطه على القطاع العمومي.
ت .رقابة الدائرة على المجالس الشعبية البلدية:
ونشير هنا للمنشور الوزاري المؤرخ في  6222/26/64والمتعلق بمنهجية وطريقة مراقبة الميزانيات
اإلضافية العاجزة للبلديات.
خاتمة:
انتهجت الجزائر أسلوب إداري قائم على الالمركزية وعدم التمركز ،حيث أصبح من الصعب تركيز
جميع السلطات على المستوى المركزي ،خاصة بعد ازدياد وتنوع الخدمات المطلوبة من طرف المواطن،
والذي أصبح هو كذلك يطال بالمشاركة في ممارسة السلطة على المستوى المحلي ،لكن هذا األسلوب الذي
يعتمد على نظام (ديموقراطي) ،لم يستطع تحقيق الموازنة بين المركزية والالمركزية ،خاصة في الجانب
التمويلي لهذه الهيئات (الوالية – البلدية) ،فرغم االستقاللية المالية التي تتمتع بها لم يمكنها هذا من
تحقيق األهداف االجتماعية والتنموية محليا .و على ضوء ما سبق يمكننا تقديم بعض االقتراحات:
 .2على المستوى المركزي:
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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ضرورة توفر اإلرادة السياسية الهادفة إلى تفويض السلطة على المستوى المحلي ،أو على األقل منح
استقاللية مالية أكثر للجماعات المحلية حتى تتمكن من تحقيق البرامج واألهداف المرجوة.
إعادة النظر في قانوني الوالية والبلدية.
 .6على المستوى المحلي:
تشجيع إنشاء مشاريع استثمارية التي تستطيع أن تحقق أرباحا ومداخيل إضافية للجماعات المحلية.
الحد من السياسة االجتماعية والتقليص من أعبائها.
االستثمار في المورد البشري بتثمين قدراته وكفاءاته عن طريق إعادة النظر في نظام العمل وسياسة
األجور.
قائمة المراجع:
_ الجريدة الرسمية ،العدد  02المؤرخ في ( 6222/22/20القانون  22/22لـ)6222/22/66 :
_ القانون رقم  22-26المؤرخ في  64ربيع األول عام  2100الموافق لـ  62فبراير سنة 6226
المتعلق بالوالية.
_ المرسوم التنفيذي رقم  622-11المحدد ألجهزة اإلدارة العامة في الوالية وهياكلها.
_ المنشور الوزاري المؤرخ في  6222/26/64والمتعلق بمنهجية وطريقة مراقبة الميزانيات
اإلضافية العاجزة للبلديات.
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ملخص:
تعـاني مختلف الجمـاعـات اإلقليميـة في الجزائر خـاص ـ ـ ـ ــة البلـديـات منهـا من ض ـ ـ ـ ــعف في مواردها الذاتية،
وهـذا مـا يجعلها عبأ على الس ـ ـ ـ ــلطة المركزية ،وذلك بس ـ ـ ـ ــبب عجزها المالي الذي يمنعها من تغطيت نفقاتها
التس ـ ـ ـ ــييرية وعدم قيامها بمهامها على أفض ـ ـ ـ ــل وجه ،وهذا ما ينعكس بطبيعة الحال بالس ـ ـ ـ ــلب على التنمية
المحلية ككل ،هذه األخيرة التي أص ــبحت الش ــغل الش ــاغل للدولة والمجالس الش ــعبية المحلية إذ بدونها ال
يمكن للمواطن المحلي أن يعيش حياة كريمة ،وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج مؤسفة في هذا المجال.
الكلمـات المفتـاحيـة :الموارد الـذاتيـة ،الجبـايـة المحليـة ،التهرب الض ـ ـ ـ ــريبي ،العجز المالي البلديات ،التنمية
المحلية.

The various regional groups in Algeria, especially the municipalities, suffer from weakness in their
own resources, and this makes them a burden on the central authority, due to their financial deficits
that prevent them from covering their administrative expenses and not doing their tasks in the best
way, and this is, of course, reflected negatively on the local development as a whole. This is the
last that has become a preoccupation for the state and the local people's councils, without which
the local citizen cannot live a decent life, and the researcher has reached several unfortunate results
in this field.
Key words: self-resources, local taxation, tax evasion, municipal financial deficits, local
development.

مقدمة:
تعتبر الالمركزية اإلقليمية في الجزائر ركيزة أسـ ــاسـ ــية في التنظيم اإلداري ،وهمزة الوصـ ــل الحقيقية
بين الس ــلطات المركزية والمواطن ووس ــيلة جد مهمة لتحقيق التنمية المحلية التي بتجميعها تص ــبح تنمية
ش ـ ــاملة في البالد ،وتعتبر البلدية هي الجماعة القاعدية في الجزائر كما س ـ ــماها الدس ـ ــتور في المادة  22منه،
وقوانين البل ــدي ــة المختلف ــة إلى غ ــاي ــة آخره ــا الق ــانون 22/22المتعلق ب ــالبل ــدي ــة ،وتتمتع حس ـ ـ ـ ـ ــب القوانين
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والتشـ ـ ــريعات المختلفة في الجزائر باالسـ ـ ــتقالل المالي واإلداري ،ويجب أن تكون لها ذمة مالية مسـ ـ ــتقلة بها
عن غيرهـا والقـدرة المـاليـة الكـافيـة للقيـام بـاألعبـاء الملقـاة على عـاتقهـا والواجبـات المرس ـ ـ ـ ــومة لها قانونا في
ش ـ ـ ـ ــتى المجــاالت اجتمــاعيــا وثقــافيــا واقتص ـ ـ ـ ــاديــا وتنمويــا إلى غيرهــا من المجــاالت ،ومن خالل هــذا المنطلق
يمكن طرح اإلش ـ ـ ـ ـكــاليــة التــاليــة :إلى أي مــدى تتمتع البلــديــات في الجزائر بموارد مــاليــة ذاتيــة كــافيــة؟ ومــا هو
انعكاس ذلك على قدراتها المالية؟ وكيف يعود ذلك على واقع التنمية المحلية في الجزائر؟
المنهجيـة المتبعـة :س ـ ـ ـ ــيتم إتبـاع المنهي الوص ـ ـ ـ ــفي التحليلي من خالل وص ـ ـ ـ ــف الحالة المالية للبلديات في
الجزائر وتحليل أسبابها وظواهرها.
أهداف الدراســة :تهدف هذه الدراســة إلى تســليط الضــوء على الوض ــعية المالية للبلديات في الجزائر وذلك
من خالل:
 البحث عن أسباب ركود المالية المحلية في الجزائر؛
 مظاهر الضعف المالي للبلديات في الجزائر؛
 االنعكاسات السلبية التي تؤثر على التنمية المحلية؛
 محاولة الخروج بتوصيات تساهم في بعث الديناميكية إليجاد حلول لهذه المشاكل.
هيكل الدراس ـ ــة :س ـ ــيتم تقس ـ ــيم هذه الدراس ـ ــة إلى ثالثة محاور أس ـ ــاس ـ ــية نتناول في المحور األول مش ـ ــكلة
ض ـ ـ ـ ــعف الموارد المــاليــة الــذاتيــة (التمويــل الــذاتي) للبلــديــات ،أمــا في المحور الثــاني س ـ ـ ـ ــيتعرض البــاحــث إلى
انعكـاس ذلك على الوض ـ ـ ـ ــع المالي للبلديات الموس ـ ـ ـ ــوم بالعجز طبعا ،وأخيرا انعكاس العجز المالي للبلديات
على التنمية المحلية.
المحور األول :مشكلة ضعف الموارد المالية الذاتية للبلديات
توجـد في الجزائر  2212بلـديـة تـديرهـا مجـالس ش ـ ـ ـ ــعبيـة بلـدية وأعض ـ ـ ـ ــاء منتخبون ،وتعتبر البلديات
هيئات قانونية لها ميزانيتها الخاص ــة ،لكن الواقع يثبت أن أغلب التمويل المحلي يأتي من الدولة والس ــلطة
المركزيــة المش ـ ـ ـ ــرفــة على ميزانيــات البلــديــات ،1وتعتبر المركزيــة والالمركزيــة همــا المظهران المتعــارض ـ ـ ـ ــان
لألس ـ ـ ــلوب الذي تس ـ ـ ــير عليه إدارة الدولة ،وتأخذ الدولة بقدر من هذا المظهر وفقا لظروفها الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية
واالجتماعية ،ومن ثم يتعاون المظهران معا

في العمل رغم تعارضهما النظري2.

والالمركزية فرضتها ضرورة تقريب اإلدارة من المواطن تحقيقا للديمقراطية وتحقيقا لمصالحه واشراكه في
اتخاذ القرارات المحلية على مستوى اإلدارة المحلية التي تعتمد على وجود مصالح محلية تسير من طرف
هيئات منتخبة والتي تسمى بالجماعات المحلية التي تتمثل في كل من البلدية والوالية3.
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وحتى تتمكن الجماعات المحلية من التسيير بشكل جيد عليها أن تعتمد على التمويل المحلي وهو كل
الموارد المتاحة التي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية على مستوى الوحدات المحلية
بالصورة التي تحقق أكبر معدالت لتلك التنمية عبر الزمن وتعظم استقاللية المحليات عن الحكومة المركزية
في

تحقيق التنمية المحلية المنشودة4.

من خالل هذا التعريف فإن التمويل المحلي يعبر عن مدى اسـ ـ ــتقاللية اإلدارة المحلية في اتخاذ القرارات
بعيدا عن تأثير اإلدارة المركزية ،لتحقيق االختصـاصـات الموكلة لها واألنفاق على المشـاريع التي تهم مواطنيها
بما لها من موارد مالية مستقلة5.

وكما هو معلوم فإن التمويل المحلي ينقس ـ ـ ـ ــم إلى قس ـ ـ ـ ــمين أولها يتمثل في التمويل المحلي الداخلي
(الذاتي) المتكون من الجباية المحلية المشـ ـ ــكلة من الض ـ ـ ـرائب والرسـ ـ ــوم المحلية والتي تشـ ـ ــكل  % 12من
الموارد المــاليــة المحليــة في الجزائر إلى جــانــب الموارد الخــاص ـ ـ ـ ــة النــاتجــة عن تش ـ ـ ـ ــغيــل واس ـ ـ ـ ــتثمــار المرافق
المحليــة (م ــداخي ــل الممتلك ــات) وتموي ــل محلي خ ــارجي يتكون من إعــان ــات ال ــدول ــة وهو األغل ــب والقروض،6
ويعني ب ــالوسـ ـ ـ ـ ــائ ــل المــالي ــة الموارد الم ــالي ــة ورؤوس األموال التي هي مل ــك للبل ــدي ــة وتوج ــد الموارد الم ــالي ــة
والداخلية بالنس ـ ـ ــبة للبلدية في إيرادات قس ـ ـ ــم التس ـ ـ ــيير والتجهيز المقيد في الميزانية 7،وهذا وفقا لما تنص
عليـه المــادة  22:من القــانون البلــدي  ،822 /22حيــث حــددت هــذه المــادة إيرادات البلــديــة والمتمثلــة في مــا
يلي:
 المحاصــيل الجبائية المســموح بقبضــها لصــالح البلديات بموجب التنظيمات المعمول بها وذلك
في حدود نسبة

%22؛9

 رسوم وحقوق الخدمات التي أنجزت وأذنت بها القوانين سارية المفعول؛
 محاصيل ومداخيل أمالك البلديات؛
 المداخيل المالية في إطار حق االمتياز والفضاءات

العمومية10.

كمــا نص ـ ـ ـ ــت المــادة  11،222على إمكــانيــة البلــديــة في إطــار تس ـ ـ ـ ــيير ممتلكــاتهــا ومص ـ ـ ـ ــالحهــا العموميــة
المحليـة مس ـ ـ ـ ــاهمـة مـاليـة للمرتفقين يجـب أن تكون متنـاس ـ ـ ـ ــبة مع طبيعة الخدمة المقدمة هذه اإلجراءات
تخص ـ ـ ــص إلنفاقها في باب نفقات التسـ ـ ـ ــيير الخاصـ ـ ـ ــة ،أما فيما يتعلق باإليرادات الخاص ـ ـ ــة بقسـ ـ ـ ــم التجهيز
واالستثمار فقد حددتها المادة  12212وهي منحصرة فيما يلي:
 اقتطاع حاصل من إيرادات التسيير والمنصوص عليه في المادة 214؛
 محاصيل االمتيازات المتعلقة بالمصالح البلدية؛
 فائض المصالح العمومية المسيرة التي تشكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري؛
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 ناتج التمليك والقروض.
إن م ــا أطلقت ــه الس ـ ـ ـ ــلط ــات العلي ــا في الجزائر من إص ـ ـ ـ ــالح ــات مختلف ــة ومتص ـ ـ ـ ـل ــة بهي ــاك ــل ال ــدول ــة
والمؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات والمرافق العمومية والمرافق اإلدارية تشـ ـ ـ ــمل كذلك الجماعات اإلقليمية ومن بينها وأهمها
وأكثرهــا محوريــة الجمــاعــة القــاعــديــة وهي البلــديــة ،ولقــد حــدث ذلــك بص ـ ـ ـ ــدور القــانون  22/22الــذي أعــاد
تنظيم قواعد قديمة وص ــاغ قواعد جديدة ،منها ماله عالقة بالتس ــيير والمهام وباالختص ــاص وحتى الرقابة،
بمــا يجعــل البلــديــة كجمــاعــة إقليميــة قــاعــديــة ذات العالقــة اليوميــة والمبــاش ـ ـ ـ ــرة بــالمواطن ،تحقق أهــدافهــا
ومبررات وجودهــا من جهــة وتض ـ ـ ـ ــطلع بمه ــامهــا ومس ـ ـ ـ ــؤولي ــاتهــا من جه ــة أخرى ،وتحقيق اله ــدف األكبر من
وجودهــا في العص ـ ـ ـ ــر الحــالي وهو التنميــة المحليــة من جهــة ثــالثــة ،13لكن نتــائج تطبيق هــذا القــانون منــذ أن
دخل حيز التنفيذ لم تكن إطالقا مش ــجعة كما كان منتظرا من قبل ،خاص ــة في المجال االقتص ــادي وتوفير
الم ــداخي ــل وتحقيق الع ــبء على الس ـ ـ ـ ــلط ــة المركزي ــة ومن ثم ــة على الخزين ــة العمومي ــة ،إذ ال زال ــت معظم
البلديات تعتمد في ميزانياتها الس ـ ـ ـ ــنوية على اإلعانات والمخص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــات المالية التي تمنحها لها الدولة ،ف ي
تضعف مدخرات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.14
وتتمثل الموارد المالية للميزانية البلدية أســاســا من اإليرادات الضــريبية التي تمثل نســبة  %12من
موارد الميزانيــة المحليــة ،إض ـ ـ ـ ــافــة إلى موارد مــاليــة أخرى تتعلق بمــدخول بعض الممتلكــات في حــدود %22
وهو مدخول يتشكل بدوره من ثالثة موارد مالية أساسية تتمثل في:
 موارد ناتجة عن االس ــتغالل وهي تتض ــمن حاص ــل بيع المنتجات التي تنتجها مؤسـ ـس ــات البلدية وحقوق
الخدمات التي تقدمها مصالح الجماعات المحلية وحقوق استعمال الطرق البلدية ...الخ؛
 موارد نـاتجـة عن األمالك العقـارية وتخص بيع المحاص ـ ـ ـ ــيل وأجور كراء العقارات والبنايات التي هي ملك
للبلدية وحقوق المكان وحقوق التوقف؛
 موارد مـاليـة أخرى متحص ـ ـ ـ ــل عليهـا من المـداخيـل التي تقبض ـ ـ ـ ـهـا الجمـاعـات البلـديـة كنس ـ ـ ـ ــب فوائد على
القروض التي تمنحها ألطراف أخرى إض ــافة إلى األموال المحص ــل عليها من الخدمات ذات الطابع الص ــناعي
والتجاري التي تباشرها.
الشكل رقم  :22يوضح مداخيل البلديات في الجزائر
الضرائب

مداخيل البلدية
 %12جباية
محلية

الرسوم

موارد ناتجة عن االستغالل
 %22موارد
مالية أخرى

موارد ناتجة عن األمالك العقارية
موارد مالية أخرى
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المصدر :من إعداد الباحثان.

لكن الواقع المالي في البلديات الجزائرية يثبت يوما بعد يوم الضعف الفادح للتمويل الذاتي لهذه البلديات
أي قصور الموارد المالية الذاتية (الداخلية) في الجماعات اإلقليمية بصفة عامة والبلديات بصفة
خـاص ـ ـ ـ ــة ،وهو مـا يعود ألس ـ ـ ـ ـبـاب تتعلق بمختلف الموارد المتعلقـة بهذه البلديات من جهة وأس ـ ـ ـ ــباب أخرى
تتعلق بالجباية المحلية والمشاكل التي تعتبرها والتحديات التي تواجهها.
أوال :أسباب غير جبائية لضعف التمويل الذاتي للبلديات في الجزائر
أثبـت الواقع المـالي في البلـديـات الجزائريـة وجود تحـديـات متنوعة أهمها ما يتعلق بالتس ـ ـ ـ ــيير وهي ما
يتعلق بتس ـ ـ ـ ــيير المرافق العمومي ــة في البل ــدي ــات وك ــذل ــك م ــا يتعلق بتس ـ ـ ـ ــيير مختلف ممتلك ــات الجم ــاع ــات
اإلقليمية ،وتتمثل هذه األسباب في:
 -2الصـعوبات المتعلقة بتسيير المرافق العمومية في البلديات :تعتمد البلديات في الجزائر في أكبر
جزء بعد الجباية المحلية في ميزانيتها على منتجات االس ــتغالل وتش ــكل هذه األخيرة واحدة من أهم الموارد
المكونــة لميزانيــة البلــديــات ،وذلــك لمــا تتميز بــه من خص ـ ـ ـ ــائص كــاالس ـ ـ ـ ــتمراريــة والمرونــة والقــابليــة للتطور
وضــمان وهذا ما يجعل من مهمة المحافظة عليها وتنميتها بأكبر قدر ممكن من أولويات الســياســة المحلية،
لكن لألس ـ ــف نجد أن الواقع في البلديات الجزائرية عكس ذلك تماما ،فبالرغم من النص الص ـ ــريح لقوانين
البلــديــة المختلفــة ،وآخرهــا القــانون 22/22على أهميــة هــذه الممتلكــات ،نجــد واقع التس ـ ـ ـ ــيير المحلي تنعــدم
فيـه أي دينـاميكية أو حتى مجرد مبادرات من أجل محاولة اس ـ ـ ـ ــتغالل هذا المورد الهائل الذي إن اس ـ ـ ـ ــتغل
جزء منه فقط سيشكل موردا هائال للجماعة المحلية القاعدية.
 .6الصـ ــعوبات الموجودة في مجال تسـ ــيير ممتلكات البلديات  :ال يمكن االعتراف بلبلدية كجماعة إقليمية
بالشـ ــخصـ ــية المعنوية والذمة المالية المسـ ــتقلة وعمليات تحصـ ــيلها في إطار مبدأ الالمركزية اإلدارية الذي
تم تكريسـه وإقراره في مختلف المواثيق الرسـمية ،15على رأسـها الدسـتور الجزائري في مادته السادسة عشر
وما بعدها ،لكن ذلك ال يمكن أن يكون معيارا كافيا لتجســيد فكرة الشــخصــية المعنوية وإنما يجب تدعيم
هذه األهلية القانونية بحيازة البلديات على الوسائل الكافية خاصة الموارد المالية التي تكون تحت ملكيتها
الخـاص ـ ـ ـ ــة ،وهو األمر غير موجود إطالقـا في واقع التس ـ ـ ـ ــيير البلـدي القـاعـدي في الجزائر ،س ـ ـ ـ ــواء من الناحية
الواقعية أو حتى من ناحية طرق أجراس الخطر من أجل االلتفات لهذه المس ــألة المهمة جدا ذات العالقة
الوطيدة بالقدرات المالية للبلديات في الجزائر.
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ثا نيا :أسباب جبائية لضعف التمويل الذاتي للبلديات في الجزائر
وترجع هذه ألس ــباب إلى عدة مظاهر س ــنذكر أهمها باختص ــار وهي مركزية التش ــريع الض ــريبي وتفاوت
الموارد الجبائية والتهرب الضريبي واالقتصاد الموازي ومشكلة التحصيل.
 .2مركزية التش ـ ــريع الض ـ ــريبي :وهو ما يعرف بمركزية الضـ ـ ــريبة وينعكس بالسـ ـ ــلب على ميزانيات الجماعات
اإلقليميـة خـاص ـ ـ ـ ــة البلـديـات ،حيـث ال تس ـ ـ ـ ــتطيع هـذه األخيرة أن تش ـ ـ ـ ــرع عن طريق مجالس ـ ـ ـ ــها المنتخبة في
المجال الضريبي ولو بنسبة محدودة16؛
 .6تفاوت الموارد الجبائية :لقد عرفت الجزائر منذ آخر تقسـ ــيم إداري سـ ــنة  2141زيادة بنسـ ــبة  %222في
عــدد البلــديــات وأص ـ ـ ـ ــبح العــدد من  221بلــديــة إلى  2212بلــديــة ،لكن مــا يؤخــذ على هــذه الزيــادة هي أنهــا لم
ت ــدرس الف ــارق اله ــائ ــل بين بعض البل ــدي ــات وأخرى فيم ــا يتعلق ب ــالم ــداخي ــل ،فهن ــاك من ــاطق تتميز بحرك ــة
اقتص ـ ــادية كبيرة وبالتالي تكون العائدات الض ـ ــريبية ض ـ ــخمة لتلك البلديات وهناك مناطق راكدة تماما وهو
ما يعود بالسلب طبعا17؛
 .0التهرب الضـ ــريبي :تمثل الجباية ما نس ـ ــبته  %12من الموارد الذاتية للبلديات ،وبالتالي إذا وقع تهرب من
تسـ ـ ــديد هذه الجباية سـ ـ ــينعكس ذلك بالسـ ـ ــلب على المردودية الجبائية للبلديات ،وهو الواقع الملموس في
البلـديات الجزائرية ،والذي يجب أن يكون له حلول جذرية ليس فقط بالردع وإنما حلول وقائية قبل وقوع
التهرب أصال18؛
 .1اإلقتص ـ ـ ــاد الموازي :يعرف االقتص ـ ـ ــاد الموازي بأنه تلك الس ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة أو المجموعة من النش ـ ـ ــاطات الغير
شـ ــرعية الناش ـ ــئة خارج االقتصـ ــاد الرس ـ ــمي ،وهو أحد العوامل المؤثرة على المداخيل الض ـ ــريبية في الدولة
بص ـ ـ ـ ـفـة عـامـة أو جماعاتها اإلقليمية خاص ـ ـ ـ ــة البلديات ،ألن هذا غير مص ـ ـ ـ ــرح به أص ـ ـ ـ ــال وبالتالي فالعائدات
الضريبية منه معدومة وهو ما يعتبر كارثة لالقتصاد الوطني والمحلي على حد سواء؛
 .2مش ــكلة التحص ــيل :تعاني البلديات وغيرها من اإلدارات العامة في الجزائر من إش ــكالية ص ــعبة جدا في ما
يتعلق بتحص ـ ـ ــيل الض ـ ـ ــريبة وذلك نظرا للمش ـ ـ ــاكل المذكورة س ـ ـ ــابقا إلى جانب مش ـ ـ ــاكل أخرى أهمها ما هو
س ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ي ،حيث يعزف المس ـ ـ ــير المحلي المنتخب عن فتح الملفات المتعلقة بالض ـ ـ ــريبة خوفا من فقدان
شعبية معينة.
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الشكل رقم  :26يوضح أسباب ضعف الموارد الذاتية للبلديات الجزائرية
أسباب ضعف الموارد الذاتية للبلديات الجزائرية
أسباب جبائية

أسباب غير جبائية
الصعوبات المتعلقة
بتسيير المرافق
العامة المحلية

الصعوبات
المطروحة في مجال
تسيير ممتلكات

االقتصاد الموازي

التهرب الضريبي

مركزية التشريع الضريبي

مشكلة التحصيل

تفاوت الموارد الجبائية

المصدر :من إعداد الباحثين.
المحور الثاني :العجز المالي الذي تعانيه البلديات
إن مش ـ ــكلة التس ـ ــيير غير رش ـ ــيد لموارد البلديات في الجزائر هي مش ـ ــكلة متش ـ ــعبة ذات عالقة بكافة
الجوانب اإلدارية والســياســية واالجتماعية واالقتصــادية والثقافية ،وإن أســبابها ليســت مقصــورة فقط على
ش ـ ـ ـ ــح أو ن ــدرة الموارد الم ــالي ــة ال ــذاتي ــة أو غيره ــا ،ب ــل يتع ــدى األمر ذل ــك بكثير إلى عوام ــل أخرى له ــا عالق ــة
بالتض ــارب بين اجم الموارد والص ــالحيات المفوض ــة للبلديات ،فاألولى ش ــحيحة وقليلة جدا مقابل اتس ــاع
وزيادة الصـ ــالحيات واالختصـ ــاصـ ــات وتطور األهداف المختلفة للجماعات اإلقليمية بصـ ــفة عامة وخاصـ ــة
البلديات منها ،19ناهيك عن عدم ترش ــيد النفقات وس ــوء التخص ــيص األمثل والمدروس لإليرادات إلى عدم
كفـاءة العنص ـ ـ ـ ــر البش ـ ـ ـ ــري في التس ـ ـ ـ ــيير البلـدي ،كـل هـذه العوامـل مجتمعـة تؤثر بطبيعـة الحـال بطريقـة جد
س ـ ـ ـ ــلبيـة على الوض ـ ـ ـ ــعيـة المـاليـة للبلـديات فهذه األخيرة تص ـ ـ ـ ــبح عاجزة ماليا وغير قادرة على القيام بمهامها
وأهدافها واختصاصاتها المنصوص عنها قانونا من جهة والنهوض بأعباء التنمية المحلية من جهة أخرى.20
أثبــت الواقع اإلحصـ ـ ـ ـ ــائي مثال س ـ ـ ـ ـن ــة  6222وجود أكثر من  122بل ــديــة عــاجزة تم ــامــا من النــاحيــة
المــاليــة ،وهــذا راجع إلى س ـ ـ ـ ـيــاس ـ ـ ـ ــة التش ـ ـ ـ ــبيــب التي جــاء بهــا قــانون االنتخــابــات والتي جــاءت بنتيجــة عكس
المتوقعة والمس ــتهدفة من طرف المش ــرع االنتخابي في الجزائر ،كذلك س ــياس ــة مس ــح الديون التي انتهجتها
الـدولــة تجــاه البلــديـات ،ممـا جعــل هــذه األخيرة عـاجزة تمــامــا وتــابعـة للس ـ ـ ـ ــلطـة المركزيــة في تمويلهـا ومنتظرة
لهذه األخيرة عس ــاها تتكرم عنها وكأنها ليس ــت ش ــخص معنوي مس ــتقل ماليا وإداريا وبالتالي بقيت البلديات
في الجزائر رهينـة إرادة الس ـ ـ ـ ــلطــة المركزيـة في دعمهـا لهـا من عـدمهــا والس ـ ـ ـ ــلطـة المركزيــة بـالطبع تعتمـد على
االقتصاد الريعي الهش.21
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الشكل رقم  :20يوضح مظاهر العجز المالي للبلديات
مظاهر العجز المالي للبلديات

ضعف الجباية

ثقل مديونية

المحلية

البلديات

المصدر :من إعداد الباحثين
تعاني البلديات في بالدنا في مطلع األلفية الثالثة عجزا ماليا على مستوى ميزانياتها ،وأبرز صور
هذا العجز تظهر في قلة اإليرادات من جهة وتزايد أعباء ونفقات تلك البلديات من جهة أخرى ،هذا الوضـ ــع
أثر ســلبا على مســتقبل تلك الجماعات القاعدية المهمة جدا في التنظيم اإلداري بالجزائر والتي تعتبر بمثابة
همزة وصل األقرب بين اإلدارة والمواطن ،وبما أن بالدنا توجد فيها بوادر اقتصاد السوق بات من الضروري
البحث عن حلول تخفف من عبء هذه المشاكل.
الشكل رقم  :21يوضح أسباب العجز المالي في البلديات
أسباب العجز المالي في البلديات
أسباب داخلية

قدم النظام الجبائي

أسباب خارجية

نقص الموارد الغير جبائية

الالعدالة في توزيع الموارد

التقسيم اإلقليمي
لسنة 2141

عائدات استغالل
الممتلكات

جماعة

مشكل التحصيل
والتهرب

عائدات اإلنتاج
جماعة
متوسطة

العائدات المالية
مشاكل تنظيمية

جماعة منعدمة
أو قليلة التطور

عدم فاعلية
التخطيط

ضعف المجالس
المنتخبة

المحلي
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المصدر :من إعداد الباحثين.

ثالثا :أثر العجز المالي للبلديات على التنمية المحلية فيها
يعد مصطلح التنمية المحلي ــة مص ـ ـ ـ ــطلح ج ــديـ ــد نس ـ ـ ـ ــبي ــا ،حي ــث أنهـ ــا عب ــارة عن ظ ــاهرة متطورة
ومتداخلة ومتصـ ـ ـ ــلة بعدة مفاهيم أخرى ال يمكن الفصـ ـ ـ ــل بينها مثل المجتمع المحلي والسـ ـ ـ ــلطة المحلية،
والعنصـ ــر البشـ ــري المحلي ،حيث إن المجتمع المحلي متكون من عدة عناصـ ــر جغرافية ،تاريخية ،ثقافية،
إدارية ،اقتصادية ،واجتماعية ولهذا من الصعب

تحديده22.

حيـث إن للعمليـة التنمويـة أهـداف تـدور معظمهـا حول تحس ـ ـ ـ ــين الظروف المادية (االقتص ـ ـ ـ ــادية(
والبشـ ــرية )االجتماعية( وذلك قصـ ــد رفع المسـ ــتوى المعيي ـ ـ ي لألفراد في المجتمعات المحلية إال أنه توجد
بعض الص ـ ـ ـ ــعوبــات والتحــديــات التي تعترض تحقيق التنميــة المحليــة ومن أبرزهــا وأهمهــا نجــد المعوقــات
المادية ،23والمتمثلة في ما يلي:
-

عـدم توفر التحليــل الكــافي إلقـامــة القواعــد األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـيــة للتنميــة وذلـك لنقص التمويـل وأحيــانـا انعــدامــه
أصال واالعتماد بدرجة كبيرة على مساعدات السلطة المركزية؛

-

تراجع النمو االقتصادي الذي لم يتجاوز نسبة  %02خارج المحروقات؛

-

مشكلة النقل خاصة في المدن الكبرى وذلك لقلة الطرق السريعة ورداءة معظمها؛

-

ضعف القاعدة الفالحية والصناعية وذلك النعدام إستراتيجية متحكمة في الميدان؛

-

عدم وجود مؤسسات مالية فعالة تساهم في التفعيل االقتصادي وهو ما يعتبر مؤشر خطير؛

-

س ــياس ــات التوس ــع العمراني على حس ــاب األراض ـ ي الزراعية في عملية االس ــتثمار الفالحي وكذلك اإلهمال
الصناعي وطغيان الطابع اإلستراتيجي24؛

-

انعدام الشراكة مع القطاع الخاص وعدم تفعيلها؛

-

الفساد المالي واإلداري الذي تعانيه الجماعات اإلقليمية؛

-

انعدام اإلرادة السياسية العليا في البالد ألجل ترك هذه الجماعات تطور عملية التنمية المحلية داخلها
وذلك راجع النعدام االس ـ ـ ــتقاللية المالية للبلديات بالرغم من نص المش ـ ـ ــرع البلدي على أن البلدية هي
جماعة مستقلة ماليا ولها شخصيتها وذمتها المالية الخاصة.
إن التنمية المحلية هي العملية التي بواسـ ـ ــطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين جهود المواطنين

وجهود الس ـ ـ ــلطات العمومية (الدولة) الرتقاء المس ـ ـ ــتويات االقتص ـ ـ ــادية واالجتماعية والثقافية والحض ـ ـ ــرية
للمواطن المحلي من منظور تحسـ ـ ــين نوعية الحياة في منظومة شـ ـ ــاملة ومتكاملة تلتقي فيها جميع الفواعل
المحلية والوطنية االيجابية.25
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لكن هذا يتطلب القدرة الحالية الكافية للجماعات المحلية ،هذه األخيرة التي يجب أن تكون قادرة
ماليا وغير عاجزة لكن الواقع ولألســف يثبت أن أغلب البلديات في الجزائر تعاني من عجز مالي مهول فثالثة
أربـاع من مجموعـة بلـديـات الوطن تعـاني من مش ـ ـ ـ ــكلـة العجز في مـاليتهـا وهو مـا يعود بـالس ـ ـ ـ ـلـب على العمليـة
التنموية ،ألن البلديات تصـبح غير حرة وغير مسـتقلة ،26في اتخاذ القرار المغلق بالتنمية ،وإنما تصبح تابعة
للسلطة المركزية ف ي ال تفعل شيئا دون تخطيط وتوجيه هذه األخيرة ،إذن فالعالقة بين التنمية المحلية
والقـدرة الـذاتيـة المـاليـة للجمـاعـات اإلقليميـة بص ـ ـ ـ ـفـة عامة خاص ـ ـ ـ ــة البلدية منها هي عالقة طردية مرتبطة
ببعض ــها البعض فكلما كانت البلديات تعاني من عجز مالي كلما انعكس ذلك بالس ــلب على التنمية المحلية
والواقع يثبت يوما بعد يوم إن هذه األخيرة مش ـ ــلولة تماما وتكاد تكون غير موجودة في أغلب بلديات الوطن
إذن فــاألثر وخيم للعجز المــالي النــاتج عن ض ـ ـ ـ ــعف الموارد المــاليــة الــذاتيــة للبلــديــات في الجزائر والتنمي ــة
المحلية هي الضحية الكبرى لذلك في نهاية المطاف.
إن التنمية المحلية حسب المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم سنة  6222هي تنمية اإلقليم المنطلقة
من الجمــاعــات اإلقليميــة والتي تش ـ ـ ـ ــكلهــا البلــديــات واحتمــاال فض ـ ـ ـ ــاء البرمجــة اإلقليميــة ،وهي كــذلــك تنميــة
إقتصـ ــادية محلية تعتمد باألسـ ــاس على اإلنتاجية وتجديد الثروات وفعالية في عملية التسـ ــيير المحلي الذي
يجب أن يكون معتمدا على إطارات ذات نوعية ترافقها مخططات تكوين موجهة حسب الكفاءات.27
إذن يتضــح أن التنمية المحلية عبارة عن مســار له حدود معينة تتحكم فيه عناصــر مختلفة أهمها
قـدرة البلـديـة أو الجمـاعـة اإلقليميـة من النـاحيـة المـالية وعدم عجزها بل واس ـ ـ ـ ــتقالليتها دون أي تبعية ألي
كان حتى وإن كانت الدولة أو السـ ــلطة المركزية ،28وذلك حتى تسـ ــتطيع البلدية عن طريق مجلسـ ــها بصـ ــفة
ديمقراطيـة وتش ـ ـ ـ ــاركيــة تتوفر فيهــا الحوكمــة المحليـة الكــافيـة بــأن تتخــذ أي قرار تنموي دون النظر للحقــائق
ودون تبعيــة أو رئــاس ـ ـ ـ ــة ألي جهــة ،لــذلــك يعتبر توفير القــدر الكــافي من الحيويــة واالس ـ ـ ـ ــتقالليــة المــاليــة أحــد
المتطلبات الضرورية لتدعيم وتقوية دور البلديات في تحقيق التنمية المحلية.29
خاتمة:
تنــاول البــاحــث من خالل هــذه المــداخلــة العالقــة بين ض ـ ـ ـ ــعف الموارد الــذاتيــة للبلــديــات في الجزائر
والنتيجة المتمثلة في العجز المالي لهذه البلديات وصـ ـ ــوال إلى النتيجة التي تشـ ـ ــكل الضـ ـ ــرر األكبر وهو شـ ـ ــلل
التنمية المحلية ،هذه األخيرة التي بدونها ال يمكن الحديث عن تنمية شاملة في البالد وتنمية مستدامة.
وقد وصل الباحثين إلى النتائج التالية:
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 الض ـ ـ ـ ــعف الرهيـب للموارد المـاليـة الـذاتيـة في البلـديات الجزائرية وذالك راجع إلى عدة عوامل منها ما هو
جبائي ومنها ما هو غير جبائي؛
 األثر السلبي لهذا الضعف وهو العجز المالي للبلديات؛
 األثر الوخيم لعجز المالية المحلية على التنمية المحلية.
ويمكن اقتراح التوصيات التالية:
 دعم الموارد المالية الذاتية للبلديات وتكريس استقاللها المالي قانونا وواقعا؛
 إيجاد حلول جذرية للجباية المحلية؛
 االستغالل األمثل ألمالك الجماعات المحلية وباقي المصادر الداخلية للتمويل المحلي؛
 دعم االستثمار المحلي؛
 غرس عقيدة االعتماد على الذات لدى الجماعات اإلقليمية ومسيروها؛
 توفر اإلرادة الســياســية العليا في البالد لمعاملة البلديات كأشــخاص معنوية مســتقلة ماليا وإداريا في إطار
وحدة الدولة طبعا؛
 القض ـ ـ ــاء على فكرة االعتماد على دعم الس ـ ـ ــلطة المركزية واالقتص ـ ـ ــاد الريعي الهش من طرف الجماعات
اإلقليمية ومسيروها؛
 التجسيد الحقيقي للحكامة والديمقراطية التشاركية والشراكة مع القطاع الخاص من طرف البلديات.
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Résumé :
La commune, en sa qualité de partie intégrale du système de gestion des collectivités locales, est
appelée à multiplier ses revenus à travers la diversification de ses sources financières et la
rationalisation de ses dépenses. Pour cela, elle appelée à trouver d’autres sources de financement
pour couvrir ses dépenses publiques. Le Marketing territorial, donne aux collectivités locales la
possibilité de valoriser territoires, aide et oriente les acteurs locaux en vue de rendre leurs
territoires plus attractifs, par le recours aux outils qu’offre le Marketing Territorial. L’Algérie, à
l’instar des autres pays, accorde une attention particulière au marketing territorial par la mise en
place de plusieurs moyens et organismes publics pour les besoins des collectivités locales. Ce
papier tente d'analyser le rôle du marketing territorial dans l'augmentation des ressources
financières de la commune, en prenant le cas de la commune de Boumerdes.
Mots clés: Collectivités locales, Marketing Territorial, Attractivité Territoriale, Marque
territoriale, Commune de Boumerdes.
Jel Classification Codes: H70, M31, R11, M37, H83.
Abstract:
The municipality, as an integral part of the local authority management system, is called to
multiply its resources through the diversification of its financial incomes and the rationalization of
its charges. In order to, municipality have to find other revenues to be able to finance its public
projects. Territorial Marketing could provide to municipalities a clear vision to enhance their
regions, helps and guides local actors to make their territories more attractiveness, through various
tools of Territorial Marketing. Algeria, like other countries, pay a particular attention to the
territorial marketing by setting up several tools and organisations. This paper attempts to analyze
the role of territorial marketing in increasing the financial resources of the municipality, taking the
case of the municipality of Boumerdes.
Keywords: local authorities, Territorial Marketing, Territorial Attractiveness, Territorial Brand,
Municipality of Boumerdes.
Jel Classification Codes: H70, M31, R11, M37, H83.
Introduction :
Les pays du monde accordent une importance majeure aux développements de leurs territoires,
par la mise en place de politiques, stratégies et règlementations, en vue d’assurer un climat
socioéconomique favorable. Chaque état dispose d’une superficie très bien définie à travers ce qui
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s’appelle communément les frontières, afin de les faire distinguer d’un pays à un autre, et chaque
état aussi dispose de potentialités humaines ( langue, religion, culture, histoire), et/ou naturelles
(montagnes, lacs, richesses naturelles comme le pétrole, l’or, le). Il faut savoir aussi que chaque
état dispose de plusieurs régions décomposées de manières différentes d’un état à un autre, et
chaque région a une gestion administrative décentralisée mais ralliée à un système central qui est
le Gouvernement. Ces régions peuvent être des gouvernorats, des wilayas, des départements, des
municipalités…etc., ceci dit, chaque pays a sa propre politique de la gestion administrative
territoriale.
Toutes potentialités humaines et naturelles, doivent faire l’objet d’une utilisation rationnelle et
optimale afin d’assurer une meilleure attractivité territoriale. La commune, en sa qualité de
collectivité locale est l’entité névralgique de tout le système administratif Algérien, de par sa
position hiérarchique, la rendant le vis-à-vis direct du citoyen. La commune est ainsi appelée à
assurer des flux financiers relativement élevés, pour en arriver à financer l’ensemble des projets
programmés. Aussi, il faut savoir que bon nombre de communes, disposent d’une panoplie de
ressources financières, entre autres, les revenues fiscales, les aides et les contributions de l’état,
bien que ces ressources restent relativement insuffisantes, comparativement aux besoins des
popularités. Ceci dit, la problématique essentielle que nous posons, en particulier, est :
Comment la commune pourrait-elle valoriser ses patrimoines et diversifier ses revenus pour
pouvoir répondre aux missions qui lui sont confiés, pour un développement local prospère ?
Pour répondre à ce questionnement, nous allons, dans une première partie, présenter un aperçu des
autorités locales Algériennes et leur évolution, la deuxième partie sera consacrée au Marketing
territorial, comme outil mis à la disposition du territoire en vue d’augmenter ses revenus et
valoriser ses patrimoines. Enfin, la troisième partie traitera la commune de Boumerdes, comme
étude de cas.
1. La commune, vecteur de développement local :
La commune en sa qualité de représentant de l’état à un niveau central, est une déclinaison
administrative décentralisée bénéficiant de diverses prérogatives. Cet organe qui est la commune
se définit comme suit :
« La commune est la collectivité territoriale de base de l’Etat. Elle est dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière. Elle est créée par la loi. ...La commune est l’assise territoriale
de la décentralisation et le lieu d’exercice de la citoyenneté. Elle constitue le cadre de participation
du citoyen à la gestion des affaires publiques. ..La commune exerce ses prérogatives dans tous les
domaines de compétence qui lui sont dévolus par la loi. Elle concourt avec l’Etat, notamment, à
l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social et
culturel, à la sécurité, ainsi qu’à la protection et l’amélioration du cadre de vie des citoyens. ..La
commune doit s’assurer de la disponibilité des ressources financières nécessaires aux charges et
missions qui lui sont légalement dévolues dans chaque domaine. Toute mission nouvelle dévolue
ou transférée par l’Etat à la commune s'accompagne de l'affectation concomitante des ressources
financières nécessaires à sa prise en charge permanente. ...La commune matérialise les limites de
son territoire en mettant en œuvre toutes les mesures techniques et matérielles y afférentes. Les
modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire »1
De ce qui précède, nous pouvons constater ce qui suit :
 La commune est l’assiette assise des collectivités locales Algériennes, par rapport à son
statut particulier, qui lie les intérêts de l’état et les intérêts de la société civile,
conjointement ;
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 La commune indique clairement l’aspect de décentralisation qu’applique l’état pour la
gestion de ses affaires au niveau local ;
 La commune est appelée à assurer des flux financiers, pouvant lui garantir pérennité
et cadre de vie agréable pour les citoyens
 Les domaines d’intervention de la Commune, de par l’Assemblée Populaire
Communale, se résument comme suit (à titre non exhaustif) 2:
 Elle participe, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, aux
procédures d’élaboration et de mise en œuvre des opérations d'aménagement du territoire
et de développement durable.
 L'implantation de tout projet d'investissement et/ou d'équipement ou tout projet
s’inscrivant dans le cadre du programme sectoriel pour le développement sur le territoire
de la commune est soumis à l'avis préalable de l'assemblée populaire communale,
notamment en matière de sauvegarde des terres agricoles et d’impact sur l’environnement.
 L’assemblée populaire communale initie toute action et prend toute mesure de nature
à favoriser et impulser le développement d'activités économiques, en relation avec les
potentialités et le plan de développement de sa commune. A cet effet, l’assemblée populaire
communale met en œuvre toute mesure de nature à encourager et promouvoir
l'investissement.
 La commune se dote de tous les instruments d'urbanisme prévus par la législation et la
réglementation en vigueur, après adoption par délibération de l’assemblée populaire
communale.
 La commune initie les actions liées à l'aménagement d'infrastructures et d’équipements
pour les réseaux qui relèvent de ses compétences, ainsi que les actions afférentes à leur
gestion et à leur maintenance. Elle peut également procéder ou participer à l'aménagement
d'espaces destinés à abriter des activités économiques, commerciales ou de services.
 Réaliser les établissements de l'enseignement primaire, conformément à la carte
scolaire nationale, et en assurer l'entretien ;
 Apporter son assistance aux structures et organes chargés de la jeunesse, de la culture,
des sports et des loisirs ;
 Contribuer au développement, à la préservation et à l’entretien des infrastructures de
proximité destinées aux activités de loisirs, diffusion des arts, de la lecture publique et de
l’animation culturelle ;

En matière d'amélioration du cadre de vie du citoyen, la commune prend en charge,
dans la limite de ses moyens et conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
l’aménagement des espaces verts, la mise en place du mobilier urbain et participe à l'entretien des
espaces récréatifs et des plages.
Donc, les secteurs d’activité de la commune sont multiples et variés, et par conséquence elle devra
réunir les moyens nécessaires pour pouvoir concrétiser des plans d’actions dans les meilleures
conditions possibles.
Il demeure entendu que la commune en tant que partie intégrale des collectivités locales dispose
de budgets annuels arrêtés conjointement avec la tutelle, basé aussi sur les dispositifs de soutien
financier qu’accorde le gouvernement à travers ses fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales.
D’autres paramètres sont pris en considération, entre autres, les revenus réalisés de la fiscalité
communale ainsi que les revenus fonciers dont dispose la commune, mais restent peu rentables.
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De ce fait, les élus locaux sont interpelés pour enrichir les revenus financiers, mis à part ceux déjà
attribués par le gouvernement central, à travers la mise en place de politiques et stratégies très bien
étudiées pour une meilleure efficacité.
Le Marketing territorial est justement, une solution parmi d’autres, qui peut aider les élus
communaux pour la diversification des sources financières. Ce type de Marketing est né d’un
besoin latent des régions pour leur donner les idées, les techniques et les outils nécessaires à leur
développement. A la base, le marketing était utilisé par les entreprises pour non pas assurer la
vente, mais plutôt pour connaitre et comprendre le client pour que le produit ou le service offert
lui convienne parfaitement et se vende de lui-même. Maintenant, la question qui se pose
certainement est : qu’elle est la relation alors entre le Marketing et les collectivités locales, en
particulier la Commune ?
Pour mieux illustrer la relation, nous allons exposer ci-après la genèse du Marketing territorial en
tant qu’outil de valorisation territoriale.
2. Marketing Territorial : outil de valorisation et diversification des revenus
communaux :
Le marketing territorial est appliqué au territoire depuis le 19éme siècle, aux Etats Unis
d’Amériques, initialement sous forme de marketing agricole, visant à promouvoir et à
commercialiser les terres pour leur peuplement. Progressivement, ces pratiques ont été
développées par les acteurs locaux qui cherchaient à promouvoir leurs villes. Ainsi, le marketing
territorial Il est défini comme « une activité qui consiste à inciter des acteurs économiques
extérieurs au territoire à nouer avec celui-ci des relations de coopération et d’échange de toutes
natures, investissement productif, immobilier ou financier, mais aussi, achat de produits et de
services fabriqués sur ce territoire, accueil de touristes, d’étudiants ou de personnels qualifiés,
etc»3.
Il est défini aussi comme étant : « le nombre des actions et outils utilisés pour construire et
développer l’attractivité d’un territoire, à travers la promotion des compagnies, produits et
services, savoirs faire, talents, les valeurs du territoire, à savoir : notoriété, image et visibilité, et
l’attraction des personnes»4.
De ce qui précède, le marketing affilié aux sciences de gestion, est non seulement utilisé par les
Entreprises pour la vente et la promotion de leurs services et produits, pareillement pour les
collectivités locales, qui cherchent plutôt à promouvoir leur territoire en le rendant plus attractifs
comparativement aux territoires concurrents.
Pour qu’une commune puisse réaliser de flux financiers importants, elle doit être en mesure de
proposer des offres territoriales attirantes pour les investisseurs porteurs de fonds, et attirer des
touristes, des étudiants, des populations parfois sélectionnées,
et des mains d’œuvre qualifiées, en faisant recours aux techniques du Marketing Territorial. Il est
de ce fait recommandé aux collectivités locales de respecter les étapes successives si elles optent
à mettre en place une stratégie de marketing territoriale. Les outils les plus importants, auxquels
peut faire appel la commune peuvent être cités comme suit :
2.1 Le diagnostic territorial : Avant d’entamer toute démarche stratégique, il est impératif pour
les collectivités locales, plus particulièrement la commune, d’entamer d’abord son approche par
une analyse détaillée de son environnement, à travers un diagnostic approfondi interne et externe.
Ce diagnostic territorial est justement constitutif d’une démarche de développement territorial,
conçue comme l’augmentation de la capacité des acteurs d’un territoire à maitriser les processus
qui les concernent5. C’est une démarche qui consiste à identifier par la commune, les forces et les
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faiblesses de son territoire, dans l’environnement qui est le sien, environnement qu’il convient de
définir et d’évaluer et termes d’opportunités et de menaces.
Faut-il le rappeler aussi, que le diagnostic territorial oblige une participation et implication massive
des différents acteurs locaux (habitants, partenaires investisseurs, élus…) en tant que partie
intégralement prenante du développement local, sur la confrontation des points de vue et la
recherche de solutions communes. Le diagnostic que doit opérer la commune peut être illustré
comme suit6 :
Schéma n°01 : Les étapes du diagnostic de territoire

Source : ENGREF, Projet de recherche DATAR - Méthodologie pour le diagnostic de territoire, Avril 2001 –
Février 2004, p.05

Une fois l’état des lieux dressé, après avoir menée une analyse approfondie de la situation
territoriale de la commune, cette dernière devra faire face aux différents enjeux, d’ordre
économique, social et environnemental, en mettant en place une stratégie étudiée basée sur un
ensemble d’actions qu’il faudrait entreprendre de suite, sous forme de mesures incitatives
potentiellement porteuses de flux financiers suffisent pour la concrétisation des projets de
développement.
Les critères d’analyse du diagnostic Territorial que la commune doit prendre en considération dans
ses actions d’analyses sont souvent7 :
- Objectifs du diagnostic : Une analyse de la situation existante d’une commune vise à y voir
clair par rapport à la gestion du territoire, à sa structure, à l’urbanisation future.
- Les différents thèmes analysés dans ce contexte seront abordés dans l’optique de répondre
à ces questions : potentiel foncier, zones à protéger de l’urbanisation, zones bien équipées,
zones de développement touristiques, zones industrielles…etc.
- Par contre, l’analyse socio-économique d’un programme communal de développement
rural visera davantage à lister les atouts et les faiblesses d’un territoire en vue d’en dégager
les besoins des habitants et les dynamiques de développement.
- Echelle : L’ampleur du diagnostic dépendra de l’échelle de l’outil : est-elle supracommunale, communale ? Est-elle ciblée sur un quartier ? Vise-t-elle une problématique
particulière ? Ces questions conditionneront l’ampleur du travail, et le type de méthodes à
mettre en œuvre ou de données à collecter. La notion d’échelle intervient aussi dans le
rapport du territoire à son contexte : un quartier par rapport à son agglomération, le niveau
d’attractivité d’un centre, le positionnement d’une commune ou d’une région dans son
cadre territorial.
- Moyens : Les moyens dont dispose la commune pour élaborer le diagnostic sont liés à la
nature de l’outil, ainsi qu’à l’échelle d’intervention, ces moyens peuvent être temporels
(délais), budgétaires et humains.
- Contenu : La table des matières du diagnostic est à mettre en lien avec les enjeux poursuivis
: de quoi a-t-on besoin pour répondre aux objectifs qu’a fixé la commune, pour donner des
éléments d’analyse prospective du territoire ?
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-

-

Processus : Il est intéressant de voir si les diagnostics sont réalisés selon un processus
linéaire (collecte des données > analyse > synthèse des enjeux > options > projet > mesures
concrètes et calendrier) ou si la démarche s’est plutôt déroulée sous la forme d’aller-retour
entre la collecte d’informations et le projet.
Gouvernance : la gouvernance du processus ou – autrement dit – les acteurs qui
s’impliquent et leur niveau d’investissement.

La mise en place d’un diagnostic territorial par la commune peut être réalisée à travers deux
modèles, à savoir : L’Analyse SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats), qui traite
de deux volets :
- Une analyse externe liée aux opportunités et menaces territoriales : contexte politique,
économique, technologique et réglementaire, territoires concurrents, stratégies des firmes
et tendances de localisation ;
- Une analyse interne liée aux forces et faiblesses territoriales : image du territoire, tissu
économique, performances, ressources (infrastructures, finances publiques), politiques
publiques, etc.).
L’autre approche de diagnostic territorial est la méthode CERISE REVAIT®, fondée sur la notion
de facteur de production.
En effet, tout territoire possède ce que les économistes qualifient de « facteurs de production »,
c'est-à-dire des ressources, matérielles ou non, utilisées dans le processus de production de biens
et services nécessaire à toute activité économique. La méthode CERISE REVAIT® précise ces
facteurs de production à travers les composantes clés suivantes 8:
 C : Capital Humain E Entreprises et acteurs leaders ;
 R : Réseaux et points nodaux ;
 I : Infrastructures / Immobilier ;
 S : Services ;
 E : Evénements professionnels ;
 R : Recherche et Développement / Innovation ;
 E : Entreprises secondaires / tissu économique / filières & secteurs ;
 V : Valeurs et identité du territoire ;
 A : Actions collectives structurantes ;
 I : Image extérieure ;
 T : TIC ® ®essources naturelles et physiques / Villes clés.
Ces composantes permettent d’identifier clairement les avantages comparatifs du territoire ou des
filières économiques étudiées. Toute commune devra être consciente qu’elle ne dispose pas du
choix d’être ou ne pas être attractive, c’est d’ailleurs sa capacité à être choisi par un acteur comme
zone de localisation (temporaire ou durable) pour tout ou partie de ses activités ; c’est une
attractivité perçue qui n’implique que des personnes physiques, des individus, des ménages ou des
équipes dirigeantes d’une entreprise ou d’une administration publique9.
Selon Vincent GOLLAIN, un territoire est attractif, lorsqu’il obtient des résultats concrets tant
pour attirer de nouvelles activités que pour promouvoir des compétences, produits ou services
spécifiques, et pour parvenir à obtenir de bons résultats, les marketeurs territoriaux ont su
promouvoir leurs avantages différenciant basés sur l’identité globale du territoire, mais aussi des
atouts spécifiques pour attirer et retenir des activités économiques ciblées10.
Cette attraction des territoires peut se focaliser sur trois (03) aspects :
- Elle peut être envisagée pour attirer une main d’œuvre qualifiée, qui dispose de
compétences avérées dans des domaines spécifiques ;
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-

Attraction vis-à-vis des personnes non résidentes, comme les touristes et les étudiants ;
Attraction vis-à-vis des investisseurs, porteurs de fonds pour la réalisation de projets
d’investissements.

Parmi les facteurs d’attractivité que la commune est plus qu’interpelée à en disposer nous citons111
: la Géographie et climat, l’accessibilité par rapport aux réseaux de transport, démographie et
évolution de sa population, son économie, son urbanisme (Densité du tissu urbain et qualité des
espaces publics) et l’accès au logement. Pour que la commune puisse élargir ses ressources
financières, elle doit proposer des offres territoriales compétitives capable d’attirer la curiosité et
l’intérêt des investisseurs, une offre territoriale justement cet ensemble des ressources présentes
sur le territoire et susceptibles d’être utilisées dans le cadre des projets d’investissement12, les élus
locaux peuvent profiter pleinement des avantages dont dispose leur territoire, en vue formuler leurs
offres territoriales.
Une autre approche, très utilisée de par le monde, par différents territoires, quel que soit sa taille,
à savoir la marque territoriale. En effet, chaque commune est en mesure de créer sa propre marque
territoriale qui reflète son identité en développant une image positive, relativement visuelle pour
les populations externes et locales. La marque territoriale est ce signe distinctif, qui permet de
différencier l’offre d’un territoire de celles proposées par d’autres lieux, elle peut être matérialisée
par un nom propre, un mot, une expression ou un symbole13. Sachant que l’image et la marque
territoriales étroitement liées de par le fait des caractéristiques attribuées à chaque région, qu’elles
soient naturelles, économiques, culturelles ou sociales, voire même historique. Lorsqu’une
commune choisi de construire une marque territoriale, cette dernière devra impérativement être
constituée de caractéristiques affectives (ce que ressent quelqu’un à propos d’un territoire),
cognitives (ce que connait quelqu’un concernant un territoire), évaluatives (la façon dont ce lieu
est apprécié par ses résidents ou par les non-résidents) et comportementales (l’utilisation qui est
faite de ce territoire : travail, visite, résidence, investissement…), et le territoire évalué (Il s’agit
donc des caractéristiques qui viennent à l’esprit à l’évocation du lieu) 14.

Les causes pouvant conduire une commune à créer sa propre marque peuvent être diverses et
complémentaires15 :
- Protéger et promouvoir des productions locales ou une destination ;
- Représenter la commune à l’extérieur ;
- Construire une marque partagée par un ensemble d’acteurs publics et privés autour de
valeurs communes représentatives de l’identité du territoire ;
- Représenter le reflet d’une stratégie haut de gamme et ainsi constituer une ressource
intangible créatrice de valeur pour le territoire permettant d’affronter la concurrence ;
- Améliorer ou enrichir son image région.
Enfin, toutes les étapes précitées doivent passer par une gestion territoriale optimale, à travers ce
qui est appelé la gouvernance territoriale. La question de la gouvernance territoriale renvoie ainsi
tout d’abord à celle du développement local et se situe dans le contexte historique de l’implication
croissante des acteurs locaux- privés, publics, associatifs, dans les dynamiques de développement,
dans leur capacité à se mobiliser et à se prendre en charge. Y sont mises en valeur les vertus
d’imagination, d’organisation et de coordination de ces acteurs locaux. La notion de gouvernance
que nous utilisons ici se situe dans une perspective plutôt économique, comme processus de
coordination des acteurs entre eux dans la perspective de l’organisation de l’activité économique16.
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3. Le marketing territorial comme outil de développement local et d’accroissement des flux
financiers pour la Commune de Boumerdes :
La Wilaya de Boumerdes est une wilaya côtière du centre du pays qui s'étend sur une superficie
de 1 456,16 Km² avec 100 Km de profil littoral allant du cap de Boudouaou El Bahri à l'Ouest, à
la limite Est de la commune de Afir17. Sa population est évaluée au dernier recensement de la
population de 2008 à 801 068 habitants. La répartition de cette population sur son territoire est
homogène avec une nette concentration au niveau des agglomérations chefs-lieux de communes.
La Wilaya de Boumerdes est créée suite à la promulgation de la loi n°84-09 du 04 Février 1984
relative au découpage territorial administratif. Elle compte actuellement 32 Communes regroupées
autour de 09 Daïras : Boumerdes, Boudouaou, Bordj-Ménaiel, Baghlia, Dellys, Isser, Khemis El
Khechna, Naciria, et Thénia. La wilaya de Boumerdes est une wilaya à vocation agricole. Elle
constitue un carrefour de passage de la capitale dont elle est distante de 45 Km vers l'Est du Pays
et la Kabylie par des voies de communication diverses (chemins de fer et autoroute). Son chef-lieu
est distant de 35 Km de l'aéroport international d'Alger.
Schéma 02 : Carte géographie que la wilaya de Boumerdes

Source: http://www.djs35.dz/wilayadeboumerdes.html, consulté le 10/03/2020
La commune de Boumerdes, qui abrite le chef-lieu de la Wilaya, Villes et villages voisins : Corso,
Tidjelabine et Boudouaou 18
La ville de BOUMERDES tire son nom du patron Sid Ali Ben Ahmed El Boumerdassi, théologien
et homme de science. L’histoire de cette ville a été marquée par le passage des phéniciens et des
romains dont les traces sont perceptibles sur de nombreux vestiges historiques, notamment à
DELLYS dont la casbah Est aujourd’hui classée patrimoine national. Avant 1958, la wilaya de
BOUMERDES abritait les estivants français pendant les périodes de chaleur. En 1958, la
commune de Rocher Noir fut créée par les colons attirés essentiellement par la fertilité des sols de
la région (Mitidja et plaine du Bab SEBAOU), et par la proximité de la métropole Alger19.
A la veille de l’indépendance du pays, la ville a abrité, par sa situation stratégique, l’exécutif
provisoire mis en place dans le cadre des accords d’Evian. Au lendemain de l’indépendance, le
Rocher Noir fut rattaché de nouveau à la commune de THENIA. Par la suite, sa gestion fut confiée
à la SONATRACH et elle fut considérée comme une cité disposant d’un statut particulier en raison
de son caractère universitaire et technologique. La première étape de création de la ville s’étale
donc de 1958 à 1962 (objectif politique). Durant cette étape, les autorités coloniales ont construit
une partie de la ville comprenant quelques immeubles devant abriter les services du gouvernement
général provisoire à l’époque, après leur transfert d’Alger à BOUMERDES.
La seconde étape s’étale de 1962 à 1984 (objectif scientifique). Immédiatement après
l’indépendance, la gestion de la ville fut confiée à la commune de BOUMERDES, et suite à son
rattachement à la commune de THENIA, cette dernière s’est chargée de la mission
d’administration et de gestion de la ville. Par la suite, SONATRACH a pris la relève pour
poursuivre l’opération de construction répondant ainsi au désir des responsables d’en faire une
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ville de science et de savoir. C’est ainsi que la SONATRACH a réalisé des instituts et des
laboratoires de recherche, ainsi que des immeubles pour les enseignants et les étudiants, et certains
locaux à usage commercial.
Enfin, de 1984 à nos jours, commence la promotion de BOUMERDES de cité administrative, en
ville chef-lieu de commune et de wilaya qui compte 9 Daïrates et 32 communes dans le cadre du
découpage administratif. Nous estimons que la commune de Boumerdes, dispose de tous les atouts
et avantages pouvant la rehausser au rang d’une ville attractive par excellence, ceci nécessite la
mise en place d’une stratégie de marketing territorial en vue de cadrer et de mieux gérer les actions
de développement qui doivent être entreprises, et qui visent à accroitre les ressources financières
de la commune.
3.1 Etat des lieux des volets sociaux-économique et touristiques de la commune de
Boumerdes:
Le premier avantage dont dispose la ville de Boumerdes, est le fait d’être le chef lieux de la Wilaya
de Boumerdes et en même temps, le chef lieux de la Daïra de Boumerdes. Différentes
administrations publiques y cohabitent au niveau de la commune de Boumerdes, pratiquement
toutes les directions de la wilaya y sont implantées sur son territoire, en plus d’autres
administrations publiques (direction des impôts, des banques, des bureaux de postes, ….). La
commune de Boumerdes aussi, dispose de potentiels avérés, dans le domaine du tourisme,
principalement à travers ses plages splendides qui font le bonheur des touristes et visiteurs durant
la saison estivale. Ces plages renforcent le dynamise économique de la commune de Boumerdes,
et sont ainsi sources de rentrées financières considérables.
La Commune de Boumerdes dispose aussi de plusieurs organismes hôteliers, qui proposent des
services d’hébergement et de restauration de bonne qualité, à l’instar des hôtels : Le Rocher,
Medina, Les Lilas, Bouzegza, Soummam, Timezrit, Lila, Villa Hôtel et hôtel Amine.
La commune de Boumerdes dispose également de plusieurs espaces très appréciés par les familles
locales et visiteurs cherchant à passer de moments de détente. Le réseau de transport au niveau de
la commune de Boumerdes, est quant à lui très bien étoffé, que ce soit le transport routier, à travers
la gare routière qui offre des services de transport vers différentes destination inter wilaya et
d’autres, vers Alger, Tizi Ouzou, Dellys, Bejaia, en plus du transport ferroviaire qui relie
Boumerdes avec les wilayas d’Alger et Tizi Ouzou, et enfin, le réseau routier composé de routes
nationales et autoroutes.
Pour ce qui est de l’industrie, la commune de Boumerdes ne dispose pas d’unités de production,
ceci l’aide à conserver davantage son environnement. Aussi, il est primordial de rappeler que la
Commune de Boumerdes abrite les directions régionales de la plus grande entreprise nationale
SONATRACH, à savoir : La Division Exploration, la Division Laboratoires, l’Institut Algérien du
Pétrole (IAP) et la Direction Centrale Recherche et Développement, ainsi que les sièges sociaux
de ses filiales ENCGB et ENAGEO.
3.2
Etat des lieux des secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur, des sports et
divertissement :
La commune de Boumerdes est connue sous le nom de ‘’Ville des Sciences’’, sans doute par
rapport l’Université M’Hamed Bougara de Boumerdes, considéré parmi les plus grands pôles
universitaires de l’Algérie, cette université se compose de six (06) facultés et un centre
informatique. Le domaine de l’éducation est lui aussi étoffé en établissements scolaires, de
différents paliers du primaire jusqu’au secondaire, rajoutant à ceux-là, le nombre important des
écoles privées, qui contribuent aussi au bon fonctionnement du système scolaire.
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Concernant le volet sportif, la commune de Boumerdes, dispose d’une grande salle de sports, une
piscine semi olympique, d’un complexe sportif, de deux stades communaux et plusieurs terrains
de sport de proximité, donnant la possibilité d’exercer volontairement différentes disciplines
sportives, comme le volleyball, tennis, football, handball, judo, box, une panoplie de sports
accessibles à toutes les catégories de citoyens, des infrastructures culturelle et de divertissement
sont également disponibles, tels que les maisons de jeunes et le palais de la culture.
3.3
Diagnostic Territorial de la Commune de Boumerdes :
La majorité des indices d’un diagnostic territorial primaire de la commune de Boumerdes,
demeurent favorables pour un territoire attractif capable de réaliser des flux financiers
conséquents.
Schéma 03 : Analyse SWOT de la commune de Boumerdes

Source : Etabli par nos soins.
Toutes les commodités y existent dans la commune de Boumerdes: touristiques, sociales,
culturelles, scientifiques, avec toutes les infrastructures nécessaires à leurs bons fonctionnements;
à titre d’information, Dubaï est devenue la ville la plus peuplée des Emirats Arabes Unies, sa
capacité économique, logistique et financière est très solvable, elle a fortement diversifié son
économie et engagé sa reconversion vers les nouvelles technologies, le commerce et surtout le
tourisme de luxe, alors que l’exportation du pétrole ne représente que 05% de son PIB2020.
La commune de Boumerdes, est censée être un pôle d’attractivité, il ne suffit pas de compter
uniquement sur les revenues fiscales ou aides de l’Etat, mais il est très fortement recommandé
d’exploiter convenablement les multiples potentialités et avantages disponibles pour rehausser son
statut à une ville d’excellence, à travers la vulgarisation de ses avantages auprès d’investisseurs
dans divers domaines surtout ceux des services.
Les expositions et manifestations sportives nationales et internationales d’envergure sont des
évènements qui peuvent contribuer efficacement à la création d’une image territoriale pour la
commune de Boumerdes. Les organismes hôteliers doivent être plus flexibles par rapport aux tarifs
appliqués, et doivent diverse leurs activités. Il faudrait rétablir la confiance avec le citoyen, à
travers les sorties de proximité des élus locaux, pour que le citoyen ressent l’intérêt et la complicité
partagés entre les deux parties. Le recours aussi aux sondages périodiques sur la qualité de vie des
citoyens pour une meilleure programmation des projets d’intérêt public, permet de prendre les
mesures correctives si nécessaire.
Des actions comme la prise en charge régulière de l’entretien des espaces verts, des infrastructures
routières et surtout l’éclairage en faisant recours aux énergies renouvelables en est une solution,
l’utilisation des réseaux sociaux comme moyens de communication et d’écoute des doléances et
avis de la population locale et externe, le recours aux politiques de coopération et de jumelage,
sont des apports considérables pour le rehaussement de l’attractivité de la commune, et donc la
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diversification de ses revues financières. Enfin, à travers le Marketing territorial, la commune
pourrait avoir une meilleure vision sur les possibilités d’entreprendre des politiques qui peuvent
améliorer sa situation financière, en commençant par le diagnostic territorial qui permet de détecter
les principaux indices potentiels de développement.
Conclusion :
Le Marketing territorial est une approche qui peut apporter différentes voir plusieurs solutions
pour les collectivités locales, en vue de prendre les bonnes décisions et concevoir les meilleures
stratégies. Le recours aux outils du marketing territorial, la commune en sa qualité d’entité sensible
dans le schéma organique de l’administration décentralisée, pourrait profiter pleinement de ces
démarches, à l’effet non seulement, d’optimiser les ressources acquises, mais également de créer
d’autres sources de financement pour une meilleure gouvernance territoriale. La commune de
Boumerdes, en tant que commune Exemplaire, peut faire appel au Marketing Territorial pour la
concrétisation des programmes de développement local planifiés et de ce fait, diversifier et
augmenter son flux financiers.
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 اقتراح تطبيق موازنة البرامج و األداء و مساهمتها في ترشيد اإلنفاق العام في الجماعات المحلية،تطوير ميزانية البلدية ومتطلبات عصرنتها
دراسة حالة بلدية منصورة – والية تلمسان

 اقتراح تطبيق موازنة البرامج واألداء ومساهمتها في ترشيد،تطوير ميزانية البلدية ومتطلبات عصرنتها
.اإلنفاق العام في الجماعات المحلية دراسة حالة بلدية منصورة – والية تلمسان
Developing The Municipal Budget And The Requirements Of Its
Modernization, Proposing The Application Of The Program And
Performance Budget And Its Contribution To Rationalizing Public Spending
In Local Communities, A Case Study Of The Municipality O f Mansoura Tlemcen
د شنتوف خيرة.ط
 عباس عبد الحفيظ.د
جامعة تلمسان
جامعة تلمسان
kheira.chentouf@univ-tlemcen.dz

abdelhafid.abbas@univ-tlemcen.dz

:ملخص
تهدف هذه الدراسة بالتعرف على إمكانية تطبيق أسلوب موازنة البرامج والمحاسبة على األداء في إعداد موازنة البلدية
ّ
ّ  بما، المحلية في الجزائر
 بدال من أسلوب موازنة البنود الذي ال يوفر للجماعات المحلية، يحققه من خصائص و مميزات
 وتوصلت، الوسائل الكافية و الوسائل المالئمة في إنتاج المعلومات أالزمة من أجل قياس أداء وحدات الجماعات المحلية
ّ
الدراسة في مسعاها إلى أن أسلوب إعداد موازنة البرامج و المحاسبة على األداء يمكن من تحقيق تقييم األداء إذا نم تذليل
كل الصعوبات التي تعترض تطبيقه في الجماعات المحلية في الجزائر
 موازنة، موازنة البنود، فعالية النفقات العامة، ميزانية الجماعات المحلية، النفقات العامة المحلية:الكلمات المفتاحية
. النظام المحاسبي،البرامج والمحاسبة على األداء
Abstract
This study attempts to knows the possible application of the method of the programme and budget
of performance during The elaboration of the budget items of the local authorities in Algeria in
stead of the actual systems which is unable to provide accounting of the local authorities with the
ideal neaus to produce the necessary in formation for measuring the effectiveness of the public
expenditure of the locale authorities .This study has revealed that the systems of elaborating budget
items and performance enables the application and the effectiveness of the public expenditure
according to the requirements of the exaction of this system and to overcome the difficulties and
the obstacles that inhibit its application on the locales authorities of Algeria .
Keywords: local public expenditures, local budget, the effectiveness of public expenditure, budget
items, programs and budget performance, the accounting,
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مقدمة:
تعتبر البلدية الوحدة القاعدية للتنظيم اإلداري في الجزائر والمقاطعة اإلدارية الالمركزية الجوارية للدولة،
فوجودها هو تجسيد لسياسة الدولة بغرض تقديم الخدمات العامة التي في الغالب يعجز أو يمنع القطاع
الخاص عن تلبيتها لقلة مردوديتها أو طول آجالها وبغية التجسيد األمثل لألهداف المركزية أوكلت لها من
خالل الالمركزية جملة من الصالحيات تأخذ في الحسبان امتداد واتساع المهام على المستوى المحلي من
جهة وتزايد اجم الحاجات العامة من جهة.
إن الميزانية الجماعات المحلية في مفهومها العام هي جرد للنفقات واإليرادات المقرر تحقيقها خالل مدة
محددة من طرف شخص أو هيئة ما ،وتعني مجموع الحسابات المالية التي تقيد لسنة واحدة وتخص جميع
الموارد المتاحة وجميع األعباء التي يجب أدائها ،أو هي وثيقة حسابية تقديرية يتم إعدادها لدورة معينة تقدر
فيها اإلعتمادات المالية لعمليات معينة ،بمعنى تحديد أوجه اإلنفاق واإليرادات التي ستغطي هذه المصاريف
بالنسبة للجماعات.
من خالل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:
فيما يتمثل مشروع عصرنة النظام الميزانياتي للبلدية في الجزائر؟
لإلجابة على هذه اإلشكالية وضعنا الفرضية اآلتية:
االنتقال من موازنة البنود إلى تطبيق أسلوب موازنة البرامج والمحاسبة على األداء يؤدي إلى ترشيد اإلنفاق
العام في الجماعات المحلية في الجزائر.
وعليه قمنا بتقسيم دراستنا هذه الى:
المحور األول :تعريف ميزانية البلدية ووثائقها
المحور الثاني :عصرنة ميزانية البلدية في الجزائر
المحور الثالث :أسباب االنتقال من تطبيق أسلوب موازنة البنود إلى موازنة البرامج والمحاسبة على
األداء.
-2

تعريف ميزانية البلدية ووثائقها:

 2-2تعريف ميزانية البلدية:
يعرف عبد المطلب عبد الحميد ميزانية البلدية على أنها " وثيقة معتمدة تتضمن تقرير للموارد المالية
والنفقات المتوقعة للهيئات المحلية (البلدية) عن فترة زمنية مقبلة تقدر عادة بسنة.1
ويعرف وفقا قانون رقم  12ـ  24المؤرخ في  2112 /21/22المتعلق بالبلدية في مادته  149ميزانية البلدية
هي جدول التقديرات الخاصة بإيراداتها ونفقاتها السنوية وتشكل كذلك أمرا باإلذن واإلدارة يمكن من حسن
سير المصالح العمومية

2

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي -6262
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تعرف وفق قانون الوالية على أنها " ميزانية البلدية من جدول التقديرات الخاصة لنفقاتها وإيراداتها السنوية
بغية التسيير الحسن للنفقات العمومية السنوية للبلدية "3
تعرف وفق القانون 12ـ  62في المادة  : 20بأنها " الوثيقة التي تقدر وترخص للسنة المالية مجموع اإليرادات
والنفقات الخاصة

بالتسيير و االستثمار "4

تعرف وفق قانون البلدية 22ـ 22المادة  222المؤرخ في  66جوان  " 6222أن ميزانية البلدية هي جدول
تقديرات اإليرادات والنفقات السنوية للبلدية ،وهي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير المصالح البلدية وتنفيذ
برنامجها للتجهيز واالستثمار5.
 6-2وثائق ميزانية البلدية:
إن الوثائق الخاصة بالميزانية عددها ثالثة وأن كانت ال تمثل كلها قيمة ميزانية متوازنة فأنها تشكل عل
األقل مجموعا يسمح بأعداد ميزانية البلدية قيمتها كعمل للمجلس الشعبي البلدي بعد المصادقة عليها
من السلطة الوصية.
أ -الميزانية األولية :وهي الوثيقة األصلية التي يمكن أن تكفي لوحدها ,تقدر فيها جميع النفقات و اإليرادات
المتعلقة بالدورة التي وضعت من أجلها و هي تحتوي على وثائق متعددة وهي :
 ـ الميزانية األصلية ذاتها ـ جدول تلخيص ي يسمح التحقق من التوازن بين أقسام الميزانية. جداول إحصائية ملحقة.تجدر اإلشارة الى أن الصفحة األولى من الميزانية تعطي ملخصا عاما عن الوضعية االقتصادية والسياسية
المالية للجماعات المحلية.
البد أن يتم وضع هذه الميزانية األولية قبل بدأ السنة المالية الجديدة 6.وترصد التقديرات الخاصة
بالنفقات المسموح بها ،واإليرادات المتوقعة بالنسبة للسنة المعتبرة وهي تحتوي على فرع للتسيير وفرع
للتجهيز واالستثمار:
 فرع التسيير :يحتوي على ثالث أعمدة مدرجة فيما يلي:
 العمود األول :يحتوي تخصيص الميزانية اإلضافية السابقة. العمود الثاني" :اقتراحات "تحتوي االقتراحات المصوت عليها من طرف المجلس الشعبي البلدي. العمود الثالث" :مصادقة " تحتوي التخصيصات الموافق عليها من طرف السلطة. فرع التجهيز واالستثمار :يحتوي هو اآلخر كذلك كما هو الشأن لفرع التسيير على ثالث أعمدة مدرجة
فيما يلي:
 العمود األول" :للتذكير " يحتوي تخصيص الميزانية السابقة. العمود الثاني " :اقتراحات" يحتوي التقديرات المصوت عليها من طرف المجلس الشعبي البلدي. العمود الثالث " :مصادقة "يحتوي التخصيصات الموافق عليها من طرف السلطة الوصية 7الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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ب -الميزانية اإلضافية :هي وثيقة تعديليه وتكميلية للميزانية األولية وهي عبارة عن ميزانية ترحيل نتائج
الميزانية السابقة التي تظهر في الحساب اإلداري.8
الميزانية اإلضافية هي الميزانية األولية مضاف إليها ترحيل توافي الحساب اإلداري والتغيرات في اإليرادات
والنفقات التي يراها المجلس ضرورية للسنة المعينة ،وبالتالي تعتبر الميزانية اإلضافية ترحيلية ألنها تتضمن:
 كل ترحيالت النفقات واإليرادات المتبقية للسنة المنصرمة؛ ترحيل كل األرصدة سواء كانت دائنة أو مدينة (بواقي الحساب اإلداري للسنة الماضية المنتهية)؛ تعتبر معدلة ألنه يمكن زيادة أو تخفيض النفقات المسجلة والمصادق عليها في الميزانية األوليةالمتعلقة بالنسبة للسنة المعينة.
للميزانية اإلضافية ثالث مهام هي:
 االرتباط بالنسبة للسنة المالية السابقة التي تترك للسنة المالية الجارية عمليات لم تتم بعد أوفائضا من الموارد أو عجزا في المالية.
 ضبط الميزانية األولية للسنة الجارية. برمجة العتاد.يتم التصويت على الميزانية اإلضافية قبل  22جوان من السنة المطبقة خاللها ،وبصفة إلزامية على أساس
التوازن من قبل المجالس

الشعبية9.

تحتوي الميزانية اإلضافية على قسم التسيير وقسم التجهيز واالستثمار:
 قسم التسيير :خمسة أعمدة ويثبت فيها ما يلي:
 في العمود األول :ميزانية أولية يحتوي تخصيص الميزانية األولية الموافق عليها. في العمود الثاني والثالث :موجودين بعنوان " تعديالت يحتويان للزيادات أو التخفيضاتالخاصة بتخصيص الميزانية األولية الموافق عليها.
 في العمود الرابع" :االقتراحات الجديدة "يحتوي التخصيصات الجديدة مجموع األعمدة السابقة في العمود الخامس " :مصادقة يحتوي التخصيصات الموافق عليها من طرف السلطة الوصية10

 قسم التجهيز واالستثمار :ستة أعمدة يتبين فيها ما يلي:
 في العمود األول " :الميزانية األولية" المخصصات المصادق عليها من الميزانية األولية في العمود الثاني :المنقوالت من السنة المالية السابقة في العمود الثالث والرابع :الذين يشملهما عنوان " التعديالت ما يحصل من زيادة أو نقصان فيالمخصصات المسجلة في العمود األول وكذلك المخصصات الجديدة غير المقررة في الميزانية األولية
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 في العمود الخامس " المقترحات الجديدة " المخصصات الجديدة للبنود (مجموع األعمدة األربعةالسابقة).
 -في العمود السادس " :الموافقة " المخصصات التي توافق عليها السلطة الوصية

11

زيادة على الميزانية اإلضافية يرخص للمجلس الشعبي البلدي في حالة الضرورة وبصفة استثنائية التصويت
على انفراد على إعتمادات تسمى:
-

االعتمادات المفتوحة مسبقا :وهي إعتمادات تفتح قبل التصويت على الميزانية اإلضافية.12

-

الترخيصات الخصوصية :وهي اإلعتمادات التي تقرر وتفتح بعد التصويت على الميزانية اإلضافية.

ج -الحساب اإلداري :هو عبارة عن حوصلة للميزانيتين السابقتين (الميزانية األولية ،والميزانية اإلضافية)،
فهو يعتبر الميزانية الحقيقية للجماعات المحلية يشبه قانون ضبط الميزانية بالنسبة لموازنة الدولة يقدم
لنا كل المصاريف التي صرفت واإليرادات التي حصلت فعال أثناء السنة المالية وكل البواقي التي سجلت على
مستوى كل من قسم التسيير وقسم التجهيز واالستثمار ويبين لنا الوضعية المالية للجماعات المحلية.13
هو الحساب الخاص بالنتائج والذي من خالله يمكن معرفة الوضعية الفعلية للعمليات المالية المنجزة
طيلة السنة وهو يحتوي على التحديدات واإلنجازات وكذلك الباقي لإلنجاز سواء بالنسبة للنفقات ،ويقدم
الحساب اإلداري أو اإليرادات وكذلك الفائض المرحل 14عموما في أربعة أعمدة مدرجة فيما يلي:
 العمود األول " :ميزانية أولية وترخيص استثنائي " يحتوي تخصيصات الميزانية اإلضافيةوالترخيصات االستثنائية التي تمت الموافقة عليها.
 العمود الثاني " :تقييدات" يحتوي تقييدات النفقات واإليرادات. العمود الثالث" :إنجازات " يحتوي النفقات واإليرادات المنجزة أو المنفذة. العمود الرابع " :ما لم ينجز " يحتوي البقايا الواجب تنفيذها من إيرادات البلدية.إدن الحساب اإلداري هو ذلك الحساب الذي يبين لنا وضعية الموارد المالية المخصصة إلنجاز البرامج
وكذلك مراحل إنجاز هذه األخيرة وهنا نشير إلى أن هناك  0أنواع بالنسبة لكل قسم التسيير وكذلك التجهيز
وهي كاآلتي:
 البرامج المنتهية وهي البرامج التي تتساوى إلتزاماتها مع إنجازاتها. برامج في طور اإلنجاز وهي البرامج التي تكون نفقاتها أقل من التزاماتها. البرامج غير المنجزة وهي البرامج التي سجلت ولم تعرف التزاما. -6عصرنة ميزانية البلدية في الجزائر:
أصبح أسلوب عصرنة نظام الميزانية مطلب حتمي من خالل تطوير األساليب المعتمدة في تحضير وتنفيذ
الميزانية من أجل الوصول إلى وضوح اختيارات السياسات االقتصادية واالجتماعية وتعزيز القدرات التنبؤية
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لوزارة المالية من خالل إنشاء نظام ميزانية متكامل على عدة سنوات والهدف هو تبسيط الخيارات
اإلستراتيجية بتوفير المعلومة وأفضل التحاليل االقتصادية الكلية والجزئية.
 -2-6لمحة حول المشروع :مند حوالي  24سنوات أعربت الجزائر عن رغبتها في تحديث و تطوير أساليبها
المعتمدة في التخطيط و تحضير و تنفيذ الميزانية  ,ذلك من خالل تعاقدها مع مؤسسات و هيئات دولية
لتمويل و تقديم االستشارة في هذا المسار في إطار مشروع تحديث نظام الميزانية projet de des systèmes
 budgétairesو رغم التأخير الكبير الذي يعرفه تولي هذا اإلصالح إال أن تقدم األشغال فيه يعرف نسبة
معتبرة إلى يومنا هذا ،وقد حدد التاريخ النهائي لتطبيق أساليب اإلصالح على الميزانية بتاريخ .156226
في ظل التحول االقتصادي في الجزائر نحو اقتصاد السوق و االنفتاح على الخارج  ,فقد قررت السلطات
إعداد مشروع لعصرنة األنظمة الموازنية  MSBوهذا التعاون مع البنك الدولي بموجب اتفاقية موقعة بين
الطرفين يعود تاريخها إلى  24أبريل  6222و المتعلقة بتمويل برنامج اإلصالح الموازني في الجزائر  ,و قد
استعانت الجزائر إلعداد مشروع اإلصالح بإحدى المؤسسات االستشارية الكندية ( )CRC SOGEMAو قد
حددت وزارة المالية سنة  6226موعدا لتجسيد إصالح نظام الميزانية  16ـ يتمثل محور مشروع تحديث
نظام الميزانية ( )MSBأساسا في االنتقال من التسيير القائم وفق الوسائل إلى التسيير القائم وفق النتائج
في تسيير النفقة العمومية

17

 -6-6دوافع عصرنة أنظمة الميزانية في الجزائر و األهداف األساسية للمشروع :إن التجربة الفرنسية في
إصالح المنظومة المالية التي كان الدور الفعال فيها للبرلمان الفرنس ي لتفعيل دوره في الجانب المالي  ,كان
لها األثر البالغ في الجزائر و التي كان االقتراح اإلصالح مقترح من طرف الحكومة الجزائرية وفق مقتضيات
عديدة أال وهي: 18
أ -دوافع عصرنة أنظمة الميزانية في الجزائر :وهي تتمثل في:
 إن الهدف الرئيس ي من عصرنة نظام الميزانية في الجزائر هو دفع عجلة تنمية األمام وتحقيق الرفاهيةواالزدهار للمجتمع وخلق جو من الطمأنينة واألمان والرخاء االقتصادي ألن التنمية عملية حضارية شاملة
ترتكز على قدرات ذاتية راسخة ومتطورة تتمثل في قدرة اقتصادية دافعة ومتعاظمة وقدرة اجتماعية
متفاعلة ومشاركة وقدرة إدارية كفؤة وقدرة سياسية واعية وموجهة.19
 إن مشروع عصرنة األنظمة الميزانية و بتمويل من البنك العالمي لإلنشاء و التعمير يعتبر جزء من مشروعإصالحي أكبر ،يهدف إلى إحداث إصالحات شاملة و موسعة  ,تسعى من خاللها الجزائر إلى إحداث إصالحات
شاملة و موسعة  ,تسعى من خاللها الجزائر إلى إحداث تعبير في المناخ المؤسساتي الهيكلي و الوظيفي  ,كي
تجعل من هذه اإلصالحات تمس كل الميادين دون استثناء حيث أن هذا المشروع جاء استجابة للنقائص
التي تعيب الميزانية  .20والتي نذكر منها:
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 غياب إطار متعدد السنوات ففي التخطيط للميزانية
 ازدواجية الميزانية (االستثمار والتسيير)
 االرتكاز على الوسائل في تسيير اإلنفاق العمومي

وتجاهلها للنتائج21

 إن الجزائر في السنوات األخيرة شهدت تطورا مذهال في مختلف نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية،ساعدها في ذلك الطفرة المالية التي أصبحنا نعيشها بفضل ارتفاع أسعار النفط في األسواق العالمية
وتناسبا مع هذه الوفرة المالية فإنه تحتم على الدولة وضع حيز التطبيق إستراتيجية شاملة الستقالل هذه
التدفقات المالية العامة على الخزينة العمومية من أجل بناء سياسة شاملة ومتفاعلة مع التطورات الهامة
التي نعيشها ومتكاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.22
 انعدام فكرة المسير المسؤول :حيث المتفحص لعرض األسباب للمشروع الحالي نجده قد تبنى فكرةلم تكن موجودة من قبل ،حيث من كان في القانون السابق  41ـ  22له سلطة تسيير الموارد المالية
وإعدادها لم يكن مسؤوال بما فيه الكفاية مثل المشروع الحالي ،فلهذا نجد أن هذا كله يدخل ضمن مسيرة
اإلصالحات الوطنية الشاملة والسيما في مجال ترشيد وتطوير آليات ومؤسسات الحكم الراشد التي يتم
المشروع فيها منذ .2111
 ضرورة تحديث قانون  41ـ  22مع نظام الميزانية الجديد :إن هذا القانون يعجز عن المواطنة في تسييرالمالية العمومية التي تشهد اليوم ثغرات هامة من خالل الشروع في إصالح ميزاني هادف يرمي إلى تحديث
نظم الميزانية وأخيرا فإن القانون  41ـ  22ال يمكنه مسايرة المبادئ القانونية األساسية الجديدة.23
 -0أسباب االنتقال من تطبيق أسلوب موازنة البنود إلى موازنة البرامج والمحاسبة على األداء:
 2-0مفهوم ميزانية البنود أهم االنتقادات الموجهة لها:
أ -مفهوم ميزانية البنود تعتبر موازنة البنود اسم مأخوذ من عملية عرض الموازنة على شكل بنود حسب
الغرض الذي تؤدي النفقات ،وبتفصيل رقمي للبنود المتعدد الالزمة لتشغيل وحدة إدارية من قبل الرواتب
واألجور ومستلزمات المكاتب واإليجارات وعالوات السعر.24
ميزانية البنود من أقدم أنواع الموازنات الذي بدأ تطبيقه في عام  2162بالواليات المتحدة األمريكية ومازال
استخدامها جاريا حتى اآلن وهو األكثر شيوعا لما تتصف به من يسر وبساطة في إعدادها وعرضها وتنفيذها
والرقابة عليها .وتبين موازنة البنود على التبويب النوعي للنفقات .حيث يجري تصنيف المبالغ التي تخصص
لكل وحدة اقتصادية وذلك حسب الغرض من النفقة التي تسمى مواد اإلنفاق أو بنود اإلنفاق ،مثل تقديرات
الرواتب واألجور وتقديرات النفقات الجارية كما تقدر النفقات من خالل تقدير احتياجات كل وحدة
اقتصادية من الموظفين والمهمات والخدمات عن السنة القادمة.25
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ميزانية البنود (التقليدية) هي ميزانية تنفيذية شاملة بتصنيف وظيفي على شكل برامج ووظائف وتصنيف
اقتصادي للتمييز بين النفقات الرأسمالية والجارية بموجبها يتم تصنيف النفقة تبعا لنوعيتها وليس وفق
للغرض منها.26
ب -االنتقادات الموجهة لميزانية البنود (التقليدية) :عرفت الميزانية مجموعة من االنتقادات الموجهة إليها
نذكر منها:
 إن النظام التقليدي لتسيير الموازنات لم يعد قادرا في الوقت الحالي على إعطاء صورة واضحة عنأداء المؤسسات االقتصادية ،خاصة وأن هذا النظام اهتم فقط " بفجوة التنفيذ" التي يقصد بها
التحقق من مدى مطابقة األداء الفعلي بالمستهدف دون االهتمام بمدى مساهمة األداء الفعلي في تحقيق
األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة ،وهو ما أطلق عليه ب " فجوة الربط " وهي التي تنتج من عدم ربط
هذا النظام باإلستراتيجية التي تضعها المؤسسة والتي تترجم فيما بعد إلى األهداف التي تسعى إلى
تحقيقها.27
 ثقل جهاز الموازنات وشكلياته المفرطة ،حيث يستغرق إعداد الموازنات وقتا طويال يصل إلى أربعةأشهر باإلضافة إلى وقت المتابعة ،كما قد تتعرض خاللها الوحدات االقتصادية لكثير من المتغيرات التي
تتطلب التعديل وفد ال تستطيع الموازنة المعدة التكيف مع تلك المتغيرات.28
 عدم ارتباط بنود الموازنة التقليدية بخطة أو برنامج عام للتنمية من جهة وقصر الفترة الزمنية لهايجعل المعلومات التي تقدمها غير كافية ألغراض التخطيط واتخاذ القرارات من جهة أخرى.
 ضعف االهتمام بوضع المعايير الالزمة لتوزيع األموال بين أوجه اإلنفاق وقلة الدراسات التحليليةحول الطرق البديلة للقيام باألعمال ،جعل أسلوب المساومة هو األسلوب السائد في التعامل بين
الوزارات وإدارة الموازنة العامة.29
 في ظل هذا النوع من الميزانية تعرف اإلدارة العليا في تفاصيل البنود المحاسبية مما يفقدها الرؤيةعلى تحقيق األهداف اإلستراتيجية للبرنامج ،وتعيين البدائل المتاحة وتحليل التكلفة ومقارنتها بالفائدة
المرجوة واختيار أفضل للوسائل.
 الموازنة التقليدية من خالل تركيزها على بنود اإلنفاق وليس النتائج واألهداف والجودة المتحققةمن هذا اإلنفاق تفتح الباب على مصرعيه لتفي ي الفساد اإلداري.30
 تميز هذا النظام بأسلوب الرقابة الالحق ال يجدي نفعا وسط محيط يجب التصرف فيه بشكلسريع ،ف ي حالة ما أوضحت النتائج التي تم قياسها وجود ضعف في األداء ،فإن التصحيح يصبح بال
فائدة ،ألن األمر قد انت ى وال يشجع هذا على توقع األحداث واالستعداد لها.
 الموازنة التقليدية تركز على تقييم الجانب المالي وتمهل الجوانب األخرى التي تعتبر هامة هي األخرىفي تقييم أداء المؤسسة كتقييم رضا الزبائن وجود العمليات الداخلية للمؤسسة.
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 إن إعداد الموازنات يعتمد على تحقيقات وتقديرات السنة الماضية ،وهذا ال يسمح بتحسين األداءويساهم في تطوير منطق متابعة الموجود والحفاظ على الماض ي ،كما أن القصور الموجود في السنة
الماضية يتم نقله في موازنة السنة الجديدة.31
 التأكيد الشديد على النواحي المالية والقانونية في مجال الرقابة وعدم إمكانية تجاوز اإلعتماداتالمخصصة لبنود الميزانية أو النقل فيما بينها أفقد الموازنة المرونة الكافية لتنفيذ بعض البرامج
والمشاريع التي ترى األجهزة المعنية أهمية تنفيذها من برامج وما أنفق عليها من أموال أو مراحل التي
وصلت إليها إضافة إلى عدم إمكانية إدخال وتنفيذ برامج أو مشاريع جديدة قد تكون ذات جدوى
اقتصادية أعلى من البرامج والمشاريع القديمة.32
ج-

أوجه قصور وعيوب ميزانية البنود :يمكن توضيحها من خالل ما يلي:
 ال توضح ميزانية البنود األهداف التي ترصد لها اإلعتمادات ألنها تركز على مقدار الزيادة أو النقصفي اإلعتماداتا لمخصصة للجماعة المحلية دون توضيح العالقة بين هذه اإلعتمادات واألنشطة
والنتائج المتوقعة من هذا اإلنفاق .33فال يكون االهتمام باألهداف والفوائد االقتصادية واالجتماعية
واعتبارات الكفاءة لإلنفاق ،وغالبا ما تكون كوازنة البنود غير متصلة بخطة أو برنامج عام للتنمية،
وبالتالي الموازنة التقليدية من خالل تركيزها على بنود اإلنفاق وليس النتائج واألهداف والجودة
المتحققة من هذا اإلنفاق تفتح الباب على مصرعيه لتفي ي الفساد اإلداري.34
 وجود االنحرافات وعدم الدقة في تقديرات النفقات :حيث يتم تقدير النفقات بشكل جزافي دوناالعتماد على أسس علمية في وضع التقديرات فمن المستحيل تحقيق األهداف المرجوة وراء
تخصيص اإلعتمادات دون التقدير الصحيح لتحقيق هذه األهداف فهذه االنحرافات في تقدير
النفقات تؤثر في فعالية النفقات العامة في صورتين:
 االتجاه األول :عدم تحقيق األهداف نتيجة عدم قدرة النفقات لتغطية تكاليف هذه األهداف
وبالتالي عدم تحقيق فعالية النفقات العامة.
 االتجاه الثاني :تحقيق األهداف نتيجة قدرة النفقات العامة تغطية تكاليف هذه األهداف
وبالتالي تحقق فعالية النفقات العامة لكن برغم من تحقيق األهداف يبقى هناك مبالغ إضافية،
تبقى هناك اعتمادات تدفع بالوحدات التنفيذية إلى إنفاقها قبل نهاية السنة ضمانا للحصول
على أكبر اعتمادات جديدة في السنة المقبلة ما ينتج عنه صور التبذير وانتشار الفساد المالي.
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الجدول : 22االنحراف في تقديرات مصالح التسيير لبلدية منصورة لسنوات 6222/6222

المصدر  :من إعداد الباحثين باعتماد على ميزانية األولية و الحساب اإلداري لبلدية منصورة لسنوات الممتدة مابين
. 6222/6222

ميزانية تركز على المدخالت فقط :دون االهتمام بجانب المخرجات والعالقة بينهما هذه الطريقة ال
تساعد متخذي القرار على الحصول على المعلومات الضرورية التي تمكنهم من إجراء دراسات تحليلية
تتضمن طرق بديلة للقيام باألعمال وتبين التكاليف والعوائد لكل بديل ومن تم تحديد أولويات اإلنفاق
أي النفقات التي تكون لها أكبر وأكثر فعالية ،بذلك فال يمكن التعرف على كفاء استخدام الموارد
االقتصادية.
 جمودها وقلة المرونة عند التنفيد :إن هذا النوع من الموازنة ال تضمن للوحدات التنفيذية إال قدرامن المرونة ،إذ ال يجوز للوحدات التنفيذية أن تتجاوز اإلعتمادات من جهة ومن جهة أخرى أن تنقل
من بند إلى آخر في نفس الباب بالرجوع إلى المجالس الشعبية وموافقة هذه األخيرة ،ألن هذه اإلعتمادات
مرصودة لبنود محددة فقط ،تعكس وسائل اإلنجاز أو المخرجات وال يخص ما لهذه القيود من أثار على
تأخير تنفيذ األعمال التي تنت ي اعتمادا ألنها في الوقت الذي يتوفر لدى الجهات التنفيذية فوائض.

الجدول  :26يبين التأخر في إنجاز المشاريع التنمية لبلدية منصورة 6221
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المصدر  :من إعداد الباحثين

 إهمالها لمفهوم التخطيط العلمي :حيث يتم إعدادها بناءا على مستويات وأنماط اإلنفاق الجاريوهذا يؤدي إلى تكرار النشاطات السابقة سواء كانت مناسبة أم ال ،األمر الذي يؤدي إلى الفشل في تحديد
األهداف ومن تم عدم تحقيق فعالية النفقات العامة والموازنة التقليدية ال تهتم بأنواع التخطيط
الحديث.35
 ال تساعد على إدخال برامج أساسية جديدة في الموازنة يكون ذات فعالية :تفتقر الموازنة التقليديةإلى وسائل المتابعة الحديثة لمعرفة ما تم تنفيذه من برامج وما أنفق عليها من أموال أو المراحل التي
وصلت إليها إضافة إلى عدم إمكانية إدخال وتنفيذ برامج أو مشاريع جديدة قد تكون ذات جدوى
اقتصادية أعلى من البرامج والمشاريع القديمة.36
بهذا فإن الموازنة التقليدية ال تساعد في إدخال برامج ومشاريع جديدة تحتاج إلى مبالغ كبيرة من األموال،
مع العلم أن هذه البرامج ذات فعالية ونتائج أعلى من البرامج القديمة وبذلك تفوت الفرصة على الجماعات
المحلية لتحسين فعالية نفقاتها العمومية التي ستحققها لما ستتبنى البرامج الجديدة ،فمكونات ومحتوى
الحساب اإلداري لبلدية منصورة :هو ذلك الحساب الذي يبين كل المصاريف التي صرفت واإليرادات التي تم
تحصيلها خالل السنة المالية ،يتم إعداده من طرف المجلس الشعبي البلدي.
 6-0االنتقال من موازنة البنود الى تطبيق أسلوب موازنة البرامج والمحاسبة على األداء :
سوف نحاول تبيان االنتقال من موازنة البنود الى اسلوب موازنة البرامج و االداء على مستوى ميزانية البلدية
وقبل هذا البد بتطرق الى مفهوم موازنة البرامج و االداء.
أ -مفهوم ميزانية البرامج أو األداء :تعرف ميزانية البرامج بأنها الشطر السنوي لبرنامج متعدد السنوات
والمعتمد في إطار المخطط الوطني أو مخطط خاص ،وتجمع كل الوسائل الالزمة لتنفيذ البرامج خالل
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السنة المعنية لتسجل في ميزانية البرامج ،أو البرنامج هو عبارة عن مجموعة من المشروعات واألنشطة
والفعاليات التي تشكل الجهود المشتركة المتتالية للوصول إلى الناتج النهائي الذي يهدف إليه البرنامج.37
قد عرف مكتب الموازنة في الواليات المتحدة األمريكية موازنة البرامج بأنها " تلك الموازنة التي تبين األغراض
واألهداف التي تطلب لها االعتمادات المالية وتكاليف البرامج لبلوغ تلك األهداف وكل ما أنجز من األنشطة
المدرجة تحت كل برنامج والبيانات الكمية التي تقيس اإلنجازات.38
هي نظام إداري التخاذ القرارات يربط التخطيط االستراتيجي البعيد المدى بالموازنة ويركز على التحليل
لكي تستطيع المنظمات توزيع اإلمكانيات المتوفرة لديها بفعالية لتحقيق أهدافها القريبة والبعيدة المدى.
وتعرف أيضا أنها نظام إداري يهدف إلى توفير المعلومات والبيانات الضرورية لمتخذي القرار لمساعدتهم
على اتخاذ القرارات المناسبة والتي تسعى إلى تحقيق الهدف األساس ي وهو استخدام الموارد االقتصادية
بكفاءة وفعالية إلشباع أكبر قدر ممكن من حاجات المواطنين.39
عرفت لجنة التنمية االقتصادية في الواليات المتحدة موازنة البرامج واألداء بأنها " مجموعة األساليب التي
بواسطتها تمكن مدراء البرامج من التركيز على تنفيذ األهداف التي تقع ضمن مسؤولياتهم بصورة دقيقة و
مقارنة تنفيذ هذه األهداف حسب الوقت ،المبالغ ،ساعات العمل و المواد ،إن هذا النظام يزود من
يستخدمه بمعلومات ال يمكن له الحصول عليها من خالل طرف الموازنة التقليدية ،إذ يساعد في الحصول
على نتائج و ييهئ قاعدة أفضل التخاذ القرارات".40
تحتوي موازنة األداء على تقديرات لحجم النشاط ولعناصر التكاليف وااليرادات لوحدة المسؤولية لفترة
زمنية محددة ومستقبلية ،ويتم إعداد موازنات األداء أوال على مستوى كل وحدة مسؤولة ثم تجمع وتدمج
في موازنات على مستوى اإلدارات ثم القطاعات ثم على مستوى المؤسسة في صورة موازنة شاملة.41
ب -مميزات ميزانية البرامج واألداء :تعتبر الميزانية الحديثة على عكس الميزانية التقليدية متدخلة
ومنتجة وغير متوازنة أحيانا .ويقصد بذلك مايلي:
 ميزانية منتجة :ترمي النفقات االقتصادية (نفقات االستثمار) إلى تمويل الصناعة والفالحةوالري ...الي يء الذي ينتج عنه خلق مناصب جديدة للشغل وارتفاع اإلنتاج الوطني وبالتالي
الدخل القومي.
 ميزانية غير متوازنة أحيانا :أصبح توازن الميزانية أو فائضها أو عجزها يتوثق على األوضاعاالقتصادية التي تعيشها الدولة ،يتحقق الفائض برفع حاصل الجباية أو تخفيض النفقات أو
بالوسيلتين معا ،ويكون الغرض منه محاربة التضخم المالي بينما يهدف العجز المالي إلى إنعاش
االقتصاد عندما يكون في حالة الكساد.42
وأهم ما يميز ميزانية البرامج هو تركيزها على األهداف المسطرة لتجيب عن أسباب إجراء األنشطة (أي
العالقة بين األهداف واألنشطة) مع التأكيد على التكاليف والمزايا المرتبطة باألهداف.43
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ج -أهداف ميزانية البرامج و األداء  :تهدف ميزانية البرامج و األداء إلى:
 موازنة البرامج واألداء تهدف إلى ربط رسالة وأهداف الجهة الحكومية بالنتائج المتوقعة من جهة،وربط االعتمادات باألهداف المخطط من جهة ثانية مما يجعلها أداة مثلى لترجمة السياسات العامة
للدولة في شكل برامج ووسيلة التخاذ القرارات المتعلقة بالمفاضلة بين البرامج البديلة والمتنافسة على
تحقيق أهداف معينة.
 يقدم أسلوب موازنة البرامج واألداء حلوال جوهرية لبعض االختالالت وأوجه القصور التي يعاني منهاالنظام الموازناتي الجاري العمل به في الجزائر المبني وفق أسلوب موازنته البنود على غرار مشكلة عدم
ارتباط نفقات التسيير بنفقات التجهيز مما يفتح الباب أمام أشكال هدر المال العام ،ومشكل اعتماد
الجهات الوصية على نسب ة استهالك االعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة كمؤشر لقياس أدائها
وعدم األخذ بعين االعتبار ما تم إنجازه من وراء إنفاق هذه اإلعتمادات.44
 ربط تقديرات اإلنفاق بأهداف الجماعات المحلية عن طريق البرامج المخططة لتحقيق هذهاألهداف.
 ربط اإلنفاق الفعلي بالمستويات اإلدارية المختلفة المسئولة على مراكز اإلنفاق المختلفة وطبقاللصالحيات المقررة.
 زيادة الدقة في تقديرات الميزانية عن طريق تفصيل عناصر اإلنفاق وتقديرات االحتياجات لكلبرنامج بدال من تقدير إجمالي للبنود مما يجعلها أفل أو أكثر من االحتياجات الحقيقية.
 تنمية الشعور لدى المستويات اإلدارية المختلفة بمسؤولية "اإلنفاق العام "وحسن استخدامالموارد المخصصة وتأكيد أهمية متابعة اإلنفاق وتقييم اإلنجاز.45
 أداة لمراقبة ومتابعة األداء في مختلف األقسام وأجزاء المؤسسة وتحديد المسؤوليات ونظامالمكافآت كما تعتبر أداة تنسق يتم من خاللها التأكد من أن مختلف الوظائف تتحرك وفق نسق واحد.46
الشكل  : 22خريطة تدفق البرامج و أنشطة الجماعة المحلية كمطلب إلعداد موازنة البرامج و المحاسبة عن األداء
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المصدر :من إعداد الباحثين.

د -طريقة تحوبل أبواب الميزانية إلى برامج  :الجدول رقم  20يبين هيكل البرامج البلدية وفقا لموازنة
البرامج و المحاسبة على األداء فهناك برامج أساسية و برامج فرعية التي تعبر عن أهداف رئيسية فتحقيق
أهداف الفرعية يحقق الهدف الرئيس ي.

الجدول  : 20هيكلة البرامج
ج

البرامج األساسية

ج

البرامج الفرعية

البرامج الرئيسية
برامج الصحة العامة
.2.2
 2برامج الرعاية الصحية
لسكان البلدية
برامج البيئة و السالمة
6.2
برامج إنشاء ورقابة
6.6
6
الطرقات
برامج البنية التحتية
برامج إنشاء مجمعات
0.6
سكنية
برامح تطوير مصالح البلدية
 0برامج الدعم التكنولوجي 2.0
و رقمنتها
لمصالح البلدية

األهداف الرئيسية

تقييم
الفعالية

زيادة تدوير النقايات سنويا %02
رفع نسبة الطرق المعبدة في بلدية
منصورة الى  %22مع نهاية .6260
إنشاء  2222وحدة سكنية مع نهاية
. 6266
إكمال الخدمة االلكترونية الى
 %222مع سنة . 6262
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2.1
1

برامج الخدمات
المجتمعية

6.1
0.1

برامج إنشاء أسواق الجوارية
برامج الحدائق العامة
برامج إدارة الموارد المالية

زيادة نمو ايرادات البلدية ب %22
باستحداث ضرائب جديدة

المصدر  :من اعداد الباحثين

ه -موازنة البرامج واألداء ومساهمتها في ترشيد اإلنفاق الحكومي:
تبرز مساهمة موازنة البرامج واألداء في معالجة نواحي القصور والمتمثلة في الهدر المالي الذي أصبح صفة
مالزمة لتنفيذ األنشطة التي تنطوي عليها الموازنة التقليدية ،وذلك من خالل إيجاد مبررات منطقية لإلنفاق
الحكومي ،على أن يرافق تطبيق موازنة البرامج واألداء خطة اقتصادية وسياسية واجتماعية يسبقها تهيئة
المستلزمات الالزمة من كوادر بشرية يمكنها استيعاب أسس موازنة البرامج واألداء ،فضال عن تعديل النظام
المحاسبي الحكومي ليتالءم ومتطلبات الرقابة والتقييم التي تهدف موازنة البرامج واألداء التي تحققها.
إذ أن إدخال أساس االستحقاق و ن ظم محاسبة التكاليف و العمل بمفهوم التكلفة العائد من شأنه أن
يحدد تكلفة األنشطة المختلفة ضمن البرنامج بشكل علمي مدروس ،األمر الذي يضع القائمين على التنفيذ
أمام مسؤولية االلتزام بحدود النفقات المخصصة ،وعدم إمكانية تجاوزها ومن تم تحقيق الكفاية
اإلنتاجية التي تصب أخيرا في معالجة ظاهرة اإلسراف في النفقات ،هي من الظواهر التي ال تكاد تخلو منها
معظم موازنات دول العالم سواء المتقدمة أو النامية و التي تأخذ صورا متنوعة ،كما في تضخم عدد
الموظفين ،التوسع في المزايا الممنوحة ،شراء السيارات الحديثة و المباني الكبيرة و األثاث الفخم ونفقات
سفر كبار الموظفين و ما إلى ذلك  . . .األمر الذي يستدعي وقفة جادة لترشيد اإلنفاق الحكومي بمعنى
التصرف بحكمة و عقالنية تؤدي إلى ضبط النفقات العامة.47

و-المشاكل تطبيق موازنة البرامج واالداء في البلدية:
 صعوبة تحديد وحدات األداء للنشاط اإلداري حيث تفتقد بعض هذه األنشطة إلى وجود مقاييسمادية ملموسة لقياس األداء أو مدى االنجاز ،فبعض الخدمات مثل األمن والحماية المدنية يكون
من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحديد وحدات األداء الخاصة بها وقياسها وترج هذه
الصعوبة إلى طبيعة تلك الخدمات وكونها غير ملموسة وغير متكررة أو نمطية نتيجة لغياب السوق
لمثل هذه السلع والخدمات حيث يقتصر تقديمها عائق الجماعة المحلية.
 تعاني الجماعات المحلية من ضعف موارد البشرية (كفاءة العاملين) حيث يتطلب تطبيق موازنةالبرامج واألداء إلى خبرات فنية مدربة ذات كفاءة عالية يندر وجودها في بلدياتنا.
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 ارتفاع تكلفة التطبيق لما يتطلبه من جهود وأعباء مكتبية كثيرة إلعداد التقارير الخاصة بمراحلوإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج واألنشطة.
 عدم مالئمة الهياكل اإلدارية التنظيمية للجهاز اإلداري للجماعات المحلية لتطبيق مفهوم موازنةالبرامج واألداء حيث تتداخل اختصاصات الوحدات اإلدارية ،فتغيب النظرة الشاملة للبرامج ينجر
عنه صعوبة التقييم وتحديد المسؤولية.
خاتمة:
حاولنا إبراز أوجه المقارنة بين الميزانية التقليدية و ميزانية البرامج و األداء ،و منه توصلنا إلى أن أسلوب
موازنة البرامج واألداء يقدم حلوال جوهرية لبعض االختالالت ،و أوجه القصور التي يعاني منها النظام
الموازناتي الجاري العمل به في الجزائر المبني وفق أسلوب موازنة البنود ،على غرار مشكلة عدم ارتباط
نفقات التسيير بنفقات التجهيز ،مما يفتح الباب أمام أشكال هدر المال العام و مشكل اعتماد الجهات
الوصية على نسبة استهالك االعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة كمؤشر لقياس أدائها وعدم األخذ
بعين االعتبار ما تم انجازه من وراء إنفاق هذه االعتمادات.
اإلحاالت والمراجع:

1عبد المطلب عبد الحميد " التمويل المحلي و التنمية المحلية " ـ اإلسكندرية ـ مصر ـ دار الجامعة للنشر و التوزيع سنة  6222الصفحة 622
.
2قانون رقم  12ـ  24مؤرخ في  22أبريل سنة  2112المادة  211يتعلق بالبلدية ـ الجريدة الرسمية  22سنة 2112
3المادة  222من القانون رقم  22/ 26المؤرخ في  6226 / 26/ 62المتعلق بالوالية
4المادة  20من قانون رقم  62 /12المؤرخ في  2112 / 24 / 22المتضمن قانون المحاسبة العمومية ـ الجريدة الرسمية رقم  02في  22أوت
.2111
5قانون البلدية 22ـ  22في  66جوان  6222المادة 222
 6يلس شاوش بشير ـ المالية العامة :المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري ـ ديوان المطبوعات الجامعية بوهران سنة  6222ـ نفس
المرجع السابق ـ الصفحة 222
7شباب سهام "إشكالية تسيير الموارد المالية للبلديات الجزائرية ـ مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية ـجامعة تلمسان سنة
 6222ـ 6226ـ الصفحة 220
8مرزوقي عمار "تحضير وتنفيذ ميزانية البلدية "ـ المجلة الجزائرية للمالية العامة ـ العدد  26ـديسمبر  6226ـ الصفحة 11
9عباس عبد الحفيظ " تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية " مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة
تكوين الدكتوراه في العلوم االقتصادية ـ جامعة تلمسان سنة  6222ـ 6226ـ الصفحة 21
10شباب سهام "إشكالية تسيير الموارد المالية للبلديات الجزائرية " مذكرة ماجستير نفس المرجع السابق ـ الصفحة 221
11فاتح مزيني " الرقابة على ميزانية البلدية " مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام ـ كلية الحقوق و العلوم السياسية ـ جامعة
العربي بن مهيدي ـ أم البواقي سنة  6220ـ  6221ـ الصفحة 22
12أ  .يلس شاوش بشير " المالية العامة " نفس المرجع السابق ـ الصفحة  222ـ 222
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 13عباس عبد الحفيظ " تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية " نفس المرجع السابق ـ الصفحة 24
14مرزوقي عمار " تحضير و تنفيذ ميزانية البلدية " المجلة الجزائرية للمالية العامة العدد  26ديسمبر  6226ـ الصفحة 222
15مفتاح فاطمة " تحديث النظام الميزاني في الجزائر " مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة دكتوراه ـتخصص
المالية العامة ـ جامعة تلمسان سنة  6222ـ  6222ـ الصفحة 12
16عبد الحميد مرغيت " محاضرات في مقياس المحاسبة العمومية " نفس المرجع السابق ـ الصفحة 22
 17مفتاح فاطمة " تحديث النظام الميزاني في الجزائر  ,نفس المرجع السابق ـ الصفحة 12
 18مولود ديدان " أبحاث في اإلصالح المالي " دار بلقيس ـ دار البيضاء ـ الجزائر ـ الصفحة 40
 19عكة عبد الغني " نحو عصرنة أنظمة الميزانية في الجزائر ـ المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية ـ الصفحة 26
20أ  .تومي سالمي " مشروع عصرنة أنظمة الميزانية نحو ترشيد اإلنفاق العمومي ـ مجلة الدراسات لجامعة األغواط ـبدون ذكر الصفحة
21مولود ديدان " أبحاث في اإلصالح المالي ـ نفس المرجع السابق ـ الصفحة 42
22عكة عبد الغني " نحو عصرنة أنظمة الميزانية في الجزائر ـ نفس المرجع السابق ـ الصفحة 20
23مولود ديدان " أبحاث في اإلصالح المالي " ـ نفس المرجع السابق ـ الصفحة  40ـ42
 24محمد أمين قمبور ـ عالء الدين مجدوب ـ مجلة اقتصاد المال و األعمال ـ المجلد  22ـ العدد  22في جوان  6262بعنوان االنتقال من أسلوب
موازنة البنود إلى أسلوب الموازنة الصفرية في إعداد الموازنة العامة في الجزائر ـ الصفحة 12
 25عباس عبد الحفيظ  :تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية " مذكرة ماجستير ـ نفس المرجع السابق ـ الصفحة 26
 26مفتاح فاطمة ـ مذكرة ماجستير ـ نفس المرجع السابق ـ الصفحة 06
 27بن أحمد سعدية و أ  .د صالح إلياس  .واقع تطبيق نظام الموازنات التقديرية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية ـ مجلة المالية و األسواق
ـ المجلد  22ـ العدد  ، 6221 / 22الصفحة 614
 28نعيمة يحياوي " التوجهات الحديثة " لنظام الموازنات التقديرية " ـ جامعة باتنة  ،مجلة العلوم االقتصادية و التسيير و العلوم التجارية
 29أياد شاكر سلطان ـ م  .م ريباز محمد حسين محمد ـ مجلة الغربي للعلوم االقتصادية و االدارية ـ نفس المرجع السابق ـ الصفحة 020
 30مفتاح فاطمة ـ مذكرة ماجستير ـ نفس المرجع السابق ـ الصفحة 00
 31بن أحمد سعدية ـ أ  .د صالح إلياس ـ مجلة المالية و األسواق ـ نفس المرجع السابق ـ الصفحة 611
 32أياد شاكر سلطان  /م .م .ريباز محمد حسين محمد ـ مجلة الغربي للعلوم االقتصادية و اإلدارية (نفس المرجع السابق) ـ الصفحة 020
33عباس عبد الحفيظ ـ مذكرة ماجستير ـ نفس المرجع السابق ـ الصفحة 21
34مفتاح فاطمة ـ مذكرة ماجستير ـ نفس المرجع السابق ـ الصفحة 00
35عباس عبد الحفيظ ـ مذكرة ماجستير ـ نفس المرجع السابق ـ الصفحة  22ـ  22ـ 22
 36أياد شاكر سلطان /م .م  .م ريباز محمد حسبن محمد ـ مجلة الغربي للعلوم االقتصادية و اإلدارية ـ نفس المرجع السابق ـ الصفحة 020
 37ثابتي الحبيب ـ عصرنة نظم الميزانية في الجزائر ـ مجلة التنظيم و العمل ـ الصفحة 62
 38أياد شاكر سلطان و م .ريباز محمد حسين محمدى ـ إمكانية تطبيق موازنة البرامج و األداء و دورهما في ترشيد اإلنفاق الحكومي ـ مجلة
الغربي للعلوم االقتصادية و االدارية ـ المجلد الخامس عشر ـ دراسة ميدانية في عينة من الدوائر الحكومية في إقليم كورديستان ـ الصفحة 020

 39مليكة حفيظ شبايكي و د  .معني نادية ـ موازنة البرامج و األداء كمدخل لترشيد النفقات العامة في الجزائرـ مجلة اإلدارة و التنمية للبحوث
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40عباس عبد الحفيظ ـ مذكرة ماجستير ـ نفس المرجع السابق ـ الصفحة 221
 41سمسوم فتيحة ـ قياس كفاية األداء عن طريق الموازنات التقديرية ـ مجلة االقتصاد و التنمية البشرية ـ جامعة الجزائر  20ـ الصفحة 221
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:ملخص
 سواء ما، لقد تبين من التجارب الممارسة في العديد من البلدان النامية وجود عدة صعوبات تعيق أداء اإلدارات المحلية
، وهذا راجع إلى محدودية الموارد المالية الذاتية،  أو قصور في قدراتها على التصرف،تعلق بضعف في نمو أنظمة تمويلها
،فظهرت اختالالت مالية نتيجة عدم التكافؤ بين اإلمكانيات المالية الحقيقية المتوفرة لديها وتنامي التكاليف المختلفة
 كان من الضروري إيجاد آلية توفر األطر و اإلجراءات المساعدة على تفعيل األداء المالي للجماعات،ولتفادي هذه الوضعية
.االقليمية في اطار وهو ما توفره مبادئ الحوكمة المحلية
 لتقييم األداء المالي في الجماعات المحلية الجزائرية بأخذPEFA هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أوجه تطبيق طريقة
 وقد خلصت الدراسة الى أن تطبيق مبادئ الحوكمة من شفافية ومشاركة ومساءلة يبقى ضعيفا،بلدية بغلية نموذجا
 وهو ما يعيق أساسا تطبيق مختلف الطرق المعتمدة لتقييم االداء،في البلدية
 تقييم األداء المالي، الحوكمة المحلية، األداء المالي، الموارد المالية، الجماعات المحلية:الكلمات المفتاحية
Abstract:
Experience in many developing countries has shown that there are several difficulties in the
performance of local governments, whether in terms of low growth in their financing systems or
insufficient capacity for action, due to limited financial self-sufficiency. Financial imbalances have
arisen as a result of unequal real financial resources and rising costs. To avoid this situation, it was
necessary to create a mechanism that would provide frameworks and procedures to help
operationalize the financial performance of regional groups within a framework, which is provided
by the Principles of Local Governance.
This study aimed to identify the application of the PEEA method to assess the financial
performance of the Algerian communities using the municipality of Baghlia as a model. The study
concluded that the application of the principles of governance of transparency, participation and
accountability remains weak in the municipality, which essentially hinders the application of the
various methods adopted to assess performance.
Keywords : Local government, financial resources, financial performance, local governance,
financial performance assessment
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مقدمة:
تشكل الحاجة المتزايدة للموارد المختلفة أحد التحديات التي تواجهها البرامج التنموية على مختلف
األصعدة ،االقتصادية واالجتماعية ،ال سيما على المستوى المحلي؛ حيث أصبحت التنمية المحلية الحجر
األساس في تجاوز الخلل التنموي الذي تعاني منه الدول النامية على وجه الخصوص.
والمالحظ بأن هذا المستوى من التنمية والذي يعد من مسؤوليات اإلدارات المحلية نظرا لصلته المباشرة
بالمواطن ،يفتقر الى اآلليات المختلفة الضرورية والداعمة لنجاحه ،على رأسها الموارد المالية والتي ال
يمكن ألي مشروع او مخطط ان يقوم بدونها ،ضف الى عدم كفاءة وفعالية تسييرها ،بطريقة تحقق الرشادة
والفعالية.
وتظهر الحوكمة هنا كأداة لتمكين اإلدارات المحلية من رفع أدائها ،وكآلية لتحقيق الكفاية الذاتية محليا
وتحقيق الرشادة في تسيير مختلف الموارد على رأسها الموارد المالية ،حيث يساعد تطبيق مبادئ الحوكمة
المحلية على ترشيد النفقات وحسن استخدام االرادات ،بما يسمح بتحقيق التكافؤ بين اإلمكانات المالية
التي تتميز بالضعف ومتطلبات التنمية المحلية المتزايدة ،في جو من الشفافية والتشارك بين مختلف
األطراف الفاعلة.
وعليه فالحوكمة تساعد على تحسين األداء المالي المحلي والذي يشير الى مدى قدرة الجماعات المحلية
على االستغالل األمثل لمواردها ومصادرها ،وتقديم حكم على إدارة الموارد المالية المتاحة بناء على عملية
تقييم وقياس للنتائج المحققة اعتمادا على معايير محددة مسبقا؛
وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة الى انه ال يوجد نموذج موحد لتقييم األداء المالي ،فنجد أن كل بلد انتهي
أسلوبا أو استعان بطريقة معينة ،حيث يمكن تقييم هذا األداء باستخدام التوازنات المالية أو النسب
المالية ،أو باالعتماد على النماذج الحديثة في تقييم األداء والتي يشكل نموذج  PEFAاحداها.
من هنا ستحاول هذه الدراسة اإلجابة على التساؤل التالي:
الى أي مدى يمكن للجماعات المحلية تحسين حوكمتها المالية باالعتماد على طريقة  PEFAلقياس األداء
المالي بأخذ بلدية بغلية نموذجا؟
تهدف الدراسة الى تبيان مدى إمكانية تقييم األداء المالي للبلديات بهدف تحسين أدائها ولقد اعتمدنا في
ذلك المنهي الوصفي التحليلي وهو ما اقتضته طبيعة الموضوع وحيثياته
 .2مدخل الى مفهوم الحوكمة في اإلدارات المحلية:
تشير الحوكمة عموما حسب البنك الدولي الى "الحالة التي من خاللها تتم إدارة الموارد االقتصادية للمجتمع
بكفاءة عالية بهدف التنمية "21
ف ي تعني "مجموعة اآلليات واإلجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي تضمن كل من االنضباط
( ، )Disciplineالشفافية ( )Transparenceو اإلنصاف ( ،)Equitéوبالتالي تهدف الحوكمة إلى تحقيق الجودة
والتميز في األداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة المنظمة فيما يتعلق باستغالل الموارد االقتصادية المتاحة
لها بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة األطراف ذوي المصلحة والمجتمع ككل6".
فالحوكمة موضوع يخص المؤسسات والشركات وكل أنواع المنظمات بما في ذلك اإلدارات العمومية التي
تواجه تحديات كبيرة في تفعيل الطرق التي تسير بها مختلف مواردها.
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 .2.2تعريف الحوكمة المحلية:
ظهر مصطلح الحوكمة المحلية ( اإلقليمية) ،منذ أكثر من قرن عند االقتصاديين الذين طوروا فكرة الحوكمة
المؤسساتية ،ونقلوها إلى العلوم السياسية في ثمانينات القرن الماض ي للتمييز بين مختلف أساليب الحكم،
إن هذا االنتقال كان سلسا كون أن الحوكمة المحلية تتقاطع مع حوكمة الشركات وكل األسئلة واألجوبة التي
تطرح في شركات المساهمة هي نفسها التي تصادفنا في تسيير الشؤون المحلية ،بحيث أن الدراسات
التطبيقية تبين أن تطبيق الحوكمة في المنظمات الحكومية ،يوضح ذلك التوجه نحو زيادة العمل في اطار
عالقة الوكالة ،واقترح سبيلر (  )SPILLER 1990ميادين تطبيق نظرية الوكالة في السوق السياسية على حد
تعبيره ،بحيث يأخذ بعين االعتبار متعاملين مختلفين ،كالعالقات بين المنتخبين والمنتخبين (ELECTEUR-
) ،ELUSيمكن إدارجهم ضمن مشاكل الوكالة المتعددة ،والراجعة أساسا إلى نقص المعلومة الذي يميز سيرورة
العملية االنتخابية ،لكن نظرية الوكالة ال يمكن لوحدها أن تكون مرجعا لالطار النظري للحوكمة المحلية2.
تضمن اإلعالن الذي صدر عن االتحاد الدولي إلدارة المدن الذي عقد في صوفيا من  1إلى 12ديسمبر 2112
والذي جاء تحت عنوان  Declaration of local governanceأن نظام الحوكمة المحلية يجب أن يتضمن
ما يلي3:
نقل مسؤولية األنشطة العامة المالئمة إلى المستويات المحلية المختلفة بموجب القانون.
المركزية مالية وموارد كافية للقيام بتلك األنشطة على المستوى المحلي.
مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي.
تهيئة الظروف التي من شانها خصخصة االقتصاد المحلي.
و يعتبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن الحوكمة المحلية هي " مجموع العمليات التي يتم من خاللها اتخاذ
القرارات و رسم السياسات العامة و تطبيقها ،وهي نتيجة التفاعالت و العالقات الشبكية بين مختلف
الفواعل االجتماعيين (الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني) التي تنطوي على المساومات التي من
خاللها يتقرر من يقدم الخدمات المحلية و الزمن و الطريقة التي تتم بها تسيير الشؤون المحلية ،و عليه
فالحوكمة المحلية أشمل من الحكومة ألنها تتعلق بكيفية التخطيط و إدارة الخدمات و تنظيمها في إطار
النظم السياسية و االجتماعية و االقتصادية4.
من المنظور االقتصادي ،مفهوم الحوكمة المحلية هي آلية ربط بين مختلف األطراف الفاعلة من أجل
تنظيم النشاط االقتصادي ،فمن خالل هذه العالقات تتجسد الحوكمة الجيدة ،أين كل من اإلقليم
والنظام اإلنتاجي والمجتمع المحلي يتفاعلون لتحقيق التنمية السياسية ،االجتماعية واالقتصادية.
ومنه يمكن القول ان الحوكمة المحلية هي مجموعة اإلجراءات واآلليات التي يتم تبنيها على المستوى
المحلي ،بهدف تسيير الشؤون العمومية في إطار الشفافية والحوار المتبادل واقحام مختلف األطراف
صاحبة المصلحة في جو من التفاعل اإليجابي والتشاركية بما يضمن تحقيق اهداف التنمية وضمان
المصالح المشتركة.
 .6.2مقومات الحوكمة المحلية:
يجب أن تفي الحوكمة المحلية بشروط محددة حتى يمكن اعتبارها حوكمة جيدة و هي5:
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سيرة باعتبارها شرعية.
الشرعية  la Légitimité:يجب ان يقبل المسرين قرارات السلطات الم ِ
المشاركة Inclusion sociale / Participation :ضرورة وجود المشاركة االجتماعية ،أي أن تكون
القرارات السياسية ممثلة لألغلبية ،مع تحقيق العدالة االجتماعية ،مع حتمية االستماع ألصوات من
هم أكثر فقرا وضعفا.
سلطة القانون Autorité de la loi :يجب احترام حقوق اإلنسان و تطبيق سلطة القانون على الجميع
و تقسيم السلطات.
المساءلة ،االستجابة والشفافية  Réactivité et Responsabilité،Transparence:يجب أن تكون
الحوكمة المحلية حساسة مسؤولة و شفافة ،و ان يكون المسؤولون خاضعين للمساءلة ،بمعنى إمكانية
معاقبة السلوكيات غير المناسبة ،يقصد بالحساسية اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيق أولويات و
احتياجات المواطنين و أن تتصف بالفعالية في ذلك.
حل النزاعات وبناء الدولة :فالحوكمة المحلية ما هي إال تجسيد للحوكمة الوطنية وتطبيق للسياسة
العامة للدولة.
االستدامة Durabilité :وهي إمكانية إدامة نشاطات الحوكمة والتنمية الشمولية على المدى البعيد
الداعي إلى تقليص الفقر وتنمية المجتمع.
الفعالية و الفاعلية في استخدام الموارد Performance :يعني قدرة الجهاز المحلي على تحويل
الموارد إلى برامج و خطط و مشاريع تلبي احتياجات المواطنين مع تحقيق نتائج أفضل و تنظيم
االستفادة من الموارد المتاحة لتفادى التبذير و الفساد
 0.2أبعاد الحوكمة المحلية
إن إدارة شؤون المجتمع من خالل الحوكمة تتضمن ثالثة أبعاد مترابطة فيما بينها ،حيث ال يمكن أن
نستغني على أي بعد منها وهي البعد السياس ي والبعد التقني والبعد االقتصادي واالجتماعي ،وسنحاول
شرح كل بعد بشكل مختصر2:
أ .البعد السياس ي :المرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها ،ويكمن هذا البعد في ضرورة
تفعيل الديمقراطية التي تعتبر شرطا في تجسيد الحكم الراشد ،من خالل تنظيم انتخابات حرة
ونزيهة مفتوحة لكل المواطنين مع وجود سلطة مستقلة قادرة على تطبيق القانون ،وهيئة برلمانية
مسؤولة لها من اإلمكانية ما تستطيع أن تحقق به نظام إعالمي يجعلها في اتصال مستمر مع
المواطن.
ب .البعد التقني المرتبط بعمل اإلدارة العامة ومدى كفاءتها ،وتعتبر جوهر الرشادة التي تقوم على
عنصرين الرشادة اإلدارية والوظيف العمومي ،وهو ما يقتص أن تكون اإلدارة مستقلة عن السلطة
السياسية والمالية ،ويكون الموظفين ال يخضعون إال لوجبات وظيفتهم ،ويكون اختيارهم وفقا
لمعيار الكفاءة.
ج .البعد االقتصادي االجتماعي يتمثل في كشف أساليب اتخاذ القرار االقتصادي للدولة والعالقات
االقتصادية مع الدول األخرى ذات العالقة؛ بتوزيع اإلنتاج والسلع والخدمات على أفراد المجتمع،
ويتعلق بطبيعة وبنية المجتمع المدني ومدى حيويته واستقالله عن الدولة من جهة؛ وطبيعة
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السياسات العامة في المجالين االقتصادي واالجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية
الحياة وعالقتها مع االقتصاديات الخارجية والمجتمعات األخرى من جهة أخرى.
إن ترابط هذه األبعاد الثالثة سيساهم في انتاج حكما صالحا طبعا بمشاركة كل الفاعلين بوجود شفافية
ورقابة فعلية.
 .6الحوكمة المالية دعامة أساسية لتجسيد الحوكمة المحلية:
إن اعتماد الحوكمة ليس هدفا في حد ذاته ،بقدر ما هو أداة لتمكين الجماعات المحلية من رفع أدائها،
الذي يعتبر رديفا للنجاح في المهام ،خاصة وأن األداء ال يقتصر على ميدان معين ،وإنما يغطي كل المجالت
السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وهذا ما يدفع إلى االهتمام بإيجاد مؤشرات لتقييم هذه المجاالت؛
ذلك أن الجماعات اإلقليمية ،وإن كانت تختلف عن مؤسسات األعمال ،إال أنها مطالبة برفع مردودية
استخدام الوسائل المتاحة 6.وتجدر اإلشارة الى انه توجد أربعة مستويات لتقييم الحوكمة المحلية وهي7:
 الحوكمة السياسية :المتمثلة في االجراءات المتعلقة باتخاذ القرار من أجل تطبيق ديمقراطية محلية. الحوكمة اإلدارية :وتتمثل في االتص ـ ـ ــاالت المحلية ،إدارة المص ـ ـ ــالح العمومية المحلية ،إدارة المجتمعالمدني ،إدارة الموارد البشرية والوصاية اإلدارية
 الحوكمــةاالقتص ـ ـ ـ ــاديــة :والتي من خاللهــا يمكن إلقــاء الض ـ ـ ـ ــوء على بعض األسـ ـ ـ ـ ــاليــب لتعبئــة المواردالداخلية والخارجية على المستوى المحلي ،في إطار إدارة واستغالل األصول التابعة للبلدية.
 ح وكمــة الميزانيــة والمــاليــة :والمتمثلــة في اإلجراءات المتعلقــة بــإعــداد الميزانيــة الخــاص ـ ـ ـ ــة بــالبلــديــة ،منخالل التنفيذ والرقابة والمتابعة والسيطرة عليها.
 .2.6مفهوم الحوكمة المالية المحلية:
إن تش ـ ـ ـ ـعــب مفهوم الحوكمــة المحليــة يــدعونــا إلى التركيز على جــانــب من جوانبهــا وهو المــالي ،بحيــث يجمع
المختص ـ ـ ــون أن الدور التنموي للدولة يرتبط بمدى التس ـ ـ ــيير العقالني والفعال بين التمويل واالس ـ ـ ــتثمار،
والـذي يكون من خالل حوكمـة العالقـة بين المص ـ ـ ـ ــالح اإلداريـة المحليـة كهيئـات عموميـة قـاعـديـة ،ومــدى
ش ـ ـ ـ ــمول هـذه الحوكمـة للمص ـ ـ ـ ــالح التمويليـة والرقـابية األخرى المرافقة وعلى رأس ـ ـ ـ ــها المص ـ ـ ـ ــالح الجبائية
المنوط بها التسيير المالي العمومي.
تش ـ ــهد الالمركزية خالل العش ـ ــرية األخيرة تقدما متفاوت األهمية من بلد آلخر في مجال المالية المحلية ،
ولقد تبين أن التجارب الممارس ــة في البلدان النامية تجابه اليوم عدة ص ــعوبات على مس ــتوى ض ــعف نمو
أنظمة التمويل ،وقدرات التصرف للجماعات اإلقليمية ،وهذا راجع إلى محدودية الموارد المالية الذاتية،
فظهرت اختالالت مــاليــة نتيجــة عــدم التكــافؤ بين اإلمكــانيــات المــاليـة الحقيقيــة المتوفرة وتنــامي التكــاليف
ولتفادي هذه الوضعية ،تحتم رسم خطة استراتيجية واضحة ذات بعد إصالحي بتدعيم قدرات التصرف
للجمـاعـات المحليـة ،في إحـداث موارد جبـائيـة جـديـدة ،أو إحـالـة موارد جبـائيـة موجودة لفـائـدة الجماعات
اإلقليمية ؛ وبعد اس ـ ــتشـ ـ ـرافي يقوم على قاعدة توزيع الص ـ ــالحيات بين مختلف الفاعلين ،ووجود التعاون
بين مختلف الفاعلين والتنســيق بينهم ،وتحديد المســؤوليات مع تدعيم مبدأ الفصــل بين وظيفتي الرقابة

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

69

استعمال طريقة  PEFAلتحسين الحوكمة المالية للبلديات – حالة بلدية بغلية-

والتس ـ ـ ـ ــيير ،فمن الص ـ ـ ـ ـعــب إدراك الحوكمــة على المس ـ ـ ـ ــتوى المحلي في نظــام مركزي ،ال يتم فيــه تحويــل
المسؤوليات والقدرات إلى اإلدارات المحلية .8نستنتج أن الحوكمة المالية تتعلق بـ :
الحفاظ على موارد القطاع العام تحت درجة معينة من الرقابة
تطوير اسـ ـ ــتراتيجيات إلسـ ـ ــناد قدرة الحكومة على التصـ ـ ــرف باالعتماد على أدوات التسـ ـ ــيير العمومي
الجــديــد ،وهيئــات غير مركزيــة تتحــدد فيهــا قرارات تخص ـ ـ ـ ــيص الموارد وتقــديم الخــدمــة أقرب إلى نقطــة
التقديم.
ضـ ـ ـ ــمن هذه الشـ ـ ـ ــروط تصـ ـ ـ ــبح طرق القيادة التقليدية غير فعالة (ال تقدم خدمات مالئمة تماما بالنظر إلى
االحتيـاجـات؛ وغيرفـاعلـة ال تض ـ ـ ـ ــمن اقتص ـ ـ ـ ــاد منـاس ـ ـ ـ ــب للموارد) ،وبـالتـالي إقـامـة أنمـاط جديدة للقيادة غير
ممكن إال إذا اعتمـدنـا على مفهوم األداء؛ الـذي يفهم منـه على أنـه تلـك القـدرة على تجس ـ ـ ـ ــيد الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات
العامة وتحمل مسؤولية النتائج.
وبما أننا ال نسـ ــير إال ما نقيس؛ فقياس األداء يصـ ــبح وسـ ــيلة لقيادة أفضـ ــل للسـ ــياسـ ــات العمومية ،وبالتالي
تحقيق توازن حقيقي بين القائمين على الس ـ ــياسـ ـ ــات والمسـ ـ ــيرين ،وتوجيههم إلى االسـ ـ ــتخدام األمثل للموارد
العامة.
 .6.6تقييم األداء المالي المحلي:
لجـأت الجمــاعـات اإلقليميــة منـذ س ـ ـ ـ ــنوات إلى انتهـاج الخطوات األولى في تقييم أدائهـا ،كـان ذلــك في الواليــات
المتحـدة األمريكيـة ،أس ـ ـ ـ ــتراليـا ،ايطـاليـا وفرنس ـ ـ ـ ــا ،وكـانت على مس ـ ـ ـ ــتوى المدن الكبرى كش ـ ـ ـ ــارلوت وملبورن
وس ـ ــيدني ،هذه المحاوالت كانت ترمي إلى تحس ـ ــين فاعلية الجماعة اإلقليمية ،إذ وجدت نفس ـ ــها مض ـ ــطرة
السـ ــتخدام الموارد بطريقة أفضـ ــل ،ومراقبة التسـ ــيير في هذا المجال تعتبر مراقبة لألحسـ ــن؛ بحيث تسـ ــلط
الضــوء وفي آجال قصــيرة على االختالالت وتركز على الجوانب التشــغيلية لألداء ،أي التأكيد على أن الموارد
مسـ ــتغلة بطريقة أكثر فعالية وفاعلية ،والحكم على مدى مالءمة القرار وليس فقط مدى ش ـ ــرعيته؛ وتعمل
على التنش ـ ـ ـ ــيط والتنبيــه وليس الردع أو المعــاقبــة ،وتــدعم بــاإلض ـ ـ ـ ــافــة إلى ذلــك التحفيز ،يكون بــذلــك هــذا
النظام في قلب نظام المعلومات ،ويلعب دور المرافق في التغيير وحامل للحوار التسييري.9
فــالمنتخبون المحليون يهتمون كثيرا بتحقيق التوازن المــالي لبلــديــاتهم ،بــل أن حتى الــدولــة يهمهــا ذلــك ألن
هي من تتولى إعطاء اإلعانات لتمويل مجموعة من األنش ــطة المحلية ،ولكي تقف أي إدارة على نقاط القوة
والضــعف؛ وعلى الفرص المتاحة والمعوقات التي يمكن أن تواجهها ،كان البد لها من تقييم أدائها وخاصــة
أداءها المالي؛ باعتباره أنها يزودها بالمعلومات ويسمح لها باتخاذ القرارات.
ويمكن تحديد مؤشرات تقييم األداء المالي في النقاط الثالثة التالية:
تقييم األداء باستخدام التوازنات المالية؛
تقييم األداء باستخدام النسب المالية؛
االتجاهات الحديثة في تقييم األداء المالي.
فنجد أن كل بلد انتهي أسلوبا أو استعان بطريقة فليس هناك نموذجا موحدا ،وسنحاول التطرق إلى نموذج
من النماذج تقييم األداء المالي هو نموذج .PEFA
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 .0برنامج اإلنفاق العام والمسؤولية المالية ): (PEFA
هو برنامج ش ـ ـ ـراكة بين هيئات متعددة يرعاه كل من البنك الدولي ،الص ـ ـ ــندوق النقدي الدولي ،المفوض ـ ـ ــية
األوروبيــة ،وزارة التنميــة الــدوليــة في المملكــة المتحــدة ،وزارة الخــارجي ــة الفرنس ـ ـ ـ ـيــة ،س ـ ـ ـ ــكرتــاريــة الــدول ــة
السويسرية للشؤون االقتصادية ،الشراكة االستراتيجية مع إفريقيا.
 .2.0مرجعية برنامج PEFA
جـاء هـذا البرنـامج كـإطـار لقيـاس أداء إدارة المـاليـة العـامة ،من خالل إتاحة مجمع مش ـ ـ ـ ــترك من المعلومات
فيم ــا يتعلق بقي ــاس ورص ـ ـ ـ ـ ــد م ــدى تق ــدم أداء عملي ــة إدارة الم ــالي ــة الع ــام ــة؛ وبع ــد إجراء التحس ـ ـ ـ ــين ــات
واإليضـ ـ ـ ــاحات الالزمة على ضـ ـ ـ ــوء المعلومات التقييمية ،اكتمل اإلطار العام واتخذ صـ ـ ـ ــيغته النهائية سـ ـ ـ ــنة
 ،6222يقوم هــذا األخير بتحــديــد األبعــاد الهــامــة ألداء نظــام المــاليــة العــامــة المنفتح والمنتظم على النحو
التالي10:
أ -مصداقية الميزانية Crédibilité du budget:الميزانية واقعية ويجري تنفيذها حسب القصد منها.
ب -الشـ ــمولية والشـ ــفافية  Exhaustivité et transparance :االش ـ ـراف شـ ــامل على الميزانية و مخاطر
المــاليــة العــامــة ،وللمواطنين القــدرة على الحص ـ ـ ـ ــول على المعلومــات المتعلقــة بــالميزانيــة ومخــاطر
المالية العامة.
ت -وضع ميزانية استنادا على السياسات  Budgétisation fondée sur les politiques nationales :يتم
اعداد الميزانية في إطار المراعاة التامة للسياسات الحكومية .
ث -قـ ــابليـ ــة التوقع والرقـ ــابـ ــة في تنفيـ ــذ الميزانيـ ــة Prévisibilité et contrôle de l’exécution du :
budgetيجري تنفيـذ الميزانية بطريقة تتس ـ ـ ـ ــم باالنتظام وقابلية التوقع مع وجود ترتيبات من أجل
عملية الرقابة والتوجيه في استخدام األموال العامة .
ج -المحاسبة ،التسجيل و االبالغ enregistrement de l’information et rapports ، Comptabilité :
 financiersيجري مسـ ـ ـ ــك سـ ـ ـ ــجالت كافية والحفاظ عليها وتعميمها بما يسـ ـ ـ ــتوفي أغراض كل من :
ضبط عملية اتخاذ القرارات واإلدارة ،ورفع تقاريراالبالغ.
ح -التــدقيق والمراجعــة الخــارجيــة  Surveillance et vérification externe:ترتيبــات تــدقيق األموال
العامة ومتابعة المسؤولين لها تعمل كما ينبغي
يمكن أن تســتخدم هذه المؤشـرات على مســتوى أجهزة إدارة هيئات حكومية مســتقلة ،وحتى المؤسـســات
غير الربحيــة التي تمول من الحكومــة ،وقــد تش ـ ـ ـ ـمــل األجهزة الحكوميــة الفرعيــة متمثلــة في واليــات وأق ـاليم
البلد المعني ،وأجهزة إدارية محلية كالمقاطعات والبلديات.
 .6.0مؤشرات األداء و طريقة التصنيف الترتيبي
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أ -مؤش ـرات األداء  :تقســم المؤشـرات المختارة والبالغ عددها  64مؤشـرا؛ يســعى كل مؤشــر إلى قياس
أداء عنصـ ــر رئيس ـ ـ ي من عناصـ ــر نظام إدارة المالية العامة على س ـ ــلم ترتيبي من أربع نقاط من )،(A-D
ثم وضـع إرشـادات فيما يتعلق باألداء الذي يسـتوفي كل درجة تصنيف ترتيبي بالنسبة لكل المؤشرات،
ويعطى أعلى تصـنيف ترتيبي للمؤشـر إذا كان العنصـر الرئيس ي يستوفي الهدف ذا الصلة على نحو كامل
ومنظم ودقيق ومتسـ ـ ـ ــق ،لذا فمجموعة المؤش ـ ـ ـ ـرات تركز على الخصـ ـ ـ ــائص األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية اسـ ـ ـ ــتنادا إلى
الممارســات الدولية الجيدة المتعارف عليها؛ بدال من وضــع معيار قياسـ ي اســتنادا إلى أحدث االبتكارات
في عملية إدارة المالية العامة.
ب -طريقة تحديد درجة التصنيف الترتيبي  :و نميز وجود طريقتين للتصنيف الترتيبي
طريقة التصــنيف  : M1تســتخدم بالنســبة لكافة المؤش ـرات ذات مكون واحد وكافة المؤش ـرات
متعـددة المكونـات حيثمـا كـان س ـ ـ ـ ــوء األداء ،فيما يتعلق بأحد مكونات المؤش ـ ـ ـ ــر من المرجح أن يؤثر
حســن أداء المكونات األخرى للمؤشــر ذاته  ،بعبارة أخرى حســب (أضــعف حلقة في ســلســلة مكونات
المؤش ـ ـ ـ ــر المعني) ،بــالنس ـ ـ ـ ـبــة للمؤش ـ ـ ـ ـرات ذات مكونين أو أكثر تكون خطوات تحــديــد درجــة الترتيــب
التصنيفي الشاملة أو مجموع درجات التصنيف الترتيبي للمؤشر كمايلي :
 يتم أوال تقييم كل مكون على حدى وإعطاؤه درجة تصنيف ترتيبي؛
 جمع درجات التصـ ـ ــنيف الترتيبي لكل من مكون باختيار أدنى درجة تصـ ـ ــنيف حصـ ـ ــل عليها من
المكونات؛
 إضـافة " "+إذا كان المكونات األخرى درجة تصـنيف أعلى وإضـافة "–" بالنسـبة للمكونات التي
حصلت على درجات تصنيف أدنى؛
طريقة التص ــنيف  : M2تس ــتند إلى إيجاد متوس ــط درجات التص ــنيف الترتيبي لكل مكون المؤش ــر
المعني ،ويوص ـ ـ ـ ـ ى بــإتبــاعــه بــالنس ـ ـ ـ ـبــة لمؤش ـ ـ ـ ـرات مختــارة متعــددة المكونــات ،حيــث درج ـة التص ـ ـ ـ ــنيف
المنخفض ــة في أحد المكونات ال تؤثر بالض ــرورة على درجة التص ــنيف العالية لمكون أخر للمؤش ــر ذاته،
وتتمثل خطوات تحديد درجة الترتيب التص ــنيفي الش ــاملة أو مجموع درجات التص ــنيف الترتيبي للمؤش ــر
فيما يلي :
 بالنسـ ــبة لكل المكونات تقييم المدى على سـ ــلم من أربعة درجات مثلما رأيناه بالنسـ ــبة للطريقة
األولى؛
 الرجوع إلى جدول التحويل الخاص بطريقة التص ـ ــنيف الترتيبي  ، M2وإيجاد القس ـ ــم المناس ـ ــب
من الجدول (المؤشرات لها من مكونين إلى أربعة مكونات) ؛
 تحديد السـ ــطر من الجدول الذي يتوافق مع مجموعة درجات التص ـ ــنيف التي أعطيت لمكونات
المؤشر؛
 اختيار درجة التصنيف الشاملة بالنسبة للمؤشر المعني.
 .1قياس الحوكمة المالية في بلدية بغلية :الواقع والمعوقات
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 .2.1التعريف ببلدية بغلية :
أنشأت البلدية سنة  2441بموجب مرسوم ألحقها بمحافظة الجزائر ،و هي تقع في أقص ى شرق بومرداس،
وتبعد عن مقر الوالية بحوالي  22كلم ،يحدها من الشمال بلدية بن شود وسيدي داود ،ومن الغرب بلديتي
أوالد عيس ى والناصرية ،ومن الجنوب بلدية تادمايت ومن الشرق بلديتي تاورقة ودلس ،بمساحة تقدر بـ
 22.22كلم ،6بلغ عدد السكان إلى غاية سنة  60212 :6222نسمة ،و هي ذات طابع فالحي ،صناعي ،عدد
الملحقات اإلدارية بها هو ثالثة ( ،)20و عدد القرى والمداشر بلغ خمسة عشر (.)22
بلدية بغلية هي بلدية ذات طاقات ومقومات هائلة في مجال الفالحة والري ،بحكم أنها تقع على ضفاف ثاني
أكبر نهر في الجزائر ،مما يعطيها إمكانيات مهولة في مجال الزراعة المروية طوال العام ،وتعتبر الفالحة رئة
االقتصاد في البلدية وهي النشاط الغالب على السكان وتشتهر بزراعة الكروم والحمضيات باإلضافة إلى
تربية الدواجن.
باإلضافة إلى وجود أراض ي ذات مردود عالي ،هذه المقومات تسمح بتطوير الصناعات التحويلية للمنتوج
الفالحي.
 .6.1تطبيق معايير برنامج  PEFAعلى بلدية بغلية:
أ .الركيزة األولى مصداقية الميزانية:
تحتوي هذه الركيزة على  1مؤشرات نهدف من خاللها توضيح ما إذا كانت الميزانية في البلدية تتسم
بالمصداقية.
 المؤشر األول  :إجمالي النفقات الفعلية بالنسبة للميزانية االولية المصادق عليها المكون األول :إجمالي النفقات الفعلية بالنسبة إلجمالي النفقات المقدرة :اعتمادا على التنقيط المعتمد
في إطار برنامج  ،PEFAيمكن القول أن االنحراف المسجل كبير و وفق ذلك تمنح النقطة  Dللسنوات الثالثة
وهذا موضح في الجدول أدناه:
جدول رقم  :2نتائج إجمالي النفقات الفعلية بالنسبة إلجمالي النفقات المقدرة
المؤشر/المكون
التعليل وفق التصنيف الترتيبي M2
التنقيط
نسجل انحراف اإلنفاق الفعلي عن اإلنفاق المصادق عليه في الميزانية بأكثر من  %22في السنوات
D
المؤشر /2المكون2
الثالث.
المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان

 المؤشر الثاني :تركيبة النفقات الفعلية مقارنة بالميزانية المصادق عليها  :يتكون من المكونينالتاليين:
 المكون األول :أهمية الفروقات في تركيبة النفقات خالل  0سنوات االخيرة
 المكون الثاني :المبلغ المتوسط للنفقات المحملة على االحتياطي
بصفة عامة تحصل هذا المؤشر على عالمة  Dبالنسبة للمكون األول وعالمة  Aللمكون الثاني و بالتالي
تمنح العالمة C+لهذا المؤشر أي بتقييم متوسط كما يوضحه الجدول الموالي:
جدول رقم  :6نتائج تقييم مكون المبلغ المتوسط للنفقات المحملة على االحتياطي
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المؤشر/المكون
التنقيط
C+
المؤشر6
تجاوز التباين في تشكيلة االنفاق  %22للسنوات الثالث
D
المكون2
إنعدام األعباء اإلستثنائية
A
المكون6
المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان
التعليل وفق التصنيف الترتيبي M2

 المؤشر  :0إجمالي اإليرادات الذاتية الفعلية بالنسبة إلى إجمالي اإليرادات الذاتية المصادق عليها المكون :2نسبة اإليرادات الذاتية الفعلية من اإليرادات الذاتية المسجلة في الميزانية
التنقيط المالئم لهذا المؤشر يكون على النحو التالي:
جدول رقم  :0نتائج تقييم نسبة اإليرادات الذاتية الفعلية من اإليرادات الذاتية المسجلة في الميزانية
التعليل وفق التصنيف الترتيبي M1
المؤشر/المكون التنقيط
اإليرادات الفعلية أدنى من  %16من تقديرات اإليرادات الذاتية المبينة في الميزانية في الثالث
D
/0
المؤشر
سنوات
المكون2
المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان

 المؤشر  :1مخزون ومتابعة متأخرات المدفوعات على النفقات المكون :2مخزون متأخرات المدفوعات على النفقات
 المكون :6توفر المعطيات بالنسبة إلى متابعة مخزون متأخرات المدفوعات على النفقات
على العموم البيانات موثوقة وتأتي من خالل إجراءات روتينية كل سنة ،ويكون التقييم للمكونين كالتالي:
جدول رقم  :1نتائج تقييم توفر المعطيات بالنسبة إلى متابعة مخزون متأخرات المدفوعات على
النفقات
المؤشر/المكو
ن
المؤشر1
المكون2
المكون6

التنقيط

التعليل وفق التصنيف الترتيبي M1

A
A
A

رصيد المتأخرات منعدم
البيانات موثوقة عن رصيد المتأخرات تأتي من خالل إجراءات روتينية على األقل في نهاية السنة
مالية
المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان

ب .الركيزة الثانية :التغطية والشفافيةcouverture et transparence
 المؤشر  :22نظام تصنيف الميزانيةClassification du budgetيقيم هذا المؤشر بالنسبة إلى الميزانية األخيرة المنفذة ،والذي يعطي ما إذا كان التصنيف يسمح بتتبع
طريقة اإلنفاق بسهولة ،و يتم حسابه انطالقا من:
 المكون :22النظام الترتيبي المستخدم إلعداد وتنفيذ واعداد التقارير على ميزانية البلدية ( Le système
de classification utilisé pour l’établissement ,l’exécution et l’établissement de rapport sur le
 :budgetميزانية البلدية في الجزائر تخضع ألحكام مدونة خاصة بها ،و هي تتبع نظام المحاسبة العمومية
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وتسمح بمراقبة كافة الحسابات لكن تنقصها الدقة في بعضها؛ و هي غير خاضعة لألنظمة التي نص عليها
برنامج  :PEFAو وفقا لذلك يكون التنقيط كالتالي:
جدول رقم  :2نتائج تقييم النظام الترتيبي المستخدم إلعداد وتنفيذ واعداد التقارير على ميزانية البلدية
المؤشر/المكون
التعليل وفق التصنيف الترتيبي M1
العالمة
وضع وتنفيذ الموازنة مستند إلى التصنيف اإلداري واالقتصادي نظرا لوجود مدونة موازنة تسمح
C
المؤشر / 2المكون2
ّ
بإنتاج وثائق متسقة وفقا لتلك المعايير الدولية على العموم
المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان

 المؤشر :22شمولية المعلومات التي تتضمنها وثائق الميزانيةتم تقدير هذا المؤشر بالنسبة الى مشروع الميزانية لسنة .6224
 المكون :2حصة المعلومات في وثائق الميزانية والمعدة مؤخرا من البلدية  :بعد إستبعاد الوثائق الثالثة
األولى والخاصة بميزانية الدولة ،توصلنا إلى وجود ثالثة وثائق ( )20من بين الستة وثائق المطلوبة على
المستوى المحلي ،وعلى هذا األساس يكون التنقيط كمايلي:
جدول رقم  :2نتائج تقييم مكون حصة المعلومات في وثائق الميزانية والمعدة مؤخرا من البلدية
المؤشر/المكون
التعليل وفق التصنيف M1
العالمة
وجود 0وثائق الميزانية من  2من المعايير المرجعية.
C
المؤشر /2المكون2
المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان

نستنج مما سبق نقص المعلومات الواجب توفرها في الوثائق الميزانياتية و بالتالي نقص التغطية و
الشفافية في هذا الخصوص.
 المؤشر :2أهمية العمليات غير المبلغ عنها من البلديةتقدير هذا المؤشر يكون بالنسبة إلى آخر ميزانية منفذة ( )dernier exercice budgétaire exécutéوحسب
تعليمات برنامج  PEFAتعتبر العملية مبلغ عنها إذا كانت مدرجة في الميزانية األولية وكذا في تقارير تنفيذ
الميزانية والبيانات المالية .يتم حساب هذا المؤشر انطالقا من مكونين هما:
 المكون :2مستوى النفقات الخارجة عن الميزانية (باستثناء المشاريع الممولة من الجهات المانحة)
غير المبلغ عنها في تقارير الميزانية
 المكون :6معلومات عن إيرادات أو نفقات متعلقة بالمشاريع الممولة من الجهات المانحة والتي تم
ادراجها في تقارير تنفيذ الميزانية
جدول رقم  :2نتائج تقييم مكون حصة المعلومات في وثائق الميزانية والمعدة مؤخرا من البلدية
المؤشر/المكون
المؤشر2
المكون2

العالمة
غير مطبق
D

التعليل وفق التصنيف الترتيبي M1
ُ ّ
ّ
المبلغ عنه يشكل أكثرمن  10 %من مجموع
مستوى اإلنفاق خارج إطار الموازنة غير
اإلنفاق.
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البلدية لم تستفد من تمويل من طرف جهات مانحة
غير مطبق
المكون6
المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان

 المؤشر :4شفافية العالقات بين مصالح البلديةTransparence des relations intra-communalesيتم تقييم هذا المؤشر بالنسبة الى آخر ميزانية منجزة ،ويهتم هذا االخير بالعالقة التي تربط البلدية
بملحقاتها ،وهل هناك شفافية في تبادل المعلومات بينها ونجد لهذا المؤشر ثالث مكونات هي:
 المكون :2الشفافية والموضوعية في التوزيع االفقي بين البلدية ومصالحها :ملحقات البلديات ال تتمتع
بالشخصية المعنوية وال باالستقاللية المالية ف ي تعتبر مجرد مصالح تابعة للبلدية.
 المكون :6توصيل المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب للملحقات/االدارات الالمركزية :ال يوجد
تبادل للمعلومات فيما يخص مالية الملحقات ألنها تابعة للبلدية و حتى أنها ال تدلي برأيها فيما يخص
المشاريع التي يحتاجها المواطنون في تلك المنطقة.
 المكون :0درجة توحيد البيانات مع ميزانية االدارة المحلية وفقا للفئات القطاعية :بما انه ال توجد
ميزانية مخصصة لملحقات البلدية فال يمكن تنقيط هذا المكون .وعليه تنقيط المؤشر يكون على النحو
التالي:
جدول رقم  :4نتائج تقييم مكون درجة توحيد البيانات مع ميزانية االدارة المحلية وفقا للفئات
القطاعية
المؤشر/المكون
المؤشر4
غياب التوزيع األفقي بين أجهزة البلدية و ملحقاتها.
المكون2
ال تتلقى الملحقات معلومات بشأن التحويالت الخاصة بها للسنة القادمة من البلدية.
غير مطبق
المكون6
غياب التقارير المالية بشأن اإليرادات والنفقات.
غير مطبق
المكون0
المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان
التعليل وفق التصنيف الترتيبي M2

العالمة
غير مطبق
غير مطبق

 المؤشر :1مراقبة مجمل المخاطر المالية العامة التي تتسبب فيها جهات القطاع العام األخرىيقدر هذا المؤشر بالنسبة للميزانية األخيرة المنجزة ويحتوي على مكونين:
 المكون :2مدى رصد الرقابة الممارسة من البلدية على الوكاالت العمومية المستقلة والمؤسسات
العمومية :رغم وجود القانون إال أن غياب نص تنظيمي يوضح إجراءات تسييرها جعل البلديات تتخوف
من إنشاء هذه المؤسسات ،بلدية بغلية تفتقد لهذه المؤسسات العمومية ،فنستنتج أن هذا المكون ال
يمكن تنقيطه.
 المكون :6مدى مراقبة البلدية للمركز المالي للمؤسسات العمومية ،بما أن هذه المؤسسات غير
متواجدة على إقليمها فان هذا المكون غير مطبق.
مما سبق يكون التنقيط:
جدول رقم  :1نتائج تقييم مكون درجة توحيد البيانات مع ميزانية االدارة المحلية وفقا للفئات
القطاعية
المؤشر/المكون

العالمة

التعليل وفق التصنيف الترتيبي M1
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غير مطبق
المؤشر1
ال توجد مؤسسات عمومية أو كيانات عمومية مستقلة وتابعة للبلدية
غير مطبق
المكون2
لنفس السبب السابق
غير مطبق
المكون6
المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان

ال يمكن الحكم عن مستوى الشفافية و المسائلة بخصوص عالقة البلدية بالمؤسسات العمومية التابعة
لها نظرا لغياب هذه األخيرة.
 المؤشر :22قدرة الجمهور للوصول الى المعلومات االساسية للميزانيةهذا المؤشر يقيم ما مدى سهولة الوصول إلى المعلومات األساسية في الميزانية من طرف عامة الجمهور أو
الجماعات المهتمة ،ولتنقيطه حدد برنامج PEFAستة ( )2معايير ويراعى أيضا أن يكون المعيار سهل الوصول
إليه ومستوفى بأكمله ،ويالحظ بهذا الخصوص عدم استيفاءها ،و عليه يكون التنقيط كالتالي:
جدول رقم  :1نتائج تقييم مؤشر قدرة الجمهور للوصول الى المعلومات االساسية للميزانية
المؤشر/المكون
التعليل وفق التصنيف الترتيبي M1
العالمة
البلدية ال تتيح للجمهور أي وثيقة وإن وجدت ف ي غير مستوفاة.
D
المؤشر /22المكون2
المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان

عدم امكانية االطالع على وثائق الميزانية من طرف الجمهور دليل عن عدم الشفافية في التسيير.
ج .الركيزة الثالثة :إعداد الميزانية على أساس السياسات العمومية Budgétisation basée sur les
 :politiques publiquesتشمل هذه الركيزة مؤشرين هما:
 المؤشر :22النظامية والمشاركة في عملية اعداد الميزانية السنويةيتم تقدير هذا المؤشر من خالل  0مكونات بحيث تمت دراسة عملية إعداد مشروع الميزانية للسنة األخيرة
( )6222للمكونين األولين بينما اهتم المكون األخير بمشاريع الميزانيات للسنوات الثالثة األخيرة.
 المكون :2وجود جدول زمني ثابت لمواعيد اعداد الميزانية والتقيد به
رأينا أن التواريخ مضبوطة من طرف المشرع ،اال انه توجد تجاوزات؛ إما تأخر في إعداد الميزانية األولية أو
إعداددها ضمن المواعيد المقررة لكن بتقديرات غير مفصلة و غير مضبوطة.
 المكون :6وضوح/شمولية ومشاركة القيادة السياسية في وضع االرشادات بخصوص وثائق اعداد
الميزانية (المنشور او ما يعادله)
الم ّ
لكي يتم تفادي التغييرات في المقترحات بشأن الميزانية في اللحظة األخيرة ،من ُ
هم مشاركة القيادة
ّ
السياسية في وضع إجماليات المخصصات منذ مرحلة مبكرة من عملية إعداد الميزانية؛ إال أنه سجلنا
استالم التعليمة الوزارية في شهر نوفمبر من طرف البلدية؛ مما سينجر عنه تأخر تواريخ الموافقة على
الميزانية واحتماالت مجهولة على مستوى اإلنفاق الذي ستتم الموافقة عليه وتأخير بعض األنشطة.
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 المكون :0الموافقة على الميزانية من قبل السلطات التشريعية أو أي هيئة تؤدي وظيفة مماثلة
استنادا إلى ما توصلنا إليه من معلومات  ،لوحظ أن المصادقة على الميزانية كانت بعد بداية السنة
المالية.
التنقيط لهذا المؤشر يكون كما يلي:
جدول رقم  :22نتائج تقييم المؤشر 22
المؤشر/الم
كون

العالمة

المؤشر 22

C

المكون 2

C

المكون 6

C

المكون 0

C

التعليل وفق التصنيف الترتيبيM2
يوجد جدول زمني للميزانية إال أنه يسجل تأخيرات مهمة؛ والذي يؤخر في اعدادها ويوفر وقت قصير العداد التقديرات
المفصلة .
يتم إصدارتعليمة وزارية خاصة بالميزانية ترسل إلى البلديات ،ويتم استعراض تقديرات الميزانية ويوافق عليها المجلس
الشعبي البلدي إنما بعد أن تنجزها البلدية بكافة التفاصيل ،مما ّ
يقيد إلى حد كبير قدرة المجلس على إجراء تعديالت.
الوصاية صادقت على الميزانية لكن بتأخر شهرين من بداية السنة المالية خالل سنتين على األقل من بين ثالث
سنوات.

المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان

 المؤشر  :26منظور متعدد السنوات في التخطيط المالي وسياسات االنفاق ووضع الميزانيةلتقييم هذا المؤشر نعتمد على  1مكونات ،المكون االول يقيم بالنسبة الى السنتين االخيرتين ،المكون
الثاني تأخذ السنوات الثالث االخيرة ،أما المكونين االخيرين فنأخذ السنة االخيرة فقط.
 المكون : 2اعداد توقعات الميزانية المتعددة السنوات والمخصصات الوظيفية لألموال المحلية :إن
البلدية في الجزائر ال تقوم بوضع توقعات مالية لعدة سنوات ،بل تكتفي بتقدير نفقاتها اعتبارا مما توفره
المصالح المختصة من معطيات بخصوص ايراداتها السنوية.
 المكون :6نطاق وتكرار تحليل القدرة على تحمل الديون :يالحظ أن البلدية ال تقوم بتحليل امكانية
تحمل الديون بل تسيرها بحسب توفر األموال لديها.
 المكون :0وجود استراتيجيات قطاعية مع بيانات متعددة السنوات لتكاليف التسييرواالستثمار :ال
تمتلك البلديتان الوسائل المالئمة إلعداد استراتيجيات قطاعية.
 المكون :1الروابط بين ميزانية االستثمار وتوقعات النفقات متوسطة االجل :ال يمكن التحدث عن
تكاليف متكررة لالستثمارات والتي يتم دمجها في تقديرات الميزانيات المتعددة السنوات.
وعلى ضوء ما سبق يكون تقييمنا للمؤشر على النحو التالي:
جدول رقم  :22نتائج تقييم امؤشر26
المؤشر/الم
كون
المؤشر26
المكون2
المكون6
المكون0
المكون
1

العالمة
D+
D
D
D
C

التعليل وفق التصنيف الترتيبيM1

ال يتم وضع تقديرات آجلة لعدة سنوات إلجمالي المالية المحلية
خالل ثالث السنوات التي شملتها الدراسة لم تقم البلدية بأي تحليل لقدرة تحمل الديون.
ال يتم إعداد استراتيجيات قطاعية لبعض القطاعات ،و لم يتم تحديد أي تكاليف جوهرية بشأن اإلنفاق.
عمليات وضع ميزانيات االستثمارات واإلنفاق المتكرر منفصلة عن بعضها وال تشترك في تقدير تكاليفها
المتكررة.

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان

د .الركيزة الرابعة  :التنبؤ ومراقبة تنفيذ الميزانية
 المؤشر :20شفافية واجبات والتزامات دافعي الضرائب المكون :2وضوح وشمولية االلتزامات الجبائية :النظام الجبائي الجزائري واضح في أغلبية إجراءاته،
إال أنها ليست كلها شاملة وواضحة مما يفتح المجال للتعسف نسبيا ألعوان إدارة الضرائب.
 المكون :6قدرة المكلف بالضريبة للوصول إلى المعلومات المتعلقة بااللتزامات الجبائية و اإلجراءات
اإلدارية المتعلقة بها :ما يعاب على النظام الجبائي انه غير مستقر بسبب التعديالت التي تعرفها القوانين
الضريبية مما يجعل المكلف غير مهتم بكل جديد في المجال الجبائي.
 المكون :0وجود وعمل نظام طعن ضد قرارات االدارات الجبائية :التشريع الجبائي المعمول به في
الجزائر يمنح للمكلف بالضريبة ميكانيزم طعن إداري وقضائي ،ويوفر إجراءات واضحة وشاملة.
يأخذ إذا المؤشر 20العالمة  Bكون أن التنقيط كان على النحو التالي:

جدول رقم  :22نتائج تقييم المؤشر 20
المؤشر20
المكون2

العالمة
B

المكون6

C

المكون0

A

التعليل وفق التصنيف الترتيبيM6
التشريعات واإلجراءات بشأن معظم وليس بالضرورة كافة الضرائب الرئيسية شاملة و واضحة،
وتعطي قوة تعسف نسبيا محدودة إلدارة الضرائب.
المكلفين بالضريبة يصلون إلى بعض المعلومات حول االلتزامات الجبائية واالستفادة منها محدود؛
كونها غير كاملة أو لم تحين.
توفر آلية الطعن للمكلف بالضريبة  ،والتي تشمل إجراءات إدارية شفافة.

المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان

 المؤشر  :21فعالية إجراءات ترقيم المكلفين بالضريبة وتقييم الضرائب والرسوم المكون :2مراقبة نظام ترقيم المكلفين بالضريبة :رغم وجود نظام ترقيم إال أن البلدية ال تنسق مع
مصلحة الضرائب من أجل تحديد قائمة المكلفين بالضرائب ،كما ال تقوم بإحصاء المكلفين الجدد.
 المكون : 6فعالية عقوبات التأخير لعدم احترام التزامات التسجيل أو التصريح الجبائي :كل امتناع أو
تأخير في إيداع التصريحات يسمح للمصالح الجبائية باللجوء إلى تقدير األسس بطريقة تلقائية مع تطبيق
غرامة مالية محددة ،إال أن افتقار اإلدارة الجبائية لإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة ،جعل عملية متابعة
تحصيل هذه المتأخرات صعبة وغير فعالة رغم وضوح وشمول كل إجراءات تحصيلها.
 المكون :0تخطيط ومتابعة برامج المراقبة الجبائية :المالحظ بالنسبة إلى مصلحة الضرائب في البلدية،
رغم وجود برامج مراقبة إال أنها غير دورية لعدم كفاية المورد البشري.
ومنه نستنتج أن التنقيط يكون كالتالي:
جدول رقم  :22نتائج تقييم المؤشر 21
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العالمة

التعليل وفق التصنيف الترتيبيM6

المؤشر/المكو
ن
B
المؤشر14
المكون
المكلفين بالضريبة مسجلين في قاعدة بيانات شاملة ومرتبطة مباشرة بنظام تسجيل لإلدارة
A
المركزية.
2
المكون
بصفة عامة توجد عقوبات التأخر؛ إال أنه البد من إحداث تغييرات في معدالتها وكذا كيفية
C
تحصيلها ،بهدف إلزام المكلف بالضريبة بدفع كل مستحقاته في الوقت المناسب.
6
المكون
وجود برنامج مستمر للرقابة الجبائية والتحقيقات؛ إال أنها ال تعتمد على معايير واضحة لتقييم
C
المخاطر.
0
المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان

 المؤشر :22القدرة على التنبؤ بتوفير التمويل الخاص بالتزام النفقات المكون :2درجة القدرة على التنبؤ ومتابعة التدفق النقدي للخزينة :يتعاون كل من رئيس البلدية
والمحاسب العمومي بشكل دوري فيما يخص تقديرات الحصيلة المنتظرة والتوقعات الخاصة بالنفقات
ويتم تحديث التوقعات شهريا.
 المكون :6المصداقية وتكرار المعلومات المقدمة لمصالح البلدية خالل السنة :تشكل االقساط الشهرية
التي تتحصل البلدية عليها الحدود القصوى لاللتزام باالنفاق ،وتحدد األسقف بالنسبة لألجور فقط.
 المكون :0تكرار وشفافية التعديالت على مخصصات الميزانية :خالل السنتين األخيرتين التي شملها
التقييم ،لم تعدل مخصصات الميزانية بالنسبة للبلدية إال نادرا وكحوصلة لما تم تقديمه التنقيط يكون:
جدول رقم  :26نتائج تقييم المؤشر 22
التعليل وفق طريقة التنقيط M1

المؤشر/المك العالمة
ون
A
المؤشر22
َ
ّ
المكون
يتم إعداد توقعات للتدفقات النقدية بشأن السنة المالية ويجري تضمين المستجدات شهريا على أساسا
A
لتدفقات النقدية الفعلية الداخلة والخارجة
2
ً
ّ ً
المكون
البلدية قادرة على التخطيط واالرتباط باإلنفاق مسبقا على األقل لمدة ستة أشهر وفقا للمخصصات التي
A
ّ
تتضمنها الميزانية.
6
المكون
ال تحدث تعديالت جوهرية على الميزانية في سنتها سوى مرة أو مرتين في السنة ،وهي تتم بطريقة تتسم
A
بالشفافية وقابلية التوقع
0
المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان

 المؤشر :22متابعة وتسيير الخزينة للديون والضمانات المكون :2جودة تسجيل بيانات الديون :سجلنا عدم اللجوء الى االقتراض من طرف البلدية وهذا حتى
تاريخ  02ديسمبر  ،6224لذلك نقول أن هذا المكون ال يطبق كجزء من هذا التقييم.
 المكون :6درجة توحيد أرصدة الخزينة :إن توحيد األرصدة يتم بشكل يومي من طرف المحاسب
العمومي ويمكن التعرف على حالة توفر اإليرادات وسداد المدفوعات في أي وقت.
 المكون :0آلية تقلص القروض ومنح الضمانات :يمنح الصندوق الضمان والتضامن للجماعات
المحلية ضمانات عن القروض التي تلجأ إليها البديات.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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نستنج أن متابعة وتسيير الخزينة للديون والضمانات حسب إطار PEFAعلى العموم جيد ،وعليه يأخذ هذا
المؤشر عالمة  A+بغض النظر عن المكون األول.
جدول رقم  :20نتائج تقييم المؤشر22
المؤشر/الم
كون
المؤشر22
المكون2

A+
غير مطبق

المكون6
المكون0

A
B

التعليل وفق طريقة التنقيطM2

العالمة

نسجل عدم تسجيل ديون االقتراض للبلديتين ،فال يمكن التحدث عن جودة تسجيل بيانات الديون
ً
يتم يوميا حساب كافة األرصدة النقدية وتوحيدها.
عقد القروض وإصدار الضمانات تتم ضمن الحدود ،ويوافق عليها صندوق الضمان والتضامن

المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان

 المؤشر :24فعالية كشوف المرتبات المكون:2درجة التكامل والتوفيق بين كشوف المرتبات وبيانات الملفات الشخصية :تقوم مصلحة
المحاسبة بإجراء تغيرات على كشوف المرتبات في آجالها المحددة ،إذ تقوم مصلحة األجور بتحديد
األشخاص المعنيين.
 المكون :6التغييرات في الوقت المناسب للملفات وكشوف المرتبات :التغييرات الضرورية في ملفات
الموظفين وكشوف المرتبات غير فورية عند تحديد الوضع االداري الجديد للموظف قد تستغرق اشهر
عديدة ،مما يؤدي الى تعديالت بأثر رجعي وتؤدي هذه التأخيرات الى متأخرات االجور.
 المكون :0الضوابط الداخلية للتغييرات في الملف االسمي وكشوف المرتبات :ال يمكن إحداث أي تغيير
في الملف االسمي من دون التعليمة التي يرسلها مسؤول مصلحة الموظفين.
 المكون :1وجود اجراءات للتحقق من كشف الرواتب لتحديد نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية
و/او الموظفين االشباح :لم تعرف البلدية أي تدقيق داخلي أو خارجي خالل ثالث سنوات التي شملتها
الدراسة.
إذن مما سبق يتم تنقيط هذا المؤشر بالعالمة  ،Dرغم أن المكونين  2و 0تحصال على العالمة  Aكما
يلي:
جدول رقم  :21نتائج تقييم المؤشر24
العالمة

المؤشر/الم
كون
المؤشر24
المكون2

D
A

المكون6

D

المكون0
المكون
1

A
D

التعليل وفق التصنيف الترتيبيM1

قاعدة بيانات شؤون الموظفين وكشوف الرواتب مترابطة مباشرة بهدف ضمان اتساق البيانات
والمطابقة الشهرية.
ً
تأخير تجهيز التغييرات في كشوف الرواتب واألجور و قائمة األسماء غالبا ما يكون أطول بكثير من ثالثة
أشهر ويتطلب تعديالت واسعة بمفعول رجعي.
صالحية تغيير السجالت وكشوف الرواتب مقيدة؛ وتسفر عن أثر ّ
يسهل المراجعة والتدقيق
ُ
لم تجرى عمليات مراجعة وتدقيق لكشوف الرواتب في السنوات الثالث األخيرة.

المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان
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 المؤشر :21الصفقات العمومية ،آليات الشفافية والمنافسة والشكاوي المكون :2تعزيز الشفافية من خالل االطار القانوني والتنظيمي :تتم المناقصة بناء على دفتر شروط
تصادق عليه قانونا اللجنة البلدية للمناقصة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
 المكون :6اللجوء الى الصفقات العمومية اعتمادا على التنافسية :تبرم الصفقات العمومية وفقا إلجراء
طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة ،او وفق اجراء التراض ي" ،11بالنسبة الى بلدية الناصرية ابرمت
 2صفقات خالل سنة  ،6224أما بلدية بغلية فكان لها صفقة واحدةخالل نفس الفترة ،بينما المعلومات
الخاصة باألنواع األخرى من الصفقات غير متوفرة بحجة صعوبة جمعها ألنه تم ترشيفها.
 المكون :0وصول الجمهور الى المعلومات الخاصة بالصفقات العمومية الشاملة والموثوقة في الوقت
المناسب :نجد ان البلدية الجزائرية ملزمة بنشر كل ما يخص الصفقات العمومية ،كإشعارات المناقصات
التي تقوم بتوفيرها على لوحة االعالنات وفي الصحف الوطنية.
 المكون :1وجود هيئة ادارية مستقلة مسؤولة عن التحقيق في الشكاوي المتعلقة بمنح الصفقات
العمومية :نصت المادة  46على حق المتعاهدين في الطعن لدى لجنة الصفقات المختصة،فبالنسبة إلى
الصفقات العمومية التابعة الختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية ،تقدم الطعون لدى لجان
الصفقات البلدية او الوالئية او القطاعية.
منحت العالمة  C+لهذا المؤشر وفقا للتصنيف الترتيبي كماهوموضح في الجدول الموالي:
جدول رقم  :22نتائج تقييم المؤشر24
المؤشر/المكون العالمة
C+
المؤشر21
التوجد بيانات كافية لتقييم الطريقة المستخدمة في إرساء العقود العامة؛ وإن توفرت ف ي تشير إلى
D
المكون2
محدودية استخدام المنافسة.
ً
ّ
عند استخدام طرق أخرى أقل تنافسية تكون مبررة وفقا لشروط تنظيمية.
B
المكون6
يتم نشر فرص المناقصات وارساء العقود ألغلبية الصفقات العمومية والتي يتم مراقبتها باجراءات على
B
المكون0
العموم واضحة.
هنالك إجراءات تحددها التشريعات بشأن رفع الشكاوى إلى هيئة مختصة ،إال أنها تعمل بطريقة التتيح
C
المكون1
متابعتها والبث فيها في التوقيت المناسب.
المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان
التعليل وفق التصنيف الترتيبي M6

 مؤشر :62فعالية المراقبة الداخلية للنفقات (باستثناء تلك المتعلقة باألجور) المكون :2فعالية تدابير رقابة االلتزام بالنفقات :رقابة االلتزام بالنفقات تمر بمرحلتين تتمثالن في
المرحلة االدارية من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته اآلمر بالصرف والمرحلة المحاسبية
وهي من صالحيات المراقب المالي والمحاسب العمومي ،استنتجنا أن اجراءات الرقابة واضحة فيما يخص
االلتزام بالنفقة على مستوى البلدية.
 المكون :6شمولية وجدوى ووضوح القواعد /االجراءات الرقابة الداخلية األخرى :من خالل ما توصلنا
إليه كاستنتاجات؛ إجراءات الرقابة الداخلية منظمة واضحة شاملة ،والمهام منفصلة من أجل مساءلة
كل الفاعلين.
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 المكون :0درجة احترام قواعد معالجة وتسجيل المعامالت  :بصفة عامة يتم تنفيذ النفقات غير
المتعلقة باألجور وفقا لإلجراءات العادية لتنفيذ اإلنفاق العام من التزام وتصفية و أمر بالصرف ،مع احترام
قواعد المعالجة وتسجيل المعامالت من الفاعلين.
إذن تمنح العالمة  Bحسب ما هو موضح في الجدول .22
جدول رقم  :22نتائج تقييم المؤشر62
المؤشر/الم
كون
المؤشر62
المكون2
المكون6

المكون0

التعليل وفق التصنيف الترتيبيM1

العالمة
B
A

توجد سلسلة كاملة من تدابير الرقابة على االلتزام بالنفقات وهي فعالة؛ وتجعل االلتزام بالنفقة مرهون
بتوفر الموارد المتاحة.
قواعد وإجراءات الرقابة الداخلية األخرى واضحة ومفهومة وفعالة بشكل عام ولكن يمكن أن تكون في
B
ُ
بعض المجاالت مفرطة على سبيل المثال :من خالل ازدواجية الموافقات )تؤدي إلى عدم الكفاءة في
استخدام موظفين و إحداث تأخيرات.
معدل االمتثال للقواعد واإلجراءات مرتفع للغاية واستخدام إجراءات االستثناء قليلة.
A
المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان

 المؤشر :62فاعلية التدقيق الداخلي المكون :2تغطية وجودة التدقيق الداخلي :يتولى مهمة الرقابة الداخلية على مالية البلدية كل من
المجلس الشعبي البلدي ،الوصايا وكل من المراقب المالي والمحاسب العمومي ،كل هؤالء الفاعلين يعملون
ضمن أطر محددة مسبقا.
 المكون :6تكرار ونشر التقارير :تنعدم التقارير بشأن مراجعة الحسابات.
 المكون :0قياس ومتابعة السلطة المسؤولة لنتائج التدقيق الداخلي :بما أنه ال يتم اعداد التقارير فال
يمكن التحدث عن متابعة نتائج المراجعة الداخلية.
من الصعب تنقيط هذا المؤشر النعدام التقارير المرافقة للتدقيق ،ومنه عدم اصدار توصيات فيما يخص
بنتائج هذا التدقيق؛ ومنه التنقيط هو :
جدول رقم  :22نتائج تقييم المؤشر62
المؤشر/المكو
ن
المؤشر62
المكون2
المكون6
المكون0

العالمة

التعليل وفق التصنيف الترتيبيM1

ال تمنح عالمة لهذا المؤشر
وظيفة المراجعة الداخلية قائمة بعملها ولكنها قد ال تستوفي المعايير المهنية المتعارف عليها.
C
التقارير إما أنها غير موجودة أوعديمة االنتظام في البلديتان
D
ال توجد توصيات
N/ A
المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على معلومات مقدمة من البلدية و نتائج تحليل االستبيان
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 .0.1نتائج ومعوقات التطبيق:
نختم تحليلنا باعطاء جدول يشمل نقاط كل المؤشرات؛ لنتمكن في األخير باعطاء خالصتنا فيما
يخص تطبيق معايير الحوكمة المالية في البلدية.
جدول :24التحليل النهائي لمؤشرات قياس إطار  PEFAفي بلدية بغلية:
المؤ
شر
1
2
3
4
5
6
7

العالمة

المؤشر

العالمة

المؤشر

العالمة

المؤشر

D
C
D
A
C
C
غيرمطبق

22
C
15
غيرمطبق
8
23
A
16
غيرمطبق
9
24
A
17
D
10
25
D
18
C
11
26
C
19
D
12
27
B
20
B
13
28
غيرمطبق
21
B
14
المصدر :من اعداد الباحثتين اعتمادا على نتائج تحليل االستبيان

العالمة
A
A
D
B
D
C
غيرمطبق

يتضح من خالل الجدول أن  2مؤشرات ال يمكن تنقيطها لعدم توفر عناصر القياس فيها حسب التصنيف
الترتيبي إلطار PEFA؛ أي ما يعادل  %22من مجموع المؤشرات ال يمكن إبداء الرأي فيها ،كما نالحظ أن
نفس النسبة سجلت بالنسبة للعالمة  A؛ حيث تتمثل المؤشرات التي حصلت هذه النقطة في غالبتها عن
الجوانب التشريعية والتنظيمية والتي تخص المراقبة المسبقة التي توكل لكل من المراقب المالي
والمحاسب العمومي للبلدية ،أما المؤشرات التي تعنى بالشفافية والمشاركة في إعداد وتنفيذ الميزانية
فلقد تحصلت على أدنى عالمة Cو  Dو عددها يمثل ربع المؤشرات؛ مثلما هو الحال للمؤشرات الثالث
األولى التي تعنى بالشفافية ،بينما المؤشر  22يقيس مشاركة الجمهور في الوثائق الخاصة بالميزانية ،وكذا
المؤشر 61الذي يقيس جودة وتوقيت التقارير المالية لتنفيذ الميزانية ،ونفس المالحظة للمؤشر 62الذي
يقيم طبيعة ومتابعة التدقيق الخارجي .بينما العالمة  Bوالتي نرى أنها مقبولة نسبيا فكانت  1مؤشرات من
بين  64أي السبع ومنحت لكل من المؤشران  21 -20وكليهما يقيمان شفافية إلتزامات وواجبات المكلفين
بالضريبة ،هذا دليل آخر أن القوانين في الجزائر موجودة تحتاج إلى تفعيل.
وكحوصلة للنتائج المتوصل إليها ،تبين جليا أن تطبيق مبادئ الحوكمة من شفافية ومشاركة ومساءلة
يبقى ضعيفا في البلدية.
خاتمة:
تبني البلدية لمبادئ الحوكمة أصـ ـ ــبح ضـ ـ ــرورة تقتضـ ـ ــيها جملة من المعوقات لعل أهمها المشـ ـ ــكل التمويل
الــذاتي المحلي الــذي تعــاني منــه معظم البلــديــات الجزائريــة ،خــاص ـ ـ ـ ــة وأن الــدراس ـ ـ ـ ــات تؤكــد على العالقــة
الطرديــة بين درجــة اس ـ ـ ـ ــتقالليــة الجمــاعــات اإلقليميــة وتوافر الموارد المــاليــة الــذاتيــة للمحليــات ،إال أنــه في
غياب الش ــفافية في التسـ ــيير وانعدام المسـ ــاءلة والمراقبة كان من الواجب توسـ ــيع دائرة الحوكمة ،ألنه قد
يكون المس ـ ــؤول كفؤ إال أنه بعدم وجود الوسـ ـ ــائل المالية تبقى فعالية العمل ناقصـ ـ ــة؛ والعكس قد تتوفر
األموال إال أن س ـ ـ ـ ــوء تس ـ ـ ـ ـييرهـا يؤدي إلى هـدرهـا وعـدم اس ـ ـ ـ ــتخـدامهـا بكـل فـاعليـة ،وبين هـذا وذاك البد من
التسيير المحكم لألموال بتطبيق مبادئ الحوكمة المالية اعتمادا على طريقة .PEFA
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وبينت الدراسة التطبيقية أن عدم مشاركة الجمهور في إعداد الميزانية ،ونقص الشفافية في تسيير المالية
المحلية كان سببا في تفي ي الفساد؛ وبالتالي تردي األوضاع في تسيير المالية المحلية راجع أساسا إلى نقص
تطبيق معايير الحوكمة خاصة فيما تعلق بالشفافية والمساءلة والمشاركة.
كما خلصنا الى أن قياس األداء المالي للبلدية يعطي صورة عن صحة ماليتها المحلية ،وبالتالي ستسمح
لمسؤول البلدية أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح ما يجب تصحيحه؛ وتفادي األخطاء التي سبق
الوقوع فيها ،فقياس الحوكمة المالية المحلية من شأنه أن يساعد المنتخبين على التسيير الفعال.
من خالل النتائج المتوصل إليها في الجانب التطبيقي يتضح وجوب:
إلزامية التعاون بين المصالح البلدية ومصالح الجبائية لتسهيل عملية التحصيل؛
العمل على تجسيد المشاركة الفعلية للمواطنين في إعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها؛
تحقيق مبدأ الشفافية باإلعالن عن كل األعمال التي تقوم بها البلدية؛
جعل نظام الرقابة أكثر مرونة ،خاصة فيما تعلق بعمل المراقب المالي؛
متابعة النتائج المتحصــل عليها باس ــتخدام المؤش ـرات؛ واتخاذ إجراءات تص ــحيحية ،وتش ــجيع
اإلصالحات الالزمة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن ،للمستخدم ولدافع الضريبة.
اإلحاالت والمراجع:

 1عطا الله وارد خليل ،محمد عبد الفتاح العشماوي ،الحوكمة المؤسسية ،الحرية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،6224 ،ص62 :
 2عبد الوهاب نصر علي ،شحاته السيد شحاته ،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرة ،الدار الجامعية،
اإلسكندرية ،6222 ،ص.22 :
2 Giroux et Ders, théorie de l'agence, ,1991, p2.
 3بومدين طاشمة ،الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات اإلدارة المحلية ،مجلة التواصل ،عدد ، 6222_22_62جامعة باجي مختار ،ص،02موجود على
الموقع http://www.univ-annaba.org/attachement/120.maka12.pdf
4Georg Lutz ,Wolf Linder ,Structures traditionnelles dans la gouvernance locale pour le développement local, Berne ,Suisse ,Mai 2004 ,p19
tiré dehttp://www.und.org/gouvernance/ locale :htm ,le 03-11-2015
5Georg Lutz et Wolf Linder, Structures traditionnelles dans la gouvernance locale pour le developpement local, Berne, Suisse, Mai 2004,
P19.
 2برابح حمزة ،الحوكمة ودورها في تحسين التسيير للجهاز اإلداري المحلي ومتطلبات التطبيق –الجزائر نموذجا -دار الحامد للنشر والتوزيع عمان ،األردن،
 ،6224 ،ص-ص( )11-12بتصرف
ل
 6قدي عبد المجيد  ،نحو حوكمة الجماعات االقليمية ومؤشرات قياس أدائها ،ورقة بحثية مقدمة إلى الملتقى الوطني حو تعبئة الموارد المحلية من
أجل تنمية مستدامة ،أدرار 6222/26/22،
 7برابح حمزة ،مرجع سبق دكره ،ص-ص()11-14
 8المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  ،اإلدارة المحلية و البلديات في الوطن العربي ،المؤتمر الخامس المنظم خالل الفترة  ، 6222/20/61-62الشارقة ،
اإلمارات العربية المتحدة نتوفر على الموقع  ،اطلع عليه يوم www.arado.org .eg6224/22/21
 9عقون سعاد  ،مساهمة نظام مراقبة التسيير في عصرنة التسيير العمومي :دراسة حالة الجماعات المحلية في الجزائر -البلديات ،أطروحة دكتوراه علوم
التسيير ،تخصص تسيير ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ،جامعة الجزائر ،الجزائر، 6222-6221،ص.226
حيث يعرف الحوار التسييري على انه مجموعة مسارات التبادل المرتبط بحجم الوسائل وباألهداف الموكلة بين مستويين تنظيميين.

-Dépense Publique et Responsabilité Financière.

PEFA : Public Expenditure and Financial Accountability

10https://pefa.org/sites/default/files/PEFAReportArabicFinal.pdf

برنامج الشراكة المعني باإلنفاق العام و المسؤولية المالية -إطار قياس اداء إدارة الشؤون المالية العامة ،يونيو .6222
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Résumé
Le tourisme est l’un des secteurs économiques les plus importants et les plus dynamiques au
monde. Selon l’OMT, le tourisme est l’un des trois premiers contributeurs au développement
économique. Il existe plusieurs formes de tourisme qui participent au développement économique
local ou régional, ce qui nécessite le renforcement des moyens qui contribuent à améliorer ce
secteur. Pour assurer le maintien du secteur touristique, les gouvernements ont instauré des taxes
parmi ces dernières, une taxe touristique que les collectivités peuvent adopter ou non et dont sont
redevables les vacanciers. Cette taxe existait déjà et s’est répandue au cours des siècles à travers
le monde. Cette taxe contribue essentiellement à financer l'ensemble des opérations destinées à
favoriser le développement touristique de la commune.
Dans ce présent papier nous allons tenter de cerner le concept de la taxe touristique et analyser
la méthode dont cette taxe est perçue sur la délibération du conseil communal qui diverge selon
les différentes législations .
Mots clés : Tourisme – Taxe touristique - développement local.
Summary
Tourism is one of the most important and dynamic economic sectors in the world.
According to the UNWTO, tourism is one of the top three contributors to economic development.
There are several forms of tourism that contribute to local or regional economic development,
which requires the strengthening of the means that contribute to improve this sector. To ensure
the maintenance of the tourism sector, governments have introduced taxes among them a tourist
tax that communities can choose or not, which are payable by holidaymakers. This tax is already
old, it has spread over the centuries throughout the world, and is used to finance all operations
intended to promote the development of tourism in the communality.
In this paper we will try to define the concept of the tourist tax and analyze the method by
which this tax is collected by deliberation of the communal council which differs according to the
different legislations.
Key words : Tourism - Tourism tax - Local development .

I-

Introduction

L'activité touristique exerce un impact positif sur le développement économique, ce qui
signifie que la plupart des taxes liées à ce secteur sont susceptibles d'avoir un impact d'une manière
ou d'une autre. Parmi ces taxes, la taxe de séjour payée auprès de l’exploitant d’un établissement
d’hébergement touristique, quelle que soit sa typologie proposée aux touristes, de manière
régulière ou occasionnelle, pour une ou plusieurs nuits. La taxe de séjour est destinée
au développement et à la promotion du tourisme en permettant aux communes de financer les
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dépenses liées à l’amélioration de l'accueil, entretient des espaces publics et à la protection des
espaces naturels et touristiques.
Nous essaierons, à travers cette étude, d’analyser ce concept en répondant à la question qui
constitue la base de notre problématique, à savoir :
« Comment prendre en charge la taxe de séjour touristique et évaluer sa contribution dans l’activité
touristique communale? »
L’objectif de cet article est d’étudier la relation entre la taxe de séjour et le développement local.
Plus particulièrement, quatre questions centrales ont été au cœur de nos préoccupations :
 Qu'est-ce que la taxe de séjour ?
 Comment déterminer le montant de la taxe de séjour
 A quoi sert la taxe de séjour ?
Et pour mieux comprendre cette thématique et répondre aux questions, nous intéresserons, tout
d’abord au cadre général de la taxe de séjour ou la taxe touristique. Nous analyserons ensuite sa
contribution au développement local. Enfin, nous verrons la taxe de séjour en Algérie.
I-

LA TAXE DE SEJOUR

La taxe est la base d'un contrat, d'un accord social entre citoyen, organisme ou toute autre
institution et l’état. Grâce à ce pacte, les autorités peuvent agir et autoriser l'utilisation des services
publics pour le bien-être de toute la communauté. Plusieurs taxes ont été instaurée, parmi elles la
taxe de séjour.
1- Histoire de la taxe de séjour
La taxe de séjour ou touristique est une taxe prélevée par les communes elles-mêmes.
L'établissement de cette taxe est déjà vieux, elle s’est répandue au cours des siècles à travers le
monde. En 1507, pour la première fois dans l'histoire allemande, une taxe de séjour a été introduite.
La plupart des stations thermales et des communes d'Allemagne et des pays voisins prélèvent la
taxe de séjour. En Autriche, des taxes similaires sont attestées dans la station thermale de Bad
Ischl depuis 1842.
La France a adopté la taxe de séjour en 19101, par la loi du 13 avril 1910 à l'origine, elle pouvait
être instituée uniquement par les stations classées de tourisme. Elle s’est élargie au fur et à mesure
des années. En suisse, La taxe de séjour a été instituée en 1996 suite à l’adoption d’une loi
cantonale2. Depuis la fin du 20ème siècle, la majorité des destinations touristiques internationales
disposent d’une taxe de séjour. Aujourd'hui, elle constitue une contribution essentielle au
financement des activités touristiques.
2- La définition de la taxe touristique
Différentes appellations sont données à cette taxe : taxe d’occupation temporaire aux ÉtatsUnis, taxe de station ou taxe de séjour dans les pays anglophones, la taxe locale ou la taxe de lit
ou la taxe communale pour d’autres pays, elle est connue à l'échelle internationale sous le nom
anglais de « city tax ». Elle peut être définie comme un impôt qui peut être demandé par les
communes à vocation touristique. La taxe touristique est, dans le sens le plus large, une ressource
dédiée au tourisme, qui est perçue au niveau de la commune, par des touristes séjournant à titre
onéreux dans un hébergement touristique. Aujourd’hui les pays proposent une panoplie de
formes et formules d'hébergement que le touriste peut choisir en fonction du type de séjour et
selon le budget disponible. Soumis à des conditions strictes, les hébergements touristiques sont
d’une nature extrêmement variée et sont classés par le ministère du tourisme en divers types.
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Figures 1: Les différents types d’hébergement marchand

Source : Elaboration par les auteurs
La classification se fait sur la base d'une série de critères d'évaluation qui sont soigneusement
sélectionnés relatifs à :
 L’infrastructure
 La qualité de confort des équipements
 La qualité des services offerts.
 L’entretien des établissements
 L’équipement sécurité des clients
 Les bonnes pratiques en matière de respect de l'environnement et de l'accueil des
clientèles en situation de handicap
3- Le paiement de la taxe de séjour
Chaque commune a la faculté d’édifier ou non une taxe de séjour, sur délibération du conseil, en
charge de ceux qui bénéficient d'un séjour dans l'hébergement touristique de leur territoire. Les
communes qui peuvent instituer la taxe de séjour sont :
• les communes touristiques ;
• les stations classées de tourisme ;
• les communes littorales ;
• les communes de montagne ;
• les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que celles qui
réalisent des actions de protection et de gestion de leur espace naturel.
Le montant est fixé selon un barème national établi en fonction de la nature et la catégorie de
l’hébergement concerné. Les prix varient aussi selon les pays et les villes, et plus la côte du
logement est élevée, plus le prix est élevé, comme l’indique en exemple le tableau ci-dessous.
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Tableau 1: Taxe de séjour appliquée dans quelques communes françaises
Nature et catégorie de
France (tarif en euro)
l'hébergement
Communes
Alpe huez
Zabadais
Interco Normandie sud Eure
3,3
3,3
1,2
Hôtel de tourisme 5 étoiles
2,5
1,8
1,1
Hôtel de tourisme 4 étoiles
1,65
1,1
1
Hôtel de tourisme 3 étoiles
0,95
0,7
0,6
Hôtel de tourisme 2 étoiles
0,85
0,5
0,5
Hôtel de tourisme 1 étoiles
Source : Elaborer par les auteurs
La taxe de séjour est calculée en fonction du type et de la catégorie de l’hébergement, du nombre
de personnes redevables et de nuitées passées selon une grille de tarifs qui doit être affiché chez le
logeur. Ce montant doit aussi figurer sur la facture remise au touriste. Le responsable de
l’hébergement la reverse ensuite à la commune à la fin de la période dite de perception.
Les méthodes de perception de la taxe de séjour divergent selon les législations nationales. Elle
peut être perçue par la commune de deux façons : de manière réelle ou de manière forfaitaire. C'est
le conseil communal qui décide de fixer le réel ou le forfait pour toutes les natures d’hébergements.
La grande majorité des communes a opté pour le régime réel de la taxe de séjour. Si les élus
estiment que le forfait n’est pas satisfaisant, alors ils peuvent délibérer en faveur du réel pour leur
territoire.
 La taxe de séjour au réel: est payée par le touriste selon le nombre de nuitées de son séjour
et selon la catégorie de l'hébergement dans la limite de 10 nuits consécutives maximum
pour quelques pays
 La taxe de séjour forfaitaire : est versée indépendamment de sa fréquentation exacte. La
taxe de séjour forfaitaire est calculée en multipliant le tarif applicable à chaque catégorie
d'hébergement par sa capacité d'accueil, puis par le nombre de nuitées d'ouverture de
l'établissement pendant la période de perception.
Tous les touristes paient la taxe de séjour, mais il existe des exemptions. Celles-ci varient selon
les pays et les communes, mais les exemptions générales de cette taxe peuvent inclure :
 Les personnes mineures (âgées de moins de 18 ans)
 Les bénéficiaires d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire
 Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employé dans la commune
 Les propriétaires de résidences secondaires pour lesquelles ils acquittent la taxe
d'habitation
 Les personnes occupant des locaux dont les loyers sont inférieurs à un montant déterminé
par le conseil communal
 Les personnes qui séjournent dans le but d'exercer une profession ou une formation
 Personnes handicapées.

II-

TAXE DE SEJOUR ET LE DEVELOPPEMENT LOCAL

Le développement du tourisme entraîne une responsabilité très lourde des collectivités. Ces
dernières réalisent ou stimulent l’équipement, favorisent l’animation, organisent l’accueil et la
promotion avec les agents économiques professionnels,
Elles sont le fédérateur des initiatives et le véritable point d’appui de l’économie partenariale.
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1- La mission touristique de la commune
La commune est l’acteur de base du tourisme territorial, puisqu’elle intervient, outre ses missions
classiques, sur l’aménagement de son territoire, grâce aux outils de planification, de
communication et de gestion urbaine afin de le valoriser. Elles sont également l’interlocuteur
premier des entreprises touristiques, lesquelles sont intégrées dans la vie locale en tant qu’acteur
économique.
2- Le développement local
Le développement local est un processus de diversification et d’enrichissement des activités
économiques et sociales sur un territoire d’échelle locale à partir de la mobilisation et de la
coordination de ses ressources matérielles et immatérielles. Cette notion désigne à la fois une
posture vis-à-vis de la question du développement, une méthode pour le développement des
territoires locaux ainsi qu’un cadre d’analyse de ses ressources.
Le développement local est un processus grâce auquel une communauté participe au façonnement
de son propre environnement dans le but d’améliorer la qualité de ses résidents. Cette démarche
nécessite une intégration harmonieuse des composantes économiques, sociales, cultuelles,
politiques et environnementales. La composante économique devient souvent une priorité, vu
l’importance d’être en mesure de gagner sa vie et de subvenir de manière satisfaisante à ses besoins
et ceux de ses proches. Cette approche est avant tout un phénomène humain où les projets et
l’action, plus que les institutions et les politiques, mobilisent l’ensemble des intervenants de la
communauté de chacun des arrondissements3
Le développement local est en effet un concept dont la signification et l’émergence varient d’un
contexte à l’autre. Mais on s’accorde néanmoins sur la nécessaire existence d’une multiplication
d’acteurs (les entreprises, les autorités locales, les institutions élues, les mouvements associatifs,
etc.), composant une entité territoriale dans laquelle ces différents agents porteurs de
développement définissent les objectifs du développement local, en l’occurrence création
d’emplois et distribution de revenus, prise en charge et couverture des besoins des citoyens en
matière de santé, de logement, de formation, d’éducation et de culture, d’aménagement et de
préservation de l’environnement, etc
3- Les effets économiques de la taxe sur le développement local
La taxe de séjour est une taxe affectée au développement attractif et touristique du territoire.
Les recettes de la taxe sont affectées par la commune aux dépenses destinées à favoriser la
fréquentation touristique ou celles relatives aux actions de protection et de gestion des espaces
naturels à des fins touristiques. Elles servent aussi :
 À financer et à entretenir les équipements dans la région ;
 À produire des brochures ;
 À organiser des activités touristiques et à moderniser les
attractions touristiques,
notamment les musées ;
 À financer des interventions pour le tourisme, pour l'entretien, la jouissance et la
récupération des biens culturels et environnementaux, en dehors de divers services publics
locaux ;
 À l'organisation d'événements touristiques importants ;
 Développer des actions de communication et de valorisation des événements, des services
touristiques ;
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A des actions de décoration urbaine, d'amélioration des panneaux touristiques (parcs
historiques, visites, routes côtières).

III-

La taxe de séjour en Algérie

Ces dernières années, L’Algérie a rejoint les rangs de la perception des taxes touristiques dans
le but de développer une industrie du tourisme durable. Les touristes paieront des frais
d'environ 2 euros en moyenne par personne et par jour, qui varient selon le type d'hébergement
et sa nature.
1- Tourisme en Algérie
Plus grand pays d'Afrique baigné au nord par la Méditerranée, l'Algérie est constituée d'une
multitude de reliefs, des montagnes enneigées et d’un littoral surprenant, abrite des villes urbaines
et charismatiques telles qu'Alger, Oran et Constantine, ainsi que des sites romains des plus
magnifiques qui existent, à l’instar de Tipasa, Timgad et Djemila, classés au patrimoine de
l'Unesco , des vestiges qui datent de plus de quinze siècles d'existence racontant les plus belles
créations de l'empire romain.
L'autre grand attrait de l'Algérie est son extraordinaire région saharienne. Qu'il s'agisse
d'apercevoir les mers de sable qui entourent Timimoun où les montagnes rouges brûlées de
l'extrême sud, ce sont les paysages désertiques de légende. Elle détient aussi le Hoggar, le Tassili
et Djanet. Cette dernière a été élue comme la ville qui a le meilleur lever et coucher du soleil au
monde.
Avec la richesse et la variété de ces potentialités et partant de ces effets positifs sur l'économie
nationale, régionale et locale, l’Algérie a instauré des taxes aux services liés aux activités de
tourisme, d’hôtellerie, de thermalisme, de restauration, de voyages, de location de véhicules
touristiques, à l'instar des autres pays.
2- La taxe de séjour en Algérie
Afin de permettre aux communes algérienne de couvrir les charges nécessaires pour
l’accomplissement de leurs missions touristiques , les dispositions de la loi de finances
complémentaire pour 2008 ont prévu l’élargissement de l’application de la taxe de séjour à
l’ensemble des communes du pays et le réajustement à la hausse de son tarif4.
Ce dernier, établi par personne et par journée de séjour, est compris entre cinquante (50) et soixante
(60) dinars, sans excéder cent (100) dinars par famille. Toutefois, dans les établissements classés,
le tarif de cette taxe est établi par personne et par journée de séjour en fonction du classement de
l’hôtel comme suit5 :
Tableau 2 : Taxe de séjour imposable par nuitée.
Catégorie
Montant
les hôtels de trois (03) étoiles

200 DA

Les hôtels de quatre (04) étoiles

400 DA

les hôtels de cinq (05) étoiles.

600 DA

Source : Journal officiel
Par ailleurs, l’application de cette taxe sur l’ensemble des communes ne concerne pas les centres
de vacances et de loisirs qui en sont dispensés. La taxe est perçue par l’intermédiaire des logeurs,
hôteliers et propriétaires de locaux utilisés pour le logement des curistes ou touristes séjournant
dans la commune, et versée par eux et sous leur responsabilité auprès du trésorier communal. Selon
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la loi de finance, seules Les personnes bénéficiant de prise en charge des caisses de sécurité sociale
sont exemptées de la taxe de séjour6.
Tableau 3 : Comparatif entre la Tunisie et l’Algérie en matière de taxe de séjour
Tunisie
Algérie
Hôtels
Dinars
euro
Dinars
Euro
3
0,92
Hôtels de luxe
3
0,92
600
3,72
Hôtels 5 étoiles
3
0,92
400
2,48
Hôtels 4 étoiles
2
0,61
200
1,24
Hôtels 3 étoiles
1
0,3
Hôtels 2 étoiles
Hôtels 1 étoile
Source : Elaboration par les auteurs.
La commune algérienne reste en retrait dans le domaine touristique. Sa compétence tourisme est
réduite à sa plus simple expression. La wilaya d’Alger ne fait pas exception. Les nouvelles
directives gouvernementales, incitant les communes à valoriser les atouts, pour se prendre
financièrement en charge, devraient se traduire par une implication plus forte de celles-ci, dans
l’aménagement touristique de leur territoire.
CONCLUSION
La taxe de séjour a été mise en place dans le but de soutenir et promouvoir le tourisme d’une région
à savoir à financer des interventions dans le domaine du tourisme y compris celles en faveur des
structures d'hébergement, de l'entretien des diverses infrastructures touristiques, de l'utilisation et
de la valorisation des biens culturels et environnementaux, ainsi que les services publics locaux
associés et pour couvrir une partie de ses dépenses de production et d'entretien des équipements
touristiques. Cependant, il est à signaler que la taxe de séjour n'est pas instaurée sur tout le territoire
d’un pays. En effet, il appartient à chaque commune de décider d'imposer ou non ce type de taxe.
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ملخص:
تعالي هذه الورقة البحثية ،دور الجباية المحلية في تحقيق التنمية بعد اإلص ــالح الجبائي الذي باش ــرته الجزائر بعد س ــنة
 ،2112وهذا من خالل تسليط الضوء على بنية النظام الجبائي في ظل اإلصالحات الجبائية ،وكذا مختلف التحديات التي
تقف عائقا أمام تحقيق هذا اإلص ـ ـ ــالح والتي من أهمها المركزية الجبائية ،مع تقديم نموذج مقترح لتحس ـ ـ ــين دور الجباية
المحلية كبديل للجباية البترولية في ظل تكريس مبدأ الالمركزية.
الكلمات المفتاحية :اإلصالح الجبائي ،النظام الجبائي الجزائري ،الجباية المحلية  ,المركزية اإلدارية.
Abstract:
This research document addresses the role of local taxation in achieving development after the tax
reform initiated by Algeria after 1991, and this by highlighting the structure of the tax system in
the light of tax reforms, With a proposed model to improve the role of local collection as an
alternative to collecting oil in the light of the consecration of the principle of decentralization.
Keywords: Tax reform, Algerian Taxation, Local Taxation, Administrative Centralization.

مقدمة:
يسعى اإلصالح الجبائي المنتهي منذ سنة  ،2112إلعطاء الضريبة المكانة التي تستحقها لتكون المورد
األساس ي الذي تعتمد عليه الدولة في تمويل ميزانيتها ،وتغطية نفقات التسيير للدولة على األقل من الجباية
العادية كبديل للجباية البترولية المرتبطة بعوامل خارجية تتميز بعدم الثبات ،ولقد جاء اإلصالح الجبائي
ببنية جديدة للنظام الجبائي أين تم الفصل بين الضرائب العائدة للدولة وضرائب عائدة للجماعات المحلية
(الوالية ،البلدية).
تخضع الجماعات المحلية لتبعية مالية من طرف السلطات المركزية ،فبالرغم من العديد من
التعديالت التشريعات باستحداث ضرائب جديدة بهدف توسيع القاعدة الضريبية ،مما أثر على الحصيلة
الجبائية المحلية ،حيث أن الضرائب التي تعود كليا للدولة كلية أكبر حصيلة من الضرائب العائدة
للجماعات المحلية نظرا لعدم استقاللية البلديات في تحديد الوعاء الضريبي ،كما ليس للبلدية الحق في
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي -6262

94

رابح طويرات والحسين مشقق

متابعة التحصيل ,بالرغم من الدور الهام التي تلعبه الجباية المحلية في تشجيع التنمية االقتصادية
واالجتماعية المحلية ،وعليه فإن السؤال الرئيس ي في هذا البحث هو:
ما مدى مساهمة اإلصالحات الجبائية في تشجيع الجباية المحلية في ظل الالمركزية اإلدارية؟
وتتفرع منه مجموعة من األسئلة الفرعية:
 ما هي دواعي وأهداف اإلصالح الجبائي في الجزائر؟ ما هي بنية النظام الجبائي الجزائري التي جاء بها اإلصالح الجبائي في الجزائر؟ ما هي التحديات التي توجه الجباية المحلية في الجزائر؟ ما هو أثر المركزية اإلدارية على حصيلة الجباية المحلية؟ولإلجابة على هذه التساؤالت سيتم التطرق إلى المحاور التالية:
 اإلصالح الجبائي(:المفهوم ،األهداف ،الخصائص)؛ الجباية المحلية( :المفهوم ،الخصائص ،بنية النظام الجبائي)؛ التحديات التي تواجه الجباية المحلية في الجزائر في ظل المركزية اإلدارية؛ نموذج مقترح لتحسين الجباية المحلية في الجزائر؛ -أثر الجباية المحلية على ميزانية بلدية أوالد دراج والية المسيلة.

 .2اإلصالحات الجبائية:
جاء اإلصالح الجبائي ليواكب اإلصالحات التي شهدها االقتصاد الوطني في بداية التسعينيات من جهة،
ولكثرة عيوب النظام القديم من جهة أخرى ،حيث يسعى هذا النظام إلى توسيع الوعاء الضريبي ،ليشمل
ضرائب جديدة وبمعدالت منخفضة ،وتبسيط اإلجراءات الجبائية وتشجيع االستثمار في القطاعات المنتجة.
 .2.2دوافع اإلصالح الجبائي :لجأت الجزائر إلى القيام بإصالح جبائية لعدة أسباب من بينها:
أ .تعقد النظام الضريبي :تميز النظام الضريبي قبل اإلصالحات بكثرة عدد الضرائب وتعدد معدالتها مما
جعل هذا النظام يتسم بصعوبة الفهم ،السيما من طرف المكلفين وهو ما يتنافى مع قاعدة الوضوح1.
ب .عدم االستقرار :منذ االستقالل شهد التشريع الجبائي تعديالت فال يخلو قانون مالية من تأسيس ضرائب
ورسوم جديدة وإلغاء أخرى وتغيير مستمر في المعدالت واألسس2.
ج .ثقل العبء الضريبي :عانت المؤسسات قبل اإلصالح الجبائية من ضغط كبير بسبب كثرة الضرائب
وارتفاع معدالتها مقارنة مع دول أخرى3.
د.عدم فعالية الحوافز الضريبية في توجيه االستثمار :تعتبر االمتيازات الجبائية الممنوحة للمكلفين تقنية
يستعملها المشرع لتشجيع المكلفين على االستثمار ،وتوجيههم نحو نشاطات محددة وهذا ما لم يحققه
النظام الجبائي السابق.
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ه .انخفاض أسعر البترول :إن هيمنة الجباية البترولية على تمويل ميزانية الدولة ،يجعل هذه األخيرة رهينة
للت قلبات في أسعار النفط مما ينجم عنه فانخفاض في مساهمة الجباية البترولية في ميزانية الدولة ،مما
يستوجب البحث عن نظام جبائي جديد تغطي فيه الجباية المحلية نفقات التسيير على األقل.
و .الغش والتهرب الضريبي :إن جميع السلبيات السابقة مثل الضغط الضريبي وتعقد النظام الضريبي
ساهمت في رفع حدة ظاهرة التهرب الضريبي.
ز .ضعف اإلدارة الضريبية :ويرجع ذلك لعدة أسباب من بينها4:
 النظام الضريبي المعقد صعب من مهمة موظفي الضرائب.
 افتقار اإلدارة الضريبية لوسائل العمل.
 سوء تنظيم اإلدارة الجبائية.
 .6.2أهداف اإلصالح الجبائي :يسعى اإلصالح الضريبي إلى تحقيق األهداف

التالية5:

 تحقيق نمو اقتصادي عن طريق ترقية االدخار وتوجيهه نحو االستثمار اإلنتاجي مع تخفيض
الضغط الضريبي على المؤسسات.
 خلق الشروط المالئمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات كون أن الصادرات
تهيمن عليها المنتجات النفطية في ظل األوضاع غير المستقرة للسوق النفطية؛
 إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بتوظيف الضريبة
وجعلها أداة من أدوات التحكم في التضخم نظرا إلى معدالت التضخم العالية التي كان يعرفها
االقتصاد الوطني آنذاك؛
 إرساء نظام ضريبي بسيط ومستقر في تشريعاته؛
 إعادة هيكلة وتنظيم المصالح الضريبية؛
 المساهمة في تحقيق جهود الالمركزية االقتصادية والسياسية للوطن إدراكا من السلطات بأن
هناك حالة من عدم التوازن الجهوي وتباين االستفادة من جهود التنمية بين مناطق الوطن.
وعليه فان توظيف الضريبة في مسعى اإلصالح الضريبي يرمي إلى تحقيق جملة من األهداف:
أ .أهداف اجتماعية :وتتمثل في تحقيق العدالة االجتماعية بين المكلفين من خالل:
 التمييز بين األشخاص الطبيعيين والمعنويين وإخضاع كل طرف لمعاملة خاصة؛
 التوسع في استعمال الضريبة التصاعدية على حساب الضريبة النسبية؛
 توسيع تطبيق مختلف أنواع القطاعات ومراعاة المقدرة التكليفية للمكلف والتقليل من
اإلعفاءات.
ب .أهداف اقتصادية :وتتمثل أساسا في:
 عدم عرقلة وسائل اإلنتاج؛
 توفير حوافز للقطاع الخاص وخلق جو المنافسة بين المؤسسات؛
 تعبئة االدخار المحلي وتوجيهه نحو االستثمارات المنتجة.
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ج .أهداف مالية :وتتمثل في:
 زيادة نسبة الجباية العادية في تمويل ميزانية الدولة وبالتالي السعي نحو إحالل الجباية
العادية محل الجباية البترولية؛
 جعل الجباية العادية تغطي نفقات تسيير الميزانية العامة للدولة؛
د .أهداف تقنية  :ويتعلق األمر بـ :
 عصرنة اإلدارة الضريبية ؛
 تبسيط النظام الضريبي.
.6الجباية المحلية:
.2.6مفهوم الجباية المحلية :المقصود بهذه الجباية أن تكون للجماعات المحلية (الواليات ،البلديات )
نظام جباية مخصص ومنفصل عن النظام الجبائي للدولة ،تخصص إيراداته وتوزع بحصص معينة ما
بينها6.
.6.6خصائص الضريبة المحلية الفعالة :لكي تتصف الضرائب المحلية بالفعالية وتؤدي الدور المنوط بها
يجب توفر الشروط التالية:
 ينبغي أن يرتفع دخل الضريبة المحلية الفعالة مع مرور الزمن كي يواكب النمو الطبيعي للتكاليف
وتلبي الحاجات المتزايدة للخدمات العامة المحلية؛
 أن ال تكون كثيرة األثر بالتقلبات الدورية؛
 أن تتوزع على نحو متساوي نسبيا بين السلطات المحلية؛
 أن تمثل تمثيال حقيقيا العالقة بين المواطنين الذين يدفعون الضريبة والمستفيدين منها؛
 أن تكون تكاليف إدارة الضرائب زهيدة ،أي أن ريعها يفوق تكاليفها اإلدارية.
.0.6بنية النظام الجبائي الجزائري :يمكن تقسيم النظام الجبائي الجزائري بع اإلصالحات إلى
.2.0.6لضرائب المحصلة كليا للبلديات :تتكون من الضرائب المخصصة حصريا للبلدية دون سواها وأهم
هذه الضرائب:
.2.2.0.6الرسم العقاري :هو ضريبة سنوية تخص العقارات المبنية ،وغير المبنية ،ويعتبر من أهم الموارد
المالية للضريبة المخصصة كليا لفائدة البلديات  ,فبالنسبة للعقارات المبنية يطبق هذا الرسم على مالك
العقار أو المستأجر بحيث تفرض الضريبة المبنية على أساس القيمة الجبائية لكل متر مربع للملكيات
المبنية  ,لكن بعد تطبيق تخفيض يساوي  %6لكل سنة تقادم على أن ال يتجاوز التخفيض 7.%12
 .6.2.0.6الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية :يخص الرسم العقاري على الملكيات المبنية مهما كانت
طبيعتها ،ما لم تكن معفاة صراحة من الضرائب والرسوم ،وتتمثل هذه الملكيات الغير مبنية بالخصوص
في األراض ي الفالحية واألراض ي القابلة للتعمير الكائنة في قطاعات عمرانية ومناجم الملح ،وتحدد قيمة هذا
الرسم بناء على القيمة االيجارية للملكية حسب المساحة غير المبنية بالمتر المربع القيمة اإليجارية للملكية
حسب المساحة الخاضعة للضريبة ،وتتراوح نسبة هذا الرسم من  %0الى  %22من قيمة الملكية8.
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 .0.2.0.6رسم التطهير :تأسس هذا الرسم سنة  ،2142يحصل لفائدة البلديات ليحل محل كل من الرسم
الخاص برفع القمامات المنزلية ،ورسم تصريف المياه ويطبق رسم التطهير سنويا على مسكن ،أو ملكية
مبنية تقع داخل البلديات وتتوفر على مصلحة رفع القمامات المنزلية ،حيث تنشأ باسم المالك أو المنتفعين
من الملك ويطبق على عاتق المستأجر الذي يكون متضامنا مع المالك في دفع قيمة رسم التطهير9.
ويتم تحديد معادالت رسم التطهير كاآلتي:
 من  2222دج إلى  2222دج على كل ملك ذي استعمال سكني.
 من  0222دج إلى  2622دج على كل محل ذي استعمال صناعي ،منهي أو حرفي.
 من  4222دج إلى  60222دج على كل ارض مهيأة للتخييم والمقطورات.
 من  62222دج إلى  202222دج على كل محل ذي استعمال صناعي ،تجاري ،حرفي أو ما
يشابهه ،ينتج كمية من النفايات
يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار التعريفة المطبقة على كل بلدية بعد مداولة مجلس الشعبي
البلدي وبعد المصادقة عليها من طرف السلطة الوصاية.
تستفيد البلديات بنسبة  %222من رسم التطهير ،ويعفى من هذا الرسم المنازل والملكيات غير المستفيدة
من خدمات مصلحة رفع القمامات المنزلية.
.1.2.0.6الرسم على اإلقامة:
يعتبر رسم على اإلقامة كمصدر تمويل جبائي موجه كليا لصالح البلديات وتستفيد منه بنسبة  %222تأسس
هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة  ،2112ويفرض هذا الرسم على كل شخص ال يقيم في البلدية وال
يملك فيها إقامة خاصة خاضعة للرسم.
يتم تحصيل هذه الضريبة عن طريق أصحاب الفنادق وأصحاب المحالت ،المستعملة إليواء السياح الذين
يقومون بدفعه للمصالح المعنية.
.2.2.0.6الرسم على اإلعالنات واللوائح اإلشهارية :يعتبر هذا الرسم من الرسوم المخصصة كليا لفائدة
البلديات دون سواها ،حيث أسس هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة  ,6222حيث يفرض عندما
يتعلق األمر بوضع أوراق أو إعالنات أو لوائح أو غيرها ،ويعفى من الرسم اإلعالنات واللوائح اإلشهارية
المتعلقة بالدولة والجماعات المحلية والحاملة لطابع إنساني10.
.2.2.0.6الرسم على حقوق األفراح :نظرا لالن األفراح تتم في إطار جماعي ،سوءا على مستوى البيوت أو
القاعات المعدة لذالك فإنه يقع على القائمين بها طلب تصريح ودفع رسم مقابل ذلك ،حيث يتم دفع هذا
الرسم لدى أمين الخزينة ،تحدد التسعيرة بموجب قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي ،بعد المداولة مع
موافقة السلطة الوصية11.
 .6.0.6الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية:
.2.6.0.6الرسم على النشاط المنهي  :TAPيفرض الرسم على النشاط المنهي على األشخاص الطبيعيين
والمعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا ،حيث ال تراعى حالة المؤسسة وال النتيجة التي حققتها،
أما معدال الرسم على النشاط المنهي ف ي12:
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 %2نشاطات اإلنتاج دون الحق من االستفادة من التخفيض.
 %6نشاطات البناء واألشغال العمومية والري ,مع تخفيض .62%
 %0نشاط نقل المحروقات بواسطة األنابيب.
 %6بالنسبة لباقي األنشطة.

يتم توزيع الرسم كما

يلي13:

جدول رقم ( :)2توزيع الرسم على النشاط المنهي TAP
الرسم على النشاط
المنهي
المعدل العام
الرسم على النشاط
المنهي
المعدل العام
الرسم على النشاط
المنهي
المعدل العام

الحصة العائدة للوالية

الحصة العائدة للبلدية

% 0,59

% 1,30

الحصة العائدة للوالية

الحصة العائدة للبلدية

% 0,88

% 1,96

الحصة العائدة للوالية

الحصة العائدة للبلدية

% 0,29

% 0,66

الحصة المشترك للجماعات
المحلية
% 0,11
الحصة المشترك للجماعات
المحلية
% 0,16
الحصة المشترك للجماعات
المحلية
% 0,05

المجموع العام
%6
المجموع العام
%3
المجموع العام
%1

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

.6.6.0.6الرسم على القيمة المضافة:
يعتبر الرسم على القيمة المضافة من أهم الموارد الجبائية نظرا لمردوديتها العالية ،تقع على عاتق
المستهلك ،وتطبق على عمليات البيع واألشغال العقارية والخدمات وعمليات االستيراد ،وفقا لقانون المالية
 6222أصبح المعدل العادي  ،%21والمعدل المخفض 14.%1
توزع نسب الرسم كمايلي15 :
 الدولة.%42 :
 البلدية.%2 :
 الصندوق المشترك للجماعات المحلية بنسبة.%22 :
 .0.6.0.6الضريبة على السيارات :تفرض هذه الضريبة على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك سيارة
سياحية أو نفعية أو تجارية أو مستعملة للنقل ،تخضع لضريبة أو تعريفة متغيرة حسب نوع السيارة وسنة
بدء استعمالها 16،توزع الضريبة بنسبة  %62للدولة و %42للصندوق المشترك للجماعات المحلية17.
 .1.6.0.6الضريبة على األمالك :هي ضريبة تفرض على أمالك األشخاص الطبيعيين دون المعنويين باعتبار
أمالكهم موجودة في الجزائر أو خارج الجزائر  ،18حيث يتم توزيعها كما يلي19:
 %22 لميزانية الدولة.
 %62 ميزانية البلدية.
 %62 الصندوق الوطني للسكن.
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 .2.6.0.6الضريبة الجزافية الوحيدة ( :)IFUيخضع لهذه الضريبة األشخاص الطبيعيين والمعنويين،
الشركات والتعاونيات التي تمارس نشاطا صناعا أو تجاريا أو حرفيا والذين ال يتجاوز رقم أعمالهم السنوي
 22.222.222دج 20.يتم توزيع الضريبة الجزافية الوحيدة كايلي21:
 ميزانية الدولة .% 11
 غرف الصناعة والتجارة .%2.2
 الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية .%2.22
 غرف الصاعة التقليدية والمهن .%2.61
 البلديات .% 12.62
 الوالية .%2
 الصندوق المشترك للجماعات المحلية .%2
.2.6.0.6الرسم على الذبح :يتم تحصيل هذه الضريبة لصالح البلديات بمناسبة ذبح الحيوانات ذات اللحوم
االستهالكية ،بمعدل  22كيلوغرام الواحد الذي يوزع كما يلي:
 0.2 كيلوغرام الواحد لصالح البلدية؛
 2.2 للكيلوغرام لصالح الصندوق الخاص بحماية الصحة الحيوانية22 .
في حالة اشتراك مجموعة من البلديات في مسلخ بلدي واحد فالحصيلة الناتجة عن هذا الرسم يدخل في
حساب خارج ميزانية البلدية ،التي يوجد فيها المسلخ.
.0تجسيد الالمركزية على مستو ى الجماعات المحلية:
نعنبر الالمركزية توزيع الوظيفة اإلدارية بين الحكومة المركزية وهيئات منتجة محلية أو مصلحية ،تباشر
اختصاصاتها تحت إشراف الحكومة ورقابتها23 .
 .2.0أهمية إقامة بروج تنموية المركزية أكثر نجاعة:
لقد سعت الجزائر منذ االستقالل ،إلى تجهيز الجماعات المحلية ببرامج تسمح لها بالقيام بمهامها بواسطة
وسائل وإمكانيات م عتبرة ،إذ البد من تجميع مختلف األنشطة ضمن برامج موحدة األمر الذي يؤدي إلى
تنسيق أمثل وأفضل في برمجة المشاريع.
إن الالمركزية التي تتعلق بالبرامج البلدية والبرامج القطاعية ،تعتبر ال مركزية جزئية النحصارها في أعمال
التسيير ،وألنها تستثني بعض العمليات ذات التأثير المباشر على التنمية المحلية وفي هذا اإلطار بشكل
خاص يجب24:
 مراجعة تدخل البرامج القطاعية الالمركزية بالتحديد الدقيق لمحتوى البرامج الذي يجب أن
يطابق الخدمة العمومية القاعدية التي تتكفل بالخصوصية المحلية؛
 توضيح مسؤوليات المتدخلين في عمليات اتخاذ القرار ،من خالل رد االعتبار إلى المستوى
المركزي لمهام التصور والتحليل والتقدير والرقابة ،على حساب صالحيات التسيير ،التي تشكل
حاليا القسط األوفر من نشاطاتهم؛
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

100

رابح طويرات والحسين مشقق







إنشاء هيئة جهوية استثمارية مكلفة بالتأطير للجماعات المحلية في مجال الدراسات الخاصة
بالمقاييس ،والحث على التضامن بين البلديات والواليات ،وتنسيق مخططات التهيئة اإلقليمية
وتمويلها؛
وضع إطار مرجعي متعدد السنوات يتمحور حول تحقيق النتائج من أجل تنفيذ السياسات
القطاعية والتنمية المنبثقة عن السياسات المالية العمومية؛
إ شراك الجماعات المحلية في تحديد األوعية الضريبية وكذا نسب الضرائب واليات توزيعها؛
إعطاء الجماعات المحلية مجال أوسع وصالحية أكبر في تعريف المشاريع الخاصة بها وتقييمها
ومقارنتها بالموارد المالية ومردودية المشاريع من الناحية االقتصادية والمنفعة االجتماعية.

 .1التحديات التي تواجه الجباية المحلية في الجزائر:
تتمثل أهم التحديات التي تواجه الجباية المحلية في الجزائر في25:
 ضعف الموارد الجبائية المحلية التي تشكل نسبة كبيرة من مجموع العوائد المحلية نتيجة
الغش والتهرب الضريبي وضعف التحصيل الضريبي؛
 خصوصية األقاليم في الجزائر مما يستدعي تدخل الدولة مركزيا خصوصا في المجال
االقتصادي؛
 نقص التأطير والكوادر اإلدارية وسوء توزيع إطارات الدولة من أجل تسيير الجباية المحلية،
وبالتالي تتطلب دخل الدولة فتظهر إشكالية المركزية في التسيير ،حيث أثبتت التجارب أنه
كلما ازدادت استقاللية اإلدارة المحلية كلما ازدادت قدرتها على توفير الموارد المالية وبالتاي
تعزيز مبدأ الالمركزية؛
 خصوصية االقتصاد الجزائري القائم على الريع البترولي ،الذي يخضع للتسيير المركزي ،أدى
الى إهمال الجباية العادية بصفة عامة والجباية المحلية بصفة خاصة واللجوء دوما إلى إعانات
الدولة لتمويل ميزانيات الجماعات المحلية؛
 طبيعة الضرائب والرسوم ذات المورد الضعيف بسبب محدودية الوعاء الضريبي،
 تمتع الدولة بسلطة تأسيس الضرائب وتحديد الوعاء الضريبي ،وهي أحد المظاهر للمركزية
الجبائية السلبية؛






غياب نظام معلوماتي جبائي فعال ،فمردودية المنظومة الجبائية تبدأ بتوفر المعلومة
الجبائية ،فبغياب قاعدة بيانات صحيحة ال يمكن تحقيق إيرادات جبائية عالية؛
خطر االقتصاد الموازي ،فهناك العديد من األنشطة بعيدة عن أعين الحكومات فتضعف
الجباية المحلية المتعلقة ببعض الرسوم ،كالرسم على النشط المنهي ،والرسم على القيمة
المضافة؛
التطور السريع للنفقات العمومية بالمقارنة مع العائدات الجبائية؛
تراكم ديون الجماعات المحلية مما أدى للجوء إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية؛
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 .2نموذج مقترح لتحسين الجباية المحلية في الجزائر:
من أجل مواكبة الجباية المحلية للتطورات الراهنة ،يجب وضع استراتيجية شاملة وموضوعية وذلك من
خالل:
 . 2.2تعديل نسب الضرائب المخصصة للجماعات المخصصة للجماعات المحلية وتأسيس ضرائب جديدة
 :من المالحظ أن مالية الجماعات المحلية مرتبطة بمالية الدولة لعد استقرار نظامها الضريبي 26،حيث ال
تكتفي الدولة بتحديد نسبتها بل تتعدى إلى توزيع نسبها مم أدى إلى ضعف قدرة البلدية على التحكم في
ماليتها العامة لذا يجب مراجعة نسب الضرائب والرسوم المحصلة لفائدة الجماعات المحلية وزيادة إلى
المستوى المطلوب ،ألن هذا المعدل أصبح في بعض الضرائب رمزيا فمثال الضريبة على الملكية ال تستفيد
منها البلدية إال في حدود  ،%62بالنسبة إلى النسبة التي تستفيد منها الدولة وهي 27.%22
.6.2إشراك الجماعات المحلية في إعداد نظام الجباية:
باعتبار الجماعات المحلية األقرب للمواطن ،وعلى دراية واسعة في إدارة شؤونها ،السيما االقتصادية ،لذا
يجب إعادة االعتبار للموارد الجبائية المحلية عن طريق إشراكها في تحديد وعاء الضريبة ونسبها وكيفية
تحصيلها ،بإشراك المجالس المنتخبة على المستوى المحلي عند إنشاء وفرض ضرائب جديدة ،وتعديل
نسب الضرائب ،باإلضافة إلى إرساء نظام جبائي بسيط ومستقر وأن يتسم بالوضوح ،والمرونة لكي يضمن
جانب تجنب االختالف في توزيع الضرائب والرسوم ،ما بين الجماعات المحلية ،وإلغاء التعقيدات والغموض
للنظام الجبائي.
 .0.2ترشيد اإلدارة الجبائية :يتكامل النظام الجبائي والحكم الراشد في جملة من المبادئ منها االستناد
للقانون ،وااللتزام به من منطلق الثقافة والتحضير المدني بشكل فعال 28،إن من صفات ترشيد الرقابة
الجبائية أن تحقق أفضل توسيع للوعاء الجبائي بما يحقق الحجم األمثل من تحصيل اإليرادات الجبائية،
وعليه فإنه لتحقيق أمثليه ورشادة جبائية للوعاء والتحصيل الجبائي يتوقف على ترشيد مستويات منها:
 ترشيد مستوى أداء القوانين؛
 ترشيد أداء الجباية نفسها؛
 ترشيد أداء المكلف بالجباية؛
 .1.2البحث عن التوازن األفضل في توزيع الموارد الجبائية :إن الموارد الجبائية المخصصة كليا للجماعات
المحلية نجدها ضعيفة المردودية باعتباره تفرض على قطاعات غير حيوية ،لذلك يجب إعادة النظر في
مراجعة حصة الجماعات المحلية وذلك بتخلي الدولة عن بعض الضرائب والرسوم لصالح الجماعات
المحلية ،وعدم تركيز واستحواذ السلطة في يد الدولة لكي تتحسن وضعيتها المالية ،والعمل على رفع النسب
المخصصة للجماعات المحلية29.
.2.2تفغيل مشروع التسيير التضامني للبلديات :هذا المشروع يسمح لمجموعة من البلديات المجاورة
بإنجاز مشاريع تعود عليه بالفائدة المشتركة مما يخفف العبء على ميزانية البلديات ،وتؤدي الجباية
المحلية دورها في جلب االستثمارات.
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 2.2مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي :يعتبر التهرب الضريبي من أهم األسباب التي تضعف حصيلة الجباية
المحلية ولمحاربة هذه الظاهرة يجب العمل على:
 توعية المكلفين بالضريبة ونشر الثقافة الجبائية؛
 الرقابة على تصريحات المكلفين بالضريبة وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيها.
 .2أثر الجباية المحلية على ميزانية بلدية أوالد دراج والية المسيلة لسنة 6221
جدول رقم ( :)6توزيع حصيلة الجباية المحلية لبلدية أوالد دراج والية المسيلة6262/6221
اإليرادات

2019

المقترحة 6262

الرسم اإلجمالي الوحيد على تأدية الخدمات
رسوم الحفالت
الرسم العقاري
الرسم على النشاط المنهي
الرسوم على مداخيل الترقية العقارية
بيع المياه الصالحة للشرب
المحشر
تأجير العقارات والمنقوالت والعتاد
تأجير السوق األسبوعية
نتائج سنوات سابقة
المجموع

7,450,381.00
600,000.00
111,482.00
35,422,149.00
255,831.00
937,500.00
200,000.00
3,060,309.00
3,088,889.00
9,993,195.67
61,121,755.67

3,916,724.00
600,000.00
714,563.00
46,341,414.00
160,103.00
937,500.00
200,000.00
3,832,924.00
3,147,822.00
59,851,050.00

عليها

المصادق
6262
3,916,724.00
600,000.00
714,563.00
46,341,414.00
160,103.00
937,500.00
200,000.00
3,832,924.00
3,147,822.00
59,851,050.00

إعداد الباحثين باالعتماد على ميزانية بلدية أوالد دراج –مصلحة المالية-
الشكل( :)2توزيع حصيلة الجباية المحلية لبلدية أوالد دراج والية المسيلة6262/6221

2019
المقترحة 2020
المصادق عليها 2020

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على ميزانية بلدية أوالد دراج –مصلحة المالية-
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تمثل الجباية المحلية نسبة  % 02.2من مجموع إيرادات الميزانية العامة للبلدية ،والمتمثلة أساسا
في إعانة الدولة حسب المعلومات المستقاة من مصلحة المالية ببلدية أوالد دراج والية المسيلة ،وهي
نسبة غير مرتفعة وال ترقى إلى بلدية بحجم بلدية أوالد دراج ،نظرا لألسباب المذكورة في الجانب النظري ال
سيما ما يتعلق منها بضعف الحصيلة الجبائية ،حيث أنه من المالحظ أن الضريبة التي تستفيد منها البلدية
هي الرسم على النشاط المنهي بنسبة  %24من مجموع اإليرادات.
باإلضافة إلى ضعف النسيج االقتصادي ،حيث أن البلدية ال تتوفر على منطقة صناعية حسب
المعايير االقتصادية ،كما أن مختلف األنشطة التجارية الممارسة من طرف التجار بالبلدية غير مصرح بها
لدى مصلحة السجل التجاري وال المصالح الجبائية.
كما نالحظ غياب المداخيل الجبائية المتعلقة بالضريبة الجزافية الوحيدة ) ،)IFUكما أن مختلف
األنشطة االستثمارية تقام خارج البلدية ،لذا وجب التفكير بصفة جدية في أن تقوم الجباية المحلية بدورها
في تحقيق التنمية المحلية من خالل محاولة جلب أكبر عدد ممكن من المشاريع االستثمارية للبلدية ،مع
إعطاء صالحية أكبر للمجالس البلدية في تسيير الجباية المحلية والتحصيل الجبائي ،تماشيا مع قيام الجهاز
الجبائي بدوره الرقابي في مجال مراقبة التصريحات الجبائية.
 .2الخاتمة:
تكتس ي الجباية المحلية أهمية بالغة في تحقيق األهداف المالية للجماعات المحلية ،باعتبارها أحد
أهم مصادر تمويلها ،وذلك من اجل خلق تنمية محلية متوازنة وشاملة تحقيقا ألهداف اإلصالح الجبائي إال
أن تحقيق هذه األهداف يواجه العديد من التحديات ،منها ما هو تشريعي متمثال في ضعف النسب
المستفاد منها من مختلف الضرائب والرسوم المحصلة بسبب المركزية الجبائية ،ومنها ما هو إداري متمثال
في ضعف األجهزة اإلدارية ،وعدم تمتعها بالكفاءة الالزمة لتقديم الدور الهام المنوط بالجماعات المحلية
في تحقيق التنمية ،فمن أجل تحسين المردود المالي للجماعات المحلية بات من الضروري تكريس مبدأ
الالمركزية الجبائية ،كمرافق لإلصالح الجبائي حتى يحقق األهداف المرجوة منه .وعليه يخلص البحث إلى
مجموعة من النتائج والتوصيات نوجزها في اآلتي:
نتائج البحث:
 يعتبر اإلصالح الضريبي في الجزائر إصالحا تدريجيا ،بحيث لم تستقر الضرائب المنبثقة عن اإلصالح
لسنة  ،2112إذ لم تخلو قوانين المالية السنوية التي تلت سنة  2116إلى يومنا من تعديالت ضريبية،
باإلضافة إلى التعديالت التنظيمية لإلدارة الضريبية في شكل إنشاء مراكز الضرائب ،والمديرية العامة
للمؤسسات الكبرى؛
 تعتبر الالمركزية الجبائية أداة فعالة لتخفيف العبء على المستوى المركزي ،كما تساهم في الرفع
من الحصيلة الضريبية؛
 عدم قدرة األجهزة الضريبية على التحصيل الكلي للضرائب نظرا لظاهرة التهرب الضريبي ،وعدم
نجاعة آليات الرقابة الحالية؛
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 ضعف مردودية الضرائب والرسوم التي تجبى لصالح الجماعات المحلية ،نظرا لمحدودية الوعاء
الضريبي؛
 تواجه الجماعات المحلية مشكلة التمويل مما يعيق تنفيذ برامج التنمية بسبب ضعف الموارد
التمويلية المحلية؛
 التشريعات الجبائية الحالية ال تعطي الفرصة للمجالس المحلية في تحديد وعاء وسعر الضريبية
وهذا ما يتعارض مع مبدأ الالمركزية الجبائية ,كما أنه يوثر على االستقاللية المالية للجماعات
المحلية للحصول على الموارد التمويلية؛
 ضعف حصيلة الجباية المحلية لبلدية أوالد دراج ,بسبب طابعها الفالحي من جهة ،وعدم قدرة
األجهزة الضريبية على المستوى المحلي بمتابعة عملية التحصيل الضريبي ،لقلة اإلمكانيات البشرية
على مستوى مفتشية الضرائب خصوصا ,باإلضافة إلى ثقافة عدم التصريح الضريبي السائدة في
المنطقة للنظرة السلبية للضريبية.
التوصيات:
 تبسيط النظام الضريبي من شانه تحسين المردودية الجبائية؛
 التنسيق بين المصالح الجبائية ومصالح اإلدارات المحلية ،بإعطاء الجماعات المحلية أكثر سلطة قي
تحديد الوعاء بحكم علمها بمصادر وظروف تحصيل الضريبية؛
 إن نظام جبائي مستقل خاص بالجباية المحلية أصبح أكثر من ضرورة ،نظام يعتمد على تثمين
الموارد المحلية بصالحيات تحصيل واسعة للجماعات المحلية؛
 تكوين إطارات الجماعات المحلية بصفة دورية ال سيما في الميدان الجبائي؛
 توعية المكلفين بالضريبة لتحسيسهم بأن الضريبية ليست مجرد عبء مالي بقدر ماهي وسيلة
فعالة لتحقيق التنمية المحلية؛
 مرونة المصالح الجبائية في التعامل مع المكلفين بالضريبة من شانه تغيير نظراتهم تجاه الضريبة.
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Résumé :
Aujourd’hui, l’ensemble des pays sont décentralisés à un degré ou un autre. Conséquemment,
la réussite des politiques publiques nationales dépendent du degré de coordination entre les
gouvernements nationaux et infranationaux. Ainsi, la présente contribution a essayé de démontrer
le rôle clé des gouvernements infranationaux dans le développement régional que ce soit dans les
pays unitaires ou fédéraux. De même, mettre en évidence l’importance de l’étude de l’état des
lieux des gouvernements infranationaux particulièrement pour les aspects suivant : dépenses,
revenus, investissements et dettes. Enfin, l’étude de quelques exemples des gouvernements
infranationaux renvoient à une organisation territoriale adaptée aux caractéristiques intrinsèques
de chaque pays et révèlent l’apparition de tendances générales pour les aspects de gouvernance.
Mots clés : Gouvernements infranationaux ; municipalités ; gouvernance locale ; expériences
internationales.
Jel Classification Codes : XN1, XN2.
Abstract:
Today all countries are decentralized to one degree or another. Consequently, the success of
national public policies depends on the degree of coordination between national and subnational
governments. Thus, this contribution has tried to demonstrate the key role of subnational
governments in regional development whether in unitary or federal countries. Likewise, highlight
the importance of studying the state of affairs of subnational governments particularly for the
following aspects: expenditure, income, investment and debt. Finally, the study of some examples
of sub-national governments refers to a territorial organization adapted to the intrinsic
characteristics of each country and reveals the appearance of general trends for aspects of
governance.
Keywords: Subnational governments; municipalities; local governance; international
experiences.
Jel Classification Codes : XN1, XN2.

Introduction :
Les crises économiques et financières (crise des subprimes de 2008), et sanitaires (crise du
coronavirus/COVID-19 de 2020) récurrentes dans le monde incitent les pouvoirs publics a adaptés
l’organisation territoriale aux impératifs de la limitation des ressources financière et des
qualifications humaines.
Dans ce sens, l’implication des gouvernements infranationaux est de plus en plus recherchée par
les pouvoirs publics afin d’assurer une réelle prise en charge des objectifs tracés par les
concepteurs des plans de développement.
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Dans cette perspective s’inscrit notre contribution qui vise à bien cerner la signification du concept
«gouvernements infranationaux», établir un état des lieux à l’échelle internationale et comprendre
leurs fonctionnements notamment à travers des expériences de pays unitaires et fédéraux.
Pour étudier ces différentes idées nous proposons la problématique suivante : Quel est la
signification et l’état des lieux des gouvernements infranationaux dans le monde notamment à
travers diverses expériences internationales ?
Pour répondre à cette problématique, la première partie de la contribution met en évidence le
concept des « gouvernements infranationaux ». La deuxième partie analyse l’état des lieux des
gouvernements infranationaux à la lumière des conclusions de la première Conférence mondiale
sur les finances et investissements locaux organisées par l’Observatoire Mondial en 2019. La
troisième et dernière partie présente quelques expériences internationales des gouvernements
infranationaux dans divers pays. La contribution est précédée d’une introduction et se termine par
une conclusion
Enfin, nous attacherons un intérêt particulier à la méthode analytique en ayant recours à la fois aux
statistiques et à l’analyse.
1.

Définition et structure des « Gouvernements infranationaux »
Définition des « Gouvernements infranationaux »

Les «Gouvernements infranationaux ∕ Subnational Governments -SNG-» ce référent à deux soussecteurs : les gouvernements des États (State government) dans les pays fédéraux et les
gouvernements locaux (Local government) dans les pays fédéraux et unitaires1.
 «Gouvernement d'État» : Ce sont les régions fédérées des pays fédéraux et quasi-fédéraux
et les entités publiques connexes.
 «Gouvernements locaux» : comprend les municipalités, les provinces / comtés, les régions
(dans les pays unitaires) et toutes les entités publiques locales connexes.
Conséquemment, Le terme « gouvernements infranationaux » désigne l’ensemble des niveaux de
gouvernement qui se situent en dessous des gouvernements nationaux (régionaux et locaux).22 Ils
sont dirigés par des organes politiques (assemblées délibérantes et organes exécutifs) et disposent
de leurs propres moyens et de leur personnel administratif et gèrent leurs propres budgets.
Ainsi, un gouvernement infranational est considéré comme une entité décentralisée élue au
suffrage universel et ayant des responsabilités générales et une certaine autonomie en matière de
budget, de personnel et de biens. Néanmoins, dans d'autres pays, malgré leur élection, les SNG
peuvent ne pas avoir de budget ou de personnel autonome, toujours gérés par le gouvernement
central3.
Structure des « Gouvernements infranationaux »
Les gouvernements infranationaux sont généralement répartis sur un, deux ou trois niveaux de
gouvernement4.
a- Un niveau (One level)
Dans ce cas il n'y a qu'un seul niveau de gouvernement infranational : le niveau municipal.
Typiquement, ce niveau est composé d'entités appelées «municipalités» mais il peut prendre
d'autres formes (zones ou unités de gouvernement local, conseils locaux, autorités locales, districts,
etc.). Les pays qui entrent dans cette catégorie ont tendance à être petits en termes de population
et/ou de superficie.
b- Deux niveaux (Two levels)
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Dans ce cas il existe deux niveaux de gouvernement infranational : le niveau municipal et le niveau
régional (provincial). Les pays qui entrent dans cette catégorie sont divers en termes de taille et de
région géographique.
c- Trois niveaux (Three levels)
Dans ce cas il existe trois niveaux de gouvernement infranational : municipal, régional et un
troisième niveau intermédiaire entre eux. Ce troisième niveau prend la forme de départements en
France, de provinces en Belgique, de districts en Allemagne, de comtés aux États-Unis. Certaines
grandes villes «d'importance régionale» peuvent également avoir le statut de gouvernement
intermédiaire. Le tableau n°1 donne un aperçu sur la structure des gouvernements infranationaux
dans le monde en 2018.
Tableau N°1 : Répartition de la structure des gouvernements infranationaux en 2018
Importance

Niveaux
Single level
Two levels
Three levels
Total

Nbr de pays
36
59
27
122

% de pays
30
48
22
100

% de pop.
5
49
46
100

Distribution (%)
% de superficie
4
50
46
100

Unitaire
35
45
20
100

fédérale
0
68
32
100

Source : Adapté de OECD/UCLG (2019), Report of the World Observatory on Subnational Government
Finance and Investment – Key Findings, p. 30.

D’après le tableau ci-dessus, la majorité des pays fédéraux de l'échantillon (68%) ont une structure
à deux niveaux de gouvernements infranationaux contre 32% avec une structure à trois niveaux de
gouvernements infranationaux. Alors que 45% des pays unitaires ont deux niveaux de
gouvernements infranationaux et 35% un seul niveau (municipal).
2.

État des lieux des gouvernements infranationaux dans le monde

2.1. Présentation et objectifs de l’Observatoire Mondial « SNG-WOFI »
L'Observatoire Mondial des finances et des investissements des gouvernements infranationaux
(The World Observatory on Subnational Government Finance and Investment ∕ SNG-WOFI) a été
lancé en novembre 2017 par l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE)5 et Cités et gouvernements locaux unis (CGLU)6. Les partenaires de soutien comprennent
l'Agence française de développement (AFD)57, le Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU)8,
la Banque de développement du Conseil de l'Europe (CEB)9 et le Réseau des partenaires au
développement sur la décentralisation et la gouvernance locale (DeLoG)10.
Ainsi, l'Observatoire Mondial est une initiative multipartite dont l'objectif général est d'accroître
les connaissances sur la gouvernance et les finances à plusieurs niveaux en collectant et en
analysant des indicateurs et des informations normalisés11.
2.2. Présentation du rapport « SNG-WOFI 2019 »
Le Rapport de l’Observatoire Mondial 2019 (World Observatory Report 2019) rassemble des
données et des informations comparables sur la structure des administrations infranationale et des
finances de plus de 120 pays. L’échantillon de cette étude comprend 19 fédérations et quasifédérations et 103 pays unitaires. Il comprend 23 des 47 pays les moins avancés. Il comprend deux
volumes : l’un avec les principales conclusions et l’autre avec les profils de pays12.
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2.3. Les principales conclusions du rapport « SNG-WOFI 2019 »
2.3.1. Principales caractéristiques des gouvernements infranationaux dans le monde
Le tableau n°2 ci-après résume les principales caractéristiques de l’échantillon de l’étude réalisé
par l’Observatoire Mondial en 2018.
Tableau N°2 : Principales caractéristiques de l’étude « SNG-WOFI 2019 »
Échantillon (122 pays)
Monde
Superficie (%) Population (%) PIB (%) superficie (%) population (%) PIB (%)
59
43
46
50
37
41
Pays fédéraux
41
57
54
34
49
48
Pays unitaires
100
100
100
84
86
89
Total
Source : OECD/UCLG (2019), Report of the World Observatory on Subnational Government Finance and
Investment – Key Findings, p. 14.

Ainsi, les 122 pays de l'échantillon représentent 84% de la superficie mondiale, 86% de la
population mondiale (environ 6 502 milliards d'habitants) et 89% du PIB mondial.
Les 122 pays sont répartis entre 19 fédérations et quasi-fédérations (sur 24 dans le monde) et 103
pays unitaires. Les 19 fédérations représentent ensemble 2,822 milliards d'habitants soit 43% de
la population de l'échantillon13. Les pays unitaires comptent 3,679 milliards d'habitants (57%). Les
fédérations représentent 46% du PIB de l'échantillon contre 54% pour les pays unitaires. L'étude
a identifié 637 900 gouvernements infranationaux dans les 122 pays du monde dont 624 166 entités
municipales, 11 965 gouvernements intermédiaires et 1 769 gouvernements étatiques et régionaux.
Le tableau n°3 indique la répartition des 637 900 gouvernements infranationaux par zones
géographiques comme suit :
Tableau N°3 : Répartition du nombre de gouvernements infranationaux par
zones géographiques (2018)
Zones géographiques Nbrs gouvernements infranationaux %
426 611
67
Asia Pacific
91 720
14
Europe
46 918
7
Euro-Asia
42 932
7
NorthAmerica
16 184
3
Latin America
11 239
2
Africa
2 296
0
Middle East West Asia
637 900
100
Total
Source : Adapté de OECD/UCLG (2019), Report of the World Observatory on Subnational Government Finance
and Investment – Key Findings, p. 28.

D’après le tableau n°3 la région Asie-Pacifique compte le plus grand nombre de gouvernements
infranationaux avec 426 611 gouvernements infranationaux614 suivis par l'Europe, la zone euroasiatique, l'Amérique du Nord, Amérique latine, Afrique et Moyen-Orient Asie de l'Ouest. Enfin,
le tableau n°4 suivant illustre la taille municipale moyenne par région géographique dans le
monde :
Tableau N°4 : Taille municipale moyenne par zone géographique en 2018
Zones géographiques
Nbrs pays Nbrs Habitants
33
132 306
Africa
15
126 538
Asia-Pacific
119
63 387
All
18
50 269
Latin America
49 039
Middle East West Asia 4
10
27 797
Euro-Asia
37
271 010
Europe
2
9 179
North America
Source : Adapté de OECD/UCLG (2019), 2019 Report of the World Observatory on Subnational Government
Finance an d Investment – Key Findings, p. 35.
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Ainsi, l’Observatoire Mondial à réaliser la plus importante collecte de données quantitatives et
qualitatives réalisée à ce jour sur la gouvernance pluri-niveaux et le financement infranational,
couvrant plus de 120 pays15.
2.3.2.

Quelques aspects de gouvernance des gouvernements infranationaux

a- Définition du concept de « bonne gouvernance local »
La bonne gouvernance intègre généralement les principes suivants : la redevabilité, la
transparence, l’efficience et l’efficacité, la réactivité, la participation citoyenne, l’État de droit et
l’égalité. Au niveau local, le concept de bonne gouvernance connaît les mêmes caractéristiques
qu’au niveau central. La différence essentielle entre les niveaux central et local se caractérise par
la proximité et par la fréquence des contacts entre l’État et les citoyens16.
b- Tendances générales des SNG
Selon l’étude réalisée par l’Observatoire Mondiale, les tendances générales concernant les
gouvernements infranationaux sont17 :
 une tendance pour les réformes de régionalisation de la gouvernance à plusieurs niveaux
depuis les années 80;
 une tendance croissante à l'attribution asymétrique des responsabilités au sein du même
niveau de gouvernement en particulier dans les pays unitaires ;
 une tendance pour les pays à revenu élevé à avoir une part infranationale plus élevée dans
les dépenses publiques totales que la majorité des pays à faible revenu ;
 une tendance pour les gouvernements infranationaux à dépendre largement des subventions
pour plus de la moitié de leurs revenus.
c- Responsabilités des gouvernements infranationaux
Il existe une grande diversité dans la répartition des responsabilités entre les différents niveaux de
gouvernement. Néanmoins, bien que ces réglementations puissent être claires en théorie, la
complexité de la répartition des responsabilités peut également conduire à des compétences
concurrentes et se chevauchant et à un manque de responsabilité concernant les politiques
publiques718. Dans la plupart des pays fédéraux, les gouvernements fédéraux ont des compétences
exclusives et répertoriées (politique étrangère, défense, argent, système de justice pénale, etc.)
tandis que les gouvernements des États ont des responsabilités plus étendues. Au niveau local, les
responsabilités des gouvernements locaux sont définies par les constitutions et / ou les lois des
États, et elles peuvent différer d'un État à l'autre. Dans les pays unitaires, l'attribution des
responsabilités est généralement définie par les lois nationales, se référant parfois à la clause
générale de compétence ou au «principe de subsidiarité», notamment au niveau municipal. Les
lois peuvent également définir si une responsabilité infranationale est une fonction locale
propre/exclusive, une tâche déléguée au nom du gouvernement central ou une responsabilité
partagée avec un autre niveau de gouvernement institutionnel. Certaines tâches SNG peuvent être
obligatoires tandis que d'autres sont facultatives19.
d- Domaine de dépenses des gouvernements infranationaux
Au niveau mondial, l'éducation, la protection sociale, les services publics généraux et la santé sont
les principaux domaines de dépenses infranationales, à la fois en pourcentage du PIB et en
pourcentage des dépenses publiques infranationales. Il existe cependant des différences
significatives entre les pays20. En 2016, les dépenses SNG représentent 24,1% des dépenses
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publiques totales et 8,6% du PIB moyenne (non pondérée) pour les 106 pays de l’échantillon dont
les données sont disponibles, 2505 USD par habitant21.
Tableau N° 5: Proportion des domaines de dépense des gouvernements infranationaux par
rapport au PIB et SNG en 2016
Domaine de dépense
% PIB % SNG
2,6
23,6
Éducation
1,8
12,4
Protection sociale
1,7
18,5
Services publiques généraux
1,5
10,7
Santé
1,3
13,9
Affaires économiques et transports
0,6
Logements et équipements collectifs
0,5
5,6
Loisirs, culture et religion
0,3
Protection environnementale
0,3
Ordre public, sécurité et défense
Source : Adapté de OECD/UCLG (2019), 2019 Report of the World Observatory on Subnational
Government Finance an d Investment – Key Findings.

e- Sources de revenus pour les gouvernements infranationaux
Les gouvernements infranationaux sont financés par cinq sources principales de revenus : les
recettes fiscales, les subventions, les frais et redevances d'utilisation, les revenus de la propriété et
d'autres revenus22. Le niveau d'autonomie des revenus attaché à ces différentes sources diffère, y
compris au sein d'une même source de revenus en fonction de leurs caractéristiques précises823.
Les subventions représentent la principale source de recettes SNG dans 101 pays de l'échantillon
avec les données disponibles, représentant 51 % des recettes SNG totales en moyenne non
pondérée et 4,2% du PIB en moyenne. Les recettes fiscales sont la deuxième source de revenus en
importance, représentant 33% des recettes des administrations infranationales, soit 3,3% du PIB.
Les frais et redevances d'utilisation représentent 9% des recettes infranationales, soit 0,8% du PIB.
Enfin, les revenus immobiliers s'élèvent à 2% des revenus infranationaux soit 0,2% des revenus.
La répartition entre les différentes sources de revenus et leur poids dans le PIB varie fortement
d'un pays à l'autre24.
3.

Présentation de quelques expériences internationales sur les SNG

3.1.

1er Cas : Tunisie (Pays unitaire∕ Unitary country)

a- Données démographiques et économiques de la Tunisie
- Superficie : 163 610 Km2.
- Population : 11 532 millions d’habitants (2017).
- PIB : 137.4 milliards (PPA en dollars internationaux courants), soit 11 911 dollars∕hab.
- HDI : 0.735 (élevé), rang 95 (2017).
b- Principales caractéristiques du cadre de gouvernance en Tunisie
La Tunisie est un pays unitaire décentralisé, doté d'un système de gouvernement infranational
à deux niveaux, composé de régions (gouvernorats) et de municipalités. La décentralisation,
le renforcement et l'autonomie du niveau local est inscrit dans la Constitution de 201425. Cette
dernière vise à accroître les compétences politiques, administratives et financières pour les
gouvernements locaux et régionaux élus afin qu'ils puissent devenir des acteurs proactifs dans
la planification, la mise en œuvre et la fourniture d'infrastructures aux niveaux régional et
local.
c- Organisation territoriales des SNG en Tunisie
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Un Code des collectivités locales (CCL) a été publié en avril 201826 afin d’établir un cadre
légal pour le transfert progressif des pouvoirs du niveau central au niveau local27. Quatre
champs d’action sont identifiés afin de réussir ce processus de décentralisation et de
renforcement de l’autonomie des collectivités locales :
 décentralisation et déconcentration (meilleur accès aux services pour les citoyens)928;
 promotion de la gouvernance locale (assurer une planification territoriale et
économique efficace et coordonnée)
 renforcement des capacités des intervenants29.
 décentralisation fiscale, finance locales et contrôle (contrôle externe et interne des
municipalités afin de garantir une gestion optimale et rationnelle des ressources
financières).
Par ailleurs, la Tunisie compte 24 gouvernorats et 350 municipalités, comme le montre le
tableau suivant :
Tableau N° 6: Description générale de l’organisation territoriale en Tunisie (2018)
Niveau municipal Niveau intermédiaire Niveau régionale Total
24 (Gouvernorats) 374
Nombre 350 (Communes) 0
Source : Adapté de OECD/UCLG (2019) 2019 Report of the World Observatory on Subnational
Government Finance and Investment – Country Profiles, p. 141.

Au niveau régionale, les 24 régions sont très diverses en termes de superficie, de taille
démographique et surtout de développement socio-économique. Ainsi, le plan de
développement stratégique 2016-2020 cherche à combler l'écart par un processus de
«discrimination positive», qui est inscrit dans la Constitution de 201430. Au niveau
municipal, la réforme territoriale adoptée entre 2014 et 2018 a abouti à la création de 86
nouvelles municipalités, portant le nombre total de municipalités de 264 à 350. En
moyenne, les communes tunisiennes sont grandes, comptant environ 33 000 habitants en
201631. Cependant, les disparités sont importantes entre les communes, en particulier, les
municipalités côtières qui ont tendance à être mieux lotis que les municipalités de
l'intérieur1032.
d- Responsabilités des SNG en Tunisie
Dans le cadre d’une plus grande décentralisation des responsabilités vers les organes
autonomes régionaux et locaux, le tableau ci-après résume les principales responsabilités
des gouvernements infranationaux en Tunisie :
Tableau n°7 : Principales responsabilités des SNG en Tunisie
Secteurs
de
responsabilités
Services publics généraux
Ordre et sécurité publics

Protection
environnementale

Responsabilités
– Niveau municipal Administration interne
Aucun
Construction et entretien des routes et
des trottoirs;
Marchés municipaux; Bâtiments et
installations publics;
Transport urbain et développement
économique (partagé)
Parcs et espaces verts; La gestion des
déchets

Logement et équipements
collectifs

Éclairage
public;
Nettoyage des rues

Affaires économiques /
transports
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Urbanisme,

Responsabilités
– Niveau régionale Administration interne
Aucun
Organisation et soutien des
transports non urbains; Transports
urbains et canaux de distribution

Protection environnementale
Aménagement
du
territoire;
Elaboration
du
plan
de
développement régional
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Promotion
de
l'hygiène; Aucun
Établissements de santé primaires
(partagés)
Promotion et gestion des activités Culture; Sport; Activités pour les
Loisirs, culture et religion
culturelles
jeunes
Entretien des écoles (partagé)
Aucun
Éducation
Aucun
Aucun
Protection sociale
Source : Adapté de OECD/UCLG (2019) 2019 Report of the World Observatory on Subnational Government
Finance and Investment – Country Profiles, p. 142.
Santé

e- Dépenses des SNG
Le tableau ci-dessous illustre les dépenses des SNG par classification économique en 2016.
Tableau N°8 : Répartition des dépenses des SNG en Tunisie (2016)
Dollars PPP/hab. % PIB % SNG
241
2.1
100
Total des dépenses
97
0.8
40.4
Dépenses courantes
1.2
59.6
Dépenses d’investissements 144
Source : Adapté de OECD/UCLG (2019) 2019 Report of the World Observatory on
Subnational Government Finance and Investment – Country Profiles, p. 143.

Ainsi, les dépenses des SNG ont atteint 2,1% du PIB et 7,8% des dépenses publiques en 2016.
Ce niveau est bien en dessous de la moyenne des pays unitaires de l'OCDE à savoir 9,2% du
PIB et 28,7% des dépenses publiques en 2016. Par ailleurs, les dépenses d'investissement
(59,6%) l'emportent sur les dépenses courantes (40,4%), les SNG étant des acteurs clés de
l'investissement public. Cependant, la participation des SNG à l'investissement public est
inférieure à la moyenne des pays unitaires de l'OCDE pour les pays unitaires (50,7%). L’étude
conclue que l'investissement des SNG, dépenses municipales totales, en Tunisie est
principalement dédié aux gestions des déchets solides municipaux, construction et entretien
des routes et réseaux d'égouts33. Ainsi, en Tunisie peu de dépenses de protection sociale sont
décentralisées et la plupart des services de base sont gérés par des organismes publics, au
niveau du gouvernorat : eau, transports, électricité, éducation et santé.
f- Recettes des SNG
Le tableau ci-dessous illustre les recettes (revenus) des SNG par catégorie en 2016.
Tableau N°9 : Répartition des recettes des SNG en Tunisie (2016)
Dollars PPP/hab. % PIB % SNG
242
2.1
100
Total des recettes
54
0.5
22.2
Recettes fiscales
168
1.4
69.2
Subventions34
10
0.1
4
Tarifs et frais
5
0
1.8
Revenus de la propriété
7
0.1
2.7
Autres revenus
Source : Adapté de OECD/UCLG (2019) 2019 Report of the World Observatory
on Subnational Government Finance and Investment – Country Profiles, p. 143.

En 2016, les SNG en Tunisie ont été principalement financés par des subventions
intergouvernementales, qui ont représenté 69% de leurs revenus totaux,
bien au-dessus de la moyenne de l'OCDE pour les pays unitaires (48,8%). Les autres
recettes
locales
provenaient
des
recettes
fiscales,
des
tarifs
et
les frais d'utilisation des services et les revenus de la propriété. Les recettes fiscales
(prélevées uniquement par les communes) représentaient 22.2 % des recettes SNG en 2016,
à comparer à 38,7% dans les pays unitaires de l'OCDE. Les conseils régionaux représentent
9,7% des revenus courants des SNG en 2016, contre 90,3% pour les communes. D’autre
part, les SNG perçoivent une variété de frais et redevances d'utilisation, y compris les frais
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de licence sur les points de vente de boissons, une série de tarifs appliqués aux marchés,
frais de stationnement, permis de construire, etc. Les SNG peuvent fixer les tarifs de
certaines de ces redevances dans les limites fixées par le gouvernement central 35. Notons
que l’emprunt local n'est autorisé que pour financer des projets d'investissement. En effet,
les prêts à l'investissement et aux biens d'équipement sont souscrits
au Fonds de développement municipal ou Caisse des Prêts et de Soutien aux Collectivités
Locales (CPSCL), sous l'autorité du ministère des Affaires locales et de l’environnement.
Les prêts sont accordés après approbation et analyse approfondie des autorités centrales.
En 2017, la dette municipale totale s'élevait à 150 millions de TND, obtenue non seulement
par le biais de la CPSCL, mais également d'autres institutions privées et publiques.
3.2. 2ème Cas : Turquie (Pays unitaire∕ Unitary country)
a- Données démographiques et économiques de la Turquie
- Superficie : 780 043 Km2.
- Population : 79 037 millions d’habitants (2017).
- PIB : 2261 milliards (PPA en dollars internationaux courants), soit 28 607 dollars∕hab.
- HDI : 0.791 (élevé), rang 64 (2017).
b- Principales caractéristiques du cadre de gouvernance en Turquie
La République de Turquie est une république présidentielle et le pouvoir législatif appartient à
la Grande Assemblée nationale turque. En tant que tel, le gouvernement central garantit l'égalité
et l'uniformité des services dans tout le pays, ainsi que le respect de la loi et la qualité de
l'administration publique globale entre le gouvernement central et les collectivités locales1136.
Aujourd'hui, au niveau territorial, l'administration déconcentrée de l'Etat est basée sur les
provinces et les districts tandis que l'administration décentralisée est basée sur les SPA
(Administrations Provinciales Spéciales), les villes métropolitaines, les municipalités et les
villages. La Turquie a également plusieurs zones sans municipalités mais des établissements
traditionnels.
c- Organisation territoriale des SNG
La description générale de l’organisation territoriale en Turquie est résumée par le tableau
suivant :
Tableau N°10 : Description générale de l’organisation territoriale en Turquie (2018)
Niveau municipal

Niveau
intermédiaire

Niveau régionale

973 municipalités provinciales et
51 SPA
Total
Districts
0
30
métropoles
Nombre
386 municipalités de ville
provinciales
30 municipalités métropolitaines
Total
1 389
0
81
1 470
Source : Adapté de OECD/UCLG (2019) 2019 Report of the World Observatory on Subnational
Government Finance and Investment – Country Profiles, p. 523.

d- Responsabilités des SNG en Turquie
Les devoirs et responsabilités des gouvernements provinciaux comprennent des compétences
dans les secteurs suivants : développement économique, aménagement du territoire,
agriculture, protection et planification de l'environnement, services de santé et protection
sociale. Alors que les fonctions des communes sont réparties entre les responsabilités
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obligatoires (infrastructures urbaines, les problèmes environnementaux et de santé publique,
la circulation urbaine, les parcs et les loisirs, logement, services sociaux et culturels,
développement économique, construction et entretien des écoles) et les responsabilités des
municipalités métropolitaines (l'urbanisme, le schéma directeur des transports métropolitains
et la gestion des catastrophes). Notons que les services de base d'approvisionnement en eau,
d'assainissement, de gaz naturel et de transport peuvent être fournis par des administrations
appelée agences affiliées.
e- Dépense des SNG en Turquie
Le tableau ci-dessous illustre les dépenses des SNG par classification économique en 2016.
Tableau n°11 : Répartition des dépenses des SNG en Turquie (2016)
Dollars PPP/hab. % PIB % SNG
980
3.8
100
Total des dépenses
696
2.7
71
Dépenses courantes
1.1
29
Dépenses d’investissements 284
Source : Adapté de OECD/UCLG (2019) 2019 Report of the World Observatory on
Subnational Government Finance and Investment – Country Profiles, p. 525.

En Turquie, les dépenses des gouvernements infranationaux représentent 3.8 % du PIB, ils
sont bien inférieurs à la moyenne des pays unitaires de l'OCDE (9,2% du PIB et
28,7% des dépenses publiques). Les municipalités représentent la part du lion des dépenses
SNG, notamment en raison de la part croissante des municipalités métropolitaines. Les SNG
en Turquie jouent un rôle limité dans l'investissement public par rapport à la moyenne de
l'OCDE pour les pays unitaires (respectivement 50,7% et 1,7% du PIB). Cependant,
l'investissement a représenté une part importante de leurs dépenses en 2016, bien au-dessus
de la moyenne de l'OCDE (13,8% pour les pays unitaires). En effet, les communes
métropolitaines contribuent de manière significative à la croissance économique du pays, par
leurs investissements massifs dans les transports, tourisme et protection de l'environnement,
santé, art, culture et sport37.
Les deux postes de dépenses SNG les plus importants (hors services grand public (34.7 %)
ont le logement et les équipements collectifs 20.2 % (principalement l’eau potable, logement
et développement communautaire) et les affaires économiques et les transports 17.5 %. Ils
sont suivis par la protection de l'environnement 9.5 %, les loisirs et la culture 8.2 %. Pour les
SPA, les services administratifs généraux représentent l'essentiel des leurs dépenses, suivies
par l'éducation et les affaires économiques. Pour les municipalités, les principaux postes
budgétaires sont les affaires économiques, le logement et l'environnement protection et
services administratifs généraux.
f- Recettes des SNG en Turquie
Le tableau ci-dessous illustre les recettes des SNG par catégorie en 2016.
Tableau n°12 : Répartition des recettes des SNG en Turquie (2016)
Dollars PPP/hab. % PIB % SNG
Total des recettes
906
3.5
100
Recettes fiscales
113
0.4
12.5
38
Subventions
635
2.5
70.1
Tarifs et frais
122
0.5
13.5
Revenus de la propriété 19
0.1
2.1
Autres revenus
18
0.1
2
Source: Adapté de OECD/UCLG (2019) 2019 Report of the World Observatory on
Subnational Government Finance and Investment – Country Profiles, p. 526.
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Le système de financement SNG est dominé par les subventions du gouvernement central, qui
représentaient jusqu'à 70% des revenus du SNG en 2016 (contre 48,8% pour le secteur unitaire
des pays de l'OCDE). En revanche, la part des recettes fiscales est particulièrement faible
(12.5 %) par rapport à l'OCDE (38,7% dans les pays unitaires de l'OCDE).
La taxe municipale principale est la taxe foncière sur les terrains et les bâtiments payée
par les propriétaires, que le propriétaire habite ou non sur la propriété. Il a fourni environ 59%
des recettes fiscales SNG et 7,3% des recettes totales SNG. Les autres taxes locales
comprennent les droits d'accise, y compris la taxe sur les véhicules à moteur et sur la
consommation de pétrole, l'électricité et la taxe sur la consommation de gaz, la taxe de
nettoyage environnemental, la taxe sur la publicité, la taxe sur les timbres.
3.3. 3ème Cas : Autres expériences (Pays fédéral∕ Federal country)
Le tableau n nous donne un aperçu sur la situation des gouvernements infranationaux dans
quatre pays à régime fédérales.

Tableau n°13 : Description générale des SNG dans quelques pays fédéraux
Australie États Unis
Allemagne
Russie
Inde
83 879
9 831 510
357 580
17 098 250 3 287 259
Superficie/Km2
8 809
325 983
82 657
144 495
1 339
Population/ Millions (2017)
52 398
59 532
50 662
26 418
7 059
PIB/hab / Dollars (2017)
3
13
5
49
130
Rang HDI (2017)
2 098
35 879
11 054
19 976
267 428
Niv. Municipale
Organisation
0
3 031
401
2 351
0
territoriale
Niv. Intermédiaire
(Nbr)
9
50
16
83
36
Niv. Régionale
2 107
38 960
11 471
22 410
267 464
Total Nbr SNG
15.9
16.5
18.8
20.4
14.2
Dépenses SNG Dépenses courantes
(% PIB)
2.2
1.8
2.4
1.6
2.9
Dépenses en capital
18.1
18.3
21.2
22
17.1
Total des dépenses SNG (%)
Total des dépenses
9 110
10 533
10 377
5 541
1 045
(dollars PPP/hab)
17.6
17.3
21.6
23.1
14.6
Revenus SNG (% PIB)
5 472
18 200
13 247
1 092
1 306
Dettes SNG (dollars PPP/hab)
Source : Adapté de OECD/UCLG (2019) 2019 Report of the World Observatory on Subnational Government
Finance and Investment – Country Profiles.






La lecture du tableau ci-dessus permet d’apporter les remarques suivantes :
L’organisation territoriale adoptée par chaque pays fédéral répond à ses caractéristiques
intrinsèques (données démographiques, économiques, etc).
Le niveau municipal prédomine la configuration territoriale par rapport aux niveaux
intermédiaire et régionale.
Le ratio des dépenses par rapport au PIB reste relativement homogène, alors qu’en terme
absolu le montant total des dépenses différent considérablement selon le pays.
La différence entre les revenus et dettes renvois entre autre au degré de bonne gouvernance
des gouvernements infranationaux dans chaque pays.

Conclusion
Avec plus de 637 000 gouvernements infranationaux recensés par « SNG-WOFI 2019 » dans le
monde en 2018, les niveaux intermédiaires de gouvernance sont devenus un élément important
dans la promotion du développement régional et local.
En effet, l’état des gouvernements infranationaux dans le monde renseignent sur leurs capacités
organisationnelles à s’étendre sur l’ensemble du territoire national, la prise en charge des
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préoccupations quotidiennes des citoyens à travers l’accomplissement de leurs nombreuses
responsabilités, le lancement et suivi des projets d’investissements d’utilités publiques grâce à une
bonne gouvernance au niveau de la gestion des dépenses, revenus, investissements et dettes.
Ainsi, apparait la complexité du rôle des pouvoirs publiques afin d’apporter des changements
novateurs et des politiques véritablement transformatrice capable de répondre aux préoccupations
de leurs concitoyens et de veiller a ce que les gouvernements infranationaux soit a l’origine de la
majorité des programmes de développement. Les futures recherches doivent s’orienter sur des
sujets tels que la gouvernance ouverte et la démocratie locale.
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:ملخص
تهدف دراستنا إلى تشخيص الوضعية المالية لبلدية بومرداس ورغاية من خالل تحليل ومقارنة مختلف المعطيات الخاصة
.2018 بالميزانية األولية واإلضافية لهما خالل سنة
تواجه بلدية رغاية ارتفاعا كبيرا للنفقات في ظل عدم كفاية الموارد المالية ومحدوديتها رغم استحواذها على منطقة
 كما سجلت تراجعا في الحصيلة الجبائية األمر الذي ال يسمح بتجسيد مشاريع حيوية لتخفيف الضغط عن،صناعية
 في حين تصنف بلدية بومرداس كبلدية سياحية إال أن إيراداتها المتأتية من السياحة.الهياكل والمؤسسات الموجودة
 لذلك بات من الضروري تثمين موارد.ضئيلة جدا ال تتناسب مع األموال الضخمة التي صرفت على الهياكل القاعدية لها
.هذه البلديات واستغالل مقومات النجاح المتوفرة فيها ذات الطابع الصناعي والسياحي
. التمويل، اإليرادات، النفقات، الميزانية، البلدية:الكلمات المفتاحية
Abstract:
Our study aims to diagnose the financial situation of the municipality of Boumerdes and Reghaia
by analyzing and comparing the various data related to their initial and additional budgets during
the year 2018. The municipality of Reghaia is facing a significant increase in expenses in light of
the insufficiency and limited financial resources, despite its acquisition of an industrial zone. It
has also recorded a decline in the tax collection, which prevent the realization of vital projects to
relieve pressure on existing structures and institutions. Although the municipality of Boumerdes
is classified as a tourist municipality, its tourism revenues are very low, and they are not
compatible, with the huge money spent on its infrastructure. Therefore, it has become necessary
to value the resources of these municipalities and to take advantage of the available industrial and
touristic elements of success.
Keywords: municipality, budget, expenditures, revenues, financial
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 .1مقدمة:
تعتبر البلدية الجماعة اإلقليمية القاعدية للتنظيم السياس ي واإلداري في البالد ،وألداء مهامها يتطلب توفرها
على موارد مالية تمكنها من بلوغ أهدافها وتحقيق غاياتها ،وهذه الموارد تختلف من حيث طبيعتها ومصدرها
ودرجة تأثيرها ،كما أنها قد تختلف من بلدية إلى أخرى.حيث تعاني البلديات من مشاكل عديدة ،لعل أهمها
يكمن في الصعوبات المالية في تمويل ميزانياتها نظرا لهشاشة وعدم استقرار النظام المالي المحلي.
قصد تقييم واقع التمويل المالي للبلديات في الجزائر ،وقع اختيارنا في هذه الدراسة على بلديتين األولى
تتمثل في بلدية بومرداس باعتبارها منطقة سياحية والثانية بلدية رغاية الستحواذها على منطقة صناعية.
وذلك من خالل عرض وتحليل ميزانيتهما بنوع من التفصيل لكل من اإليرادات والنفقات والمتمثلة في قسمي
التسيير والتجهيز واالستثمار لسنة  .6224ومن خالل كل ما سبق سرده يمكن طرح اإلشكالية التالية:
ما مدى كفاية المصادر المالية التي تعتمد عليها بلدية بومرداس ورغاية في تمويل ميزانيتهما؟
قصد اإلجابة على اإلشكالية السابقة قسمنا دراستنا إلى ثالثة محاور:
 المحور األول :تقديم عام لميزانية البلدية.
 المحور الثاني :دراسة مقارنة لمصادر تمويل بلدية بومرداس ورغاية
 المحور الثالث :تشخيص تركيبة نفقات بلدية بومرداس ورغاية
تكمن أهداف دراستنا في النقاط التالية:
 المقارنة بين االستثمارات المحققة واألهداف المحددة عند إعداد الميزانية التقديرية لكل من
البلديتين.
 المقارنة بين اجم الموارد المتاحة لكل من البلديتين ،مدى كفايتها وتنوعها.
 تحديد مواطن الضعف والقوة في التركيبة المالية للبلديتين.
 تحديد أهم التحديات التي تواجهها البلديتين.
انتهجنا في هذه الدراسة المنهي الوصفي المقارن والتحليلي ،إضافة إلى استخدامنا إلى أداة المالحظة
للوثائق اإلدارية والمتمثلة في الميزانية األولية واإلضافية للبلديتين وكذا المقابلة المجانية مع المسؤولين
في هذا الميدان.
 6ـ ـ تقديم عام لميزانية البلدية
بهدف إعطاء صورة موضحة وبنوع من التفصيل لميزانية البلدية ارتأينا التطرق إلى العناصر التالية:
.6.2

تعريف ميزانية البلدية:

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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دراسة تحليلية مقارنة لميزانية بلدية بومرداس ورغاية لسنة 6224

هي وثيقة معتمدة تتضمن تقدير للموارد المالية والنفقات المتوقعة للهيئات المحلية "البلدية" عن فترة
زمنية مقبلة تقدر عادة بسنة .كما تعرف ميزانية البلدية بنصوص ،والتي من خاللها يتوقع ويرخص لإليرادات
والنفقات"(Labie, 1995, p. 216) .
أما المشرع الجزائري فقد عرف ميزانية البلدية في المادة 222من قانون 22ـ 22على أنها " :جدول تقديرات
اإليرادات والنفقات السنوية للبلدية ،وهي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير المصالح البلدية وتنفيذ برنامجها
للتجهيز واالستثمار"( .المادة  222المتعلق بالبلديات )6222 ،كما يتم إبرام صفقات اللوازم واألشغال أو
تقديم الخدمات التي تقوم بها البلدية والمؤسسات العمومية البلدية ذات الطابع اإلداري طبقا لقانون
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
 .6.6خصائص ميزانية البلدية:
تتميز ميزانية البلدية بمجموعة من الخصائص وهي:
 يتم إعداد الميزانية األولية قبل بدء السنة المالية ،ويتم تعديل النفقات واإليرادات خالل السنة
المالية حسب نتائج السنة المالية السابقة عن طريق ميزانية إضافية(.مرسوم رئاس ي رقم ، 612-22
)6222
 تحتوي ميزانية البلدية على قسم التسيير ،وقسم التجهيز واالستثمار ،وينقسم كل قسم إلى إيرادات
ونفقات متوازنة وجوبا ،حيث يقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز
واالستثمار(.المادة  222المتعلقة بالبلديات)6222 ،
 يتولى األمين العام للبلدية ،تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي ،إعداد مشروع الميزانية،
ويقدمها رئيس المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليها أمام المجلس(.المادة رقم  221المتعلقة
بالبلديات)6222 ،
 يصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية ،وتضبط وفقا للشروط المنصوص عليها،
حيث يصوت على الميزانية األولية قبل  02أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها ،كما
يصوت على الميزانية اإلضافية قبل  22جوان من السنة المالية التي تنفذ فيها(.المادة رقم  242المتعلقة
بالبلديات. )6222 ،
 .0.6بنية إيرادات ميزانية البلدية:
تتكون إيرادات قسم التسيير من ما يلي(:المادة  212المتعلقة بالبلديات)6222 ،
 ناتج الموارد الجبائية.
 المساهمات وناتج التسيير الممنوح من الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية.
 رسوم وحقوق ومقابل الخدمات المرخص بها.
 ناتج ومداخيل أمالك البلدية.
يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز واالستثمار مايلي:
 االقتطاع من ايرادات التسيير.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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 ناتج االستغالل المتياز المرافق العمومية للبلدية.
 الفائض المحقق عن المصالح العمومية المسيرة في شكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري.
 ناتج المساهمات في رأس المال.
 اعانات الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية والوالية.
 ناتج التمليك ،الهبات والوصايا المقبولة.
 كل االيرادات المؤقتة أو الظرفية.
 .1.6بنية نفقات ميزانية البلدية:
يحتوي قسم التسيير في باب النفقات على مايلي(:المادة  214المتعلقة بالبلديات)6222 ،
 أجور وأعباء مستخدمي البلدية.
 التعويضات واألعباء المرتبطة بالمهام االنتخابية.
 المساهمات المقررة على األمالك ومداخيل البلدية.
 نفقات صيانة األمالك المنقولة والعقارية.
 نفقات صيانة طرق البلدية.
 المساهمة البلدية واألقساط المترتبة عليها.
 فوائد القروض ،وأعباء التسيير المرتبطة باستغالل تجهيزات جديدة.
 مصاريف تسيير مصالح البلدية.
يحتوي قسم التجهز واالستثمار في باب النفقات خصوصا على ما يأتي:
 نفقات التجهيز العمومي.
 نفقات المساهمة في رأس المال بعنوان االستثمار.
 تسديد رأسمال القروض.
 نفقات اعادة تهيئة المنشأت البلدية.
 .2.6أنواع ميزانيات البلدية :تقوم مصلحة الشؤون االقتصادية في بلدية بومرداس ممثلة في مكتب الموازنات
بإعداد ثالث قوائم مالية سنوية للبلدية وهي الميزانية األولية ،الحساب اإلداري ،الميزانية اإلضافية .ويتولى
األمين العام اإلشراف عليها.
أ ـ ـ الميزانية األولية :هي الوثيقة األولى التي يتم إعدادها خالل السنة المالية ،تمثل تقديرات لنفقات
وإيرادات البلدية في السنة محل الدراسة وتنجز هذه الميزانية في شهر أكتوبر من السنة السابقة .تقدم
أربعة نسخ منها و تسلم إلى البلدية ،الوصاية (الوالية أو ممكن تكليف الدائرة) ،الخزينة ما بين البلديات
والمراقب المالي .
توضع الميزانية األولية قبل بدء السنة المالية وبتم تعديل النفقات واإليرادات خالل السنة المالية حسب
نتائج السنة السابقة عن طريق ميزانية إضافية"(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية2122 ،هـ .).ويتم
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عرضها على شكل تقديرات "أي النفقات التي تصرف واإليرادات التي ستحصل ويتم التصويت عليها " خالل
السنة السابقة لتنفيذها من طرف البلدية.
ب ـ ـ الحساب اإلداري :يعتبر الحساب اإلداري نتيجة السنة المالية حيث يقدم كل المصاريف الحقيقية
التي صرفت واإليرادات التي تحصلت فعال أثناء السنة المالية وكل البواقي التي سجلت .وعليه يجمع الحساب
اإلداري كل تسجيالت السنة المالية ويبينها في جدول مفصل يقسم إلى قسمين األول يعرف بقسم التسيير
والثاني يعرف بقسم التجهيز واالستثمار.
كما أن الحساب اإلداري للسنة المنصرمة يجب أن يقدم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل
المصادقة على الميزانية اإلضافية في تاريخ  02مارس وهذه الوثيقة هي التي تسمح للمجلس بأخذ فكرة عن
التسيير لرئيس المجلس وتقييم الوضعية المالية للبلدية ،قبل تغيير المقترحات للسنة الجارية عن طريق
الميزانية االضافية .يوضح الحساب اإلداري ثالثة نفقات أساسية يعتمد عليها في إعداد الميزانية اإلضافية
وهي:
 بواقي االنجاز والتحصيل لفرع التسيير والذي يرحل إلى الميزانية اإلضافية "سواء كان فائضا أو
عجزا".
 يستخرج الرصيد اإلجمالي لفرع التجهيز واالستثمار.
 يستخرج الفائض أو العجز إن وجد
ج ـ الميزانية اإلضافية :هي وثيقة مالية تقديرية تأتي لتعديل الميزانية األولية سواء بالزيادة أو بالنقصان
ف ي تسمح بتعديل النفقات واإليرادات خالل السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية السابقة .تنجز هذه
الميزانية في شهر جوان من السنة محل الدراسة وذلك بعد انجاز الحساب اإلداري وهذا من أجل االستعانة
به .تأتي هذه الميزانية مصححة ومكملة للميزانية األولية .تقدم  1نسخ منها وتسلم إلى البلدية ،الوصاية
(الوالية أو ممكن تكليف الدائرة) ،الخزينة ما بين البلديات والمراقب المالي .يتم التصويت على الميزانية
اإلضافية قبل  22جوان من السنة الجارية.
وعليه فان الميزانية اإلضافية هي الميزانية األولية مضافا إليها ترحيل بواقي الحساب اإلداري والتغيرات في
اإليرادات والنفقات التي يراها المجلس ضرورية للسنة المعنية .وللميزانية اإلضافية ثالثة مهام هي:
 ارتباطها بالسنة المالية السابقة.
 ضبط الميزانية األولية للسنة المقبلة.
 برمجة العتاد :أي الملحق الذي يسجل فيه الممتلكات ذات الطابع المنقول حيث يجب أن يكون
موقع وعليه ختم سلطة الوصاية.
 0ـ ـ دراسة مقارنة لمصادر تمويل البلديات محل الدراسة
إن دراسة الموارد المالية لبلديتي بومرداس ورغاية على مستوى الواقع ،يقودنا للتحدث بلغة األرقام
والنسب ،األمر الذي يسمح لنا بالحكم على الوضعية المالية للبلديات محل الدراسة ،تقييم نوعية تسييرها
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إضافة إلى اجراء مقارنة تحليلية للبلديتين اعتمادا على معطيات الميزانية األولية والميزانية اإلضافية ،وذلك
لكل من قسم التسيير والتجهيز واالستثمار.
 0ـ  2مصادر قسم التسيير :يقصد به الموارد المالية التي تحوز عليها البلدية بهدف اإلنفاق ،مثل دفع
مرتبات أجور الموظفين والمستخدمين ،اقتناء لوازم وتسديد الديون وتقديم المساعدات.
 0ـ ـ  2ـ ـ  2مصادر تمويل قسم التسيير الميزانية األولية :تحتاج البلدية كغيرها من المؤسسات إلى مصادر
تمويل لتلبية احتياجاتها والقيام بمهامها ،تمتلك بلدية بومرداس ورغاية مصادر متنوعة موضحة في الشكل
التالي:
الشكل رقم  :2اإليرادات المخصصة في الميزانية األولية لبلدية بومرداس ورغاية
رغاية
632651333,4
500000
1000000
ناتج استثنائي

بومرداس

574818694,8
86619021
73287224,69

ضرائب مباشرة

ضرائب غير
مباشرة

12520500
43709345,6
18168527,42
15000
22938048
ممنوحات صندوق تحصيالت واعانات
ومساهمات
االموال المشتركة

ناتج االمالك
العمومية

500000
منتوجات االستغالل

المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد علىمعطيات الميزانية األولية لبلدية بومرداس ورغاية

يتبين من الشكل السابق ومن خالل إجراء مقارنة لتشكيلة اإليرادات المخصصة لتغطية نفقات التسيير في
كل من بلدية بومرداس ورغاية أن معظم اإليرادات متأتية من الضرائب المباشرة بنسبة  %42و %46
للبلديتين على التوالي .وذلك من مجمل اإليرادات المخصصة لقسم التسيير .وفيمايلي سوف نتطرق إلى
أهم هذه اإليرادات.
أ ـ ـ الضرائب المباشرة :تتمثل الضرائب المباشرة في الرسم على النشاط المنهي ،رسم التلوث ،الرسم
الضريبي اإلجمالي ،الرسم العقاري وضرائب أخرى مباشرة .والشكل التالي يبين نسبة مساهمة كل منها في
بلديتي بومرداس ورغاية.
الشكل رقم  : 2بنية الضرائب املباشرة في بلدية بومرداس ورغاية
رغاية

بومرداس
537652214,4
457226427

116919576,2
ضرائب أخرى مباشرة

34809265,4
الرسم الضريبي
االجمالي

82110310,8
رسم التلوث

370388,03
الرسم العقاري

94628731
قسط البلدية من التسديد
الجزافي /الضرائب
على المرتيات واألجور

الرسم على النشاط
المهني
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من خالل الشكل السابق يتضح مدى تنوع اإليرادات الجبائية المباشرة لبلدية بومرداس في حين تنحصر
الجباية المباشرة في بلدية رغاية على الرسم على النشاط المنهي وقسط البلدية من التسديد الجزافي/
الضرائب على المرتبات واألجور.
حيث يمثل الرسم على النشاط المنهي النسبة األكبر من إجمالي اإليرادات الجبائية المباشرة ،بقيمة
 122662162,22دج و  202226621,04دج للبلديتين على التوالي ،أي ما نسبته %42و  % 42لكل منهما،
ويمكن ارجاع ارتفاع الرسم على النشاط المنهي أكثر في بلدية رغاية مقارنة ببلدية بومرداس إلى استحواذها
على المنطقة الصناعية.
ب ـ ـ ضرائب غير مباشرة :تشمل كل من الرسم اإلجمالي الوحيد على تأدية الخدمة ،رسم اإلقامة ،رسم
الحفالت ،رسوم أخرى غير مباشرة ،والشكل التالي يبين لنا تركيبة الضرائب غير مباشرة لكل من بلدية
بومرداس ورغاية.
الشكل رقم :0تركيبة الضرائب غير المباشرة لكل من بلدية بومرداس ورغاية
بلدية رغاية

بلدية بومرداس
78519021
71287224,69

6000000
1500000

100000 500000

رسوم أخرى غير مباشرة

رسم الحفالت

2000000
رسم االقامة

الرسم االجمالي الوحيد على
تأدية الخدمة

المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد على معطيات الميزانية األولية لبلدية بومرداس ورغاية

نالحظ من خالل الشكل السابق أن الرسم االجمالي الوحيد على تأدية الخدمة يستحوذ على أكبر حصة من
اإليرادات الضريبية غير المباشرة بقيمة  24221262,22دج و 22642661,21دج لبلدية بومرداس ورغاية
على التوالي ،والذي يمثل ما نسبته  %12و  ،%12أما الرسوم األخرى فقيمتها ضئيلة جدا مثل رسم اإلقامة
الذي يعادل ما نسبته  %6,0من مجمل اإليرادات الضريبة غير المباشرة في بلدية بومرداس ويمكن استنتاج
انخفاض كبير في حصيلة رسم اإلقامة رغم توفر بلدية بومرداس على الكثير من الفنادق والراجع إلى عدة
أسباب منها التسيير السيئ وغير الرشيد للمرافق السياحية والتهرب من دفع هذا الرسم .أما بالنسبة لبلدية
رغاية فينعدم فيها رسم اإلقامة نظرا لعدم وجود فنادق في المنطقة.
ننوه إلى أنه منذ انتهاج الدولة سياسة التقشف تم تخفيض حصة البلديات من الحصيلة الجبائية ،رغم
أن أغلب إيرادات البلدية متأتية من الحصيلة الجبائية وبقيمة معتبرة.
ج ـ ـ مداخيل األمالك وناتج االستغالل :هي جملة االيرادات التي تنتج عن استغالل البلدية ألمالكها بنفسها،
وما تتحصل عليه نتيجة استعمال أمالكها من طرف الغير ،ونالحظ انخفاض في قيمتها والتي تمثل ما نسبته
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 % 6,24من مجمل اإليرادات المحصلة في قسم التسيير بالنسبة لبلدية بومرداس و  % 2,26بالنسبة لبلدية
رغاية.
د ـ ـ اإلعانات :إن من أهم اإليرادات التي تحصل عليها البلدية ما عدا الجباية هي اإلعانات ،والتي تنقسم إلى
ثالثة أقسام وهي :إعانات في إطار برنامج مخططات البلدية للتنمية ،إعانات الضمان والتضامن للجماعات
المحلية وإعانة الوالية.
ويرجع انخفاض حصيلة موارد البلديتين من اإلعانات بالخصوص إلى محدودية نظام عمل صندوق الضمان
والتضامن للجماعات المحلية ، " FSGCLوالذي يعمل بصفة أحادية وممركزة  ،رغم ممارسة عمله منذ
سنة 2142تحت اسم الصندوق المشترك للجماعات المحلية ،إذ أن التصرف في موارده يبقى يعتمد على
معايير إدارية دون االعتماد على التطلعات التنموية للبلديات أو ما تعلق باعتبارات تهيئة اإلقليم و تحقيق
الفعالية في اإلنفاق العمومي.
 0ـ ـ  2ـ ـ  6مصادر تمويل قسم التسيير في الميزانية اإلضافية :باعتبار الميزانية اإلضافية معدلة للميزانية
األولية سواءا بالزيادة أوبالنقصان ف ي تسمح بتعديل النفقات واإليرادات خالل السنة المالية تبعا لنتائج
السنة المالية السابقة ،أي أن الميزانية اإلضافية هي الميزانية األولية مضافا إليها ترحيل بواقي الحساب
اإلداري والتغيرات في اإليرادات والنفقات التي يراها المجلس ضرورية للسنة المعنية .والشكل التالي يوضح
إيرادات قسم التسيير المخصصة في الميزانية اإلضافية للبلديتين محل الدراسة.
الشكل رقم  :1إيرادات قسم التسيير المخصصة في الميزانية اإلضافية لبلدية بومرداس ورغاية
رغاية

بومرداس

1410631118

632651333,4
333904873,2
500000
1000000
ناتج وأعباء
السنوات المالية
السابقة

ناتج استثنائي

574818694,8
86619021
73287224,69

ضرائب مباشرة

286
43709345,6
12632630
500000 18168527,42 37459028 15000

ممنوحات
ضرائب غير
صندوق االموال
مباشرة
المشتركة

تحصيالت
واعانات
ومساهمات

ناتج االمالك
العمومية

منتوجات
االستغالل

المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد على معطيات الميزانية األولية لبلدية بومرداس ورغاية

يتضح من خالل الشكل السابق أن ناتج وأعباء السنوات السابقة أصبح يمول إيرادات قسم التسيير بنسبة
% 02و  %21لبلدية بومرداس ورغاية على التوالي .في حين كانت تمثل الضرائب المباشرة أكبر حصة في
الميزانية األولية .
كما نالحظ ارتفاع في إجمالي اإليرادات المخصصة لقسم التسيير في الميزانية اإلضافية والتي أصبحت
تساوي  2222142611,12دج و  6626220226,22دج لبلدية بومرداس ورغاية على التوالي بعدما كانت
تقدر في الميزانية األولية ب ـ ـ  220221612,66دج و 220224120,22دج للبلديتين على التوالي (معطيات
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الميزانية األولية واالضافية للبلديتين .)6224 ،حيث كان هذا االرتفاع أكبر في بلدية بومرداس والذي قدر
بأكثر من  %22في حين قدرت هذه الزيادة في بلدية رغاية بـحوالي  %01فقط .ويرجع سبب هذا االرتفاع إلى
إدراج حساب جديد في الميزانية اإلضافية والمتمثل في ناتج وأعباء السنوات المالية السابقة ،أي المبلغ
الذي تم ترحيله من الحساب اإلداري إلى الميزانية اإلضافية.
أما فيما يخص باقي اإليرادات فنالحظ عدم تغيرها عن تقديرات الميزانية األولية مثل الضرائب المباشرة
والضرائب غير المباشرة.
 0ـ ـ  6مصادر قسم التجهيز واالستثمار :هي المبالغ المالية المخصصة لتجهيز مصالح البلدية بالوسائل
المادية ،انجاز مشاريع ،حيث يجب أن يكون تمويل قسم التجهيز واالستثمار ذاتيا إجباريا ،كما يتم اقتطاع
مبلغ مالي من مداخيل قسم التسيير ويخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز واالستثمار.
 0ـ ـ  6ـ ـ  6مصادر قسم التجهيز واالستثمار
تنحصر موارد قسم التجهيز واالستثمار على التزويدات والعجز والفائض المرحل
أ ـ ـ التزويدات :تكمن التزويدات في اقتطاع مبلغ معين من مداخيل قسم التسيير ،والذي قدر في الميزانية
األولية ب ـ  222222222دج و  22222222دج لكل من بلدية بومرداس ورغاية على التوالي ،غير أن هذا المبلغ
ارتفع كثيرا في الميزانية اإلضافية و أصبح يعادل  001421022,21دج و  2241224226,11دج لكل من
بلدية بومرداس ورغاية على التوالي (معطيات الميزانية األولية واالضافية للبلديتين ،)6224 ،ويرجع السبب
في ذلك إلى ارتفاع المبلغ المقتطع نظرا لزيادة قيمة اإليرادات المحصل عليها في قسم التسيير من جهة و
اإلعانات التي تتحصل عليها البلدية من جهة أخرى.
ب ـ ـ العجز والفائض المرحل :هي قيمة متأتية من الحساب اإلداري ،تساهم في تمويل قسم التجهيز
واالستثمار في الميزانية اإلضافية بقيمة  2242012212,01دج و  2124222226,21دج لكل من بلدية
بومرداس ورغاية على التوالي ،وهذا ما يمثل ما نسبته  %46و  %26من مجمل إيرادات قسم التجهيز
واالستثمار للبلديتين على التوالي.
وعليه نالحظ أن ارتفاع اإليرادات المحصلة في قسم التسيير مقارنة باإليرادات المحصلة في قسم التجهيز
واالستثمار في الميزانية األولية المتأتية أساسا من المداخيل الجبائية وخصوصا الرسم على النشاط المنهي
بالنسبة للبلديتين ،في حين نالحظ العكس ،بمعنى ارتفاع اإليرادات المحصلة في قسم التجهيز واالستثمار
مقارنة باإليرادات المحصلة في قسم التسيير في الميزانية اإلضافية نظرا لوجود حساب العجز أو الفائض
المرحل الذي الحظنا االرتفاع الكبير في قيمته .وهذا ما يبينه الشكل الموالي:
الشكل رقم  :.2نصيب إيرادات قسم التسيير في

الشكل رقم  :2نصيب إيرادات التجهيز واالستثمار في

الميزانية األولية والميزانية اإلضافية

الميزانية األولية والميزانية اإلضافية

رغاية
2202553
652

رغاية

بومرداس

بومرداس

3103269
785
1921210
المحلي وإشكالية ترشيد 042
نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين

"محودية التمويل
1051985ي األول حول:
الملتقى الوطني االفتراض
7631684
 244الموارد 03,7
7035592قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262
المالية وتدعيم
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المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد على معطيات الميزانية األولية واإلضافية لبلدية بومرداس ورغاية

 4ـ ـ تشخيص تركيبة النفقات لبلدية بومرداس ورغاية :
عرفت بلدية الرغاية الواقعة شرق والية الجزائر ،ارتفاعا كبيرا في كثافتها السكانية في السنوات األخيرة،
بسبب استقبالها آالف العائالت المستفيدة من سكنات بمختلف الصيغ ،دون مرافقة ذلك بمشاريع تنموية،
حيث تحولت عملية إنجاز البرامج السكنية إلى عبء كبير في المنطقة ،بالنظر إلى األعباء الكبيرة المترتبة عن
ذلك ،مقابل تراجع ميزانيتها من  222مليار سنتيم سنة  ،6222إلى  22مليار سنتيم سنة  ،6224ولعل من
بين أهم األسباب هو انخفاض الحصيلة الجبائية ،والتي ال تسمح بتجسيد مشاريع حيوية لتخفيف الضغط
عن الهياكل والمؤسسات الموجودة ،في حين يسعى المجلس الشعبي البلدي إلى تثمين موارد المنطقة
واستغالل مقومات النجاح المتوفرة بهذه البلدية ذات الطابع الصناعي والسياحي ،تمكن المجلس من دفع
حوالي  %42من الديون ،في انتظار تجسيد الوعود وإنجاز الطموحات.
بالمقابل ارتفعت ميزانية بلدية بومرداس من  63مليار سنتيم سنة  2017مقابل  70مليار سنتيم سنة
 ،6224صرفت البلدية أموال ضخمة في بناء الطرقات والهياكل القاعدية ،باإلضافة إلى اإلنارة العمومية
والحدائق العمومية .بحكم أنها بلدية سياحية من الدرجة األولى تطل على شاطئ البحر ،وتستقبل أالف
ّ
العائالت والسياح من باقي الواليات أو الجالية من الخارج في فصل الصيف ،إال أن المالحظ ضعف اإليرادات
المتأتية من السياحة إال في حدود ضيقة جدا .نظرا لضعف االستثمارات في هذا القطاع.
مساهمة فيما سبق ذكره ،أردنا الدخول في هذا المجال لتناول بالتحليل مختلف معطيات تركيبة النفقات
واجمها في بلدية بومرداس ورغاية .للقيام بهذا العمل التطبيقي تم االستفادة من خدمات ميزانية بومرداس
ورغاية لسنة  ،6224فضلنا أخذ المتغيرات بنفس الوحدات وهذا لفتح الباب ألية مقارنة محتملة.
-2-1تقديرات نفقات قسم التسيير بلدية بومرداس ورغاية سنة 2018
يحتوي قسم التسيير على توقعات لنفقات إيرادات دائمة تسمح لرئيس المجلس الشعبي البلدي بالتسيير
الحسن لجميع مصالح البلدية ،تشمل نفقات قسم التسيير أجور المستخدمين ،المساهمات المختلفة
المتمثلة في المشاركة االجتماعية المدفوعة لصندوق الضمان االجتماعي ،نفقات اإلدارة العامة مثل نفقات
المكتب ،ونفقات تسيير قباضة البلدية ،النفقات المدرسية مثل تكاليف تسيير المدارس االبتدائية مثل
الكهرباء ،الماء ،صيانة المباني ،حراسة االبتدائيات ،نفقات المشاركة في بعض الصناديق مثل صندوق
الضمان ،نفقات الصيانة وتشمل نفقات صيانة األموال المنقولة سيارات ،شاحنات ،آالت والعقارية مثل
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صيانة المباني ،اإلعانات المالية مثل تلك الممنوحة للجمعيات الخيرية .يذكر أن البلدية تصنف نفقات
قسم التسيير إلى ثالثة أصناف حسب أهميتها:
 نفقات إجبارية :هي النفقات التي ال يمكن االستغناء عنها حتى في حالة األزمات لكونها ضرورية والبد منها في
تسيير البلدية مثل أجور الموظفين.
 النفقات الضرورية :هي النفقات الضرورية للمصالح وسيرها الحسن ،مثل الهاتف وأدوات المكتب.
 النفقات االختيارية :هي النفقات التي تأخذ الطابع االختياري ويمكن االستغناء عنها ،ولدى المجالس
المحلية السلطة في إدراجها أو عدم إدراجها بالميزانية المحلية مثل تقديم اإلعانات للجمعيات.
فيما يلي نستعرض توزيع النفقات في قسم التسيير لسنة 2018من خالل استعراض الميزانية األولية
واإلضافية لبلديتي بومرداس ورغاية إلجراء مقارنة تمس توجه وقيمة النفقات العمومية وسبل تغطيتها في
البلديتين.
الشكل رقم :.7نصيب نفقات التسيير والتجهيز

الشكل رقم :.8نصيب نفقات التسيير والتجهيز

واالستثمار من الميزانية األولية لبلدية بومرداس سنة

واالستثمار من الميزانية األولية لبلدية رغاية سنة

6224

قسم التسيير
88%

6224

قسم التجهيز
واالستثمار
12%

قسم التجهيز
واالسثمار
8%

قسم التسيير
92%

المصدر  :من إعداد الباحثتين اعتمادا على معطيات الميزانية األولية لبلدية بومرداس ورغاية ،سنة 2018

استحوذت نفقات التسيير في بلدية بومرداس على  703 559 291,22دج ما يقارب  %88من مجموع تقديرات
النفقات التي تقدر بـ  803559291,22دج .في حين بلغت نفقات قسم التجهيز واالستثمار
100 000 000,00دج ،وتقدر بلدية رغاية نفقات التسيير ب ـ  763168403,70دج ما يعادل  % 92من مجموع
النفقات المقدرة ب ـ  464224120,22دج مقابل  65 000 000,00دج للتجهيز واالستثمار .وهذا مؤشركبير ال
يسمح بتجسيد مشاريع استثمارية أو الحيازة على تجهيزات شراء األمالك غير المنقولة ،أو حتى القروض التي
تقدمها البلدية للغير.
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65000000

100000000
300

6000000

38821673,65

43921402,02

21017176,86

300000

43229938,63

221411665,3

25863817,57
36020000

152833900,3

58535252,89

70438381,2

االقتطاع لنفقات أعباء استثنائية مساهمات
وحصص
التجهيز
واداءات لفائدة
واالستثمار
الغير

منح واعانات

ضرائب
ورسوم

مصاريف
المستخدمين

192394086,5

390940100

رغاية

بومرداس

مصاريف أشغال وخدمات سلع ولوازم
خارجية
التسيير العام

المصدر  :من اعداد الياحثتين اعتمادا على معطيات الميزانية األولية لبلدية بومرداس ورغاية ،سنة 2018

تشمل ميزانية البلدية قسمين هما قسم التسيير وقسم التجهيز واالستثمار ،وينقسم كل قسم إلى ايرادات
ونفقات تتوازن وجوبا .حيث يقتطع مبلغ من مداخيل قسم التسيير يخصص لتغطية نفقات التجهيز
واالستثمار حسب ما جاء في المادة  151من قانون البلدية كل قسم يحتوي على النفقات وااليرادات ويكون
متوازنا إجباريا مع اقتطاع إجباري ل ـ  10 %على األقل من قسم التسيير ،مخصص لتمويل قسم التجهيز
واالستثمار .في هذا الصدد وحسب الشكل السابق فقد قدر االقتطاع من أجل تمويل قسم التجهيز في
الميزانية األولية لسنة  6224ب ـ  222222222دج و 22222222دج لكل من بلديتي بومرداس والرغاية على
التوالي ،منه تصبح تقديرات الميزانية 220221612,66دج و 220224120,22دج لكل من البلديتين على
التوالي.
وجهت بلدية بومرداس ورغاية معظم تقديرات نفقات التسيير إلى مصاريف المستخدمين .تليها مباشرة
أشغال وخدمات خارجية وتشمل االيجار وتكاليف الكراء ،الصيانة والترميم في المؤسسة ،شراء العتاد
واألدوات الصغيرة الماء والغاز والكهرباء ،قسط التأمين على المنقوالت وغير المنقوالت ،النفقات األخرى
على المنقوالت وغير المنقوالت .ثالثا سلع ولوازم وتشمل المنتجات الصيدلية ،المواد الغذائية ،المالبس،
المحروقات ،الوقود ،لوازم صيانة المباني واألثاث والعتاد ،لوازم الطرق ،اللوازم المدرسية ،لوازم المكاتب،
والطباعة ،اللوازم األخرى .رابعا مساهمات وحصص واداءات لفائدة الغير وتشمل المساهمة في صندوق
ضمان الضرائب المباشرة ،المساهمة في التكاليف البلدية المشتركة ،االشتراكات ،المساهمات والخدمات
االخرى لفائدة الغير ،خامسا المنح واالعانات
يظهر من الشكل أن الميزانية المخصصة لمصاريف المستخدمين في بلدية الرغاية هي أكبر بالنظر إلى عدد
العمال والمالحق التابعة لها وقدرت ب ـ390940100دج أما بومرداس فقدرت بأكثر من  221411665دج ـ
 -6-1تقديرات نفقات قسم التجهيز واالستثمار بلدية بومرداس ورغاية سنة 2018
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يعمل قسم التجهيز واالستثمار على تمكين رئيس المجلس الشعبي البلدي من الحفاظ على أموال البلدية،
سواء العمومية أو الخاصة ،المنقولة أو العقارية ،عن طريق االستهالك أو الزيادة فيها عن طريق االقتناءات
أو االنفاقات الجديدة .كما يسمح له من جهة أخرى بوضع خطة للتدفقات المالية ،القروض ،اإلعانات
والهبات بينه وبين األطراف األخرى .حيث أن هناك صلة بين قسمي ميزانية البلدية يظهر من خالل التمويل
الذاتي أو ما يسمى باالقتطاع من أجل نفقات التجهيز العمومي .فيما يلي نقدم نفقات قسم التجهيز واالستثمار
لبلدية بومرداس ورغاية لمعرفة مدى مساهمة هذه النفقات في التنمية المحلية ومدى تحقيقها ألهدافها.

رغاية

الشكل رقم  :10امليزانية األولية :تقديرات نفقات قسم التجهيز واالستثمار بلدية بومرداس
ورغاية سنة 2018
بومرداس

78000000

20000000

اعانات مسددة من طرف البلدية

30000000
15000000

أشغال جديدة وتصليحات كبرى

22000000

أمالك عقارية ومنقولة

المصدر  :من اعداد الياحثتين اعتمادا على معطيات الميزانية األوليةلبلدية بومرداس ورغاية ،سنة 2018

نفقات التجهيز :تشمل نفقات التجهيز على اكتساب العقارات حيث تقوم البلدية بشراء عقارات أو أراض ي
للقيام بمشروع ما ،للحصول عليها تلجأ البلدية لوسائل القانون الخاص التعاقد أو وسائل القانون العام نزع
الملكية للمنفعة العامة ،اكتساب العتاد :يقصد به العتاد الخاص بالنقل والحماية ضد الحريق مثال ،األشغال
الجديدة :مثل البنايات ،شق الطرقات الجديدة ،اإلصالحات الكبيرة :إصالحات تجري على العقارات قصد
تجديدها أو تمديدها فترة استخدامها.
نفقات االستثمار :هي نفقات ذات طابع مالي تسمح بإنشاء وحدات اقتصادية محلية أو تطوير نشاط
المؤسسات المحلية القائمة و تتضمن هذه النفقات اإلعانات الممنوحة من ايراداتها الخاصة ،استرجاع
القروض ،مساهمة البلدية أو الوالية في رأسمال مؤسسة خاصة ،منح إعانات التوازن للمصالح العامة التي
تعاني ميزانيتها من عجز.
من خالل الميزانية األولية يتضح توجيه معظم نفقات التجهيز في بلدية بومرداس نحو أشغال جديدة
وتصليحات كبرى وتتضمن األشغال الجديدة البنايات ،شق طرقات جديدة وأشغال أخرى تمس الهياكل
بوصف البلدية سياحية أما التصليحات الكبرى تشمل اإلصالحات التي تجرى على العقارات قصد تجديدها
أو تمديد فترة استخدامها ورصدت بلدية بومرداس مبلغ  78000000دج لها ،بالمقارنة مع بلدية الرغاية
ف ي لم ترصد مبلغ كبير للتصليحات الكبرى واألشغال الجديدة في الميزانية األولية ويظهر ذلك في المبلغ
المقدر المخصص لها وهو  15000000دج بل رصدت  30000000دج لالمالك العقارية والمنقولة و
 20000000دج لالعانات المسددة من طرف البلدية.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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من خالل الميزانية األولية يتضح توجيه معظم نفقات التجهيز في بلدية بومرداس نحو أشغال جديدة
وتصليحات كبرى وشملت في موازنة  2018على أشغال جديدة فقط دون التصليحات الكبرى بقيمة
11000000دج ثم بمبلغ  56000000دج ثم ب  5000000دج ثم بقيمة  6000000دج وتتضمن األشغال
الجديدة البنايات ،شق طرقات جديدة وأشغال أخرى تمس الهياكل بوصف البلدية سياحية أما
التصليحات الكبرى تشمل اإلصالحات التي تجرى على العقارات قصد تجديدها أو تمديد فترة استخدامها
ورصدت بلدية بومرداس مبلغ  78000000دج لها ،بالمقارنة مع بلدية الرغاية ف ي لم ترصد مبلغ كبير
بالتصليحات الكبرى واألشغال الجديدة في الميزانية األولية ويظهر ذلك في المبلغ المقدر المخصص لها وهو
 15000000دج أما نفقات األمالك العقارية والمنقولة فكانت متقاربة في البلديتين .
 -0-1تقديرات نفقات التسيير في الميزانية االضافية
تأتي التقديرات في الميزانية االضافية مصححة ومعدلة للتقديرات األولية ،مستعينة بالحساب االداري الذي
يحوي نفقات فعلية لسنة 2018فيمايلي نستعرض نصيب كل حساب من حسابات التسيير في النفقات
العامة لبلدية بومرداس ورغاية .
1082380432

بلدية رغاية

155000000
69000000

72508838,97

26000000
205836436,3

43921402,02
38821673,65

23294712,56

90811145,3

300000

221411665,3
392157888

55463817,57
36020000

294791832,9

182766855,3

منح واعانات

ضرائب
ورسوم

مصاريف مصاريف
المستخدمين التسيير العام

أشغال
وخدمات
خارجية

91776542,47
82198608,65

االقتطاع ناتج وأعباء أعباء اسثنائية مساهمات
وحصص
لنفقات التجهيز السنوات
واداءات لفائدة
واالستثمار المالية السابقة
الغير

بلدية بومرداس

سلع ولوازم

المصدر  :من اعداد الياحثتين اعتمادا على معطيات الميزانية االضافيةلبلدية بومرداس ورغاية ،سنة 2018

ظهر في الميزانية االضافية حساب ناتج وأعباء السنوات المالية السابقة بقيمة ضخمة في بلدية رغاية
وارتفعت األعباء االستثنائية في البلدية الى أكثر من  205836436دج ،أما بالنسبة لتقديرات أجور الموظفين
ف ي تقريبا نفسها نظرا الجبارية هذه النفقات ودقتها خاصة فيما يخص عدد العمال ومبلغها وبالتالي التقدير
يحاكي الواقع سواءا في بلدية بومرداس أو رغاية .كذلك بالنسبة لحساب مساهمات وحصص واداءات لفائدة
الغير.
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الشكل رقم  :12امليزانية االضافية :تقديرات نفقات قسم التجهيز واالستثمار بلدية بومرداس ورغاية
سنة 2018

بلدية رغاية

بلدية بومرداس

2742984191
1810968683

219037002,8
110241359,1
أشغال جديدة وتصليحات كبرى

أمالك عقارية ومنقولة

134523515,7
اعانات مسددة من طرف البلدية

6725074,9
العجز أو الفائض المرحل

المصدر  :من اعداد الياحثتين اعتمادا على معطيات الميزانية اإلضافية لبلدية بومرداس ورغاية ،سنة 2018

عدلت الميزانية اإلضافية تقديرات نفقات التسيير ونفقات التجهيز واالستثمار التي جاءت في الميزانية األولية
وذلك باالعتماد على الحساب اإلداري الذي يحوي أرقام فعلية للنفقات واإليرادات ،وبالتالي رحل الفائض
من هذا الحساب إلى قسم التجهيز في الميزانية اإلضافية وقد انخفضت بذلك نفقات التسيير إلى %35
لصالح نفقات التجهيز التي أصبحت %65وفي بلدية رغاية نتيجة تضخم الحساب الخاص بأشغال جديدة
وتصليحات كبرى في رغاية وبومرداس باإلضافة إلى االرتفاع المحسوس لتقديرات األمالك العقارية
والمنقولة ،واإلعانات المسددة من طرف البلدية .
الشكل رقم :13نصيب نفقات التسيير ونفقات
التجهيز واالستثمار من امليزانية االضافية بلدية
بومرداس سنة 2018
نفقات
التسيير
35%

الشكل رقم  :14نصيب نفقات التسيير ونفقات التجهيز
واالستثمار من امليزانية االضافية بلدية رغاية سنة 2018

نفقات التسيير
41%
نفقات
التجهيز ـ
واالستثمار
65%

نفقات التجهيز ـ
واالستثمار
59%

المصدر  :من إعداد الياحثتين اعتمادا على معطيات الميزانية األولية لبلدية بومرداس ورغاية ،سنة 2018

-2خاتمة
على ضوء الدراسة التي قمنا بها لموضوع " دراسة تحليلية مقارنة لميزانية بلدية بومرداس ورغاية لسنة
 ، "6224توصلنا من خالل بحثنا هذا إلى النتائج التالية:
 تقدر البلدية نفقاتها باالعتماد على تقديرات مسبقة لإليرادات .حيث أن أول نفقة يتم اقتطاعها هي
أجور العمال والتي تعتبر أكبر إنفاق تقوم به بلديتي بومرداس ورغاية.
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 ضعف تنوع التحصيل المالي لبلديتي بومرداس ورغاية والذي يتمثل خصوصا في الضرائب المباشرة
والتي تشكل ما نسبته  42%و 42%لكل من البلديتين على التوالي من مجمل اإليرادات المحصلة
لقسم التسيير ،ويرجع ذلك باألساس إلى محدودية الموارد المالية التي ال تكاد تغطي الحد األدنى
من ضروريات الخدمات المحلية.
 بالنسبة لحجم الموارد المالية المتاحة للبلديات ،فإن النتائج المحققة حاليا على مستوى بلدية
بومرداس ورغاية الزالت دون المستوى المطلوب وتبقى قاصرة على لعب دورها في توفير فرص
االنبعاث االقتصادي والمالي للبلديات خصوصا مع قلة وندرة الموارد من جهة وازدياد اجم
المتطلبات من جهة ثانية.
 انخفاض كبير في مساهمة الرسم العقاري ورسم التطهير في اإليرادات ،وهذا ما يؤكد ضعف
الحصيلة الجبائية نتيجة اقتصارها على فئة معينة فقط ،وكذا اإلعفاءات المقدمة .أما باقي
اإليرادات الجبائية مثل رسم التلوث رسم الحفالت رسم الذبح ،الرسم على العروض ،الرسم على
ألعاب اليناصيب ورسم التطهير ف ي ضئيلة جدا وتكاد تنعدم.
 يمثل رسم االقامة ما قيمته  62222222دج من اجمالي الضرائب المباشرة .وهذا مجمل ما يأتي
من ايرادات السياحة لبلدية بومرداس ،ورغم أن هذه األخيرة هي بلدية سياحية من الدرجة األولى
ّ
تطل على شاطئ البحر ،وتستقبل أالف العائالت والسياح من باقي الواليات أو الجالية من الخارج
في فصل الصيف ،إال أنها صرفت الماليير في بناء الطرقات والهياكل القاعدية ،باإلضافة إلى اإلنارة
العمومية ،إال أن المالحظ ضعف اإليرادات المتأتية من السياحة في حدود ضيقة تتمثل في رسم
اإلقامة وفي بعض األحيان كراء بعض المواقف للخواص .أما فيما يخص بلدية رغاية ف ي تنعدم
تماما.
 تبعية تأسيس الضريبة للسلطة المركزية ،حيث أن تحديد معدالت الضرائب من طرف الدولة
وتحصيلها أيضا من طرف أجهزة الدولة ممثلة في مصلحة الضرائب كلها عوامل تقر بتبعية النظام
الضريبي للدولة وتفسر عدم قدرة البلديات في التحكم في ماليتها.
 غياب التجسيد الفعلي للالمركزية االدارية وهذا من حيث االستقاللية المالية للبلديات ،حيث
جعلت هذه األخيرة تابعة للمركز ،يظهر ذلك في بلدية بومرداس التي تسيرها الوالية والتي تبعد عنها
بأمتار.
 عدم احترام مبدأ التضامن ما بين البلديات الذي ينص على إعانة البلديات العاجزة ماليا من قبل
البلديات التي تسجل فائضا ماليا ،وهذا ما استنتجتاه من خالل دراسة ميزانية بلدية بومرداس
والتي سجلت فائض مالي وتم ترحيله في الميزانية األخرى.
 النمو السريع والهائل لنفقات البلدية وعدم قدرة ميزانية البلدية على تغطيتها وهذا راجع لعوامل
إقتصادية ،إدارية ،مالية وأخرى متعلقة بمتطلبات التنمية في حد ذاتها ،والذي يقابله إنخفاض في
نسبة اإليرادات الذاتية لها .وفي ظل عدم كفاية الموارد يصبح أكبر إهتمام للبلديات هو تغطية
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النفقات المتعلقة بقسم التسيير ،في حين تبقى الدولة تغطي أكبر قدر من نفقات قسم التجهيز
واإلستثمار.
 البيروقراطية وما تحمله من مساوئ وسلبيات ،كتعطيل األعمال اإلستثمارية نتيجة لكثرة االجراءات
القانونية.
انطالقا مما سبق يمكن تقديم االقتراحات التالية:
 إنشاء مكتب خاص بالمشاريع االستثمارية المربحة والتي تساهم في تمويل نفقات البلدية .
 اهتمام البلدية أكثر بالمشاريع المربحة التي تخلق الثروة.
 ضمان ترقية االستثمارات وتشجيع ومساعدة المستثمرين لتنفيذ مشاريعهم وهذا تدعيما لالستثمار
المحلي.
 -2االحاالت والمراجع:
 الكتب:Francois Labie, Finances Locales, Edition. Dalloz, année 1995.

 المواد والمراسيم: المادة  ،222قانون 22ـ 22مؤرخ في  62رجب عام  2106هـ الموافق  66يونيو سنة  6222يتعلقبالبلديات.
 مرسوم رئاس ي رقم  22ـ 612مؤرخ في  02رجب ذي الحجة عام  1436الموافق  16سبتمبر سنة 2015يتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
 المادة  ،222قانون 22ـ 22مؤرخ في  62رجب عام  2106هـ الموافق  66يونيو سنة  6222يتعلقبالبلديات.
 المادة  ،221قانون 22ـ 22مؤرخ في  62رجب عام  2106هـ الموافق  66يونيو سنة  6222يتعلقبالبلديات.
 المادة  ،242قانون 22ـ 22مؤرخ في  62رجب عام  2106هـ الموافق  66يونيو سنة  6222يتعلقبالبلديات.
 المادة  ،242قانون 22ـ 22مؤرخ في  62رجب عام  2106هـ الموافق  66يونيو سنة  6222يتعلقبالبلديات.
 المادة  ،212قانون 22ـ 22مؤرخ في  62رجب عام  2106هـ الموافق  66يونيو سنة  6222يتعلقبالبلديات.
 المادة  ،214قانون 22ـ 22مؤرخ في  62رجب عام  2106هـ الموافق  66يونيو سنة  6222يتعلقبالبلديات.
 المادة  ،222الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  22 ،22رمضان عام 2122هـ.-

معطيات الميزانية األولية واإلضافية لبلديتي بومرداس ورغاية لسنة 6224
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

136

حاج موس ى نسيمة ومشدن وهيبة

-

معطيات الميزانية األولية واإلضافية لبلديتي بومرداس ورغاية لسنة

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

137

مصادر تمويل ميزانية البلديات ودورها في تحقيق التنمية المحلية -دراسة بلدية الجزائر الوسطى –

مصادر تمويل ميزانية البلديات ودورها في تحقيق التنمية المحلية -دراسة بلدية الجزائر الوسطى –
Municipal Budget Funding Sources And Their Role In Achieving Local
 Development - Study Of The Municipalit y Of Central Algeriaرفاع توفيق
ملوفي فريال فاطمة
جامعةالجزائر 0
جامعةالجزائر 0

Hmferiel021@gmail.com

Reffaa.toufik@univ-alger3.dz

ملخص:
تعتبر التنمية المحلية من أبرز ما تسعى إليه الدولة خاصة في البلدان النامية لما تواجهه هذه األخيرة من مشاكل في
التمويل والتسيير المحلي ،ونظرا التساع متطلبات االجتماعية واالقتصادية وتعقدالوظائف والمهام ،وأصبح من الضروري
إيجاد طرق جديدة من أجل تحقيق مختلف متطلبات المواطنين ،عن طريق إحداث نظم جديدةللتسيير والتمويل
خاصةبالبلديات ،بحيث تتولى هذه الهيئات مسؤولية تثمين الموارد وترشيد النفقات والعمل على إيجاد مصادر تمويل
جديد ة في سبيل تحقيق التنمية المحلية جنبا لجنب مع الدولة من خالل مختلف المخططات االقتصادية واالجتماعية.
وهنا يتبادر لذهننا اإلشكالية التالية :ماهي أنماط التمويل المتاحة للبلدية؟ ودورها في تحقيق التنمية المحلية؟
الكلمات المفتاحية :تمويل الجماعات المحلية ،مصادر تمويل المحلية ،التنمية المحلية.
Abstract
Local development is considered for the public authority one of the major priorities in developing
countries, due to the problems of local financing and management, due to social and economic
requirements and the complexity of functions and tasks.
For this, it has become necessary to find new means to meet the various demands of citizens by
creating new management and financing systems belonging to the municipality, these bodies take
charge of resource development, expenditure rationalization and research. new sources of
financing in order to achieve local development alongside the State through various economic and
social plans.
What comes to mind to pose the following problem: What are the modes of financing available
for the municipalities? And their roles in achieving economic development.
Keywords: financing of local communities, sources of local financing, local development.
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مقدمة:
بالرغم من االختالف في التنظيم اإلداري من دولة إلى أخرى إال أن أساليب التنظيم لن تخرج عن أسلوبين
هما المركزية والالمركزية ،والجزائر على غرار باقي الدول تبنت العمل بهذا النظام وعملت على خلق إدارة
محلية تهتم بتسيير الشؤون المحلية وكان التقسيم ثنائي والية وبلدية وجعل المؤسس الدستوري من
هذه األخيرة قاعدة الالمركزية وأساس لها.
تلجأ الجزائر إلى إعطاء فرصة للبلديات لتمويل نفسها بنفسها من خالل الجباية المحلية ،حيث أن الجباية
تستخدم ألغراض عديدة منها تعبئة الموارد المالية وتوجيهها لغرض خدمة التنمية كتغطية نفقات تسيير
المرافق العامة وبرامج التنمية وبذلك هي تعتبر من أهم مصادر في اإليراد العام حيث تناولنا في موضوعنا
هذا ماهية ميزانية البلدية (طبيعتها ،الخصائص والمميزات )...وماهي مصادر تمويل البلدية في الجزائر مع
دراسة حالة بلدية الجزائر الوسطى.
في هذا الصدد يطرح اإلشكال التالي :ماهي أنماط التمويل المتاحة للبلدية؟ ودورها في تحقيق التنمية
المحلية؟
كما يمكن صياغة مجموعة من الفرضيات:
 تتميز البلدية بنمط خاص في اعداد ميزانيتها والمصادق عليها ،وذلك بهدف تدقيق احتياجاتها الماليةوتوفير مصادر التمويل المناسبة ،لذلك يجب أن تتأكد من إمكانية المصادقة عليها من السلطة
الوصية.
 تحاول الجماعات المحلية في اعدادها لميزانيتها مراعاة جميع االحتياجات األساسية لتحقيق التنميةالمحلية.
ويشكل هذا العمل مساهمة في ضبط المفاهيم عامة عن التمويل المحلي ومحاولة لتقريب القارئ من
واقع الميداني للممارسة البلديات في عملية اعداد وتمويل المحلي،
كما يهدف هذا البحث التحديد الدقيق للمصطالحات الخاصة بتمويل المحلي وإعداد ومعالجة ميزانية
الجماعات المحلية بشكل عام وميزانية البلدية بشكل خاص ،إظافة إلى تقديم دراسة حالة لبلدية الجزائر
الوسطة كنموذج عن التمويل المحلي.
اعتمدنا في دراستنا على المنهي الوصفي ،مع االستعانة بدراسة ميدانية في البحث .وفق التقسيم التالي:
 المحور األول :ماهية ميزانية البلدية والتنمية المحلية. المحور الثاني :مصادر تمويل البلدية في الجزائر. -المحورالثالث :حالة تطبيقية لبلدية الجزائر الوسطى
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 .2المحور األول :ماهية ميزانية البلدية والتنمية المحلية
تعتبر البلدية الخلية أ والوحدة األساسية لالمركزية ف ي تقوم بدور مهم يتمثل في التكفل بحاجيات
المواطنين ف ي تساهم في مختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية إلى جانب مهامها التنموية المحلية
وهي تتمتع باالستقاللية المالية والشخصية المعنوية.
 .2.2ميزانية ومالية البلدية في الجزائر:
تنوعت وتعددت المصادر المالية الخاصة بتمويل ميزانية البلدية في الجزائر وخاصة الجبائية منها وهذا
من أجل تحقيق التنمية المحلية والنهوض باالقتصاد المحلي وتنفيذ المشاريع التنموية المحلية ،حيث
تعمل اإلدارة المركزية على تحويل الموارد الجبائية للبلدية وتقوم هذه األخيرة بتحصيل موارد أخرى بنفسها.
أ .ميزانية البلدية :يطلق عليها البعض بميزانية اإلدارة المحلية وهي المنهاج لإلدارة المحلية التي تريد
تطبيقها خالل سنة معينة 1وجاء في المادة  222من قانون البلدية رقم  22/22المؤرخ في  66يوني
و :6222ميزانية البلدية هي جدول تقديرات اإلرادات والنفقات السنوية للبلدية وهي عقد ترخيص
وإدارة يسمح بسير مصالح البلدية وتنفيذ برنامجها.2
ب .مميزات ميزانية البلدية :تتميز ميزانية البلدية بالخصائص
-

التالية3:

الميزانية عمل علني :أي أن كل من ساهم في دفع الضريبة له الحق في االطالع مدى استعمال

المداخيل الجبائية من قبل الجماعات المحلية قصد تحقيق المنفعة العامة هذا من جهة ومن
جهة أخرى ال يمكن للمواطن المشاركة في النقاش عند التصويت على الميزانية.
 الميزانية عمل تقديري :تقوم الجماعات المحلية بتحديد المشاريع المراد تحقيقها .هذا العملالتقديري يحدد النفقات المتوقعة بالتفصيل.
 الميزانية عمل مرخص :تسجل في الميزانية رخص اإليرادات والنفقات المقترحة وهذه قاعدةإلزامية لكل الجماعات المحلية.
 الميزانية عمل دوري :هناك ميزانية واحدة لكل سنة مالية تعد بشكل دوري.ج .طبيعة ميزانية البلدية :يتم إعدادها قبل بدء السنة المالية ،ويتم تعديل اإليرادات والنفقات خالل
السنة المالية حسب نتائج السنة المالية السابقة عن طريق ميزانية

إضافية4

تحتوي ميزانية البلدية على قسم التسيير وقسم التجهيز واالستثمار وينقسم كل قسم إلى إيرادات
ونفقات متوازنة وجوبا حيث يقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز
واالستثمار5
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يتولى األمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي إعداد مشروع الميزانية
ويقدمها رئيس المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليها أمام المجلس ،6كما يصوت المجلس
الشعبي البلدي على الميزانية البلدية وتضبط وفقا لشروط المنصوص عليها حيث يصوت على
الميزانية األولية قبل  02أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها كما يصوت على الميزانية
اإلضافية قبل  22يوني ومن السنة المالية التي تنفذ فيها
 .6.2نفقات

7

البلدية8

أ .طبيعة نفقات قسم التسيير والتجهيز:
 نفقات قسم التسيير :وهي
 أجور وأعباء مستخدمي البلدية التعويضات واألعباء المرتبطة بالمهام االنتخابية المساهمات المقررة على األمالك ومداخيل البلدية نفقات صيانة األمالك العقارية والمنقولة نفقات صيانة طرق البلدية مساهمات البلدية واألقساط المترتبة عليها فوائد القروض وأعباء التسيير المرتبطة باستغالل تجهيزات جديدة مصاريف تسيير مصالح البلدية نفقات قسم التجهيزات واالستثمار :متمثلة في
-

نفقات التجهيز العمومي
نفقات المساهمة في رأس المال بعنوان االستثمار
تسديد رأسمال القروض
نفقات إعادة تهيئة منشئات البلدية

ب .ظاهرة تزايد نفقات

البلدية9

إن معظم دول العالم على اختالف أنظمتها وطبيعة هياكلها وظروفها االقتصادية توجد بها ظاهرة التزايد
المطرد في النفقات العمومية ،أي أن النفقات العمومية تنم وبمعدالت متزايدة ،وهذه تعتبر ظاهرة
عمومية يخضع لها اإلنفاق العام في كل مكان ،وفي هذا التزايد يمكن أن نميز بين التزايد الحقيقي الذي
يعود إلى أسباب حقيقية وتزايد ظاهري.
 التزايد الحقيقي:
المقصود بالزيادة الحقيقية للنفقات العمومية هي زيادة نصيب الفرد من هذه النفقات أي هناك عمليات
إشباع صناعية ناتجة عن زيادة في النفقات العمومية وأهم أسباب هذه الزيادة ما يلي:
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 األسباب االقتصادية :ومن أهمها توسيع البلدية في القيام بالمشروعات العامة التي كانت فيما مض ىً
حكرا على القطاع الخاص مثل مشروعات المياه والكهرباء والمواصالت ،مما أدى إلى زيادة عدد العمال
والموظفين وبذلك زيادة اجم المرتبات واألجور.
باإلضافة إلى تطور نشاط البلدية الذي امتد ليشمل تدخلها في المشروعات الصناعية والتجارية
وإدارتها بهدف تحقيق بعض اإليرادات وزيادة عدد المشروعات العامة لمساعدة المواطنين في التغلب
على مشاكل الفقر والجهل والمرض والبطالة المزمنة.
 األسباب االجتماعية :من بين هذه األسباب: زيادة عدد السكان بصفة متزايدة ومستمرة خاصة في الدول النامية مما يؤدي إلى زيادة مماثلة في
كمية ونوعية الخدمات المطلوبة وهذا ما يستدعي زيادة النفقات العمومية في هذا المجال مثل:
خدمات التعليم ،الصحة ،الخدمات الخاصة بالنقل ...
ً
سابقا كتأمين األفراد
 نم والوعي الجماهيري إذ أصبح األفراد يطالبون بوظائف لم تعرفها الدولة
ضد البطالة والفقر والمرض والعجز والشيخوخة.
 األسباب السياسية: إن تدهور األوضاع األمنية وعدم االستقرار السياس ي جعل البلدية تزيد من إنفاقها على عمال األمن
والحرس البلدي كنفقات اإلقامة.
 توسيع دور الدولة وزيادة اهتمامها بالفقراء الذين يؤثرون على قرارات المجالس التشريعية
واألحزاب التي تقوم عادة بتمويل كثير من المشروعات االجتماعية كي تحوز على رضاء هؤالء
الناخبين.
 األسباب اإلدارية :إن سوء التنظيم اإلداري وما يترتب عليه من تدني مستوى الكفاءة اإلنتاجية للعاملينيؤدي إلى زيادة النفقات العمومية وهذا من خالل:
 ارتفاع عدد الموظفين الحكوميين رغبة من الدولة في محاربة البطالة.
ً
ً
أحيانا خلق الوظائف العمومية جزافا
 انتشار الوساطة والمحسوبية بين المسؤولين مما يستدعي
من أجل تعيين أ وترقية األهل واألصدقاء.
 األسباب المالية :إن وجود فائض في اإليرادات يؤدي إلى زيادة اإلنفاق والتوسع فيه باإلضافة إلى سهولةاالقتراض التي تساعد على زيادة اإلنفاق ،زيادة على خدمات الدين من دفع أقساط وفوائد.
 التزايد الظاهري:
إن زيادة نفقات البلدية ال تعني ً
دائما بالضرورة حدوث زيادة مماثلة في النوعية أ والكمية ففي بعض
األحيان توجد أسباب ظاهرية تؤدي إلى زيادة ظاهرية في النفقات ،بدون أن يترتب عليها زيادة المنفعة
الحقيقية للخدمات المترتبة عليها ،وتتمثل في تدهور قيمة النقود التي ينعكس عليها ارتفاع األسعار .أي
انخفاض سيطرة وحدة النقد على السلع والخدمات يعود إلى ارتفاع المستوى العام لألسعار وهذا ما يفسر
10
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أن ارتفاع النفقات يكون ارتفاع ظاهري نتيجة ارتفاع األسعار وليس نتيجة الزيادة في اإلنفاق على السلع
والخدمات.
ج .تقدير نفقات البلدية:
إن تقدير النفقات يحتم ضرورة توافر كل المعطيات التي تسمح بترجمة تلك االحتياجات ترجمة مالية
وتحديد العوائق والحوافز ،إذ أنه ال توجد قواعد ثابتة لتقدير النفقات.
جمع المعلومات فيما يتعلق بالنفقات :بما أن النفقات مقسمة إلى نفقات التسيير ونفقات التجهيز واالستثمار
فإن جمع المعلومات تتم على هذا األساس:
 نفقات قسم التسيير:
النفقة

سلع ولوازم

مصاريف المستخدمين

ضرائب ورسوم
مصاريف على األمالك
العقارية

مساهمات وحصص

بيانها

مصدر جمع المعلومات

وهي الموارد الضرورية لتسيير المصالح والمدارس
والمساجد لصيانتها وسيرها
وهي أجور العمال الدائمين والمؤقتين الذين يوظفون
إما ألعمال مؤقتة أ وألشغال التجهيز المباشر ،وكذلك
التكاليف االجتماعية "حصص رب العمل" كما تدرج
مصاريف طب العمل في هذا الفصل وكذلك أجور
الخبراء الذين تستعين بهم البلدية ،الوالية وحق منح
االنتخابات
وهي الضرائب والرسوم التي تدفع عن األجور وعن
األمالك العقارية والمنقولة كطوابع الدمغة وغيرها
وهي كل ما تنفقه البلدية على األمالك سواء التي
تستأجرها من الغير أ وغيرها لصيانتها وتأمينها وسيرها
ويمكن إدراج مبالغ صيانة المساجد في هذا الفصل
تساهم البلدية في تسيير عدة مصالح خارجية أ
ومصاريف ما بين البلديات مثل وكالة النقل أ
ومصاريف القابض البلدي أ وصناديق تؤسس
كصندوق رعاية الشباب

المصالح تعبر عن
حاجتها

منح وإعانات

تقوم البلدية بتقديم منح وإعانات سواء لألشخاص أ
والجمعيات ذات الطابع غير السياس ي أ وجوائز أ
وغيرها مع مراعاة االعتمادات الخاصة وهي المساعدة
االجتماعية واإلعانات الواردة من الخارج

مصاريف التسيير العام

وهي كل مصاريف تسيير البلدية من تأمين وعقود
ومنازعات وغيرها كما يمكن إدراج نفقات غير متوقعة
يمكن استعمالها عند الحاجة

المساهمة في صندوق
الضمان
أعباء استثنائية

قائمة المرتبات تعد
من قبل مصلحة
األجور
مصلحة األجور
حضيرة السيارات
مصلحة أمالك
البلدية/الوالية
مصلحة البلدية أ
والقباضة
مصلحة الشؤون
االجتماعية التي
تحضر جدول
المسنين وجدول
المكفوفين
مصلحة األجور
تحضر جدول أجور
المنتخبين

مالحظات

أولوية قصوى

أولوية بالنسبة
ألجور العمال
األولوية لإلنجاز
والتأمين
والكهرباء والغاز
أولوية للمساهمة
في مصاريف
القباضة
أولوية ألجور
المنتخبين البريد
ثم الحفالت
واألعياد
األولوية لفوائد
القروض

وهي نسبة تحدد عادة بـ  %6وهي نفقة إجبارية
تحسب باالستناد إلى الضرائب المباشرة

مصلحة المحاسبة

أولوية قصوى
تحسب وفق
تعليمة وزارية

وهي مصاريف استثنائية كتسوية وضعيات العمال
المتأخرة أ وفواتير سابقة

 مصلحة األجور -مصلحة المحاسبة

األولوية للعمال
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االقتطاع لنفقات التجهيز
واالستثمار
أعباء السنوات المالية
السابقة

وهي نسبة إجبارية تحول لقسم التجهيز واالستثمار
إلنجاز مشاريع يقررها المجلس وتحسب وتعليمات
وزارية على أساس الضرائب المباشرة
 مصلحة المحاسبةوهي نتائج السنة السابقة من عجز مرحل وبواقي
أ والقباضة
اإلنجاز وتخفيضات من الرسوم السابقة
المصدر :ميزانية البلدية ،وزارة الداخلية والجماعات المحلية
 مصلحة األجور -مصلحة األشغال

أولوية قصوى
خاصة بالميزانية
اإلضافية

 نفقات قسم التجهيز واالستثمار:


القسم الفرعي للتجهيز:

النفقة

بيانها

مصلحة المحاسبة أ
والقباضة
مصلحة المحاسبة أ
والقباضة

عجز مرحل
إعانات (بواقي)
سداد القروض

شراء العقارات
شراء المنقوالت
العتاد الكبير
أشغال جديدة
اإلصالحات الكبرى



مصدر جمع المعلومات

نتائج السنة السابقة إن حصل عجز وه وزيادة النفقات
عن اإليرادات
قد ينت ي مشروع من المشاريع وتبقى مبالغ يتعين
إرجاعها إلى الهيئة صاحبة المساعدة
وه وإرجاع القروض التي أبرمتها البلدية إلنجاز البرامج
مصلحة المحاسبة أ
"رأس المال" فقط وليس الفائدة ألن هذه األخيرة تدفع
والقباضة
من قسم التسيير
مصلحة االحتياطات
قد تقوم البلدية بشراء عقارات سواء أراض أ وبنايات
العقارية ومصلحة
تخضعها لمشاريع أ وتوزيع للبناء فيكون ثمن الشراء من
المحاسبة أ والقباضة
هذا الفصل
وهي مبالغ شراء التجهيزات سواء المكتبة أ والعتاد
مصلحة المحاسبة
المتحرك
كل البناءات الجديدة المنجزة من البلدية أ والوالية
مصلحة األمالك البلدية
كل اإلصالحات التي تقوم بها البلدية أ والوالية على
أ والوالية
أمالكها
المصدر :ميزانية البلدية ،وزارة الداخلية والجماعات المحلية

مالحظات

خاص بالميزانية
اإلضافية
خاص بالميزانية
اإلضافية

القسم الفرعي لالستثمار:
النفقة

نقل إلى قسم التجهيز
تسديد اإلعانات الواردة من
البلدية أ والوالية
التكفل بعجز المقاوالت
والمصالح المتدخلة
إعانات من موارد البلدية
للمقاوالت
قروض مبرمة من طرف البلدية
لحساب مقاوالتها
قروض البلدية من مواردها
للمقاوالت والمصالح

بيانها

اعتمادات تخصص لقسم التجهيز "تحويل داخلي إلى
إيرادات التجهيز"
قد تمنح إعانات خارجية لصالح المقاوالت والمصالح
البلدية فتكون دفعا للمقاوالت والمصالح عن طريق
هذه المادة بعد أن يتم تلقيها في اإليرادات
ً
وهذا باعتبار هذه الوحدات ملكا للبلدية وبالتالي في
حالة عجزها عند الحل يكون ضمان العجز من البلدية
قد يتطلب إنشاء مقاولة أ ومساعدتها منح البلدية
مساعدة من مواردها الخاصة "ال يعاد تسديدها"
تقوم البلدية بإبرام قروض لصالح مقاوالتها شريطة أن
تعيد هذه األخيرة مبالغ القروض
قد تقوم البلدية كذلك بمنح مقاوالتها سلفة على أن
تعيد سدادها

مصدر جمع
المعلومات

مالحظات

اللجنة المحلية
مصلحة المحاسبة
مصلحة المحاسبة
مصلحة المحاسبة

قدر اإلمكان

مصلحة المحاسبة
مصلحة المحاسبة

في حدود
االستطاعة

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

144

مصادر تمويل ميزانية البلديات ودورها في تحقيق التنمية المحلية -دراسة بلدية الجزائر الوسطى –

مساهمة البلدية أ والوالية في
رؤوس أموال خاصة
نقود مخصصة ألموال متداولة
سداد القروض
الباقي لإلنجاز

تساهم البلدية في مقاوالتها خاصة وتدفع حصصها
ً
تؤسس البلدية أمواال متداولة لصالح مقاوالتها
تسدد القروض التي أبرمتها لصالح مقاوالتها بعد أن
نتخذ منها "واسطة"
وهي النفقات الخاصة بهذا القسم التي لم يتم القيام
بها فتركت للسنة القادمة

مصلحة المحاسبة
مصلحة المحاسبة
مصلحة المحاسبة
مصلحة المحاسبة

خاص
بالميزانية
اإلضافية

المصدر :ميزانية البلدية ،وزارة الداخلية والجماعات المحلية

د .تنفيذ النفقات:
تأتي عملية تنفيذ النفقة العمومية بعد القيام بعملية التقدير والمصادقة على الميزانية ،وقد نظم المشرع
عملية تنفيذ النفقات العمومية وفق أربع خطوات وهي :االلتزام والتصفية واألمر بالدفع والخطوة
األخيرة محاسبية وتتمثل في الدفع.
 االلتزام بالدفع " :يعد االلتزام اإلجراء الذي يتم بموجبه إثبات الدين" 11أي بعبارة أخرى االلتزامه وأن تتعهد هيئة عمومية بتحمل عبئ معين تصبح بموجبه البلدية مدينة للغير ،كإبرام صفقة
أ وتعيين موظف أ واقترا ض  ...وغيرها ،كما قد ينشأ االلتزام نتيجة واقعة معينة يترتب عليها التزام
الهيئة العمومية بإنفاق مبلغ ما مثال ذلك أن تتسبب سيارة في إصابة مواطن مما يضطر الهيئة
العمومية على دفع مبلغ تعويض.
 التصفية :وهي تحديد المبلغ المترتب دفعه والذي يعتبر ًدينا نتيجة هذا االلتزام ،ويتم خصمه من
االعتماد المقرر في الميزانية مع ضرورة التأكيد على أن الدفع يكون بعد انتهاء العمل ،وذلك حتى
تتمكن الهيئة العمومية من تحديد مبلغ الدين على نح وفعلي.
 األمر بالدفع12 :األمر بالدفع أ وتحرير الحواالت اإلجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية. المادة  62من القانون  62-12تتمثل مرحلة األمر بالدفع في األمر الكتابي الذي يوجهه اآلمر بالصرفإلى المحاسب العمومي يأمره فيه بدفع النفقة العمومية ،والجدير بالذكر أن المهام الثالثة
السابقة هي من مهام اآلمر بالصرف.
 الدفع (صرف النفقة) :وفيها تتم المرحلة األخيرة لتنفيذ النفقة العمومية وتتمثل في مرحلة صرفالنفقة.
حسب نص المادة  66من القانون  62-12والتي تنص "يعد الدفع اإلجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين
العمومي" ،13.والدفع هي المرحلة المحاسبية ،يراقب بصددها المحاسب العمليات اإلدارية السابقة
ليتأكد من توفر االعتمادات المالية الكافية:
 سالمة إدراج النفقة في الفصل المعني.
 إنجاز العمل المقصود بالدفع.
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بعد ذلك يقوم المحاسب العمومي بتحرير حوالة دفع ليصبح المبلغ في الحساب البنكي أو البريدي أ
وبواسطة حوالة بريدية لفائدة المعني.
 .0.2إيرادات

البلدية14

لكي تقوم الدولة بإنجاز المهمات الملقاة على عاتقها لتحقيق األمن والدفاع والصحة والتعليم وتوجيه
النشاط االقتصادي ،كان ال بد لها من تأمين المال الالزم لتغطية هذه النفقات.
وهناك تعاريف كثيرة ومتعددة لإليرادات العامة ويمكن حصرها في التعريف التالي" :اإليرادات العامة هي
الموارد االقتصادية التي تتحصل عليها الدولة في شكل تدفقات نقدية من أجل تغطية النفقات العامة
بهدف إشباع الحاجات

العامة"15.

أ .إيرادات التسيير :تتكون إيرادات قسم التسيير مما يلي:
-

محاصيل الموارد الجبائية التي يؤذن بقبضها البلديات بموجب القوانين والتنظيمات

المعمول بها.
-

المساهمات ومبالغ التسيير التي تمنحها الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية.

-

رسوم وحقوق وأجور الخدمات التي أنجزت وأذنت بها القوانين والتنظيمات المعمول بها.

-

محاصيل ومداخيل األمالك البلدية.

ب .إيرادات قسم التجهيز :يخصص لتغطية نفقات القسم المتعلقة بالتجهيز ما يلي:
-

االقتطاع الحاصل من إيرادات التسيير المنصوص عليه في المادة .222

-

محصول االمتيازات المتعلقة بالمصالح البلدية.

-

فائض المصالح العمومية المسيرة على شكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري.

-

محصول المساهمات برأسمال.

-

محصول القروض المأذون بها وتخصيصات الدولة وتخصيصات الصندوق المشترك

للجماعات المحلية وصندوق المساعدات والمساهمات في التجهيز والمبيعات والهبات والوصايا
وجميع اإليرادات المؤقتة والعرضية.
ج.

تنفيذ اإليرادات :إن عملية تنفيذ اإليرادات تتم ضمن عمليات تنفيذ الميزانية ،وتتم هذه العملية

عبر ثالث مراحل هي :مرحلتي اإلثبات والتصفية يمثالن الجانب اإلداري يقوم به اآلمر بالصرف ومرحلة
التحصيل وهي تمثل الجانب المحاسبي يقوم به المحاسب العمومي.
 اإلثبات :يعد اإلثبات اإلجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي ،فيأخذ اإليراد صيغتهالشرعية من خالل إدراجه ضمن بنود الميزانية.
 التصفية :تسمح هذه العملية بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائنالعمومي واآلمر بتحصيلها وعليه فإن عملية التصفية تقتض ي:
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 تحديد مبلغ اإليراد الذي يكون من خالل الوثائق األساسية التي تسمح بتحرير سند اإليراد.
 األمر بالتحصيل لإليراد عن طريق إصدار سند اإليراد.
 التحصيل :يعد التحصيل لإليراد الذي يتم بموجبه إيراد الديون العمومية وتعد عملية التحصيلعملية محاسبية يقوم بها المحاسب العمومي المتمثل في القابض البلدي ،فبعد وصول سند
التحصيل إلى مكتبه يتحقق من أن هذا السند مرخص له بموجب القانون واألنظمة للتحصيل ثم
يقوم بتسجيل هذا السند ويلتزم بمتابعة السندات والمداخيل وجميع المبالغ التي ترجع إلى البلديات،
كما يثبت إرسال لآلمر بالصرف السند إلى القابض البلدي ،وبهذا تقع المسؤولية التامة على عاتق
القابض البلدي بتحصيل المبلغ ،ويجب على المحاسب العمومي كذلك مراقبة صحة إلغاءات
السندات اإليرادات والتسويات على الصعيد المادي.
.1.2

مفهوم التنمية المحلية:

تعرف التنمية المحلية على أنها تلك العمليات التي توحد بين جهود األهالي وجهود السلطات الحكومية
لتحسين األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية وتقوم هذه العمليات على عاملين
أساسين هما :مساهمة األهالي أنفسهم في الجهود المبذولة وكذا توفير ما يلزم من الخدمات الفنية وغيرها
بطريقة أكثر فعالية.

16

أ .متطلبات التنمية المحلية:
للتنمية أي إقليم محلي يجب مراعاة مايلي:

17

 االحتياجات الضرورية للسكان وفق سلم األولويات مراعاة البعد الجواري وتفعيل التنمية بين األقاليم المتجاورة مراعاة خصوصية اإلقليم وترقية نشاطاته مع األخذ بعين االعتبار التكامل بين البرامج التنموية إشراك سكان اإلقليم في أخذ القرارات التنموية تحقيق التهيئة الحضرية وتشجيع االستثمار الخاص تحقيق الدعم والمساندة من أفراد المجتمع لبرنامج اإلنعاش االقتصادي برفع سلوكهم اإلجتماعيلدفع التنمية.
ب .معوقات التنمية المحلية:
 معوقات مادية :عدم تأثير رأس المال بالقدر الكافي للمشروعات المراد تخطيطها ،تعاني منها معظمالدول النامية وتنعكس أثارها على المجتمع المحلي ،حيث ال يجد سيولة مادية مناسبة
للمشروعات التي تسعى إلى تحقيقها

18
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 معوقات ترتبط بالقيادات الموجودة في المجتمعات المحلية غالبا ما توجد فئة تؤثر سلبا علىتحقيق أهداف التنمية.

 .6المحور الثاني :مصادر تمويل البلدية في الجزائر.
تنوعت مصادر التمويل في العصر الحالي وتعددت األساليب وانتقلت طبيعتها تبعا لنوع الخدمة التي
تقوم بها الدولة والهدف منها من أجل مواجهة النفقات السابقة الذكر .على البلدية أن تتحصل على مصادر
التمويل الكافي والالزم لذلك ،حيث أن القسم األكبر من هذه المصادر يأتي من المداخيل الجبائية في المرتبة
األولى و بحكم تركيزنا في هذه الدراسة على البلدية سنعمل على استعراض الجباية المحلية التي تمول
البلدية فقط.
 .2.6مصادر التمويل الذاتي:
يتمثل التمويل الذاتي في عدة مصادر ويمكن تقسيمه إلى موارد جبائية وموارد غير جبائية ويعتبر المورد
المالي الذاتي مؤشر جيد لقياس نجاح البلدية في التنمية المحلية وفي مدى تحقيقها ألهدافها وتتمثل مصادر
التمويل الذاتي فيما يلي19:
أ .إيرادات و عوائد األمالك  :باعتبار البلدية شخص اعتباري ينتمي للقانون العام ف ي تتوفر على
إيرادات أمالك متنوعة تنتج عن استغالل البلدية ألمالكها بنفسها وذلك بتحصيل حقوق أو ضرائب
مقابل استعمال األمالك من طرف الخواص) إيرادات بيع المحاصيل الزراعية  ,حقوق اإليجار وحقوق
استغالل األماكن في المعارض و األسواق وعوائد منح االمتيازات(.
ب .إيرادات االستغالل المالي  :هي العوائد الناتجة عن بيع منتجات أو عرض خدمات توفرها البلدية
و تتكون من عوائد الوزن والكيل و القياس و عوائد الرسوم عن الذبح و ختم اللحوم و حفظها إضافة
إلى إيرادات مصالح التخزين العمومي و المتاحف العمومية و الحضائر العمومية.
.6.6

مصادر التمويل الخارجية :تتمثل فيما يلي :

أ .اإلعانات الحكومية للجماعات المحلية  :تقوم السلطات المركزية بتخصيص إعانات للجماعات
المحلية من أجل تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية وتعمل الدولة من خاللها الى تعميم
الرفاهية في مختلف جهات ومناطق الوطن و يعتبر هذا المصدر هاما حيث يبعث على استقرار ميزانية
الجماعات المحلية .20
ب .القرض :رخص المشرع الجزائري للجماعات المحلية إمكانية التوجه إلى القرض بغرض تحقيق
وانجاز مشاريع منتجة للمداخيل

21

ج .صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية  :يعتبر الصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع
إداري يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتتمثل مهمته الرئيسية في تسيير صندوق
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التضامن للجماعات المحلية وكذلك صندوق الضمان للجماعات المحلية وذلك من خالل تعبئة
الموارد المالية وتوزيعها بشكل يسمح بإرساء التضامن مابين الجماعات المحلية.22
في مجال التضامن يعمل الصندوق على تخصيص مبلغ إجمالي للتسيير بنسبة  % 22لتغطية النفقات
اإلجبارية للبلدية و الوالية (توزيع بالتساوي ( و لمواجهة األحداث الطارئة و تخصيص مبلغ إجمالي للتجهيز
و االستثمار بنسبة  %12من أجل تطوير المناطق الواجب ترقيتها ويتم ذلك عن طريق تقديم إعانات
التجهيز موجهة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل.
.0.6

مصادر التمويل الجبائية:

أ .ضرائب محصلة للبلدية دون سواها :
-

الرسم العقاري :رسم سنوي على الملكية المبنية وغير المبنية موجودة فوق التراب الوطني

باستثناء تلك المعفاة من الضريبة بصراحة
-

23

رسم التطهير  :يؤسس لصالح البلدية التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات المنزلية و هو

رسم سنوي لرفع القمامات المنزلية و ذلك على كل الملكيات المبنية .
-

الرسم على الذبح :هو ضريبة غير مباشرة تحصل لصالح البلدية بشبه كلية و التي تقع في

إقليمها مذابح بلدية
-

24.

الرسم على الحفالت :يدفع هذا الرسم بواسطة سند قبض مسلم من طرف البلدية للطرف

الذي قام بالدفع نقدا و ذلك قبل بداية الحفل.
-

الرسم على السكن :رسم سنوي على السكن يستحق على المحالت ذات الطابع السكني أو

المنهي الواقعة في البلدية مقر الدائرة حيث يحصل هذا الرسم من مؤسسة سونلغاز عن طريق
فاتورة الكهرباء و الغاز حسب دورية الدفع و من ثم يدفع هذا الرسم إلى البلدية.
 الرسم على اإلقامة :يمكن للبلدية عن طريق المداولة التصويت على هذا الرسم الواجبتحصيله لتمويل ميزانيتها طبقا ألحكام القانون المتعلق بالبلدية .
-

الرسم على اإلعالنات و الصفائح المهنية :يؤسس لصالح البلدية على اإلعالنات و الصفائح

المهنية باستثناء المتعلقة بالدولة و الجماعات المحلية و الحاملة لطابع اإلنساني ) اإلعالنات على
األوراق العادية  ,المطبوعة و المخطوطة باليد ,اإلعالنات المدهونة و المعلقة في مكان عمومي ,
اإلعالنات المضيئة (.
ب .الرسم على النشاط المنهي ) : (TAPيفرض هذا الرسم على رقم أعمال الذي يحققه في الجزائر
المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاط تخضع أرباحه للضريبة على الدخل اإلجمالي في صنف األرباح
المهنية أو الضريبة على أرباح الشركات

25
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ويحدد معدل الرسم على النشاط المنهي بـ  %6من رقم األعمال حيث يتم توزيعه كما يلي  %22 :26حصة
البلدية  % 61 ,حصة الوالية  %2 ,لصالح صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية .
ج .الضريبة على األمالك :هي ضريبة تتشكل من القيمة الصافية في 22جانفي من كل سنة لمجموع
األمالك الحقوق و القيم الخاضعة للضريبة التي يمتلكها األشخاص و يخضع لها األشخاص الطبيعيون
الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر بالنسبة ألمالكهم الموجودة بالجزائر أو خارج الجزائر حيث تستفيد
ميزانية البلدية بنسبة  % 62من هذه الضريبة.
د .الضريبة الجزافية الوحيدة ) : (IFUهي تحل محل الضريبة على الدخل اإلجمالي والضريبة على أرباح
الشركات حيث تستفيد ميزانية البلدية بنسبة  % 12.62منها
ه .الرسم على القيمة المضافة ) : (TVAجاء هذا الرسم لتعويض الرسم الوحيد االجمالي على االنتاج
و الرسم الوحيد على انتاج الخدمات و يوزع ناتج الرسم على  TVAبالنسبة لألعمال المحققة كمايلي :
 % 22البلدية  %22 ,الدولة  % 22 ,الصندوق المشترك للجماعات المحلية
و .رسوم أخرى:هناك رسوم أخرى تجمع لصالح البلدية منها  :الرسم على الزيوت و الشحوم  ,رسم
تكميلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي  ,رسم لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة
العالجات في المستشفيات  ,الضريبة على الدخل اإلجمالي صنف الريوع العقارية ,الضريبة على أرباح
المناجم ) , (IBMضريبة على مداخيل الصيد البحري على عاتق البحارة و الصيادين .
المحور الثالث :حالة تطبيقية لبلدية الجزائر الوسطى
لمعرفة واقع المالية المحلية ومقارنة المداخيل الجبائية مع غيرها من المداخيل التي تعود للبلدية
سنقوم بأخذ بلدية الجزائر الوسطى كنموذج.
 .2.0تقديم بلدية الجزائر الوسطى
بلدية من بلديات والية الجزائر تابعة لدائرة سيدي امحمد أنشئت بموجب المرسوم الرئاس ي المؤرخ
في  ، 2122/26/21الرئيس الحالي للمجلس الشعبي لبلدية الجزائر هو السيد بطاش عبد الحكيم ،تعتبر
المركز االقتصادي للجزائر و يتميز نشاطها االقتصادي على وجه الخصوص بالخدمات ( )serviceو التجارة
(  )commerceكما أنها تحتضن مقرات أغلب الشركات الكبرى و أهم اإلدارات المركزية .27
.0.0

الهيكل التنظيمي لبلدية الجزائر الوسطى.

تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم  62/12المؤرخ في  2112/26/26المتضمن القانون األساس ي الخاص
لعمال البلديات وتنفيذا لسياسة الحكومة في مجال اإلصالح اإلداري تم إنشاء الهيكل التنظيمي لبلدية
الجزائر الوسطى بموجب المداولة رقم  11/22ويمكن تلخيص هذا الهيكل حسب المخطط التالي:
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الشكل رقم : 22الهيكل التنظيمي لبلدية الجزائر الوسطى()21
رئيس المجلس الشعبي البلدي
ديوان الرئيس
األمانة العامة
مديرية التنظيم واإلدارة العامة

مديرية الموارد البشرية

مديرية التعمير والتجهيز
مديرية المالية والشؤون االقتصادية

مديرية النشاطات االجتماعية والمحيط

المصدر :وثيقة مقدمة من بلدية الجزائر الوسطى

 .0.0مقارنة بين المداخيل الجبائية والتجارية لبلدية الجزائر الوسطى لسنتي  6222و6224
مقارنة بين المداخيل التجارية والمداخيل الجبائية لسنتي  6222و 6224نجد أن المداخيل الجبائية أكبر
حيث تمثل المداخيل الجبائية نسبة % 12من إجمالي المداخيل لسنة  6222و يعتبر الرسم على النشاط
المنهي  TAPأكبر إيراد بمبلغ 1 829 371 476.00دج  ،و نسبة  % 12.01لسنة  6224و يعود اإليراد األكبر
للضريبة الجزافية الوحيدة  IFUبمبلغ  255 800 558.93دج  .وهذا ما يوضحه الشكل التالي:
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جدول رقم  :22المداخيل الجبائية و التجارية لبلدية الجزائر الوسطى لسنة 6222
المداخيل التجارية

المبلغ /دج

المداخيل الجبائية

المبلغ /دج

690 100,00

الرسم على القيمة المضافة TVA

ناتج االمالك العمومية

63 708 176,88

ضرائب غير مباشرة

74 598 617,29

ناتج و أعباء السنوات المالية السابقة

14 134 158,95

الضريبة على الدخل اإلجمالي IRG

122 516 942,49

خدمات

374 900,00

الرسم العقاري TF

22 129 553,33

منتوجات أخرى

308 000,00

الرسم على النشاط المهني TAP

1 829 371 476,60

خدمات أخرى

537 000,00

الضريبة الجزافية الوحيدة IFU

253 298 594,35

منتوجات

المجموع 2017

المجموع 2017
79 752 335,83
المصدر :بلدية الجزائر الوسطى بالتصرف

278 394 868,22

2 580 310 052,28

جدول رقم :26المداخيل الجبائية والتجارية لبلدية الجزائر الوسطى لسنة 6224
المداخيل التجارية
منتوجات

المبلغ /دج

المداخيل الجبائية

المبلغ /دج

118 500,00

الرسم على القيمة المضافة TVA

240 543 642,44

ناتج االمالك العمومية

88 766 847,86

ضرائب غير مباشرة

94 411 240,42

ناتج و أعباء السنوات المالية السابقة

13 839 537,08

الضريبة على الدخل اإلجمالي IRG

119 528 599,47

خدمات

495 900,00

الرسم العقاري TF

51 960 121,31

منتوجات أخرى

1 232 000,00

الرسم على النشاط المهني TAP

215 525 500,34

خدمات أخرى

66 000,00

الضريبة الجزافية الوحيدة IFU

255 800 558,93

المجموع 2018

104 518 784,94

المجموع 2018

977 769 662,91

المصدر :بلدية الجزائر الوسطى بالتصرف

و هذا راجع لإلصالحات المالية المحلية التي جاءت بها الحكومة بعد أزمة انخفاض أسعار المحروقات حيث
عملت على تثمين الموارد الخاصة بالبلدية المتعلقة بإيرادات أمالك الجماعات المحلية إضافة إلى دعم
المصالح المكلفة بتحصيل الضرائب و الرسوم المحلية و تم إدراج إجراءات جديدة ضمن قوانين المالية
من أجل الرفع من مستوى اإليرادات الضريبية خاصة المتعلقة بالبلدية (مثال :تخصيص  %22من الضريبة
الجزافية الوحيدة لفائدة الجماعات المحلية) ،وعملت أيضا على ترشيد اإلنفاق بغض النظر عن الموارد
المالية المتاحة ،ووضعت أيضا منهجية إلعداد الميزانية حيث تكون فيها التقديرات المالية للنفقات تبعا
للفائدة واألثر المرجو منها مع األخذ بعين االعتبار اإلمكانيات المالية المتاحة حسب كل جماعة محلية.

.1.0

المشاكل المالية والحلول المقترحة:

أ -بعض المشاكل التي تعاني منها بلديات:
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ً
خصوصا منها الجبائية ،باإلضافة إلى
تعاني البلديات مشاكل عديدة لعل أهمها الصعوبات المالية،
المشاكل التنظيمية والتسييرية عالوة على ذلك فإن التقديرات المالية للبلديات تختلف باختالف
األنشطة االئتمانية وهذا االختالف يعبر عن عدم توزيع جهود التنمية في البلدية .من أهم المشاكل التي
تعاني منها البلديات نذكر:
 مشكل سوء تقدير مجاميع اإليرادات والنفقات في الميزانية ،ويرجع ذلك لعدم استخدام أساليبإحصائية ورياضية دقيقة واالعتماد على التخمينات في التقدير عوض التنبؤ العلمي الدقيق.
 عدم قدرة ميزانية البلديات على تغطية النفقات المتزايدة المرتبطة بالتسيير والتجهيز وعليه لجأتهذا النوع من البلديات إلى اللجوء إلى موارد التمويل الخارجي مما يقلص من درجة استقالليتها المالية
ويجبرها على اللجوء بصفة شبه آلية إلى السلطات المركزية.
 عدم التمتع باالستقاللية و هذا ظاهر من خالل اعتماد البلديات على اإلعانات بنسبة كبيرة التيوصلت إلى  % 21.22في تمويل الميزانية بعضها ،و هذا يؤثر على مدى استقاللية البلديات في العمل
وإمكانية مبادرتها في التخطيط و بالتالي تحقيق التنمية المحلية ،و قد شهدت مختلف بلديات القطر
الجزائري الفقر الشديد مما يجعل مواردها الذاتية شبه منعدمة ،و ً
غالبا ما تعتمد في تغطية نفقاتها
من اإلعانات ،و بهذا تصبح البلديات غير فعالة في التنمية المحلية ،ذلك أن هذه األخيرة تتطلب جهود
كبيرة و قدرة مالية هائلة لالستثمار و بذلك التطوير.
ب -بعض اإلصالحات للنهوض بالتنمية المحلية
لكي تكون هناك تنمية محلية ال بد من التغيير كضرورة لمسايرة ومواكبة التحوالت والتحديات التي فرضتها
ً
العولمة ،هذا التغيير ال بد من أن يتم في إطار سياسة عامة محلية ،ولتحقيق ذلك ،ال بد أوال من القضاء
ّ
على المشاكل التي تعاني منها بلدية والبلديات ككل وهذا لم يتم إال باتخاذ إجراءات تصحيحية إلصالح
المالية المحلية والتي تعتبر شرط من شروط النهوض بالتنمية المحلية.
وبناء على ذلك ،فإن البلديات يجب أن تبحث على موارد تمويلية ذاتية تمكنها من التكفل بمهامها في مجال
اإلنفاق العام من خالل استقالل عقالني لمواردها المالية المحلية وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة
وتشخيص دقيق لممتلكاتها واستغالل ثرواتها وقد يكون تشجيع االستثمار المحلي ومنح مزايا للمستثمرين
في مجال استغالل بعض األنشطة الزراعية وغيرها وسيلة تمكن البلديات العاجزة ً
ماليا من زيادة حصيلة
غير الجبائية وبالتالي تقديم خدمات تستجيب الحتياجات المواطنين.
إن االعتماد على موارد خارجية يقلل من حرية البلديات في اتخاذ القرارات ،ففي معظم األحيان تقدم
اعتمادات اإلعانات في إطار مخصص ،وبذلك تفرض على البلديات مشاريع معينة دون رغبتها.
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إن رفع اإليرادات الذاتية يكون عن طريق تثمين الموارد غير الجبائية ،أما على صعيد ترشيد اإلنفاق فيكون
عن طريق تخفيض تلك النفقات الضخمة التي يتم صرفها على تسيير البلديات دون الحاجة إلى ذلك من
خالل:
 توظيف اإلطارات والكفاءات باإلضافة إلى الترشيد في التوظيف. اعتماد أسلوب الرقابة على التسيير ونفقاته.من جانب آخر يجب إعادة النظر في تنظيم وتسيير البلديات من خالل توسيع أدوارها بحيث تستجيب إلى
المعايير الدولية في مجال تسيير المدن وتقديم خدمات ترقى إلى تطلعات المواطنين من الناحية االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.

 .1تحليل النتائج:
عرضنا في هاته الورقة البحثية مصادر تمويل ميزانية البلديات ودورها في تحقيق التنمية المحلية ،والذي
تطرقنا له من خالل ثالثة محاور ،فمثال لميزانية البلدية وإعدادها وكذلك المبادئ التي تحكمها ،أما
المحور الثاني خصصناه لمصادر تمويل الميزانية والمتمثلة أساسا في التمويل الذاتي (مصادر داخلية)،
ومصادر خارجية ،فضال عن دراسة حالة بلدية الجزائر الوسطى.
وعليه في إطار دراستنا لهذا البحث إستنتجنا مايلي:
تتكون موارد ميزانية البلدية من حصيلة الجباية ،ومداخيل ممتلكاتها إضافة إلى الوصايا والهبات واإلعانات
والقروض والمحصل عليه مقابل مختلف الخدمات والحقوق الناتجة من القطاعات االشهارية.
بالرغم من تعدد وتنوع المصادر العامة للبلدية من ذاتية وخارجية إال أنها تبقى غير كافية لتلبية حاجيات
المواطنين التي هي في وتيرة متزايدة وتحقيق اهداف البلدية ،وبالنتيجة ال يمكن االضطالع بالدور المحدد
لها مما يستدعي تطوير هذه الموارد وتكييفها مع المتغيرات اإلقتصادية الراهنة والتفكير في ايجاد موارد
جديدة ترفع من فعالية البلدية وتجعلها قادرة على مواجهة الصعوبات المالية التي تواجهها.
من أهم الصعوبات التي تواجه ميزانية البلدية هي عدم تالئم الموارد مع األعباء الموكلة لها بموجب
القانون ،وعدم استقرار الموارد المالية للبلدية خاصة منها الجبائية ،إن جملة العوائق التي تواجه تنويع
وتطوير الموارد المالية للبلدية ال يمكن تجاوزها بل يجب مواجهتها وذلك بالحرص على تطبيق مختلف
االصالحات وتبني االفاق التي من شانها خلق موارد مالية ذاتية للبلدية ،وتأكيدا على الفرضيات المطروحة،
حتى تقوم البلدية بأداء سليم أضحت الظروف تملي على السلطات المركزية إعادة النظر في النصوص
التي كبلتها بها وإعادة صياغتها بالشكل الذي يضمن لها حرية التصرف في أموالها كالتزويد حصة البلدية
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من المحصالت الجبائية ،من جهة أخرى على البلدية أن تعيد تثمين مواردها الذاتية سواء المالية أو
البشرية ،كترشيد عملية االنفاق باعتماد الطرق الكمية و العلمية في إختيار المشاريع ،ضرورة تكوين و
تحسين أداء الموظفين و المنتخبين المحليين.
خاتمة:

تعتبر الجماعات المحلية مقاطعات إدارية الالمركزية للدولة ،ف ي تقوم بتسيير المرافق العمومية من أجل
تحقيق حاجيات المواطن وتستعين البلديات بالضرائب لتغطية نفقاتها إال أن نصيب البلديات هو نصيب
م حدود نظرا للضيق مجال تطبيقها ،إضافة إلى أن هذه الضرائب يتم تحديد معدالتها بصفة موجزة على
جميع البلديات ف ي إجبارية في تحصيلها كما يوجد أخرى اختيارية يمكن للبلدية إنشاءها حسب احتياجات
الميزانية.
قلة الموارد المالية هو السبب الوحيد في الحالة الالمركزية للجماعات المحلية ،وبالتالي يمكننا القول إنه
يجدر إيجاد طرق أخرى لضمان تحصيل أنجع وأوفر وإيجاد معدالت جديدة لتمويل الجماعات المحلية التي
تشتكي معظمها من نقص الميزانية الموكلة إليهم والحفاظ على االستقالل المالي للبلدية.

اإلحاالت والمراجع:

 1عبد الرزاق الشيخلي االدارة المحلية دار الميسرة للنشر عمان  6222ص 206
2المادة  222قانون 22.22مؤرخ في  66يوني و 6222المتعلق بالبلدية
 3ابحي كريمة " وضع ديناميكية جديدة لتفصيل دور الجماعات المحلية في التنمية " جامعة سعد دحلب كلية العلوم االقتصادية
 4المادة  222قانون 22.22مؤرخ في  66يوني و 6222المتعلق بالبلدية
 5المادة  221قانون 22.22مؤرخ في  66يوني و 6222المتعلق بالبلدية
 6المادة  242قانون 22.22مؤرخ في  66يوني و 6222المتعلق بالبلدية
 7المادة  242قانون 22.22مؤرخ في  66يوني و 6222المتعلق بالبلدية
8المادة  214قانون 22.22مؤرخ في  66يوني و 6222المتعلق بالبلدية
 .9د /علي العربي ود /عبد المعطي عساف :إدارة المالية العامة ،الكويت ،ص .14
 .10د /عادل أحمد حشيش ود /مصطفى رشدي :مقدمة في االقتصاد العام ،مصر ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،2114 ،ص .222
 .11القانون  62-12المؤرخ بـ  22أوت  ،2112المادة .22
.12القانون  62-12المؤرخ بـ  22أوت  ،2112المادة .22
 .13القانون  ، 62-12مرجع سابق ،المادة .22
 14المادة  212قانون 22.22مؤرخ في  66يوني و 6222المتعلق بالبلدية
 .15محمود حسين الوادي ،زكرياء أحمد عزام :المالية العامة والنظام المالي في اإلسالم ،عمان ،مرجع سابق،ص.12
16جمال زيدان ،واقع التنمية المحلية على ضوء اإلصالحات االقتصادية في الجزائر ،6222-2111مذكرة لنيل شهادة الماجستير في فرع
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تنمية الوعي الجبائي كمدخل لزيادة إيرادات الجباية المحلية
Développement du civisme fiscale comme point d’entrée pour augmenter les revenus de
la fiscalité locale

 نوي نجاة.د
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس
n.noui@univ-boumerdes.dz

 سعت مختلف اإلصالحات التي شهدتها الجباية المحلية في الجزائر إلى تعزيز مواردها بهدف ضمان:ملخص
التمويل الضروري لميزانيات الجماعات المحلية مما يمكنها من تحقيق استقالليتها المالية وتحقيق أهدافها
.التنموية على المستوى المحلي
لكن عند تقييم اإليرادات المحققة من الجباية المحلية تبين أنها ذات مردود ضعيف نتيجة العديد من
 وهذا.المشاكل التي تواجهها ومنها ظاهرة التهرب الجبائي الناجم عن نقص الوعي الجبائي لدى المواطنين
ما يستدعي من الجماعات المحلية والدولة ضرورة تكثيف جهودها وتبني استراتيجية تهدف من خاللها إلى
.العمل على تنمية الوعي الجبائي لمواطنيها وتحسيسهم بأن دفع مساهماتهم الجبائية هو واجب وطني
. إيرادات الجباية المحلية، الوعي الجبائي، الجباية المحلية:الكلمات المفتاحية
RESUME :
Les différentes réformes dont la fiscalité locale en Algérie a été témoin, cherchait à renforcer ces
ressources afin d’assurer le financement nécessaire aux budgets des collectivités locales ce qui lui
permettrait de réaliser son autonomie financière ainsi que d’atteindre ses objectifs de
développement sur le niveau local.
Cependant, lors de l’évaluation de ressources générées par la fiscalité locale, il a été constaté
qu’ils ont un faible rendement ; en raison de nombreux problèmes auxquels elle est confrontée
notamment le phénomène d’évasion fiscale résultant du manque de civisme au sein des citoyens,
cela appelle les collectivités locales et l’Etat à intensifier leurs efforts et à adopter une stratégie à
travers laquelle ils visent à développer la conscience fiscale de ses citoyens, et à leurs faire
comprendre que le paiement de leurs contributions fiscales est un devoir national.
Mots clés : fiscalité locale, civisme fiscale, les ressources de la fiscalité locale
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 .1مقدمة:
تؤدي الجماعات المحلية دورا بارزا في تحقيق التنمية المحلية ،باعتبارها أقرب للمجتمع المحلي وأكثر
دراية بمختلف حاجياتهم للتكفل بها ،وتق ــديم خ ــدمات مختلف ــة ذات ط ــابع المحل ــي ف ــي العدي ــد م ــن
المج ــاالت ،وفي سبيل تمكينها من القيام بدورها التنموي بكل كفاءة وتحقيق األهداف المرجوة البد من
وجود أداة للتمويل تتسم بالديمومة واالستقرار ،وهذا ما توفره الجباية لما تمتاز به من خصائص تخولها
ً
لتأدية هذا الدور الهام .وأمال في تعزيز هذا األخير عملت الدولة على تثمين وترشيد الجباية المحلية بإدراج
العديد من اإلصالحات عليها بغية تفعيلها لتمكين الجماعات المحلية من الحصول على موارد مالية كافية
لسد نفقاتها المستمرة والمتزايدة.
لكن رغم سلسلة اإلصالحات التشريعية التي شهدتها الجباية المحلية إال أن إيراداتها بقيت تتسم
بالضعف وهذا نتيجة العديد من المعيقات التي تحول دون تحقيقها لذلك ،والتي من بين أهمها تفي ي
ظاهرة التهرب الجبائي التي أصبحت تفوت على الدولة وجماعاتها المحلية مبالغ مالية معتبرة ،وهذا نظرا
لضعف الوعي لدى المواطنين بأهمية أداءهم لواجباتهم الجبائية ودورها في تمويل وتحقيق التنمية المحلية.
وعليه يعتبر البحث عن العوامل األساسية المساهمة في انخفاض الوعي الجبائي للمواطنين والعمل
على تنميته أحد المقومات الضرورية ألي إصالح جبائي .وإدراكا من القائمين على السياسة الجبائية بأهمية
ذلك ،تم تبني استراتيجية جديدة إلصالح المنظومة الجبائية تعمل على كسب رض ى المواطنين إلقامة
سياسة تطوعية وإسهامية.
على ضوء هذا يمكننا طرح اإلشكالية التالية:
فيما يتجلى دور تنمية الوعي الجبائي للمواطنين لزيادة إيرادات الجباية المحلية؟
وقد تمت معالجة هذه اإلشكالية من خالل العناصر التالية:
أوال :تشخيص مكونات الجباية المحلية في الجزائر.
ثانيا :واقع إيرادات الجباية المحلية بالجزائر خالل الفترة(.)6262-6226
ثالثا :الوعي الجبائي كآلية للرفع من إيرادات الجباية المحلية.
 .6تشخيص مكونات الجباية المحلية في الجزائر.
تحتل الجباية مكانة بارزة في معظم الدول ومنها الجزائر لكونها أداة مالية وتدخلية هامة يمكن االرتكاز
عليها للتأثير على مستوى النشاط االقتصادي واالجتماعي وبذلك تسمح بتطور المجتمع في جميع النواحي
وتحقيق أهداف التنمية بوجه عام.
وقد تم تعريف الجباية على أنها عن مجموعة من القواعد القانونية واإلدارية التي تنظم مختلف الضرائب
والرسوم والتي تجبى لصالح الدولة والجماعات المحلية( .خالص ي ،6221 ،صفحة )611
من خالل ما سبق يمكننا استنباط تعريف الجباية المحلية والتي هي مختلف االقتطاعات الجبائية
الموجهة لصالح الجماعات المحلية لتمويل ميزانياتها باإليرادات المالية الضرورية...
وبذلك هي أداة هامة تمكن الجماعات المحلية من تحقيق عدة أهداف كتمويل النفقات المستمرة
والمتزايدة الناجمة عن مختلف الخدمات المقدمة ،تحقيق تنمية محلية مستدامة
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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وحتى تتمكن الجباية المحلية من أداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه يجب أن تتصف بالخصائص
التالية( :قدي ،6222 ،صفحة )211
 ضرورة أن تمتاز حصيلتها باالرتفاع مع مرور الزمن بما يسمح بمواكبة الحاجة المتزايدة للخدمات
العامة المحلية؛
 أال تكون كثيرة التأثر بالتقلبات االقتصادية؛
 يجب أن تكون تكاليف جبايتها أقل ما يمكن؛
 أن يكون توزيعها على نحو متساو نسبيا بين الجماعات المحلية؛
 ضرورة وجود عالقة وثيقة بين المواطنين الذين يدفعون الجباية والذين يستفيدون منها.
على هذا األساس تبنت الجزائر جملة من اإلصالحات الجبائية عن طريق تشكيل مجموعة متنوعة من
الضرائب والرسوم تهدف من خاللها إلى تفعيل الجباية المحلية.
 .2 .6الجباية المحصلة لفائدة الدولة والجماعات المحلية
تتكون هذه الموارد من الضرائب والرسوم التي تتقاسمها الجماعات المحلية مع الدولة ونجد منها.
أ .الرسم على القيمة المضافة :أني ئ الرسم على القيمة المضافة في الجزائر سنة  2112معوضا كل
من الرسم الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج ،والرسم الوحيد اإلجمالي على تأدية الخدمات .لكنه لم يدخل
حيز التطبيق إال ابتداء من الفاتح أفريل ( .2116يحياوي ،6222 ،صفحة )12
یعتبر الرسم على القیمة المضافة ضريبة عامة لالستهالك تخص العمليات ذات الطابع الصناعي
والتجاري والحرفي أو الحر .و علیه تقص ى من المجال التطبیقي للرسم على القیمة المضافة
العمليات ذات الطابع الفالحي أولها طابع الخدمة العمومية غير التجارية( .للضرائب ،لدليل التطبيقي للرسم على
القيمة المضافة ،6262 ،صفحة  ،)26ويحدد حاليا معدلين للرسم على القيمة المضافة هما  %1بالنسبة
للمعدل المخفض ،و  %21بالنسبة للمعدل العادي.
ويتم توزيع ناتج الرسم على القيمة المضافة كما هو موضح في الجدول الموالي:
جدول رقم  :22توزيع حصيلة ناتج الرسم على القيمة المضافة.
صندوق الضمان والتضامن
البلدية
الجهة المستفيدة الدولة
للجماعات المحلية
النسبة
%22
%22
%22
بالنسبة األعمال المحققة في الداخل
22%
%22
%42
بالنسبة األعمال المحققة ضمن االستيراد
المصدر :المادة  222من قانون الرسوم على رقم األعمال سنة .6262

يتجلى لنا من الجدول أعاله أن أكبر نسبة توزيع حاصل هذا الرسم تستفيد منه ميزانية الدولة،
يليها صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية ،لتتحصل البلدية على أقل نسبة.
ب .الضريبة الجزافية الوحيدة  :تم استحداث هذه الضريبة بموجب قانون المالية لسنة  ،6222حيث
تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تغطي الضريبة على الدخل اإلجمالي ،الرسم على القيمة المضافة
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والرسم على النشاط المنهي .يخضع لها األشخاص الطبيعيون والشركات المدنية ذات الطابع المنهي
التي تمارس نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفیا ،وكذا التعاونیات الحرفية والصناعات التقليدية التي ال
بتجاوز رقم أعمالها السنوي أو إيراداتها المهنية السنویة خمسة عشر ملیون دینار) 15.000.000دج)
ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضریبة حسب الربح الحقیقي( .للضرائب ،قانون الضرائب
المباشرة والرسوم المماثلة ،6262 ،صفحة )21
تتحدد قيمة الضريبة الجزافية الوحيدة الواجبة على أساس أحد المعدلين التاليين %2:بالنسبة
ألنشطة اإلنتاج وبيع السلع ،و %26بالنسبة لألنشطة األخرى.
توزع حصيلة الضريبة الجزافية الوحيدة كما يلي:
الجدول رقم  : 26توزيع حصيلة الضريبة الجزافية الوحيدة في الجزائر
الصندوق
الغرفة الوطنية
غرف
غرف الصناعة
الجهة
ميزانية
للصناعة
التجارة
التقليدية
المشترك
البلديات الوالية
المستفيد
الدولة
التقليدية
والصناعة
والمهن
للجماعات المحلية
ة
% 0.01
% 0.5
% 0.24
%2
% 5 % 40.25 % 49
النسبة
المصدر :المادة  20من قانون المالية لسنة  6222المعدلة للمادة  646مكرر 2من قانون الضرائب المباشرة والرسوم
المماثلة.

ت .الضريبة على الثروة :یتشكل وعاء الضریبة على الثروة من القیمة الصافیة في أول جانفي من كل سنة
لمجموع األمالك ،الحقوق والقیم الخاضعة للضريبة التي یمتلكها األشخاص الطبیعیون الذین یوجد
مقرهم الجبائي بالجزائر ،بالنسبة ألمالكهم الموجودة بالجزائر أو خارجها ،أو بحسب عناصر مستوى
معيشتهم إذا كانوا ال يحوزون على أمالك ،أما األشخاص الطبيعيون الذين لیس لهم مقر جبائي
بالجزائر بالنسبة ألمالكهم الموجودة بالجزائر .وتتحدد قيمة ضريبة الثروة على األمالك التي تفوق
قيمتها الصافية 100.000.000دج بتطبيق السلم التصاعدي التالي:
الجدول رقم  :20سلم الضريبة على الثروة.
قسط القیمة الصافیة من األمالك الخاضعة للضریبة( دج)

النسبة)(%

2
أقل من 222.222.222
2.22
من  100.000.000إلى150.000.000
2.62
من  150.000.001إلى250.000.000
2.02
من  250.000.001إلى350.000.000
2.2
من  350.000.001إلى450.000.000
2
ما یفوق450.000.000
المصدر :المادة  642مكرر 4من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .6262

ویتم توزیع حاصل الضریبة على الثروة وفق ما يلي %22 :لفائدة ميزانیة الدولة و %02لصالح
ميزانية البلدیات.
ث .الضریبة على الدخل اإلجمالي صنف الریوع العقاریة  :تفرض على المداخیل الناتجة عن إیجار
العقارات المبنیة أو أجزاء منها وكذا إیجار كل المحالت التجاریة أوالصناعیة إذا لم تكن مدرجة في
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أرباح مؤسسة صناعیة ،تجاریة  ،حرفیة ،مستثمرة فالحیة أومهنية غير تجاریة وكذا اإلیرادات الناتجة
عن إیجار أمالك غير المبنیة بمختلف أنواعها بما فيها األراض ي الفالحیة.
وتخضع المداخیل المتأتیة من اإلیجار المدني ألمالك عقاریة ذات استعمال سكني بالنسب التالية:
 7%فيما يخص المداخیل المتأتیة من إیجار السكنات ذات االستعمال الجماعي %22 ،لالستعمال
الفردي ،و % 22بالنسبة للمداخیل المتأتیة من إیجار المحالت ذات االستعمال التجاري أو المنهي.
كما یطبق هذا المعدل على العقود المبرمة مع شركات .ویوزع حاصل الضریبة على الدخل اإلجمالي
صنف الریوع العقاریة كما یلي  %22 :لفائدة ميزانیة الدولة ،و % 22لفائدة البلدية التي يقع فيها العقار
(المالية و ،.قانون المالية )6262 ،
ج .الرسم على تعبئة الهاتف النقال :تم تأسيس هذا الرسم سنة  6221حيث يطبق على تعبئة الدفع
المسبق ويستحق شهريا على متعاملي الهاتف النقال بنسبة  ،% 2ويدفع ناتج هذا الرسم من طرف
المكلفين إلى قابض الضرائب المختص إقليميا خالل العشرين يوما األولى من الشهر الموالي ،یوزع
حاصل الرسم على مبلغ إعادة التعبئة كما یلي% 14 :لصالح ميزانية الدولة % 2 ،لصالح صندوق
التضامن و الضمان للجماعات المحلیة ،و % 2لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني( .المالية
و ،.قانون المالية)6224 ،
ح .قسيمة السيارات  :تؤسس قسیمة على السیارات المرقمة في الجزائر ویقع عبءها على كل شخص
طبیعي أو معنوي صاحب السیارة الخاضعة للقسیمة ،وتدفع قيمتها لدى كل من قابض ي الضرائب،
البرید والمواصالت مقابل تسلیم قسیمة الصقة.
یوزع حاصل تعریفة القسیمة كاآلتي % 22 :لصالح ميزانیة الدولة %02 ،لصالح صندوق التضامن
والضمان للجماعات المحلیة ،و  %62لصالح الصندوق الوطني للطرقات والطرق السریعة.
(للضرائب ،قانون الطابع ،6262 ،الصفحات )01-04
خ .رسم سنوي على السیارات واآلالت المتحركة :.ینشأ رسم سنوي یطبق على السیارات واآلالت المتحركة
ویستحق عند اكتتاب عقد تأمين السیارات من قبل صاحب السیارة أو اآللة المتحركة.وتحدد قيمته
ب 1500دج بالنسبة للسیارات السیاحیة ،و 3.000دج للمركبات األخرى والمركبات ذات العجالت.
ویتم توزیع عائدات هذا الرسم على النحو التالي %22 :لصالح ميزانیة الدولة ،و %02لصالح صندوق
التضامن والضمان للجماعات المحلیة (المالية و ،.قانون المالية )6262 ،
د .الرسم على األطر المطاطية المستوردة :أستحدث هذا الرسم سنة  6222وتم تعديله بموجب المادة
 21من قانون المالية لسنة  6221والذي يتضمن تحديد مبلغ الرسم كما يلي:
-

750دج عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة.

 450دج عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة.ويتم توزيع حصيلته كما يلي % 02:لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة % 01،
لصالح ميزانية الدولة ،و % 02لصالح الصندوق الخاص بالتضامن الوطني %2 ،لصالح الصندوق
الوطني للبیئة والساحل.
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ذ .الرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية :أسس هذا الرسم بموجب المادة 620من
قانون المالية لسنة  2002وتم تعديله بموجب المادة  41من قانون المالية لسنة ،6262حيث يطبق
هذا الرسم بمبلغ  02222دج عن كل طن من مخزون النفايات الصناعية الخاصة أوالخطيرة المفرزة
من قبل المؤسسات الصناعية.
وتوزع حصيلته المالية كما يلي %12 :لفائدة ميزانية الدولة  % 04 ،للصندوق الوطني للبيئة
والساحل %22 ،لفائدة البلديات.
ر .الرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات المؤسسات االستشفائية :أستحدث هذا الرسم
بموجب المادة  204من قانون المالية لسنة  2002والمعدلة بموجب المادة  12من قانون المالية
لسنة  ، 6262بهدف تشجیع عدم تخزین النفايات المرتبطة بأنشطة العالج في المستشفيات و
العيادات الطبیة  ،حيث يفرض بسعر مرجعي قدره  22222دج عن كل طن من النفايات ،وتوزع
حصيلته كما يلي %22 :للصندوق الوطني للبيئة % 02 ،لفائدة ميزانية الدولة ،و %62لفائدة البلديات
.
ز .الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي على الكمیات المنبعثة التي تتجاوز القیم
المحددة :أنشأ هذا الرسم بموجب المادة  622من قانون المالية لسنة  2002وتم تعديله بموجب
المادة  12من قانون المالية لسنة  ،6262يهدف هذا الرسم للحد من على التلوث الجوي ذو المصدر
الصناعي على الكمیات المنبعثة التي تتجاوز القیم المحددة ويطبق معامل مضاعف ما بين  1و  5تبعا
لمستوى التلويث ،وتخصص حصيلته كما يلي % 22 :لفائدة ميزانية الدولة % 00 ،للصندوق الوطني
للبيئة والساحل % 22 ،لفائدة البلديات.
س .الرسم التكميلي على المياه الصناعية ذات المصدر الصناعي :أسس هذا الرسم بموجب المادة 11
من قانون المالية لسنة  6226والمعدلة بموجب المادة  16من قانون المالية لسنة ،6262يندرج
فرض الرسم وفقا لحجم المیاه المطروحة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الصناعي للمؤسسات
والذي یتجاوز حدود القیم المحددة بموجب التنظیم الساري المفعول.
توزع حصيلة هذا الرسم كما يلي % 01 :لفائدة ميزانية الدولة % 01 ،لفائدة البلديات%22 ،
للصندوق الوطني للبيئة والساحل %22 ،للصندوق الوطني للمياه.
ش .الرسم على الزیوت و الشحوم و تحضير الشحوم :أسس هذا الرسم استنادا للمادة  22من قانون
المالية  6222وعدل بموجب المادة  10من قانون المالية  6262حيث یحدد بـ 02222د.ج عن كل
طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني والتي تنجم عن استعمالها زیوت مستعملة .تخصص
مداخیل هذا الرسم كما یأتي %16 :لفائدة ميزانیة الدولة %01 ،لفائدة البلدیات بالنسبة للزیوت و
الشحوم و تحضير الشحوم المصنوعة داخل التراب الوطني ،ولفائدة صندوق التضامن والضمان
للجماعات المحلیة بالنسبة للزیوت و الشحوم و تحضير الشحوم المستوردة %61 ،لفائدة الصندوق
الوطني للبیئة و الساحل.

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

162

تنمية الوعي الجبائي كمدخل لزيادة إيرادات الجباية المحلية

 . 6.6الجباية المحصلة لفائدة للجماعات المحلية
تتمثل الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية بصفة مشتركة بين البلديات والواليات وصندوق
الضمان والتضامن للجماعات المحلية ومنها:
أ .الرسم على النشاط المنهي  : TAPيعتبر الرسم على النشاط المنهي من الضرائب المباشرة التي تفرض
على رقم األعمال المحقق ،تم إنشاءه في الجزائر سنة  2112معوضا بذلك الرسم على النشاط الصناعي
والتجاري و الرسم على النشاط غير التجاري (المهن الحرة).
يحدد المعدل العادي للرسم على النشاط المنهي ب  ،%6وفیما یخص نشاطات البناء واألشغال العمومیة
والري يقدر ب  %6مع تخفیض بنسبة  ،%62یرفـع هذا المعدل إلى 3%فیمـا یخـص رقـم األعمـال النـاتج
عـن نشـاط نقـل المحروقات بواسطة األنابیب.و یخفض إلى % 1بدون االستفادة من التخفیضات بالنسبة
لنشاطات اإلنتاج.
ویتم توزیع حصيلته وفق ما يلي %22:لصالح البلدیة % 61،لصالح الوالیة % 2 ،لصالح صندوق الضمان
والتضامن للجماعات المحلیة.
ب .الرسم العقاري على الملكیات المبنیة وغير المبنية .تم تأسيس الرسم العقاري سنة  2122لصالح
البلديات ،وهو ضريبة عينية تمس األمالك (العقارات) المبنية والغير المبنية الموجودة في التراب الوطني
وتجدر اإلشارة أن قيمة اإلخضاع الضريبي لألمالك المبنية والغير مبنية تحسب على أساس القيمة
اإليجارية (بوزيدة ،6222 ،صفحة  )212المناطق الجغرافية المحددة حسب القانون.
یحسب الرسم بتطبیق المعدل  %0على الملكیات المبنیة الكاملة والمشغولة ،أما الشاغرة تخضع
لمعدل  ، %22أما بالنسبة لألراض ي العمرانیة التي تشكل ملحقات للملكیات المبنیة أو للملكیات غير
المبنیة تحدد كما يلي % 22 ،% 2 ،% 2 :بحسب اجم مساحتها ،و % 0بالنسبة لألراض ي الفالحیة.
(المالية و ،.قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  ،6262 ،الصفحات )24-22
ت .رسم لتطهير .أسس هذا الرسم السنوي لفائدة البلدیات التي فيها مصلحة لرفع القمامات وذلك على
كل الملكیات المبنیة .ويحدد مبلغه كما يلي( :المالية و ،.قانون المالية )6262 ،
 ما بين  1500دج و  2.000دج على كل محل ذي استعمال سكني؛
 ما بين  4000دج و  14.000دج على كل محل ذي استعمال منهي ،تجاري ،حرفي أو ما شابهه؛
 ما بين  10.000دج و  25.000دج على كل أرض مهيأة للتخییم والمقطورات؛
 ما بين  22.000دج و  132.000دج على كل محل ذي استعمال منهي ،تجاري ،حرفي أو ما شابهه ینتج
كمیات من النفایات تفوق األصناف المذكورة أعاله.
ث .الرسم على الذبح :وهو ضريبة غير مباشرة تقبض لفائدة البلديات التي تتوفر فيها مذابح ،ويفرض على
كل المنتجات االستهالكية ،وهو رسم نوعي يقبض على كل كيلوغرام من اللحم للحيوانات المذبوحة،
ويدفع هذا الرسم من قبل مالك اللحم وقت الذبح كما يفرض على اللحوم المستوردة ،تقدر قيمته
ب 22دج/كغ( .للضرائب ،قانون الضرائب غير المباشرة ،6262 ،صفحة )22
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ج .الرسم على اإلعالنات والصفائح المهنية :أسس هذا الرسم لفائدة البلديات استنادا ألحكام المادة 56
من القانون رقم  99 - 11المتضمن قانون المالية لسنة  ، 2000المعدلة بالمادة  78من القانون رقم
17 - 11المتضمن قانون المالية لسنة  ، 2018فإن كل اإلعالنات مهما كان شكل صنعها وغايتها وكذا
الصفائح المرتبطة بممارسة كل مهنة ،تخضع إلى رسم سنوي محسوب على أساس عدد اإلعالنات
والصفائح وأاجامها، ،تدفع من طرف أصحابها ،طابعيها ،أو ناشريها.
ح .الرسم على اإلقامة :استحدث هذا الرسم لفائدة البلديات ويفرض على األشخاص غير المقيمين بها
وتلك المصنفة قانونا ،وتحدد تعريفته على أساس الشخص وعلى اليوم الواحد من اإلقامة ،وهي
تتراوح بين 22و 22دج بالنسبة لألشخاص واليوم الواحد ،على أال تتجاوز  222دج على العائلة.
غـيـر أنه بالـنسـبـة للـمؤسـسات الفندقية ذات ثالث نجوم و أكثر تحدد تعريفته على النحو اآلتي  200دج
للفنادق ذات ثالث نجوم 122 ،دج دينار للفنادق ذات أربع نجوم و 222دج للفنادق ذات خمس نجوم.
(المالية و ،.قانون المالية التكميلي )6224 ،
خ .الرسم على الحفالت :أسس هذا الرسم لصالح البلديات التي تنظم فيها الحفالت العائلية ،وتقدر
قيمته وفق ما يلي :من  222إلى  422دج عن كل يوم عندما ال تتعدى مدة الحفل الساعة السابعة
مساءا ،وإذا تعدتها من  2222إلى  2222دج (المالية و ،.قانون المالية . ) 6222 ،
 .0واقع إيرادات الجباية المحلية بالجزائر خالل الفترة(.)6262-6262
 .2.0تقييم مردودية الجباية المحلية في الجزائر:
يتضح لنا من الجدول أدناه أن إيرادات الجباية المحلية في الجزائر عرفت على العموم وتيرة متزايدة
خالل الفترة قيد الدراسة ،إذ انتقلت من  10.20مليار دج سنة  6226إلى  622.02مليار دج سنة  ،6222أي
بزيادة تقارب  0أضعاف ،لتبلغ  126.62مليار دج سنة  ،6221ويمكن إرجاع ذلك إلى جملة اإلصالحات
الجبائية المنتهجة بهدف تبسيط النظام الجبائي وتحسين اإليرادات الجبائية بإنشاء ضرائب ورسوم جديدة
وتعديل معدالت البعض منها إلنعاش ميزانية الدولة والجماعات المحلية .ومن المتوقع أن تنخفض قيمتها
سنة  6262نتيجة انخفاض إيرادات الجباية العادية حسب تصريح السيدة أمال عبد اللطيف المديرة
العامة للضرائب بسبب تداعيات جائحة كورونا (المديرية العامة للضرائب.)6262 ،
كما نالحظ أن نسب تطور إيرادات الجباية المحلية هي األخرى شهدت تزايدا مستمرا لتصل إلى أعلى قيمة
لها سنة  ،6222وهنا يتبين بوضوح األثر المالي للضريبة الجزافية الوحيدة المستحدثة بنفس السنة والتي
يعود جزء منها لصالح الجماعات المحلية كما تم التطرق إليه سابقا ،لتعاود هذه النسب في االنخفاض
التدريجي ابتداء من سنة  6222وهي متذبذبة بحسب األوضاع التي شهدها االقتصاد الجزائري مما استدعى
بضرورة مراجعة بعض توزيعات المعدالت الجبائية لصالح الدولة.
الجدول رقم :21تطور إيرادات الجباية المحلية والجباية العادية في الجزائر خالل الفترة ()6262-6226
الوحدة :مليار دج

البيان
السنوات

إيرادات الجباية
المحلية ()2

نسبة تطور إيرادات
الجباية المحلية( )

إيرادات الجباية العادية
()6

النسبة () ( )6/2
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6226
6220
6221
6222
6222
6222
6224
6221
6222
6222
6226
6220
6221
6222
6222
6222
6224
6221
6262

21.21
22.42
22.44
22.22
22.24
62.60
62.21
62.01
21.21
22.22
22.42
22.22
22.02
22.62
22.02
22.42
22.14
22.44

142.66
10.20
226.44
2.21
11.22
220.22
21.22
222.12
221.42
4.22
222.22
212.22
2.21
261.12
242.22
62.14
221.60
142.42
61.20
212.22
2226.11
62.12
622.42
2021.04
2.21
622.02
2214.21
1.11
622.26
2111.24
26.41
022.22
6222.21
22.14
016.40
6262.02
2.21
021.20
6222.02
2.22
012.61
6221.26
2.20
011.62
6222.22
22.22
102.22
6242.21
22
121.61
6121.22
2.21
126.62
(6216.22إلى غاية
)6262/22/02
المصدر :من إعداد الباحثة استنادا على إحصائيات مقدمة من المديرية العامة للضرائب.

استنادا إلى النتائج المحققة يمكن القول أنه حقيقة ساهمت اإلصالحات في عملية الرفع من إيرادات
الجباية المحلية ،لكن إذا ما تم مقارنتها بإجمالي اإليرادات العادية المحصلة لفائدة الدولة نالحظ أنها
بلغت في المتوسط خالل الفترة ( )6221-6226حوالي  % 22.2وهي نسبة ضعيفة ،ويمكن إرجاع ذلك للعديد
من المشاكل والمعيقات التي تواجهها.
 .6.0معيقات الجباية المحلية في الجزائر.
والتي سنحاول تلخيص أهمها فيما يلي:
 التوزيع غير العادل لإليرادات الجبائية بين الجماعات المحلية والدولة حيث تنفرد هذه األخيرة
بتحصيل الضرائب والرسوم ذات المردود المالي الكبير فيما تتولى الجماعات المحلية بتسيير وتحصيل
الضرائب قليلة االيراد.
 قلة مردودية الجباية المحلية المحصلة من الجماعات المحلية حيث نالحظ أن الضرائب والرسوم
التابعة للجباية المحلية والتي يعود أمر تحصيلها لمصالح الدولة قد سجلت نسب تفوق  % 12من
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

165

نوي نجاة

الجباية المحلية لسنة . 6221بينما نسبة تحصيل اإليرادات الجبائية من طرف الجماعات المحلية تبقى
ضعيفة مثلما يوضحه الشكل الموالي:
الشكل رقم  :22تركيبة الجباية المحلية العائدة لصالح الجماعات المحلية لسنة .6221
الرسم على القيمة املضافة()TVA
1

0,33

0,63

1,33
1,15

3,82

الرسم على النشاط املنهي()TAP
الضريبة الجزافية الوحيدة ( )IFU
الضریبة على الدخل اإلجمالي املداخيل العقاریة IRG Revenue
Fonciers
الرسم على السكن ()Taxe d'Habitation

43,82

قسيمة السيارات ( ) Vignette

47,92

الرسم العقاري والتطهير () TF/ TA

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات مقدمة من المديرية العامة للضرائب.

يتبين لنا من الشكل أعاله مدى الضعف الكبير في مردود الجباية المحلية المحصلة من الجماعات المحلية
بالنظر إلى إمكانيات الجبائية التي تتمتع بها وهذا بسبب االختالالت والنقائص التي تطبع عمليات المعاينة
والتحصيل والمراقبة على حد سواء ونجد منها( :المحاسبة ،التقرير السنوي ،6262 ،صفحة )204
 عدم قدرة مصالح الجماعات المحلية على إرساء كل الحقوق والرسوم بسبب غياب مدونات ودالئلُ
تجمع مختلف الحقوق والرسوم والتي تمكنها من التحكم الجيد في تسيير اإليرادات الجبائية.
 قلة االهتمام الذي يوليه المسؤولون المحليون لتعبئة الجباية المحلية التي تدخل ضمن صالحياتهمويتجلى هذا على الخصوص ،في غياب إحصاء شامل ومحين لإلمكانات الجبائية مثل إحصاء اإلعالنات
والصفائح المهنية ،المؤسسات الموجهة الستقبال السواح والزوار ،وقاعات الحفالت من أجل تثمين
وعاء الرسوم المتعلقة بها.
 التأخر في عقد المداوالت من طرف المجالس الشعبية البلدية من أجل تطبيق بعض الرسوم أوتحيين تعريفاتها وغياب الصرامة في تطبيق بعض الرسوم على غرار الرسم الصحي على اللحوم.
 خزائن البلديات المكلفة بتحصيل اإليرادات المحلية غير مزودة بالقدر الكافي من التأطير والتجهيزاتوالبرمجيات اإلعالمية وغير مدعمة كذلك باإلجراءات واألدوات القانونية التي تسمح لها بالقيام
بالواجبات المطلوبة ،وبالتالي ضمان مستوى أمثل من التحصيل للحقوق والرسوم البلدية ،وهذا
بالرغم من إعادة تنظيم مصالح خزينة البلدية وتدعيم صالحيات أمين الخزينة في مجال التحصيل
الجبري.
 غياب تبادل للمعلومات الضرورية لتأسيس الجباية بسبب عدم التنسيق بين مختلف الهيئاتومصالح الدولة ،كغياب التنسيق بين الجماعات المحلية والمصالح الجبائية ،شركة سونلغاز،
البنوك والمؤسسات المالية.
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بواقي التحصيالت الجبائية المتراكمة من ديون وغرامات قضائية التي تعرف نموا مستمرا من سنة
إلى أخرى إذ بلغت حوالي 11.379,166مليار دج سنة ( 6222المحاسبة ،التقرير التقييمي لمجلس
المحاسبة  ،6222 ،صفحة  ،)04لترتفع إلى 64ر 26224مليار دج سنة  6224مما تفوت موارد مالية
هامة سواء للدولة أو جماعاتها المحلية حيث أن نسبة كبيرة من هذه المبالغ تتعلق بحاالت يصعب
تحصيلها إذ يتعلق األمر بديون تتعلق بمؤسسات عمومية تمت إعادة هيكلتها وبشركات أفلست مع
انعدام أصول للحجز عليها و كذا ديون عالقة على عاتق أشخاص طبيعيين متوفين دون ترك أصول
(للضرائب ا . ،.إحصائيات مقدمة من المديرة العامة للضرائب حول اإليرادات الجبائية المحصلة
)6224 ،
 تفي ي ظاهرة التهرب الجبائي الذي هو عبارة عن مجموع السلوكات الرامية إلى تقليص مبالغاالقتطاعات الجبائية الواجبة الدفع ،فإذا كان ذلك باستخدام أدوات مشروعة فيدخل في إطار
األمثلية الجبائية وهي الوضعية التي ينجح فيها المكلف في تقليص مبلغ الجباية الواجب عليه دفعها
من دون أن ينتهك القانون أو يقلص من التزاماته الجبائية ،باستفادته من استخدام ثغرات القانون
وعم دقة النصوص بتفسيرها في االتجاه الذي لم يقصده أو يقدره المشرع بالضرورة( ،قدي،
 ،6222الصفحات  )622-622وإذا كان بوسائل غير مشروعة فيدخل ضمن دائرة الغش الجبائي
أي االمتناع أو التخفيض بطريقة غير مشروعة عن دفع الجباية المستحقة ،ونماذجه متنوعة جدا،
كاألخطاء اإلدارية في التصريحات ،تخفيض اإليرادات ،وتضخيم النفقات ، 2116 ،Barilari( .صفحة
.)16
 إن ظاهرة التهرب الجبائي تؤدي إلى حرمان كل من الدولة وجماعاتها المحلية من موارد مالية معتبرة،حيث تنجم هذه الظاهرة عن التصرفات السلبية لفئة من المواطنين اتجاه الجباية نتيجة انخفاض
مستوى وعيهم الجبائي ،وعليه لنجاح أي سياسة إصالح جبائي (سواء من الناحية التشريعية أو
اإلدارية) يجب أن تدعم بتبني إجراءات عملية تعمل على زيادة الوعي الجبائي لدى المواطنين،
لتحسيسهم بالدور الهام الناجم عن دفع مستحقاتهم الجبائية في بناء المجتمع وازدهاره في شتى
المجاالت.
 .1الوعي الجبائي كآلية للرفع من إيرادات الجباية المحلية.
يعتبر تنمية الوعي الجبائي أحد الركائز األساسية التي يجب العمل عليها إلنجاح وبلوغ سياسة جبائية مثلى،
كون أن تحقيق أهداف هذه األخيرة في أي مجتمع إنما هي رهن بمستوى وعي أفراده بمدى أهمية أداء
واجباتهم الجبائية ودورها في تمويل وتحقيق التنمية.
 .2.1ماهية الوعي الجبائي.
أ .مفهوم الوعي الجبائي.
يمثل وعي الفرد ضرورة أساسية لقيام المجتمعات المتحضرة ومتطورة ،حيث يعرف الوعي بأنه حصيلة
ما لدى اإلنسان من أفكار ووجهات نظر ومفاهيم عن الحياة من حوله في مختلف مستوياتها وبذلك يكون
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وعيه شامل ،وإن اقتصرت على ناحية أو مستوى واحد فيكون جزئيا كالوعي السياس ي ،االجتماعي والوعي
الجبائي.
وعليه يمكن تعريف هذا األخير بأنه :هو اإلدراك الكامل من قبل األفراد لمسؤوليتهم المالية إزاء المجتمع
والدولة ،فكلما نضي شعور أولئك األفراد بواجباتهم نحو المجتمع وكانت ثقتهم كبيرة بالحكومة ،كلما أقبلوا
على دفع الضرائب مختارين( .علوان ،6222 ،صفحة )22
كما تم تعريفه على أنه شعور المواطن بواجبه نحو وطنه وما يقتضيه ذلك من تضحيات مادية تعين الدولة
على مواجهة ما تلقى من أعباء( .مراد ،6220 ،صفحة )222
مما سبق يمكننا تحديد مفهوم الوعي الجبائي على أنه إحساس الفرد بروح التضامن والتعاون في المجال
الجبائي مع دولته لبناء مجتمع حضاري متطور ،و مدى اقتناعه بأن دفع مختلف واجباته الجبائية يدخل
في إطار مسؤوليته االجتماعية نحو مجتمعه.
وينشأ هذا الوعي من خالل شعور المواطن بدرجة التزام الدولة وجماعاتها المحلية في تحقيق برامج التنمية
والعمل على رفاهية المجتمع وتحقيق طموحاته ورفع مستواه الحضاري بكل أشكاله.
ب .أهمية الوعي الجبائي في تحقيق أهداف الجباية المحلية
يساهم الوعي الجبائي في زيادة اجم إيرادات الجباية المحلية والتي تعد أحد أهم موارد الجماعات
المحلية ،مما يساعدها في تحقيق األهداف المرجوة من فرضها للجباية ،والتي نجد منها:
 تمويل التنمية المحلية :تحتل الجباية مكانة هامة في المساهمة في تكوين رأس المال الالزملتحقيق التنمية المحلية وتحسين األحوال المعيشية للمجتمع المحلي .
 تغطية األعباء العامة  :تسمح الجباية بتوفير الموارد المالية للدولة وجماعاتها المحلية بصورةتضمن لها الوفاء بالتزاماتها اتجاه اإلنفاق على الخدمات المطلوبة ألفراد المجتمع ،أي تمويل اإلنفاق
على الخدمات العامة وعلى استثمارات اإلدارة الحكومية) كبناء السدود ،والمستشفيات ،والجامعات،
وشق الطرق)( .بوزيدة ،6222 ،،صفحة )4
 رفع مستوى المعيشة:ونعني به توفير أسلوب الحياة الكريمة وذلك بتحقيق ضروريات الحياة منمأكل وملبس ومأوى ،إضافة إلى الخدمات الصحية( .الحجازي ،2114 ،صفحة )01
 زيادة الدخل المحلي :يعتبر زيادة الدخل المحلي من بين أهداف التنمية ذلك أن الغرض األساس يالذي يدفع الدولة وجماعاتها المحلية إلى القيام بالتنمية إنما هو فقر وانخفاض مستوى معيشة
سكانها.
 تحقيق العدالة التوزيعية للدخل والثروة:وذلك من خالل توزيع الدخل واإلنتاج بطريقة عادلةبين أفراد المجتمع الواحد.
 تقليل الفوارق االجتماعية:وذلك بفرض ضرائب مرتفعة على أصحاب الدخول والثروات المرتفعةثم إعادة توزيع حصيلتها على أصحاب الدخول المنخفضة( .دراز ،6221 ،صفحة )22
 معالجة مشكلة أزمة السكن:إذ تسخر الدول في هذا المجال امتيازات جبائية لمستثمري القطاعالسكني وتدنية المعدالت الجبائية على األراض ي لتشجيع األفراد على بناء وحدات سكنية.
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 تشجيع المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام :حيث تقدم الدولة لهذا النوع من المؤسساتوالجمعيات تسهيالت جبائية من شانها تطوير نشاطها لتعم المنفعة الجميع.
 معالجة مشاكل البيئة :وذلك بفرض معدالت مرتفعة على المنتجات الملوثة للبيئة ،كالمنتجاتالكيميائية والبترولية التي تنبعث منها غازات سامة تهدد سالمة المواطنين.
ت .العوامل المؤثرة على الوعي الجبائي
توجد العديد من العوامل التي تؤثر في درجة الوعي الجبائي لدى المواطنين ونجد من بينها:
 تعدد أنواع الضرائب والرسوم المكونة للجباية المحلية ورفع معدالتها من أجل تغطية النفقات،يؤدي إلى زيادة األعباء الجبائية على المواطنين وإحساسهم بثقل العبئ الجبائي الذي يدفعهم إلى تغير
نظرتهم حول الجباية ،فالمواطن يشعر نفسه مالحقا بصورة غير طبيعية وبنفس الوقت فإن الخدمات
العامة المقدمة له ال تعكس اجم العبء الجبائي الملقى على عاتقه وهذا ما يؤدي إلى ضعف وعيه
الجبائي بشكل عام.
 الثقة في سياسة اإلنفاق العام تزيد من تقبل المواطن للجباية المفروضة ،حيث أنه كلما اقتنعبأن الدولة تحسن توظيف وتوجيه األموال العامة والحصيلة الجبائية بما يخدم المواطنين ،كلما زاد
التزامه بدفع الجباية واقتنع بها .فالوعي الجبائي يتأثر بمدى إدراك المواطنين بأن النظام الجبائي
القائم هونظام عادل وأن الدولة تقوم بتقديم الخدمات مقابل اإليرادات المحصلة (المنفعة
التبادلية)( .العمور ،6221 ،،صفحة )624
 يعد توفر الثقة بين المواطن كمكلف بالضريبة واإلدارة الجبائية ممثلة عن الدولة وجماعاتهاالمحلية عنصر مهم وفعال ألن وجوده يؤدي إلى تحسين العالقة بينهما وفقدانه يؤدي إلى تعميق
الفجوة بينهما،وهذا ما يؤدي إلى انخفاض الوعي الجبائي.
 إن مستوى كفاءة وتنظيم اإلدارة الجبائية وطبيعة عالقتها بالمكلفين بالضريبة يلعب دورا مهمافي تحديد درجة الوعي الجبائي لديهم ،إذ كلما ارتفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وكانت العالقة
بينهم وبين اإلدارة الجبائية مبنية على أسس إنسانية وديمقراطية ،كلما التزم المكلفين بالضريبة
بدفعها طوعا.
 انتشار البيروقراطية والفساد له تأثير كبير على تطور الوعي الجبائي لدى المكلفين بالضريبةفرغبتهم في االلتزام الطوعي تتأثر سلبا عندما يكون مستوى البيروقراطية عاليا ،ويتأثر إيجابا عندما
تكون هناك رقابة ومكافحة للفساد.
 تعقد اإلجراءات اإلدارية وعدم عدالة التقديرات في بعض الحاالت يزيد من النظرة السلبيةللمكلف بالضريبة اتجاه الجباية.
 وجود ثغرات في التشريع الجبائي التي من شأنها المساهمة في تغيير سلوك المكلف بالضريبةبالتهرب من الواجبات الجبائية وعدم االلتزام بها.
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 غياب العدالة الجبائية بين أفراد المجتمع الواحد نتيجة تهرب بعض المواطنين من دفعمستحقاتهم الجبائية ،مما يؤدي إلى زيادة إحساس المواطنين الملتزمين أنهم يدفعون ضرائب غيرهم
مما يقود إلى نشوء انطباع س يء عن الجباية.
 عدم استقرار النظام الجبائي جراء التعديالت المتكررة للقوانين التي تؤدي في الكثير من األحيانإلى عدم إمكانية مسايرة المواطنين كمكلفين بالجباية لها ،وهو ما يشكل ضغط نفس ي لهم يقودهم
للنفور من أداء إلتزماتهم ،خصوصا في ظل حدوث اصطدام مع اإلدارة الجبائية بسبب األخطاء
المرتكبة نتيجة هذه التغييرات.
 اإلحساس بالخطأ وتأنيب الضمير يؤثر على سلوك المواطن اتجاه الجباية ،فكلما كانت أخالقهتتصف بالسمو كلما زاد التزامه الطوعي بالضريبة ،والعكس صحيح.
 اعتقاد بعض المواطنين أن تجنب دفع الجباية ليست جريمة أخالقية كالجرائم المنصوص عليهافي قانون العقوبات كالسرقة واالختالس،ويعتبرون أن المتهرب هو سارق شريف يقوم بسرقة الدولة
وهذا ما تؤكده المقولة الشهيرة لـ "Lampe Charleالمتهرب من الضريبة هو سارق شريف ألنه ال
يسرق إال الدولة والتي تعتبر شخصا معنويا" ،فهم يعتبرون أن سرقة الدولة ال تعد سرقة وأن المكلف
بالضريبة المخالف للقوانين ال يلحق الضرر باآلخرين ،وال يرتكب إثما في حق المجتمع ،وهذا ما
يدفعهم لتبرير عدم التزامهم.
 عدم إيمان بعض المواطنين بمشروعية الجباية ألنها فرضت بناء على قانون ،أما الزكاة ف ي ركنمن أركان اإلسالم المفروضة على األغنياء لصالح الفقراء هذا من جهة ،ومن جهة أخرى اعتقادهم
بأن دفع حقوق كل من الزكاة والجباية معا سيثقل كاهلهم مما يؤدي بهم إلى النفور من دفع الجباية.
 إضافة لما سبق توجد العديد من العوامل األخرى التي تساهم بالتأثير السلبي على الوعي الجبائيكالتكوين التاريخي لكره الضريبة ،حب الفرد للذات والمال وهو صفة فطرية عند اإلنسان ،الظروف
االقتصادية الخاصة بالمواطن كضعف قدرته الشرائية ،إحساس المواطن بعدم وجود سيادة فعلية
للدولة وعدم سريان القانون على الجميع......
.6.1الجهوذ االمبذولة لتعزيز الوعي الجبائي لزيادة إيرادات الجباية المحلية.
ينبثق عن ضعف الوعي الجبائي للمواطنين تفي ي العديد من الظواهر السلبية كالتهرب الجبائي،
االقتصاد الموازي ...،والتي تؤثر في مجملها سلبا على حصيلة إيرادات الجباية المحلية ومنها في قدرة تمويل
الجماعات المحلية وهذا ما استدعي منها ومن الدولة بذل العديد من الجهود بهدف تنمية ورفع الوعي
الجبائي للمواطنين والتي نجد منها:
 تبنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة اإلقليم سنة  6222بالتنسيق مع دوائر وزاريةأخرى إصالحا يهدف لعصرنة الجباية المحلية وتثمين ممتلكات الجماعات المحلية بوضع قواعد
جديدة للتسيير تسمح للسلطات العمومية استغالل أفضل للموارد المحلية ،من خالل تعزيز المركزية
بعض االختصاصات الجبائية بغية االستجابة النشغاالت المواطنين وذلك "بتقريب مركز القرار من
المواطن" .حيث أن تطبيق النظام الجبائي الجديد يدخل في إطار "منظومة تخفيف اإلجراءات وإضفاء
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االنسجام عليها لجعل المواطن يستفيد من الخدمات العمومية بكل أريحية( .السلطة الجبائية
للجماعات المحلية ال زالت محدودة )6221 ،
 وضع الجماعات المحلية استراتيجية لكسب ثقة المواطنين من خالل العمل على تجسيد مختلفبرامج التنمية المحلية على أرض الواقع والمتمثلة في المستشفيات و تعبيد الطرقات و المدارس و
المطاعم المدرسية.....
 وفي إطار إرساء دعائم الثقة بين الدولة ممثلة بأجهزتها ومواطنيها تسعى إلى إضفاء الشفافية عنطريق توفير البيئة المناسبة التي تسمح للمواطنين باالطالع على مختلف إنجازاتها في جميع المجاالت.
فمثال في الميدان المالي تقوم سنويا عبر قوانين المالية بتوضيح مختلف إيراداتها ونفقاتها ،كيفية توزيع
إيرادات بعض الضرائب والرسوم والتي تصرف بعدها على شكل خدمات ومشاريع تعود عليه بالنفع....
 في إطار إعالم المواطنين بغرض تنمية الوعي الجبائي تم إعادة تصميم موقع وزارة المالية وتحويلهإلى بوابة إلكترونية ،من أجل تزويد المستخدمين بالمعلومات واألخبار والمنشورات واإلعالنات
والخدمات اإللكترونية في األمور االقتصادية والمالية بشكل سهل وسريع.
 استحداث هياكل جبائية جديدة وهي مديرية كبريات المؤسسات ،مراكز الضرائب والمراكز الجواريةللضرائب وذلك بهدف التقرب أكثر من المكلف والحرص على جودة الخدمة المقدمة من خالل
تخصيص فضاءات االستقبال وحداثة األجهزة ومراقبة تعامالت الموظفين ،كل هذا من أجل تحسين
عالقتها بالمكلفين بالضريبة وكسب رضاهم وتعزيز الوعي الجبائي لديهم.
 وفي إطار مسعى تحسين عالقة اإلدارة الجبائية بالمكلفين تبنت العديد من اإلجراءات كإدخالالتكنولوجيا الرقمية في تنفيذ مختلف تعامالتها معهم عن بعد ،مما يسهل عليهم أداء التزاماتهم الجبائية
دون عناء التنقل إلى إداراتها.
 إصدار كتيبات للمكلفين بالضريبة باللغتين العربية والفرنسية ،يشرح فيها التزامات كل مكلف،كيفية وآجال دفعها.
 إعالم المواطنين بمختلف القوانين و التغيرات التي تطرأ عليها من خالل الجرائد الرسمية التي تنشرباللغتين العربية و الفرنسية المتوفرة في شكل مطويات أو عبر الموقع االلكتروني خصوصا أنها المصدر
األساس ي لنشر المعلومات التي ال يمكن الشك في مصداقيته.
 عقد العديد من األيام الوطنية المفتوحة على مستوى الوطني بمختلف الهياكل التابعة للمديريةالعامة للضرائب بهدف تحسيس المواطنين بمدى أهمية الجباية.
كما تم تنظيم مؤخرا جلسات وطنية حول اإلصالح الجبائي بتاريخ  ،62 ،62و 66جويلية  6262بمشاركة
العديد الفاعلين من أساتذة ،خبراء محاسبين ،أعضاء مجلس األمة ونواب المجلس الشعبي الوطني،
مشاركين من خلفيات مهنية ومؤسساتية ،ورؤساء الجمعيات واالتحاديات المهنية ورؤساء الغرف التجارية
وإطارات من مختلف الوزارات .حيث أن الهدف المنشود من خالل هذه المشاركة الموسعة إشراك جميع
األطراف الفاعلة بشكل غير متحيز في مسعى التبسيط اإلداري وبناء نظام جبائي ّ
فعال وعادل ،وتعزيز وعي
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المواطن بخصوص مسألة تقبل الضريبة وخلق الثقة داخل المجتمع والتي هي ّ
قيم أساسية لبروز حس
المواطنة الجبائية( .للضرائب ل ،.نوفمبر  ،6262صفحة )26
 .2خاتمة.
تسعى الجماعـات المحليـة فـي إطار تحقيـق التنميـة المحليـة إلى تقديم العديد من الخدمات لمواطنيها،
لكن لقيـامها بالمهام المنوطة بها يتطلب ضرورة توفرها على جهاز تمويـل يضـمن لها الموارد المالية الضرورية
لسد مختلف نفقاتها ،لذا تم تخصيص لها جزء من الجباية تختلف نسبها وطريقة تحصيلها حسب نوع
الضرائب والرسوم من أجل تدعيم خزينتها المالية وتحقيق استقالليتها المالية واإلدارية .لكن المردودية
المالية لهذه الجباية المحلية ما زالت تعاني من ضعف بالرغم من اإلصالحات العديدة التي شهدتها ،ويمكن
رد ذلك للعديد من النقائص التي تعرفها سواء من الناحية التشريعية ،اإلدارية ،وخصوصا للظواهر السلبية
الناجمة عن انخفاض الوعي الجبائي لدى المواطنين.
ولقد توصلنا من خالل هذه الورقة البحثية إلى مجموعة من النتائج التالية:
 التوزيع غير العادل لإليرادات الجبائية بين الدولة والجماعات المحلية ،ويظهر ذلك من خالل عدم
التوازن بين مردودية الضرائب العائدة للدولة التي حققت حوالي  % 41من إجمالي اإليرادات الجبائية
لسنة  ،6262لكونها تتميز بغزارتها واتساع وعائها وسهولة تحصيلها ،أما مردودية الضرائب العائدة
للجماعات المحلية فقد بلغت حوالي  % 22بسبب بصعوبة تحصيلها وضيق وعائها وضعف حصيلتها
وقلة الخاضعين لها.
 الضعف الشديد إليرادات الجباية المحلية المحصلة من طرف الجماعات المحلية والتي بلغت نسبة
 % 0من إجمالي إيرادات الجباية المحلية سنة  6221إذا ما قورنت بإيرادات الجباية المحلية
المحصلة من قبل الدولة والتي تمثل حوالي  ،%12ويمكن إرجاع هذا الضعف إلى إنخفاض الوعي
الجبائي لدى المواطنين بحيث ال يقومون بالتصريح للعديد من الضرائب والرسوم.
 بالرغم من اإلصالحات التي عرفتها الجباية المحلية إال أنها ما زالت تعاني من ضعف في إيراداتها،
بسبب العديد من المشاكل التي تعيق تحصيلها كظاهرة التهرب الجبائي الناجم عن إنخفاض الوعي
الجبائي للمواطنين.
 رغم عديد الجهود المبذولة من طرف الدولة وجماعاتها المحلية لتعزيز الوعي الجبائي للمواطنين
بهدف الرفع م ن مردودية الجباية ،إال أنه ال يزال منخفض ويتوضح ذلك من خالل اجم بواقي
التحصيالت الجبائية المتراكمة من ديون وغرامات قضائية التي تعرف نموا مستمرا من سنة إلى
أخرى إذ بلغت حوالي 64ر 26224مليار دج سنة  6224وهو مبلغ ضخم من شأنه حل األزمة المالية
في الجزائر في حال تحصيله ،باإلضافة لألموال الطائلة التي هي بعيدة عن أعين السلطات المختصة
والمتداولة في السوق الموازية.
وبناء على النتائج السابقة يمكن أن نقترح ما يلي:
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 مواصلة العمل على زيادة الوعي الجبائي للمواطنين عن طريق تعريفهم بواجباتهم الضريبية بشتى
الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة ،وتنظيم الندوات المتخصصة لشرح بنود القوانين
واألنظمة والتعليمات النافذة في المجال الجبائي األمر الذي سيؤدي إلى غرس القيم االجتماعية
واألخالقية الصالحة في نفوس المواطنين وتعريفهم بأهمية الجباية باعتبارها إحدى الوسائل التي
تعين الدولة على القيام بالمنجزات ومشاريع تعود بالخير على عموم المواطنين.
 ضمان االستعمال الرشيد والفعال لالعتمادات المخصصة لمخططات التنمية بهدف تحقيق
التنمية المستدامة للجماعة المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين مما ينعكس إيجابا على
وعيهم الجبائي
 ضرورة إرساء نظام جبائي بسيط ومستقر وأن يتسم بالوضوح والمرونة.
 يجب إعادة النظر ومراجعة حصة الجماعات المحلية من الجباية وذلك بضرورة تخلي الدولة عن
بعض الضرائب والرسوم لصالحها لكي تتحسن وضعيتها المالية.
 فرض ضرائب في حدود معينة بحيث تتوافق مع قدرات المكلفين التكليفية حتى ال يتولد لديهم
اإلحساس بالظلم ،التمييز وغياب العدالة الجبائية.
 دعم مصالح الجماعات المحلية ومدها بالوسائل البشرية الكافية والمؤهلة لتمكينها من تحقيق
قفزة نوعية في مجال تحصيل الجبايات المحلية واإلسهام بشكل كبير في الرفع من مستوى هذه
المصالح.
 تعتبر الثقافة الجبائية جزء من الثقافة الوطنية أو ثقافة المجتمع وترتبط بالمسائل الجبائية،
وعليه يجب على الدولة ضرورة تبني استراتيجية لنشرها في سن مبكرة ليكون له تأثير ايجابي الذي
سوف تتسع قاعدته مع مرور الوقت في المجتمع ،منشأ جيال واعيا جبائيا.
اإلحاالت والمراجع::

.2
.6
.0
.1
.2
.2
.2
.4

المؤلفات:
حامد عبد المجيد دراز ،المرس ى السيد اجازى ،محمد عمر حماد ،النظم الضريبية ،دراسة مقارنة تطبيقية،
الدار الجامعية ،مصر.6221 ،
حميد بوزيدة  ،التقنيات الجبائية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.6222 ،
حميد بوزيدة ،جباية المؤسسات ،دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبة الرسم على القيمة المضافة ،ديوان
المطبوعات الجامعية،الجزائر.6222 ،
رضا خالص ي ،شذرات النظرية الجبائية ،دار هومة ،الجزائر.6221 ،
السيد مرس ي الحجازي ،النظم الضريبية (بين النظرية والتطبيق) ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.2114 ،
عبد المجيد قدي ،دراسات في علم الضرائب ،دار جرير للنشر والتوزيع ،األردن.6222 ،
ناصر مراد ،فعالية النظام الظام الضريبي بين النظرية والتطبيق ،دار هومة ،الجزائر.6220 ،
نصيرة بوعون يحياوي ،جباية المؤسسة-دروس ،تمارين ودراسة الحاالت ،-الصفحات الزرقاء ،الجزائر.6222 ،
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9. Andrè Barilari, lexique fiscale, 2ème édition , Dalloz , paris, 1992 .

 المقاالت:
 .2عالء حسين علوان ،دور اإلعالم في تنمية الوعي الضريبي للمواطن العراقي ،دراسة تطبيقية في الهيئة الهامة
للضرائب ،كلية اقتصاديات األعمال ،جامعة النهرين.6222 ،
 .6ماهر موس ى درغام ،سالم عميرة العمور ،ظاهرة التهرب من ضريبة الدخل في قطاع غزة ،دراسة تحليلية ،مقال
في المجلة األردنية في إدارة األعمال ،المجلد  ، 2العدد . 6221 ،6
 التقارير:
 .2مجلس المحاسبة ،التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة
 ،6222الجزائر.
 .6مجلس المحاسبة ،التقرير السنوي ،الجزائر.6262 ،

.2
.6
.0
.1
.2
.2
.2
.4
.1
.22

القوانين ،الدالئل
القانون رقم  24-26المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،6224الصادر بالجريدة الرسمية العدد  ،16في
 ،6224/22/62المادة  62المعدلة للمادة  22من القانون . 26-12
القانون رقم  22-22المتضمن قانون المالية  ،6224الصادر بالجريدة الرسمية العدد  ،22في،6222/26/ 62
المادة  22المعدلة للمادة  06من األمر .22-21
القانون رقم  21-21المتضمن قانون المالية  ،6262الصادر بالجريدة الرسمية العدد ،42في 6221/26/22
المادة .41
القانون رقم  22-6222المتضمن قانون المالية  6222الصادر بالجريدة الرسمية العدد  ،42في ،6222/26/60
المادة .02
القانون رقم  22-62المتضمن قانون المالية  6262الصادر بالجريدة الرسمية العدد  ،40في ،6262/26/02
المادة  2المعدلة للمادة  16مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وزارة المالية ،المديرية العامة للضرائب  ،قانون الطابع ،الجزائر ،6262 ،المواد  ،021 ،611،022ص .01-04
وزارة المالية ،المديرية العامة للضرائب ،الجلسات الوطنية حول اإلصالح الجبائي ،رسالة المديرية عدد
خاص ،الجزائر ،نوفمبر  ،6262ص.26
وزارة المالية ،المديرية العامة للضرائب ،الدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافة ،الجزائر ،6262 ،ص
26
وزارة المالية ،المديرية العامة للضرائب ،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،الجزائر ،6262 ،المادة
 646مكرر ،2ص.21
وزارة المالية ،المديرية العامة للضرائب ،قانون الضرائب غير المباشرة  ،الجزائر ،6262 ،المادة  ، 126ص
.22

.22
 2.2مواقع االنترنيت
 .2إحصائيات مقدمة من المديرة العامة للضرائب حول اإليرادات الجبائية المحصلة في  ،6224على الموقع:
 ،https://www.aps.dz/ar/economie/98015-2018-5000تاريخ االطالع.6262/26/21 :
 .6إحصائيات مقدمة من المديرة العامة للضرائب لحصة ضيف مورنينغ لقناة الشروق بتاريخ  6262/26/61على
الموقع  ،https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/تاريخ االطالع.6262/22/22 :
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 .0السلطة الجبائية للجماعات المحلية ال زالت محدودة ،على الموقع:
 ،https://www.aps.dz/ar/economie/76586-2019تاريخ االطالع.6262/26/66 :
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ملخص:
إصالح الجباية المحلية هي إحدى األدوات السيادية الهامة التي يظهر من خاللها دور الدولة في الحياة
االقتصادية وهذا لمواكبة التغيرات السريعة والمتداخلة وضبط مهامها وهيئاتها المحلية والتسيير العقالني
والفعال للعالقة بين تمويل االستثمار الحقيقي الذي يؤسس دعائم التنمية المحلية المستدامة ،بالتضامن
والتعاون بين المصالح الجبائية والجماعات المحلية
الكلمات المفتاحية :إصالح الجباية المحلية ،التنمية المستدامة ،الضريبة والرسم.
Abstract:
Local tax reform is considered as one of the important sovereign tools through which
the role of the state in the regulation of economic life emerges. This is to keep pace
with rapid and overlapping changes, control its tasks and local bodies, and effective
management of the relationship between financing real investment, which
establishes the pillars of the sustainable development, in solidarity and cooperation
between tax interests and local groups.
Keywords: local tax reform –sustainable development – taxes and fees

 .2المقدمة:
يتكون نظام الجباية المحلية من مجموعة غير متجانسة من الضرائب والرسوم المختلفة والتي تعود
نواتجها كليا أو جزئيا لفائدة الجماعات المحلية .وتعد موارد الميزانيات المحلية وصندوق التضامن
والضمان للجماعات المحلية متأتية من إيرادات سبعة وعشرون ( )62ضريبة ورسم متفاوتة الدخل ،ويمثل
ناتج كل من الرسم على النشاط المنهي والرسم على القيمة المضافة نسبة  ،% 42من المداخيل الجبائية
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للجماعات المحلية .والهدف من ذلك توفير مصادر تمويل تمكنها من القيام بعملية التنمية المستدامة،
باعتبارها عامل محوري في تحقيقها على المستوى المحلي.
ويستدعي تحقيق التنمية المستدامة صياغة برامج وسياسات تنموية وفق الحاجات األساسية
واألولويات المحلية مما يجعلها أكثر فعالية واستدامة ومن هنا نطرح التساؤل التالي :كيف يمكن إلصالح
الجباية المحلية ان يحقق التنمية المستدامة؟
أهمية الدراسة :تتبع أهمية الدراسة من األهمية التي اولتها الدولة الجزائرية إلصالح الجباية المحلية
ومساهمتها في تمويل ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة.
أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة الى تحقيق مجموعة من األهداف نذكر منها:
الوقوف على تطور الجباية المحلية،
التعريف بمصادر تمويل التنمية المستدامة.
 .6اإلطار المفاهيمي للجباية المحلية:
إن اإلصالح الضريبي المتوقع يهدف الى تعزيز دور الضريبة في تمويل السياسات االجتماعية وخلق
الظروف المالئمة لالستثمار المدر للقيمة المضافة والذي من شأنه تقوية النسيج االقتصادي الوطني
وتحسين التنافسية.
 -2.6تعريف الجباية :يستخدم مصطلح الجباية باختصار لإلشارة الى مجموع الوسائل المادية والبشرية
والتنظيمية المسخرة لغرض ،ربط ،تقدير ،وتحصيل الضرائب على اختالف أنواعها .وتقتض ي ضرورة
التحليل االقتصادي عادة استخدام لفظ مرافق لكلمة جباية داللة على تنظيم هذه الضريبة ،مصدر
حصيلتها او إيراداتها ،مثل جباية عادية وغير عادية ،جباية الضرائب وأشباه الضرائب ،الجباية المحلية
ووطنية ودولية...الخ.
وتجدر اإلشارة الى أن هذه المسميات ال تعد إال أن تكون داللة على مصدر اإليرادات الضريبية أو
الهيئات التي يحق لها االستفادة من إيراداتها أو استخدامها كما هو الحال بالنسبة للجباية المحلية.1
هي مشتق اقتصادي هام يعكس الهيكل االقتصادي واالجتماعي لتطور المجتمع ،لكونه
أداة مالية وتدخليه لها أثارها المتعددة على المستوى الكلي أو الجزئي.2
وهي ذات رباط مادي الذي يربط الفرد بحكومته وببقية أفراد مجتمعه وهي في نفس الوقت
تشكل أداة سيادة فعالة سواء في المجال المالي أو االقتصادي أو االجتماعي أو البيئي خاصة وأن جميع
األنظمة الجبائية تخضع للفلسفة االجتماعية للعصر الذي يسود فيه.3
-6.6

تعريف الجباية المحلية:
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وهي كل اإليرادات الجبائية التي تعود للجماعات المحلية وفق مبدأ إقليمية النشاط أو التخصيص
الجبائي ،في إطار السياسة الجبائية الكلية والهادفة الى التأثير على المؤشرات االقتصادية واالجتماعية
والبيئية ،من خالل توازن الميزانية العامة وتركيبها وأثرها المباشر على االنفاق المحلي وعلى االستثمار وعلى
حماية

واستقرار النمو االقتصادي4.

يحدد قانون الجباية المحلية الضرائب والرسوم والحقوق واالتاوات التي تعود بصفة جزئيا لفائدة
الجماعات المحلية وصندوق التضامن للجماعات المحلية.
والمقصود بها أيضا أن تكون للجماعات المحلية (الواليات والبلديات) نظام جباية مخصص ومنفصل
عن النظام الجبائي للدولة ،تخصص إيراداته وتوزع بحصص معينة بينها.
-0.6

تعريف التنمية المحلية:
هي العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين المجهود الشعبي والحكومي لالرتقاء

بمستوى التجمعات المحلية ،والوحدات المحلية واالجتماعية والثقافية والحضارية ،ومن منظور تحسين
نوعية الحياة لسكان تلك التجمعات المحلية في منظومة شاملة متكاملة.5
-1.6

تعريف التنمية المستدامة:

أ -التنمية :هي عملية أو مجموعة عمليات تغيير قصدية هامة ،تتضافر فيها جهود األفراد والمجتمع بمختلف
مؤسساته لالرتقاء بمختلف قدرات وجوانب النشاط اإلنساني المادي والمعنوي على السواء لتحقيق
الرفاهية والسعادة التي ينشدها الفرد أو تحقيق درجة عالية منها ،وعليه فإن:
ب -التنمية المستدامة :هي اإلدارة المثلى للموارد الطبيعية وذلك بالتركيز على الحصول على الحد األقص ى
من منافع التنمية االقتصادية بشرط المحافظة على خدمات الموارد الطبيعية ونوعيتها ،كما ورد في
تقرير لجنة األمم المتحدة للبيئة والتنمية ،المعروف باسم تقرير بورنت الند ،أن التنمية المستدامة هي
التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة،
وينظر الخبراء إلى التنمية المستدامة على أنها التصور الجديد للمصلحة العامة ،وتطبيقها على النمو
االقتصادي ،مع مراعاة الجوانب البيئية واالجتماعية لكوكب األرض .6
ج -التنمية المحلية المستدامة :هي تلك العملية التي يشترك فيها كل الناس في المحليات والذين يأتون
من كل القطاعات ويعملون سويا لتحفيز النشاط االقتصادي المحلي والذي ينتج عنه اقتصاد يتسم
بالمرونة واالستدامة ،وهي عملية تهدف إلى تكوين الوظائف الجديدة وتحسين نوعية الحياة للفرد
والمجتمع ،بما فيها الفقراء والمهمشين ،مع المحافظة على البيئة ...تعريف األمم

المتحدة7.

 .0تطور الجباية المحلية في الجزائر:
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تجدر اإلشارة الى ان تطور النظام الجبائي المحلي الجزائري كان عبر عدة مراحل مقسمة على فترات
مختلفة تزامنت مع الوضع االقتصادي واالجتماعي
-2.0

للبالد8 .

مرحلة  :2122 – 2126تميزت هذه المرحلة أساسا بتكييف النظام السابق الموروث عن الفترة
االستعمارية وكذا من خالل التعديالت التي مست معدالت الضرائب المختلفة.

-6.0

فترة  2122-2122تكييف وتعديل النظام الجبائي :تميزت هذه الفترة بتعديل وإصالح الضرائب،
خالل هذه الفترة سمح بإحداث بعض التعديالت على الوعاء والتحصيل.

-0.0

فترة  2120 -2122مرحلة انتقالية  :هي الفترة التي سبقت إصالح الجباية المحلية المنصوص عليها
في قانون المالية لسنة  2120حيث تم من خالل هذه الفترة إنشاء ضريبتين هما:

 المساهمة الجزافية للفالحة :هذه المساهمة على عاتق المستثمرات الفالحية عوض عن كل
الضرائب والرسوم المباشرة التي كانت سابقا على عاتق العقارات المبنية وغير المبنية وكذا
المستثمرات الفالحية
 رسم اإلحصائية :يعد رسم اإلحصائية رسما احصائيا يفرض على رقم األعمال ويهدف إلى تخفيف
األعباء الجبائية التي يتحملها صغار المكلفين بالضريبة.
-1.0

فترة  :2141 – 2121تدعيم الموارد الجبائية :تميزت هذه الفترة بإدماج أحكام سنوية في مختلف
قوانين المالية للتقليل من أثر نقص الموارد المحلية ومواجهة تزايد النفقات المتعلقة ببرامج
التنمية والنمو االقتصادي (التمدرس ،النقل ،تسيير وصيانة المنشآت الجماعية.).......وقد تم
تأسيس مجموعة من الضرائب والرسوم مع الغاء أخرى في هذه الفترة.

-2.0

إصالحات سنة  :2141إصالح النظام الجبائي :تم من خالل هذه الفترة انشاء أو حذف عدد من
الضرائب والرسوم عن طريق مختلف قوانين المالية نذكر منها:

 سنة  :2112إدماج الرسم الوحيد اإلجمالي على الخدمات في رسم واحد هو الرسم على القيمة
المضافة وكذا إدماج الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والرسم على النشاط غير التجاري في
رسم واحد هو الرسم على النشاط المنهي.
 سنة  :2112توحيد معدل الرسم على النشاط المنهي.
-2.0

فترة  : 6222 -6222إصالح الجباية المحلية:

تم خالل هذه الفترة إنشاء عدة ضرائب ورسوم وكذا المراجعة بالزيادة لنسب بعض الضرائب التي
نذكر منها:
 سنة :6222إنشاء الرسم الخاص على الرخص العقارية وإنشاء الرسم الخاص على اإلعالنات
والصفائح المهنية.
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 سنة  : 6222تخفيض نسبة الرسم على النشاط المنهي من % 6.22الى % 6وإنشاء ضرائب ورسوم
مرتبطة بالنشاط المنجمي.
 : 6226 إنشاء الرسوم البيئية.
عزز قانون المالية لعام  6226مجموعة من الضرائب البيئية بإدخال عدة ضرائب (ضريبة تشجيع القضاء
على النفايات الصناعية ،وضريبة الحوافز المرتبطة بأنشطة المستشفيات ،والضرائب التكميلية على تلوث
الهواء).
-2.0

فترة  6222الى يومنا هذا :مواصلة اإلصالح الجبائي :تميزت هذه الفترة بالتكفل بإشكالية المالية والجباية
المحلية .في هذا اإلطار نتج عن أشغال اللجنة المكفلة بإصالح المالية والجباية المحلية من خالل التدابير
الجبائية التالية:
سنة : 6222إنشاء الضريبة الوحيدة الجزافية.
سنة  :6224توجيه الضريبة على الدخل اإلجمالي صنف الريوع العقارية وتعميم رسم اإلقامة على
مجمل البلديات ورفع تعريفة الرسم الخاص على الرخص العقارية ورفع نسبة الرسم على النشاط
المنهي على نقل المحروقات إلى .%0
مما سبق ،بات من الواضح بأن إصالح المالية والجباية المحلية شكل مصدر اهتمام للسلطات
العمومية وأن أغلب اإلصالحات انصب أساسا على بعض التغييرات والمراجعة بالزيادة للضرائب والرسوم
المحلية وكذا إنشاء ضرائب ورسوم جديدة.
 :6221أعاد المرسوم التنفيذي رقم  ،002-21تحديد األنشطة الخاضعة للضريبة على األنشطة
الملوثة أو الخطيرة للبيئة ،والذي من خالله تمت إضافة مختلف التغييرات التي تؤثر على البيئة على
مر السنين ،حتى ظهور قانون المالية لعام  6224حيث تم استعراض العديد من األحكام وتمت إعادة
تسمية الحساب الخاص "" FEDEPالصندوق الوطني للبيئة والساحل.
 .1الوضعية الحالية :قسم هيكل الجباية المحلية الى ضرائب المحصلة كلية لفائدة الجماعات المحلية
وتتمثل في:9
-2.1

الضرائب المحصلة كلية لفائدة الجماعات المحلية:
أ -الرسم على النشاط المنهي:
تعريفه :يستحق الرسم بصدد رقم االعمال المحقق في الجزائر ويفرض على المكلفون بالضريبة الذين
يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل اإلجمالي ،في صنف األرباح المهنية أو للضريبة
على أرباح الشركات.
غير أنه تستثنى من مجال تطبيق الرسم ،مداخيل األشخاص الطبيعيين الناتجة عن استغالل
األشخاص المعنويين أو الشركات التي تخضع كذلك للرسم.
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أساس فرض الضريبة :يؤسس الرسم على المبلغ اإلجمالي للمداخيل المهنية االجمالية ،أو رقم االعمال
بدون الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق االمر بالخاضعين لهذا الرسم المحقق خالل السنة.
الحدث المني ئ للرسم على النشاط المنهي :يشمل الحدث المني ئ للرسم على النشاط المنهي:



بالنسبة للمبيعات ،من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة.
بالنسبة لألشغال العقارية وتأدية الخدمات من القبض الكلي أو الجزئي للثمن.
الجدول رقم :2تحديد معدل الرسم على النشاط المنهي

الرسم على النشاط المنهي
المعدل العام
نشاط نقل البترول بواسطة االنابيب
نشاطات اإلنتاج

الحصة العائدة
للوالية
%2.21
%2.44
%2.61

الحصة العائدة
للبلدية
%2.02
%2.12
%2.22

الحصة العائدة لصندوق التضامن
والضمان للجماعات المحلية
%2.22
%2.22
%2.22

المجمو
ع
%6
%0
%2

المصدر :المادة  ،666قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ،6262 ،ص. 22
فيما يخص نشاطات البناء واالشغال العمومية والري ،تحدد نسبة الرسم بـ ـ  %6مع تخفيض بنسبة .%62
ب -الرسم العقاري على الملكيات المبنية:
يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات المبنية مهما تكن وضعيتها القانونية ،الموجودة فوق التراب
الوطني باستثناء تلك المعفية من الضريبة .وتخضع للرسم العقاري على األمالك المبنية التالية:
المنشآت المخصصة إليواء األشخاص والمواد أو لتخزين المنتوجات.
المنشآت التجارية الكائنة في محيط المطارات الجوية والموانئ ومحطات السكك الحديدية
ومحطات الطرقات ،بما فيها ملحقاتها المتكونة من مستودعات ورشات للصيانة.
األراض ي غير المزروعة المستخدمة الستعمال تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضائع
وغيرها من األماكن من نفس النوع ،سواء كان يشغلها المالك أو يشغلها أخرون مجانا أو بمقابل.
 أساس فرض الضريبة:ينتج أساس فرض الضريبة من ناتج القيمة االيجارية الجبائية لكل متر مربع للملكية المبنية ،في المساحة
الخاضعة للضريبة .يحدد أساس فرض الضريبة بعد تطبيق معدل تخفيض يساوي %6سنويا ،مراعات
لقدم الملكية المبنية.غير أنه ال يمكن أن يتجاوز حدا اقص ى قدره.% 62
الجدول رقم  :6تحدد القيمة االيجارية الجبائية لكل متر مربع على النحو التالي:
المنطقة 2
أ 412 :دج
ب422:دج
ج216:دج

المنطقة 6
أ422:دج
ب216:دج
ج224:دج

المنطقة 0
أ216:دج
ب224:دج
ج211:دج

المنطقة 1
أ224:دج
ب211:دج
ج262:دج

المصدر :قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،6262،ص22
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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تحدد مساحة الملكية المبنية الفردية بالحواجز الخارجية لهذه الملكيات ،تتشكل هذه المساحة من
مجموع مختلف المساحات األرضية الخارجة عن البناء ،بالنسبة للعقارات الجماعية ،تتشكل المساحة
الخاضعة للضريبة من المساحة المفيدة.
الجدول رقم  : 0المحالت التجارية والصناعية
المنطقة 6
أ2206:دج
ب2141:دج
ج2004:دج

المنطقة 2
أ2246:دج
ب2206:دج
ج2141:دج

المنطقة 1
أ2004:دج
ب2244:دج
ج2204:دج

المنطقة 0
أ2141:دج
ب2004:دج
ج2244:دج

المصدر :المادة  ، 621قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،6262 ،ص. 22
 األراض ي الملحقة بالملكيات المبنية:الجدول رقم  : 1ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات عمرانية
المنطقة 6
02

المنطقة 2
11

المنطقة 1
21

المنطقة 0
62

المصدر :المادة ، 622قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،6262،ص22
الجدول رقم  :2ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات قابلة للتعمير:
المنطقة 2
06

المنطقة 6
62

المنطقة 0
62

المنطقة 1
26

المصدر :المادة  ، 622قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، 6262 ،ص. 22
تحدد مساحة األراض ي الخاضعة للضريبة التي تشكل ملحقات الملكيات المبنية بالفارق بين
المساحة العقارية للملكية والمساحة التي تمتد على رقعتها المباني أو البنايات التي شيدت عليها.
يحسب الرسم بتطبيق المعدات المبنية أدناه على األساس الخاضع للضريبة:
الملكيات المبنية بأتم معنى الكلمة :ما بين  0%و %2غير أنه بالنسبة للملكيات المبنية ذات
االس تعمال السكني المملوكة من طرف األشخاص الطبيعيين والواقعة في المناطق المحددة
عن طريق التنظيم وغير المشغولة سواء بصفة شخصية وعائلية أو عن طريق الكراء ،تخضع
لمعدل مضاعف قدره%22
واألراض ي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية:
مابين % 2و ،% 22عندما تقل مساحتها أو تساوي 222م
مابين % 2و ، 21%عندما تفوق مساحتها 222م وتقل أو تساوي 2222م
مابين %22و  22%عندما تفوق مساحتها 2222
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تبقى هذه الموارد ضئيلة بسبب التحايل الحاصل في واقع الحال ،أثناء التعامالت التجارية العقارية
وذلك بسبب نقص وعي المتعاملين في هذا المجال بعدم أهمية هذا الرسم بدوره في الحياة العامة وأثره
اإليجابي في الخدمة العمومية وبتواطؤ المكلفين باستخالص هذه الضريبة سواء من موثقين أو مصالح
الضرائب التي تكلف نفسها بتقص ي الحقائق أثناء عمليات البيع و الشراء هذا مما يؤدي بعدم التصريح
بالمبالغ الحقيقية لبيع العقار ،مما يقل ل من نسبة تحصيل الرسوم بقيمتها الحقيقية وهو مما يستلزم
صحوة الضمير لموظفي مصالح المراقبة من جهة وتفعيل آليات رقابة مضادة للتأكد من القيمة الفعلية
للمبادالت العقارية التي تجرى في هذا المجال ،مع اشراك الجماعات المحلية في ذلك ،إذ تعتمد في الوقت
الراهن على أعوان اإلدارة العمومية التابعين لمختلف مصالح االدارة العمومية غير الخاضع تسييرها الى
الجماعات المحلية بل الى االدارة المركزية

للدولة.10

ت -الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية:
يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات غير المبنية بجميع أنواعها ،باستثناء تلك المعفية من
الضريبة وتستحق على الخصوص،


على11 :

األراض ي الكائنة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير ،بما فيها األراض ي قيد التعمير غير
الخاضعة لحد اآلن للرسم العقاري للملكيات المبنية،



المحاجر والمواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق،



مناجم الملح والسبخات،



األراض ي الفالحية.
يحسب الرسم بعد أن يطبق أساس الضريبة بنسبة:



ما بين 2%و %2بالنسبة للملكيات غير المبنية المتواجدة في المناطق غير العمرانية.
بالنسبة لألراض ي العمرانية ،تحدد نسبة الرسم كما يلي:



ما بين  %2و ،% 4عندما تكون مساحة األراض ي أقل من 222م أو تساويها.



ما بين 2%و ،%26عندما تفوق مساحة األراض ي  2222م.



%22و  %26عندما تفوق مساحة االراض ي2222م.



 0%و% 2بالنسبة لألراض ي الفالحية.

ث -الرسم على السكن :يؤسس لفائدة الجماعات المحلية رسم على السكن يستحق على المحالت ذات
الطابع السكني أو المنهي .يحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي:
 022 دج و 2622دج على التوالي بالنسبة للمحالت ذات الطابع السكني والمنهي الواقعة في جميع
البلديات.
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222 دج و 6122دج على التوالي بالنسبة للمحالت ذات الطابع السكني والمنهي الواقعة في البلديات
مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات واليات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران.
يتم توزيع عائدات الرسم على النحو التالي:
% 22 لفائدة البلدية المعنية،
 %22 لفائدة التخصيص الخاص رقم  026-221الذي عنوانه الصندوق الخاص إلعادة االعتبار
للحظيرة العقارية لبلديات الوالية.
ج -الرسم على رفع القمامة المنزلية:
يؤسس لفائدة البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامة المنزلية ،رسم على رفع القمامات
المنزلية وذلك على الملكيات المبنية ،ويؤسس باسم المالك أو المنتفع أو الشاغل .يحدد مبلغ الرسم
السنوي كما

يلي12:



ما بين 2222دج و 2222دج على كل محل ذي استعمال سكني.



ما بين  0222دج 26.222دج على كل محل ذي استعمال منهي أو تجاري أو حرفي أو شابهه.



ما بين  4222دج و 60.222دج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات.



ما بين  62.222دج  202.222دج على كل محل ذي استعمال صناعي ،او تجاري أو حرفي أو ماشابه،
ينتج كمية من النفايات تفوق األصناف المذكورة أعاله.

ح -رسم اإلقامة :يؤسس رسم اإلقامة لفائدة البلديات على المؤسسات التابعة لألشخاص المعنويين أو
الطبيعيين.
يؤسس الرسم على كل شخص وعلى كل من يملك إقامة على النحو التالي:


من  222الى 2222دج للفنادق ذات خمسة 22نجوم فما فوق.



من122دج الى  222دج للفنادق ذات أربعة نجوم،



من  622دج الى 122دج للفنادق ،القرى واالقامات السياحية والمخيمات من ثالث نجوم،



من 22دج الى  622دج للفنادق وفنادق الطرق من فئة واحد واثنين نجوم،



من  22الى 222دج للقرى واالقامات السياحية والمخيمات من فئة نجمة ونجمتين،



من  22دج الى 622دج للنزل الريفية والشاليهات والنزل العائلية والمنازل العائلية ومحطات
االستراحة .عن النزل والبيوت ،والمعاشات التقاعدية ،ونزل المطاعم السياحية،



من  22دج الى  222دج للفنادق والمؤسسات السياحية األخرى في طور التصنيف أو الغير مصنفة.

خ -الرسم الخاص على الرخص العقارات :يؤسس رسم خاص لفائدة البلديات على الرخص العقارات
ويحسب وفق المساحة بالمتر المربع ويحدد المبلغ لكل صنف من الوثائق او رخص البناء والتجزئة والهدم،
شهادات مطابقة وتقسيم والتعمير (وبطاقة المعلومات) وقابلية االستغالل
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يتم احتساب الرسم حسب صنف الوثيقة على النحو التالي:
وفقا للمساحة بالمتر المربع للمساحات المغطاة والمسورة بالنسبة لرخص البناء وشهادة
المطابقة.
وفقا لعدد التجزئات بالنسبة لرخص لتجزئة،
وفقا للمتر المربع للمساحات األرض بالنسبة لرخص الهدم.
يحدد مبالغ الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائق كما يلي:


بالنسبة لرخص البناء وشهادة المطابقة:
المباني الجماعية للسكن والتجمعات العقارية :من 22دج إلى  22دج للمتر المربع.
السكنات الفردية :من  62دج الى  22دج للمتر المربع.
المباني ذات االستعمال المنهي والتجاري واإلداري :من 222الى  222دج للمتر المربع.



بالنسبة لرخص التجزئة:
من  6222دج الى  22.222دج للتجزئة



بالنسبة لرخص الهدم:
من 62الى22دج من المساحات األرض للبناية التي تهدم.



بالنسبة شهادات التعمير (بطاقة المعلومات) والتقسيم وقابلية االستغالل:
من  6222الى  22.222دج للبناية.
يبقى اجم هذه الرسوم جد ضئيل بسبب الممارسات التي لم ترقى بعد الى الجدية في التعامل سواء

من المواطن أو من طرف مصالح البلدية والوالية  ،إذ أن أغلب العمليات العمرانية والمعمارية المختلفة
تجرى بدون استخراج الوثائق االدارية و تنجز دون عقوبة تذكر بسبب سواء تواطؤ أعوان االدارية المكلفين
بالرقابة فالجماعات المحلية أو بسبب نقص االمكانيات المادية والوسائل من جهة ،ومن جهة ثانية سلوكات
افراد المجتمع الذين يتحايلون في انجاز سكناتهم ومختلف التجهيزات دون اللجوء الى استخراج مختلف
الوثائق إال في الحاالت النادرة والضرورية بسبب المواقع الحساسة للبنايات والتي ال يمكن اخفاءها وكل
ذلك للتهرب من عدم تسديد حقوق التسجيل لمختلف الوثائق.
ترجع هذه السلوكات الى المنظومة القانونية التي تشوبها نقائص في الكثير من الحاالت ،حيث يتم
تفادي تسديد هذه الحقوق اثناء إجرائها ومثال ذلك بأنه يمكن لصاحب محل منجز بطريقة غير قانونية أن
يستخرج شهادة اثبات من طرف محضر قضائي وتكفيه الستخراج سجل تجاري ،ورغم أن الدولة اصدرت
القانون  24/22المتعلق بتسوية وضعية مختلف البنايات إال أنه لم يتم احترامه من طرف المواطنين مما
أجبر الدولة بتأجيل آجال تطبيقه في كل مرة دون أن يعطي نتائج فعالة ،سواء في تحسين المظهر العام
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للمدن أو تصحيح الوضعية االدارية لمختلف الممتلكات مما يؤدي الى عدم خضوعها للضريبة وهو مما
يقلل من مداخيل الجماعات المحلية.
هذا ما يتطلب إعادة النظر في منظومة القوانين المسيرة لهذه الرخص مع اشراك الجماعات المحلية
في عملية الرقابة بإعطائها دور قانوني بأكثر فعالية وتفعيل دور الرقابة المضادة من االدارة العمومية
المحلية التابعة لإلدارة المركزية.13
د -الرسم على اإلعالنات والصفائح المهنية :يؤسس لفائدة البلدية على اإلعالنات والصفائح والدعائم
االشهارية التي يضعها األشخاص الطبيعيين والمعنويين ويحدد مبلغ الرسم حسب اجم اإلعالنات
والصفائح المعروضة.
ذ -الرسم على الحفالت واالفراح :يؤسس رسم لفائدة البلديات التي تنظم عبر إقليمها حفالت وأفراح عائلية
من طرف األشخاص الطبيعيين والمعنويين يحدد مبلغ الرسم كما يلي:
 من222دج الى 2222دج عن كل يوم ،عندما ال تتعدى مدة الحفل الساعة السابعة مساء.
 من 2222دج الى  6222دج عن كل يوم ،إذا امتدت مدة الحفل إلى ما بعد الساعة السابعة ليال.
 .6الضرائب والرسوم والحقوق واالتاوة العائدة بصفة جزئية لفائدة الجماعات المحلية:
الضرائب والرسوم والحقوق واالتاوات العائدة بصفة جزئية لفائدة الجماعات المحلية هي:
الرسم على القيمة المضافة :الحصص العائدة من الرسم على القيمة المضافة لفائدة الجماعات

أ-

المحلية في:
بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل:
% 22 لفائدة البلديات مباشرة.
 %22 لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية .بالنسبة للعمليات التي تقوم
بها المؤسسات التابعة الختصاص مديرية كبريات المؤسسات ،يتم دفع الحصة الخاصة
بالبلديات الى صندوق التضامن للجمعات المحلية.
بالنسبة للعمليات المحققة في الخارج:
 % 22 لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية .بالنسبة للعمليات المنجزة
على مستوى المراكز الجمركية الحدودية البرية ،يتم دفع الحصة الخاصة العائدة لصندوق
التضامن والضمان للجماعات المحلية لفائدة البلدية التي يقع على ترابها المركز.
ب-

الضريبة على الدخل اإلجمالي :تتمثل الحصة العائدة للجماعات المحلية كما يلي:
 % 22 لفائدة البلديات.

ت-

الضريبة الجزافية الوحيدة :تتمثل الحصة العائدة للجماعات المحلية كما يلي:
 % 12.62 للبلديات.
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 % 22 للوالية.
 % 22 لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
ث-

الضريبة على األمالك :تعود الحصة العائدة للجماعات المحلية كما يلي:
 % 62 لفائدة البلديات.

ج-

الرسم الصحي :تتمثل الحصة العائدة للجماعات المحلية كما يلي:
 % 42 لفائدة البلديات.

ح-

الرسوم المتعلقة بالمحافظة على البيئة :تتمثل الحصة العائدة للجماعات المحلية كما يلي:

 الرسم على النفايات الخاصة و/أو الخطيرة % 62 :لفائدة البلديات.
 الرسم على النفايات المرتبطة بأنشطة العالج % 62 :لفائدة البلديات.
 الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي % 62 :لفائدة البلديات.
 الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذي المصدر الصناعي % 22 :لفائدة البلديات.
خ-

الرسم على األطر المطاطية الجديدة:

 المصنعة محليا % 12 :لفائدة البلديات.
 المستوردة  % 12لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
د-

الرسم على الزيوت والشحوم وتحضيرها:

 المصنعة محليا % 22 :لفائدة البلديات
 المستوردة % 22 :لفائدة صندوق التضامن والضمان للجمعات المحلية.
ذ-

الرسوم والحقوق واالتاوات المتعلقة بالنشاط المنجمي :تتمثل الحصة العائدة للجماعات
المحلية كما يلي:

 الرسم المساحي % 22 :لفائدة البلديات.
 اتاوة استخراج % 62 :لفائدة البلديات.
 حقوق اعداد الرخص المنجمية % 222 :لفائدة البلديات.
 ناتج المزايدة الخاصة بالسندات المنجمية % 12:لفائدة البلديات.
 الرسم المطبق للدفع عن بعد لمتعاملي الهاتف النقال :تعود الحصة العائدة للجماعات المحلية
كما يلي % 22 :لفائدة البلديات.
باإلضافة الى الحقوق واالتاوات العائدة للجماعات المحلية كإتاوة الطرق ،حقوق المكان والتوقف...
 .2الجباية المحلية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة:
تقوم الجباية المحلية من تمويل تحقيق التنمية المستدامة من خالل األهداف الرئيسية التالية:
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

187

هبري نصيرة والطيف عبد الكريم

تكريس التعاون ما بين المصالح الجبائية والجماعات المحلية :في هذا اإلطار تم إنشاء لجان محلية
للجباية المحلية على مستوى كل بلدية وكل والية مكلفة بمتابعة السياسة الجبائية للجماعات
المحلية كما تشارك الجماعات المحلية في عمليات اإلحصاء السنوي للمكلفين بالضريبة
والنشاطات واالمالك غير المنقولة والتي تباشرها مصالح الضرائب.
إنشاء ميكانيزم التضامن المالي لتمويل التنمية المحلية.
انشاء مرصد وطني للجباية المحلية يكلف بإعداد تقرير سنوي حول الوضعية الجبائية ومساهمتها
في تمويل الجماعات المحلية .حيث يتشكل هذا المرصد من منتخبين محليين ووطنيين وإطارات
مركزية ومحلية وخبراء وأساتذة جامعيين.
تأسيس مبدأ استرجاع الرسم على القيمة المضافة لفائدة الجماعات المحلية.14
وتأتي هذه اإلصالحات بهدف تشجيع االستثمارات وتعزيز القدرات التمويلية لألعوان االقتصاديين عبر
الوطن حيث ان هناك  2212بلدية على مستوى التراب الوطني بعضها يعيش ثراء فاحش وأخرى فقيرة،
لهذا الغرض تم وضع ميكانيزم التضامن إلحداث التوازن بين البلديات والتوزيع العادل للعقار الصناعي
والعمل على خلق الثروة وخلق مناصب الشغل ،أي االستغالل األمثل لموارد الثروة الطبيعية والصناعية.
-2.2الجباية المحلية وابعاد التنمية المستدامة :تعمل الجباية المحلية على تحقيق التنمية المستدامة كما
يلي:15
 في الجانب االقتصادي :تمثل الجباية المحلية األداة األساسية لتنمية ومن ثم التنمية
المستدامة ،وهو ما استوجب إعادة االعتبار لموارد الجباية المحلية من خال ل رفع مردودية الضرائب
الموجودة ،وتجديد وسائل وطرق الجباية عن طريق اشراك الجماعات المحلية سواء كانت البلديات او
الوالية في تحديد وعاء الضريبة ونسبتها وكيفية تحصيلها.
توفير مصادر لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتحها أمام المواطنين المتصاص
البطالة.
دعم الفالحين من خالل توسيع منح األراض ي الزراعية ودعمها بكل المستلزمات وبالتالي
تخفيض درجة االعتماد على اإليرادات الفالحية.


في الجانب االجتماعي:

تعد الجباية المحلية المحور الرئيس ي للنشاط االجتماعي من خالل تزويد الجماعات المحلية ،حيث
تقدم خدمة كبيرة للمجتمع وكذلك مساعدة المحتاجين والتكفل بالفئات االجتماعية المحرومة واعانة
العاطلين عن العمل والمساعدة على الشغل ،كتوفير السكن الذي يعد الشرط األساس ي للحياة فالجماعات
المحلية تحدد في هذا الميدان حاجة المواطنين واالختيارات في إطار التخطيط وتنفيذ البرامج التي يتم
إعدادها.
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الجانب الثقافي والتعليمي:

تعمل الجماعات المحلية من خالل مصادرها التمويلية والتي منها الجباية المحلية ،على توفير كل
الظروف لتهيئة المؤسسات التعليمة والثقافية بما يضمن ظروف أفضل للتدريس والتعليم.


الجانب الصحي:

ضرورة وجود سياسية صحية جديدة ،خاصة ان المرافق الصحية المتواجدة بالواليات والبلديات
ال تستجيب في الوقت الحالي لمتطلبات المريض ،لذا تعمل الجماعات المحلية على انشاء مؤسسات
استشفائية تكفل متطلبات المجتمع.
 -6.2تعزيز القدرات التمويلية للصندوق الوطني لحماية البيئة لغرض تحقيق التنمية المستدامة:16
ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة لحماية حقوق األجيال القادمة ،بدون تعزيز آليات المحافظة
على البيئة وحمايتها بمصادر تمويلية جبائية ،كما هو الشأن بإحداث حساب خاص رقم  026-222في
حسابات الخزينة العمومية بايرادات من تحصيل الرسوم البيئية المتنوعة( الرسم على النشاطات الملوثة
للبيئة ،والرسم على المحروقات ،والرسم على تخزين النفايات السامة ،والرسم على النفايات الطبية
والرسم على التلوث الصناعي والرسم على المياه المستعملة صناعيا ،والرسم على االكياس البالستيكية،
والرسم على العجالت المطاطية ،والرسم على تفريغ الزيوت المستعملة صناعيا ،باإلضافة لنواتج العقوبات
المالية المفروضة على المخالفين لقوانين حماية البيئة ،واإلعالنات المختلفة لهذا الصندوق سواء المحلية
أو الدولية ....الخ ) وأما النفقات فكلها تهدف الى حماية البيئة والمحافظة عليها.
إن البعد البيئي في إطار تحقيق التنمية المستدامة يتوفر على قدرات تمويلية هامة ،فيجب تحقيق
حوكمة الموارد الجبائية ،وترشيد العالقة بين المصالح الجبائية والمصالح اإلدارية المحلية ،من خالل:
اإلرادة المخلصة وصدق النوايا ،حسن التكوين وتنسيق االعمال،
تفعيل الرقابة المجتمعية على األموال،
تشجيع وتدعيم االستثمار الحقيقي الذي يؤسس دعائم التنمية المحلية المستدامة ،ويضبط
ويراقب األنشطة الطفيلية االستهالكية المكرسة لتخلف المجتمع والمعمق للتبعية للسوق الدولية
والمبددة للعملة الصعبة والمرتبطة بالفساد المالي واإلداري للنفقات الجبائية العمومية ،فتضعف
وتأثر سلبا على األنشطة المحلية ،التي تحتاج لحماية وتحفيز ،وخاصة األنشطة الصناعية والبناء
والتشييد والفالحة وكل نشاط يركز على خلق القيمة المضافة ،ويحدث مناصب عمل ويحافظ على
التشغيل ويؤدي الى التكامل والترابط بين قطاعات المجتمع بما يخلق بيئة التنمية المحلية الشاملة
المستدامة.
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 .2الخاتمة:
يعد النظام الجبائي الحالي للجباية المحلية مجموعة غير متجانسة من الضرائب والرسوم المختلفة
والتي تعود نواتجها كليا أو جزئيا لفائدة الجماعات المحلية .حيث تعد موارد الميزانيات المحلية وصندوق
التضامن للجماعات المحلية متأتية من إيرادات سبعة وعشرون  62ضريبة ورسم متفاوتة الدخل ،ويمثل
ناتج كل من الرسم على النشاط المنهي والرسم على القيمة المضافة نسبة % 42من المداخيل الجبائية
للجماعية المحلية .إال أنه وبالرغم من تنوع الضرائب والرسوم فالبلديات ال تملك الصالحيات الجبائية
المحلية كما هو معبر عنها المستوى المركزي.
في هذا السياق ،فاإلصالحيات الجبائية للجماعات المحلية جد محدودة ،حيث يمكنها فقط التدخل
في حدود القانون من خالل تثبيت مستويات االقتطاع فيما يتعلق بالجباية المباشرة كالرسم على التطهير
والرسم على اإلقامة ،أما تعديل الضرائب والرسوم المحلية ف ي حصريا من صالحيات المشرع.
كذلك ،باإلضافة الى تنوع وتعدد النصوص التي تنظيم الجبائية المحلية والمتمثلة في عشرة 22
نصوص وقوانين مالية مختلفة ،باإلضافة الى النصوص التنظيمية المتعلقة بكيفيات حساب وتحصيل
الرسوم ومداخيل األمالك ،فالجماعات المحلية لم تتمكن من تعبئة الموارد البشرية الالزمة والمؤهلة
بهدف التحكم الفعال ومتابعة الضرائب والرسوم والحقوق واالتاوات وكذا مداخيل االستغالل واالمالك
التي تعود لفائدة الجماعات المحلية.
وفيما يخص تثمين أمالك الجماعات المحلية ،فان البلديات تتولى تحصيل اإلتاوات على الطرق وحق
االستغالل المؤقت لألماكن وحق التوقف ،كما تحصل بعنوان مداخيل االستغالل المدفوعات من
المستغلين مقابل الخدمات التي تؤديها (مداخيل المحاجز ومصاريف التطهير وإتاوات المذابح الملحقة،)....
مع ذلك ،يمكن مالحظة تجاهل معظم البلديات لهذه الحقوق واالتاوات رغم أنه منصوص عليها في تنظيم.
في هذا الصدد فإن كل دراسة أو مقاربة تهدف لتحسين الموارد الجبائية للجماعات لمحلية ال يمكن
تجسيدها إال من خالل التشريع ،وذلك لكون الضريبة من الناحية الدستورية تدخل ضمن مجاالت القانون.
كما أن إصالح الجباية المحلية يجب أن يرمي الى تجميع مختلف االحكام القانونية المنظمة للضرائب
والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية ضمن نص واحد يسمى قانون الجباية المحلية لتوضيح
قراءة األحكام المتعلقة بالوعاء والتحصيل واإلجراءات المتعلقة بالضرائب المحلية.
 .2اإلحاالت والمراجع:

 1عبد الله الحرتي ي حميد ،تطبيقات الضرائب بالنظام الجبائي ،الطبعة األولى ،عمان ،المملكة الهاشمية األردنية ،6226 ،ص22
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 2عجالن العياش ي ،ترشيد النظام الجبائي الجزائري في الوعاء والتحصيل ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر  ،6222،ص.22
3 NGAOSXYATHN(p) : le rôle de l’impôt dans les pays en voie de développement ; L.G.D.J.1974 , p238.
4 Luis Serven. Rodrigo : Fiscal policy, slabiligotion.and grouth- prudence,or ,abstinence edited by GUILLEROE. PERRYTHE.WORLIDBANK.Washington.2008-p43.
 5عبد الحميد المطلب ،التمويل المحلي والتنمية المحلية ،الدار الجامعة ،مصر ،ص26
6 Bulletin d’Information N° 78/8107, la Fiscalité Écologique, DGI, MF, P03.
 7التنمية المستدامة واإلدارة المجتمعية" ،األدوار المستقبلية للحكومات المركزية والمحليات والقطاع الخاص المدني" ،أوراق المؤتمر العربي
الرابع لإلدارة والبيئة ،المنظمة العربية للتنمية واإلدارة ،المنامة ،ص24
 8الجمهورية الديمقراطية الشعبية ،مشروع قانون يتضمن تأسيس قانون الجباية المحلية ،بدون سنة ،ص، 2ص 6
9الجمهورية الديمقراطية الشعبية ،مشروع قانون يتضمن تأسيس قانون الجباية المحلية  ،ص 0
 10عزيزي عثمان ،مداخلة تحت عنون التنمية المحلية بين رهانات الحوكمة الرشيدة وتحديات التمويل المحلي في الجزائر ،في اطار الملتقى
الدولي حول مدن مستدامة وتنمية محلية بجامعة 4ماي  ،2112قالمة  22-1ديسمبر  ، 6221ص.20
11المادة  ،622قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، 6262،ص . 24
 12المادة ،620قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،6262،ص21
13عزيزي عثمان ،نفس المرجع أعاله ،ص22
 14الهيتي ،نوزاد عبد الرحمن ،التنمية المستدامة في المنطقة العربية الحالة الراهنة والتحديات المستقبلية ،مجلة شؤون عربية ،العدد
 ،262القاهرة ،القاهرة ،سنة  ، 6221ص. 22
 15خالدي مليكة ،بن عمارة عفاف ،بوخاري ،الضرائب كمصدر تمويل الجماعات المحلية لتحقيق التنمية المحلية لتحقيق التنمية
المستدامة ،في إطار الملتقى الوطني حول سبل تنويع الجباية المحلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ،المنعقد يومي  22 -21ديسمبر
 ، 6224ص21
 16العياش ي عجالن ،حوكمة الجباية المحلية كألية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة ،مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،العدد21
لسنة  ،6221ص..210
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السياحة الشاطئية ودورها في تثمين الموارد المالية للبلديات الساحلية من أجل تحقيق التنمية المحلية -حالة بلديات لوالية بومرداس

السياحة الشاطئية ودورها في تثمين الموارد المالية للبلديات الساحلية من أجل تحقيق التنمية
المحلية -حالة بلديات لوالية بومرداس
Beach tourism and its role in valuing the financial resources of coastal municipalities in order
to achieve local development - the case of municipalities in the state of Boumerdes
د .جهيدة نسيلي
جامعةامحمد بوقرة بومرداس
d.nassili@univ-boumerdes.dz

د .بحاوية سهام
جامعةامحمد بوقرة بومرداس
s.bedjaouia@univ-boumerdes.dz

ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور التنموي للبلدية في المجال السياحي ،وكيف يمكن استغالل
السياحة الشاطئية من أجل تنويع الموارد المالية للبلدية وتثمينها ،وذلك حسب الطابع الجغرافي والمقومات
السياحية للبلدية ،وذلك من خالل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للتمكن من تخطي مختلف المعوقات
كنقص الخبرة وشح الموارد؛ وقد اخترنا البلديات الواقعة على الشريط الساحلي لوالية بومرداس محال
للدراسة.
وقد توصلنا إلى أن هناك نقص كبير في االستثمار بهذا القطاع ،بالرغم من زيادة عدد الوافدين على
الشواطئ البومرداسية الذي عززه ربط الوالية بالطريق السيار شرق-غرب .مما يفسر أن العقار السياحي
بالوالية ال يزال خصبا ويمكن استغالله من أجل رفع مستويات التنمية وتوفير مناصب الشغل بالوالية
وتعزيز الموارد المالية للبلدية من جهة أخرى.
الكلمات المفتاحية :تنمية محلية ،بلدية ،تنمية سـ ـ ــياحية ،سـ ـ ــياحة شـ ـ ــاطئية ،ش ـ ـ ـراكة بين القطاع العام
والخاص.
Abstract:
This study aims to highlight the developmental role of the municipality in the field of tourism,
and how beach tourism can be exploited to diversify and estimate the municipality’s financial
resources, according to the geographical nature and tourism components of the municipality, by
strengthening partnership with the private sector who is able to overcome various obstacles such
as lack of experience and scarcity of resources. ; We have chosen the municipalities located on the
coastal strip of the wilaya of Boumerdes as a place of study.
We concluded that there is a significant lack of investment in this sector, despite the increase
in the number of arrivals on the beaches of Boumerdes, which was reinforced by linking the state
with the east-west highway. This indicates that the tourism properties in the state are still fertile
and can be exploited in order to raise the levels of development, provide job opportunities in the
state, and enhance the financial resources of the municipality on the other hand.
Keywords: local development, municipality, tourism development, beach tourism, public-private
partnership.
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 .1مقدمة:
تعد البلدية أحد هيئات الجماعات المحلية إلى جانب الوالية ،وهي هيئة أو وحدة إدارية تتمتع
باستقاللية في كيانها وماليتها ،كما تستقل بصالحيات تعمل من خاللها على تسيير مصالح محلية؛ لها
خصوصياتها التي تنفرد بها ،حيث تعمل في ظل نظام الوصاية اإلدارية؛ وهذا وفق ما جاءت به النصوص
القانونية التي يتضمنها القانون رقم 22-22المتعلق بالبلدية ،وعلى أثر ذلك تعتبر المالية المحلية مؤشرا فاعال
من خالله يظهر عمل المجالس الشعبية البلدية وقدراتها على التسيير ،في إطار ما يسمى بالتسيير العمومي
العقالني ،والذي يهدف إلى البحث عن الفعالية والكفاءة ضمن التسيير المالي المحلي .وذلك سعيا وراء تحقيق
التنمية المحلية بمختلف أبعادها
غير ّأن نجاح التنمية المحلية يرتبط إلى حد كبير بتوافر نظام حكم محلي راشد وعقالني ،يسعى إلى
المحافظة على المال العام بحسن استخدامه وترشيد نفقاته وتثمين إيراداته؛ لكن يبقى توفر الموارد المالية
الكافية عامال أساسيا وضروريا لتقوية وتدعيم دور البلديات في التنمية االقتصادية ومحددا أساسيا لتكوين
الثروة ،ف ي تشكل الحجر األساس والنقطة التي ُيرتكز عليها من أجل تسطير السياسات والبرامج التنموية
تحقيقا للتنمية المحلية؛ هذه الوفرة في الموارد المالية تختلف من بلدية إلى أخرى تبعا لموقعها الجغرافي
وطابعها االقتصادي.
ولعل من المقومات الجغرافية التي من شأنها المساهمة في إثراء الموارد المالية للبلدية تلك
المقومات ذات العالقة بالنشاط السياحي ،وعلى رأسها السياحة الشاطئية؛ وهو الحال الذي هي عليه
العديد من البلديات المتواجدة بوالية بومرداس.
من هذا المنطلق ،ومن خالل ورقة بحثنا التي أعددناها في إطار إثراء ومعالجة اإلشكالية الرئيسية
التي جاء بها هذا الملتقى ،تبادر إلى أذهننا صياغة اإلشكالية التالية:
كيف يمكن للبلديات السياحية استغالل السياحة الشاطئية للمساهمة في تثمين الموارد المالية من أجل
تحقيق التنمية المحلية؟
أهمية وأهداف البحث :بالنظر إلى الشريط الساحلي الذي تتميز به والية بومرداس ،فأمامها فرصة تفتقدها
العديد من الواليات الداخلية ،إذ يسمح استغالل شواطئها في تثمين المورد المالي للبلديات الموجودة على
مستوى الوالية ،ومن خالل ورقة بحثنا سوف نحاول تسليط الضوء على السياحة الشاطئية أو النشاط
الشاطئي ،وعلى وجه الخصوص خالل استغالل موسم االصطياف لمختلف البلديات الواقعة على هذا
الشريط الساحلي ،والسبل التي من شأنها تثمين موردها المالي في هذا القطاع تحقيقا للتنمية المحلية على
مستوى البلديات الساحلية للوالية.
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منهجية الدراسة :من أجل اإلحاطة بكل جوانب اإلشكالية واإلجابة عليها ،استعننا بالمنهي الوصفي لتحديد
مختلف العناصر الجزئية ذات العالقة بالموضوع والمنهي التحليلي في تفسير تطورات هذه العناصر؛ حيث
قمنا بتقسيم ورقة بحثنا إلى ثالثة محاور متمثلة في:
المحور األول :مدخل عام للمفاهيم األساسية المتعلقة بالبلدية والتنمية المحلية؛
المحور الثاني :المشاركة المجتمعية في التنمية السياحية فرصة لتحقيق التنمية المحلية وبديل
لتثمين الموارد المالية؛
المحور الثالث :واقع النشاط السياحي والسياحة الشاطئية بالبلديات الساحلية لوالية بومرداس.
 .6مدخل عام للمفاهيم األساسية المتعلقة بالبلدية والتنمية المحلية
 .2 .6التنمية المحلية :هي القدرة على االستفادة من مصادر البيئة البشرية والمادية المتوافرة ،وزيادة تلك
المصادر كما ونوعا ،وتطويعها بما يعود نفعه على جميع أفراد المجتمع ،مع ضمان استدامة هذه المصادر،
ويبقى العنصر البشري وتطويره ماديا وثقافيا وروحيا الشرط األساس ي لكل تنمية محلية1؛ ف ي العملية التي
بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين الجهود الشعبية والجهود الحكومية لالرتقاء بمستويات
المجتمعات المحلية والوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا من منظور تحسين نوعية
الحياة لسكان تلك المجتمعات المحلية في أي مستوى من مستويات اإلدارة المحلية في منظومة شاملة
ومتكاملة 2،حيث يركز المفهوم المذكور للتنمية المحلية على عنصريين أساسيين هما:


المشاركة الشعبية في جهود التنمية المحلية ،أي مشاركة المواطنين أنفسهم في جميع الجهود التي

تبذل لتحسين مستوى ونوعية معيشتهم ،باالعتماد على مبادراتهم وإمكانياتهم الذاتية؛


توفير مختلف الخدمـات ومشروعات التنميـة المحليـة بأسلوب يشجع على المبادرة واالعتماد على

النفس والمشاركة.
للتنمية المحلية عدة أبعاد،


نذكر منها3:

البعد االقتصادي :حيث جاءت لتعبر عن اهتمام االقتصاديين والسياسيين ومن لهم صلة مباشرة

بعملية التخطيط االقتصادي للسعي إلى تحقيق الزيادة في النمو واإلنتاج وتطوير الوسائل المساعدة
لتحسين ذلك ،كما أنها تهدف إلى تحقيق غاياتها الحقيقية والمتمثلة في رفاهية اإلنسان ماديا عن طريق
تحسين مستواه المعيي ي ،كما أن هذا النوع من التنمية يهدف أساسا إلى وضع مخططات تكوين الغرض
منها تطوير الوضعية االقتصادية للمجموعة المحلية.


البعد االجتماعي :وهو مجال تنموي يسعى لالهتمام بتنمية الجانب االجتماعي ألفراد اإلقليم الواحد،

حيث أن جوهر هذا المفهوم هو العنصر اإلنساني بالتركيز على قواعد مشاركة الفرد في التفكير وإعداد
وتنفيذ البرامج الرامية للنهوض به.
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البعد السياس ي :تهدف إلى تنمية النظام السياس ي القائم في دول ما على اعتبار أن التنمية السياسية

تمثل استجابة للنظام السياس ي للتغيرات الحاصلة في البيئة المجتمعية والدولية ،والسيما استجابة النظام
لتحديات بناء الدولة واألمة والمشاركة وتوزيع األدوار؛


البعد اإلداري :إن تحقيق التنمية اإلدارية الفعلية مرهون بتواجد قيادة إدارية فعالة ،لها القدرة على

بث روح النشاط الحيوي في جوانب التنظيم ومستوياته كما يغرس في األفراد روح التكامل واإلحساس بأنهم
جماعة واحدة ومترابطة تسعى إلى تحقيق األهداف والتطلع إلى المزيد من العطاء واالنجازات؛


البعد البشري :من خالل كسب المعرفة وبناء القابلية وتطوير المهارات وتعزيز قيم الثقافة التنموية؛



البعد البيئي :تنمية الوعي البيئي حول كيفية التعايش مع البيئة وتحقيق االستثمار األمثل للموارد

الطبيعية من دون إضرار بالبيئة ،واالبتعاد عن االستهالك أو االستغالل غبر المبرر للبيئة ومعالجة ما يترتب
على هذا االستغالل من آثار ومشاكل مع ترسيخ فكرة الحفاظ على المحيط وتحقيق التكفل األمثل بقضايا
البيئة والمحيط.
وللوصول إلى التنمية المحلية ينبغي تحقيق مجموعة من المتطلبات واآلليات الضرورية لتحقيقها،
والمتمثلة فيما يلي:4








وضع قوانين تتماش ى وتطوير التنمية المحلية؛
تأهيل الكفاءات؛
رواتب وتحفيزات مناسبة؛
وجود برنامج مخطط يهتم بالحاجيات الكلية للمجتمع المحلي وبوسائل حلها؛
الحصول على معونة فنية من الهيئات الحكومية وهذا يشمل الموظفين واألدوات؛
تشجيع ممارسة أسلوب المساعدة الذاتية والمشاركة من جانب المقيمين في المجتمع؛
إتباع أسلوب الفريق التعاوني في العمل من أجل مساعدة المجتمع.
تتطلب عملية التنمية المحلية بطبيعتها تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية المحلية وخاصة

الذاتية التي يمكن تعبئتها من الجماعات المحلية بمقادير ضخمة إذا ما توفرت السبل المالئمة لذلك ،وكلما
زادت القدرة المالية الذاتية للوحدة المحلية ،قل اعتمادها على الحكومة المركزية ومن ثم تمتعت بدرجة
أكبر من االستقالل في صنع قراراتها ،وكانت أكثر استجابة لمطالب واحتياجات األفراد.
 . 6.6البلدية :نصت المادة األولى من قانون البلدية على أن":البلدية هي الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة،
وتتمتع الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة ،وتحدث بموجب القانون" ،5وللبلدية إقليم واسم
ومركز ويديرها مجلس نتخب هو المجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية؛ والمقصود هنا بأنها جماعة
إقليمية ،أي توجد لها اختصاصات داخل رقعة جغرافية معينة؛ أما قاعدية ،فيعني أنها أصغر جزء في
التقسيم اإلقليمي .كما تنص المادة الثانية على أنها القاعدة اإلقليمية الالمركزية ومكان لممارسة المواطنة
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وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية .6ووفقا للمواد  226-220من القانون 22-22
المتعلق بالبلدية ،فإن من صالحياتها :التهيئة والتنمية المحلية؛ التعمير ،الهياكل األساسية والتجهيز؛
التعليم األساس ي ،وما قبل المدرس ي؛ األجهزة االجتماعية والجماعية؛ السكن؛ حفظ الصحة ،النظافة
والمحيط؛ االستثمارات االقتصادية.
وبما أن للبلدية ذمة مالية مستقلة فلها ميزانيتها التي تتلخص في "جدول تقديرات اإليرادات والنفقات
السنوية للبلدية ،وهي عقد ترخيص يسمح بسير المصالح البلدية وتنفيذ برنامجها للتجهيز واالستثمار"7؛
تحتوي ميزانية البلدية على شقين هما قسم التسيير وقسم التجهيز واالستثمار ،كل قسم يحتوي على
النفقات واإليرادات ويكون متوازنا إجباريا ،مع اقتطاع إجباري ال يقل عن نسبة  %22من إيرادات قسم
التسيير مخصص لتمويل قسم التجهيز.
حيث تتلخص موارد البلدية عموما في ناتج المواد الجبائية ،المساهمات الممنوحة من الدولة والصندوق
المشترك للجماعات المحلية ،رسوم وحقوق ومقابل الخدمة المرخص بها ،ناتج و مداخيل أمالك البلدية
سواء الناتجة عن االستغالل المتياز المرافق العمومية البلدية أو ناتج التمليك ،وكل اإليرادات المؤقتة أو
الظرفية.8
أما عن نفقات البلدية :هي تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها السلطة العمومية (الجماعات المحلية)
أو أنها مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام (هنا البلدية) بقصد تحقيق منفعة عامة 9.تنقسم نفقات
البلدية إلى نفقات التسيير التي تضمن سير مصالح البلدية (أجور وأعباء مستخدمي البلدية؛ التعويضات
واألعباء المرتبطة بالمهام االنتخابية؛ المساهمات المقررة على األمالك ومداخيل البلدية؛ نفقات صيانة
األمالك المنقولة والعقارية؛ نفقات صيانة الطرق البلدية؛ المساهمات البلدية واألقساط المترتبة عليها؛
االقتطاع من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز؛ فوائد القروض؛ أعباء التسيير المرتبطة باستغالل
تجهيزات جديدة؛ ومصاريف تسيير مصالح البلدية) ونفقات التجهيز واالستثمار (نفقات التجهيز العمومي؛
نفقات المساهمة في رأس المال بعنوان االستثمار؛ تسديد رأسمال القروض؛ نفقات إعادة تهيئة المنشآت
البلدية) .10
 .0.6التمويل المحلي :إن نجاح الجماعات المحلية في إحداث معدالت عالية من التنمية المحلية يتوقف
على مدى قدرتها وكفاءتها في تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية المحلية ،وهو ما يعبر عنه بالتمويل
المحلي .ويقصد بالتمويل المحلي كل الموارد المالية المتاحة ،والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة
لتمويل التنمية على مستوى الوحدات المحلية ،بالصورة التي تحقق أكبر معدالت لتلك التنمية عبر الزمن،
وتعظم استقاللية المحليات عن الحكومة المركزية في تحقيق التنمية المحلية المنشودة .كما يمكن تعريف
التمويل المحلي على انه اجم الموارد المالية للمجالس المحلية بقدر ما يتضمنه التشريع من مصادر
إيرادات تخص هذه المجالس ،وأن تتناسب هذه الموارد للمجالس المحلية مع االختصاصات التي تمارسها
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والمسؤوليات التي تضطلع بها .وفي إطار الالمركزية التي تعني نقل جزء كبير من السلطات والمسؤوليات
والوظائف من المستوى الوطني إلى المستوى المحلي ،ولكي يكون لهذا النقل معنى وهدف فإنه البد أن
يتوفر لألجهزة الالمركزية قانون محدد وميزانيتها الخاصة ،وسلطة توزيع الموارد على المهام المختلفة ،وهو
ما يعني بالمقابل وجوب توافر مجموعة من الشروط المعينة في التمويل المحلي ،والتي من أهمها محلية
المورد الذي يقصد به تواجد وعاء المورد بالكامل في نطاق الوحدة المحلية التي تستفيد من حصيلته؛
ذاتية المورد والتي تعني استقاللية الهيئات المحلية في سلطة تقدير سعر المورد؛ وسهولة تسيير المورد
من حيث سهولة تقييمـه وتقديره وكيفيـة تحصيله وكذا تكلفة تحصيله...

الخ11 .

 .1.6البرامج :يقصد بهذا المفهوم التخطيط المالي المجسد في مجموعة وسائل تسمح ببلوغ أو تحقيق
غرض محدد ،وتشمل ثالثة أصناف هي:12
 البرامج القطاعية المركزية ):(PSCتتعلق بالبرامج القطاعية للدائرة الوزارية على المستوى الوطني؛
 البرامج القطاعية غير الممركزة ) :(PSDوتتعلق ببرامج التجهيز المسجلة باسم والي الوالية والتي تبلغ
رخصها حسب كل قطاع فرعي من قائمة مدونة مالحق الميزانية (الملحق ج) ،بموجب مقرر برنامج صادر
عن الوزير المكلف بالمالية طبقا لبرنامج التجهيز السنوي الذي اعتمدته الحكومة؛
 المخططات البلدية للتنمية ) :(PCDوهو برنامج عمومي للتجهيز يخضع لرخصة برامج شاملة حسب
الوالية يبلغها الوزير المكلف بالميزانية بعد استشارة الوزير المكلف بالجماعات المحلية ،وترتكز هذه
المخططات على المتطلبات ذات األولوية في التنمية المحلية منها (التزويد بالماء الشروب ،إنجاز شبكة
التطهير والصرف الصحي ،شبكة الطرق البلدية وفك العزلة..الخ) ،وتعد هذه البرامج من طرف المصالح
الوالئية التقنية المختصة  ،مع أفضلية للبلديات الضعيفة أو المحرومة في المناطق الواجب ترقيتها،تجدر
اإلشارة للصنف رابع يتعلق بالمخطط التكميلي لالستثمارات العمومية.
 .0المشاركة المجتمعية في التنمية السياحية فرصة لتحقيق التنمية المحلية وبديل لتثمين الموارد المالية
 .2.0التنمية السياحية كمظهر من مظاهر التنمية المحلية والمشاركة المجتمعية :إن التقدم الحضاري
الذي يعد جوهر التنمية المحلية وجب أن يكون ذي وجهة محددة بخطوات مدروسة ومخططة ،بحيث يتم
تحديد جميع التكاليف والوسائل الالزمة من أجل الوصول إلى النتائج المتوقعة ،سواء تعلق األمر بالجانب
االقتصادي أو االجتماعي؛ وهو الحال ذاته بالنسبة للتنمية السياحية ،لذلك تعد البلدية اإلطار األول
والفاعل في وضع اآلليات المناسبة لالستثمار العقالني في هذا القطاع محليا من خالل تنفيذها للعديد من
المشاريع التنموية وإعطائها بذلك فرصة لتمويل نفسها بنفسها ،ويأتي ذلك حسب إمكانياتها المادية
والبشرية ،وكل ذلك يصب في إطار تحقيق تنمية للمجتمع من خالل االستغالل العقالني للموارد التي تتحصل
عليها الجماعات الموقع الجغرافي والتاريخي والبيئي لكل بلدية ،فالبلديات الواقعة على الشريط الساحلي لها
ديناميكية تنموية سياحية خاصة تختلف عن تلك التي لها محميات وآثار تاريخية...الخ .يسهر المجلس
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

197

نسيلي جهيدة وبجاوية سهام

الشعبي البلدي على تطبيق القوانين واألنظمة الرامية الزدهار النشاط السياحي في الدولة ويني ئ المقاوالت
والهيئات المحلية ذات الطابع السياحي ،كما يضطلع ذات المجلس الشعبي بمسؤولية المحافظة على
األماكن والمعالم السياحية في البلدية والعمل على استثمارها للحدائق،المتاحف ،اآلثار التذكارية
والحمامات العالجية المعدنية ،وكذا ترقية مناطق االستجمام والراحة والعالج.13
كما أن للبلدية كامل المبادرة في اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها أن تشجع وتوسع من قدرتها
السياحية ،وتشجع المتعاملين المعنيين على استغاللها في إطار ما يعرف بالشراكة السياحية المجتمعية،
والتي يقصد بها إشـراك شرائح المجتمع في تنظيمات مؤسسية مشهرة تهدف إلى توعية المواطن وتقديم
الخدمات السياحية إليه وإشـراكـه في إدارتـهـا وتنظيمها ،وتعتمد في إدارتـهـا على الشفافية والعدالةوالمشاورة
والتكافل والتعاون ،وتتنوع الشراكات فيها من المشاركات البسيطةإلى المشاركات الكبيرة ومن الشراكة
المحلية إلى اإلقليمية إلى العالمية ضمن سياسة الدولة؛ ومنأهداف الشراكةالمجتمعية في السياحة مايلي14:

 اتباع المنهي العلمي في التعرف على المشكالت ودراستها وحلها ،وتفويض المسؤوليات من األعلى لألدنى؛
 االستفادة من ذوي الخبرة والكفاية واالختصاص من أجل االستثمار األمثل للموارد واالختصاصات
والمؤهالت والخبرات المتوافرة وتخفيف األعباء عن الهيئات الحكومية والمحلية؛
 التكامل بين األجهزة الحكومية والجماعات المحلية في التنفيذ والمتابعة؛
 تفعيل وتنشيط العمل الجماعي وتوزيع األدوار بين الدولة والمجتمع المحلي في إنشاء المرافق العامة
وإدارتها وتنشيط االقتصاد المحلي؛
 إنعاش األنشطة السياحية وسائر الفعاليات المجتمعية ونمكين المواطنين من االستفادة من الخدمات
التي لهم الحق في الحصول عليها؛
 استثمار المؤسسات واألفراد في العمل السياحي ،بالمساعدة في إنشاء المشروعات الصغيرة ،والتعاون
في إنشاء المشاريع الكبيرة والمساهمة في التنمية.
 .6.0فرص االستثمار في المجال السياحي :إن للبلدية دورا كبيرا في تجسيد طموحات وأفكار المجتمع المحلي
كونها األكثر اضطالعا على ظروفه وتطلعاته ومزاياه من جهة والقادرة على تطبيق الالمركزية في تسيير شؤون
الدولة والسعي وراء تحقيق التنمية المحلية من جهة أخرى؛ غير أن ذلك يبقى حبيس اجتماع عناصر
متعددة ومختلفة انطالقا من العنصر البشري ومؤهالته المعرفية والتكوينية وصوال إلى الموارد المالية
والتقنية؛ ففي إطار البعد التنموي السياحي المحلي ،ال زالت بلديات الجزائر تعرف فيه عجزا كبيرا فيما
يخص التأطير السياحي ،زد على ذلك العنصر المالي الذي يعد العنصر األساس ي والدافع للعنصر البشري،
لذلك تسعى البلدية إليجاد مصادر تمويل مختلفة بالعمل والتنسيق مع مديرية السياحة بالوالية في مجال
منح رخص فتح المطاعم والمقاهي والنوادي ومراكز التخييم15.ومختلف مجاالت االستثمار السياحي ،إذ أن
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هنالك شبه اتفاق لدى المتخصصين في المجال السياحي على أن فرص االستثمار في القطاع السياحي يمكن
تحديدها في المجاالت التالية:

16

 االستثمار في مجاالت اإليواء السياحي :ويشمل جميع أماكن اإليواء باختالف أنواعها من فنادق ودور
ومجمعات ومدن وقرى سياحية ويعد هذا النوع من االستثمارات طويلة األجل؛
 االستثمار في المجاالت الترفيهية :ويشمل المطاعم إضافة إلى مدن األلعاب والمسابح والمقاهي والسينما
وكل ما يتعلق بوسائل اللهو والترفيه ويعد هذا النوع من االستثمارات قصيرة األجل؛
 االستثمار في مجاالت البني االرتكازية السياحية :وتشمل الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي وتعبيد
الطرق والجسور وغيرها من المشاريع التي تلبي احتياجات السائح العصرية؛
 االستثمار في مجاالت النقل والمواصالت واالتصاالت :وتشمل عدة أوجه منها استثمارات مخصصة إلنشاء
المحطات بكافة أنواعها ،واستثمارات مخصصة إلنشاء الطرق الخدمية البرية والنهرية الخاصة لألغراض
السياحية ،واستثمارات مخصصة للبريد والهواتف ضمن المناطق السياحية ،وأيضا استثمارات مخصصة
لشراء وتأجير وصيانة وسائل النقل المخصصة لألغراض السياحية؛
 فرص االستثمار في مجاالت التعليم والتدريب والبحث السياحي :ونقصد هنا االستثمار البشري الذي يهتم
بتهيئة وتطوير كافة برامج التعليم والتدريب في المجال السياحي والتي تشمل المعاهد والكليات والجامعات
السياحية والفندقية واإلنفاق على الدورات التدريبية واإلفادات الخاصة بالكوادر السياحية للخارج
واستقطاب الخبراء؛
 فرص االستثمار في مجاالت اإلعتام والتسويق السياحي وفروع اإلدارة السياحية :وتشمل جميع اإلنفاقات
المخصصة لخدمة عمل الشركات والمكاتب السياحية المتخصصة في مجال الترويج واإلعالم والتسويق
السياحي وإنشاء وتأجير وصيانة أماكن اإلدارة السياحية والمكاتب التابعة لها؛
 االستثمار في مجاالت اإلحصاء والمسح السياحي :والتي تشمل المبالغ المخصصة لإلنفاق على عمليات
إعداد اإلحصاءات والبيانات والمعلومات الخاصة بالنشاط السياحي؛
 فرص االستثمار حسب نوع نمط السياحة المتاحة :كفرص االستثمار في الخدمات السياحية العالجية
من خالل االستثمار في توسيع المركبات المعدنية وإقامة المستشفيات الجديدة أو توسيع وتطوير
المستشفيات والمراكز الطبية القائمة وتزويدها بالتكنولوجيا الطبية الحديثة؛ أو فرص االستثمار في
السياحة الشاطئية كإنشاء مركبات سياحية صيفية أو تهيئة الشواطئ بمختلف المرافق المقاهي والمطاعم
والحمامات والمراحيض العمومية ،أو تنظيم الجوالت البحرية في القوارب.
.0.0الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص كحتمية الستغالل المقومات السياحية وتحقيق
التنمية :يعتمد نجاح التنمية السياحية بشكل كبير على مدى تعاون الـقـطـاعـيـن ال ـعــام وال ـخــاص المعنيين
بالتنمية السياحية وجهودهما في بناء مشاركة فعالة لتوظيف الموارد السياحية الطبيعية والثقافية
والـتـراثـيـة لتحقيق متطلبات التنمية السياحية وتلبية احتياجات الـسـوق المحلية؛ إذ يعتبر المجلس
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االقتصادي واالجتماعي األوروبي الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها أداة اقتصادية مرنة
وديناميكية ،يمكن استعمالها لتحقيق العديد من األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية كالتنمية
المستدامة والتشغيل؛ وحسب صندوق النقد الدولي" "FMIيشير مفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع
الخاص إلى الترتيبات التي تسمح للقطاع الخاص بتقديم أصول وخدمات البنية التحتية من خالل الحكومة،
وتدخل الشراكة في عدة مجاالت للبنية التحتية و االقتصادية واالجتماعية وغالبا ما تتركز في بناء وتشغيل
المستشفيات والمدارس والسجون والطرق واألنفاق وشبكات اإلنارة والمطارات والموانئ ومحطات المياه
والكهرباء".
لقد ظهرت الشراكات بين الهيئات المحلية (البلديات والوالية) والقطاع الخاص في بعض الدول في وقت
مبكر من تسعينات القرن الماض ي والزالت في مراحلها األوليـة ،ومع ذلك فإن الموضوع يكتسب واهتماما
متزايدا عند الطرفين ،ويبدو أن الهيئـات المحلية في العديد من هذه الدول قد استرشدت باالعتبارات
التجارية والربحية كأساس في التنمية المحلية والوطنية مع الحفاظ على بعض وظائفها األساسية المتمثلة
في توفير وتقـديم الخـدمات العامة ،باإلضافة إلى ممارسة مسؤولياتها فيما يخص التنظيم العمراني ،وقيامها
بالدور التنسيقي المكمل لبعض القطاعات والتي من أهمها التعليم والصحة والشباب والزراعة .ورغم ما
تتحمله الهيئات المحلية من عبء لتوفير جميع الخدمات السابقة كما ونوعا إال أن هذه الشراكات ما بين
الهيئات المحلية والقطاع الخاص قد سطرت درسا عظيما في العمل التنمـوي ،علـى مسـتوى المحليات،
شملت هذه الشراكات مختلف المجـاالت كالتجـارة ،وخـدمات اإلنتـاج والسـياحة والصناعة والمياه والصرف
الصحي والبنيـة التحتيـة واإلسـكان واالتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومات .17تعتبر نماذج الشراكة الفعالة هي
النماذج التي يستفيد منها أطرافها ،وتعتمد على االستمرار والتنفيذ الفعلي للمشاركة وليس األمور الشكلية
التي تنت ي قيمتها بانتهاء الشراكة ،وتضم نماذج الشراكة الفعالة القطاع الحكومي والقطاع الخاص
ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة .وتعد الشراكة في مجاالت السياحة من أبرز المجاالت المدرة للدخل
في العديد من دول العالم وأفضلها ،من خالل استثمارات المكان والزمان ،بمعنى بيع خدمات المكان
والزمان للمستفيدين.18
في الجزائر تعزز موضوع الشراكة بصدور القانون  22-12المؤرخ في  2112المتعلق بالنقد والقرض ،حيث
يعتبر بمثابة اجر أساس لتطبيق مبادئ اقتصاد السوق وتفعيل القطاع الخاص في النشاط االقتصادي،
إذ وضع حدا الحتكار الدولة لالقتصاد ،وأصبحت بموجبه المؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصة تخضع
لنفس المعاملة ،إذ تم إلغاء الفوارق بين القطاع العام والقطاع الخاص وتبلغ إجمالي مشاريع الشراكة بين
القطاعين العام والخاص  62مشروع منذ عام 1990وحتى العام  ،6222وبلغ مجموع االستثمارات الملتزم
بها للشركات بين القطاعين العام والخاص 4002مليون دوالر منذ عام  2112حسب إحصائيات البنك
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الدولي لسنة 6222؛ وتتوزع الشراكة في قطاعات مختلفة على مشاريع المطارات والطاقة ،واالتصاالت
واستخراج الغاز ،وغيرها من المشاريع.19
ومن أهم المبررات الدافعة إلى التوجه نحو الشراكة مع القطاع العام ،ما

يأتي20:

 رغبة القطاع العام خصوصا في الدول النامية في اتباع سياسات اقتصادية تركز علـى تقليص اإلنفاق
الحكومي ،وتقليص العجز في ميزانية الدولة ،وأثر ذلك على ميزانية البلديات؛
 محدودية الموارد الرأسمالية والبشرية لدى القطاع العام ،فقد ال يسـتطيع تـوفير التمويـاللالزم إلنشاء
ّ
مشروع ما ،سواء كان ذلك بسبب قلة اإليرادات الحكوميـة المخصصـة أو بسبب القيود المفروضة على
التمويل الحكومي؛
 التوصل إلى الحلول المرنة التي تستجيب للسياسات التنموية والتطويرية ،حيث يسهل الشريك المحلي
مواءمة البرامج التي تشملها هذه السياسات؛ لغرض توصلها إلى المشاكل المحددة والفرص المتاحة ألسواق
العمل؛
 تنفيذ مشروعات االستثمار في الوقت المحدد وبالميزانيـة المحـددة ،هـذا مـع إدخـال اإلدارات والكفاءات
التي لدى القطاع الخاص إلى مجال الخدمات العامة والشراكة في تحمـل المخاطر؛
 إدخال االبتكارات على تصاميم المشروعات وتشغيلها وصيانتها ،فضال عن العمل علـى تفادي تدهور
األصول والمشروعات الضرورية للخدمات العامة ،نتيجة الصيانة غير الفعالة أو التشغيل غير الفعال؛
 نقل المخاطر التي يمكن إدارتها بصورة أفضل بواسطة القطاع الخاص (اإلنشاء والتمويل والصيانة)
بعيدا عن الموارد المحدودة للبلدية.
 .1.0البلدية وتثمين ممتلكاتها السياحية :من أجل ضمان فاعلية المشاركة في مجال السياحة بتقديم
منتجات وخدمات سياحية ذات جودة عالية واالستفادة قدر اإلمكان من المعطيات التي تحوزها البلدية
واإلسراع من وتيرة التنمية المحلية عامة والسياحية خاصة ،تطلب ذلك تنفيذ المبادرات واإلجراءات
اآلتية21:

 مواصلة إحصاء ممتلكات البلدية والمسك المنتظم لسجل الجرد ودفتر المحتويات ،مع العمل على
استغالل كل هذه الممتلكات ومن ثم تحصيل مستحقاتها؛
 التطبيق الصارم لمبدأ المزايدة بالنسبة لكل عملية بيع لألمالك من طرف البلدية؛وأن يكون اإليجار
باالمتياز ،واإليجار باالستغالل موضوع عقد أو دفتر شروط على كل االلتزامات التي تقع على عاتق المتعاقد؛
 تحيين مبالغ إيجار المحالت ومختلف الممتلكات والمرافق العمومية ذات الطابع المنهي؛
 اللجوء إلى المزايدة أو الوكالة من أجل تحصيل حقوق الطرق واألماكن ،والوقوف في المعارض،واألسواق
العمومية...الخ؛
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 الدراسة المستمرة من طرف األجهزة المحلية لواقعها وظروفها في إطار البحث عن مصادر متجددة
للموارد وخاصة الذاتية ،ف ي أدرى عما يعرب عنه الواقع الذي تعيشه وعليها اقتراح الوسائل والسبل
المناسبة التي تؤدي إلى تعبئة المزيد من الموارد المحلية من أجل زيادة االستثمار في المحليات.
 ضرورة إعطاء اهتمام كبير وتكفل أنسب بشبكة الطرق ف ي من بين عوامل نجاح االستثمار سواء الوطني
أو األجنبي ،ولها تأثير بارز على مختلف الفروع األخرى كاألمن والتعليم والسكن والسياحة؛
 تطوير الصناعات التقليدية :من خالل االهتمام باآلثار وتفعيلها واستغاللها أفضل استغالل وكذااالهتمام
بالموروث الثقافي ،كلها أمور من شأنها أن تساهم في دعم الموارد المحلية للجماعات المحلية وتنميتها.
 .1واقع النشاط السياحي والسياحة الشاطئية بالبلديات الساحلية لوالية بومرداس
حسب لجنة خبراء السياحة التي عهدت إليها هيئة األمم المتحدة إعداد ووضع البرامج الخاصة
بالمؤتمر الدولي للسياحة الذي تقرر عقده في روما سنة ُ ،2120يعرف السائح أو الزائر بذلك الشخص الذي
يزور بلد غير البلد الذي يقيم فيه على وجه االعتياد ألي سبب من األسباب من غير قبول وظيفة بأجر في الدولة
التي يزورها ،بحيث يمكث مدة أكثر من  24ساعة وتقل عن عام في الدولة محل ،بينما المتنزه فهو الزائر
المؤقت الذي يمكث أقل من  24ساعة في البلد محل السياحة ويشمل هؤالء ركاب الرحالت البحرية .بينما يعبر
عن النشاط السياحي كل المقومات السياحية التي تتوفر عليها الدولة السياحية والتي تعتمد عليها من أجل
بعث النشاط السياحي بغرض الجذب السياحي ،وتبقى الشواطئ من أهم عوامل الجذب الطبيعية للسياح
التي تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المحلية وتثمين الموارد المالية للبلديات الساحلية ،كما سنتطرق
إليه فيما يلي.
 شواطئ بومرداس واجم توافد المصطافين عليها
بومرداس والية ساحلية تقع في الشمال المركزي للوطن ،تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ2.122.22
كم ، 6بشرط ساحلي يبلغ قرابة  222كم ،يحدها إداريا من الجهة الشمالية البحر األبيض المتوسط ،ومن
الشرق والية تيزي وزو (منطقة جبلية) ،ومن الناحية الغربية والية الجزائر العاصمة ،أما الجهة الجنوبية
الشرقية والية البويرة ،ومن الجهة الجنوبية الغربية والية البليدة ،وتشكل الوالية منطقة عبور بين العاصمة
ومنطقة القبائل والجهة الشرقية للوطن22؛ عن طريق وسائل مواصالت متعددة ،حيث يربط  26خط نقل
بين والية بومرداس بباقي واليات تستغل من طرف  222متعامل 2226 ،مركبة ،وهو ما يوفر 06112مقعد؛
أما الخطوط المستغلة في الحدود اإلدارية للوالية فيبلغ عددها  642خط ،يستغل من طرف  2262متعامل
و 6221مركبة بـ . 12102مقعد؛ في حين يوفر النقل بالسكك الحديدية  06تنقل في اليوم مضمونة عن
طريق  22محطات وخمسة مواقف للقطارات؛ هذا وتبعد الوالية عن المطار الدولي هواري بومدين بـ 02
كم فقط ،ما يجعل المسافرين منها وإليها ستفيدون من خدمات النقل الجوي ببساطة.23


الواجهة البحرية المؤهلة للسياحة بوالية بومرداس :إن الواجهة البحرية لوالية بومرداس تمتد من

بلدية بودواو البحري غربا الى بلدية أعفير شرقا على طول 222كلم وهي عبارة عن شواطىء يتميز بحرها بمد
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وجزر ضعيف وعمق متوسط ورمال شواطئ والية بومرداس ناعمة وحص ى رقيقة ف ي نتاج عوامل التعرية
للصخور ،وتجلبها مياه الوديان على غرار واد يسر وواد سباو؛ أكثر الشواطىء تميزا تلك التي تنت ي برؤوس
وامتدادات صخرية داخل الماء مثل شاطئ الصخرة السوداء ببلدية بومرداس ،وشاطئ رأس جنات والجناح
األخضر ببلدية دلس.
هذه الشواطئ التي يبلغ عددها  21شاطئ منها  12شاطئ مسموح للسباحة أعطت للوالية صبغة
سياحية ساحلية بامتياز ،حيث تستقطب ماليين من المصطافين في كل سنة مما جعلها تحتل المرتبة الثانية
وطنيا من حيث عدد المصطافين بعد والية وهران سنة

24 .6224

مناطق التوسع السياحي لوالية بومرداس ّ :إن للعقار أهمية كبيرة في تطوير أي قطاع اقتصادي



ويمثل دعامة أساسية للمنشآت ،وبدونه ال يمكن إنجاز أي منشأة .يتوفر القطاع السياحي بوالية بومرداس
على  20منطقة توسع سياحي بمساحة إجمالية تقدر بـ  1410.02هكتار ،تقع 22منطقة منها على الشريط
الساحلي .وإلى يومنا هذا لم يتم استغالل هذا العقار نظرا لعدم تهيئته في انتظار إنطالق عملية تهيئة
0مناطق أواخر  6262وهي الكرمة ،ليسالين وتاقدامت.
وما هو مالحظ من خالل الجدول التالي (جدول رقم  ،)22هو أن مجمل مناطق التوسع السياحي لوالية
بومرداس هي بمحاذاة الشواطئ ،وهذا ما يؤكد أن تفعيل هذه المناطق يرتبط بتفعيل النشاط السياحي
الشاطئي المرتبط بتهيئة منطقة التوسع السياحي لوالية بومرداس متعلقة بتهيئة الشواطئ.
الجدول رقم ( :)22قائمة مناطق التوسع السياحي لوالية بومرداس /المساحة بالهكتار
الرقم

منطقة التوسع
السياحي
بودواو

26
20
21

قورصو
قورصو 6
بومرداس

22

البلدية
بودواو البحري
وقورصو
قورصو
قورصو وبومرداس
بومرداس

المساح الرقم
ة
24
121

منطقة التوسع
السياحي
راس جنات

220
662
211

21
22
22

واد سباو
تاقدمت
ليسالين

222
122
2426
1410,0

26
20

غابة الكحلة زيما
غابة عمال

بومرداس والثنية
الكرمة
22
زموري والثنية
زموري غرب
22
زموري شرق
زموري ولقاطة
22
مجموع المساحة اإلجمالية لبلديات والية
بومرداس
المصدر :مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية بومرداس6262 ،

البلدية

المساح
ة
120

سيدي داود
دلس
دلس
واعفير
االربعطاش
عمال

262
226,2
202,2

جنات

212
22,02
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ّإن تهيئة هذا النوع من مناطق التوسع السياحي معقدة وتخللتها العديد من الصعوبات ،وأهم
صعوبة هو معظم مناطق التوسع السياحي قد استحوذ عليها السكان القريبة من هذه المناطق واستغاللها
بطريقة غير قانونية سواء في السكن (بناءات فوضوية) ،أو استغاللها في نشاطات أخرى كمنطقة تاقدمت
التي تقدر مساحتها أكثر من  226هكتار.


التوافد على الشواطئ :إن التوافد على شواطئ بومرداس سجل نقلة نوعية منذ سنة  6222إلى

غاية سنة  6224أين بلغ أقص ى حد له بـ  22.222.222مصطاف مما سمح للوالية باالرتقاء إلى المرتبة
الثانية وطنيا بعد والية وهران ،ويرجع هذا إلى الجهود المبذولة من طرف مصالح الوالية من خالل تهيئة
الشواطئ خالل التحضير الستقبال مواسم االصطياف ،من تزيين بلديات الوالية وربط الوالية بالطريق
السيار شرق -غرب ،بواسطة الطريق االجتنابي بودواو-زرالدة ،الذي سهل للوافدين من الشرق والغرب
الولوج إلى الوالية ،كذلك ربط السكة الحديدية بوالية تيزي وزو مما سهل التنقل إلى الوالية .والجدول رقم
( )26يوضح تطور التوافد على الشواطئ بين سنتي  6222و.6221
أما من حيث التوزيع الجغرافي للتوافد على شواطئ والية بومرداس ،نالحظ من خالل األرقام المتاحة حول
موسم االصطياف لسنة  ،6224أن العديد من المصطافين يفضلون شواطئ الجهة الغربية التي استقطبت
خالل الموسم حوالي  4.022.122مصطاف ،ما يعادل  % 22,1من المتوافدين على شواطئ الوالية ،رغم
أنها ال تتوفر سوى على  %01من العدد اإلجمالي للشواطئ .ولم تستقطب شواطئ الجهة الشرقية إال
 2.216.222مصطاف ما يمثل  %11,2من المصطافين الذين زاروا شواطئ والية بومرداس.
الجدول رقم ( :)26تطور التوافد على شواطئ والية بومرداس بين سنتي  6222و6221
السنة التوافد على شواطئ بومرداس /مصطاف
22222222
6222
22622222
6222
20122122
6222
22222222
6224
20022222
6221
المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية بومرداس.

ويعود هذا االختالل في التوازن إلى عدة عوامل نذكر منها:
 توفر المنشآت القاعدية ومرافق الخدمات العامة على مستوى الجهة الغربية أكثر منه من الجهةالشرقية؛
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 قربها من الطريق السيار شرق غرب وكذا الطريق السريع؛ قربها من محطات القطار مما يسهل عملية تنقل المصطافين؛ االزدحام المروري على مستوى الطريق الوطني رقم  61الذي يؤدي إلى شواطئ الجهة الشرقية للوالية. .6.1تهيئة المرافق المستقطبة للسياحة والسياحة الشاطئية بوالية بومرداس


منشآت وهياكل االستقبال بالوالية :تعتبر الحظيرة الفندقية اجر الزاوية في التنمية السياحية ،فال

يمكن الخوض في موضوع السياحة دون التطرق لهياكل االستقبال ،تتوفر والية بومرداس على حظيرة فندقية
تتكون من  21مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب كلية تقدر ب 2416سرير ،كلها تابعة للقطاع الخاص و ال
يمتلك القطاع العام أي مؤسسة على مستوى الوالية و هذا يعكس بوضوح الدور الكبير الذي يلعبه القطاع
الخاص في إنجاز المؤسسات الفندقية.
الجدول رقم ( : )20تطور عدد المؤسسات الفندقية من سنة  6222الى سنة .6221
السنوات
عدد

6221 6224 6222 6222 6222
المؤسسات

21

62

62

21

21

الفندقية
عدد األسرة

6122 6122 0222 0222 6111
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نالحظ في الجدول أعاله تناقص عدد المؤسسات الفندقية من  62سنة  6222إلى  21سنة  6224نظرا
لتغيير نشاط فندق يقع ببلدية بودواو إلى مرقد؛ ومن أجل الحد من العجز في طاقة اإليواء خالل موسم
االصطياف ،لجأت الدولة إلى تشجيع االستثمار في المخيمات الصيفية.
 المخيمات الصيفية :لجأت الدولة تشجيعا لالستثمار في مثل هذه المؤسسات من خالل تسهيل عمليةالحصول على العقار عن طريق عقود كراء لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد وهذا من أجل الرفع من طاقة
اإليواء وكذلك خلق مناصب شغل بهدف الحد من العجز في طاقة اإليواء خالل موسم االصطياف .على
مستوى والية بومرداس يوجد  22مخيم صيفي مستغل خالل موسم االصطياف لسنة  6221بطاقة إيواء
كلية تقدر بـ  2020سرير .25والجدول الموالي ،يوضح تطور المخيمات الصيفية من سنة  6222إلى غاية
سنة .6221
الجدول رقم ( :)21تطور عدد المخيمات الصيفية من سنة  6222إلى سنة 6221
السنوات العدد عدد األسرة
1111
22
6222
1111
22
6222
2210
26
6222
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2210
26
6224
2612
22
6221
المصدر :من إعداد الباحثتين اعتمادا على معطيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية

ما يالحظ من الجدول السابق أن عدد المخيمات الصيفة ارتفع من  22مخيمات سنة  6222إلى
 26مخيما سنة  6222تطبيقا لتعليمة السيد وزير الداخلية رقم  6222/21السابق ذكرها والخاصة بسير
موسم االصطياف حيث نصت على استحداث مخيمات صيفية ذات تجهيزات خفيفة الي يء الذي ّ
سرع من
وتيرة إنجاز هذه المخيمات عكس الفنادق التي تستغرق وقتا كبيرا ومبالغا ضخمة إلنجازها.
 اإلقامة لدى الساكن :من أجل استدراك العجز الكبير المسجل في طاقة اإليواء قامت الهيئة الوصيةبوضع استراتيجية جديدة لتطوير قطاع الفندقة من خالل استحداث صيغة جديدة من النشاط تحت
اسم "اإلقامة لدى الساكن" وذلك بمنشور وزاري مشترك ،26حيث يعتبر هذا النمط من األنماط األكثر
تفضيال للعائالت الجزائرية ،حيث تقوم باستئجار مساكن لدى الخواص في فصل الصيف لقضاء العطل.
وقد شهد هذا النوع عدم إقبال المواطنين على التصريح لدى مديرية السياحة والصناعة
التقليدية لوالية بومرداس خوفا من فرض الضرائب ،ونظرا لصعوبة حصر هذه الظاهرة بسبب عدم
التصريح بهذا النشاط ال توجد معطيات دقيقة عليها.
 المطاعم السياحية :رغم تواجد العديد من المطاعم على مستوى والية بومرداس ،إال أن عدد
المطاعم السياحية المصنفة منعدم تماما ألنه مالكي المطاعم ال يقبلون على تصنيفها لعدم وجود
تحفيزات.
 وكاالت السياحة واألسفار :يكمن دور وكاالت السياحة واألسفار في ترقية السياحة والترويج للمنتجات
السياحية ،إال أنه النشاطات التي تقوم بها وكاالت السياحة واألسفار المتواجدة على مستوى والية بومرداس
يقتصر فقط على بيع تذاكر السفر وتنظيم العمرة والقيام بإجراءات طلب التأشيرات لدى القنصليات
األجنبية المعتمدة في الجزائر ،إضافة إلى بعض الوكاالت تقوم بتنظيم الرحالت إلى وجهات سياحية معروفة
كتركيا وفرنسا واجز الفنادق والتأمين على السفر .مع أنه باعتبار والية بومرداس كقطب سياحي بامتياز
كان المفروض تشجيع السياحة إليها والترويج لها والتسويق السياحي للوالية مع االعتماد كذلك على
التسويق السياحي اإللكتروني باستخدام شبكة االنترنت كما هو معمول به في الدول السياحية المتقدمة في
هذا المجال ،إذ يعد وسيلة أساسية للترويج والتسويق السياحي .إضافة إلى ضرورة التنسيق فيما بين
مختلف الوكاالت السياحية الموجودة على مستوى والية بومرداس من أجل تلبية طلبات المصطافين
وتحقيق رضا الزبون.
 .1.1آلية النهوض بالقطاع السياحي المعتمد من طرف وزارة السياحة (الديناميكيات الخمس) :من أجل
النهوض بالقطاع السياحي لوالية بومرداس ،ركزت الهيئة الوصية على تطبيق خمس ديناميكيات كآلية
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

206

السياحة الشاطئية ودورها في تثمين الموارد المالية للبلديات الساحلية من أجل تحقيق التنمية المحلية -حالة بلديات لوالية بومرداس

للنهوض بقطاع السياحة انطالقا من االستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي أقرها المخطط التوجي ي
للتهيئة السياحية آفاق


.6262

بومرداس مقصد سياحي بامتياز :تتميز والية بومرداس بالمشهد السياحي بفضل السياحة الساحلية

التي أعطتها صبغتها ،ولتحويل بومرداس إلى مقصد بمعنى الكلمة ينبغي:
 متابعة عملية عصرنة هياكل االستقبال ومطابقتها لمقاييس الجودة المطلوبة؛ تشجيع وكاالت السياحة والسفر التي تستجيب لتطلعات السياح ومالءمتها لمقاييس جودة الخدمة؛ اإلشراك الفعال لمختلف وسائل اإلعالم في ترقية القطاع؛ استغالل الموانىء الموجودة في الوالية من خالل انشاء خطوط النقل البحري مثل خط دلس –الجزائر؛
 خلق دورات سياحية عن طريق أماكن تواجد المواقع األثرية والمعالم التاريخية؛ اقتراح مسرح على الهواء الطلق يساهم في تنشيط وترجمة عادات وتقاليد المنطقة إضافة إلى إحياءاالحتفاالت ذات األهمية الدينية التاريخية والثقافية؛
 إبراز مختلف المحاصيل الزراعية الموجودة على مستوى مناطق الوالية؛ انشاء أطلس سياحي من أجل تبسيط المعلومات الخاصة بالوالية سواء الموجهة للسياح األجانب أوالمحليين؛
 مضاعفة عدد هياكل االستقبال لمختلف المعارض الخاصة بالنشاطات الحرفية بغرض تمكين الفنانينمن التعبير قصد التعريف بمواهبهم وإبداعهم؛
 وضع برامج للتكوين والبحث في علم اآلثار وإبراز أهمية وقيمة التراث الثقافي المحلي بمساهمة الجامعةومراكز التكوين.
 األقطاب السياحية بامتياز :إن والية بومرداس تنتمي إلى قطب امتياز شمال-وسط ،وفي هذا المنحى
برمجت ثالثة مشاريع لقرى سياحية بامتياز ،إضافة إلى وجود مشاريع استثمارية أخرى خاصة بالقطاع
الخاص هي في طور اإلنجاز.
 مخطط جودة السياحة :إن المخطط التوجي ي يرتكز على تحسين نوعية الخدمات السياحية ،حيث
بوالية بومرداس مؤسسات تكوينية ممثلة في المعهد الوطني للتكوين الفندقي والسياحي الكائن ببلدية
بومرداس ،يعد هذا األخير سندا حقيقيا لهذه االستراتيجية ويؤكد على قابلية التجديد واستخدام
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال .لتدعيم هذه الديناميكية يجب:
 تكوين اليد العاملة القادرة على ضمان عمليات التفتيش ،المراقبة والمتابعة؛ التنبؤ بعمليات تأهيل المؤسسات السياحية والوصول إلى التصنيف الرسمي والنهائي. تخصيص وحدات مكلفة بحراسة ومراقبة الشواطئ وتجهيزها باإلمكانيات الضرورية من القيام بالدورالمنوط بها.
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 مخطط الشراكة قطاع عام-قطاع خاص :ال بد من شراكة فعالة تجمع القطاعين العام والخاص ،تسعى
والية بومرداس للوصول إلى التخطيط الجيد لألهداف المراد تحقيقها مع تحديد الوقت والمكان المناسب
لتطبيقها ،إن العامل الذي يساعد على التنمية السياحية في الوالية هو الدفع بالمشاريع ذات األولوية،
المعرفة في المخطط التوجي ي للتهيئة السياحية ،فالقرى السياحية بامتياز تكون مفتاح لديناميكية
سياحية جديدة .ومن بين المشاريع المقترحة في الوالية :القرية السياحية بامتياز صغيرات ،القرية السياحية
بامتياز قورصو والقرية السياحية بامتياز بودواو البحري.
 مخطط التمويل السياحيّ :إن والة بومرداس توفر فرصا استثمارية في في القطب شمال-وسط وذلك
باحترام أهداف المخطط  ،كما أن دعم ومرافقة المستثمرين يعد أكثر من ضرورة ،فيما يخص المتابعة
المالية ،التكوين ،االحترافية وتشجيع النوعية.
 مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع السياحي بوالية بومرداس :إن استغالل العقار السياحي
يبقى مرهونا بإعداد مخططات التهيئة السياحية طبقا للقانون  20-20المؤرخ في  22فبراير  6220المتعلق
بمناطق التوسع والمواقع السياحية كون هذه المخططات تعتبر أداة لتهيئة العقار وكذا تسيير مناطق التوسع
السياحي مستقبال ،ولهذا الغرض جاء المرسوم التنفيذي رقم 42-22المؤرخ في  22مارس  6222ليحدد
كيفيات إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المعدل والمتمم بالمرسوم
التنفيذي رقم  24-22المؤرخ في  6مارس  6222والذي يعتبر اإلطار القانوني إلعداد هذه المخططات.
الجدول رقم ( :)22وضعية إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع السياحي بالوالية
طبيعة الملف

الملفات المصادق عليها بقرار
وزاري

عدد
الملفات
22

منطقة التوسع السياحي

المساحة القابلة
للتهيئة

ليسالين
تاقدامت
زموري شرق
الكرمة (بلديتي الثنية وبومرداس )
قورصو
الكرمة بومرداس
بودواو
واد سباو
زموري غرب
جنات
قورصو 6
22

20.11
11.12
042
40.12
11.02
01.62
214.0
221.226
14.16
12.62
01.22
140.20

المجموع
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استفادت والية بومرداس في إطار البرنامج الخماس ي  6221-6222من عملية إعداد مخططات التهيئة
السياحية لـ ( ) 22منطقة توسع سياحي التي تم الشروع في إنجازها والجدول الموالي يبين مدى تقدمها.
الجدول رقم  :22برنامج تهيئة منطقة التوسع السياحي-ليسالين
رقم الحصة
2
6
0
1
2
2
2
4
1
خارج
الحصص

التخصيص
فنادق
إقامات سياحية
قرى العطل
شاليهات
حظائر السيارات
محطة الخدمات
منطقة ألعاب مائية
مركز الحماية المدنية
مركز الدرك الوطني
مساحة الحصص
المساحة خارج
الحصص
المجموع

عدد
الوحدات

المساحة
م6

طاقة اإليواء
(سرير)

مناصب الغل
المستحدثة

2
22
20
2
0
2
2
2
2
/
/

02222
221202
262402
1622
02442
22212
62642
2462
2422
122212
644422

021
2212
110
20
/
/
/
/
/
/
/

401
6044
0224
212
/
/
/
/
/
/
/

------

201122

0622

2112
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يتميز برنامج تهيئة منطقة التوسع السياحي بالتنوع ،حيث لم يقتصر على اقتراح منشآت اإليواء فقط
بل أدمج بعض المنشآت الخاصة بالتنشيط والتسلية ونادي للرياضة المائية ومركز الدرك الوطني والحماية
المدنية ،كما نوع أيضا من منشآت اإليواء حيث اقترح إلى جانب الفنادق اقامات سياحية ،قرى العطل
وشاليهات  .إن تجسيد هذا المشروع يسمح بتوسيع طاقة إيواء الحظيرة الفندقية ب  2226سرير وإنشاء
 2991منصب شغل مباشر وغير مباشر.
 .2خاتمة :تعد التنمية السياحية أحد أوجه ومظاهر التنمية المحلية التي تتطلب تضافر مختلف الجهود
لتحقيقها ،ونظرا لمحدودية الموارد المالية التي تعاني منها البلديات لتنفيذ خططها التنموية ،وفي إطار
االستقاللية التي تتمتع بها ،فإن للبلدية كامل المبادرة والصالحية في اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها أن
تشجع وتوسع من قدرتها على تحقيق التنمية السياحية ،من خالل تشجيع المتعاملين المعنيين على
استغالل اإلمكانات التي تحوزها منطقتهم في إطار ما يعرف بالشراكة السياحية المجتمعية ،إال أنه من
خالل هذه الورقة البحثية توصلنا إلى ما يلي:
النتائج المتوصل إليها :
 عدم االستغالل الكامل للهياكل والمنشآت القاعدية المساعدة على التنمية السياحية؛
 نقص المهـارات التقنية واإلدارية على مس ـ ـ ـ ــتوى البلدية التي من ش ـ ـ ـ ــأنها التخطيط واالس ـ ـ ـ ــتغالل الفعال
لإلمكانيات المتاحة على مستواها؛
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 النقص الف ــادح في الت ــأطير المحلي ال ــذي يعكس ـ ـ ـ ـ ــه االنحراف عن االس ـ ـ ـ ــتغالل األمث ــل لألغلف ــة الم ــالي ــة
الخاصة بالمشاريع الممنوحة؛
 وجود العديد من العقارات الس ـ ـ ــياحية غير المس ـ ـ ــتغلة بس ـ ـ ــبب س ـ ـ ــوء اس ـ ـ ــتخدامها من طرف المواطنين
وغزوها عن طريق البناءات الفوضوية؛
 عــدم تجــاوب المواطنين مع بعض اإلجراءات المتخــذة من أجــل تطوير الس ـ ـ ـ ـيــاحــة على مس ـ ـ ـ ــتوى الواليــة
كتلــك التي هــدفــت إلى تغطيــة الض ـ ـ ـ ــعف الموجود على مس ـ ـ ـ ــتوى هيــاكــل اإليواء (الفنــادق) ،كــاإلقــامــة لــدى
الساكن ،وذلك تخوفا من الضرائب وعدم وجود حوافز.
التوصيات:
 إن النشـ ـ ـ ـ ــاط الشـ ـ ـ ـ ــاطئي مرتبط بتهيئــة منطقــة التوس ـ ـ ـ ــع الس ـ ـ ـ ـيــاحي ( ،)ZETوبــالتــالي كلمــا تم االهتمــام
واســتغالل هذه المناطق كلما س ــاهمت بدورها في زيادة في مداخيل الموارد المالية للبلدية وبعالقة متعدية
تساهم في تحقيق التنمية المحلية؛
 تــدعيم االس ـ ـ ـ ــتثمــار المحلي في النش ـ ـ ـ ـاط الس ـ ـ ـ ـيــاحي ،واس ـ ـ ـ ــتغالل الفوائض المــاليــة في المش ـ ـ ـ ــاريع المــدرة
للمداخيل؛
 اس ـ ـ ـ ــتغالل الش ـ ـ ـ ــواطئ لجــذب المزيــد من الموارد بتــأجير خيم على األرص ـ ـ ـ ـفــة ألص ـ ـ ـ ـحــاب الحرف لعرض
منتجاتهم التقليدية؛
 الجرد المستمر والدائم ألمالك البلدية والعمل على استثمارها؛
 تش ـ ــجيع الشـ ـ ـراكة مع القطاع الخاص من أجل االس ـ ــتغالل الناجع لكامل لممتلكات البلدية ،خاص ـ ــة في
ظل محدودية الموارد المالية لتمويل خطط التنمية المحلية؛
 التأكيد على اسـ ــتخدام نظام المزايدة في تقدير األمالك التي سـ ــتتخلى عنها البلدية لصـ ــالح المسـ ــتثمرين
مع تحيين أسعار اإليجار بالنسبة للممتلكات المستغلة ألغراض االستثمار.
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الملخص :
تتمتع الجماعات المحلية ومنها البلديات بعدة طرق لتسيير الخدمات العمومية المحلية ،إذ يمكنها
المفاضلة بين القيام بها داخليا بوسائلها الخاصة أوا لتكفل بها خارجيا من خالل االستعانة بشخص معنوي
مختلف عن مصالحها ليقع على عاتقه مسؤولية ذلك ،وهو ما ينطبق على شركات التنمية المحلية التي
أضحت الوسيلة الجديدة للحوكمة المحلية .يتم إنشاء شركات التنمية المحلية بمبادرة من الجماعات
المحلية ،وذلك في شكل شركات مجهولة االسم بهدف القيام بأنشطة اقتصادية تقع ضمن مجاالت
اختصاص الجماعة ،وتعتبر هذه الشركات بمثابة هيئات تنفيذية لمشاريع الجماعات المحلية .وهذا ما
سنتعرف عليه من خالل هذه الورقة البحثية .
الكلمات المفتاحية :الجماعات المحلية ،شركات التنمية المحلية ،الخدمات العمومية ،التسيير المحلي.
Résumé :
Les collectivités territoriales, y compris les communes, ont plusieurs manières de gérer les services
publics locaux, car ils peuvent choisir entre les internaliser en utilisant leurs propres moyens ou
les externaliser en ayant recours à une personne morale distincte de leurs services pour en être
responsable, ce qui s’applique aux sociétés de développement local qui sont devenues le nouveau
moyen de gouvernance locale. Les sociétés de développement local sont créées à l’initiative des
collectivités territoriales, sous la forme d’entreprises anonymes dans le but d’effectuer des activités
économiques dans le cadre de la juridiction de la collectivité. Ces sociétés servent d’organes
exécutifs pour des projets des collectivités territoriales. C’est ce que nous apprendrons de ce
document de recherche.
Mots clés : collectivités territoriales, sociétés de développement local, services publics, gestion
locale
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مق ــدمة:
حاولت الجزائر منذ عدة سنوات دعم الالمركزية اإلدارية بإعتبارها أساس تحقيق التنمية الوطنية بفضل
إشراك الجماعات المحلية في المسار التنموي من خالل برامج ومشاريع التنمية المحلية ،و هذا ما يمكن
إستنتاجه من توسيع صالحيات الجماعات المحلية خاصة البلدية في عدة مجاالت طبقا لما جاء به القانون
 ،22-22و أيضا من خالل التوصيات التي صدرت من لقاء الحكومة مع الوالة األخير الذي أكد على دور
الجماعات المحلية في تنويع مداخيلها و الذهاب نحو خلق الثروة ،من خالل تشجيع المشاريع المحلية
المنتجة للمداخيل.
إن العالقة بين التمويل المحلية والتنمية المحلية متداخلة فمن جهة التنمية المحلية تمكن من تعزيز
التمويل المحلي ومن جهة ثانية التمويل المحلي يسمح بتجسيد التنمية المحلية ،إذا فكما أن التنمية
المحلية هدف ينبغي الوصول إليه ف ي وسيلة في حد ذاتها .وهنا تظهر أهمية توفر الموارد المالية الضرورية
لتغطية األدوار األساسية أو التقليدية للجماعات المحلية أي المرافق العمومية المحلية القاعدية ،وأيضا
تمويل المشاريع اإلستثمارية مما بإمكانه تحسين الظروف المعيشية للمواطن وتحقيق العدالة االجتماعية
والتوازن اإلقليمي ،على أال يكون هذا التوجه التنموي عبئ على كاهل ميزانية الجماعات المحلية والدولة ،و
هذا بفضل التوجه نحو المشاريع المنتجة للمداخيل لدعم الموارد المالية المتاحة.
إن الدور الجديد المنتظر من الجماعات المحلية و البلديات خصوصا يرتبط بتجسيد مشاريع إستثمارية
منتجة للمداخيل ،و قد أوكلت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية من اإلصالحات األخيرة لصندوق الضمان
و التضامن للجماعات المحلية مهمة تقديم قروض قابلة لالسترجاع للجماعات المحلية شرط أن تكون
موجهة لالستثمار المنتج ،إال أن الوضعية المالية الحرجة لمعظم البلديات (تقريبا تلثي ( )0/6البلديات في
حالة عجز مالي يحول دون تغطية أعبائها اإلجبارية بمواردها الذاتية و يجعلها في حالة تبعية لإلعانات
الخارجية (المقدمة من الدولة و الصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية) قد تحول دون لجوءها
لهذا الحل.
في هذا المجال لجأت العديد من الدول على إنشاء إما صناديق مالية تهدف خصيصا للتمويل المتضامن
المخصص لإلستثمار المحلي على غرار وكاالت التمويل للجماعات المحلية الموجودة في شمال أوروبا ( BNG
و  NWBفي هولندا Kommuninvest ،في السويد MuniFin ،في فنلندا و  Kommunekreditفي الدنمارك و
مؤخرا وكالة فرنسا المحلية  Agence France localبفرنسا ،أو إلى إنشاء شركات للتنمية المحلية تهتم بإنجاز
المشاريع التنموية لصالح الجماعات المحلية ،وتعتبر هذه الشركات شكل من أشكال تسيير المرافق العامة.
من بين أهم التجارب التي يمكن ذكرها في هذا المجال والتي تتقارب مع الحالة الجزائرية ،تجربة المملكة
المغربية ،التي وضعت حيز التنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية الالزمة إلحداث هذا النوع من الشركات،
والتي باشرت عملها في المجال التنموي مع الجماعات المحلية المعنية.
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على ضوء ما سبق تتمحور إشكالية بحثنا فيما يلي :كيف يمكن أن تساهم شركات التنمية المحلية للجماعة
الحضرية للدار البيضاء في المجال التنموي المحلي ،مع التركيز على شركة الدار البيضاء للتهيئة؟
لمحاولة معالجة هذه اإلشكالية سنعمل على اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:
 ماهو تعريف شركات التنمية المحلية؟ هل يسمح اإلطار القانوني والتنظيمي لهذه الشركات بالتدخل الموسع في مختلف مجاالت التنميةالمحلية؟
 ماهي مختلف شركات التنمية المحلية للجماعة الحضرية للدار البيضاء وماهي أهم مهامهاوتدخالتها؟
كبداية لهذا العمل قمنا بصياغة الفرضيات التالية:
 تعتبر شركات التنمية المحلية مؤسسات عمومية تهتم بتنقيد برامج التنمية المحلية. بحسب المهام الموكلة إلى هذه الشركات فمجال تدخلها محدد بتلبية الحاجات التنموية األساسية. شركات التنمية المحلية التابعة لجماعة الدار البيضاء تتدخل ضمن المجاالت التنموية القاعدية،وبالتالي تهدف لتلبية الحاجيات األساسية بالنظر لقيد التمويل المحلي المحدود.
لغرض معالجة هذه اإلشكالية قمنا باعتماد المنهي الوصفي لجمع المادة العلمية والمعلومات الضرورية
للتعرف على هذه الحالة المدروسة ،وقمنا بتحليلها لغرض الوصول على نتائج تعيننا على االستفادة منها
وإسقاطها على حالة الجماعات المحلية في الجزائر .وقد تم تقسيم هذا العمل إلى محاورين رئيسيين ،بحيث
اهتم األول بالتطرق لمفهوم شركات التنمية المحلية ،في حين خصص الثاني لعرض معلومات حول شركات
التنمية المحلية بالمغرب -حالة الجماعة الحضرية للدار البيضاء:
 .Iمفهوم شركات التنمية المحلية:
يعترف المشرع المغربي بوجود العديد من أساليب إدارة المرافق العمومية ،إذ نجد اإلدارة المباشرة للمرفق
العام والتي تتمثل في قيام الدولة أو احد أشخاص القانون العام األخرى بإدارة المرفق العام مباشرة،
ويشمل أسلوبين هما االستغالل المباشر ( )La Régie Directو المؤسسة العامة (،)L’Etablissement public
ونجد بالمقابل اإلدارة غير المباشرة للمرافق العامة والتي تسمى أيضا التسيير المستقل أو مرافق الدولة
المسيرة بصورة مستقلة  ،SEGMAوالتي تدار من خاللها هذه المرافق بنفس الطرق التي تدار بها المشاريع
الخاصة ،وتشمل االمتياز ( )La Concessionوالتسيير المفوض ( )La Gestion Déléguéeو المقاولة العمومية
( )L’Entreprise publicالتي تتضمن بدورها شركات االقتصاد المختلط والشركات العامة ذات الرأسمال
العمومي.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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سنحاول فيما يلي التعرف على شركات التنمية المحلية باعتبارها بديال لشركات االقتصاد المختلط على
الصعيد المحلي.
 -2تعريف شركات التنمية المحلية:
ظهرت شركات التنمية المحلية ضمن مساعي إصالح وتطوير أداء المرافق العمومية ،وتوسيع قاعدة
الديمقراطية التشاركية من خالل إشراك الفاعلين المحليين في تسيير الشأن المحلي ،ولعل أبرز تجلياتها
إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المحلية.
ظهر نظام شركات التنمية المحلية على شكل شركات لالقتصاد المختلط ،والتي برزت في بداية القرن
الماض ي ،كطريق ثالث بين اإليديولوجية االشتراكية ،ونظيرتها الرأسمالية ،قائم على تشارك وتقاسم
المسؤوليات التنموية بين القطاع الخاص والقطاع العام .وبخصوص المغرب ،فقد نص المشرع ألول مرة
على هذا الصنف من الشركات ،من خالل ظهير  02شتنبر  .2122وذلك ،عبر المادة  02منه ،والتي نصت في
فقرتها السابعة ،على أن المجلس الجماعي؛ “يقرر المساهمة المالية للجماعة ،في مقاوالت االقتصاد
المختلط ذات الفائدة الجماعية ،أو المشتركة بين

الجماعات”1 .

سنحاول أوال التذكير بتعريف شركة االقتصاد المختلط أو ما يسمى باالستغالل المشترك ،إذ يندرج
أسلوب االقتصاد المختلط ضمن أنواع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ،الذي يأخذ شكل
شركة مساهمة التي تجمع في رأسمالها بين السلطات العامة والخواص لتدبير مرفق من المرافق ذات
الطبيعة االقتصادية2.
الشركات ذات االقتصاد المختلط هي نوع من شركات الدولة بحيث أن الهيئات العامة من الدولة
والجماعات الترابية تكتتب في رأسمالها إلى جانب الخواص شريطة أال تتعدى المساهمة العمومية أكثر من
 %22من رأسمالها وذلك لتدبير مرفق عام اقتصادي أو تجاري من أجل تحقيق تنمية تتسم بالفعالية
والنجاعة من خالل االستفادة من التمويالت الخاصة والتجارب والنظم المعمول بها في القطاع الخاص
الهادفة إلى تدبير المشاريع االقتصادية والتنموية.
فبحسب المادة األولى من القانون  21.22المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المقاوالت العمومية،
3

فان نسبة المساهمة العمومية يجب أن ال تتجاوز  4.%22و تكون هذه الشركات تحت رقابة وتوجيه الدولة
بالرغم من خضوعها لقواعد القانون التجاري.
وقد تم التخلي عن هذه الصيغة التشاركية بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي،
بعد فشلها في تحقيق األهداف المتوخاة منها ،حيث تم تعويضها بإطار جديد يسمى “شركات التنمية
المحلية5".
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إعتبر المشرع المغربي من خالل نص المادة  40من القانون التنظيمي رقم  220.21المتعلق بالجماعات أن
شركات التنمية المحلية تعتبر من أحدث طرق تسيير المرافق العمومية ،إذ تنص هذه المادة على مايلي:
"تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية الالزمة لتقديم خدمات القرب في الميادين
التالية6:

 توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛ النقل العمومي الحضري؛ اإلنارة العمومية؛ التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛ تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلىالمطارح ومعالجتها وتثمينها؛
 السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛ حفظ الصحة؛ نقل األموات والدفن؛ إحداث وصيانة المقابر؛ معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛ أماكن بيع الحبوب؛ المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛ محطات االستراحة؛ إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛ مراكز التخييم واالصطياف.كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق
التالية:
 أسواق البيع بالجملة؛ المجازر والذبح ونقل اللحوم؛ أسواق بيع السمك.يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق ،المشار إليها في الفقرة الثانية أعاله،
سبل التحديث في التدبير المتاحة لها ،والسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية
أو التعاقد مع القطاع الخاص".
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وبحسب المادة  202من القانون التنظيمي  220-21المتعلق بالجماعات فإنه "يمكن للجماعات
ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية إحداث شركات في شكل شركات مساهمة
تسمى "شركات التنمية المحلية" أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية
خاضعة للقانون العام أو الخاص .وتحدث هذه الشركات لممارسة األنشطة ذات الطبيعة االقتصادية التي
تدخل في اختصاصات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو تدبير
مرفق عمومي تابع للجماعة تدبير مرفق عمومي تابع

للجماعة7".

شركات التنمية المحلية هي شركات مجهولة االسم يتم إحداثها بمبادرة من الجماعات الترابية لمزاولة
أنشطة اقتصادية تدخل في نطاق اختصاص الجماعة ،وهي تشكل بذلك مؤسسات تسهر على تنزيل مشاريع
معينة تحددها هذه

الجماعات8.

ويمكن تعريفها على أساس أنها؛ “شركة ،تمتلك فيها الدولة ،أو أحد األشخاص المعنوية العامة األخرى،
جزءا من الرأسمال بالشراكة مع الخواص ،وعلى الرغم من أن شركات التنمية المحلية ،هي ثمرة للشراكة
بين فاعلين ،من المفترض أنهما متعارضان ،وهما القطاع العام والقطاع الخاص ،إال أنها تندرج في إطار
التصور الجديد للجماعة المقاولة ،والذي ال يكمن ،فقط ،في تبنيها لألساليب واآلليات المعتمدة لدى
القطاع الخاص ،وإنما في سعي المسيرين المحليين لخلق إطار تكاملي مع المستثمرين الخواص.9
وشركات التنمية المحلية ،هي أسلوب قريب من شركات االقتصاد المختلط ،لكنه أكثر تميزا ومرونة ،حيث
تخضع لنظام يقوم على قواعد ديناميكية ،توفر لها الليونة في التدبير ،والفعالية في اإلنجاز .كما يسمح لها
بتلبية حاجيات المرتفقين ،وتحسين طرق التدبير وضمان النتائج ،وتحفيز اإلجراءات والمساهمين فيها.
 -6اإلطار القانوني والتنظيمي لشركات التنمية المحلية:
تعتبر شركات التنمية المحلية الصيغة القانونية األكثر مرونة للشراكة بين الرأسمال العام والرأسمال
الخاص ،ألجل إنجاز مشاريع التنمية على المستوى المحلي .وتمنح النصوص القانونية المنظمة لشركات
التنمية المحلية للجماعات ،وسيلة أساسية للتدخل في الميدان االقتصادي ،قصد تلبية حاجياتها ،والتأثير
على مستوى التنمية المحلية ،سواء بإقامة مشاريع جماعية ،أو مشتركة مع باقي الجماعات الترابية.
مكن الميثاق الجماعي لسنة  6221من خالل مادته  02المجلس المحلي بجميع األعمال الكفيلة بتحفيز
وإنعاش تنمية االقتصاد المحلي والتشغيل ولهذه الغاية يبث في شان إحداث شركات التنمية المحلية ذات
الفائدة المشتركة بين الجماعات والعماالت واألقاليم والجهات والمساهمة في رأسمالها .وأكدت المادة 212
منه أنه يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات تسمى شركات التنمية المحلية أو المساهمة
في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام

أو الخاص10.
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وبحسب المادة  202من القانون  21.220فإنه ينحصر غرض شركة التنمية المحلية ،في حدود األنشطة
ذات الطبيعة االقتصادية ،صناعية كانت أو تجارية ،والتي تدخل في اختصاصات الجماعات ومجموعاتها،
ويستثنى من ذلك تدبير الملك الخاص الجماعي.
وتخضع هذه الشركات لمقتضيات القانون رقم  22.12المتعلق بشركات المساهمة ،حيث تأخذ شكل شركة
مجهولة ،تخضع لمقتضيات القانون التجاري ،وقانون الشركات ،وللعادات واألعراف التجارية .مع ما يترتب
عن ذلك؛ من ضرورة القيد بالسجل التجاري ،ومسك الدفاتر التجارية ،والخضوع للضريبة ،واختصاص
القضاء التجاري ،فيما يخص المنازعات الناشئة عن مزاولة

نشاطها11.

غير أنه يجب مراعاة بعض الشروط القانونية في إنشاء هذه الشركات وتدبيرها .ولعل من أهمها،


مايلي12:

بحسب المادة  202من ذات القانون ال يمكن أن تقل مساهمة الجماعات ،في رأسمال شركة التنمية
المحلية عن نسبة  .%01وفي جميع األحوال ،يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة ،في ملك
أشخاص معنوية ،خاضعة للقانون العام .كما ال يجوز لشركة التنمية المحلية ،أن تساهم في
رأسمال شركات أخرى.



تكون مهمة ممثل الجماعة ،باألجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية ،مجانية .غير أنه ،يمكن منحه
تعويضات عن التنقل والمهام.



ال يجوز ،تحت طائلة البطالن ،إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو
تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته إال بناء على مقرر المجلس المعني تؤشر
عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

وتأخذ مساهمة الجماعات في إطار شركات التنمية المحلية ،أشكاال متنوعة .من بينها؛ تقديم حصص مالية،
أو شراء أسهم من رأسمال الشركة ،أو تقديم عقارات .وبهذا الخصوص ،يمكن أن تكون مساهمة الجماعة
في رأسمال الشركة ،عبارة عن نقل ملكية عقار جماعي

خاص13.

ما يمكن استنتاجه مما سبق ان هذه الشركات تتميز بمرونة أكبر نظرا لخضوعها ألحكام القانون التجاري،
وتحظى بتمويل أفضل بالنظر للمساهمات ومشاركة القطاع الخاص ضمن راس مالها ،ومن جهة أخرى
طبيعتها القانونية تخول للمجالس الجماعية حق المراقبة بغض النظر عن نسبة مساهمتها المالية.
 -0التنظيم اإلداري لشركات التنمية المحلية:
ترتكز شركات التنمية المحلية من حيث تنظيمها الداخلي على النظام اإلداري المعتمد بشركة
المساهمة ،مما يجعلها تقتبس بنية هذه الشركة التي تتضمن مجموعة من األجزاء المتمثلة بأجهزة اإلدارة
والتسيير والرقابة ،غير أن أجزاء بنية شركات التنمية المحلية تعرف مجموعة من المتغيرات الناجمة عن
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تأثير القانون العام على سيرها ،األمر الذي يضفي على إدارة الشركة مجموعة من الخصوصيات سواء فيما
يتعلق بالنظام القانوني لممثلي المساهمين من الجماعات الترابية بأجهزة اإلدارة أو فيما يخص مضمون
هذه األجهزة في حد ذاتها ،إذ ينص القانون  220.21في مادته  202الفقرة الخامسة والسادسة على أنه "
يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات األجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعة ومؤسسات التعاون
ومجموعة الجماعات الترابية المساهمة في رأسمالها وإلى عامل العمالة أو اإلقليم داخل أجل خمسة عشر
( )22يوما الموالية لتاريخ

االجتماعات14.

وتقض ي نفس المادة بأنه يحاط المجلس المعني علما بكل القرارات المتخذة في شركة التنمية عبر تقارير
دورية يقدمها ممثل الجماعة بأجهزة شركة التنمية المحلية
أما فيما يخص تعيين ممثلي المساهمين بالمجلس اإلداري أو مجلس الرقابة حسب الحاالت ،فشركات
التنمية المحلية اقتضت العمل بقواعد استثنائية تهم الجهة المكلفة بتعيين ممثلي الجماعات الترابية أو
مجموعاتها باألجهزة المسيرة بالشركة ،إذ يتم بشكل قبلي عن طريق مداولة مجالس الجماعات الترابية أو
مجموعاتها المساهمة في الشركة15.
 مجلس اإلدارة :يدير الشركة مجلس اداري يتكون من  26عضوا على األكثر يتم اختيارهم من بينالمساهمين ويعينون من طرف الجمعية العامة العادية ،ويمكن لشخص معنوي ان يعين متصرفا ويجب
على هذا الشخص عند تعيينه تسمية ممثل دائم عنه يخضع نفس الشروط وااللتزامات دون المساس
بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.
تحدد مدة مهام المتصرفين األوائل المعنيين في النظام األساس ي في  0سنوات على األكثر اما
المتصرفين المعينين من طرف الجمعيات العامة ف ي  2سنوات على األكثر.
 مكتب المجلس :ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا يكون شخصا طبيعيا يمثل مجلساإلدارة رئيس المجلس يدير اشغاله التي يقدم من شأنها بيانا الى الجمعية العامة ويسهر على حسن السير
أجهزة الشركة ويتأكد بصفة خاصة من قدرة المتصرفين على أداء مهامهم ويعين الرئيس لمدة ال يمكن أن
تتجاوز مدة مأموريته كمتصرف ويعين مجلس اإلدارة من اقتراح من الرئيس كاتبا للمجلس.
 سلطات مجلس إدارة الشركة :يحدد إدارة مجلس الشركة توجيهات المتعلقة بنشاط الشركة و *يسهرعلى تنفيذها ويسوي األمور المتعلقة بها مع مراعات السلطات بصفة صريحة للجمعيات المساهمة.
يعين مجلس إدارة الشركة مديرا عاما يتولى مسؤولية إدارة الشركة ويمكن تعيين مديرا او مدراء
عامين بصفة مدير عام منتدب من طرف مجلس إدارة الشركة أو بناء على اقتراح المدير العام .يتمتع المدير
العام بأوسع السلط للتصرف باسم الشركة في جميع الظروف كما يمثلها في عالقتها مع االغيار مع مراعاة
السلطات التي يخولها القانون صراحة للجمع العام ولمجلس إدارة الشركة ولمجلس الجماعة.
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 .IIشركات التنمية المحلية بالمغرب -حالة الجماعة الحضرية للدار البيضاء:
 -2تقديم عام لشركات التنمية المحلية لجماعة الدار البيضاء:
تعتبر شركات التنمية المحلية ،مقاوالت عمومية محلية .وهي كانت متواجدة في السابق ،تحت اسم شركات
االقتصاد المختلط ،حيث كان المغرب يتوفر على  22منها إلى حدود سنة  ،6221تاريخ دخول مفهوم شركات
التنمية المحلية ،قاموس القانون العام المغربي ،بعد تعديل الميثاق الجماعي خالل السنة المذكورة ،ومنذ
عام  ،6221وإلى حدود سنة  ،6222تم خلق حوالي  62شركة للتنمية المحلية على مستوى الجماعات
الحضرية الكبرى والمتوسطة على الخصوص ،و السيما ،فيما يتعلق بتدبير المرابض والمحطات الطرقية.
غير أنه في السنوات األخيرة ،بدأ هذا األسلوب يغزو مجاالت تنموية جديدة ،مثل؛ تدبير المناطق الصناعية،
المجازر ،أسواق الجملة ،النقل الحضري ،اإلنارة العمومية وغيرها .مستفيدة في ذلك ،من كون جميع
اتفاقيات إنشاء شركات التنمية المحلية ،تضمن لها التوفر على موارد منتظمة ،بما يمكنها من أداء مهامها
بالفعالية الالزمة .16وتعتبر الجماعة الحضرية للدار البيضاء نموذجا في هذا اإلطار ،حيث قامت ،وإلى حدود
سنة  ،6222بإنشاء شركات للتنمية المحلية ويتعلق

األمر بـ17:

 الدار البيضاء للتهيئة :تقدر مشاركة الجماعة في رأسمالها بـ  ،%62يتمثل نشاطها في القيام بمشاريعالتهيئة والتنمية (االقتصادية والثقافية والبيئية واالجتماعية) كصاحب المشروع أو مساعد
المشروع المنتدب أو مساعد صاحب المشروع .تتشكل قائمة مساهميها في :جهة الدار البيضاء
الكبرى ،جماعة الدار البيضاء ،مجلس عمالة الدار البيضاء ،الوكالة الحضرية للدار البيضاء،
الشركة القابضة للتهيئة العمران ،البنك المركزي الشعبي.
 الدار البيضاء للبيئة :تقدر مشاركة الجماعة في رأسمالها بـ  ،%42ويتمثل نشاطها في مراقبةالمندوبين المسؤولين عن نظافة المدينة ،ومراقبة مكب مديونة ،ومراقبة جودة الهواء ،وتدبير
الشواطئ ومكافحة اآلفات وتدبير الحدائق العامة والمنتزهات.
 الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات :تقدر مشاركة الجماعة في رأسمالها بـ  ،%10يتمثل نشاطها فيترويج وتسويق الدار البيضاء على المستوى الوطني والدولي من خالل التظاهرات االقتصادية
والثقافية والرياضية .كما تتكلف بإدارة المراكز الثقافية والرياضية نيابة عن الجماعة .تتشكل
قائمة مساهميها في :الجماعة الحضرية للدار البيضاء ،وزارة االقتصاد والمالية ،جهة الدار البيضاء
الكبرى ،مجلس عمالة الدار البيضاء.
 الدار البيضاء للنقل :تقدر مشاركة الجماعة في رأسمالها بـ  ،%24,2ويتمثل نشاطها في إنشاءمجموعة من خطوط النقل العام على موقعها الخاص لخطوط النقل العام .تتشكل قائمة
مساهميها من  :صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،جهة الدار البيضاء الكبرى،
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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جماعة الدار البيضاء ،البنك المركزي الشعبي ،مجلس عمالة الدار البيضاء ،صندوق االيداع
والتدبير ،المكتب الوطني للسكك الحديدية
 الدار البيضاء للتراث :تقدر مشاركة الجماعة في رأسمالها بـ  ،%26يتمثل نشاطها في إعادة تأهيلالتراث الثقافي المادي وغير المادي والطبيعي للجهة وصونه وتعزيزه .تتشكل قائمة مساهميها في:
الجماعة الحضرية للدار البيضاء ،وزارة االقتصاد والمالية ،مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى،
مجلس عمالة الدار البيضاء ،الوكالة الحضرية للدار البيضاء ،الجماعة الحضرية للمحمدية،
صندوق اإليداع والتدبير ،ثالثة بنوك كبرى (البنك الشعبي ،البنك المغربي للتجارة الخارجية
والتجاري وفابنك).
 الدار البيضاء للخدمات :تقدر مشاركة الجماعة في رأسمالها بـ  ،%22ويتمثل نشاطها في تطوير وإدارةودعم ومراقبة وتقييم خدمات الخدمة العامة المحلية ،في إطار المشاريع الموكلة إليها من قبل
الجماعة .تتشكل قائمة مساهميها في :الجماعة الحضرية للدار البيضاء ،وزارة االقتصاد والمالية،
جهة الدار البيضاء الكبرى ،مجلس عمالة الدار البيضاء.
 إدماج السكن :أحدثت الشركة لمحاربة دور الصفيح والسكن غير الالئق ،من أهداف الشركة :ـإنجاز الدراسات الضرورية للقضاء على السكن الغير الالئق ،وشراء األراض ي الكافية لتحقيق
األهداف المسطرة ،وأيضا ـ إنجاز أشغال بناء العمارات .تتشكل قائمة مساهميها في :الدولة من
خالل صندوق التضامن للسكن ،شركة العمران ،شركة التهيئة القابضة " العمران " ،مجلس
جماعة الدار البيضاء ،صندوق اإليداع والتدبير ،جهة الدار البيضاء ،البنك الشعبي المركزي،
القرض العقاري والسياحي ،عمالة
-

الدار البيضاء18.

الدار البيضاء للتنمية :يتمثل غرض الشركة عموما في انجاز العمليات التجارية ،الصناعية ،المالية،
وكذا العقارية والمتعلقة بأهداف الشركة والتي من شأنها أن تساهم في انطالقها ونموها .تتشكل
قائمة مساهميها من :جماعة الدار البيضاء ،صندوق اإليداع والتدبير19 .

 -6التعريف بشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للتهيئة":
بإعتبار أن الوسائل المالية والبشرية للجماعة الحضرية للدار البيضاء ال تكفي لوحدها لمواجهة الحاجيات
المتزايدة للمدينة في مجاالت التنمية بصفة عامة ،لجأت الجماعة إلبرام اتفاقية شراكة مع صندوق اإليداع
والتدبير لخلق شركة للتنمية المحلية تدعى" الدار البيضاء للتهيئة "  ،يتكون مجلس إدارتها من  22عضو،
ستة منهم باقتراح من الجماعة وخمسة باقتراح من الصندوق.20
شركة الدار البيضاء للتهيئة شركة مجهولة االسم خاضعة للقانون الخاص وذات رأسمال عمومي ،أسست
في شهر أكتوبر  6224بمقتض ى مرسوم وزاري بعد المصادقة على المخطط المدير للتهيئة الحضرية للدار
البيضاء الكبرى .يترأس السيد والي جهة الدار البيضاء-سطات مجلس

إدارتها21.

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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تنخرط شركة الدار البيضاء للتهيئة حاليا في محفظة إجمالية تتكون من  22مشروع ،منها  26مشروع يتم
إنجازه تحت إشراف صاحب مشروع منتدب بغالف مالي يبلغ  2622مليون درهم على الفترة ،6224-6221
إلى جانب  1مشاريع تتكلف الشركة بقيادتها وتتبع إنجازها بميزانية تقدر بمبلغ  1622مليون

درهم22.

أ .أهداف الشركة:
يجسد برنامج تنمية مدينة الدار البيضاء الكبرى ( )6262-6222الشهادة الملموسة إلرادة هذه الجهة
لالرتقاء بالعاصمة االقتصادية للمملكة إلى مصاف الحواضر العالمية الكبرى والمراكز المالية
الدولية ،وتتمثل أهم أهداف هذه الشركة فيما يلي:


إنجاز مشاريع عمرانية وتنموية كبرى ذات طابع اقتصادي وثقافي وبيئي واجتماعي في جهة الدار
البيضاء سطات كصاحب المشروع أو كصاحب مشروع منتدب أو كمساعد صاحب المشروع؛



القيام بالدراسات ومساعدة األطراف المنخرطة في تحديد الحاجيات؛



المشاركة في تقييم مشاريع التنمية؛



اعداد مخططات التمويل والبحث عن مصادر التمويل المناسبة وعقد الشراكات الضرورية.

قدر رقم أعمال الشركة سنة  6262بـ  20.222.222درهم ،ووظفت  12عامل ،كما يقدر رأسمالها بأربعين
( )12مليون درهم في خدمة الحاضرة الكبرى للمملكة ،وهو مكون مما يلي:

الشكل رقم ( :)22مكونات راس مال شركة الدار البيضاء للتهيئة

المصدرhttp://www.casa-amenagement.ma/ar/casa-amenagement :
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ب .مساهمات الشركة في مجال التنمية المحلية :وتتمثل مساهمة الشركة في مجال التنمية المحلية من
خالل مايلي:
ب .2.في مجال الثقافة والترفيه والرياضة:
 تحديث مركب محمد الخامس :ورفعه إلى مستوى المالعب المعترف بها من قبل الجهات العليا
لتنظيم التظاهرات الدولية الكبرى ،وقدرت تكلفته اإلجمالية بـ  662مليون درهم مغربي ،وتم
التمويل من طرف وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)  12 :مليون درهم ،وزارة
الثقافة والشباب والرياضة (الصندوق الوطني لتنمية الرياضة) 202 :مليون درهم ،جماعة الدار
البيضاء 02 :مليون درهم ،الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم  62 :مليون درهم.
 إعادة تهيئة حديقة الحيوانات عين السبع :يهدف المشروع إلى إعادة تهيئة حديقة الحيوانات لعين
السبع القديمة التي تعد تراثا لمدينة الدار البيضاء منذ أكثر من  42سنة ،وتحويلها إلى حديقة
حيوانات حديثة بمفهوم الفضاء المفتوح استجابة لحاجيات المدينة فيما يتعلق بالتجهيزات في
مجال الترفيه .قدر التكلفة اإلجمالية للمشروع  622مليون درهم ،تم تمويلها من طرف :وزارة
الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) 202 :مليون درهم ،جماعة الدار البيضاء 42 :مليون
درهم ،جهة الدار البيضاء -سطات 12 :مليون درهم.
 تأهيل المسرح الكبير للدار البيضاء :تكلفة المشروع  2112ملون درهم ممولة كما يلي :وزارة
الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) 142 :مليون درهم ،صندوق الحسن الثاني للتنمية
االقتصادية واالجتماعية 122 :مليون درهم ،الميزانية العامة للدولة 642 :مليون درهم ،جماعة
الدار البيضاء 242 :مليون درهم ،المجلس اإلقليمي للدار البيضاء 222 :مليون درهم.
 تهيئة كورنيش المحمدية – ميرامار :يهم المشروع دراسة وتصميم وأشغال تهيئة الشريط
الساحلي للمحمدية – ميرامار ،بتكلفة إجمالية قدرها  622مليون درهم ،ممولة كما يلي :وزارة
الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) 262 :مليون درهم ،الجماعة الحضرية للمحمدية:
 12مليون درهم ،مجلس عمالة المحمدية 02 :مليون درهم ،أشغال المشروع الزالت قيد اإلنجاز.
 إعادة تهيئة كورنيش عين الذئاب :سيساهم في تعزيز جاذبية ساحل العاصمة االقتصادية وتحسين
الحركية بالموقع .ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ االتفاقية المتعلقة بتثمين ساحل جهة الدار
البيضاء-سطات  .تقدر تكلفته اإلجمالية  22مليون درهم ،ممولة من طرف :وزارة الداخلية (المديرية
العامة للجماعات الترابية) 22 :مليون درهم ،جماعة الدار البيضاء 22 :مليون درهم.
 إعادة تهيئة بالمنتزه البحري لمسجد الحسن الثاني :يندرج المشروع في إطار اتفاقية تثمين الشريط
الساحلي لجهة الدار البيضاء – سطات ،تكلفته قدرت بـ  622مليون درهم ممولة كلية من طرف
وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية).
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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 دار الشباب ابن مسيك :يهدف المشروع بصفة عامة إلى المساهمة في دعم البنيات االجتماعية
األساسية المعنية بمجال الشباب على المستوى المحلي .قدرت تكلفته بـ  26مليون درهم ممولة
كليا من قبل اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية لعمالة مقاطعات ابن امسيك.
 تهيئة الفضاء األركيولوجي سيدي عبد الرحمان :يهم المشروع تهيئة الموقع ليصبح منتزها
أركيولوجيا ،مع إبراز اآلثار والمواقع المكتشفة بالدار البيضاء والتي تعود إلى عصر ما قبل التاريخ،
وتشجيع البحث والتنقيبات الجارية .قدرت تكلفته بـ  12مليون درهم وتندرج في إطار تمويل خاص
في إطار اتفاقية تهيئة المنطقة المندمجة سندباد.
ب .6.في مجال البيئة والفضاءات الخضراء:
 تهيئة غابة بوسكورة مرشيش :يهدف برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية لغابة بوسكورة مرشيش إلى
توفير وسط طبيعي صحي الستقبال الزائرين مع ضمان إدارة مستدامة للحفاظ على النظام
االيكولوجي للغابة ،تكلفة المشروع  222مليون درهم ممولة كما يلي :وزارة الداخلية (المديرية
العامة للجماعات المحلية) 12 :مليون درهم ،المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر:
 12مليون درهم ،جهة الدار البيضاء – سطات 02 :مليون درهم.
 إعادة تأهيل وهيكلة حديقة الجامعة العربية :تم إنجاز مشروع هذه الحديقة التي تعد المنتزه
التاريخي لمدينة الدار البيضاء في احترام تام للمناظر الطبيعية التي تعود لبداية القرن المنصرم،
وكذا المعايير المعاصرة المتعلقة بحماية البيئة والتجهيزات التقنية والترفيهية .قدرت تكلفته بـ 222
مليون درهم ،ممولة كالتالي :ـوزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) 02 :مليون درهم،
جماعة الدار البيضاء 12 :مليون درهم ،جهة الدار البيضاء – سطات 62 :مليون درهم.
ب 0.في مجال البنيات التحتية:
 إنجاز موقف سيارات تحت ساحة الراشدي :يهدف هذا المشروع إلى إنجاز موقف سيارات تحت
ساحة الراشدي لسد النقص الكبير الذي عرفته أماكن ركن السيارات جراء أعمال التهيئة السابقة
الذكر ،تكلفة المشروع  202مليون درهم مملول بصفة كلية من طرف وزارة الداخلية (المديرية
العامة للجماعات الترابية).
 ساحة محمد الخامس  -الجهة الشرقية :تكلفة المشروع  212مليون درهم  ،ويندرج تمويل
المشروع في إطار إنجاز المسرح الكبير للدار البيضاء.
 إنجاز قناة حماية مدينة الدار البيضاء من فيضانات واد بوسكورة :يهدف المشروع إلى تجهيز مدينة
الدار البيضاء بقناة تحت أرضية لتصريف مياه فيضانات وادي بوسكورة وطرحها مباشرة في البحر.
تكلفة المشروع  122مليون درهم ممولة كمايلي :الميزانية العامة للدولة  264 :مليون درهم ،صندوق
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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مكافحة مخلفات الكوارث الطبيعية  264 :مليون درهم ،وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات
الترابية)  221 :مليون درهم ،وزارة الطاقة و المعادن والبيئة  22 :مليون درهم ،وزارة التجهيز والنقل
واللوجيستيك والماء 22 :مليون درهم ،جماعة الدار البيضاء  221 :مليون درهم ،جهة الدار البيضاء
– سطات  222 :مليون درهم ،المجمع الشريف للفوسفاط (م.ش.ف) 42 :مليون درهم ،وكالة التعمير
و التنمية أنفا 22 :مليون درهم ،وكالة الحوض المائي ألبي رقراق والشاوية  22 :ماليين درهم.
 تهيئة الطريق الجهوي  :066في إطار مشروع تهيئة الطريق الرابط بين الطريق الجهوي  066والمنطقة
اللوجستيكية بزناتة .تكلفة المشروع  222مليون درهم ممولة كمايلي :وزارة الداخلية (المديرية
العامة للجماعات الترابية)  42 :مليون درهم ،جماعة الدار البيضاء 22 :مليون درهم ،المجلس
اإلقليمي للدار البيضاء 22 :مليون درهم.
 تأهيل الطرق بمدينة الدار البيضاء :يهدف المشروع إلى بناء وتطوير وإعادة تهيئة ممرات وأرصفة
وساحات مدينة الدار البيضاء لتحسين ظروف حركة السير في المدينة .تكلفة المشروع 6142
مليون درهم ،تمول وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) 2122 :مليون درهم منه،
والمشروع قيد اإلنجاز.
 تهيئة نفق الموحدين :تهم التهيئة إنجاز نفق طوله  6622مترا بما فيه  2422متر مغطاة .تكلفة
المشروع  422مليون درهم ،ممولة كمايلي :وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية):
 022مليون درهم ،جماعة الدار البيضاء 22 :مليون درهم ،وصال كابيتال آسيت 622 :مليون درهم،
شركة المنار للتنمية 612 :مليون درهم.
ب 1-في مجال إعادة تأهيل التراث:
 إعادة تأهيل فيال كارل فيك :إعادة تأهيل الفيال وتحويلها إلى متحف مع الحفاظ على ثرائها المعماري.
تكلفة المشروع  62مليون درهم ،ممولة كليا من قبل وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات
الترابية).
 إعادة تأهيل مجسم قبة الكرة األرضية :باإلضافة لممرها التحت أرض ي مع الحفاظ على البعد
الشعبي والرمزي لهذه المعلمة الحضارية وتحويلها الى فضاء ذو غاية تجارية وثقافية .تكلفة
المشروع  62مليون درهم ،ممولة من طرف وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية):
 20,2مليون درهم ،األجيال القابضة 22,2 :مليون درهم.


إحداث حديقة الفيلودروم :يهدف المشروع إلى إعطاء نفس جديد لملعب الفيلودروم واحداث
حديقة حضرية استجابة لحاجيات المدينة فيما يتعلق بالتجهيزات في مجال الترفيه وذلك
بالمحافظة على البعد التراثي وذاكرة هذا الموقع التاريخي المشيد سنة  2166والمصنف كتراث
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وطني ،تكلفة المشروع  02مليون درهم ،ممولة كالتالي :وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات
الترابية) 62 :مليون درهم ،وزارة الثقافة والشباب والرياضة 2 :مليون درهم ،جهة الدار البيضاء -
سطات 2 :مليون درهم.
 تأهيل السوق المركزي :إعادة تأهيل وتثمين السوق المركزي كجزء من تعزيز وتحسين حي آرت ديكو
بالدار البيضاء .تكلفته  22مليون درهم ،تمول كمايلي :وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات
الترابية) 4 :مليون درهم ،مجلس جهة الدار البيضاء -سطات 2 :مليون درهم.
الخاتمة:
حاولنا من خالل هذا العمل التطرق لشركات التنمية المحلية باعتبارها نموذجا رائدا لتحقيق المشاريع
التنموية التي تعجز الجماعات المحلية القيام بها لوحدها نظرا لمحدودية الموارد المالية من جهة ،وبالنظر
لتعدد المتطلبات التنموية للمواطنين ولإلقليم المحلي عموما.
من خالل عرض تجربة الجماعة الحضرية للدار البيضاء –المغرب ،استخرجنا العديد من النتائج ،التي
بإمكاننا االستفادة منها لتبيين أهمية هذه الشركات في المجال التنموي من جهة ،وأيضا محاولة االقتداء
بهذا النوع من الشركات في الجزائر لدفع عجلة التنمية المحلية خاصة في المناطق المعزولة أو الفقيرة ،من
أهم النتائج نجد ما يلي:
 تعتبر شركات التنمية المحلية نموذج شراكة بين القطاع العام والخاص وبهذا ننفي الفرضية األولىالقاضية باعتبارها مؤسسات عمومية محضة ،بحث تتكفل الدولة من خالل القوانين ،من جهة
بإجبار الجماعات على دفع مساهمة في رأسمال شركة التنمية المحلية ال تقل عن نسبة  .%01ومن
جهة أخرى يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة ،في ملك أشخاص معنوية ،خاضعة للقانون
العام .وهذا لجعل تسيير الشأن العام ومراقبته في يد السلطات العمومية ال المؤسسات الخاصة
المساهمة؛
 تتنوع مجاالت تدخل شركات التنمية المحلية بحسب الحاجات المعلنة ،وهذا ما لمسناه في نموذججماعة الدار البيضاء ،بحث وجدنا شركات مخصصة للنقل ،وأخرى للتهيئة ،وغيرها للتراث،
وللتنشيط الثقافي..إلخ .مما يدل على إمكانية تلبية الحاجات المتعددة للمواطنين من خالل هذا
النوع من الشركات وأيضا الحفاظ على الطابع التراثي والتفافي لإلقليم .وبالتالي فالفرضية الثانية
منفية.
 تنوع المساهمين من مؤسسات عمومية وخاصة وإدارات عمومية في مختلف شركات التنميةالمحلية التابعة لجماعة الدار البيضاء ،بما يضمن تكافل الجميع إلنجاز المشاريع التنمية ،مع
ضمان بالمقابل تحقيق ربح باعتبار أن هذه الشركات تخضع ألحكام القانون التجاري ،وهذا يعتبر
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محفزا جيدا الستقطاب مساهمات الخواص خاصة .كما يمكن من خالل عقود الشراكة بين
القطاعين العام والخاص االستفادة من القدرات االبتكارية للقطاع الخاص وتمويله ومن ضمان
توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في اآلجال وبالجودة المتوخاة وأداء مستحقاتها جزئيا أو
كليا من طرف السلطات العمومية وبحسب المعاير المحددة سلفا.
اإلحاالت والمراجع:

 1عبد الله كواعروس ،شركات التنمية المحلية ورهان تحديث المرافق العمومية الترابية ،مجلة المنارة للدراسات القانونية
واإلدارية .6262 ،متاح على الخط من الموقع https://academia-arabia.com/Files/2/141874
 2أحربيل خالد ،النظام القانوني للشركات ذات االقتصاد المختلط ،مجلة منازعات األعمال ،6222 ،ص.42
 3نفس المرجع ،ص .68
4

القانون رقم  21.22المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ،المملكة المغربية ،سبتمبر.6222

https://www.bibliotdroit.com/2020/06/6900.html

 5عبد الله كواعروس ،مرجع سبق ذكره.
 6المادة  40من القانون التنظيمي رقم  220.21المتعلق بالجماعات ،المملكة المغربية ،الصادر بتنفيذه الظهير رقم  2.22.42الصادر في  2جويلية 6222؛
ج.ر عدد  2042بتاريخ  60جويلية  .6222مستمد من الموقعhttp://www.lejuriste.ma/?p=6201 :
 7المادة  202من القانون التنظيمي رقم  220.21المتعلق بالجماعات ،مرجع سبق ذكره.
https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/ar/shrkat-altnmyt-almhlyt

8

 9عبد الله كواعروس ،مرجع سبق ذكره.
 10الميثاق الجماعي ،القانون رقم  06.77المتعلق بالميثاق الجماعي معدل ومتمم بمقتضى القانون  71.70والقانون  ،10.76المملكة المغربية.2772 ،
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/2022-Loi-n-78-00-promulgu%C3%A9e-par-le-dahir-n-1-02-297=d.aspx?KeyPath
 11نفس المرجع.

 12المادة  202من القانون  ،21.220مرجع سبق ذكره.
 13دليل التعاون الالمركزي” ،منشورات مركز التوثيق للجماعات المحلية ،المديرية العامة للجماعات المحلية ،وزارة الداخلية ،6222 ،ص
https://collectivites-territoriales.gov.ma/sites/default/files/pnct/2021-02/Guide%20de%20Coop%C3%A9ration.pdf .22
 14عمر أبو الذهب ،شركات التنمية المحلية بالمغرب -جماعة الدار البيضاء نموذجا ،مجلة منازعات األعمال ،العدد  ،6224 ،02ص ص
.226-222
 15نفس المرجع ،ص .226
 16عبد الله كواعروس ،مرجع سبق ذكره.
https://ainchock.casablancacity.ma/ar/article/243/societes-de-developpement-local

17

18عمر أبو الذهب ،مرجع سبق ذكره ،ص ص (.)221-224
 19نفس المرجع ،ص ص (.)182-181

 20نفس المرجع ،ص .221
http://www.casa-amenagement.ma/ar/casa-amenagement
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22وزارة االقتصاد والمالية ،مشروع قانون المالية لسنة  :2222تقرير حول المؤسسات العمومية و المقاوالت العمومية.
https://www.finances.gov.ma/Publication/DB/2017/depp_ar.pdf
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ملخص:
تهـدف هــذه المــداخلــة لعرض التجربــة التونس ـ ـ ـ ـيــة في تقييم أداء الجمــاعــات المحليــة-بلــديــة المحرس
نموذجا -وهذا إلظهار أهمية مثل هذه البرامج في تحس ـ ــين أداء وقدرات الجماعات المحلية في تأدية مختلف
وظائفها وذلك من خالل طرح ثالث محاور ،حيث نتناول في المحور األول المفاهيم األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية للجماعات
المحليــة ،بينمــا نخص ـ ـ ـ ــص المحور الثــاني لإلطــار النظري لتقييم األداء اإلداري ،في حين نس ـ ـ ـ ــتعرض نت ـائج
تحليل برنامج تقييم األداء لبلدية محرس التونس ـ ـ ــية في المحور الثالث والتي أظهرت تحقيقها لعالمة شـ ـ ـ ـبه
كــاملــة وهي  14من أص ـ ـ ـ ــل  222نقطــة .هــذه النتيجــة ال تعني أنهــا البلــديــة األكثر كفــاءة في تونس ولكنهــا األكثر
تطبيقــا لمعــايير تقييم األداء المتمحورة حول ثالث ـة مج ــاالت رئيس ـ ـ ـ ـي ــة (الحوكم ــة ،التص ـ ـ ـ ــرف وال ــديمومــة)
وأكثرها توفيقا ي االس ـ ـ ــتخدام األمثل لمواردها وترش ـ ـ ــيدا في إعداد الخطط المس ـ ـ ــتقبلية وبالتالي تعد األكثر
توجها نحو تحقيق الكفاءة مستقبال.
الكلمات المفتاحية :الجماعات المحلية ،اإلدارة المحلية ،األداء اإلداري ،تقييم األداء ،بلدية المحرس
التونسية.
Abstract:
This communication aims to evaluate the performance in the municipality of
Mahres by presenting three axes. In the first, we address the basic concepts of local
authorities, while we dedicate the second to the theoretical framework for evaluating
administrative performance, than we review the results of the analysis of the
performance evaluation program for the municipality of Mahres in the third one,
which showed that it achieved an almost complete mark, which is 98 out of 100
points. This result mean that the municipality of Mahres is the most applicant of
performance evaluation criteria centred on three main areas (governance, disposal
and sustainability) and the most successful in the optimal use of its resources and
rationalization in the preparation of future plans, and thus it is considered the most
oriented towards achieving efficiency in the future.
Keywords: local authorities, local administration, administrative performance,
performance evaluation, the Tunisian municipality of Mahres.
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 .1مقدمة:
تمثل الجماعات المحلية الوحدات األساسية للحكم واإلدارة لمختلف الدول وأحد دعائمها لتنفيذ
مختلف سياساتها وبرامجها ،مما يفرض على هذه الوحدات-الجماعات المحلية -تطوير وتحسين أدائها
وقدراتها بشكل مستمر حتى تتمكن من تأدية مختلف مهامها بالشكل المطلوب لتحقيق األهداف المفسرة
لوجودها وهي تحقيق األهداف األساسية للدولة من خالل ترجمة السياسات الكلية إلى برامج ومشروعات
توضع موضع التنفيذ على المستوى المحلي؛ كما تعتبر حلقة مركزية في تحقيق مسار التنمية للدول هذا
باإلضافة إلى كونها أداة لتحقيق الديمقراطية ومشاركة المواطنين في صنع القرار في جميع مجاالت الحياة.
في ظل تحديات متعددة ،يعتمد نجاح الجماعات المحلية (اإلدارة المحلية) في تحقيق أهدافها وأهداف
السلطة المركزية (اإلدارة العامة) على مدى كفاءة هذه الجماعات المحلية في أداء مختلف وظائفها ومهامها،
فاألداء اإلداري يعبر عن نجاح الجماعات المحلية في بلوغ أهدافها وقدرتها على استخدام مواردها بكفاءة.
في هذا اإلطار ،يمثل تقييم األداء اإلداري شكال من أشكال الرقابة للسلطة المركزية على الجماعات
المحلية الذي تنتهجه عدة دول على اختالف أنظمتها على غرار تونس التي تبنت برنامجا وطنيا لتقييم
ومتابعة أداء البلديات منذ عام  6222تبعا للتحديات الجديدة التي واجهتها على خلفية استحداث عدة
بلديات جديدة اقرها التعديل الدستوري لعام  ،6221األمر الذي طرح عدة مسائل فنية ومالية وسياسية
مثل الكلفة ومدى قدرة هذه الهياكل الفنية على أداء وظائفها بالمستوى المطلوب.
على ضوء الطرح السابق ،نهتم في عملنا هذا ببحث اإلشكالية التالية :ماهي أسس برنامج التقييم
اإلداري ألداء الجماعات المحلية في تونس؟
بعد القراءات األولية المرتبطة بالموضوع ،نجد أن الجواب األكثر مالءمة لإلشكالية المطروحة هو
الفرضية التالية :يعتمد برنامج التقييم اإلداري ألداء الجماعات المحلية في تونس أساسا على مجموعة من
المؤشرات التي تتعلق بمدى تغطية تلك الجماعات المحلية للخدمات المطلوبة من مختلف المواطنين.
حيث يهدف بحثنا هذا إلى تسليط الضوء على التجربة التونسية في تقييم أداء الجماعات المحلية مع
األخذ ب بلدية المحرس نموذجا ،وهذا من أجل تحديد أهم المعايير الممكن اعتمادها في عمليات التقييم
وتحديد نقاط القوة التي تعبر عن نجاح الجماعات المحلية في أدائها لمختلف وظائفها وأهدافها.
إن اختيارنا إلشكالية تقييم األداء في الجماعات المحلية يكتس ي أهمية بالغة كون موضوع تقييم األداء
من شأنه المساهمة في الرفع من مستوى كفاءة الجماعات المحلية وخلق جو تنافس ي فيما بينها مع إمكانية
تشخيص مكامن النقص واالختالالت في أدائها ،عند االعتماد على معايير موضوعية وكمية محددة زمنيا
يمكن اعتمادها كوسيلة للرقابة على الجماعات المحلية وتحفيزها في نفس الوقت.
سنعتمد في عملنا هذا على المنهي الوصفي عند التطرق لمختلف المفاهيم األساسية المتعلقة
بالجماعات المحلية وتقييم األداء اإلداري ،ثم سنرتكز على منهي دراسة الحالة من أجل استخالص معايير
تقييم األداء اإلداري في الجماعات المحلية في تونس واسقاطها على بلدية المحرس نموذجا .وفي هذا الصدد،
سنقدم هذه المداخلة من خالل ثالثة محاور أساسية حيث سنتطرق في المحور األول إلى المفاهيم
األساسية للجماعات المحلية؛ في المحور الثاني سنتناول اإلطار النظري لتقييم األداء اإلداري؛ أخيرا ،في
المحور الثالث سنستعرض تحليل نتائج برنامج تقييم األداء لبلدية محرس التونسية.
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 .6المفاهيم األساسية للجماعات المحلية:
تمثل الجماعات المحلية الوحدات األساسية للحكم واإلدارة لمختلف الدول وأحد دعائمها لتنفيذ
مختلف سياساتها وبرامجها في عديد القطاعات وقد تختلف التسميات والمهام والوظائف الممنوحة لها
حسب األنظمة السياسية لكل بلد.
 .2 .6مفهوم الجماعات المحلية :يمكن أن نجد عدة تعاريف لتحديد مفهوم الجماعات المحلية كاعتبارها
أنها "وحدات جغرافية مقسمة في إقليم الدولة وهي وحدات مستقلة في الواليات والمدن ،وتتمتع بالشخصية
المعنوية واالستقالل المالي ،وتتولى إدارة الشؤون المحلية باألساليب المتوفرة لديها" 1أو اعتبارها حسب
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي " مجموعة من المؤسسات واآلليات والعمليات التي تسمح لمواطنيها
ومجموعتهم بتبيان مصالحهم واحتياجاتهم ،وتسوية اختالفاتهم وممارسة حقوقهم وواجباتهم على المستوى
المحلي " .2عموما ،تعبر الجماعات المحلية عن وجود وحدة جغرافية محددة بدقة تتمتع بشخصية معنوية
واستقاللية مالية باإلضافة إلى تنظيم إداري وأجهزة مختلفة يتم تسييرها من طرف مجالس منتخبة من
طرف المجتمع المحلي لكنها تبقى تحت رقابة السلطة المركزية.
 .6.6الجماعات المحلية أو اإلدارة المحلية أو الحكم المحلي :في الواقع ،إن مفهوم الجماعات المحلية ال
يختلف عن مفهوم اإلدارة المحلية أو الحكم المحلي ،فقد تعددت التسميات حيث سميت باإلدارة المحلية
ً
لتمييزها عن اإلدارة المركزية كون نشاطها محلي النطاق؛ وسميت بالحكم المحلي لتمتعها باستقاللية
وصالحيات واسعة عن اإلدارة المركزية وهذا الختالف أساليب التنظيم اإلداري لعدة اعتبارات تختلف
حسب الدول التي تخضع إلى تنظيمها السياس ي (فهناك من يفصل مفهوم الحكم المحلي عن اإلدارة المحلية
كون الحكم يتعلق بالسلطة التشريعية والسياسية) وأيضا فلسفتها اإليديولوجية ،القانونية ،االجتماعية
والثقافية .فمثال في الجزائر يستخدم مفهوم الجماعات المحلية التي تضم البلديات والواليات باعتبارها
وحدات التنظيم الالمركزي؛ في انجلترا كنظام انجلوساكسوني تشمل اإلدارة المحلية كل إدارة المحافظات
التي بدورها تتضمن المدن الكبرى ،مدن متوسطة الحجم ،مراكز حضرية وريفية والقرى؛ في الصين ،كنظام
اشتراكي تنقسم اإلدارة المحلية إلى مقاطعات ،أقاليم ومراكز ريفية؛ أما تونس فتعتمد على ثالث مستويات
للجماعات المحلية بدءا بالبلديات ثم الجماعات ثم األقاليم.
 .0.6اإلدارة المحلية ومفهوم الالمركزية :مفهوم اإلدارة المحلية يعرف استخداما واهتماما متزايدا في مختلف
َ
ولعل ابرز عامل لتحديد مفهوم اإلدارة
أبعاده ال سيما الالمركزية ،اإلدارة وأبعاده االقتصادية والمالية
المحلية هو الالمركزية الذي يفصل بين وظائف السلطة المركزية ووظائف السلطة المحلية (الجماعات
المحلية) حيث ً
يعرف "والن" نظام اإلدارة المحلية "بأنها نقل أو تحويل سلطة إصدار قرارات إدارية إلى
مجالس منتخبة" ،بعبارة أخرى وحسب "  "babeshهي اعتراف الدولة بالشخصية المعنوية لإلدارة المحلية
ومنحها سلطة اتخاذ القرارات 3.وتتجلى الالمركزية من خالل أبعاد متعددة مثل4:
 الالمركزية السياسية  :وتعني نقل السلطة في صنع القرار العام من خالل المشاركة الواسعة
لمختلف أطراف المجتمع األمر الذي يسمح لإلدارة المحلية بفهم أفضل الحتياجات ورغبات هذا
المجتمع المحلي؛
 الالمركزية اإلدارية :وتعني إعادة توزيع السلطة ،المسؤولية والموارد المالية كما تتضمن نقل
مسؤولية التخطيط والتمويل واإلدارة من الوظائف المركزية إلى السلطات المحلية إما في شكل تفويض
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للصالحيات ويعني وجود رقابة نسبية من طرف السلطة المركزية تتضمن مساءلة عن النتائج؛ أو في
شكل تحويل أو نقل للسلطة وهو تحويل كامل للمسؤولية في صنع القرار وتحصيل مختلف اإليرادات؛
 الالمركزية المالية :حتى تستطيع اإلدارة المحلية (أو الجماعات المحلية) أن تكون عناصر فعالة في
أداء مختلف وظائفها يجب أن تتمتع بسلطة في صنع قرارات اإليرادات المالية واإلنفاق مع إمكانية
تحويل اإليرادات العامة المحصلة مركزيا إلى الجماعات المحلية لغرض استخدامات محددة؛
 الالمركزية االقتصادية أو المركزية السوق :وتعني التوجه نحو الشراكات بين القطاع الخاص والعام
في مختلف اإلمدادات بالخدمات والبنية األساسية والتي أساسا تكون حكرا على القطاع العام في حالة
السلطة المركزية.
 .1.6اإلدارة المحلية ومفهوم الحوكمة :يتدخل مفهوم الالمركزية مع مفهوم الحوكمة المحلية باعتبارهما
أسلوبان لتسيير شؤون اإلدارة المحلية فالالمركزية هي نقل للسلطات والصالحيات في حين أن الحوكمة
المحلية هي أسلوب إداري لتسيير شؤون اإلدارة المحلية وفق معايير الحوكمة القائمة على المساءلة،
الشفافية ،الشرعية ،االستجابة ،القدرة على التنبؤ والكفاءة والفعالية  .كل هذا من اجل االستفادة من
أساليب إدارة األعمال لتحسين أداء المؤسسات في القطاع الخاص ومحاولة تطبيقها في اإلدارات العامة
ومنها اإلدارة المحلية على غرار التركيز على النتائج ،التمكين ،استرداد التكلفة...الخ .وهذا حتى تستطيع اإلدارة
المحلية من تحويل مختلف مواردها إلى برامج وخطط ومشاريع مع تحقيق نتائج أفضل لالستغالل األمثل
لمواردها في إطار تلبية احتياجات مواطنيها والتعبير عن أولوياتهم؛ وبالتالي ،تحقيق الكفاءة اإلدارية والفعالية
في تقديم الخدمات العامة وفق الظروف البيئية التي تعمل فيها.
 .2.6خصائص اإلدارة المحلية :من التحليل السابق يمكن استخالص مجموعة من الخصائص تميز
الجماعات المحلية أهمها:
 االستقاللية اإلدارية :من المفروض أن اإلدارة المحلية تعني استقاللية الجماعات المحلية في تنظيمً
أعمالها وأنظمتها اإلدارية ووضع مختلف البرامج مع تمتعها بسلطة صنع واتخاذ القرارات فيما يتعلق
بتسيير أجهزتها وإدارة مواردها المحلية .هذه االستقاللية تعتمد على االعتراف بالشخصية المعنوية
المستقلة للجماعات المحلية والتي يقصد بها إكساب الجماعات المحلية صفة قانونية تمنحها مجموعة
من الحقوق وااللتزا مات باإلضافة إلى الذمة المالية الخاصة بها .إال أنه في نفس الوقت ،تخضع هذه
الجماعات المحلية إلى الرقابة اإلدارية ،الوصاية واإلشراف من اإلدارة المركزية :هذه الرقابة تختلف
شدتها ومستوياتها ودرجة مرونتها حسب التشريعات القانونية السائدة لكل بلد.
 االستقاللية المالية :حتى تستطيع الجماعات المحلية تسيير وتجهيز مختلف مرافقها المحلية منأجل تلبية مختلف متطلبات المواطنين وتجسيد البرامج والخطط التنموية البد أن تتمتع بذمة مالية
مستقلة .ويعني ذلك أن تتوفر على موارد مالية خاصة بها تمكنها من تغطية مختلف إنفاقاتها مع
استقاللية في إدارة ميزانيتها المالية .إال أنه في حالة أن يكون جزء معتبر من هذه الموارد هو إعانات
وتحويالت من اإلدارة المركزية (كما هو الحال في الجزائر) فان هذا األمر سيؤثر سلبا على هذه االستقاللية
المالية حيث ستخضع ميزانيتها إلى قيود السلطة المركزية.
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 المرونة وال ٌتكيف :ويقصد بها مدى قدرة اإلدارة المحلية على التكيف مع التطورات في البيئة التي
تعمل من خاللها إذ تعتمد كفاءة وفعالية أداء هذه اإلدارات على مدى قدرتها على التكيف مع العوامل
المحيطة بها بما يسمح لها بتحقيق األهداف والغايات المطلوبة والمفسرة لوجودها.
 .2.6وظائف الجماعات المحلية –اإلدارة المحلية-وأهميتها :في إطار التطورات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية التي شهدتها مختلف الدول ،أسندت إلى الجماعات المحلية عدة وظائف ومهام حددها صندوق
النقد الدولي ( )6222في العناصر التالية:5
 الخدمات العمومية العامة من خالل المجالس المحلية؛ خدمات الدفاع المدني (إدارة األزمات)؛ خدمات السالمة العامة (شرطة ،محاكم...الخ)؛ خدمات الشؤون االقتصادية (طاقة ،نقل ،زراعة)...؛ خدمات حماية البيئة (النفايات ،التلوث ،الصرف الصحي)؛ خدمات الصحة العامة (المستشفيات ،المراكز الصحية)؛ خدمات المرافق المجتمعية (المياه ،اإلنارة ،اإلسكان)؛ الخدمات المجتمعية (ثقافية ،دينية ،ترفيهية ،رياضية)؛ خدمات التعليم (حضانة ،أساس ي ،عالي)؛ خدمات الحماية االجتماعية (األسر ،الشيخوخة ،البطالة.)...إن الحاجة إلى تقديم هذه الخدمات بالشكل الذي يرض ي المجتمع المحلي ،وأمام ضرورة تطوير
قدرات وأداء الجماعات المحلية وفي ظل صعوبة القيام بذلك بمفردها ،تلجأ الجماعات المحلية إلى عقد
شراكات مختلفة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل أداء أكثر كفاءة وفعالية بما يتناسب مع
احتياجات ورغبات المجتمع المحلي وبما يستجيب إلى تحقيق تطلعاته .ولتحقيق هذه األهداف البد من
توفير بيئة مناسبة تسمح باالستفادة من نقاط قوة كل قطاع من القطاعات الثالث ومنه المساهمة في
تحقيق تنمية هذا المجتمع .وعليه ،تكتس ي الجماعات المحلية أهمية بالغة ف ي تعتبر وسيلة لتحقيق
مختلف أهداف الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كما أنها وسيلة لتحقيق فعالية األداء في اإلدارة
العامة؛
فالجماعات المحلية هي حلقة مركزية في عملية التنمية السيما المحلية منها وهذا بفضل إشراكها لمختلف
الفاعلين في تخطيط وتنفيذ مختلف برامج الدولة واإلدارة المحلية مما يمنحها قدرة أكبر على التنظيم
والمنافسة والتي تبقى مرتبطة بمستويات األداء في إدارة الجماعات المحلية حيث من المفروض أن يساهم
نظام الجماعات المحلیة في إعطاء الفرصة لإلطارات والمنتخبين المحلیين لإلبداع في مجال التسیير واإلدارة
وخلق جو من التنافس بين الوحدات المحلیة للوصول إلى أحسن األساليب اإلدارية6؛
في نفس السياق ،تعتبر الجماعات المحلية مجاال لتحقيق الديمقراطية السياسية من خالل نظامها
المبني على مبادئ الحوكمة السيما مشاركة المجتمع المحلي في صنع القرار وتنظيم شؤونه المحلية؛ وهي
أيضا سبيل تحقيق العدالة االجتماعية من خالل تقوية البناء االجتماعي واالقتصادي والسياس ي عبر التوزيع
العادل لإليرادات المالية بما يتناسب واحتياجات وأولويات المجتمع المحلي؛
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.2.6

تحديات اإلدارة المحلية :تواجه الجماعات المحلية عدة تحديات تؤثر على أدائها وأهمها ما يلي:

 التحديات المالية :يعتبر المال هو عصب الحياة واجر الزاوية الحقيقي الذي يتوقف عليه نجاح اإلدارةالمحلية في تأدية أدوارها ومن المفروض أن يتم تمويل الجماعات المحلية بمصادرها الذاتية إال أنه في حالة
ضعف مواردها تتجه إلى إعانات وقروض السلطة المركزية وهو ما يجعلها من الناحية الواقعية فاقدة
الستقالليتها السيما في إدارة ذمتها المالية التي تصبح وسيلة رقابة عملية من طرف السلطة المركزية المانحة
للموارد وهو ما قد يؤثر سلبا على ضمان تحقيق األهداف السياسية واالجتماعية ،االقتصادية ،القانونية
واإلدارية للجماعات المحلية في نطاق مبدأ االستقاللية كما هو حال الجماعات المحلية في الجزائر .من جانب
آخر ،تعتبر المالية المحلية معيارا ومؤشرا فاعال يظهر عمل الهيئات المحلية وقدرتها على التسيير.
فاالستقالل اإلداري لإلدارة المحلية يقض ي أن يصاحبه استقالل مالي يؤكد المسؤولية المالية للمواطنين
وإسهامهم في ميزانية إدارتهم المحلية وتمويلها بما تحتاجه من أموال بالقدر الذي تقدمه من خدمات ،كما أن
استقالل السلطات المحلية بموارد مالية خاصة ليس فقط الرتباط االستقالل اإلداري باالستقالل المالي ولكن
أيضا الرتباط التمويل المحلي بفلسفة اإلدارة المحلية وأهدافها السياسية واالجتماعية واإلدارية7.
 تحديات تحقيق التنمية المحلية :ترتبط عملية التنمية بطبيعة اإلدارة العامة بمختلف مستوياتها بدءامن المستوى المحلي .فالجماعات المحلية أصبحت تحتل مكانة محورية في مسار التنمية ،حتى أنه في بعض
التجارب العالمية انخرطت بعض اإلدارات المحلية في االقتصاد المحلي وأصبحت حلقة وصل بين التجارة
العالمية واإلقليمية 8.مرة أخرى ،يعتمد هذا الدور على مدى قدرة هذه الجماعات المحلية في تحقيق
استقالليتها المالية .إذ أن نجاح الجماعات المحلية في تطوير وتنمية المجتمع المحلي يتوقف على مدى
اإلدراك بالتوجهات التنموية وبتطوير إدارة محلية مؤهلة يجعل المجالس المحلية المنتخبة أكثر استجابة
لمطالب واحتياجات المواطنين في حين أن االعتماد المتزايد على السلطة المركزية وتحويالتها يؤدي إلى
التطلع إلى النصيحة والتوجيه منها مما يزيد في سلطة القيادات التنفيذية ويضعف من سلطة المجالس
المحلية.
 تحديات أداء وفعالية اإلدارة المحلية :إن أداء وفعالية اإلدارة المحلية يرتبط ارتباطا وثيقا بقدراتهاالتمويلية وفعالية الشراكات التي تعقدها مع مختلف األطراف مع ضرورة اكتساب مهارات تسييرية تسمح
لها بتحقيق مختلف أهدافها .فأداء اإلدارة المحلية يقوم أساسا على االستغالل األمثل لمختلف مواردها
َ
ولعل أكبر تحد هو استغالل الموارد البشرية باعتباره المورد الذي يقوم بوضع وتنفيذ مختلف قرارات
اإلدارة المحلية وهذا ما يستوجب البحث عن هذا المورد مع ضمان قدراته التسييرية والفنية والبحث عن
تنظيمه ،تطويره وتحفيزه بما يسمح بتحقيق مختلف أهداف اإلدارة المحلية .إال أنه قد تواجه الجماعات
المحلية إشكالية وجود كفاءات قيادية إلدارتها فما يعيب على التنظيم اإلداري المعتمد خاصة في الدول
النامية على غرار الجزائر وتونس أنه يتسم بالسلمية 9مما يضفي نوعا من الجمود والبيروقراطية في تسيير
أمور اإلدارة المحلية التي تعتمد في قراراتها على أوامر اإلدارة المركزية ووصايتها وال تفتح المجال أمام
المبادرات والقرارات اإلبداعية التي من شأنها أن تكون أكثر توافقا وتناسبا مع طبيعة المشاكل المحلية لكل
إدارة محلية .من جانب آخر ،قد تخضع الجماعات المحلية إلى تسيير من طرف مجالس محلية منتخبة
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ينتمي أعضاءها إلى تشكيالت وأحزاب سياسية مختلفة قد تخلق حالة من صراعات وخالفات تؤثر سلبا
على أداء اإلدارة المحلية.
كل هذه العناصر تشكل تحديات واقعية ألداء الجماعات المحلية فماذا نقصد بمفهوم األداء؟
 .0اإلطار النظري لتقييم األداء اإلداري:
يعد األداء اإلداري أو المؤسس ي مفهوما جوهريا وهاما بالنسبة لجميع المؤسسات والمنظمات ،لذا
نرى من المناسب محاولة تأطير هذا المفهوم أوال ،ثم لنهتم بعد ذلك بتقييم األداء اإلداري.
 .2.0تعريف األداء اإلداري :رغم وفرة البحوث والدراسات التي حاولت بلورة هذا المفهوم ،إال أنها لم
تتفق في مجموعها على وضع تعريف دقيق وموحد ،وقد يرجع ذلك إلى تنوع المجاالت واألنشطة التي تسعى
المؤسسة من خاللها إلى تحقيق أداء عال .وفي هذا الصددّ ،
عبر مجموعة من الباحثين عن األداء اإلداري
من خالل النجاح الذي تحققه المؤسسة في بلوغ أهدافها10.
كما عرفه آخرون على أنه محصلة لكل من األداء الفردي وأداء الوحدات التنظيمية باإلضافة إلى
تأثيرات البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية عليهما ،فاألداء اإلداري من هذا المنظور يعد بمثابة
المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال المؤسسة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية .كما أن
األداء اإلداري الناجع الذي تسلكه أية مؤسسة يعتمد في معظم األحوال على جودة عمل موظفيها وعلى
مدى تفانيهم في عملهم .وهذا ما ّ
يتوقف على األنظمة الداخلية المتبعة في المؤسسة ،والتي تكفل تطبيق
آليات رشيدة في التوظيف والتدريب وتقييم أداء الموظفين ،إضافة إلى ّتبني نظام مناسب يوفر الحوافز
للموظفين بهدف تشجيعهم ومنحهم المكافآت على األداء الجيد ،في ذات الوقت الذي تعالي فيه جوانب
الخلل في أدائهم 11.في حين اعتبره كل من  P.Warren, G.Gijsbers et M.Wilksعلى انه قدرة المؤسسة على
استخدام مواردها بكفاءة وإنتاج مخرجات متسقة مع أهدافها ومناسبة لمستخدميها12.
انطالقا من التعاريف أعاله يمكن ربط األداء اإلداري من وجهة نظر الباحثتين بمدى قدرة
المؤسسة على تحقيق أهدافها من خالل االستغالل األمثل لمواردها (البشرية ،المادية والمالية) والوصول
لنتائج توافق تلك األهداف آخذة بعين االعتبار لمختلف عناصر بيئتها الداخلية والخارجية.
 .6.0أبعاد األداء اإلداري :تشير مجمل توجهات الفكر اإلداري إلى أن األداء اإلداري مفهوم واسع يمكن
أن يشمل ستة أبعاد تشكل في مجموعها صورته الشمولية والتكاملية والتي تندرج فيما يلي13:
 قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها الطويلة األجل ،فاألداء اإلداري هو انعكاس لقدرة المؤسسة علىتحقيق أهدافها .ومن هذا المنطلق ،يمكن القول أن المؤسسة ذات األداء الجيد هي تلك التي تستطيع
انجاز أهدافها المسطرة بغض النظر عن الوسائل المستعملة ،وبالتالي فان األداء اإلداري بهذا المعنى
يعبر عن الفاعلية.
 البعد المستند على الموارد ،والذي يعتبر األداء اإلداري على أنه محصلة قدرة المؤسسة على استغاللمواردها وتوجيهها نحو تحقيق األهداف المنشودة ،وبالتالي فاألداء هو انعكاس لكيفية استخدام
المؤسسة لمواردها واستغاللها بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها .فاألداء اإلداري بهذا
المفهوم أخذ بعدا آخرا ممثال في الكفاءة.
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 النتائج المرغوبة والتي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها ،وهنا ال ينظر إلى األداء اإلداري بصورته المجردةبحيث تمثل نتائج ال يعرف مستواها ،وإنما يتم التركيز على الجانب االيجابي لنتائج األداء مفترضا منذ
البداية قدرة المؤسسة على تحقيق مستوى عال من األداء ،وبما أن األداء هو نتيجة لدالة مختلف
أنشطة وأفعال المؤسسة التي تمارسها ضمن عوامل ومحددات مختلفة ،فان درجة مستواه تحدد نتيجة
العوامل المؤثرة فيه.
 البعد البيئي الداخلي والخارجي للمؤسسة ومدى قدرتها على تكييف عناصره لتعزيز أنشطتها باتجاهتحقيق أهدافها ،فاألداء اإلداري من هذه النظرة يمثل النتائج المحققة نتيجة تفاعل العوامل الداخلية
والتأثيرات الخارجية واستغاللها من قبل المؤسسة لبلوغ غاياتها.
 مخرجات األنشطة واألحداث الداخلية التي تميز المؤسسة ،حيث أنه يمكن أن يكون لألداء اإلداريبعدا آخر ممثال في المستوى الذي تتمتع به مخرجات المؤسسة بعد إجراء العمليات على مدخالتها.
 البعد الشمولي والذي يربط األداء اإلداري بنتائج األنشطة التي يتوقع أن تقابل األهداف الموضوعية.لقد برزت الحاجة إلى تقييم األداء اإلداري نتيجة التقدم
 .0.0المقصود بتقييم األداء اإلداري:
التكنولوجي وما تبع ذلك من الرغبة في قياس الكفاية اإلنتاجية واإلدارية للمشروع ،األمر الذي استدعى
فرض رقابة على أوجه النشاط المختلفة التي يباشرها المشروع ،كما استلزم فرض رقابة على النتائج التي
حققها المشروع ومقارنتها باألنماط الموضوعة من قبل أو إظهار االنحرافات وتحليل أسبابها والعمل على
تفاديها مستقبال.
ّ
يعرف تقييم األداء اإلداري على أ نه شكل من إشكال الرقابة التي ترتكز على تحليل النتائج التي يتم
التوصل إليها من خالل الجهود المبذولة على مختلف المستويات في المؤسسة ،بهدف الوقوف على تحقيق
أهداف وحدات األعمال في استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام وترشيد اإلدارة في إعداد الخطط
المستقبلية .كما ينطوي تقييم األداء أيضا على قياس األعمال المنجزة ومقارنتها بما كان يجب أن يتم وفقا
للتخطيط المعد مسبقا ،أمال في اكتشاف جوانب القوة وتحديد نقاط الضعف14.
وفي محاولة من الباحثتين تقديم تعريف شامل لتقييم األداء اإلداري ،يمكننا القول بأنه عبارة عن
عملية يتم بموجبها قياس وتحليل األداء الفعلي للمؤسسة ومقارنته بنظيره المستهدف خالل فترة زمنية
معينة ،وذلك أمال في تحديد مدى االنحراف عن األهداف المسطرة والعمل على تصحيحه إن تطلب األمر،
وهذا ما يحمل في مضمونه معنى الرقابة على مختلف أنشطة المؤسسة.
 .1.0أهداف تقييم األداء اإلداري :تسعى المؤسسات من خالل تقييم أدائها اإلداري إلى تحقيق األهداف
التالية15:
 توفير مقياسا لمدى نجاح المؤسسة من خالل سعيها لمواصلة نشاطها بغية تحقيق أهدافها. تزويد مختلف المستويات اإلدارية للمؤسسة بالمعلومات الالزمة ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذالقرارات المستندة على حقائق علمية وموضوعية.
 إظهار التطور الذي حققته المؤسسة في مسيرتها نحو األفضل أو نحو األسوء ،وذلك عن طريق نتائجالتنفيذ الفعلي لألداء في المؤسسة من فترة ألخرى وكذلك بالنسبة للمؤسسات المماثلة.
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 إيجاد نوع من المنافسة واألقسام واإلدارات والمؤسسات المختلفة ،وهذا بدوره يدفع المؤسسةلتحسين مستوى أدائها.
 الكشف عن العناصر الكفؤة وتحديد العناصر التي تحتاج إلى مساعدة من أجل النهوض بأدائها. الوصول إلى تحقيق األهداف المحددة. .2.0مراحل تقييم األداء اإلداري :تحتاج المؤسسة عند تقييم أدائها اإلداري الحتواء مجموعة من
المراحل المهمة والتي تنطوي بصفة عامة على ما يلي16:
 جمع البيانات والمعلومات الالزمة ،بحيث تعد البيانات والمعلومات موردا من الموارد األساسية فيعملية التسيير بمختلف مستوياته ،فال يمكن الحديث عن تقييم األداء دون توفر المعلومات المناسبة
وفي الوقت المناسب .وعليه تتطلب عملية تقييم األداء مجموعة من البيانات ،المعلومات والتقارير والتي
يمكن تجميعها انطالقا من المالحظة الشخصية ،التقارير الشفوية والتقارير الكتابية.
 قياس األداء الفعلي ،وهي تمثل المرحلة الثانية من عملية التقييم ،فمن خاللها تتمكن المؤسسة منتحديد النتائج المنجزة ،وذلك باالستعانة بمجموعة من المؤشرات التي يتم اختيارها أو تصميمها من
أجل هذا الهدف.
 مقارنة األداء الفعلي بمستوى األداء المرغوب ،وذلك بعد االنتهاء من مرحلة قياس األداء الفعليتباشر المؤسسة المرحلة الموالية والمتمثلة في مقارنة أدائها المحقق باألداء المتوقع ،ويتم ذلك من
خالل إجراء مقارنة بين نتائج التنفيذ الفعلي ونتائج التنفيذ المستهدفة خالل فترة التقييم ،وبناء على
ذلك يتم تحديد مدى التقدم أو التأخر في التنفيذ الفعلي لألهداف المسطرة .والجدير بالذكر هنا أنه
يمكن إجراء مقارنة بين نتائج التنفيذ الفعلي خالل فترة التقييم مع النتائج الفعلية المحققة خالل فترة
أو فترات سابقة ،وعلى ضوء هذه المقارنة يمكن التعرف على التطور في مستوى أداء المؤسسة.
 تحديد االنحرافات وإجراء العمليات التصحيحية ،ويتم ضمن هذه المرحلة تحديد وتفسير أسبابالتباين واالختالف بين نتائج االنجاز الفعلي والمتوقع في حالة عدم قدرة المؤسسة بلوغ أهدافها أو
انحرافها عن المسار المحدد ،ليتم بعد ذلك تحديد العوامل التي تسببت في حدوث هذه االختالفات
ومن ثم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة مع ضمان عدم تكرار نفس األخطاء مرة أخرى.
 .2.0أنظمة تقييم األداء اإلداري :يسمح تصفح التطور التاريخي ألنظمة تقييم األداء اإلداري بتبويبها في
إطار توجهين أساسين تستند إليهما أنظمة تقييم األداء ،فهناك أنظمة ذات توجه تقليدي وأخرى ذات توجه
مستحدث انبثقت عن التطور الحاصل في األنظمة التقليدية.
.2.2.0أنظمة التقييم التقليدية :تعتمد أنظمة التقييم التقليدية على تقييم األداء المالي باستخدام
المؤشرات المالية والتي اعتبرت لفترة طويلة كمؤشرات مشتركة بين الباحثين والمديرين فيما يتعلق بعملية
تقييم األداء في منظمات األعمال ،حيث أن هناك العديد من الباحثين الذين يدعمون فكرة أن األداء المالي
يبقى المقياس المحدد لمدى نجاح المؤسسات وإن عدم تحقيق هذه األخيرة ألداء مالي بالمستوى األساس ي
المطلوب سوف يعرض وجودها واستمرارها للخطر .وفي هذا الصدد تشمل الطرق التقليدية لتقييم األداء
اإلداري أسلوب مراقبة الموازنات ،مؤشرات التحليل المالي أو القيمة االقتصادية المضافة17.
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.6.2.0أنظمة التقييم المستحدثة :نظرا لمحدودية أنظمة التقييم التقليدية في التعبير عن األداء الفعلي
للمؤسسة ،اجتهد العديد من الباحثين في مجال اإلدارة على تطوير أنظمة أخرى أكثر الماما من سابقتها،
وبالفعل أثمرت جهودهم باستحداث العديد من أساليب التقييم أهمها :تقييم األداء اعتمادا على أسلوب
أصحاب المصالح ،بطاقة األداء المتوازن ولوحة القيادة.


 أسلوب أصحاب المصالح :يعتمد هذا األسلوب على مجموعة من المؤشرات لتقييم األداء في المؤسسة،والتي تختلف باختالف أصحاب المصالح داخل المؤسسة أو خارجها مثل :المساهمين ،العمالء ،الموردين،
العاملون ،الحكومة ،المجتمع المحلي والبيئة الطبيعية والذين لهم تأثيرات مختلقة على أداء المؤسسة18.
 بطاقة األداء المتوازن :تعد هذه البطاقة إحدى الوسائل اإلدارية المطورة ،والتي ترتكز على أربعة أبعادمتكاملة  -البعد المالي ،بعد العمالء ،بعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو -في تحديد االتجاه
االستراتيجي للمؤسسة وتقييم مستوى التقدم في أدائها باتجاه تحقيق أهدافها بشكل متوازن ،وهي عبارة
عن مجموعة من المقاييس المالية وغير المالية التي تقدم لمدراء اإلدارات العليا صورة واضحة وشاملة
عن أداء مؤسساتهم19.
 لوحة القيادة :هي عبارة عن وسيلة تسيير خاصة بكل مؤسسة أو إدارة أو قسم ،وهي تجمع بينالمؤشرات المالية وغير المالية الضرورية للمسؤولين لقيادة أداء النشاط الذي يمارسونه ،كما يستند مبدأ
عملها على تحديد كافة العوامل التي تحول دون تحقيق األهداف المسطرة في اآلجال المحددة ومحاولة
التحكم فيها من أجل تحسين أداء المؤسسة20.
 .1تجربة بلدية محرس التونسية ضمن برنامج تقييم األداء للجماعات المحلية لسنة :6224
يقر الدستور التونس ي منذ عام  6221على ثالث مستويات للجماعات المحلية وهي :21البلديات؛
الجهات والتي كانت تسميتها السابقة هي الواليات؛ واألقاليم التي هي عبارة عن مجالس منتخبة من طرف
أعضاء المجالس البلدية والجهوية .تمتلك هذه الجماعات المحلية الشخصية القانونية ،واالستقاللية
اإلدارية والمالية وكذا سلطات ترتيبية كما تتمتع بموارد ذاتية وأخرى محالة إليها من السلطة المركزية مع
حرية التصرف حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.
رغم أن البلديات تمثل كيانا قانونيا متجذرا في البيئة المؤسساتية التونسية إال أنها لم تكن تمثل إال
حدود  22من التراب التونس ي ولهذا جاء هذا تعديل دستور  6221لتعميمها ووصل عددها  022بلدية.
إن استحداث البلديات الجديدة طرح عدة مسائل فنية ومالية وسياسية مثل الكلفة ومدى قدرة هذه الهياكل
الفنية على أداء وظائفها بالمستوى المطلوب .هذا األمر دفع بالسلطات التونسية إلى تبني برنامجا وطنيا
لتقييم ومتابعة أداء البلديات تحت مسمى :برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.
 .2.1تقديم برنامج تقييم األداء اإلداري للجماعات المحلية في تونس :في إطار برنامج التنمية الحضرية
والحوكمة المحلية ،اعتمدت تونس على نظام موحد لتقييم أداء مختلف بلدياتها والتي انطلق تطبيقها سنة
 6222بعد سنة واحدة تجريبية وهذا تبعا لقرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  6222/26/61الذي
حدد مجموعة من المعايير ضمن ثالث مجاالت (الحوكمة ،التصرف ،الديمومة) لتقييم األداء َ
تم تعويضها
الحقا بثالث مجاالت جديدة (تحسين الخدمات المقدمة ،المشاركة والشفافية ،تحسين الموارد) تبعا للقرار
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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المؤرخ في  6224/26/62لكن لم يتم تطبيق هذه المعايير الجديدة إال في سنة  .6262الهدف من هذا
التعديل هو االنتقال من قياس مدى احترام الجماعات المحلية للقوانين والتراتيب إلى نظام تقييم فعلي
لألداء في الجماعات المحلية التونسية.
 .6.1أهداف تطبيق برنامج تقييم أداء الجماعات المحلية :تندرج األهداف العملية لتطبيق هذا البرنامج
في تحقيق ما يلي22:
 مساعدة الجماعات المحلية على تشخيص النقائص واالختالالت في مستوى التصرف اإلداري والمالي؛ المساهمة في الرفع من مستوى كفاءة الجماعات المحلية؛ خلق جو تنافس ي بين الجماعات المحلية لالستفادة من مزيد من الدعم المالي من الدولة؛ تكريس مبادئ الحوكمة المحلية كالشفافية والمساءلة والمقاربة التشاركية؛ تمكين الجماعات المحلية المتحصلة على تقييمات إيجابية االستفادة من إعانات مالية إضافية منالسلطة المركزية وهو ما يعرف بــ"القسط التحفيزي من المساعدات السنوية غير الموظفة" .حيث
يشترط الحصول على األقل على  22نقطة من نتيجة التقييم للحصول على هذه اإلعانة.
كالتالي23:

 .0.1مراحل وإجراءات عملية تقييم أداء الجماعات المحلية :هي
اإلعداد المادي لعملية التقييم السنوي ألداء الجماعات المحلية؛
إعالم الجماعات المحلية بانطالق عملية تقييم األداء؛
إحالة ملف تقييم األداء إلى هيئة الرقابة للمصالح العمومية؛
دراسة ملف التقييم وإسناد اإلعداد األولية (التقييم المستندي)؛

تقييم األداء على عينة من الجماعات المحلية (التدقيق الميداني)؛
إعالم الجماعات المحلية باألعداد األولية؛
تقديم مطالب مراجعة األعداد األولية والبت فيها؛
إسناد اإلعداد النهائية وإعداد التقرير السنوي النهائي لتقييم األداء بالجماعات المحلية.
.1.1

المجال

مجاالت ومحاور مؤشرات تقييم أداء الجماعات المحلية :سنهتم بإبرازها من خالل الجدول الموالي:
جدول  :2مجاالت ومؤشرات تقييم أداء العمل البلدي في تونس
المحور وعدده

تطبيق المقاربة
التشاركية ()2

رقم
المؤ
شر
1-1
6-2
3-1

الحوكمة
الشفافية والنفاذ
إلى المعلومة ()6
آليات التصرف
في الشكاوى

1-2
2-2
1-3
2-3

مؤشر األداء
انعقاد الجلسات التمهيدية لمجلس الجماعة المحلية (1جلسات)
انعقاد الدورات العادية لمجلس الجماعة المحلية ( 1دورات)
سعي الجماعة المحلية التخاذ إجراءات إضافية تعكس تطبيق المقاربة التشاركية في اتخاذ
القرارات (االستشارة  ،المشاركة في اتخاذ القرار)...
ّ
اطالع المواطنين على الوثائق األساسية للتصرف اإلداري والمالي للجماعة المحلية عبر شبكة
األنترنيت
اعتماد الجماعة المحلية على وسائل إضافية إلعالم المواطنين
تكليف إطار للتصرف في الشكاوى (نقطة االتصال)
مسك دفتر ً
محين لتضمين الشكاوى والرد عليها

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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التصرف

)(3
التصرف في
الموارد البشرية
()1
التصرف في
الموارد المالية
()2
التصرف في
الصفقات
العمومية()2
تعهد وصيانة
ممتلكات
الجماعات
المحلية ()2

الديمومة

تطهير الديون ()4
تحسين الموارد
الذاتية ()1
التصرف البيئي
واالجتماعي ()22

3-3
2-1

نسبة معالجة الشكاوى في أجل أقصاه  21يوما
إعداد وتنفيذ برنامج عمل سنوي لدعم قدرات التصرف بالجماعة المحلية

6-1

مسك مذكرات إدارية لتوزيع العمل بين األعوان وتحيينها دوريا

2-2
6-2
2-2
6-2
0-2
1-2
2-2
6-2
0-2
2-4
6-4
0-4
2-1
6-1
0-1

نسبة إنجاز نفقات العنوان األول من الميزانية (اعتبار الفترة التكميلية) مقارنة بالتقديرات النهائية
(المنجز  /التقديرات النهائية)
نسبة اإلنجاز المالي لبرنامج االستثمار السنوي (( )PAIالمتعهد به  /التقديرات)
مسك جدول قيادة لمتابعة إنجاز الصفقات العمومية
احترام رزنامة تنفيذ الصفقات العمومية وفق البرنامج التقديري المنشور على موقع المرصد
الوطني للصفقات العمومية
خالص الخدمات واألشغال في أجل أقصاه  45يوما من تقديم مؤيدات الخالص
احترام اآلجال القانونية للختم النهائي للصفقات العمومية الفصل
جرد األمالك الخاصة (عقارات ومنقوالت) :مسك دفترين لجرد الممتلكات وتحيينهما دوريا مع
وصف حالتها المادية
نسبة االعتمادات المخصصة للصيانة
نسبة المصاريف المنجزة
وضع مخطط لتطهير الديون المتخلدة بذمة الجماعة المحلية
ترسيم اعتمادات سنوية بالميزانية لخالص الديون طبقا لمخطط تطهير الديون
خالص كل الديون المبرمجة بالميزانية)(%
التحيين السنوي لجدولي تحصيل المعاليم الموظفة على العقارات المبنية واألراض ي غير المبنية
نسبة استخالص الموارد الذاتية مقارنة بالتقديرات
نسبة تطور الموارد الذاتية مقارنة بالسنة الفارطة

 2-22احترام اإلجراءات المتعلقة بالمؤثرات البيئية واالجتماعية لمشاريع الجماعة المحلية

المصدر :قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  61ديسمبر  6221المتعلق بضبط مقاييس أداء الجماعات
المحلية ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  ،221الفصل الثالث ،ص ص.0400-0406 :

يالحظ أن البرنامج المعتمد قبل سنة  6262يضم مجموعة من المؤشرات التي وضعت بهدف تقييم
العمل البلدي في تونس في كل من مجال الحوكمة ،التصرف والديمومة.
 .2.1عرض وتحليل نتائج برنامج تقييم االداء اإلداري لسنة  6224لبلدية المحرس:
بلدية المحرس بوالية صفاقس هي إحدى المدن الساحلية بالجمهورية التونسية التي تأسست عام
 242162وقد جاء اختيارها كنموذج باعتبارها البلدية التي تحصلت على المرتبة األولى من أصل  626بلدية
مشاركة في برنامج تقييم األداء اإلداري بحصولها على  14نقطة من أصل .222
 .2.2.1تحليل نتائج مجال الحوكمة:
تقوم حوكمة العمل البلدي طبقا لمنظومة التقييم المعتمدة أساسا على تكريس مبادئ المشاركة
والشفافية والمساءلة ،بحيث يمكن الحصول على  02نقطة كعدد أقص ى و  21نقطة كحاصل أدنى مطلوب،
وفي هذا الصدد تمكنت بلدية المحرس محل الدراسة من تجميع العدد الكامل والمقدر بـ 02 :نقطة ،وهذا
ما يدل على توفيق مصالحها إلى حد كبير في اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بنشر الوثائق األساسية للتصرف
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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المالي واإلداري والتصرف في الشكاوي .والجدول الموالي يوضح النتائج النهائية لتقييم أداء بلدية المحرس
في مجال الحوكمة لسنة :6224
جدول  :6نتائج التقييم المفصل ألداء بلدية المحرس في مجال الحوكمة
الوحدة :نقطة

مجال الحوكمة
التصرف في الشكاوى
الشفافية والنفاذ إلى المعلومة
المقاربة التشاركية
6
 1المؤشر 2-0
 1المؤشر 2-6
المؤشر 2-2
0
 1المؤشر 6-0
 1المؤشر 6-6
المؤشر 6-2
2
المؤشر 0-0
1
المؤشر 0-2
Source :http://www.collectiviteslocales.gov.tn/wp-content/uploads/2019/10/evaf2018.pdf

هذه النتائج هي ترجمة لجهود البلدية في توفير عدة خدمات للمواطنين عبر موقعها االلكتروني منها
إمكانية النفاذ إلى الوثائق اإلدارية ،اإلعالم بشأن مختلف برامج ومشاريع البلدية ومختلف قراراتها مع تقديم
منشورات دورية متوفرة على الخط.
 .6.2.1تحليل نتائج مجال التصرف:
يعتمد التقييم اإلداري ألداء بلدية المحرس في مجال التصرف على ثالثة محاور رئيسة تشمل مدى
حسن التصرف في الموارد البشرية ،في الموارد المالية وفي الصفقات العمومية على أن يكون المجموع
األمثل لعدد النقاط في هذا المجال  02نقطة تقابلها  62نقطة كأدنى حد مطلوب.
جدول  :0نتائج التقييم المفصل ألداء بلدية المحرس في مجال التصرف
الوحدة :نقطة

مجال التصرف
التصرف في الموارد البشرية
2
المؤشر 2-1
1
المؤشر 6-1

الموارد المالية
المؤشر 2-2
المؤشر 6-2

6
2

التصرف في الصفقات العمومية
6
المؤشر 2-2
0
المؤشر 6-2
0
المؤشر 0-0
6
المؤشر 1-2

Source :http://www.collectiviteslocales.gov.tn/wp-content/uploads/2019/10/evaf2018.pdf

لقد استطاعت بلدية المحرس أن تحصد  64نقطة في مجال التصرف ،مما يثبت نجاحها في استغالل
مواردها البشرية ،المالية واحترام آجال متابعة الصفقات العمومية النجاز عدة مشاريع السيما في مجال
السياحة (باعتبارها مدينة ساحلية) ،الرياضة والبيئة.
 .0.2.1تحليل نتائج مجال الديمومة:
تمكنت بلدية المحرس في مجال الديمومة من الحصول على العدد الكامل لمجموع النقاط
والمقدر بـ  12 :نقطة مقابل  64نقطة كحد أدنى بحيث تم تجميع تلك النقاط اعتمادا على أربع محاور
فرعية ارتبطت بتعهد وصيانة ممتلكات البلدية ،تطهير الديون ،الموارد الذاتية والحماية البيئية
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي -6262

240

التجربة التونسية في تقييم األداء اإلداري للجماعات المحلية –دراسة حالة بلدية المحرس-

واالجتماعية .وفيما يلي جدول يبرز نتائج التقييم المفصل ألداء بلدية المحرس في مجال الديمومة
بعنوان سنة :6224
جدول  :1نتائج التقييم المفصل ألداء بلدية المحرس في مجال الديمومة
الوحدة :نقطة

مجال الديمومة
تطهير الديون
الحماية البيئية واالجتماعية
الموارد الذاتية
تعهد وصيانة ممتلكات البلدية
4
المؤشر 2-22
 0المؤشر  0 -4المؤشر 6 2-1
المؤشر2-2
2
 2المؤشر  0 -4المؤشر 0 6-1
المؤشر 6-2
6
 2المؤشر  1 -4المؤشر 6 0-1
المؤشر 0-2
0
Source :http://www.collectiviteslocales.gov.tn/wp-content/uploads/2019/10/evaf2018.pdf

تعكس هذه النتائج قدرة بلدية المحرس على التصرف والمحافظة على الممتلكات البلدية من حيث
الجرد والتسجيل وتنفيذ النفقات المتعلقة بصيانة التجهيزات ،باإلضافة إلى تفوقها في تسيير ذمتها المالية
السيما تسيير الموارد الذاتية وتطهير ديونها باإلضافة إلى جهودها ومشاريعها في مجال الحماية البيئية
واالجتماعية.
بناء على ما تقدم سابقا ،يمكن أن نستعرض اآلن النتيجة النهائية ألداء بلدية المحرس لسنة 6224
والتي تمثل مجموع النقاط التي تحصلت عليها في المجاالت الثالثة المعتمدة للتقييم كما يوضحه الجدول
األتي:
جدول  :2النتيجة النهائية لتقييم أداء بلدية المحرس بعنوان سنة 6224
الوحدة :نقطة

مجال الديمومة
مجال التصرف
مجال الحوكمة
12
64
02
المصدر :من إعداد الباحثتين بناء على الجداول  6،0و1

المجموع النهائي
14

من خالل هذه النتيجة ،يمكن القول أن األداء العام لبلدية المحرس قد بلغ العالمة الكاملة بمجموع
 14نقطة كانت كافية الحتاللها المرتبة األولى على رأس قائمة البلديات في تونس وضمانها االستفادة من
مبلغ المساعدات غير الموظفة بجدارة والذي قدر بقيمة 012.222 :دينار تونس ي 25.علما أنه يشترط
الستفادة البلديات من المبلغ االجمالي للمساعدات بلوغ  22نقطة على األقل بعنوان تقييم األداء لسنة
 .6224تلتها بعد ذلك بلدية بوعرادة من والية سليانة بـ  97نقطة ،ثم بلدية بواجر ولمطة من والية المنستير،
كندار من والية سوسة ،الشيحية من والية صفاقس وتحصلت كلها على  96نقطة .علما أنه تمكنت 10,22
 %من البلديات المشاركة تمكنت من تجميع  22نقطة أو أكثر مع تحقيق  22بلدية لمجموع تجاوز 12
نقطة.
هذه النتائج ال تعني حتما أن بلدية المحرس هي البلدية األكثر كفاءة في تونس ولكن تعني أنها األكثر
تطبيقا لمعايير تقييم األداء وبالتالي أنها األكثر توجها نحو تحقيق الكفاءة مستقبال .فهذا البرنامج هو بمثابة
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على تقديم إعانات مالية إضافية للبلديات المشاركة بناء على تحليل النتائج
آلية لرقابة تحفيزية يرتكز
التي يتم التوصل إليها وفق معايير تحاول قياس الجهود المبذولة في عدة مجاالت في البلدية (الحوكمة،
التصرف والديمومة) ،بهدف الوقوف على مدى تحقيق أهداف هذه البلديات في االستخدام األمثل للموارد
المتاحة وترشيد إدارتها في إعداد الخطط المستقبلية.

 .2خاتمة:
لقد حاولنا من خالل ورقتنا البحثية هذه التطرق لواقع التجربة التونسية في تقييم األداء االداري
للجماعات المحلية والسيما على مستوى بلدية المحرس ،وبعد معالجتنا لمختلف جوانب الموضوع ّ
توصلنا
إلى أن عملية تقييم األداء اإلداري للجماعات المحلية في تونس دخلت حيز التنفيذ ابتداء من سنة 6222
في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ،والذي يرتكز على ثالثة مجاالت رئيسية تشمل
الحوكمة ،التصرف والديمومة يتفرع عنها  62مؤشرا لتقييم األداء بحيث تسمح عملية التقييم هذه لكل
جماعة محلية من االستفادة بجزء أو كل مقدار المساعدة السنوية غير الموظفة شريطة تحصيلها لمجموع
معين من النقاط بعد عملية التقييم يساوي أو يفوق  22نقطة .وفي هذا االطار تمكنت بلدية المحرس محل
الدراسة من تجميع  14نقطة من أصل  222وهو ما سمح لها باحتالل الصدارة في ترتيب البلديات في تونس
بعنوان تقييم األداء لسنة  6224وفتح لها المجال أمام االنتفاع بمبلغ المساعدة السنوية غير الموظفة
بقيمة  012.222 :دينار تونس ي ،والذي سيدرج بميزانية البلدية لسنة  6262حتي تتمكن من استغالله ،وهذا
بعد التأكد من الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية.
على ضوء نتائج هذا البحث وبعد عرض التجربة التونسية في تقييم أداء الجماعات المحلية –بلدية
المحرس نموذجا -يمكن استنباط عدة توصيات للعمل بها على مستوى الجماعات المحلية في الجزائر
ومختلف الدول التي تتشابه في أنظمتها للجماعات المحلية وهذا من أجل المساهمة في تقييم وتحسين
أدائها:
 ضرورة تبني برنامج وطني موحد لتقييم أداء الجماعات المحلية (الواليات والبلديات) سنويا؛ من الضروري استخدام معايير كمية واضحة ومحددة زمنيا من أجل ضمان موضوعية التقييم؛ اعتماد مثل هذه البرامج يعد بمثابة آلية لمراقبة أداء الجماعات المحلية وبالتالي المساهمة في الحدمن مظاهر الفساد ؛
 من جانب ،يمكن أن يمثل هذا النوع من البرامج وسيلة لتحفيز الجماعات المحلية على المبادرةواإلبداع في تحقيق األهداف؛
 كما أن مثل هذه البرامج تسمح بخلق جو تنافس ي بين مختلف الجماعات المحلية من أجل جذباالستثمارات وتحقيق التنمية المحلية؛
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 العمل على تكوين إطارات الجماعات المحلية من موظفين ومنتخبين في مجال اإلدارة المحلية السيماالمجاالت التالية :إدارة الصفقات العمومية ،إدارة المشاريع وإدارة الوقت ،إدارة الموارد البشرية واإلدارة
المالية وهذا من أجل عصرنة التسيير المحلي ودعم مفهوم الالمركزية؛
 دعم الجماعات المحلية في تطوير االستخدام األمثل لمواردها الذاتية من أجل المساهمة الفعلية فيالتنمية المحلية وتحقيق استقاللية فعلية عن المساعدات المالية للسلطة المركزية وهذا ما يتطلب
تنشيط المالية المحلية وضرورة خلق موارد ذاتية كعصرنة الجباية المحلية لتمويل التنمية المحلية؛
 تعزيز مفاهيم الحوكمة المحلية حتى تصبح الجماعات المحلية جهازا لمشاركة المجتمع في تسييرشؤونه والتقدير الحقيقي الحتياجاته ونجاعة أساليب تلبيتها؛
 في هذا اإلطار من الضروري تثمين وتعزيز دور الجمعيات والمجتمع المدني من خالل خلق شبكاتعمل مشتركة وفتح المجال للمبادرات؛
 باإلضافة إلى تحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص مما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمةوتحسين المردودية االقتصادية واالجتماعية للجماعات المحلية .فهكذا ستركز الجماعات المحلية على
مهمتها األصلية كسلطة عمومية وترك مهام التنفيذ ،االنجاز واالستغالل المباشر لمتعاملين آخرين مع
احتفاظها بوظيفتها كهيئة إشراف وتوجيه ومتابعة؛
 ضرورة التوجه نحو اإلدارة اإللكترونية المحلية واالستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلوماتواالتصال الحديثة من أجل تعزيز العالقة بين اإلدارة المحلية ومختلف المتعاملين معها وترسيخ مبادئ
الحوكمة من شفافية ومساءلة وتشاركية؛
 ضرورة تعزيز التضامن بين البلديات لتحرير المبادرات فيما بينها.ملحق  :2مؤشرات تقييم االداء وفق أسلوب أصحاب المصالح
اصحاب المصالح
المساهمون
العمالء

مؤشرات االداء على المدى القريب
العائد المالي
قيمة واجم المبيعات المحققة اضافة الى عدد
احتياجات المستهلكين الجدد التي تم اشباعها
تكلفة المواد االولية ،زمن التسليم ،توفر المواد االولية
وعدم انقطاع المخزون
عدد االقتراحات ،معدل االنتاجية وعدد الشكاوى
المسجلة
مستوى العالقات مع اعضاء وطاقم الحكومة اضافة الى
عدد التشريعات المؤثرة على المؤسسة
عدد االجتماعات ،عدد المواجهات غير الودية ،عدد مرات
تكوين االئتالفات وعدد القضايا المرفوعة

البيئة الطبيعية

عدد الشكاوى لدى الجهات المختصة وعدد القضايا
المرفوعة

الموردون
العاملون
الحكومة
المجتمع المحلي

مؤشرات االداء على المدى البعيد
النمو في العائد المالي
النمو في المبيعات ،معدل دوران المستهلكين
ومدى السيطرة على االسعار
معدالت النمو في مؤشرات االداء على المدى
القريب
معدل دوران العاملين وعدد الترقيات
عدد القوانين الجديدة ومستوى التعاون في
المواجهات التنافسية
عدد مرات التغيير في السياسات نتيجة لضغوطات
الجمعيات اضافة ال عدد مرات طلب المساعدة
من قبل الجمعيات
عدد المطالبات بالمساعدة من قبل المدافعين
عن البيئة

المصدر :وائل محمد صبحي إدريس وطاهر محمد منصور الغالبي ،االدارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل ،دار وائل
للنشر ،األردن ، 6222 ،ص.110 :
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

243

مزيان أمينة وعماروش خديجة إمان

محلق  :6بطاقة األداء المتوازن –أبعاد ومؤشرات-
األبعاد
البعد المالي
بعد العمالء
بعد العمليات الداخلية
بعد التعلم والنمو

مؤشرات قياس االداء
اجم التكاليف ،المخاطر والمبيعات في كل نقطة بيع
اشباع حاجات الزبون ،رقم االعمال المحقق من طرف كل زبون اضافة الى نسبة النمو السنوي في رقم
االعمال لكل زبون
خدمات مابعد البيع ،درجة التجديد واجم المرجعات
اجم راس المال الفكري في المؤسسة ،معدل دوران المهارات االساسية في المؤسسة والتقسيم الجيد
للعمل

Source : R.S.Kaplan et D.P.Norton, L’alignement stratégique, édition d’organisation, Paris, 2007, p : 32.

ملحق  :0التصميم العام والمفصل للوحة القيادة
ملحق  :2-0التصميم العام للوحة القادة
منطقة المؤشرات أو مراكز التحليل

منطقة التحقيقات أو النتائج

منطقة االنحرافات

منطقة األهداف

المصدر :ضحاك نجية وبوعوينة سليمة ،مداخلة تحت عنوان لوحة القيادة آلية لحوكمة المؤسسات  -دراسة حالة
لوحة قيادة إدارة الموارد البشرية (لوحة القيادة االجتماعية) ،-الملتقى الوطني حول مراقبة التسيير كآلية لحوكمة
المؤسسات وتفعيل اإلبداع ،جامعة البليدة  ،6222 ،6ص.0 :
ملحق  :6-0التصميم المفصل للوحة القادة
المؤشرات

التصميم األساس ي
االنحرافات
التحقيقات األهداف

التحقيقات
الخاصة بالسنة
السابقة

النتيجة
المحتمل
بلوغها في نهاية
السنة

أهداف نهاية
السنة

البرنامج
المتبقي
تنفيذه

المصدر :ضحاك نجية وبوعوينة سليمة ،نفس المرجع أعاله ،ص0 :
 .2اإلحاالت والمراجع:

 1صادق زوين ،الجماعات المحلية كدعامة أساسية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة :دراسة حالة بلدية وادي العثمانية خالل الفترة
 ،6262-6226مجلة االدارة والتنمية للبحوث والدراسات ،المجلد  ،1العدد  ،2جامعة البليدة  ،6الجزائر ،6262 ،ص .214
 2نفس المرجع ،ص ص.221-212 :
توفوني رضوان ،الشراكة بين الجماعات المحلية والقطاع الخاص ودورها في تفعيل التنمية المحلية-حالة الجزائر ،-مذكرة ماجستير ،تخصص:
تسيير عمومي ،جامعة الجزائر  ،0الجزائر ،6221 ،ص.21 :
 3اإلدارة المحلية والبلديات في الوطن العربي ،بحوث وأوراق عمل المؤتمر العربي الخامس ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،الشارقة،
اإلمارات ،مارس  ،6222ص ص 2-2 :و ص ص.660-666 :
 4نفس المرجع ،ص. 622:
 5البلدیات و المحلیات في ظل األدوار الجدیدة للحكومة :بحوث و أوراق عمل ،المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة،القاهرة ،مصر ،6221 ،ص:
.278
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 6حمادو سليمة ،اصالح الجماعات المحلية في الجزائر كخيار استراتيجي ،مذكرة ماجستير ،تخصص :ادارة الجماعات المحلية ،جامعة الجزائر
 ،0الجزائر ،6226 ،ص.41 :
 7توفوني رضوان ،مرجع سبق ذكره ،ص.62 :
 8قاسيمي ناصر ،الصراع التنظيمي وفعالية التسيير االداري :دراسة حالة الجماعات المحلية بوالية الجزائر ،أطروحة دكتوراة ،تخصص :علم
اجتماع المنظمات ،جامعة الجزائر  ،0الجزائر ،6222 ،ص.610 :
 9وائل محمد صبحي إدريس وطاهر محمد منصور الغالبي ،أساسيات األداء و بطاقة التقييم المتوازن ،الطبعة األولى  (،دار وائل للنشر ،األردن)،
 ،2009ص.04 :
 10رفعت عبد الحليم الفاعوري ،األساليب الحديثة في قياس األداء الحكومي خالل االعوام ( ،6222-6222-6222المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
للنشر ،مصر ، 2008 )،ص. 3:
11 P.Warren, G.Gijsbers et M.Wilks, an organizational performance assessment system for agricultural research organizations:
concepts, methods, and procedures, (ISNAR edition, USA, 2003), P : 22.
 12وائل محمد صبحي إدريس وطاهر محمد منصور الغالبي ،نفس المرجع أعاله ،ص ص .14-04:
 13حمزة محمود الزبيدي ،التحليل المالي ألغراض تقييم األداء والتنيؤ بالفشل ،الطبعة الثانية( ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،األردن،
 ،6222ص ص.12-41 :
 14حمزة محمود الزبيدي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.10-16 :
 15محمود عبد الفتاح رضوان ،تقييم أداء المؤسسة في ظل معايير االداء المتوازن( ،المجموعة العربية للتدريب والنشر ،مصر ،)6226 ،ص
ص .22-22:
 16وائل محمد صبحي إدريس وطاهر محمد منصور الغالبي ،االدارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل ،دار وائل للنشر ،األردن ،6222 ،ص.224 :
 من أجل اكثر تفصيل يمكن االطالع على جدول مؤشرات األداء وفق أسلوب اصحاب المصالح في الملحق رقم .2
 18وائل محمد صبحي إدريس وطاهر محمد منصور الغالبي ،نفس المرجع أعاله ،ص.110 :
 من أجل كثر توضيح ،انظر جدول أبعاد ومؤشرات االداء وفق أسلوب بطاقة األداء المتوازن في الملحق رقم .6
19 R.S.Kaplan et D.P.Norton, L’alignement stratégique, édition d’organisation, Paris, 2007, p : 32.

 يرجى االطالع على الملحق رقم  0من أجل أخذ فكرة على التصميم العام والمفصل للوحة القيادة.
20 F.Giroud et autres, contrôle de gestion et pilotage de la performance, 2eme édition, Gualino éditeur, Paris, 2004, p : 105.

 21دليل السلطة المحلية في تونس ،تقرير المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية ( ،)DRIص.21 :

 22الدليل العملي لتقييم أداء الجماعات المحلية ،وزارة الشؤون المحلية والبيئة ،تونس ،6221 ،ص.1 :
 23نفس المرجع ،ص .21:
(تاريخ آخر اطالع 24 http://www.commune-mahres.gov.tn/index.php/ar/pages/index/98 )6262/22/22
(تاريخ آخر اطالع / )6262/26/22أخبار/ثماني-بلديات-تونسية-تتصدر-التقييم-الن25 https://cilg-international.org/ar /
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تثمين استغالل أمالك الجماعات المحلية في الجزائر لتحقيق التنمية المحلية :دراسة تطبيقية لبرنامج  222محل منهي لكل بلدية بوالية البليدة

تثمين استغالل أمالك الجماعات المحلية في الجزائر لتحقيق التنمية المحلية :دراسة تطبيقية لبرنامج
 222محل منهي لكل بلدية بوالية البليدة
د .حاج ميهوب سيدي موس ى عقيلة
د .سمير بن عياش
جامعة الجزائر 0
جامعة بومرداس
akila_hadjmihoub@yahoo.com s.benayache@univ-boumerdes.dz

ملخص:
عملت الهيئات الرسمية الجزائرية على تسيير أمالك الجماعات المحلية واستغاللها وفقا القوانين
والتنظيمات بما يضمن توفير موارد تضمن تحقيق التنمية المحلية ،ولكن المالحظ سوء تسييرها وعدم
التحكم في جردها ،وضعف في تثمينها الفعلي وتحيين أسعار استغاللها عند الحاجة ،كما يالحظ ضعف
مردودية هذه األمالك ،بينت الدراسة التطبيقية التسيير المركزي لبرنامج  222محل منهي لكل بلدية مما
أنقص مردودية هذه المحالت ،والحاجة لتثمينها أكثر لتحقيق مردوديتها ،وخلصت الدراسة إلى أن الواقع
المزري لألمالك المحلية تفرض على الهيئات المركزية والجماعات المحلية التوجه أكثر نحو ترشيد
استغاللها وتحيين أسعارها ،وتفعيل عمليات الجرد الشامل لهذه األمالك ،وضرورة تكوين وتأهيل الموارد
البشرية لتسيير هذه األمالك ،وإلدراج عمليات تثمين هذه األمالك في مسار الرقمنة واإلدارة االلكترونية
المحلية ،ينبغي تزويد مسيري هذه األمالك بقواعد بيانات وشبكات داخلية مؤمنة ،بما يمكنهم من
المتابعة الفورية لجرد وتحصيل عائدات األمالك وتثمينها
الكلمات المفتاحية:األمالك ،الجماعات المحلية ،الترشيد ،التثمين ،الرقابة.

 .2مقدمة:
تكتس ي األمالك التابعة للجماعات المحلية أهمية كبيرة ،لذلك زادت المطالب الملحة على ترشيد
استغاللها من قبل الباحثين والمهتمين بالشأن المحلي ،وكذلك بالنسبة لصناع القرار على جميع
المستويات ،وجاء هذا االهتمام نتيجة األثر المباشر لعائدات هذه األمالك على المالية المحلية ،وعلى زيادة
مردودية ونوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين وللمستثمرين ،وكل الخدمات العامة التي تقدمها
هذه المرافق العامة تساهم في تحسين الوضعية المعيشية للمواطنين ،وزيادة فرص تحقيق التنمية
المحلية لمختلف األقاليم ،وهذا ما بينته النصوص المتعلقة بهذه المواضيع ،وتصبوا لتحقيقه الساكنة
المحلية ،واالهتمام في هذه الورقة البحثية سينصب حول تثمين أمالك الجماعات المحلية ،ويعود االهتمام
بهذا الموضوع نتيجة اإلهمال الكبير خاصة من قبل للبلديات للتوجه نحو إيجاد بدائل مناسبة لزيادة
مداخيلها وميزانياتها ،واألمر الذي تفرضه األزمة اقتصادية التي تعرفها الجزائر السيما بعد تراجع عائدات
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الجباية النفطية بسبب انهيار أسعار النفط في األسواق الدولية ،فاألزمة االقتصادية تفرض على الجماعات
المحلية تثمين عائدات أمالكها بدل انتظار اإلعانات المركزية ،وتم االنطالق من اإلشكالية التالية :ما مدى
مساهمة تثمين استغالل أمالك الجماعات المحلية في الجزائر لتحقيق التنمية المحلية؟ وكيف يظهر ذلك
في برنامج  222محل منهي لكل بلدية بوالية البليدة؟ وتناول الموضوع سيتم وفق الخطة التالية:
المحور األول :السياسة العامة للدولة في الجزائر لتثمين استغالل أمالك الجماعات المحلية:المحور الثاني :دراسة تطبيقية لبرنامج  222محل لكل بلدية بوالية البليدة:استنتاجات. اقتراحات . :6السياسة العامة للدولة في الجزائر لتثمين استغالل أمالك الجماعات المحلية:
أولت الجزائر اهتماما بخصوص تسيير واستغالل أمالك الجماعات المحلية ،سواء كان ذلك من خالل
إصدار مختلف التشريعات والتنظيمات ذات العالقة ،أو من خالل التعليمات والمتابعة الدورية للسلطات
العمومية لعمل الجماعات المحلية لتوظيف عائدات أمالكها في خدمة التنمية المحلية.
 -2-2اإلطار الدستوري ،التشريعي والقانوني:

الوطنية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يحددها القانون
والخاصة
العمومية
وتتكون من األمالك
جاء في الدستور الجزائري أن :األمالك
كل من ّ
ّ
ّ
والبلديةّ ،
ّالتي تملكها ّ
الوطنية طبقا للقانون 1،كما بين المشرع
ويتم تسيير األمالك
الدولة ،والوالية،
الجزائري أهمية أمالك الجماعات المحلية من خالل تخصيصه لها قوانين خاصة لتحديدها وتسييرها،
متمثلة في قانون  02 – 12مؤرخ في  22ديسمبر  ،2112يتضمن قانون األمالك الوطنية 2المعدل والمتمم
بقانون رقم  21 - 24المؤرخ في  62جويلية  ،36224والذي صدر قبله قانون رقم  22 – 41المؤرخ في 02
جوان  ،2141ال متعلق باألمالك الوطنية ،كما توضح قوانين الجماعات المحلية هذه األمالك من خالل
(قانون البلدية  22-22وقانون الوالية  )22-26في موادها اآلتية ( )220 ،222 ،222 ،206 ،22 ،20من قانون
الوالية والمواد ( من  222إلى  224والمواد ،)212 ،222 ،221 ،220التي تشكل فصال كامال وهو الفصل
الخامس من الباب الثالث للقسم الثالث من قانون  22-22المتعلق بالبلدية ،مما يعني أن المشرع حرص
على توضيح هذه األمالك محددا لها ومبينا كيفية تشكلها ومكوناتها وكيفيات إحصائها في السجل البلدي
لجرد األمالك العقارية وسجل األمالك المنقولة ،كما بين طرق تسيير وتثمين هذه األمالك ،وكلها توضح أن
لدى البلدية والوالية موارد خاصة بها وملك لها.
تتمثل أمالك البلدية في أمالك عمومية وأمالك خاصة ،وهذه األخيرة تشمل:
 جميع البنايات واألراض ي غير المصنفة في األمالك الوطنية العمومية التي تملكها البلدية وتخصص للمرافقالعمومية والهيئات اإلدارية.
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 المحالت ذات االستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن األمالك الوطنية الخاصة والتابعة للبلدية التيأنجزتها بأموالها الخاصة.
 األراض ي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية. األمالك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة. العقارات والمحالت ذات االستعمال المنهي أو التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكيتها إلى البلدية كما عرفهاالقانون.
 المساكن المرتبطة بالعمل أو المساكن الوظيفية التي عرفها القانون ونقلت ملكيتها إلى البلدية. األمالك التي ألغي تصنيفها في األمالك الوطنية العمومية التابعة للبلدية والعائدة إليها. الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية وتقبلها حسب األشكال والشروط التي ينص عليها القانون. األمالك الناتجة عن األمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الوالية التي تتنازل عنها كل منها للبلدية أوآلت إليها أيلولة الملكية التامة.
 األمالك المنقولة والعتاد الذي اقتنته البلدية أو أنجزته بأموالها الخاصة. الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية أو حققتها والتي تمثل قيمة مقابل حصص مساهمتها فيتأسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي ،4فرغم أن النصوص واآلليات القانونية لتسيير واستغالل
أمالك الجماعات المحلية متوفرة ،إال أن الحاجة الماسة على المستوى المحلي لموارد مالية إضافية كفيلة
بتجاوز الوضعية الراهنة حيث تعاني أغلبية البلديات من العجز المالي وتعاني ميزانية الدولة من تراجع
عائدات الجباية النفطية ،وكذا الحاجة لالستفادة من التجارب الدولية ،ومنح مرونة أكبر للمسيرين
المحليين للتعامل مع األمالك المحلية لزيادة مردوديتها ،ولكن دون وقوعهم في حاالت الفساد ،وهذا ما
يقودنا لالهتمام بالرقابة.
 -6-6الرقابة وحماية األمالك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية:
فال يجوز التصرف في أموال الدولة 5أو اجزها أو تملكها بالتقادم ،والقوانين التي تخصص هذه األموال
تحدد شروط إدارتها ،وعند االقتضاء شروط عدم التصرف فيها6 ،وحماية األجهزة اإلدارية البلدية ألمالكها
تكون باتخاذ إجراءات وقائية لتجنب أي اعتداء عليها (تعيين الحدود ،االصطفاف بخصوص الطرق،
التصنيف عام أو خاص ،الجرد) ،أو إجراءات عالجية (االعتراض ،الهدم) ،باإلضافة للحماية الجزائية
والقضائية ،فبالنسبة للرقابة وحماية األمالك المحلية فقد فرض التشريع مايلي:
 تتولى أجهزة الرقابة الداخلية بمقتض ى الصالحيات التي يخولها إياها القانون ،والسلطة الوصية معا
رقابة االستعمال الحسن لألمالك الوطنية وفقا لطبيعتها وغرض تخصيصها ،وتعمل المؤسسات
المكلفة بالرقابة الخارجية حسب تخصص كل منها وفق الصالحيات التي يخولها إياها

التشريع7.
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 يعاين األعوان المؤهلون قانونا أنواع المساس باألمالك الوطنية العمومية ،واألمالك الوطنية
الخاصة التابعة للدولة ،والجماعات اإلقليمية ،ويالحقون من يشغلون هذه األمالك دون سند،
ويحصلون على التعويضات المطابقة واألتاوى والعائدات بغض النظر عن المتابعات

الجزائية8.

 يختص رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط واألشكال المنصوص عليها في التشريع
المعمول به ،بالمثول أمام القضاء مدعيا ومدعى عليه فيما يخص األمالك التابعة لألمالك الوطنية
الخاصة ما لم تكن هناك أحكام تشريعية خاصة ،ويمتد هذا االختصاص إلى األمالك التابعة
لألمالك الوطنية العمومية عندما تؤدي المنازعة مباشرة او غير مباشرة إلى التشكيك في ملكية
للملك المعني أو التشكيك في حماية الحقوق وااللتزامات التي يتعين عليهم الدفاع عنها أو المطالبة
بتنفيذها أمام

العدالة9.

 فرض قانون البلدية الصادر سنة  6222مصادقة الوالي على مداوالت المجلس الشعبي البلدي
المتضمنة التنازل عن األمالك العقارية للبلدية ،10وهنا تراجع لمبدأ ال مركزية تسيير أمالك
البلديات مقارنة بقانون  ،2112الذي منح المجلس المنتخب استقاللية وحرية أكبر في مجال تسيير
األمالك دون تدخل من اإلدارة ممثلة في الوالي في ذلك.

11

 خصص الفصل الثالث من الجزء األخير من القانون  02/12المتعلق باألمالك الوطنية (من المادة
 202إلى  )201لألحكام الجزائية لمعاقبة كل أنواع المساس باألمالك العامة طبقا لقانون العقوبات
وقانون اإلجراءات الجزائية ،إال أن المالحظ في هذا الجانب أن هذا القانون لم يخصص الحماية
الالزمة لألمالك العامة رغم أهميتها المبينة من الناحية الدستورية.
- 0-6تثمين األمالك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية:
فرض قانون البلدية على المجلس الشعبي البلدي القيام بصفة دورية باتخاذ التدابير الالزمة من أجل
تثمين األمالك البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية12،يضاف لها توصيات اجتماعات الحكومة
مع الوالة ،والتعليمات والمذكرات والقرارات للوزير األول والوزارية والوزارية المشتركة لتحيين وتثمين
وزيادة موارد األمالك المحلية المنتجة للمداخيل ومنع تأجيرها بالدينار الرمزي ،مثل مذكرة وزارة الداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رقم  ،12المؤرخة في  ،22.20.6222المتعلقة بعملية تحيين أسعار
اإليجار ألمالك البلديات ،والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  24جانفي  ،6222المحدد لكيفيات نقل
ملكية المحالت المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب مجانا من األمالك الخاصة للدولة إلى األمالك
الخاصة للبلديات -والذي سيتم تفصيل في الدراسة التطبيقية.
تضمن تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية -السابق -أن ما على البلدية إال تثمين أمالكها ،كما
سيتم إعادة النظر في نظام المالية والجباية المحلية من خالل مراجعة القانون الذي يحكم هذين المجالين
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في التسيير المالي والجبائي للميزانية الالمركزية ،13وجاء ذلك بمناسبة االحتفال بالذكرى الخمسين للبلدية
الجزائرية ،وكان من المفروض أن تكون سنة  6222مراجعة للقانون البلدي وسنة إلصالح نظامي المالية
والجباية المحليتين ،وهما ورشتان ضخمتان ترميان لتفعيل دور اقتصادي ناجع للبلدية ،وأن الدولة
ستستمر حقا في دعم المجهود التنموي السيما في الواليات المنتدبة التي أحدثت في الجنوب وتلك التي
ستحدث في واليات الهضاب العليا ،وسوف لن تدخر أي جهد في مرافقة البلديات بكل الموارد المتاحة لها،
والمقاربة ستعرف تحوال شكال ومضمونا ،لكن في الواقع قانون الجباية لم يتم إصداره.
ولكي تتجسد المقاربة ،رأى الوزير أنه ال يمكن االستمرار في التعامل مع البلديات المقتدرة التي تتمتع
بجاذبية اقتصادية كبيرة بنفس الطريقة مع تلك التي تعرف صعوبات هيكلية ونقص في المرافق والموارد،
لذلك أسدى تعليمات تصب في نفس مضمون تلك التعليمات التي تم ذكرها سابقا ،إال أنه أعطاها طابعا
تنفيذيا أكثر وضوحا تمثلت فيما يلي:


تثمين موارد البلدية الجبائية ومداخيل ممتلكاتها للتأكد من تعبئة شاملة ومثلى لكل القدرات
المتاحة ،ثم العمل على تطوير هاته القدرات وفق مخططات عمل خاصة بكل بلدية.



تحسين آليات التحصيل الجبائي وتحصيل موارد الممتلكات من أجل رفع كل العقبات وهو ما تم
الشروع في تنفيذه ضمن تدابير قانون المالية لسنة .6222



تخصيص الجباية المحلية بإطار قانوني جديد وخاص يمنح للبلديات فرص أكبر في تنويع مصادر
دخلها وتكييف ميكانيزمات احتساب وتحصيل الرسوم والضرائب المحلية.



تكييف نظام المالية المحلية ومدونات الميزانية البلدية بإدراج تقنيات التمويل المؤقت وتنويع
مصادر تمويل المشاريع االستثمارية وتمييزها عن باقي مشاريع التجهيز ،مع التفكير في إدراج عناصر
المحاسبة التحليلية التي ستسمح بتقييم دوري لمدى نجاعة التسيير االقتصادي للجماعات
المحلية.



إعادة النظر في العالقة التي تربط البلديات مع المؤسسات العمومية المحلية وفي تسيير هذه األخيرة
بما يسمح من تحقيق نتائج اقتصادية يستفيد منها الجميع (بلديات ومؤسسات عمومية).



توسيع مجاالت التدخل االقتصادي للبلدية والوالية بما يسمح لها من تعزيز قدراتها المالية والتكفل
بأعبائها التنموية دونما حاجة لتمويالت أفقية.
ومن خالل هذه اإلجراءات تتضح اإلستراتيجية التي اتخذتها الدولة حيال الجانب المالي من خالل

محاولة إدماج روح المقاولة التي تبحث عن إذكائها في نفوس المجالس المحلية المنتخبة وتشجيع االستثمار
في القطاع الخاص وإشراكه في التنمية ،والذي يعتبر أكبر تحدي تواجهه الجماعات المحلية لحد اآلن ،ألنه
مشروع تغيير شامل في فلسفة التسيير الحالي للجماعات المحلية ،المطالبة اليوم بالتحول من الذهنية
المطلبية والتوزيعية للمغانم إلى ذهنية توزيع المكاسب المستحقة والمحققة بمجهود ذاتي دون

اتكالية14.
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لتثمين األمالك على المستوى المحلي ،وجب على الدولة إسداء التعليمات الخاصة بهذا الشأن،
فبدأت بالتوعية من خالل تعميمات وتعليمات أحيلت إلى السلطات المحلية ،وأيضا من خالل التجمعات
االقليمية التي نظمها الوزير خالل عام  ،6222إذ تم التأكيد فيها على تثمين مداخيل أمالك البلديات،15
حيث تعتبر السنة المالية  6222السنة المرجعية للبدء في تنفيذ إصالح الميزانية من خالل تجسيد محور
التثمين ،الذي جاء بارزا في التعليمة رقم  2212المؤرخة في ، 6222/22/22المتعلقة بشروط وكيفيات
تمويل وإعداد الميزانيات المحلية لسنة  6222لتعطي هذا المصطلح كينونته الفعلية في مسار سياسة
اإلصالح المتعلق بالجانب المالي للجماعات المحلية وجعله كمحور هام من محاورها ،مما يوضح أن موضوع
التثمين أصبح من أولويات سياسة اإلصالح المالي ،فربطت تثمين موارد الجماعات المحلية أساسا بإيرادات
أمالكها ونواتج استغاللها ،باإلضافة إلى دعم المصالح المكلفة بتحصيل الضرائب والرسوم المحلية وكذا
البحث عن منابع تمويل جديدة ،16وللشروع في تنفيذ سياسة تثمين أمالك الجماعات المحلية وضع صانع
القرار إجراءات تنفيذية وجب على مسيري الجماعات المحلية خاصة منهم المنتخبين المحليين تنفيذها
والتقيد بها ،وكل ذلك برز من خالل التعليمة رقم  12المؤرخة في  22مارس  ،6222التي تضمنت التدابير
الالزمة لذلك وهي كالتالي:
 -2التحكم في األمالك البلدية :من خالل إحصاء حصري وشامل ،ومحين لألمالك العقارية بإعداد سجل
األمالك العقارية (الملحق رقم  61من التعليمة  )C1ومسك سجل جرد األمالك المنقولة مهما كان
مصدر التمويل وطبيعته ،17فالمعلومة هي أساس بناء ووضع سياسة رشيدة وناجعة ،وذلك عن طريق:
 جرد األمالك العقارية :يجب أن تكون كل األمالك العقارية بطبيعتها (األراض ي ،البنايات ،المنشآت
الفنية )...أو بتخصيصها (التجهيزات الصناعية ،لوحات فنية )...موضوع جرد يمسكه اآلمر بالصرف
وكذا المحاسب ضمن سجل األمالك العقارية ،وعلى السلطات المحلية تسجيل ليس فقط األمالك
المنتجة أو غير المنتجة للمداخيل وإنما أيضا العقارات في طور االنجاز والهبات والوصايا والسندات
والقيم والقروض والمستحقات الواجب تحصيلها الحقا.
 جرد األمالك المنقولة :باستثناء المواد القابلة لالستهالك باالستعمال األول (مثل لوازم المكتب)...
والمواد غير القابلة لالستهالك من جراء االستعمال األول والتي ال تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية
مبلغ  022دج ،ويجب أن يتم جرد كل المواد المنقولة مهما كان مكان استقبالها (إدارة ،مرافق
عمومية ،حظيرة )...طبقا ألحكام القرار الوزاري المؤرخ في  62جويلية  ، 2142الذي يضبط المنوال
النموذجي لسجل جرد المنقوالت ،كما يجب أن تكون المواد أو المعدات الضائعة أو المتلفة
موضوع تقرير أو محضر يعد طبقا للملحق رقم  02من التعليمة  ،C1وبالتالي على المسيرين
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المعنيين ملزمين بإجراء عملية فحص لما تم جرده في نهاية كل سنة ،وبمناسبة كل تغيير لشاغلي
المباني المنقولة ومهما كانت رتبته أو األسباب المتعلقة بالتغيير.
 التسجيل في الجدول العام لألمالك الوطنية :قصد مواجهة إشكالية رفض المراقب المالي التأشير
على النفقات المتعلقة بأشغال الصيانة وإصالح المباني التابعة للبلديات ال سيما المدارس
االبتدائية نظرا لغياب شهادة تسجيل المبنى في الجدول العام لألمالك الوطنية كما هو منصوص
عليه في المادة  40من قانون المالية لسنة  ،6220فجاءت المادة  12من قانون المالية لسنة
 ،6222وبشكل استثنائي ،للترخيص بااللتزام بالنفقات المتعلقة بها دون تقديم شهادة تسجيل
المبنى المعني في الجدول العام لألمالك الوطنية ،التي تسلمها مصالح أمالك الدولة المختصة
إقليميا وهذا إلى غاية  02ديسمبر  ،186222حيث نالحظ من خالل هذا االجراء ،أن صانع القرار
يريد أن يسهل إجراءات تثمين األمالك المحلية ،بتبسيطها وجعلها أكثر فاعلية لتضمن استمرار
عملية تنفيذ اإلصالحات ،كما يتعين على البلديات تسوية الوضعية القانونية الخاصة بالعقارات
التابعة لها (قرار تخصيص ،عقد اقتناء) قبل نهاية سنة . 6222
 – 6بالنسبة إلى مختلف أنواع ممتلكات الجماعات المحلية :بعد اإلحصاء وجمع المعلومة التي يستوجب
توفرها لبناء قرارات حسابية لتكوين الميزانية ،ذهب صانع القرار إلى إجراء آخر يلي عملية االحصاء وهو
تحيين بعض االجراءات لجعلها مكيفة وسياسة التثمين ،حيث نجد أن هناك ممتلكات أخرى ،تحتاج إلى
تحيين في تسييرها وتحصيل مداخيلها نظرا إليراداتها المعتبرة ،التي يمكن لها أن تحدث الفارق واألثر االيجابي
في ميزانية البلدية:
_ فيما يخص اإليجار :فقد سبق هذا اإلجراء جهود تخص هذا الشأن ،حيث تم بين سنتي  2112و2114
إصدار العديد من النصوص التنظيمية التي تحدد القواعد التي تضبط اإليجار المطبق على المساكن التي
تملكها الجماعات المحلية ،ولكن رغم تحيين أسعار اإليجار من خالل تلك النصوص إال أنها لم تكن مجدية،
ألن نسب الزيادات على اإليجارات ال تطبق من قبل العديد من البلديات ،وأن أسعار االيجار يتم إقرارها
بشكل عشوائي دون مراعاة لألسعار الفعلية بالسوق والقيمة اإليجارية الحقيقية ،باإلضافة إلى أن للبلديات
كل الصالحيات لتحديد قيمة اإليجارات المطبقة على المحالت ذات االستعمال التجاري والمنهي بشكل
حر.19
_ فيما يخص اإلتاوات المستحقة للبلديات :والتي تشكل ناتج األمالك ،فنجد حقوق الطرق التي يمكن
للبلديات جمع اإلتاوات بمناسبة إصدار رخص البناء وإصالح المباني على طول الطريق الحضري ،وحقوق
التوقف التي تتمثل في االتاوات التي تجمعها البلديات عن شغل الطرق العمومية (معروضات التجار ،شرف
المقاهي ،األكشاك ومواقف السيارات ،)...وحقوق األماكن والتوقف في القاعات والمعارض واألسواق ،حيث
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تحدد التعريفات على أساس مساحة األراض ي المشغولة التابعة للبلدية ،وكذا المنتجات المعروضة للبيع،
وطبيعتها ونوعيتها ،وتحدد التعريفات عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي.
_ فيما يخص نواتج االستغالل مستحقات الخدمات المقدمة للغير( :نواتج الحظائر ،أعباء التطهير واالتاوات
الملحقة للمذابح  ،)...يجب عدم إهمالها ويجب على الجماعات المحلية ما يلي:
_ اعتماد الرخص في شكل اتفاق عند كل استعمال مؤقت للدومين البلدي العمومي (شرف المقاهي،
معروضات المنتجات الغذائية على قارعة الطريق)...
_ إعذار الهيئات التي ألحقت أضرار بالطريق العام أو ملحقاته ولم تقم بإعادته إلى حاله األصلي من جراء ما
أتلفته األشغال التي قامت بها ،وعند الرفض يتعين على البلديات القيام بإصالحها وإعداد سند تحصيل
إجباري ضدها.
_ تطبيق أحكام المنشور رقم  6262المؤرخ في  62نوفمبر  6226المتعلق بتنظيم نشاط حراسة مواقف
السيارات المدفوعة الثمن واستغالل حقوق التوقف على المستوى البلدي ال سيما فيما يخص فرض رسم
تدريجي عند تجديد رخصة االستغالل الممنوحة ،20وهذا من شأنه أن يحمي مستعملي الطريق العمومي من
التجاوزات واالزعاج الذي يلحق بهم.21
_ وضع تسعيرة عادلة ومحينة للخدمات المقدمة لمستعملي المرافق العامة بتحديد مساهمة حسب سعر
تكلفة الخدمات المقدمة (دور الحضانة ،الحظائر.)...
_ تطبيق أحكام المادة  22من قانون المالية لسنة  6226الذي يخصص ناتج االمتياز لالستغالل السياحي
ل لشواطئ أثناء موسم االصطياف لفائدة البلديات الساحلية كل في مجال اختصاصها االقليمي مما يسمح
بتحكم أفضل والتكفل باألعمال المرتبطة بتحضير ومتابعة موسم االصطياف وتخفيف األعباء على عاتق
الميزانيات البلدية.
_ اختيار كيفية التسيير واالستغالل المناسب ألمالك الجماعات المحلية.
_ تفضيل مبدأ المزايدة لمنح التسيير المباشر لألمالك المنتجة للمداخيل ،حيث يمكن طبقا ألحكام المادة
 222من قانون البلدية ،بإمكان البلدية استغالل مصالحها العمومية في شكل استغالل مباشر أو في شكل
مؤسسات عمومية بلدية ،عن طريق االمتياز أو التفويض.
فيما يخص هذا األخير الذي أولت له الدولة اهتمام كبير ،بما يدر لها من منافع وإيرادات ورفع
بعض األعباء عليها ،فجعلت من تفويض المرفق العام كآلية من آليات تثمين الممتلكات المحلية ،فوضع
المشرع قانونا لضبطه وتسييره من خالل المرسوم التنفيذي رقم  211-24المؤرخ في  26أوت ،6224
المتعلق بتفويض المرفق العام ،22وأرفقه بشرح له لتجسيد أحكامه من خالل التعليمة رقم  22مؤرخة في
 21جوان  ،236221باإلضافة إلى عدة مراسالت جاءت قبلها تخص هذا الشأن لتقدم أكثر الشروحات
تفصيال لتنفيذ مضمون هذا المرسوم ،لكن ما يالحظ عليه أن مشروعه قد ظهر في سنة  ،6222أما
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المرسوم كما سبق الذكر فقد صدر في  ،6224وهي فترة زمنية طويلة نوعا ما حتى أن األمر وصل إلى أن
يجمد العمل بالتعليمة رقم  22السالفة الذكر بموجب ارسال تحت رقم  6222مؤرخ في  62جوان 6221
وذلك إلى غاية وضع برنامج تكوين مسطر بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية لعصرنة إجراءات
تنفيذ المرسوم رقم  211-24المتعلق بتفويض المرفق العام ،24هذا ما يفسر أن العمل به كان ضمن
مجموعة من اإلصالحات ،وهذه األخيرة تعني صدور عدة مراسيم وإجراءات أخرى تخص عدة جوانب
للجماعات المحلية حتى يكون هناك تنسيق أثناء تنفيذ مضمونه ،مما يعني أن كل إجراء قانوني يتطلب
التروي والتنسيق بين عدة قطاعات ،والنظر نظرة استشرافية تدر بالفعالية في المستقبل دون ترتب أي آثار
سلبية حيال ذلك ،ومن خالل المحور التالي سيتم تبيان مدى نجاعة برنامج  222محل منهي لكل بلدية
وأهميته المالية لتحقيق التنمية المحلية ،والسيما بعد نقل ملكية هذه المحالت للبلديات.
 :0دراسة تطبيقية لبرنامج  222محل منهي لكل بلدية بوالية البليدة:
سنبين اإلجراءات المفروضة على تحويل الملكية من أمالك الدولة إلى ملكية البلديات ،ثم تقديم
متابعة لتطبيق هذه العملية على مستوى بلديات والية البليدة:
 -2-0استغالل ثم نقل ملكية المحالت التجارية في إطار ما عرف ببرنامج الرئيس إلى البلديات:
بموجب المادة  22من المرسوم التنفيذي  221-22فإن قباضة البلدية المختصة إقليميا تحصل ناتج
اإليجار لصالح البلدية دون سواها والتي تقابل المادة  21من األمر  22-22المؤرخ في  62يوليو 6222
المتضمن قانون المالية التكميلي ،25وهذه المحالت ( 222محل لكل بلدية) تم تحويل ملكيتها إلى البلديات
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 221-22المؤرخ في  ،266222/20/62وبالتالي فالبلدية هي المستفيد الوحيد
من مداخيل اإليجار والتي سوف تحصل من خاللها إيرادات معتبرة ،وقد تطرق وزير الداخلية والجماعات
المحلية إلى هذا الموضوع خالل التجمعات االقليمية في سنة  ،6222وتم مناقشة برنامج  222محل منهي
لكل بلدية الذي أعلنت عنه الحكومة في مجلسها الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ  22جوان  6222بما
يعادل  222222محل عبر كل بلديات الوطن ،واألسواق المحلية ،حيث كشف أثناء التجمع على ما يلي:
_ إيجار  06222متر مربع الموجودة على مستوى األسواق الجديدة ،المنتجة بمعدل  22222دينار جزائري
للشهر أي تحصيل  1مليار دينار للبلدية من اإليجار السنوي.
_ إيجار  202622محل يحقق معدل  2222دينار للشهر ،ما يعيد للبلدية حوالي  4مليار دينار سنويا.
_ يمكن بفضل هذه البرامج استفادة البلديات من حوالي  26مليار دينار سنويا كإيجار لهذه المحالت.27
كل ذلك يمكن أن يحدث الفرق االيجابي ،خاصة وأنه خالل موسم الصيف عادة ما يتم استنزاف
الميزانيات المحلية ،في حين أنه يمكن بدال من ذلك كسب عائدات مالية للبلديات ،والمحالت المنجزة في
إطار جهاز "تشغيل الشباب" قد حولت من األمالك الخاصة للدولة إلى األمالك الخاصة للبلديات طبقا
ألحكام المادة  26من القانون رقم  20 – 22المؤرخ في  61ديسمبر  6222المتضمن قانون المالية لسنة
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي -6262

254

تثمين استغالل أمالك الجماعات المحلية في الجزائر لتحقيق التنمية المحلية :دراسة تطبيقية لبرنامج  222محل منهي لكل بلدية بوالية البليدة

 ،6222ووضعت هذه المحالت تحت تصرف المستفيدين عن طريق اإليجار ،حيث يدفع ناتج اإليجار
حصريا لفائدة البلديات.
على هذا األساس اتخذت الدولة بعض القرارات من أجل تحسين وتفعيل عملية تحصيل إيرادات
األمالك ،تمثلت في:
 ضبط إيجار المباني ذات االستخدام السكني وتكييفها مع تلك المطبقة من طرف مؤسسات اإليجار
(وكالة الترقية والتسيير العقاري  OPGIووكالة تحسين السكن وتطويره  )...،AADLمن خالل إقرار
زيادات تمتد على عدد من السنوات.
 إعداد عقود إيجار تحدد حقوق والتزامات كل طرف وتسوية الساكنين غير الشرعيين بعقود إيجار
منتظمة مما يمكن البلديات من إعداد إعذارات وتطبيق البنود المتعلقة بفسخ العقود خاصة في
حالة التأجير من الباطن وحالة عدم دفع المستحقات وكذا تطبيق وتنفيذ األحكام الصادرة عن
القضاء عند استنفاذ اإلجراءات اإلدارية.
 استخدام المزايدة التي تخضع لقواعد محددة تسمح بمضاعفة العروض والتي تحدد مصالح أمالك
الدولة سعرها االفتتاحي.
 إشراك أمين الخزينة البلدي في البحث عن طرق التثمين بالفعل ،فإن المؤشرات المعيارية للتقييم
الدوري لممتلكات البلدية المتعلقة بالبيع والتأجير والمزايدة ينبغي أن تكون متاحة له لتمكينه من
إدارة الشؤون البلدية بشكل أفضل.
 البلديات مطالبة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  221 – 22المؤرخ في  62مارس 6222
الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحالت المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب تحت التصرف،
من أجل رفع مردودية أمالكها وخلق إيرادات إضافية تعطى األولوية للمشاريع المراد ترقيتها والتي
توفر عددا كبيرا من مناصب الشغل ،28ودعم هذا المرسوم التنفيذي بقرار وزاري مشترك مؤرخ في
 24جانفي  ، 6222متعلق بكيفيات نقل ملكية المحالت المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب،
مجانا ،من األمالك الخاصة للدولة إلى األمالك الخاصة للبلديات ،29تليه مذكرة رقم  1466المؤرخة
في  20ماي  ،306222والتي جاءت كتوضيح أكثر لألحكام التي تضمنها القرار الوزاري المشترك المشار
إليه أعاله ،لضمان تنفيذ متطابق ومتناسق لكيفيات وإجراءات التحويل دون أي خلل.
بين القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  24جانفي  6222كيفيات نقل ملكية المحالت المنجزة في إطار
برنامج تشغيل الشباب مجانا من األمالك الخاصة للدولة إلى األمالك الخاصة للبلديات ،ويتم ذلك على
أساس جرد حضوري يعد بين مدير أمالك الدولة المختص إقليميا ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني،
ويصادق على ذلك بقرار من الوالي ،ويقوم بعد ذلك مدير أمالك الدولة بإعداد عقد لتحويل الملكية للبلدية
وكذا التسجيل والشهر العقاري لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا ،وباستالم العقد المشهر يسجل
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رئيس المجلس الشعبي البلدي المحالت بسجل البلدية لجرد لألمالك العقارية31،فهذه العملية مكنت
البلديات ابتداء من  6222من امتالك أكثر من  222.222محل تجاري 32،فإلى غاية جانفي  6262تم إحصاء
أكثر من  262ألف محل من بينها  22ألف غير مستغل 33،وبكراء البلديات لهذه المحالت حسب قيمتها
المالية ،واستغاللها من طرف المستفيدين منها ،ستساهم بزيادة مداخيل البلديات التي أصبحت هي
المالكة لهذه المحالت ،وكذا عائدات الجباية المحلية الناتجة عنها ،وتوفير فرص العمل وتحفيز التنمية
المحلية.
 -6-0المتابعة العملية لبرنامج مائة  222محل منهي لكل بلدية على مستوى والية البليدة:يمكن متابعة إحصائيات المحالت على مستوى بلديات والية البليدة ،فنجد المحالت التي جاءت تحت
عنوان برنامج مائة  222محل منهي لكل بلدية (محالت رئيس الجمهورية) وقد استفاد الشباب في إطار آلية
دعم تشغيل الشباب من إعفاء لمدة عشر سنوات من دفع إيجار هذه المحالت ،وابتداء من  6222يقوم
هؤالء بدفع اإليجار للبلديات ،وتضاف لها المحالت التي جاءت ضمن مختلف البرامج والتي سنبينها الحقا:
 -22عملية نقل الملكية للمحالت :فيما يخص عملية نقل الملكية على مستوى والية البليدة فنالحظ أنبداية العملية قد رخص لها منذ صدور قانون رقم  20- 22المؤرخ في  61ديسمبر سنة  6222والمتضمن
قانون المالية لسنة  346222في مادته  26كما سبق ذكره في الفصل الثاني ،وطبقا ألحكام القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في  6222/22/24قامت  22بلديات بإعداد الجرد الخاص بمحالت تشغيل الشباب المعنية
بعملية نقل الملكية وإعداد قرارات للمصادقة عليها وهي :البليدة ،بوعرفة ،بوفاريك ،الصومعة ،قرواو
والشبلي ،وقد ترتب على هذه العملية لغاية نهاية سنة  6221النتائج الموضحة في الجدول التالي:
جدول رقم 22 :عملية تحويل المحالت المنجزة "برنامج  222محل من أمالك الدولة إلى األمالك البلدية".
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المصدر :والية البليدة ،برنامج  222محل من أمالك الدولة إلى األمالك البلدية" ،6221 ،ص22.
نالحظ من خالل الجدول التطبيق العملي لنقل الملكية وإعداد العقود الضرورية ،رغم وجود مشاكل
تعترض هذه العملية :الطبيعة القانونية لألرض المشيدة عليها المحالت ،والتي تؤثر عليها وخاصة في حاالت
األراض ي الفالحية وأراض ي الخواص ،وهذا ما نجده في بلديات بني تامو ،شفة ،قروا وجبابرة ،وعدم متابعة
العملية في بلديات أخرى مثل :بوقرة ،حمام ملوان ،وادي سالمة وصوحان ،رغم أن عائدات هذه المحالت
ترجع إلى البلديات وذلك بعد عملية نقل ملكية المحالت المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب مجانا ،إال
أنه لم يتم تحويل ملكية كل المحالت ،وكذا عدم االسراع في تفعيل هذه العملية.
 -0-0استغالل المحالت على مستوى بلديات والية البليدة:
سيتم من خالل الجدول أدناه تبيان استغالل المحالت من مختلف الصيغ على مستوى بلديات والية
البليدة ،ومن خالله يتبين أن والية البليدة تتوفر على  0620محل وفضاء تجاري على مستوى األسواق
المغطاة واألسواق الجوارية ،منها  6126محل تم توزيعه بنسبة  ،%12,22والتي تم استغالل  222محل
وفضاء تجاري منها بنسبة  ،%62,06والتي تعتبر نسبة ضئيلة لعملية االستغالل مقارنة بالمحالت الموزعة
والتي قدرت بـ  6126محل إلى غاية شهر أكتوبر من سنة .6222
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جدول رقم 26:يوضح عدد المحالت الموزعة والمستغلة على بلديات والية البليدة.
عدد المحالت

نوع البرنامج
برنامج  222محل لكل بلدية (محالت الرئيس)
البرنامج التنموي البلدي()PCD
البرنامج القطاعي()PSD
برنامج الميزانيات المحلية
برنامج ميزانية الوالية
المجموع

عدد المحالت الموزعة

عدد المحالت المستغلة

6206

6244

221

222

022

42

222
20
0620

114
22
6126

22
22
222

المصدر :والية البليدة ،وضعية المحالت المهنية والتجارية  ،ص.1
هذه المحالت التي من المفترض أن تكون مصدر إليرادات معتبرة لصالح البلديات ،والتي قدرت على
مستوى والية البليدة بـ  6206محل في إطار برنامج محالت الرئيس والتي كانت تقدر بـ  6222محل في سنة
 ،6222حيث تم إلغاء  024محل ،إال أنها تحتل حصة األسد في عدد المحالت ،حيث تم توزيع  6244محل
إلى غاية شهر أكتوبر  6222والتي تمثل  ،%12,10في حين لم يستغل منها سوى  221محل بنسبة ،%61,22
والباقي  2224محل غير مستغل أي بنسبة  ،3521,41%أما لغاية سنة  6224فقد تم توزيع  6222استغل
منها  2266والباقي  142محل غير مستغل وهي نسبة جد مرتفعة ،36ذلك ما يضعف نسبة تحصيل مداخيل
األمالك الخاصة بالمحالت ،كون أن عائدات هذه المحالت ترجع إلى البلديات وذلك بعد عملية نقل ملكية
المحالت المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب مجانا ،من األمالك الخاصة للدولة إلى األمالك الخاصة
للبلديات والتي كانت بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  4جانفي  6222المحدد لكيفيات نقل
ملكية المحالت المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب ،37وهو ما يفسر وجود ثغرة أخرى من ثغرات
تحصيل مداخيل أمالك البلديات جراء اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بنقل الملكية ،وبالتالي نالحظ تذبذب
فاعلية برنامج محالت الرئيس بعدم تأثير العملية باإليجاب على مسار التنمية المحلية إلقليم والية البليدة،
باإلضافة إلى أن هناك بعض المحالت ألغيت ألسباب معينة ولم يتم توزيعها ،والتي قدرت بـ  442محل،
كما أعيد توزيع منها  161محل وبقي  142محل ينتظر التوزيع ،38فرغم مختلف المصادر المختلفة لتوفير
محالت تستفيد منها الجماعات المحلية غي الجزائر ،وتم توضيحها من خالل برنامج  222محل لكل بلدية
(محالت الرئيس) ،البرنامج التنموي البلدي( ،)PCDالبرنامج القطاعي( ،)PSDبرنامج الميزانيات المحلية،
برنامج ميزانية الوالية  ،وقد وصل العدد إلى  0620محل يمكن االستفادة من عائداتها لتحقيق التنمية
المحلية.
 -1-0تقييم محتوى الدراسة التطبيقية:
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 عدم مزاولة النشاط في بعض أمالك البلديات يعود في بعض الحاالت للوضعية السيئة لهذه األمالك منحيث موقعها في أماكن معزولة بعيدة عن تواجد السكان والمناطق الحضرية فإنشاؤها يفتقر من البداية
لدراسة الجدوى ومردودية هذه األمالك ،ومنها ما تحول مرتعا للجريمة وترويج المخدرات.
 وكذلك هناك حاالت ضيق هذه األمالك وعدم تزويدها بمتطلبات مزاولة بعض النشاطات كالكهرباء والماءوالغاز الطبيعي والتهوية وشبكات الطرق المهيأة ،وعدم تحديث وتهيئة هذه األمالك.
 إنشاء هذه المحالت تم بأمر مركزي لم يراعي المطالب المحلية ،واالختالف الموجود بين مختلف األقاليمفي الجزائر ،فمنها ما هو متميز بالنشاطات الفالحية وتربية المواش ي ،وتختلف كل منطقة عن أخرى ،سواء
من حيث النشاطات االستثمارية والتجارية ،أو الحاجة لمثل هذه المحالت الصغيرة الحجم والمساحة،
لذلك ففي الكثير من البلديات نجد هذا النوع من المحالت في أماكن خالية بعيدا عن السكان ،الن هذه
البلديات لم تجد الوعاء العقاري المناسب إلنشاء هذه المحالت وبعددها الكبير الذي يفرض توفير مساحات
كبيرة.
 لجأ المسؤولون المحليين وتخوفا من العقاب إلنشاء هذه المحالت في أي مكان ،ففي البداية كانت ملكيةهذه المحالت للدولة وليست للبلديات ،فمنذ البداية كان التركيز أكثر على إرسال تقارير للهيئات المركزية
متضمنة لزيادة القيمة العددية للمحالت المنجزة دون األخذ بعين االعتبار القيمة التجارية ومردودية هذه
المحالت ،وبالنسبة لنقل ملكيتها للبلديات ،فبهذه الطريقة يمكن التعامل معها حالة بحالة وإيجاد الحلول
لها ،مما يسهل الحصول على عائدات إيجار هذه المحالت ،وكذا االستفادة من الجباية المحلية المحصلة
حسب النشاط التجاري الذي يتم بهذه المحالت.
 .1استنتاجات.
 بالرغم من كل اآلليات القانونية الستغالل أمالك الدولة وأمالك الجماعات المحلية وتثمينها ،إال أنالكثير من األحكام المتصلة بالحماية والتسيير-الواردة في قانون األمالك الوطنية -بقيت بعيدة عن المرونة
التي تقتضيها التوجهات العامة السيما في ما يخص االستثمار والتشجيع عليه 39،فرغم النصوص القانونية
الكثيرة وكل اآلليات لتسيير األمالك الخاصة بالجماعات المحلية والقرارات والتعليمات المتكررة ،والتي تم
التطرق للكثير منها في هذه الدراسة والمهيأة للتعامل مع كل الحاالت تقريبا ،التي يمكن أن يكون المسير أو
المستغل محلها ،إال أن الوضعية الراهنة حيث تعاني أغلبية البلديات من العجز المالي ،وكذا الحاجة
لالستفادة من التجارب الدولية التي منحت مرونة أكبر للمسيرين المحليين للتعامل مع األمالك المحلية
لزيادة مردوديتها ،لذلك هناك حاجة ماسة لمراعاة كل هذه الظروف وزيادة التسهيالت لتسيير أمالك
البلديات وتثمينها دون وقوع مسيريها في حاالت الفساد.
 فالمالحظ عموما هو سوء تسيير األمالك المحلية وضعف في جردها ،وهناك من األمالك ما يتماستغالله دون عقود ودون مقابل ،ومن األمالك ما يتم تأجيره بأسعار زهيدة أو خارج األطر القانونية ،ويرافق
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ذلك ضعف وإهمال في متابعة وتحصيل مداخيل األمالك التابعة للبلديات ،وإهمال لألمالك التي تم جردها
دون استغاللها أو تهيئتها لالستغالل ،ومن هذه األمالك يمكن ذكر :المحالت التجارية ،محالت األسواق،
األسواق األسبوعية والقارة ،حظائر السيارات ،اللوحات االشهارية ،أماكن كراء المعارض ،المسابح
والحمامات المعدنية ،حقوق أماكن التوقف والمرور وغيرها ،أو لم يتم تحيين أسعار استغاللها منذ سنوات
وأحيانا منذ عقود سابقة من الزمن بسبب التقاعس.
 من خالل متابعة استغالل وتسيير برنامج  222محل منهي على مستوى بلديات والية البليدة ،تبين أن هذهالمحالت التي من المفترض أن تكون مصدرا إليرادات معتبرة لصالح البلديات ،والتي قدرت على مستوى
والية البليدة بـ  6206محل في إطار برنامج  222محل لكل بلدية ،والتي كانت تقدر بـ  6222محل في سنة
 ،6222حيث تم إلغاء  024محل ،إال أنها تحتل حصة األسد في عدد المحالت ،حيث تم توزيع  6244محل
إلى غاية أكتوبر  6222وتمثل  ،%12,10في حين لم يستغل منها سوى  221محال بنسبة  ،%61,22والباقي
 2224محال غير مستغل بنسبة  ،40%21,41مما يبين عدم تفعيل هذه العملية لزيادة مداخيل البلديات التي
استفادت من نقل ملكية هذه المحالت لتحقيق التنمية المحلية على مستوى اقليمها.
 .2اقتراحات:
وقصد تثمين استغالل أمالك الجماعات المحلية سيتم اقتراح الحلول التالية:
 فرض رقابة صارمة على استغالل العقارات وعتاد الجماعات المحلية والرفع من مردوديتها. الجرد واإلحصاء الدقيق والشامل ألمالك الجماعات المحلية ،والحصول على عقود لملكيتها. تطوير تقنيات التنظيم والتسيير على المستوى المحلي لتحسين الخدمة العمومية وتحسين اإلطار العاملحياة المواطن المحلي41 ،وكذلك بخصوص المنتخبين المحليين وتحويل اهتمامهم للمبادرة واقتراح
كيفيات تمكن من استغالل األمالك المحلية بصفة رشيدة لتحقيق التنمية المحلية وتحسين مستوى
معيشة المواطنين.
 تكوين وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بتسيير األمالك المحلية وتنظيم دورات متخصصة لفائدتهم. -تنويع اإليرادات التي تتسم بقابليتها للتجدد :اإليرادات الناتجة عن تأجير العقارات عن طريق المزادالعلني يمكنها من أن تتطور بسرعة نظرا لمرونتها ،خصوصا في حالة اعتماد أسعار تنافسية ،واالهتمام
بإيرادات االستغالل المالي من العوائد الناتجة عن بيع منتجات أو عرض خدمات توفرها

البلديات42.

 تزويد اإلدارات المحلية بقواعد بيانات وشبكات داخلية مؤمنة ويتم تحيينها بصورة دورية لتسييرأمالكها.
 تجسيد سياسة جديدة للجماعات المحلية ،ومنحها االستقاللية بما يسمح من خلق الثروة داخلاإلقليم.
 تحيين وتثمين أمالك الجماعات الملية للبلديات بعيدا عن الفوض ى التي يشهدها سوق العقار في الجزائر.الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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 االستفادة من التجارب الدولية التي منحت مرونة أكبر للمسيرين المحليين للتعامل مع األمالك المحلية. زيادة التسهيالت والمرونة لتسيير األمالك المحلية دون وقوع مسيريها في حاالت الفساد .2خاتمة:
إن تتبع مسار استغالل األمالك بالجماعات المحلية في الجزائر يظهر لنا العدد الكبير من النصوص
التشريعية والتنظيمية والجهود الحكومية والتعليمات المتتالية ،والتي كان من المفروض أن يضمن التسيير
األمثل لهذه األمالك وترشيد استغاللها وتثمينها ،سواء كانت تابعة للدولة أو للبلديات أو الواليات ،وجعلها
أكثر مردودية ومنع تأجيرها بالدينار الرمزي.
كما تمت المالحظ من الناحية العملية بالجماعات المحلية الجزائرية سوء تسيير أمالكها وضعف في
جردها ،وضعف في مردودية هذه األمالك ،فهناك العديد من المشاكل التي تعترض تثمين هذه األمالك
منها :فوض ى العقار في الجزائر ،عدم التحكم في إحصاء الممتلكات والعقارات ،النوعية السيئة لبعض
األمالك البلديات ،ومن خالل الدراسة التطبيقية تبين كيفية سوء تسيير المحالت المدرجة في إطار 222
محل منهي لكل بلدية من بداية إنشائها ،وعدم التركيز على مردودية هذه المحالت بسبب التسيير المركزي
لهذا البرنامج ،ورغم التحول نحو نقل ملكية هذه المحالت من أمالك الدولة إلى أمالك البلديات ،إلى أن
المالحظ عدم إسراع وحرص الجماعات المحلية على االستفادة أكثر من عائدات هذه المحلية بما سيساهم
تحقيق التنمية المحلية بأكثر فعالية.
 .2اإلحاالت والمراجع:

 1ج ج د ش  ،القانون رقم  22-22المؤرخ في  22مارس  ،6222يتضمن التعديل الدستوري ،الجريدة الرسمية ،رقم  21المؤرخة في  2مارس
 ،6222المادة ،62 :ص24..
 - 2ج ج د ش ،قانون رقم  02 –12مؤرخ في  21جمادى األولى عام  2122الموافق  22ديسمبر  ،2112يتضمن قانون األمالك الوطنية ،الجريدة
الرسمية ،العدد  ،26المؤرخة في  26ديسمبر  ،2112ص .2222
 - 3ج ج د ش ،قانون رقم  21 – 24مؤرخ في  21رجب  2161الموافق  62جويلية  ،6224يعدل ويتمم القانون رقم  02 – 12المؤرخ في 21
جمادى األولى عام  2122الموافق  22ديسمبر  ،2112يتضمن قانون األمالك الوطنية ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،11المؤرخة في  0أوت ،6224
ص .22
 - 4ج ج د ش ،قانون رقم  22-22المؤرخ في  62رجب عام  2106الموافق  66يونيو سنة  ،6222يتعلق بالبلدية ،المادة  ، 221ص.66
 5قانون رقم  ،02-12المعدل والمتمم ،المتضمن قانون األمالك الوطنية نص بعدم جواز التصرف فقط لألمالك الوطنية العمومية ،إلى أن
عدل بموجب القانون  ،21-24والذي نص في مادته الرابعة أن األمالك الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم وال الحجز....
 6األمر رقم ،24-22:مرجع سابق ،المادة ،241 ،ص220..
 7قانون رقم  ،02-12مرجع سابق ،المادة ،61:ص2222..
 8قانون رقم  ،02-12مرجع سابق ،المادة  ،260معدلة بالمادة  02من القانون رقم  ،21-24ص21.
 9قانون رقم  ،02-12مرجع سابق ،المادة ،262:ص2242..
 10قانون رقم  ،22-22مرجع سابق ،المادة 22:ص.26 .
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 11عايلي رضوان ،أمالك الجماعات المحلية ومبدأ الالمركزية اإلدارية ،مجلة الفكر ،جامعة بسكرة ،العدد  ،6222 ،22ص ص266.-222.
 12قانون رقم  ،22-22مرجع سابق ،المادة ،220:ص60 .
 - 13ج ج د ش ،وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،السياسة الحكومية في مجال الجماعات المحلية ،أكتوبر  ،6222ص .1
 - 14مداخلة السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية بمناسبة االحتفال بالذكرى الخمسين للبلدية الجزائرية لما بعد االستقالل ،موقع
وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية ،تم االطالع عليه في  6224/20/20على الساعة  22:22على الرابط التالي:
https://bit.ly/2OimhIf
- République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’intérieur et des collectivités locale, direction générale des 15
collectivités locales -direction de développement sociale et économie locale-, La problématique du développement locale, p 3.
 - 16ج ج د ش ،وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،تعليمة وزارية رقم  2212مؤرخة في  22أكتوبر  ،6222تتعلق بشروط وكيفيات تمويل
وإعداد الميزانيات المحلية لسنة  ،6222ص .6
 - 17ج ج د ش ،وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،تعليمة وزارية رقم  12مؤرخة في  22مارس  ،6222تتعلق بتثمين أمالك الجماعات
المحلية ،ص .6
 - 18نفس المرجع ،ص .0-6
 - 19المرجع نفسه ،ص .0
 - 20ج ج د ش ،وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،تعليمة وزارية رقم  ،12مرجع سابق الذكر ،ص ص.2 -1
 - 21راجع المنشور الوزاري لوزارة الداخلية والجماعات المحلية رقم  ،6262المؤرخ في  62نوفمبر  ،6226يتعلق بتنظيم نشاط وحراسة
حظائر السيارات بمقابل وإستغالل حقوق التوقف على المستوى البلدي.
 - 22ج ج د ش ،المرسوم التنفيذي رقم  211-24المؤرخ في  62ذو القعدة عام  2101الموافق  26أوت  ،6224يتعلق بتفويض المرفق
العام ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،14المؤرخة في  22أوت  ،6224ص .1
 - 23ج ج د ش ،وزارة الداخلية واجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،تعليمة رقم  022المؤرخة في  21جوان  ،6221تتضمن تجسيد أحكام
المرسوم التنفيذي رقم  211-24المؤرخ في  26أوت  ،6224المتعلق بتفويض المرفق العام.
- 24ج ج د ش ،وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،ارسال رقم  6222المؤرخ في  62جوان  ،6221المتعلق بتجميد
التعليمة رقم  22المؤرخة في  21جوان  ،6221المتعلقةبتجسيد أحكام المرسوم التنفيذي رقم .211-24
 - 25إسحاق العشعاش ،برنامج المحالت الموجهة للشباب البطال بين سياسة التشغيل وضرورة التثمين دراسة تقييمية لوالية البليدة،
مذكرة نهاية التكوين ،المدرسة الوطنية لإلدارة ،الجزائر ،6224 ،ص .2
 - 26ج ج د ش ،المرسوم التنفيذي رقم  221-22المؤرخ في  22ربيع الثاني  2106الموافق  62مارس  ،6222يحدد شروط وكيفيات وضع
المحالت المنجزة في إطار برنامج "تشغيل الشباب" تحت التصرف ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،22المؤرخة في  62مارس  ،6222ص .1
- République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’intérieur et des collectivités locale, direction générale des
collectivités locales -direction de développement sociale et économie locale-, La problématique du développement locale, ibd, p 4.
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 - 28ج ج د ش ،وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،تعليمة وزارية رقم ،12مرجع سابق الذكر ،ص 1.
 - 29ج ج د ش ،القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  21ربيع الثاني عام  2104الموافق  24جانفي سنة  ،6222يحدد كيفيات نقل ملكية
المحالت المنجزة في إطاربرنامج تشغيل الشباب ،مجانا ،من األمالك الخاصة للدولة إلى األمالك الخاصة للبلديات ،الجريدة الرسمية ،العدد
 ،66مؤرخة في  21أفريل  ،6222ص 21.
 - 30ج ج د ش ،وزارة المالية ،مذكرة رقم  1466مؤرخة في  20ماي  ،6222تتعلق بكيفيات نقل ملكية المحالت المنجزة في إطار برنامج
تشغيل الشباب ،مجانا ،من األمالك الخاصة للدولة إلى األمالك الخاصة للبلديات.
 31القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  24جانفي ،6222المحدد لكيفيات نقل ملكية المحالت المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب مجانا
من األمالك الخاصة للدولة إلى األمالك الخاصة للبلديات ،الجريدة الرسمية ،عدد رقم ،66:الصادر بتاريخ 21:أفريل  ،6222المواد،22-20:
ص22..
 32أنشئت هذه المحالت في إطار برنامج  222محل لكل بلدية الذي انطلق سنة 6222.
 33المدير العام لألنشطة التجارية لإلذاعة :أحصينا  22ألف "محل رئيس الجمهورية " و  206سوقا غير مستغل ،موقع اإلذاعة الجزائرية ،تم
االطالع عليه في  6262/22/62على الساعة  22:22على الرابط التاليhttps://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210120/205848.html :
 - 34قانون رقم  20- 22المؤرخ في  60محرم 2106هـ الموافق  61ديسمبر سنة  6222والمتضمن قانون المالية لسنة  ،6222الجريدة
الرسمية ،العدد  ،42المؤرخة في  02ديسمبر .6222
 - 35والية البليدة ،وضعية المحالت المهنية والتجارية ،ص.1
 - 36ج ج د ش ،األمانة العامة لوالية البليدة ،حصيلة نشاطات الوالية لسنة  ،6224مرجع سابق الذكر ،ص .640
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 - 37ج ج د ش ،المديرية العام لألمالك الوطنية لوزارة المالية ،ارسال رقم  1466مؤرخ في  ،6222/22/20يتضمن كيفيات نقل ملكية
المحالت المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب ،مجانا من األمالك الخاصة للدولة إلى األمالك الخاصة للبلديات.
 - 38ج ج د ش ،األمانة العامة لوالية البليدة ،حصيلة نشاطات الوالية لسنة  ،6224مرجع سابق الذكر ،ص .640
 39معمر قوادري محمد ،تطور مفهوم األمالك الوطنية في القانون الجزائري ،األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،عدد ،6222 ،22
ص ص02.-60.
 - 40والية البليدة ،وضعية المحالت المهنية والتجارية ،ص.1
 41نور الدين حاروش وآخرون ،الخدمة العمومية المحلية كمؤشر للتنمية المستدامة ،الجزائر ،دار األمة ،6222 ،ص62..
 42العربي غويني ،إصالح اإلدارة المحلية كطريق لتحقيق المحلية في الوطن العربي مع اإلشارة لحالة الجزائر ،تلمسان ،النشر الجديد
الجامعي ،6222 ،ص ص.02-02.
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- المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية الجزائري- 6224 النظام القانوني ألمالك البلدية ضمن نصوص مشروع جوان

6224 النظام القانوني ألمالك البلدية ضمن نصوص مشروع جوان
- المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية الجزائريThe legal system of municipal properties within the texts of the June 2018 project
-The introductory draft of the Algerian Regional Communities Law ملياني صليحة.د
جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
saliha-meliani@univ-msila.dz

:ملخص
 وذلك ألن الدور التي تقوم به في،يشكل موضوع أمالك البلدية من المواضيع التي دائما تثير نقاشا حولها
 وأيضا كونها المقياس األساس ي لقياس مدى استقاللية،تحقيق التنمية المحلية للبلدية هو دور مهم وفعال
.المجالس البلدية وتمكنها من ممارسة صالحياتها بحرية
في هذه المداخلة سنحاول إظهار مدى تمكن المشرع الجزائري من التنظيم القانوني ألمالك البلدية مركزين
من جانب آخر على أهم المستجدات التي وردت بالمشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية الجزائري
 وتبيان أهم ما جاءت به هذه النصوص حول أمالك البلدية وكيفية،6224 الذي نشرته وزارة الداخلية في أوت
 بما يضمن ويكفل عدم تدخل السلطة الوصية في عملية تسيير أمالك،تسيير تلك الممتلكات وحمايتها
.البلدية
 المجلس الش ــعبي، أمالك، البلدية، المش ــروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية:الكلمات المفتاحية
البلدي
Abstract:
Municipal property is one of the topics that always provokes discussion about it, given the role it
plays in achieving the local development of the municipality, and also being the primary measure
of the municipal councils independence and enabling them to exercise their powers freely.
In this intervention, we will try to show the extent of the Algerian legislator's ability to legalize
municipal property, focusing on the other side on the most important developments that were
mentioned in the preliminary draft of the Algerian Regional Communities Law published by the
Ministry of Interior in August 2018, and to explain the most important of these texts on the
municipal property and how to manage those The property and its protection, to ensure and ensure
that the willful authority does not interfere in the process of managing the municipality's
properties.
Keywords: Introductory draft of the Law on Regional Communities, Municipalities, Property,
Municipal People's Assemb.
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ملياني صليحة

 .1مقدمة:
من خالل تتبع للمنظومة القانونية الخاصة باألمالك البلدية خاصة والوطنية عامة أهم ما يمكن
مالحظته هو التأخر الكبير من طرف المشرع الجزائري في وضع منظومة قانونية خاصة تنظم تلك
الممتلكات ،حيث نجد أن أول قانون مختص في هذا اإلطار يعود لسنة  1984بموجب القانون رقم 22-41
المتعلق باألمالك الوطنية ( ،)2141 /22/02 ،22-41ثم صدر بعدها القانون  02-12المتعلق باألمالك
الوطنية المعدل والمتمم (.)2112/26/22 ،02-12
رغم هذا التأخر لكن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى عملية تحديد وضبط مفهوم األمالك الوطنية
واكتفى فقط بتحديد مشتمالتها ومكوناتها ،حيث ذكرت المادة  26من القانون  22-41المذكور سابقا مايلي
"تشتمل األمالك الوطنية على مجموع األمالك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها
اإلقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة وتتكون هذه األمالك الوطنية من:
األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولةاألمالك  -العمومية والخاصة التابعة للواليةاألمالك العمومية والخاصة التابعة للبلدية" .هذا المفهوم هو نفس ما ذهبت إليه المادة  2من القانون  ،02-12أما بعد تعديل القانون 02-12
بموجب القانون  21-24نجد أن المادة  22بعد التعديل تطرقت لمفهوم األمالك العامة للدولة والتي تتكون
من الحقوق واألمالك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور
المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام شريطة أن تكيف في هذه الحالة بحكم طبيعتها أو تهيئتها
الخاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق.
من جهة ثانية وبالنظر ألهمية البلدية في خلق التنمية وتطوير آليات التنمية المستدامة كان إختيارنا
لموضوع األمالك البلدية باعتبار البلدية القاعدة اإلقليمية لالمركزية ،ومكان لممارسة المواطنة ،وتشكل
إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية ،وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة،
وبذلك تتوفر على أمالك عمومية وخاصة ،عقارية ومنقولة.
ونظر ألهمية هذه األمالك ،وأمام جملة اإلصالحات التي مست ّ
عدة نصوص قانونية لمواكبة التطورات
الحاصلة ،خاصة فيما يتعلق بتسيير األمالك الوطنية بأنواعها والمحافظة عليها وحمايتها من خطر االعتداء
عليها أو التنازل عنها ،طالت هذه اإلصالحات قانون البلدية ،حيث تم إلغاء قانون البلدية لسنة -12( 1990
 ،)2112/21/22 ،24بعد مض ي واحد وعشرين سنة على صدوره حيث صدر القانون رقم ،22-22( 22-22
 )6222/22/66أيضا ّ
تم تعديل قانون األمالك الوطنية لسنة  ،)6224/22/62 ،21-24( 1990وإصدار قانون
يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها ( ،)6224/22/62 ،22-24والتي تهدف كلها لحماية األمالك
الوطنية وكذا األمالك الوطنية التابعة للبلدية بصفة خاصة ،وأوكلت هذه المهمة ألجهزة إدارية محددة
بموجبها.
رغم هذه اإلصالحات التي تبناها قانون البلدية لسنة  6222لحماية أمالك البلدية ،إال أنه لوحظ
وجود عجز كبير في تمكين البلديات من أمالكها ،وأيضا في توفير الحماية القانونية الآلزمة لتلك األمالك،
هذا جعل المشرع يفكر جدا في وضع جملة االصالحات تمس ممتلكات البلدية ،وسيكون ذلك بموجب قانون
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262
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موحد للجماعات اإلقليمية عرضته وزارة الداخلية في أوت  ،6224وكان من المفترض أن يعرض على
البرلمان من أجل المصادقة عليه لكن لظروف مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية تم تأجيل عرضه
إلى اآلن ،حيث ولظروف يعرف الجميع خاصة تلك المرتبطة بحراك  66فيفري  6221وما تلته من أحداث
تم تأجيل عرض المشروع على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه ،وإن كنا نأمل أن يتم تنقيحه أكثر قبل
عرضه ،ونأمل مع تنصيب ورشات مراجعة قانوني البلدية والوالية يوم  6262/22/22أن يتم اجراء مراجعة
عميقة لكل من القانونين خاصة قانون البلدية ،مع تثمين كل المكتسبات التي أتى بها المشروع التمهيدي.
في مداخلتنا هذه وبما أننا نركز على أمالك البلدية ضمن ما تطرق له مشروع أوت  6224والمتضمن
المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية ،نطرح اإلشكال التالي :هل وفق المشروع الجديد المتضمن
قانون الجماعات اإلقليمية في وضع نظام متكامل ألمالك البلدية؟ .
سنحاول التطرق للنظام القانوني ألمالك البلدية في ظل المشروع التمهيدي لقانون الجماعات
اإلقليمية الجزائري من خالل البحث ضمن نظرة المشرع الجزائري ألمالك البلدية في هذا المشروع
التمهيدي ،وسندرس األطر الجديدة التي اعتمدها من خالله ،دون إغفال باقي القوانين المرتبطة بعمل
البلدية كقوانين البلدية وأهمها قانون البلدية الحالي الصادر سنة  ،6222وقانون األمالك الوطنية رقم -12
.... 02إلخ .
كل هذه العناصر ستكون ضمن الخطة التالية :
 .6اإلطار القانوني ألمالك البلدية ضمن أحكام المشروع التمهيدي:
سنحاول التفصيل في موضوع األمالك البلدية ضمن ما نص عليه المشروع التمهيدي لقانون
الجماعات اإلقليمية (مسودة المشروع التمهيدي ،أوت  ،)6224لكن قبل ذلك يجب تقديم شرح مبسط
نفصل فيه األطر العامة التي تناولها المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية الجزائري.
 .2 .6تقديم المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية الجزائري:
ُعرض المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية الذي نشرت وزارة الداخلية مسودته في أوت
 6224من أجل اإلثراء ،وقد تم تنظيم عدة لقاءات وملتقيات بهدف فتح مناقشة عامة حول المشروع،
وأخذ رأي الخبراء قبل عرضه في الدورة الخريفية للبرلمان للمصادقة عليه ،لكن لظروف سياسية كانت
تعيشها الجزائر وما زالت تم تأجيل عرضة حتى تستقر األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية بالبالد.
يحتوى المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية على  112مادة ،مقسمة لـ  22أجزاء ،كل
جزء تضمن عدة أبواب.
 الجزء األول :أحكام عامة :المواد من  22إلى  ،02شمل األحكام العامة الخاصة بكل من البلدية والوالية،
حيث فصل في المبادئ العامة -االسم واإلقليم ومقر البلدية -مهام الجماعات اإلقليمية ومشاركة الدولة -
الديمقراطية التشاركية -التضامن والتعاون ما بين الجماعات والتعاون الالمركزي.
 الجزء الثاني :المهام و الصالحيات  :المواد من  04إلى  ،212شمل المهام والصالحيات ،حيث فصل في
موضوع األحكام مشتركة -صالحيات المجالس المنتخبة المحلية -األمالك والممتلكات العقارية للجماعات
اإلقليمية-المرافق العمومية المحلية.
 الجزء الثالث :حكامة الجماعات اإلقليمية  :المواد من  216إلى  ،004شمل حكامة الجماعات اإلقليمية،
حيث فصل في موضوع المجلس الشعبي البلدي -المجلس الشعبي الوالئي -الوالي.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي -6262
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 الجزء الرابع :إدارة الجماعات اإلقليمية  :المواد من  001إلى  ،121تناول إدارة الجماعات اإلقليمية
ويشمل تفصيل كل من األحكام المشتركة -إدارة البلدية -تنظيم إدارة البلدية -المندوبيات والملحقات
اإلدارية البلدية -إدارة الوالية -مسؤولية الجماعات اإلقليمية -أرشيف الجماعات اإلقليمية -المالية
والجباية المحلية .
 الجزء الخامس :حوكمة المدينة و الحاضرة الكبرى  :المواد من  122إلى  ،112تناول حوكمة المدينة
والحاضرة الكبرى ويشمل تفصيل كل من حوكمة المدينة -حوكمة الحاضرة الكبرى.
 .6 .6األمالك البلدية ضمن ما نص عليه المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية:
فتح المشرع الجزائري ورشة كبيرة إلصالح قانون البلدية  22-22وقانون الوالية رقم  ،22-26تكللت
بطرح مشروع تمهيدي لقانون موحد يشمل كل من البلدية والوالية ،نشرت الحكومة مسودته في أوت 6224
.
 أمالك البلدية ضمن المشروع التمهيدي :هذا القانون الموحد يتضمن  112مادة تناولت كل
المسائل المتعلقة بعمل وصالحيات كل من البلدية والوالية ،ومن المسائل التي أولى لها المشرع ضمن
هذا المشروع التمهيدي هو اعطاء اهتمام كبير ألمالك وممتلكات الجماعات المحلية وذلك ضمن الباب
الثالث بمسمى "األمالك والممتلكات العقارية للجماعات اإلقليمية" ،يتكون هذا الباب من  21مواد استمد
المشرع نصها من القانون المتعلق باألمالك الوطنية رقم  ،02-12أهم ما يمكننا مالحظته هو أن المشرع
الجزائري أكد ضمن القانون على أن البلدية يمكنها حيازة أمالك عامة أو خاصة وذلك ضمن المادة 123
من المشروع " تحوز الجماعة االقليمية على أمالك عمومية وأمالك خاصية" ،وهذه األمالك الخاصة
بالبلدية تتكون من أمالك عمومية طبيعية وأمالك عمومية اصطناعية تنص المادة 124من المشروع
التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية على ما يلي " تتكون األمالك عمومية للجماعة اإلقليمية من أمالك
عمومية طبيعية وأمالك عمومية اصطناعية ،طبقا األحكام القانون المنظم لألمالك الوطنية"  ،وهي
أمالك عمومية غير قابلة للتصرف وال التقادم وال الحجز ،طبقا األحكام القانون المنظم لألمالك الوطنية
.
كما قلنا سابقا المشرع أولى أهمية كبيرة ألمالك البلدية وحتى أمالك الوالية االهتمام الكبير ،يظهر
ذلك من خالل نسخ المواد الواردة بقانون األمالك الوطنية رقم  02-12وصبها في المشروع التمهيدي منها
المادتين  21و 62منه .
حيث أصبحت بمفهوم المشروع التمهيدي األمالك العمومية الخاصة التابعة للبلدية كل األمالك
المذكورة في المادة  262من المشروع والتي تنص على ما يلي "تشمل األمالك العمومية الخاصة التابعة
للجماعة اإلقليمية خصوصا على ما يأتي :
 جميع البنايات واألراض ي غير المصنفة في األمالك الوطنية العمومية التي تملكها الجماعة اإلقليمية
وتخصصها المرافق عمومية وهيئات إدارية.
 العقارات ذات االستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن األمالك الوطنية الخاصة التابعة للجماعة
اإلقليمية أو التي أنجزتها بأموالها الخاصة.
 األراض ي الجرداء غير المخصصة التي تملكها الجماعة اإلقليمية.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262
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 األمالك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها أو أنجزتها الجماعة اإلقليمية بأموالها الخاصة .
 العقارات والمحالت ذات االستعمال المنهي أو التجاري أو الحرف التي نقلت ملكيتها للجماعة اإلقليمية.
 المساكن المرتبطة بالعمل أو المساكن الوظيفية التي عرفها القانون والتي نقلت ملكيتها للجماعة
اإلقليمية .
 األمالك التي ألغي تصنيفها في األمالك الوطنية العمومية للجماعة اإلقليمية.
 الهيات والوصايا التي تقدم الجماعة اإلقليمية وتقبلتها حسب األشكال والشروط التي ينص عليها القانون.
 األمالك الناتجة عن األمالك الوطنية الخاصة للدولة أو الجماعة اإلقليمية التي تتنازل عنها كل منها
للجماعة اإلقليمية أو آلت إليها أيلولة الملكية التامة .
 األمالك المنقولة والعقارية التي اقتنتها الجماعة اإلقليمية أو أنجزتها بأموالها الخاصة .
 الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها الجماعة اإلقليمية أو حققتها".
وبذلك يكون المشرع نوع ووسع أمالك البلدية محاوال خلق موارد جديدة تحقق للبلدية موارد مالية
ثابتة تساعدها في تحقيق تنمية مستدامة ،ومن باب حرص المشرع على ضرورة االهتمام بتلك الممتلكات
ألزم الجماعات اإلقليمية ومنها البلدية بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية وبشكل دوري لتثمين ممتلكاتها
وضمان ربحيتها حسب المادة  262من المشروع التمهيدي.
ما يمكن مالحظته في المشروع التمهيدي هو أنه ّ
فصل في األمالك التي تحوزها الجماعات اإلقليمية
دون سند ملكية أو من دون وجود مالك لها معترف به قانونا ،وجعلها ضمن األمالك العمومية الخاصة
للبلدية إذا كانت هي الحائزة أو الوالية إذا كانت هي الحائزة ،وذلك بعد مصادقة المجلس الشعبي البلدي،
حيث تنص المادة  202المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية على ما يلي " األمالك التي تحوزها
الجماعة اإلقليمية من دون سند ملكية أو من دون وجود مالك لها معترف به قانونا ،عند تاريخ دخول هذا
القانون حيز التطبيق ،يمكن أن تدرج في األمالك العمومية الخاصة للجماعة اإلقليمية المعنية بعد
المصادقة عليها بموجب مداولة للمجلس المحلي المنتخب .وتخضع المداولة المتعلقة بها الصادرة عن
المجلس الشعبي البلدي لموافقة الوالي ،كما تخضع المداولة المتعلقة بها الصادرة عن المجلس الشعبي
الوالئي لوافية الوزير المكلف بالجماعات اإلقليمية .تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم".
وقد أحال مسألة تنظيم عملية حيازة البلدية لألمالك إلى التنظيم ،هذا التنظيم أكد رئيس الحكومة
على أن الحكومة في مراحل جد متقدمة في عملية إعداد قانون خاص بمالية الجماعات اإلقليمية وهو إجراء
سبقتنا في إعداده الكثير من الدول كالمغرب مثال (. )6221/26/60 ،12.24
 إشكاالت خاصة بأمالك وحدات إدارية المستحدثة في إطار حوكمة الجماعات اإلقليمية:
 -22حوكـمة المديــنة:
أ -تعريف المدينة حسب المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية :هي تجمع سكني حضري ذات
اجم سكاني ولها وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية حسب المادة  122من المشروع
التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية  ،تتم إدارة هذه المدينة من طرف المجلس الشعبي البلدي
في حالة تواجدها في إقليم بلدية واحدة ويكيف التنظيم اإلداري فيها وفقا لذلك ،وتتم إدارة المدينة
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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من طرف المجلس الشعبي المنصوص عليه في المادة  126من نفس المشروع في إطار تجمع بلديات
في حالة امتداد محيطها إلى إقليم بلديتين أو عدة بلديات.
ب -أمالك المدينة حسب المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية :تناول المشرع في المشروع
التمهيدي أمالك المدينة ضمن المادة  122الفقرة األخيرة بنص على " تتوفر المدينة على أمالك
منقولة وعقارية التي خصصت لها و/أو نقلت إليها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتبعا لنفس
الشروط والكيفيات المنظمة ألمالك البلدية العمومية والخاصة" .
 -26حوكمة الحاضرة الكبرى:
أ -تعريف الحاضرة الكبرى حسب المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية :بمفهوم المشروع
التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية الحاضرة الكبرى هي تجمع من بلديتين أو عدة بلديات التي تشكل
تجمعات سكنية يبلغ تعداد سكانها على األقل ثالثمائة ألف ( )022.222نسمة ،والتي تتميز باإلضافة لوظائفها
الجهوية والوطنية بقابليتها لترقية وظائف دولية حسب المادة  474من المشروع التمهيدي لقانون
الجماعات اإلقليمية ،أما المادة  122فذكرت أن الحاضرة الكبرى هي تنظيم محلي على شكل تجمع من
البلديات ،تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ومزودة بمقر .تنشأ بمرسوم رئاس ي باقتراح من
الوزير المكلف بالجماعات اإلقليمية ،وهي تمثل شكال خاصا لحوكمة الجماعات اإلقليمية يتم تحديده
بموجب هذا القانون .
ب-أمالك الحاضرة الكبرى حسب المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية :تناول المشرع في
المشروع التمهيدي أمالك الحاضرة الكبرى ضمن المادة  485حين أكد على أن الحاضرة الكبرى تتوفر
على أمالك منقولة وعقارية التي خصصت لها و/أو نقلت إليها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
تخضع أمالكها لنفس الشروط والكيفيات المنظمة ألمالك البلدية العمومية والخاصة ذكرت المادة 142
من المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية فتنص على " تتوفر الحاضرة الكبرى على أمالك
منقولة وعقارية التي خصصت لها و/أو نقلت إليها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .تخضع أمالكها
لنفس الشروط والكيفيات المنظمة ألمالك البلدية العمومية والخاصة ".
في األخير تثار مالحظة مهمة وهي أن المدينة والحاضرة الكبرى رغم أنهما ال يشكالن وحدة إدارية
مستقلة كالبلدية أو الوالية ،وليس لها الصفة الدستورية باعتبار أن المشرع الدستوري لم ينص على
هاذين التنظيمين ضمن دستور  ،2112مما يجعلهما في نفس المكانة القانونية مع الدائرة ،إال أن المشرع
منح لهما إمكانية التملك ،حيث يمكن أن يحوزا على أمالك منقولة وعقارية التي خصصت لهما و/أو نقلت
إليها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ،لكن السؤال المطروح هنا كيف يمكن تحديد هذه األمالك ؟
وما هي شروط تملك كل من المدينة والحاضرة الكبرى ؟ .
هذا اإلشكال حاول المشرع فكه من خالل نصه على أن المدينة وكذا الحاضرة الكبرى في عملية
تملكها تخضع لنفس الشروط والكيفيات المنظمة ألمالك البلدية العمومية والخاصة ،وهذا ما يحيلنا
لنصوص قانون األمالك الوطنية خاصة المادة  62والمادة  262من المشروع التمهيدي لقانون الجماعات
اإلقليمية ذكرت المادة  122الفقرة األخيرة ما يلي " تتوفر المدينة على أمالك منقولة وعقارية التي
خصصت لها و/أو نقلت إليها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتبعا لنفس الشروط والكيفيات
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المنظمة ألمالك البلدية العمومية والخاصة " ،أما المادة  142من المشروع التمهيدي لقانون الجماعات
اإلقليمية فتنص على " تتوفر الحاضرة الكبرى على أمالك منقولة وعقارية التي خصصت لها و/أو نقلت
إليها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .تخضع أمالكها لنفس الشروط والكيفيات المنظمة ألمالك
البلدية العمومية والخاصة ".
كما مكن المجلس الشعبي للمدينة وللحاضرة الكبرة من ضمان تسيير كل ضمن إختصاصه تسيير
األمالك والوسائل الموضوعة تحت تصرفه ويقتني أو ينجز خدمات عمومية جديدة ،ويبادر بكل النشاطات
االقتصادية لصالح البلديات المنطوية تحته .
في األخير نشير لمالحظة مهمة أن المشرع الجزائري لم يتناول ضمن المرسومين ،212-22( 212-22
 ) 6222/22/62و )6222/22/64 ،212-22( 212-22أمالك المقاطعة اإلدارية ،ولسنا نذكر ندري سبب
تجاهل المشرع لإلشارة ألمالك المقاطعة اإلدارية ،غير أننا بعد تفحص المرسومين يمكننا التأكيد أن أمالك
المقاطعة اإلدارية هي نفسها أمالك الوالية ،فكان على المشرع اإلشارة إلى ذلك ضمن أحكام المرسوم ،وأن
ال يترك ذلك للتأويل ،فرغم أن المقاطعة اإلدارية هي مشروع مستقبلي لوالية كاملة الصالحيات ،أو بعبارة
أدق المقاطعة اإلدارية هي " والية تحت الوصاية " ،حيث تمارس صالحياتها تحت سلطة الوالي حسب ما
تنص عليه المواد  22و 22و 22من المرسوم الرئاس ي . 212-22
ونفس سياق ما قلناه على أمالك المقاطعة اإلدارية نقوله على أمالك المقاطعات اإلدارية بالمدن
الكبرى التي تناولها المشرع بالمرسوم الرئاس ي رقم  002-24المتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن
الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها ( 6224/26/62 ،002-24المتضمن
إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها)..
ونشير أيضا أنه ضمن المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية أعطى الصبغة القانونية لكل
من الدائرة والمقاطعة اإلدارية ،وجعلهما ضمن التقسيم اإلداري للوالية ،حيث ذكرت المادة  20من
المشروع ما يلي "تعد الوالية تنظيم إداري غير ممركز للدولة .وهي مقسمة إلى مقاطعات إدارية وإلى دوائر
والتي تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
لكن هذا يثير تساؤل مهم جدا هل المقاطعات اإلدارية هي البلديات أم أنها تقسيم إداري آخر ،ألن
المرسومين  212-22و 212-22ذكرا أن تسيير المقاطعة يكون عن طريق والي منتدب ولم يذكرا رئيس
البلدية.
 .0األجهزة المكلفة بحماية األمالك التابعة للبلدية:
تتوفر البلدية على هيئة مداولة تتمثل في المجلس الشعبي البلدي ،وهيئة تنفيذية يترأسها رئيس
المجلس الشعبي البلدي حسب ما نصت عليه المادة  22من قانون البلدية لسنة  6222كما تنص المادة
 012من المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية على ما يلي " للبلدية إدارة توضع تحت سلطة
رئيس المجلس الشعبي البلدي وينشطها األمين العام للبلدية" ،واذا عدنا إلى القوانين التي تتناول نشاط
البلدية كقانون البلدية وقوانين أخرى منها قانون األمالك الوطنية ،نجدهم يضعون مهمة تسيير وحماية
األمالك الوطنية التابعة للبلدية على عاتق كل من المجلس الشعبي البلدي ورئيسه ،وهذا ما يدفعنا إلى وابرز
دور كل من المجلس الشعبي البلدي  ،و رئيسه في حماية األمالك الوطنية التابعة للبلدية ضمن العناصر
التالية.
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 .2 .0دور المجلس الشعبي البلدي في حماية أمالك البلدية:
يعد المجلس الشعبي البلدي هو الجهاز األساس ي في البلدية ،باعتباره المعبر عن إرادة المواطنين
المحليين ،كون كل األعضاء هم منتخبين من طرفهم ،وتتم أعماله عن طريق مداوالت ،تختص بعدة مجاالت
محددة بموجب نصوص قانونية ،أهمها أمالك البلدية ،خاصة ّأن قانون البلدية لسنة  2011أعطاها أهمية
كبرى ،و أيضا المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية ،لذا سنتطرق إبراز دوره في حماية األمالك
الوطنية التابعة للبلدية ضمن العنصر التالي دون إغفال مقارنة ذلك بما جاء به المشروع التمهيدي لقانون
الجماعات اإلقليمية .
يمارس المجلس الشعبي البلدي اختصاصات متعددة في مجاالت مختلفة محددة قانون ،ولعل أهم
هذه المجاالت ما يتعلق بأمالك البلدية.
فأول ما يالحظ عند قراءة مواد المشروع التمهيدي ،نجده قد خصص عدد أكبر من المواد التي تتضمن
أمالك البلدية ،مستعمال في ذلك أسلوب الضم واالنتشار ،ومع ذلك وبالنظر لألهمية التي أعطاها المشرع
للمجالس البلدية فقط أحدث عدة إضافات جديدة ضمن المشروع التمهيدي وخاصة تلك المرتبطة
بأمالك البلدية ،وهذا نظر ألهمية هذه األمالك التي أناط بالمجلس الشعبي البلدي مهمة حمايتها ،وتظهر هذه
األخيرة بداية من خالل نظام المداوالت ،إذ أخضعت المداوالت التي تتضمن التنازل عن األمالك العقارية
البلدية للمصادقة الصريحة عليها من طرف الوالي ،وذلك لما قد يسببه هذا اإلجراء من إفقار لذمة البلدية،
كذلك الشأن بالنسبة لتلك المتعلقة بقبول الهبات والوصايا األجنبية ،وهما الحالتان اللتان لم تكونا
موجودتين في نص قانون البلدية لسنة  2112بالمادة  22منه  ،وهذا ما يوضح نية المشرع في إضفاء حماية
أكبر ألمالك البلدية في قانون البلدية لسنة  6222وأكدته المادة  242من المشروع التمهيدي لقانون
الجماعات اإلقليمية.
كما يظهر دور المجلس في حمايته ألمالك البلدية من خالل مجاالت اختصاصاته (ميساوي ,حنان،
صفحة  )622حسب المواد من  11إلى  41من المشروع التمهيدي خاصة المادة  22منه فله أن يقوم بما
يلي:
 حماية األرض ي الفالحية ،والمساحات الخضراء ،ومنح األولوية في تخصيصها لبرمج التجهيزات العمومية
واالستثمار االقتصادي ،كما أوكلت له مهمة الحفاظ على األمالك العقارية التابعة لألمالك العمومية
للدولة أيضا والسهر على الحفاظ على الوعاء العقاري للبلدية
 مراقبة عملية انجاز الهياكل واألجهزة كالمؤسسات التعليمية والعمل على حمايتها وضمان صيانتها.
 مراقبة احترم تخصيصات األرض ي وقواعد استعمالها ،ومدى مطابقة عمليات البناء ذات العالقة ببرامج
التجهيز والسكن.
 صيانة فضاءات الترقية والشواطئ والطرق البلدية واشارت المرور ،والمساجد وضمان المحافظة على
أماكن العبادة.
 يقوم المجلس الشعبي البلدي بقبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية ومؤسساتها طبقا
للمواد  261و 202و 242و 601و 012من المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية.
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 يسهر على مسك وتحيين سجل األمالك العقارية وسجل جرد األمالك المنقولة تحت مسؤولية رئيس
البلدية.
 يقوم بدور استشاريا ،إذ يشترط أخذ رأيه مسبقا ،إذا تعلق األمر بحماية األرض ي الفالحية والتأثير في البيئة
قبل إقامة مشروع استثماري و/أو تجهيز على إقليم البلدية ،أو أي مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية
للتنمية.
كذلك الشأن إذا تعلق األمر بعملية تحويل أمالك وطنية خاصة تابعة للبلدية ،إلى أمالك وطنية
عمومية تابعة للدولة والتي تدرج فيها بقرار ،بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي المعني ،وال يكفي تدخل
المجلس الشعبي البلدي لحماية األمالك الوطنية التابعة للبلدية ،وانما كان من الضروري تعزيزها بحماية
جهاز آخر مكمل ،وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
 .6 .0دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية األمالك الوطنية التابعة للبلدية:
يترس رئيس المجلس الشعبي البلدي الهيئة التنفيذية للبلدية ،وهو منتخب حيث من أهم النصوص التي جاء
بها المشروع التمهيدي هو عمله على تحسين عملية تسيير المجالس البلدية وذلك من خالل اشتراطه أن
يكون المنتخب البلدي يملك مستوى علمي كبير وذلك بالمادة  167المقترحة ،حيث اشترط المستوى
التعليمي ضمن المترشحين للمجالس البلدية ولكن بطريقة غير مباشرة ،من خالل اشتراط أن يكون
المستوى التعليمي هو المرجح لفوز المترشح بمنصب رئيس المجلس البلدي ،لذا على األحزاب الراغبة
برئاسة المجلس اختيار الكفاءات لتضمن فوزها.
كما أننا نؤكد على ضرورة وضع حد أدنى من الشروط المطلوبة للترشح للمجالس البلدية من خالل إعادة
النظر في شروط الترشح لعضوية تلك المجالس بإدراج شرط المستوى العلمي والكفاءة ،كما فعل حين
عدل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ،حيث تم تعديل المادة  201من قانون االنتخابات  22-22سنة
 ،)6221/21/21 ،24-21( 6221وتم فرض شرط أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية حائزا لشهادة
دراسات الجا معية أو شهادة معادلة لها ،لذا حبذا لو يعمم المشرع هذا الشرط على كل من المجالس
البلدية  ،فما يطبق على رئيس الجمهورية يمكن جدا أن يطبق على المترشحين لعضوية المجالس البلدية
و الوالئية.
هذا التمييز حاول المشرع فرضه ضمن المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية بالمادة 167
المقترحة ،حيث اشترط المستوى التعليمي ضمن المترشحين للمجالس البلدية ولكن بطريقة غير مباشرة،
من خالل اشتراط أن يكون المستوى التعليمي هو المرجح لفوز المترشح بمنصب رئيس المجلس البلدي،
لذا على األحزاب الراغبة برئاسة المجلس اختيار أحسن الكفاءات لتضمن فوزها.
كما أننا نؤكد على ضرورة وضع حد أدنى من الشروط المطلوبة للترشح للمجالس البلدية من خالل
إعادة النظر في شروط الترشح لعضوية تلك المجالس بإدراج شرط المستوى العلمي والكفاءة ،كما فعل
حين عدل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ،حيث تم تعديل المادة  201من قانون االنتخابات 22-22
وتم فرض شرط أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية حائزا لشهادة دراسات الجامعية أو شهادة معادلة
لها ،لذا حبدا لو يعمم المشرع هذا الشرط على كل من المجالس البلدية  ،فما يطبق على رئيس الجمهورية
يمكن جدا أن يطبق على المترشحين لعضوية المجالس المحلية عامة والبلدية منها خاصة.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي -6262

272

صليحة ملياني

هذا ما يجعل البلدية تتسم بالالمركزية المطلقة الختيار كل األعضاء القائمين على تسييرها لنظام
ُ
االنتخاب ،لذا سنتطرق بداية لكيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي ثم إبراز دوره في حماية األمالك
الوطنية التابعة للبلدية.
تنص المادة  26في فقرتها الثانية من قانون البلدية رقم لسنة  2011على ما يلي" يمارس رئيس المجلس
الشعبي البلدي سلطات باسم الجماعة اإلقليمية وباسم الدولة "ويتضح من هذه المادة ازدواجية صالحيات
رئيس المجلس الشعبي البلدي .وهي ما سنتطرق إليها فيما يلي:
 صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للبلدية :تناول المشروع التمهيدي صالحيات رئيس
المجلس الشعبي البلدي كممثل للبلدية ضمن المواد من  242إلى  244من المشروع.
مادام أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو رئيس الهيئة التنفيذية للبلدية ،فإنه يسهر على تنفيذ
مداوالته التي تدخل في مجال اختصاصه والسيما تلك المتعلقة بأمالك البلدية ،ويعمل على إصدار القرارات
الالزمة لذلك غير أنه يشترط في ذلك أن ال تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة البلدية ،تتعلق بموضوع
المداولة إما باسمه الشخص ي أو لزوجه أو ألصوله أو فروعه إلى الدرجة الثانية أو كوكالء ،أن يشارك في
المداولة التي تعالي هذا الموضوع .وفي حالة المخالفة تكون هذه المداولة باطلة وإذا تحقق ذلك وجب
عليه إعالم المجلس بذلك ،وفي حالة العكس تكون المداولة باطلة طبقا للمادة  602من المشروع التمهيدي
لقانون الجماعات اإلقليمية ،وهذا ضمان لشفافية المداوالت من جهة ،ومراعاة لمصلحة البلدية من جهة
أخرى ،إذا كان موضوع المداولة يتعلق بأمالكها.
كما يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي السلطة المكلفة بتسيير األمالك الوطنية التابعة للبلدية ،وله أن
يقوم بجميع التصرفات الخاصة للمحافظة على األمالك والحقوق المكونة لممتلكات البلدية حسب المادة
 95المعدلة من قانون األمالك الوطنية  ،وأكدته المادة  242من المشروع التمهيدي لقانون الجماعات
اإلقليمية.
وبهدف ذلك يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإثراء مكونات أمالك البلدية ،وذلك بإعطائه صالحية
إبرام عقود االقتناء والمعامالت والصفقات واإليجارات وكذا قبول الهبات والوصايا (ميساوي ,حنان ،صفحة
)611حسب المادة  242من المشروع التمهيدي ،رغم أن قبول الهبات الوصايا من طرف رئيس المجلس
الشعبي البلدي يجب أن يفرغ في مداولة صادرة من المجلس الشعبي البلدي ،وهذه المداولة ال تنفذ إال
بعد مصادقة الوالي عليها باعتباره السلطة الوصية حسب المادة  601من المشروع التمهيدي .
أما عن إدارة هذه األمالك ،فله أن يتخذ القرارات الالزمة المتعلقة بتبادل األمالك العقارية الخاصة
التابعة للبلدية ،كما يقوم بتخصيص أو إلغاء تخصيص ،أو تحويل تسيير هذه األمالك بقرار منه ،بعد
مداوالت المجلس الشعبي البلدي بشأن ذلك ،وله ممارسة كل الحقوق على األمالك العقارية والمنقولة التي
تملكها البلدية ،بما في ذلك حق الشفعة ،ويتخذ كل القرارات الموقفة للتقادم واإلسقاط الذي قد يمس أمالك
البلدية ،كما يتخذ التدابير الالزمة المتعلقة بشبكة الطرق حسب المواد  22و 22و 41و 12و 222و 262من
القانون  02-12والمواد  242و 010من المشروع التمهيدي .
 صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للدولة  :تناول المشروع التمهيدي صالحيات رئيس
المجلس الشعبي البلدي كممثل للدولة ضمن المواد من  241إلى  211يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي
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إحدى سلطات الضبط اإلداري ،والذي يتدخل بهذه الصفة للحفاظ على النظام العام من جهة وأمالك
البلدية من جهة أخرى ،ففي سبيل ذلك يتخذ كل التدابير الالزمة لحماية الممتلكات في األماكن العمومية التي
يمكن أن تحدث فيها أية كارثة أو حادث .ويتولى تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية.
كما يسهر على احترم التنظيم في مجال الشغل المؤقت لألماكن التابعة لألمالك العمومية والمحافظة
عليها ،حسب ما نصت عليه المادة  214من المشروع التمهيدي.
كل هذه المهام وبالنظر ألهميتها أقر المشرع الجزائري بالمادة  211من المشروع التمهيدي أنه يمكن
لرئيس المجلس الشعبي البلدي ،عند االقتضاء ،اللجوء إلى تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني
المختصة إقليميا ،حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم .
 .1قواعد حماية األمالك الوطنية التابعة للبلدية :
تستوحى القواعد العامة لحماية األمالك الوطنية التابعة للبلدية ،من عدة مبادئ منها ما هي مستمدة
من القانون المدني ومنها ما تتعلق بقواعد إدارية ،كما قد تستمد من قواعد جزائية ،ناهيك عن الحماية
القضائية لهذا النوع من األمالك حسب المادة  22من من القانون  ، 02-12وبالرجوع إلى قانون البلدية لسنة
2011نجده يتضمن نوعين من الحماية فقط ،وهما الحماية المستمدة من القانون المدني ،والحماية
اإلدارية .
أما ضمن المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية نص بالمادة  124على حماية أمالك
الجماعات اإلقليمية ومنها األمالك البلدية حيث نصت المادة على "األمالك العمومية للجماعة اإلقليمية
غير قابلة للتصرف وال التقادم وال الحجز".
 .2 .1قواعد الحماية المستمدة من القانون المدني ألمالك البلدية:
يعتبر القانون المدني من أول النصوص التشريعية التي تضمنت صرحة قواعد لحماية األموال العامة،
أين كانت تعتمد أحادية األمالك ،إذ أقر ثالث قواعد وهي قاعدة عدم جواز التصرف ،وقاعدتي عدم جواز
االكتساب بالتقادم والحجز على األموال العامة المادة  241من القانون المدني (،)2122/21/62 ،24-22
وهذا ما تبنته فيما بعد النصوص المتعلقة باألمالك الوطنية حتى بعد تبني النظرية التقليدية القائمة على
ازدواجية األمالك.
أ:قاعدة عدم جواز التصرف :تعتبر قاعدة عدم جواز التصرف ،قاعدة نسبية ،إذ تتماش ى مع تخصيص المال
للمنفعة العامة ،وجود وعدم ،إذ أنه بزوال التخصيص تزول صفة العمومية وبالتالي ال يتم إعمال قاعدة
عدم جواز التصرف ،وإنما يدخل المال في دائرة التعامل.
تبنت الجزائر قاعدة عدم جواز التصرف في األموال العامة صرحة ،من خالل المادة  241من القانون
المدني الجزائري ثم انتقلت الفكرة إلى قانون األمالك الوطنية لسنة  ،)2141 /22/02 ،22-41( 2141الذي
كان يتبنى مبدأ وحدة األمالك الوطنية وتعدد تقسيماتها الداخليةبموجب المادة  24منه ،والذي تخلى عنه
المؤسس الدستوري لسنة  )2141/26/64 ،24-41( 1989معلن عن تبني النظرية التقليدية لألموال العامة،
القائمة على االزدواجية ،وبذلك قسمت المادة  24منه ،األمالك الوطنية حسب الشخص اإلقليمي المالك لها
إلى أمالك وطنية تابعة للدولة وأخرى للوالية والبلدية ،وقسم كل منها إلى عمومية وخاصة ،وهو التقسيم الذي
اعتمده قانون األمالك الوطنية لسنة ، 1990والذي نص صراحة على حماية األمالك الوطنية العمومية فقط
بقاعدة عدم جواز التصرف ،طالما أن األمالك الوطنية الخاصة يجوز التصرف فيها.
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أما بالنسبة لقانون البلدية لسنة ،1990نجده يفتقر إلى نص صريح يتضمن هذه القاعدة ،واكتفى
فقط باإلشارة إلى قانون األمالك الوطنية لسنة  1984في قائمة االستنادات ،غير أن قانون البلدية لسنة، 2011
جاء أكثر حماية لألمالك الوطنية العمومية ،إذ نص صراحة على هذه القاعدة ،سائر في نفس مسار المؤسس
الدستوري لسنة  1996والمشرع عند تعديله لقانون األمالك الوطنية سنة .2008
والمقصود بقاعدة عدم جواز التصرف ،منع التصرفات الناقلة لملكية الملك العمومي التابع للبلدية ،سواء
كانت هذه التصرفات مجانية أو بمقابل المادة  222من قانون البلدية لسنة  6222والمادة  22من المشروع
التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية ،فإذا باعت هذه اإلدارة قصدا أو خطأ ،ملك منقوال من أمالك
البلدية ،فإنها يمكنها ألن تسترده في أي وقت وال يمكن أن يحتج المشتري بأي قاعدة من قواعد القانون المدني،
كقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ،ألن هذه القاعدة تفترض جواز تداول المال المنقول من ذمة إلى
ذمة أخرى ،وهذا ما ال يتفق وهذه القاعدة التي من شأنها الحيلولة دون خروج الملك من ذمة البلدية لذمة
الخواص ،أما أعمال اإلدارة والتسيير طالما أنها ال تتنافى مع تخصيص الملك للمنفعة العمومية كتحويل
التسيير ،ومنح ترخيص الشغل المؤقت ،وتقرير حقوق االرتفاق ،فإنها ال تتنافى مع قاعدة عدم جواز التصرف.
رغم أن هذه القاعدة ليست مطلقة ،ف ي نسبية ،ألنها تتماش ى مع تخصيص الملك للمنفعة العامة
وجود وعدم ،فبزوال التخصيص تزول صفة العمومية ،وبالتالي ال يتم إعمال قاعدة عدم جواز التصرف،
وانما يدخل المال في دائرة التعامل بإدراجه ضمن األمالك الوطنية الخاصة للبلدية ،والعكس صحيح.
ب :أثر قاعدة عدم جواز التصرف في األمالك الوطنية التابعة للبلدية :ينتج عن قاعدة عدم جواز التصرف،
قاعدتان مكملتان لها ،وهما قاعدة عدم جواز االكتساب بالتقادم وعدم جواز الحجز على األمالك الوطنية
التابعة للبلدية ،فإذا كانت قاعدة عدم جواز التصرف مقررة لحماية األمالك الوطنية من التصرف فيها،
فإن قاعدة عدم جواز االكتساب بالتقادم مقررة لحمايتها من تعدي األفراد عليها ،فمهما طالت ّ
مدة وضع يد
الفرد على ملك من األمالك الوطنية التابعة للبلدية ،يجوز لها استرداده حتى ولو كان حسن النية ،وليس له
أن يحتج بذلك أمام القضاء (قرار رقم  62 ،20622أكتوبر  ،)2112ألن هذا المبدأ مقرر لمصلحة اإلدارة
وال يجوز لغيرها االحتجاج به.
غير أنه بالنسبة لألمالك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية ،لم يرد في ظل قانون األمالك الوطنية لسنة
 1990أي نص صريح يقض ي بإعمال قاعدة عدم جواز االكتساب بالتقادم ،إلى أن ُع ِّدل هذا النص بموجب
القانون رقم  21-24نص صراحة في المادة  21منه على أن" األمالك الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم وال
للحجز ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية االقتصادية".
وبذلك يكون المشرع وضع حدا لكل ادعاء باكتساب األمالك الوطنية الخاصة للبلدية عن طريق
التقادم ،كما أنه أخضعها أيضا لقاعدة عدم جواز الحجز على األمالك الوطنية الخاصة والعمومية على حد
سواء ،فإذا كان يمنع التصرف اإلداري في األمالك الوطنية لما من شأنه إخراج الملك من ذمة البلدية إلى ذمة
الخواص فمن باب أولى أن يمنع نزع ملكيته جبر عن طريق الحجز التنفيذي لصالح األفراد وفاء لديونهم التي
لهم في ذمة البلدية ،وتجد هذه القاعدة أساسها في صعوبة تصور إعسار البلدية ،وبالتالي ال فائدة من اللجوء
إلى التنفيذ الجبري ،كما أن السماح بالحجز على أمالك البلدية من شأنه إخراجها من ذمتها وهذا يتعارض مع
المصلحة العامة التي يجب تغليبها على المصلحة الخاصة.
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 .6 .1قواعد الحماية اإلدارية ألمالك البلدية.
تسهر األجهزة اإلدارية البلدية على حماية أمالك هذه األخيرة ،إما باتخاذها إجراءات وقائية لدرء أي
اعتداء ممكن أن يعتريها ،أو إجراءات عالجية لوضع حد للتعدي الذي ّ
مسها.
 اإلجراءات الوقائية لحماية األمالك الوطنية التابعة للبلدية :تتنوع اإلجراءات الوقائية لحماية أمالك
البلدية ،حسب نوع أمالكها وهي:
أ-تعيين الحدودّ :
عرفه المشرع الجزائري بالمادة  61من قانون  02-12كما يلي " تعيين الحدود هو معاينة
السلطة المختصة لحدود األمالك الوطنية العمومية الطبيعية" وهو العملية اإلدارية التي بموجبها يتم إثبات
إدراج ملك معين ضمن األمالك الوطنية العمومية الطبيعية التابعة للبلدية ،والتي لها طابع تصريحي ،ألن
ّ
األمالك الطبيعة توجد بفعل الطبيعة ،وما تدخل اإلدارة هنا إال لتعيين حدودها وادراجها ضمن األمالك
الوطنية العمومية قصد إخضاعها لقواعد حماية خاصة.
ب-االصطفاف :هو اإلجراء اإلداري الذي بموجبه يتم تعيين حدود األمالك الوطنية العمومية االصطناعية في
مجال الطرق ،إذ يضبط حد طرق المواصالت وحدود الملكيات المجاورة حسب المادة  02من قانون -12
 02والمادة  262من المرسوم تنفيذي رقم  ،)2112/22/60 ،122-12( 121 -12وذلك لحمايتها من االدعاء
بملكية جزء منها واالعتداء عليها ،وهو يتم على مرحلتين:
 مخطط العام لالصطفاف يختص بتعيين حدود طريق أو عدة من الطرق ،ويكون إجباري في الطرق
العمومية الواقعة داخل التجمعات السكانية ،لكثرة تعرضها لالعتداءات ،ويمتاز هذا المخطط بالطابع
التخصيص ي.
 االصطفاف الفردي :يبين للسكان المجاورين حدود الطريق وحدود أمالكهم ،بنا ء على طلبهم ،ويكون
له طابع تصريحي فقط.
ج-التصنيف ّ :
عرفه المشرع على أنه "عمل السلطة المختصة الذي يضفي على الملك المنقول أو العقار طابع
األمالك الوطنية العمومية االصطناعية" ،فالتصنيف هو عمل قانوني يتم بمقتضاه اإلدراج ضمن األمالك
العمومية االصطناعية التابعة للبلدية ،اشترط المشرع إلدراج الملك العمومي االصطناعي أن يكون ملك
للبلدية من جهة ،ومن جهة ثانية ،ينبغي أن يكون هذا الملك المرد إدراجه مؤهال وميهئ للوظيفة المخصص
لها ،فإذا كان التصنيف من شأنه إدراج الملك ضمن األمالك الوطنية العمومية التابعة للبلدية فإن إلغاءه
يؤدي إلى إخراجه منها ،وأدرجه ضمن األمالك الوطنية الخاصة التابعة له طبقا للمادة  02من القانون -12
 ، 02أين يمكن التصرف فيه بنقل ملكيته.
د-الجرد :تلزم البلدية بإجراء جرد لألمالك المنقولة والعقارية التابعة لها بهدف ضمان حمايتها والحرص على
استعمالها وفقا لألهداف المسطرة لها ،وتعتبر عملية الجرد ،تسجيل وصفي وتقييمي لجميع أمالك البلدية
المادة  24من القانون  02-12والمادة  62من مرسوم تنفيذي رقم  ،122-12على خالف قانون البلدية لسنة
 ،2112ركز المشرع في قانون البلدية لسنة ، 2011على عملية الجرد إذ خصها بخمس مواد منه ،وأناط
المجلس الشعبي البلدي مهمة مسك وتحيين سجلي جرد األمالك العقارية والمنقولة التابعة للبلدية ،وذلك
تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي.
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يخول هذا اإلجراء معرفة حركة األمالك التابعة للبلدية ،مما يسهل عملية مرقبة العمليات الواردة
عليها ،والسيما مرقبة مدى سالمة استعمالها وعدم االعتداء عليها بسوء استعمالها ذكرت المادة  22الفقرة
األخيرة من مرسوم تنفيذي رقم  122-12التي نصت على ما يلي " يتمتع الجرد بقوة اإلثبات في ميدان الرقابة،
السيما فيما يتعلق بحيازة األمالك المنقولة واستعمالها وتسييرها" ،لذا يتعين تسجيل المعلومات بصفة
دقيقة وصحيحة عن أوضاع األمالك ومحتواها وملكيتها ،لتسهيل تتبع ومرقبة حركتها واستعمالها بقصد
حمايتها.
اإلجراءات العالجية لحماية األمالك الوطنية التابعة للبلدية :على الرغم من اتخاذ اإلدارة إلجراءاتها

الوقائية الالزمة قصد حماية األمالك الوطنية الخاصة بالبلدية ،إال أنها غير كافية لمنع التعدي عليها ،لذلك
أعطى المشرع لرئيس المجلس صالحيات من شأنها وضع حد لهذا التعدي ،والتي سنوجزها فيما يلي:
أ-االعتراض :أجاز المشرع لألفراد الحائزين لعقارات بدون سند ،إثبات حق ملكيتهم على هذه العقارات ،ففي
ُ
المادة الثالثة من المرسوم رقم  ) 2140/22/62 ،026-40( 026-20فرض على الموثق قبل تحرير عقد
الشهرة إخطار كل من مديرية أمالك الدولة ورئيس المجلس الشعبي البلدي إلبداء رأيهما ،وأعطاهما حق
االعتراض إذا كان عقد الشهرة يمس األمالك الوطنية التي يسيرانها.
غير ّأن المادة  01من قانون التوجيه العقاري ( ،) 2112/22/24 ،62-12منح صالحية تحرير واعداد
شهادة الحيازة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا ،والذي يمكنه االعتراض ورفض طلب منح
شهادة الحيازة ،إذا كانت تمس األمالك الوطنية التابعة للبلدية ،بل يتوجب عليه أيضا أخذ رأي كل من المدير
الوالئي ألمالك الدولة والمفتش الجهوي حول الطبيعة القانونية للعقار المعني حسب المادة  22من المرسوم
التنفيذي  )2112/22/62 ،621-12( 621-12كذلك الشأن بالنسبة للقانون  26 -22بالمادة  20منه (-22
 ،) 6222/26/62 ،26الذي استثنى األمالك الوطنية بما فيها التابعة للبلدية من أن تكون محال للتحقيق
العقاري بقصد تسليم سند ملكية يتعلق بها ،لذا يتوجب على السلطات المعنية إبداء رأيها حول نتائج
التحقيق ،قبل تسليم سند الملكية حسب المادتين  221و 242من المشروع التمهيدي لقانون الجماعات
اإلقليمية .
ب-الهدم :يختص رئيس البلدية بمنح رخص البناء التي يتوجب الحصول عليها قبل الشروع في عملية البناء،
وال تسلم هذه الرخصة إال بناء على سند ملكية مشهر لدى المحافظة العقارية ،تحت طائلة رفض طلب
الرخصة.
فإذا قام هذا الشخص بالبناء بدون رخصة بناء ،فلرئيس المجلس الشعبي البلدي صالحية إصدار قرر
بهدم هذا البناء طبقا للمادة  12من قانون رقم  ،)6221/24/21 ،22( 22 -21والذي يتم تنفيذه مباشرة دون
حاجة للجوء إلى القضاء في ذلك .وهو ما أكد عليه القانون رقم  22-24المحدد لقواعد مطابقة البنايات
وإتمام إنجازها تم تمديد سريان مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات قصد إتمام إنجازها ،لمدة ثالث
سنوات إضافية ،ابتداء من  ،6220/24/20بموجب المادة  79من قانون المالية لسنة ،24-20( 6221
ّ
المشيدة على قطع أرضية تابعة
 ،) 6220/26/02وأعطى لرئيس المجلس الشعبي صالحية هدم البنايات
لألمالك الوطنية العمومية ،وذلك بعد التحقيق الذي ُتجريه المصالح المكلفة بأمالك الدولة ،أما إذا ّ
تم
تشييد بناية متممة أو غير متممة على األمالك الوطنية الخاصة ،فيمكنه تسليم رخصة البناء أو إتمام اإلنجاز
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أو المطابقة ،لكن بعد تسوية وضعية الوعاء العقاري عن طريق التنازل بالتراض ي من طرف لجنة الدائرة
باالتفاق مع السلطات المعنية ،بعد توفر الشروط المذكورة في المادتين  22و 02من قانون رقم .22-24
ولضمان تنفيذ رخصة البناء وفقا للشروط المحددة وعدم تجاوزها باالعتداء على الملكيات المجاورة
والسيما األمالك الوطنية ،ألزم المشرع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالقيام شخصيا أو عن طريق أعوان
البلدية المكلفون بالتعمير ،وفي حالة عدم مطابقة البناية لرخصة البناء ،يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي
بتسليم شهادة توقيف األشغال من أجل تحقيق المطابقة ،أين يمنع على الشخص المعني ،االستمرار فيها
تحت طائلة توقيع العقوبات المحددة في القانون رقم . 22-24
 .2أهمية ترقية مداخيل الممتلكات التابعة للبلدية.
مما الشك فيه أن إرادة المشرع واضحة في وضع إصالح شامل لعملية تسيير الجماعات المحلية عامة
والبلدية خاصة ،بعدما أصبح عجز تلك الوحدات يثقل كاهل ميزانية الدولة ،نتيجة ضعفها في التسيير وقلة
الكفاءات المحلية خاصة المنتخبين منهم ،لذا أصبح ترقية مداخيل البلديات خاصة يكتس ي أهمية كبيرة
لما يمكن أن يخلف موارد مالية دائمة التدفق.
هذا االهتمام بدأ يظهر جليا خالل سنة  ،6224حيث كشف المفتش العام لوزارة الداخلية
والجماعات المحلية السيد سيديني عبد الرحمان خالل إشرافه على أعمال الملتقى الجهوي حول "إثراء
قانون الجماعات المحلية" المنعقد في أفريل  ،6224أن وزارة الداخلية بصدد إعداد قانون جديد منفصل
خاص بالجباية المحلية (موقع مديرية الضرائب) ،سيحكمه القانون ضمن القواعد األساسية لهذه
المنظومة ضمن «مبدأ التحول بالتسيير نحو النتائج عوض االعتماد المستدام على اإلنفاق العمومي» ،ومن
خالل هذا القانون الجديد المقتح سيكون لكل جماعة محلية وأهمها البلدية مسؤولية خلق الثروة
وتسخيرها لخدمة مواطنيها (قلوش ,رضوان.)6262/22/20 ،
يقترح مشروع قانون الجباية المحلية الذي أعدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية ،مجموعة من اإلجراءات لتحديث اإلطار القانوني للضرائب والرسوم والحقوق السارية في التشريع
الحالي ،وذلك من خالل تبسيط النظام الجبائي المحلي وإدراج آليات جديدة لتسييره بهدف ضمان نجاعته،
وأهم الخطوط العريضة لهذا المشروع نذكر ما يلي:
 سيتم تأسيس صالحيات جبائية جديدة للبلديات والواليات تمكنها من تحديد جملة من الضرائب وكذااالعفاءات والتخفيضات وتناقش سنويا السياسة الجبائية وتقدم اقتراحات لتحسينها.
 وضع إجراءات لتدعيم الصالحيات الجبائية للمجالس المحلية المنتخبة ،وكذا مقاربات جديدة مبتكرةمستوحاة من تجارب أجنبية ناجحة ميدانيا ،حيث تشير الوثيقة إلى أن النظام الحالي للجباية يعد مجموعة
غير متجانسة من الضرائب والرسوم المختلفة والتي تعود نتائجها كليا أو جزئيا لفائدة الجماعات المحلية.
كما أن الصالحيات الجبائية للبلديات جد محدودة.
 المجالس المحلية بإمكانها تحديد الرسوم واالعفاءات والتخفيضات في هذا الصدد ،فإن أهمالمستجدات التي تضمنها مشروع القانون هي تأسيس صالحيات جبائية لفائدة البلديات والواليات .وبهذا
يمكن للمجالس البلدية أو الوالئية القيام بمحاوالت لتحديد تعريفات الرسوم التي ستحصل واالعفاءات
والتخفيضات المرتبطة بفئات معينة من المساهمين المحليين وكذا الغرامات الجبائية.
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 ستقوم هذه المجالس بمناقشة السياسة الجبائية المحلية سنويا وتقترح الميكانيزمات التي من شأنهاتحسين مواردها الجبائية.
 ضمان تمويل الجماعات المحلية ابتداء من انطالق السنة المالية لتمكينها من مواجهة نفقاتها للتسييرواالستثمار ،حيث تستفيد من تسبيقات شهرية من الدولة حول اإليرادات الجبائية المتوقعة يحدد مبلغها
ب 26/2من االيرادات المتوقعة.
 تكريس مبدأي التضامن المحلي والتعويض المضمون والتكريس التشريعي للتضامن المحلي األفقي ،إذيمكن في إطار التضامن المحلي للبلديات التي لها موارد مالية معتبرة أن تمنح إعانات لبلديات أخرى ،بموجب
مداولة وعبر ميزانية الوالية.
 يكرس مبدأ التعويض المضمون من طرف الدولة في حالة نقص اإليرادات الناتج عن إعفاءات أوتخفيضات في الجباية المحلية التي تقررها السلطات العمومية.
 تأسيس مبدأ استرجاع الرسم على القيمة المضافة لصالح الجماعات المحلية. تكريس التعاون بين المصالح الجبائية والجماعات المحلية ،حيث تشارك على سبيل المثال الجماعاتالمحلية في عمليات اإلحصاء السنوي للمكلفين بالضريبة والنشاطات واألمالك غير المنقولة التي تباشرها
مصالح الضرائب.
 تأسيس مرصد وطني للجباية المحلية يكلف بإعداد تقرير سنوي حول وضعية الجباية المحلية ،يتشكلمن منتخبين محليين ووطنيين وإطارات مركزية ومحلية وخبراء وأساتذة جامعيين.
 إلغاء تخصيص اإليرادات الجبائية وتوجيه ناتج الجباية المحلية للميزانيات المحلية وتخصيصه حصرياللتكفل بالمهام المنوطة بالجماعات المحلية ،وتقنين الحقوق واإلتاوات الموجهة للجماعات المحلية بما
فيها إتاوات الطرق وحقوق التوقف وإتاوات الخدمات.
 الجماعات المحلية هي من تتولى إدارة الضرائب والرسوم والحقوق واإلتاوات الموكلة إليها مع مراعاةتلك التي تديرها مصلحة الضرائب .وتبلغ مصالح الضرائب قبل الفاتح من أكتوبر من كل سنة ،الوالية
والبلديات وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بالنواتج الجبائية المتوقعة العائدة لميزانيتها
بعنوان السنة القادمة .وتقتطع نسبة  1بالمائة من ناتج التحصيل للجباية المحلية كمقابل لعمليات الوعاء
والتحصيل التي تقوم بها لفائدة الجماعات المحلية.
 وتشير المادة  20من المشروع إلى قائمة الضرائب والرسوم التي تعود بصفة كلية للجماعات المحلية،ويتعلق األمر بالرسم على النشاط المنهي ،الرسم العقاري ،الرسم على السكن ،الرسم على رفع القمامات
المنزلية ،رسم اإلقامة ،الرسم الخاص على الرخص العقارية ،الرسم الخاص على االعالنات والصفائح
المهنية والرسم على الحفالت واألفراح ،والرسوم على رفع القمامات والسكنات والفنادق واألعراس.
 يحدد مشروع القانون قائمة الضرائب والرسوم التي تعود جزئيا للجماعات المحلية ،وهي الرسم علىالقيمة المضافة ،الضريبة على الدخل اإلجمالي ،الضريبة على األمالك ،قسيمة السيارات ،الرسوم المتعلقة
بالبيئة ،الضريبة الجزافية الوحيدة ،الرسم الصحي على اللحوم ،الرسوم المتعلقة بالنشاط المنجمي
والرسم المطبق على تعبئات الدفع المسبق من طرف متعاملي الهاتف النقال.
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مع مالحظة أنه في قانون المالية لسنة  ،) 6221/26/22 ،21-21( 6262تم استحداث مجموعة من
الرسوم تكون لفائدة البلدية منها رسم لتشجيع عدم التخزين ،ورسم لتشجيع عدم تخزين النفايات
المرتبطة بأنشطة العالج في المستشفيات والعيادات الطبية ،ورسم تكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر
الصناعي على الكميات المنبعثة التي تتجاوز القيم المحددة ،رسم تكميلي على المياه المستعملة ذات
المصدر الصناعي ،رسم على الزيوت والشحوم و تحضير الشحوم ،الضريبة على األمالك.
ومن أجل ذلك يجب على البلدية تثمين أمالكها ،ألن ذلك ينعكس على التنمية المحلية بشكل مباشر.
 .2 .2تثمين أمالك البلدية ضمن أحكام المشروع التمهيدي.
من أجل ترشيد استغالل أمالك البلديات وحمايتها من سوء التسيير يمكن للبلديات أن تقوم بما يلي :
أ -يجب على البلدية تبني آليات جديدة لتحصيل أمالك البلديات :على البلديات أن تستغل كل الوسائل
وبكل الطرق القانونية الممكنة حماية أمالكها كانت قيمة هذه األمالك ضد المتخلفين من تسديد مستحقات
تأجير واستغالل هذه األمالك بعيدا عن مظاهر المحسوبية والمحاباة ،ووضع بطاقية محلية يتم من خاللها
تتبع جميع عمليات التحصيل ،إلى جانب اإلشراك الفعال لمديرية أمالك الدولة في آليات التحصيل ومختلف
الجهات المختصة وليس عن طريق االستشارة أو التعامل معهم بصفة اختيارية
ب -فرض رقابة صارمة على كل العمليات الخاصة باستغالل أمالك البلدية وحمايتها من االستغالل السيئ
من قبل المنتخبين والموظفين ألغراض خاصة ،ألن هذا االستغالل السيئ يؤدي لضياعها .
حيث ضمن أحكام المشروع التمهيدي فرض المشرع حماية صارمة الستغالل أمالك البلدية ومكن
رئيس البلدية من عدة آلية لفرض هذه الحماية ،تم تفصيلها ضمن أحكام المواد  242و 244و 212من
المشروع التمهيدي.
ج -قيام البلدية بجرد شامل ودقيق ألمالكها  :على البلدية وضع سجالت خاصة لجرد أمالكها ووضع إحصاء
دقيق لها (سجل الملكية العقارية وسجل جرد األمالك) ويكون ذلك بصورة ،ألن ذلك يجعل المجلس الشعبي
البلدي على إطالع دائم على وضيعة تلك األمالك ،مما يساعدها على حمايتها من اإلهمال وتجميد وغلق
األمالك وتركها دون استغالل نتيجة سوء التسيير واإلهمال والالمباالة ،واستغاللها وتسييرها بالمزايدة العلنية
وفقا للقوانين.
ّ
ضمن نصوص المشروع التمهيدي مكن المشرع البلديات وفي إطار تسييرها أمالكها و مرافقها
العمومية يمكن لمجلسها المنتخب أن يتداول من أجل تحديد إتاوة على االنتفاع بتلك األمالك يدفعها
المستعملين حسب طبيعة ونوعية الخدمة المقدمة تنص المادة  201من المشروع التمهيدي على ما يلي
"يمكن للجماعة اإلقليمية في إطار تسيير أمالكها و مرافقها العمومية و بموجب مداولة للمجلس المحلي
المنتخب ،تحديد إتاوة بدفعها المستعملين حسب طبيعة و نوعية الخدمة المقدمة".
هذا باإلضافة إلى أن المجلس الشعبي البلدي يمكنه أيضا حسب المادة  202وقصد تلبية الحاجات
الجماعية لمواطنين بالبلدية و تسيير أمالك البلدية ،يمكنه أن يني ئ مرفق عمومي بموجب مداولة للمجلس،
للتكفل على وجه بعدة مرافق تقدم خدمات عمومية كالنقل و المذابح و الروضات البلدية والفضاءات
الرياضية و الترفيهية...إلخ.
د -تبني البلدية ألحدث التقنيات وأساليب التنظيم والتسيير على المستوى المحل :بالنظر ألن األمالك
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البلدية هي مصدر دخل للبلدية االهتمام بها و ترقيتها وحمايتها يحسن من نوعية الخدمة المقدمة من
البلدية ،على البلدية ممثلة في مجلسها أن يتبنى أحدث الطرق و أنجعها لتسيير ممتلكاتها ،ويمكن اللجوء
آللية التعاون المشترك و االستفادة من خبرات جماعات إقليمية أخرى ،حيث ذكرت المادة  64من
المشروع التمهيدي على أنه يمكن للبلديات أن تلجأ آللية التعاون المشترك إلدارة وإنجاز وتسيير الممتلكات
والتجهيزات المشتركة.
هـ -ضرورة تكوين البلدية لمواردها البشرية وتأهيلها خاصة منها المكلفة بتسيير أمالك البلديات :على
البلديات اليوم من أجل تسيير أحسن لمواردها ،عليها االهتمام بموظفيها و منتخبيها وتكوينهم من أجل
تمكينهم من معرفة أحسن الطرق لتسيير أمالكها ،أكد المشرع ضمن أحكام القانون التمهيدي لقانون
الجماعات على ضرورة تكوين وتطوير قدرات الجماعات اإلقليمية ،وذلك ضمن المادة  02حين بين أن
الحق في التكوين مضمون لفائدة منتخبي ومستخدمي الجماعات اإلقليمية بما فيهم الخاصين بالبلدية،
وعليهم االلتزام بمتابعة دورات التكوين المنظمة ،أما ضمن المادة  02فنص على أنه يجب على الجماعات
اإلقليمية بما فيهم البلدية إعداد سنويا مخطط التكوين وتمويله والسهر على تنفيذه ،يخضع مخطط
التكوين قبل تنفيذه لموافقة المجلس البلدي .
و -ضرورة تنويع البلدية االيرادات الناتجة عن استغالل أمالكها :تتميز اإليرادات الناتجة عن تأجير العقارات
البلدية ضمن آلية المزاد العلني في حالة اعتماد أسعار تنافسية ،واالهتمام بإيرادات االستغالل المالي من
العوائد الناتجة عن بيع منتجات أو عرض خدمات توفرها البلديات ،تتسم هذه اإليرادات بالتنوع وترتبط
وفرتها بمدى ديناميكية الجماعات المحلية ،وتتكون هذه االيرادات من ما يلي :عوائد الوزن
 .6 .2انعكاس إصالحات أوت  6224الواردة على أمالك البلدية على التنمية المحلية.
إذن من خالل إصدار السلطة الوصية مستقبال لكل من قانون الجماعات اإلقليمية وقانون الجباية
المحلية ،تكون الدولة قد وضعت اللبنة األولى في حماية أمالك البلدية وترقيتها ،مما يساعد في إعطاء تلك
األمالك األهمية االزمة التي تظهر في :
أ-تنويع المداخيل :بعد أن وسعت المادة  262من المشروع التمهيدي من قائمة األمالك التي تتضمنها
األمالك الخاصة للبلدية ،هذا سيجعل أمالك البلدية كثيرة ومتنوعة من عقارات وأموال وكذا حقوق
وقيم منقولة ،مما يفر لها فرص أكثر لتنويع المشاريع محليا ويمكنها التكفل بكل انشغاالت مواطنيها .
ب-مساهمة األمالك البلدية في تحقيق التنمية المحلية ،حين تحسن البلدية استغالل أمالكها تكون قد
انقذت نفسها من السير في رواق البلديات العاجزة والذي يؤدي حتما لبلديات ال تستطيع وضع مخططات
خماسية أو مخططات طويلة المدى ،بسبب أن البلدية ال تملك موارد كافية ،حيث شددت المادة  21من
قانون البلدية  22-22أن البلدية ال يمكنها خلق أعباء مالم تتأكد من توافر الموارد المالية الالزمة لذلك
 ،إال أن المشروع التمهيدي تكلم فقط على األعباء التي تتخذها الدولة وتخلق أعباء على عاتق البلدية،
حسب ما تناولته المادة  22من المشروع التمهيدي ،هذا يجعل البلدية أمام مسؤولية كبيرة في خلق
موارد كافية لتنفيذ التزاماتها وممارسة صالحياتها.
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ج-اعطاء البلديات المزيد من الحرية في استغال أمالكها ونواتج تلك األمالك :حين تملك البلدية موارد كافية
والتي تستطيع توفيرها من خالل االستغالل األمثل لمواردها ،هذه الموارد تجعلها تملك حرية اتخاذ القرار
محليا ،طبقا للمقولة المعروفة (من يملك المال يملك القرار).
د-تثمين وتحيين أمالك البلدية :كانت سنة  6224هي البداية الحقيقية لالهتمام بأمالك البلدية والجماعات
المحلية عامة ،وأولى هذه الخطوات هو إشراف األمين العام لوزارة الداخلية السيد صالح الدين دحمون
ّ
يوم  6224/22/24على التنصيب الرسمي للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أنشطة تثمين أمالك الجماعات
المحلية والتحكم فيها (جريدة الجمهورية.)6262/22/22 ،
هذه اللجنة التي تم إنشاؤها بقرار من وزير الداخلية تهدف باألساس لوضع استراتيجية جديدة لتثمين
أمالك الجماعات المحلية منها البلدية وهذا في إطار النظرة الجديدة التي تبنتها الدولة الجزائرية للدور
االقتصادي لتلك الجماعات ،كما يدخل انشاء هذه اللجنة كإضافة جديدة في مسار االصالحات المسطر
من طرف وزارة الداخلية ،فيما يتعلق بوضع قانون جديد للجباية المحلية الذي سيساهم في تمويل دائم
للميزانيات المحلية ،تتكون هذه اللجنة من مسؤولين مركزيين ومحليين مكلفين بتحديد الصعوبات
والعراقيل التي تعرفها الجماعات المحلية في مجال تسيير ممتلكاتها والمحافظة عليها ،وكذا اقتراح حلول
عملية لرفعها ،فضال عن مرافقة البلديات في نشر الممارسات الحسنة وتبادل الخبرات على مستوى التراب
الوطني.
هـ-خلق موارد مالية دائمة التدفق :إن إعادة تثمين أمالك البلدية ومرافقتها في تسيير أمالكها ،سيساعدها
على حماية تلك األمالك من اإلتالف ،وكذا خلق موارد مالية توفر مداخيل مالية باستمرار وبالتالي تدعم
خزينة البلدية بإيرادات تساعدها على إنشاء مشاريع جديدة وتنفيذ التزاماتها أمام مواطنيها .
.2الخاتمة .
يهدف المشرع الجزائري من خالل المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية إلى تجسيد التنمية
المحلية ومساعدة الجماعات اإلقليمية وخاصة البلدية في ممارسة صالحياتها ضمن إطار الالمركزية ،وال
يكون ذلك إال من خالل تحكم البلديات والواليات في ممتلكاتها .
حاولنا في هذه المداخلة البحث في النظام القانوني الخاص بأمالك البلدية ضمن الرؤية التي جاء بها
مشروع أوت  6224المتضمن المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية ،فضمن هذا المشروع كان
المشرع الجزائري يسعى إلعطاء أمالك البلدية سواء العامة أو الخاصة حماية أكبر وأوسع ،وقد ظهر ذلك في
تخصيص عدة مواد لم تكن موجودة ضمن القوانين البلدية السابقة وحتى قانون سنة . 6222
أيضا ما يمكن ذكره هنا بالنسبة لمشروع أوت  6224المتضمن المشروع التمهيدي لقانون
الجماعات اإلقليمية جاء محددا لدور كل من المجلس البلدي ورئيسه في مجال حماية أمالك البلدية ،رغم
أنه توسع نوعا ما في تناول صالحيات المجلس ورئيسه في المواد من  11إلى  41منه والمواد  242إلى 211
من نفس القانون .
وضمن ممارسة المجلس الشعبي البلدي ورئيسه لمهامهم المرتبطة بمجال حماية أمالك البلدية،
يجب إعمال وتفعيل الرقابة على حسن استعمال هذه األمالك ،خاصة بعد منح رخص الشغل ،ورخص البناء
وذلك بالتطبيق الصارم للنصوص القانونية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في حالة وجود اعتداء على
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تلك األمالك ،وبذلك تكتمل أنواع حماية أمالك البلدية والتي ال تقتصر على الحماية المدنية واإلدارية التي
ذكرها المشروع التمهيدي أو حتى قانون البلدية سنة ، 2011وانما تمتد إلى الحماية الجزئية والقضائية أيضا.
في األخير رغم أن أمالك البلدية هي عصب مواردها المالية إلى أن الحماية ال تكفي إن لم نعطي البلدية
إمكانية تقييم مواردها بنفسها ،حيث يالحظ أن المؤسس الدستوري يتردد في إعطاء الحرية الكاملة
والمطلقة لهيئات البلدية ممثلة في مجلسها ورئيسها في تسيير تلك الممتلكات بالشكل األفضل الذي يعود
على البلدية بمداخيل كبيرة إن أحسن استغاللها .
هذا التردد يعود باألساس إلى أهمية الحفاظ على المال العام واألمالك العامة من جهة ،وكون أن
عملية تسيير األمالك الوطنية والبلدية خاصة عملية معقدة ومركبة تتطلب خبرات وكفاءات محلية كبيرة
متخصصة ،هذا الذي يعكس تدخل اإلدارة المركزية عن طريق الوالي وكذلك وزير الداخلية هو أمر ال مفر
منه ومن هذا المنطلق نجد أن هناك تباين في مفهوم األمالك الوطنية في القانون الجزائري نتيجة التأثر
بمختلف المراحل والتوجهات السياسية واالقتصادية التي مرت بها .
 .2اإلحاالت والمراجع:
 .2.2القوانين والتنظيمات
 .2المرسوم التنفيذي  .)2112/22/62( .621-12يحدد كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها  .الجزائر.
 .6المرسوم الرئاس ي رقم  .)2141/26/64( .24-41دستور الجزائر لسنة  .2141الجزائر.
 .0أمر رقم  .)2122/21/62( .24-22قانون المدني الجزائري  .الجزائر.
 .1قانون  .)6224/22/62( .21-24يعدل ويتمم القانون  .02-12الجزائر.
 .2قانون  .)6224/22/62( .22-24يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
 .2قانون  .) 6220/26/02( .24-20يتضمن قانون المالية لسنة  .6221الجزائر.
 .2قانون تنظيمي  .)6221/26/60( .12.24متعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها (اإلصدار الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  2.21.26المؤرخ في  .)622/26/24المغرب :منشورات مركز االتصال والنشر ،وزارة
الداخلية المغربية.
 .4قانون رقم  .)6221/24/21 ( .22 -21يعدل ويتمم القانون رقم  62-12مؤرخ في  ،2112/22/24المتضمن
التوجيه العقاري .الجزائر.
 .1قانون رقم  .) 6222/26/62 ( .26-22يتضمن تأسيس إجراءات لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات
الملكية عن طريق تحقيق عقاري .الجزائر.
 .22قانون رقم  .)6222/22/66( .22-22المتعلق بالبلدية .الجزائر.
 .22قانون رقم  .) 6221/26/22( .21-21يتضمن قانون المالية لسنة  .6262الجزائر.
 .26قانون رقم  .)2141 /22/02( .22-41يتعلق باألمالك الوطنية  .الجزائر.
 .20قانون رقم  .)2112/21/22( .24-12يتعلق بالبلدية .الجزائر.
 .21قانون رقم  .) 2112/22/24( .62-12يتعلق بالتوجيه العقاري  .الجزائر.
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 .22قانون رقم  .)2112/26/22( .02-12يتضمن قانون األمالك الوطنية .الجزائر.
 .22قانون عضوي رقم  .)6221/21/21 ( .24-21يعدل ويتمم القانون العضوي رقم  22-22المؤرخ في
 6222/24/62المتعلق بنظام االنتخابات .الجزائر.
 .22قرار رقم  62( .20622أكتوبر  .)2112الغرفة اإلدارية.
 .24مرسوم تنفيذي رقم  .)2112/22/60( .122-12يتعلق بجرد األمالك الوطنية  .الجزائر.
 .21مرسوم رقم  .) 2140/22/62( .026-40يتعلق بإجراء إلثبات التقادم المكسب واعداد عقد الشهرة المتضمن
االعتراف بالملكية  .الجزائر.
 .62مرسوم رئاس ي رقم  .) 6222/22/62( .212-22يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الواليات وتحديد
القواعد الخاصة المرتبطة بها المعدل والمتمم  .الجزائر.
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:الملخص
إن تعدد وتزايد دور البلدية في الجزائر في إطار الالمركزية يتطلب منها تعزيز وتنمية مواردها الذاتية
 ونظرا لما تكتسيه األمالك المحلية من أهمية وإشباع،للتكفل بمهام المرفق العام وانجاز المشاريع التنموية
.للحاجات المحلية فقد عمل المشرع على تمكين البلدية من تسيير أمالكها طبقا للقانون
 فرض على،لكن في اآلونة األخيرة وفي ظل األزمة االقتصادية التي تعرفها الجزائر بسبب انهيار أسعار البترول
البلدية إيجاد موارد جديدة بعيدا عن اإلعانات الحكومية ووضع حد ألشكال التسيب واإلهمال وسوء
 وأوجب عليها ايالء االهتمام بتنمية إيراداتها الذاتية من ناتج استغالل مرافقها،التسيير الذي تعانيه ممتلكاتها
 وترشيد وتحسين، وذلك بالمحافظة على األمالك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها،وأمالكها
.استغاللها مما يمكنها من زيادة مواردها وتغطية نفقاتها المحلية المتزايدة
. الترشيد، التثمين، ناتج االستغالل، أمالك البلديات:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The multiplicity and increasing role of the municipality in Algeria within the framework of
decentralization requires it to strengthen and develop its own resources to ensure the tasks of the
public utility and the completion of development projects, given the importance of local property
and the satisfaction of local needs, the legislator has worked to enable the municipality to manage
its property according to the law.
But in recent times and in light of the economic crisis that Algeria is experiencing due to the
collapse of petroleum prices, the municipality must find new resources away from government
subsidies, put an end to the forms of neglect, neglect and mismanagement that its property suffers,
and it must pay attention to developing its own revenues resulting from the exploitation of its
facilities and the production of its properties, by preserving the property and rights the component
of municipal property and its management, and the rationalization and improvement of its
exploitation ,which enables it to increase its resources and cover its increasing local expenditures.
Key Words: Municipal property, the product of exploitation, Valuation, Rationalization.
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مقدمة:
تمثل البلدية الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية
المستقلة ،كما تعتبر اإليرادات الذاتية من أهم الوسائل التي تضمن االستقاللية المالية للبلديات ،حيث
تمثل هذه االستقاللية تجسيدا لمبدأ الالمركزية الذي تقوم عليه البلدية في الجزائر ،وتعد أمالكها أداة
أساسية بيد السلطات المحلية ف ي تمثل مصدرا مهما لتمويل إيرادات البلدية من جهة ،وتحقيق الغايات
االجتماعية والتنموية من جهة أخرى.
بالرغم من امتالك معظم البلديات الجزائرية ألمالك هامة ومتنوعة ،إال أن الوضع المحلي الحالي أفرز
عدة ميزانيات عاجزة بسبب اتكالها على التمويل الخارجي من مساعدات وإعانات مالية تمنحها الدولة
والهيئات العمومية األخرى ،كما تتسم مداخيلها المتأتية من أمالكها وناتج استغالل مصالحها المحلية
بضعف كبير مقارنة باإليرادات الجبائية إذ ال تتجاوز نسبتها  %22من مجموع إيرادات الميزانية لدى أغلب
البلديات.
فمسألة التمويل المحلي تعتبر من أكبر التحديات والرهانات التي تواجه البلديات في الجزائر ،لذا كان
لزاما على المجالس الشعبية البلدية تثمين األمالك الوطنية الخاصة بها وهذا لتفعيل دور الالمركزية الذي
يتطلب منها تعزيز وتنمية مواردها الذاتية للتكفل بمهام المرفق العام وانجاز المشاريع التنموية هذا من
جهة ،ومن جهة أخرى تميز عائدات األمالك واالستغالل بالديمومة واالستمرارية عكس الموارد الجبائية التي
تعتبر موردا متقلبا وغير مستقر حسب طبيعة المحيط االقتصادي ،فاالهتمام ورد االعتبار لهذا النوع من
المداخيل وترشيد استغاللها سيساهم في توفير موارد مالية ال بأس بها مما يساعد على تغطية النفقات
المحلية المتزايدة وامتصاص العجز المسجل في العديد من ميزانيات البلديات خاصة في ظل تراجع اإلعانات
المالية المركزية وعدم استقرار االقتصاد الجزائري المهدد بتقلبات أسعار البترول.
ونظرا لالهتمام المتزايد بموضوع التمويل المحلي وكيفية تثمين أمالك الجماعات المحلية ،جاء بحثنا
هذا ليبرز واقع األمالك البلدية في الجزائر وآليات تحسينها وتثمينها.
مما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية " :ما هي آليات تثمين وتحسين عائدات الممتلكات البلدية في ظل
التحديات التي تواجهها؟ "
بغية التوصل إلى إجابات عن هذه اإلشكالية ،تم صياغة التساؤالت الفرعية التالية:
 فيما تتمثل مصادر إيرادات األمالك واالستغالل البلدية في الجزائر؟
 ما هو واقع تسيير األمالك البلدية في الجزائر؟
 ما هي التحديات والصعوبات التي تواجه البلدية لتنمية وتدعيم مواردها الذاتية غير الجبائية؟
 ما هي البدائل الممكنة واآلليات التي يمكن اعتمادها لترشيد وتثمين الممتلكات البلدية؟
تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل:
 المكانة الهامة التي تكتسيها أمالك البلدية في جميع الدول لما تضمنه من تحسين الوضعية المالية
المحلية وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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 كون أمالك البلدية أداة أساسية بيد السلطات المحلية تضمن لها إيرادات ثابتة ومستقرة عكس
اإليرادات الجبائية غير المستقرة والتي تعتمد عليها بشكل رئيس ي.
 تعتبر اإلدارات المحلية (البلديات) جهاز المهمات الحيوية ،تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية
المستقلة ،غير أن الدولة تنفق عليها مبالغ ضخمة سنويا ،لذلك ينصب االهتمام نحو كيفية تفعيل إيرادات
األمالك البلدية وناتج االستغالل باعتبارها إيرادات ذاتية دائمة.
تهدف الدراسة إلى:
 التعرف على المفاهيم الخاصة باألمالك البلدية وناتج االستغالل وكذا التمييز بين أنواعها.
 الوقوف على واقع مداخيل ممتلكات البلدية من خالل أخذ بلدية بودواو كنموذج.
 التطرق للمشاكل والصعوبات التي تعترض تسيير عائدات الممتلكات ونواتج االستغالل للبلديات وآليات
تحسين مداخيلها.
تم اعتماد المنهي الوصفي التحليلي ،حيث استخدمنا المنهي الوصفي في القيام بدراسة نظرية حول
الموضوع ،كما تم استخدام المنهي التحليلي والذي تجسد من خالل جمع الحقائق الراهنة حول واقع
مداخيل االستغالل واألمالك البلدية.
يحتوي البحث على أربعة أجزاء رئيسية ،كل جزء مقسم إلى مجموعة من المحاور الفرعية ،ففي الجزء
الرئيس ي األول تم تناول اإلطار العام للدراسة ،وفي الجزء الثاني تم التطرق إلى اإلطار المفاهيمي لناتج
االستغالل واألمالك البلدية في الجزائر ،أما الجزء الرئيس ي الثالث فقد تم فيه تناول كيفية إحصاء وتسيير
األمالك البلدية وأخيرا الجزء الرئيس ي الرابع الذي تم فيه التطرق إلى صعوبات تسيير األمالك البلدية وآليات
تحسين وتثمين مداخيلها.
 .IIمفهوم األمالك البلدية ونواتج االستغالل في الجزائر :
تعتبر نواتج االستغالل ومداخيل األمالك من الموارد الداخلية (الذاتية) غير الجبائية للجماعات
اإلقليمية ،وتتمثل في ناتج توظيف هذه األخيرة إلمكانياتها ومواردها الخاصة المرتبطة باستغالل أمالكها
وتسيير مواردها المالية وثروتها العقارية.
 .2التعريف القانوني لألمالك البلدية:
تتوفر البلدية على جملة من األمالك بحيث جاز لها التصرف فيها في حدود القانون كونها توفر دخل
دائم ،كما تعمل على استمرار أداء الخدمات العمومية.
أ .تعريف األمالك البلدية :هي اإليرادات الناتجة عن استعمال الجماعات اإلقليمية (البلدية والوالية)
ألمالكها بنفسها باعتبارها أشخاص اعتبارية تنتمي للقانون العام ،أو ما تحصل عليه نتيجة استعمال أمالكها
من طرف الغير بهدف رفع مداخيلها ،1ف ي الموارد التي تستعملها الجماعات اإلقليمية بهدف رفع مداخيل
تسييرها ،وتتمثل أهمها في :بيع المحاصيل الزراعية ،حقوق كراء الواجهات العامة ،حقوق استغالل األماكن
كالمعارض واألسواق وغيرها ،1وكذا إيجار العقارات ،حقوق الطرقات ،وامتياز المقابر.
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حدد القانون رقم  22-22المتعلق بالبلدية طبيعة األمالك التي تدخل ضمن ملكية البلدية ،حيث
نصت المادتين  222و 224منه على أن للبلدية أمالك عمومية وأمالك خاصة ،تتكون األمالك العمومية
من صنفين أمالك عمومية طبيعية كشواطئ البحر ،الثروات والموارد الطبيعية السطحية...الخ ،وأمالك
عمومية اصطناعية كالسكك الحديدية ،الموانئ ،المطارات ،الطرق والمنشآت الفنية .هذه األمالك غير
قابلة للتنازل وال التقادم وال للحجز.
أما األمالك الخاصة ف ي مفصلة وفق المادة  221من هذا القانون كما يلي:
 جميع البنايات واألراض ي التي تملكها البلدية غير المصنفة ضمن أمالكها والمخصصة للمصالح والهيئات
اإلدارية.
 المحالت ذات االستعمال السكني وتوابعها المتبقية ضمن األمالك الخاصة للبلدية والتي أنجزتها بأموالها
الخاصة.
 األراض ي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية.
 األمالك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة.
 العقارات والمحالت ذات االستعمال المنهي أو التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكيتها إلى البلدية.
 المساكن اإللزامية أو الوظيفية كما هي معرفة قانونا والتي نقلت ملكيتها إلى البلدية.
 األمالك التي ألغي تصنيفها من األمالك العمومية الوطنية والعائدة إليها.
 الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية والتي تقبلها حسب األشكال والشروط القانونية.
 األمالك اآلتية من األمالك الخاصة للدولة أو الوالية التي تم التنازل عنها للبلدية أو انتقلت ملكيتها التامة
إليها.
 األمالك المنقولة والعتاد الذي اقتنته أو أنجزته البلدية بأموالها الخاصة.
 الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها والتي تمثل قيمة حصص مساهمتها في تأسيس
المؤسسات العمومية ودعمها المالي.
ب .تعريف ناتج االستغالل المالي:
تتمثل نواتج االستغالل فيما تجنيه الجماعات اإلقليمية من استغالل مرافقها لقاء تقديمها لمختلف
الخدمات للمواطنين مقابل مبالغ رمزية ،أو الناتجة عن بيع المنتوجات التي توفرها وتتميز نواتج االستغالل
بالتنوع وترتبط وفرتها بمدى ديناميكية الجماعات اإلقليمية ،وتتكون عموما مما يلي :عوائد الرسوم
الجنائزية ،نواتج بيع السلع والخدمات المتمثلة في فحص وختم اللحوم ،حقوق الكيل والوزن والقياس،
وكذا الحقوق المرتبطة بحقوق الذبح ،حق االمتياز للفضاءات العمومية  ،إيرادات المتاحف...2الخ.
تجدر اإلشارة إلى أن نواتج االستغالل تشكل أداة هامة لالستقالل المالي إلى جانب ناتج األمالك إذا ما
تم الوقوف على حسن استغاللهما ،كما تستمد أهميتها أيضا نتيجة ارتباطها مباشرة بالخدمات التي تقدمها
البلدية من جهة ،وكذلك لسلطة البلدية من جهة أخرى سواء في تحديد مقدارها أو فيما يخص تحصيلها،
مع اإلشارة هنا أن الحرية ليست مطلقة بل تخضع لبعض الجوانب القانونية التي تحدد أسعار الخدمات.3
 .6أنواع األمالك البلدية :يمكن التمييز بين نوعين من األمالك البلدية :األمالك العقارية واألمالك المنقولة.4
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أ.األمالك العقارية :يقصد باألمالك العقارية للبلدية تلك األمالك العينية األصلية أو التبعية الثابتة والتي ال
يمكن نقلها من مكان آلخر دون أن تفقد قيمتها ،وتنقسم بدورها إلى قسمين:
 أمالك منتجة للمداخيل  :هي تلك األمالك التي تضمن مداخيل لخزينة البلدية من ناتج استغاللها
وتتضمن ما يلي:5
 الممتلكات العقارية :كالسكنات ،المحالت التجارية ،األسواق ،المذابح ،األكشاك...الخ. ملحقات ممتلكات البلدية :تتمثل في إتاوات استغالل أمالك البلدية (الدومين البلدي) كحقوقالطرقات ،حقوق التوقف أثناء المعارض والرسوم على األرصفة.
 أمالك غير منتجة للمداخيل:هي األمالك التي ال تدر مداخيل لخزينة البلدية وتتضمن:
 الممتلكات العقارية :كمقرات البلدية ،قاعات العالج ،المساجد ،المدارس ،المساجد...الخ. الممتلكات غير المبنية :كشبكة الطرق ،المساحات الخضراء ،اإلنارة العمومية...الخ.ب .األمالك المنقولة :هي األمالك التي يمكن نقلها من مكان آلخر دون أن تفقد قيمتها كالسيارات ،المكاتب،
أجهزة اإلعالم اآللي ،عتاد األشغال العمومية...الخ.
 .IIIكيفية إحصاء وتسيير األمالك البلدية:
تعتبر عمليتي إحصاء وكيفية تسيير األمالك البلدية ذات أهمية كبرى حيث تمكن البلدية من معرفة
ومتابعة جل أمالكها ووضعيتها ،وطريقة التسيير التي تضمن رفع مردودية هذه األمالك بما يتوافق مع
الوظيفة والهدف الموجهة له.
 .2إحصاء ومتابعة األمالك البلدية:
تتجلى المعرفة الحقيقية لكافة األمالك التابعة للبلدية عقارية كانت أو منقولة من خالل سجلين
هامين هما سجل المكونات العقارية وسجل الجرد ،كما يكتس ي مسك هذين السجلين طابعا إلزاميا.6
أ .سجل جرد األمالك العقارية:
يسمى أيضا بسجل المكونات العقارية أو سجل االرتكاز ،له شكل نموذجي محدد طبقا للتعليمة C1
(الملحق  ،7)61مقسم إلى أجزاء بحيث جزء منه مخصص لألمالك غير المنتجة كمقر البلدية،
المدارس...الخ ،وجزء مخصص لألمالك المنتجة كالمحالت التجارية ،األسواق...الخ ،وجزء آخر مخصص
لألمالك في طور اإلنجاز ،وجزء أخير مخصص للقيم التابعة أو المتنازل عنها للبلدية.
تجرد في هذا السجل كل األمالك العقارية التابعة للبلدية حسب ترقيمها التسلسلي وحسب طبيعتها وفق
الجزء المخصص لها ،كما يوصف فيه العقار وصفا دقيقا بداية من رقم مخططه المساحي وصوال إلى
قيمته التقريبية الحالية مرورا بطبيعته وموقعه ومحتواه وتاريخ بناءه واستخدامه ومراجع سندات الملكية.
ال يمكن صرف أي نفقة تت علق بملك بلدي إال إذا تم تطهير وضعيته وتسجيله في سجل المكونات
العقارية.8
ب .سجل جرد األمالك المنقولة:
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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هو سجل وصفي لألمالك المنقولة التابعة للبلدية ،شكله النموذجي محدد تحديدا دقيقا بموجب القرار
الوزاري المؤرخ في  ،2142/22/62تسجل فيه كل األشياء المنقولة التابعة للبلدية مهما كانت طبيعتها أو
مصدرها.
تستثنى من التسجيل في سجل الجرد ما يلي:
 األشياء المنقولة القابلة لالستهالك باالستعمال األول والتي ال يمكن استعمالها إال مرة واحدة كالورق،الزيوت ،المواد الصيدالنية...الخ.
 األشياء المنقولة غير القابلة لالستهالك باالستعمال األول والتي ال تتجاوز قيمة شراءها  022دج.9تهدف عملية الجرد في هذين السجلين لضمان حماية األمالك والحرص على استعمالها وفق األهداف
المسطرة لها ومتابعة حركتها.
كما يسهر المجلس الشعبي البلدي تحت مسؤولية رئيسه على مسك وتحيين سجل األمالك العقارية
وسجل جرد األمالك المنقولة.10
 .6تسيير األمالك العقارية المنتجة للمداخيل:
يتم تسيير األمالك العقارية المنتجة للمداخيل التابعة للبلدية بطرق مباشرة وغير مباشرة والمتمثلة في:
أ .االستغالل المباشر :يمكن للبلدية أن تقوم بتسيير مصالحها وأمالكها عن طريق مجلسها المنتخب في
شكل تداولي ،بحيث تستغل أمالكها استغالال مباشرا ،وتقيد إيرادات ونفقات االستغالل المباشر في ميزانية
البلدية ويتولى تنفيذها أمين خزينة البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ب .عن طريق وكالة اإليرادات :استثناء يمكن للبلدية أن تقرر منح ميزانية مستقلة لبعض المصالح العمومية
المستغلة مباشرة بإحداث وكالة إيرادات من طرف اآلمر بالصرف بموجب مقرر بعد الموافقة المبدئية
ألمين خزينة البلدية وذلك لتحصيل صنف من اإليرادات ،هذه الطريقة منظمة بموجب المرسوم التنفيذي
رقم  224-10المؤرخ في  2110/22/22المحدد لكيفيات إحداث وكاالت اإليرادات والنفقات وتنظيمها
وسيرها.
ج .التأجير :يعتبر من أكثر الطرق استعماال في التسيير حيث تلجأ البلدية إلى كراء أمالكها عن طريق عقد
إيجار وذلك باعتماد مبدأ المزايدة لضمان مداخيل أكثر لميزانية البلدية.
د .عن طريق مؤسسة عمومية :يمكن للبلدية أن تني ئ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية
والذمة المالية المستقلة من أجل تسيير مصالحها.11
ه .االمتياز والتفويض :يمكن للمصالح البلدية أن تكون محل امتياز طبقا للتنظيم الساري المفعول ،ويخضع
هذا االمتياز لدفتر شروط نموذجي.12
 كما يمكن للبلدية أن تفوض تسيير المصالح البلدية عن طريق عقد برنامج أو صفقة طلبية طبقا لألحكامالتشريعية و التنظيمية المعمول بها.
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تمثيل البلدية في عقود التسيير المتعلقة باألمالك الوطنية،
كما يتولى تمثيلها في الدعاوى القضائية المتعلقة باألمالك الوطنية التابعة لها.13
 .0واقع مداخيل االستغالل واألمالك لبلدية بودواو لسنوات  6222 ،6222 ،6222 ،6221و:6224
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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من خالل الجدول والشكل اآلتيين سيتم توضيح تطور ومدى مساهمة مداخيل االستغالل واألمالك
بلدية
بودواو
2014
2015
2016
2017

بيان ألهم مداخيل األمالك
واالستغالل
 المحالت التجارية األسواق المغطاة السوق اليومي للتجزئة -المذبح البلدي

 المحشر البلدي حقوق األماكن والتوقف - 2018حقوق الحجز

مجموع االيرادات
الكلية

مداخيل االستغالل واألمالك

1 413 908 578
1 614 041 992
1 289 240 524
1 072 079 248

50 000
1 055 000
945 000
792 000

النسبة
%
0,004
0,065
0,073
0,074

3 105 798
4 688 723
31 016 459
43 992 804

1 044 455 069

982 000

0,094

47 312 842

ناتج االستغالل

ناتج األمالك

النسبة
%
0,220
0,290
2,406
4,104

مداخيل
مجموع
األمالك واالستغالل
3 155 798
5 743 723
31 961 459
44 784 804

النسبة
%
0,223
0,356
2,479
4,177

4,530

48 294 842

4,624

لبلدية بودواو في مجموع إيرادات قسم التسيير كما يلي:

الجدول رقم  :22تطور مداخيل األمالك ونواتج االستغالل لبلدية بودواو لسنوات  6221إلى .6224
المصدر :انجازات الحسابات اإلدارية لبلدية بودواو لسنوات من  6221إلى .6224

الشكل رقم :22مساهمة مداخيل االستغالل واألمالك لبلدية بودواو في مجموع إيرادات قسم التسيير
لسنوات من  6221إلى .6224
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يبين الجدول السابق تطور مداخيل األمالك ونواتج االستغالل لبلدية بودواو لسنوات من  6221إلى ،6224
ومن خالل الجدول رقم  01والشكل رقم 01يمكن استنتاج ما يلي:
 تعتبر نواتج االستغالل موارد جد ضئيلة لبلدية بودواو حيث ال تتجاوز مساهمتها في إيرادات التسيير نسبة ،%2وهي ناتجة عن ما تحصل عليه لقاء تقديمها لبعض الخدمات كحقوق المحشر ودفاتر الشروط ،وقد
عرفت ارتفاعا نسبيا خالل سنوات من  6221إلى .6224
 عرفت مداخيل األمالك للبلدية ارتفاعا ملحوظا ومعتبر خالل السنوات األخيرة ،حيث سجلت نسبةمساهمة جد ضئيلة في إيرادات التسيير تقدر بـ  %2.66و %2.61لسنتي  6221و ،6222لترتفع بعد ذلك إلى
 %6.12سنة  ،6222ثم شهدت ارتفاعا ملموسا لسنتي  6222و 6224حيث بلغت نسبة مساهمة مداخيل
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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األمالك في مجموع إيرادات قسم التسيير  %1.22ثم  %1.20على التوالي ،يرجع هذا االرتفاع والتحسن في
المداخيل لتطبيق اإلجراءات والتعليمات الرامية لتحيين اإليجار وتثمين الممتلكات ومن أبرزها المذكرة رقم
12المؤرخة في  6222/20/22الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المتعلقة
بترشيد النفقات وتحيين أسعار اإليجار ،وكأمثلة ألهم اإلجراءات والتدابير المتخذة لبلدية بودواو سنة 6222
ما يلي:
 تحيين عقود اإليجار وتثمين األسعار بما يتوافق وأسعار السوق بالنسبة إليجار المحالت التجارية. تحويل ملكية المحالت في إطار  222محل لكل بلدية (ما يعرف بمحالت الرئيس) مجانا ألمالك البلديةوإجبارية تسجيلها بسجل جرد األمالك العقارية ،14هذا اإلجراء مكن البلدية على غرار جميع بلديات الوطن
من كراء هذه المحالت وبالتالي زيادة مداخيل أمالكها.
السوق اليومي الذي لم يكن مستغال أصبح مؤجرا بمبلغ سنوي يقدر بـ  18.050.000,00دج.حظيرة السيارات لم تكن مستغلة أصبحت مؤجرة بمبلغ سنوي يقدر بـ  11.000.000,00دج.رغم هذا االرتفاع في مداخيل االستغالل واألمالك إال أنها تبقى تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بحجم األمالك
وطبيعتها ،وكذا مقارنة بباقي اإليرادات األخرى وعلى رأسها اإليرادات الجبائية كون البلدية تتميز بعدة
نشاطات صناعية وتجارية ومهنية ،إال أنه ومن خالل هذا االرتفاع الملحوظ يمكن للبلدية إذا ما استمرت
على هذه الوتيرة في االهتمام برفع ناتج االستغالل ومداخيل أمالكها وتحسين استغالل ممتلكاتها أن تعزز
مكانة إيراداتها الذاتية مما يساعدها على الوصول لألهداف المسطرة ودعم وتعزيز استقالليتها.
 . IVصعوبات تسيير األمالك البلدية واليات تحسين وتثمين مداخيلها:
تعاني أمالك البلديات من مجموعة من المشاكل واإلختالالت التي أدت لخلق صعوبات كثيرة أمام
المسؤولين المحليين حالت دون التحكم الجيد في تسيير أمالك بلدياتهم وتثمينها ،والتحصيل الجيد
لمداخيل استغاللها ،لذا بات من الضروري إعادة االعتبار لهذه اإليرادات وتنميتها وإيجاد آليات تساعد على
التحكم الجيد في تسييرها لرفع مردوديتها.
. 1صعوبات ومشاكل تسيير األمالك البلدية:
رغم األهمية البالغة والتنوع الذي تتميز به نواتج االستغالل واألمالك البلدية إال أن إيراداتها ضئيلة
جدا مقارنة بالموارد الذاتية الجبائية ،ويمكن حصر أسباب ضعف هذه الموارد و العوائق التي تواجهها فيما
يلي:
 سجل الممتلكات العقارية غير محين وغير ممسوك بطريقة صحيحة ،وغير موجود في الكثير من البلديات،وكنتيجة لذلك فإن معظم البلديات ال تعرف حتى ممتلكاتها كما أنها ال تملك وثائق ثبوتية للعديد منها.
 أمالك عقارية معتبرة مؤجرة بمبالغ رمزية ال تمثل قيمتها وال تسمح حتى بصيانتها. أغلب عقود اإليجار للعقارات غير محينة (منتهية المدة) خاصة بالنسبة للمحالت التجارية والسكنية،وبعضها مستغل بدون عقود وبمقابل رمزي أو حتى بدون مقابل.
 وجود أمالك معتبرة في حالة متدهورة ومهملة رغم المبالغ الهامة المرصودة إلنجازها كروضات األطفال،المكتبات البلدية ،محالت تشغيل الشباب...الخ.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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 بطئ إجراءات تقييم األمالك وتحديد السعر االفتتاحي من طرف مصالح أمالك الدولة مما يضيع عائداتكبيرة لميزانية البلدية.
 النزاعات المستمرة بين البلدية ومديرية أمالك الدولة حول أحقية الملك للعديد من األراض ي واألمالك. تحصيل ضعيف جدا لمداخيل تأجير األمالك مقارنة مع التقديرات المرصودة بالميزانية والتي تكون بناءعلى قوائم اسمية محددة تعتبر حقوق مثبتة وجب تحصيلها ،لذا فإن ترحيل الباقي للتحصيل من سنة
ألخرى يعتبر كإيرادات صعبة أو مستحيلة التحصيل.
 غياب التنسيق بين مصالح البلدية وأمين خزينة البلدية مما يؤثر سلبا على عملية التحصيل. إن نسب الزيادات في اإليجار للسكنات التي تملكها البلدية ال تطبق من قبل العديد منها ،كما أن أسعاراإليجار يتم إقرارها بشكل عشوائي دون مراعاة لألسعار الفعلية بالسوق والقيمة اإليجارية الحقيقية السيما
بالنسبة
للمباني القديمة نظرا لقدمها ولمبالغ اإليجار المنخفضة بشكل مفرط عمليا.15
 عدم رصد األموال الالزمة لترميم و صيانة وإعادة تأهيل األمالك البلدية. كما يعتبر أسلوب التسيير لألمالك المنتجة من أسباب ضعف مداخيل األمالك ،إضافة لتعود البلدياتعلى نمط خاص في تسيير ممتلكاتها يغلب عليه النمطية أكثر من المرونة واإلبداع والتكيف.16
 ثقافة االتكال على تحويالت وإعانات الدولة الممنوحة للبلديات بصفة دورية تؤدي إلى عدم بذل جهدلتنمية اإليرادات الذاتية ،وتقتل روح المبادرة المحلية في استغالل األمالك المحلية سواء من قبل المسيرين
أو المواطنين مما يجعل المجتمع خامال ال يحث على االستغالل األمثل لألمالك المحلية بغية النهوض
بالتنمية.17
 نقص الكفاءات المحلية المؤهلة للتسيير الرشيد لألمالك المحلية وجعلها أكثر مردودية ومرونة في مواكبةالنشاطات التي تدر أكثر مداخيل سواء كانوا منتخبين أو مستخدمين ،إضافة لعدم اشتراط قانون االنتخاب
لمستوى دراس ي معين للمرشحين للمجالس المحلية المنتخبة يسمح بوصول منتخبين محدودي المؤهالت
مما ينعكس سلبا على تثمين وحسن استغالل األمالك المحلية.18
 احتالل مساحات كبيرة من األمالك العقارية البلدية كسكنات فوضوية ضيع على البلديات العديد منالعقارات التي يمكن استغاللها أو توجيهها لالستثمار خاصة مع التوجه االقتصادي الجديد الذي يجب أن
تتحلى به البلدية باعتبارها قاعدة للتنمية.
 عدم مردودية بعض األمالك رغم المبالغ الكبيرة المرصودة لبنائها بسبب موقعها البعيد عن التجمعاتالسكنية كبعض المحالت المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب و افتقار بعضها للتهيئة ،شبكة
الطرق...الخ.
 كما ساهم التقسيم اإلداري لسنة  2141في خلق بلديات عاجزة ال تمتلك موارد ذاتية وال تعيش إال بفضلإعانات الدولة مقابل بلديات غنية تحوز على إيرادات ذاتية معتبرة.19
 تنازل البلدية عن األمالك العقارية لصالح الدولة وانتهاج الدولة لسياسة الثورة الزراعية إضافة إلجراءاتتصفية المؤسسات العمومية المحلية أفقد البلديات ممتلكات معتبرة كانت تمول ميزانياتها.
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 إهمال و جهل معظم المسؤولين المحليين لإلتاوات المنصوص عليها قانونا ومقابل الخدمات المقدمةوعدم متابعة بعض الرسوم التي قد توفر مبالغ ال بأس بها كاللوحات اإلشهارية ،الحمامات
للغير،
المعدنية...الخ .
 وجود مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم وتنظم أمالك الجماعات اإلقليمية بشكلعام فقط ،إضافة لتقادم وتعارض العديد من األحكام الواردة في هذه النصوص في مضمونها مع قواعد
الالمركزية اإلدارية والتسيير ألمالك وممتلكات الجماعات اإلقليمية ،كإلزامية مصادقة الوالي على مداوالت
المجلس الشعبي البلدي المتضمنة التنازل عن األمالك العقارية للبلدية  20حيث تتعارض هذه المادة مع
مبدأ المركزية تسيير أمالك البلديات التي تضمنها قانون البلدية السابق رقم .24-12
 جهل غالبية المسؤولين والمنتخبين المحليين لهذه النصوص القانونية المعمول بها أو تجاهلها أحيانا،وذلك بسبب قدمها زمنيا أو لصعوبة التعامل معها وفهمها.
 إضافة لما سبق ذكره من أسباب وصعوبات تتمحور بين مسؤولية الدولة ،المسؤولين المحليين ،عوائقتسييرية ،قانونية...الخ ،ال يمكن إخالء مسؤولية المواطن المحلي الذي ساهم هو اآلخر في تراجع وتدني
مردودية األمالك البلدية نظرا النعدام المسؤولية وروح المواطنة لدى الكثير مما أدى لعدم المحافظة
وتدهور حالة األمالك كون ذهنية ''البايلك'' الزالت تسيطر على العقول وتتوارث لألجيال.
 .6آليات تحسين وتثمين األمالك البلدية:
لقد ألزم القانون على رؤساء المجالس الشعبية البلدية اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتثمين
أمالكها بصفة دورية وجعلها أكثر مردودية ،كما صاحب ذلك مجموعة من التعليمات والقرارات واآلليات
التي تصب في مجملها لزيادة مداخيل البلدية من ناتج أمالكها ،وانطالقا من ذلك ومن الصعوبات السالفة
الذكر يمكن سرد مجموعة من اآلليات لتحسين وتثمين مداخيل األمالك البلدية ومن أهمها:
 ضرورة اإلحصاء الدقيق والشامل لكافة األمالك العقارية التابعة للبلدية وحصرها في سجل الممتلكاتالعقارية ومسك سجل جرد األمالك المنقولة مهما كان مصدر تمويلها ،21مع ضرورة مسك هاذين السجلين
بصفة جيدة ومنتظمة حيث يكتسيان طابعا إلزاميا.
 البحث عن عقود ملكية العقارات التي ال تحوز البلدية على عقودها بالتنسيق مع المصالح المعنية (أمالكالدولة ،مسح األراض ي ،المحافظة العقارية ،)...وإبرام اتفاقية مع خبير عقاري لمساعدتها على إتمام هذه
العملية.
 اإلسراع في إتمام إجراءات نقل ملكية المحالت المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب من األمالك الخاصةللدولة إلى األمالك الخاصة للبلدية.22
 تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  221-22المؤرخ في  6222/20/62الذي يحدد شروط وكيفياتوضع المحالت المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب تحت التصرف من أجل رفع مردودية أمالكها وخلق
إيرادات إضافية ،كما تعطى األولوية للمشاريع المراد ترقيتها والتي توفر عددا كبيرا من مناصب الشغل.23
 االستغالل الجيد لألمالك العقارية المنتجة للمداخيل خاصة غير المستغلة منها أو التي انقضت مدةإيجارها مع تفضيل مبدأ المزايدة الذي يسمح بمضاعفة العروض لضمان أكثر مردودية.
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 ضبط إيجار المباني السكنية وتكييفها مع تلك المطبقة من طرف مؤسسات اإليجار ((OPGI,AADLبزيادات تدريجية تمتد على عدة سنوات.
 تسوية الساكنين غير الشرعيين بعقود منظمة مما يضمن حقوق و التزامات كل طرف. تحيين عقود اإليجار ومراجعة بالزيادة عند كل تجديد مبالغ اإليجار لألمالك القابلة للتجديد ال سيماالمحالت التجارية لتفادي الوضعية المتدنية لعائدات بعض هذه األمالك المؤجرة بأسعار رمزية ال تمثل
قيمتها الحقيقية.
 تنفيذ بنود عقود اإليجار للمستأجرين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية ال سيما في حالة عدم دفع مستحقاتاإليجار في مواعيدها لضمان التحصيل الفعلي إليراداتها.
 الصيانة الدورية لألمالك المنتجة وغير المنتجة لضمان أكثر مردودية واستمرارية. استعمال ناتج األمالك البلدية في انجاز عقارات جديدة منتجة للمداخيل لضمان تمويل خزينة البلديةمقابل التقليل من المشاريع ذات الطابع الفخري.
 المتابعة المستمرة والدائمة لعملية التحصيل بالتنسيق مع أمناء خزائن البلديات واتخاذ كافة اإلجراءاتالقانونية ضد المتقاعسين.
 تفعيل دور أمناء خزائن البلديات في عملية التحصيل وتزويدهم بالوثائق والسندات الالزمة لذلكوإشراكهم في البحث عن طرق التثمين.
 اعتماد بطاقية محلية مع ضرورة رقمنة واعتماد شبكة للمعلومات واالتصاالت بين جميع المتدخلينوالجهات المعنية (البلدية ،الوالية ،أمين الخزينة ،أمالك الدولة...الخ) لتتبع تسيير األمالك وضمان عملية
التحصيل.
 الرقابة المستمرة لوضعية المنقوالت خاصة العتاد المكون لحظيرة البلدية المؤجر للغير وذلك للمحافظةعلى مردوديته مع ضرورة تطهير وضعية حظيرة البلدية وتصفيتها من العتاد التالف وفق القوانين والتنظيم
المعمول بهما في هذا المجال ،واستعمال عائداته في مشاريع منتجة للمداخيل.
 احتواء األسواق والباعة الفوضويين على األرصفة وتسوية وضعيتهم لكسب مداخيل مستقرة ودائمة منحقوق المكان في إطار استقطاب االقتصاد غير الرسمي الذي يمثل تحدي كبير بالنسبة للدولة وللجماعات
اإلقليمية.
 يجب اعتماد الرخص في شكل اتفاق عند كل استعمال مؤقت للدومين البلدي العمومي (شرف المقاهي،معروضات المنتجات الغذائية على قارعة الطريق...الخ).
 إعذار الهيئات التي ألحقت ضررا بالطريق العام أو ملحقاته ولم تقم بإعادته لحالته األصلية جراء ماأتلفته األشغال التي قامت بها ،وعند الرفض يتعين على البلدية القيام بإصالحه وإعداد سند تحصيل
إجباري ضدها.
 فرض رسم تدريجي عند تجديد رخص االستغالل للحظائر الشرعية ،مواقف السيارات ،حقوقالتوقف...الخ.24
 تشجيع تفويض تسيير بعض المصالح والمرافق العمومية المحلية للقطاع الخاص لتحسين ناتجاستغاللها.
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 تسطير برامج للتظاهرات التجارية والثقافية على مستوى البلدية لتنويع مداخيلها والرفع من القيمةاالقتصادية المحلي ة وخلق مناخ لالستثمار المحلي وترقيته في مختلف المجاالت (الصناعة ،الفالحة،
الخدمات...الخ).
 -تشجيع السياحة المحلية بمختلف أنواعها الستقطاب أكبر عدد من السياح وضمان مداخيل جديدة.

* المقاربة الجديدة:
 توسيع قائمة الممتلكات البلدية عن ما هو معمول به كتأجير المباني واألـسواق...الخ إلى استغالل ممتلكاتأخرى تستقبل نشاطات وخدمات كالمسرح والسينما ومراكز التعليم والتكوين ومختلف الفنون
والتكنولوجيات الحديثة الذي من شأنه أن يوفر مداخيل إضافية للبلديات.25
 يشكل اقتصاد البنايات للطاقة رهانا مهما للجماعات اإلقليمية وذلك بوضع برامج تهيئة البناياتالمخصصة للمرافق العمومية أو المنتجة للمداخيل تحترم المقاييس والمعايير التي تخفض استهالك الطاقة
وذلك بإدماج الطاقات المتجددة مما يعمل على توفير ميزانيتها وترشيد نفقاتها.
 تعتمد نجاعة تسيير الممتلكات البلدية على مدى مالئمة هذه الممتلكات مع الحاجيات والتكلفة الماليةوذلك بإدراج انشغاالت المواطن المستفيد من المرافق العمومية المحلية واهتمامات موظفيها وتهيئة هذه
الممتلكات لتتالئم والمهام الموكلة للجماعات المحلية.
 تساهم عملية الجرد في الحصول على معلومات حول الممتلكات (وضعيتها القانونية ،استعماالتها ،القيمةالمالية القتنائها ،حالتها) فجمع هذه المعلومات يمكن من رؤية واضحة وشاملة وتحديد النقائص.
التحديد الجيد لألهداف واالنتقال من منطق النتائج إلى التسيير باألهداف حسب طبيعة الممتلكات يسمحبوضع اإلستراتيجية المالئمة المتبعة للمسؤولين المحليين مع تهيئة المحالت بما يتالءم والتخصيص المراد
توجيهها إليه وتسمح بالتغيرات وفق المستجدات أو تغيير طريقة التسيير وفق منهجية تأخذ بعين االعتبار
المتغيرات ومحيط الجماعات اإلقليمية.26
 الممتلكات البلدية ذات الداللة الرمزية يجب إعطاءها عناية خاصة ألنها غالبا ما تحتل موقع متميز كماأن المواطن المحلي مرتبط بها تاريخيا وليس من السهل تغيير تخصيصها لذا تبقى تهيئتها وتثمينها أحسن
لطريقة لالستفادة منها.27
خاتمة:
تشكل عائدات األمالك واالستغالل للبلديات موارد مالية دائمة ومتنوعة ،إال أنها تعاني من تهاون كبير
في االهتمام بها وفي تسييرها أفقدها األهمية الكبيرة التي تحض ى بها إلنعاش الميزانيات المحلية.
قصد تجسيد استقاللية البلديات من الجانب المالي وإسهامها في التنمية المحلية المستدامة ،وجب
تفعيل دورها من خالل االعتماد على مواردها الذاتية المتأتية من عائدات ممتلكاتها وناتج استغالل مرافقها
وعدم االكتفاء واالتكال على الموارد الجبائية واإلعانات الخارجية ،لكن إهمالها وسوء تسييرها وضعف
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جردها من طرف مسؤولي المجالس الشعبية البلدية إضافة إلى صعوبات ومشاكل تسييرها وقفت عائقا
أمام تثمينها وحالت دون التمكن من تحصيل المداخيل المترتبة عن استغاللها.
لذا فإن التحكم الجيد في تسيير األمالك البلدية واالستغالل الجيد لمرافقها وتحسين مداخيلها بات
ضرورة حتمية تفرض على المسؤولين المحليين دورا أكثر نشاطا وديناميكية من خالل تفعيل جل اآلليات
الممكنة لتثمين ممتلكاتها وتحسين وترشيد مواردها ،والبحث الدائم عن موارد جديدة وثابتة تضمن تحسين
الوضعية المالية المحلية وتحقق النجاح في النهوض االقتصادي واالجتماعي بما يضمن مجابهة مختلف
األعباء والتكاليف لتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطن المحلي وترسيخ مبدأ االعتماد على النفس ،وهذا ال
يتأتى إال من خالل المحافظة على األمالك والحقوق المكونة لممتلكات البلدية والسهر على ضمان السير
الحسن لمرافقها للحد من مختلف أشكال اإلهمال والتسيب والنقائص التي تعانيها لتحقيق األهداف
المرجوة والمسطرة ،وتحصيل كافة المداخيل المتأتية من استغالل أمالكها ومرافقها وتحسين مردوديتها،
مع أخذ جميع التدابير الالزمة لتثمينها دوريا ومراجعة طرق وشروط استغاللها وتحيين مختلف التعريفات
لتحقيق الفعالية والنجاعة المرجوة ،والتي سيتضمنها المرسوم التنفيذي المنتظر صدوره قريبا ،والذي
سيحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية ،حيث يعتبر
هذا المرسوم كآلية لتثمين الممتلكات البلدية في ظل االستغالل األمثل لكل اإلمكانيات والوسائل لتحقيق
نجاعة تسيير هذه األمالك.
األمر الذي دفعنا لتقديم بعض التوصيات منها:
اإلسراع في اعتماد مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العموميةوالخاصة التابعة للجماعات المحلية ،لتفادي تعدد وتعارض النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم
وتنظم ممتلكات الجماعات اإلقليمية.
 اعتماد برامج الكترونية تتعلق بتسيير األمالك المحلية لتفادي النقائص والصعوبات التي تواجهالمسؤولين المحليين في التحكم الجيد في تسيير ممتلكاتهم وتثمينها وتحول دون تحصيل المداخيل المترتبة
عن استغاللها.
 اعتماد طرق جديدة لتسيير المنتخبين المحليين لألمالك كإشراك القطاع الخاص والتفويض مما يدنيالتسيب في التسيير واإلهمال في تحصيل المداخيل ،مع ضرورة االنتقال لمنطق التسيير باألهداف حسب
طبيعة الممتلكات.
 العمل على استخدام التقنيات الحديثة للتسيير والتخلي عن النمطية التي تكبح مرونة التكيف فياستخدامات الممتلكات البلدية مع ضرورة الصيانة الدورية للممتلكات البلدية.
 تفعيل آليات الرقابة على استعمال المال العام لحماية األموال العمومية ومداخيل البلدية الذي طالماكانت محال لالستغالل غير العقالني.
اإلحاالت والمراجع
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 1بلعسل حنان ،لعماري سعاد ،مالية الجماعات المحلية بين النصوص والممارسة ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون
الجماعات المحلية والهيئات االقليمية ،كلية العلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،6222 ،ص .24
 2المادة  ،6القانون رقم  21-24المؤرخ في  ،6224/22/62يعدل ويتمم القانون  02-12المؤرخ في  2112/26/22والمتضمن قانون األمالك
الوطنية ،ج ر عدد  11المؤرخة في .6224/24/20
 3سالوي يوسف ،مفهوم التنمية المحلية في القانون الجزائري ،أطروحة دكتوراه ،فرع القانون العام ،تخصص الدولة والمؤسسات العمومية،
كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،6224-6222 ،2ص .612
المادة  ،222القانون رقم  22-22المؤرخ في  6222/22/66المتعلق بالبلدية.
: Instruction interministériel C1 sur les opérations financières des communes, Ministère de l’intérieur-Ministère des finances, 1971.
 :6المواد  ، 221-222القانون رقم  22-22المؤرخ في  6222/22/66المتعلق بالبلدية.
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إصالحات المالية المحلية كآلية لترشيد النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية في الجزائر
Local financial reforms as a mechanism to rationalize public expenditures in the budget of
local authorities in Algeria
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ملخص:
تعالي هذه الورقة البحتية موضوع اإلصالحات المالية المحلية كألية لترشيد النفقات العامة في
ميزانية الجماعات المحلية في الجزائر ،فبعد إنهيار أسعار المحروقات وشح اإليرادات المالية المحلية،
أصبح لزاما على الدولة الجزائرية التحكم في النفقات العامة ،ال يتوقف تحقيق مختلف األهداف
اإلقتصادية واإلجتماعية على التوسع في النفقات العامة بقدر ما يتوقف على مدى ترشيدها وتوفير آليات
الرقابة عليها بغية تحقيق أهدافها المحددة مسبقا.
ل ــذا إتخ ــذت ال ــدول ــة الجزائري ــة مجموع ــة من اإلص ـ ـ ـ ــالح ــات الم ــالي ــة المحلي ــة بغي ــة مع ــالج ــة عجز ميزاني ــات
الجماعات المحلية وترشيد نفقاتها لتحقيق أهداف التنمية المحلية في إطار قوانين المالية
الكلمات المفتاحية : :اإلصالحات المالية ،المالية المحلية ،الجماعات المحلية ،ترشيد النفقات
العامة
Abstract:
This research paper addresses the subject of domestic financial reforms like
the mechanism budget in Algeria , so after the price collapsing of oils and decreasing
of the municipality budget’s imports , the Algerian state has to control localized
expenditure , well achieving economics and social goals are based on public
expenditures rationalization and its control methods .
Therefore the Algerian state made some financial reforms In order to process
the disability of local communities budget and spend their expenditures to achieve
their localized development purposes under financial laws.
Keywords: Financial reforms ; Local financial ; Local communities ; public
expenditures rationalization.

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

300

تقار عبد الكريم ،.دربان أحمد .و بودور شوريب

 .1مقدمة:
تعتمد الدولة الجزائرية على قاعدة أولوية النفقات العامة على اإليرادات العامة ،تعتبر النفقات
العامة األداة األساسية التي تساعد الدولة وهيئاتها المحلية على ممارسة نشاطها المالي الرامي إلى إشباع
الحاجات العامة للمواطنين ،ودفع عجلة التنمية المحلية اإلقتصادية واإلجتماعية.
تعاني الجماعات المحلية من ضعف مواردها المالية الذاتية والخارجية ،مما جعلها في كل مرة غير
قادرة على تغطية نفقاتها العامة الملقاة على عاتقها ،فأدى إلى ظهور عجز في ميزانيات الجماعات المحلية
بشكل دوري ،األمر الذي ضغط على الدولة الجزائرية التدخل عن طريق وضع إصالحات مالية محلية من
شأنها تحقيق التوازن المالي لميزانيات الجماعات المحلية ،وتوفير إحتياجات المواطنين.
تندرج هذه اإلصالحات المالية المحلية ضمن رؤية طويلة المدى على تشخيص الهيكل المالي المحلي
والتفكير العميق في كيفية الحصول على الموارد المالية الذاتية والخارجية المحلية وإنفاقها بطريقة عقالنية
على كافة القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية وذلك بإحترام قوانين المالية لتحقيق أهداف التنمية المحلية.
إنطالقا مما سبق تتمحور إشكالية الدراسة في :ما مدى اإلصالحات المالية المحلية التي إستخدمها
المشرع الجزائري في ترشيد النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية؟
لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة إعتمدنا في تحليلنا لهذه الدراسة على الفرضيات التالية:
 يتميز الهيكل المالي للجماعات المحلية بضعف موارده المالية وسوء إستغاللها بما يؤدي إلى عدم كفاية
اإلعتمادات المالية في تحقيق أهداف التنمية المحلية.
 تندرج اإلصالحات المالية المحلية ضمن توجهات الدولة المتعلقة بترشيد فعالية النفقات العامة
لتحقيق أهداف التنمية المحلية.
لقد جاءت هذه الدراسة لسببين هما:
 معرفة األسباب التي أدت إلى تفاقم عجز ميزانية الجماعات المحلية.
 معرفة مختلف اإلصالحات واإلجراءات واألساليب المتخذة من طرف الدولة الجزائرية المتعلقة
بترشيد النفقات العامة.
تهدف هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 دراسة األسباب التي أدت عدم فعالية النفقات العامة للجماعات المحلية.
 دراسة اإلصالحات المالية المحلية ومدى تأثيرها على فعالية النفقات العامة.
لقد قسمنا هذه الدراسة إلى ثالثة محاور ،تناولنا في المحور األول تشخيص الهيكل المالي للجماعات
المحلية في الجزائر ،تناولنا في المحور الثاني النقائص التي تواجه الجماعات المحلية لتحقيق فعالية
النفقات العامة في الجزائر ،كما تناول في المحور الثالث اإلصالحات المالية المحلية ودورها في ترشيد
النفقات العامة للجماعات المحلية.
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 .2تشخيص الهيكل المالي للجماعات المحلية في الجزائر:
حدد المشرع الجزائري من خالل النصوص القانونية موارد مالية متنوعة للجماعات المحلية ،تقوم
الدولة بتحصيل هذه الموارد لصالح الخزينة العامة للدولة ،وأخرى لصالح الجماعات المحلية.
 .2.6الموارد المالية الذاتية للجماعات المحلية في الجزائر :تتمثل الموارد المالية للجماعات المحلية في
مدى قدرتها المالية الذاتية في تمويل نفقاتها العامة ،ويمكن تقسيم الموارد المالية الذاتية إلى:
 .2.2.6الموارد المالية الذاتية غير الجبائية للجماعات المحلية :تتمثل الموارد المالية الذاتية غير الجبائية
في اإليرادات المتحصلة من توظيف الجماعات المحلية إلمكانياتها الخاصة المرتبطة بإستغاللها ألمالكها
وتسيير مواردها المالية والعقارية ،تتمثل هذه الموارد في:1
أ .إيرادات ونواتج األمالك :تنتج هذه اإليرادات عن إستغالل الجماعات المحلية ألمالكها بنفسها ،أو ما
تحصل عليه نتيجة استعمالها من طرف الغير بإعتبارها شخص إعتباري تنتمي إلى القانون العام ،تتمثل
هذه اإليرادات في :بيع المحاصيل الزراعية ،حقوق اإليجار ،حقوق إستغالل األماكن في المعارض ،األسواق
وأماكن التوقف ،حقوق وعوائد اإلمتيازات (رخص البناء ،إستعمال المساحات العامة).
ب .إيرادات اإلستغالل المالي :تتمثل في الموارد المالية الناتجة عن بيع المنتجات أو تأدية خدمات
للمواطنين ،2تتسم هذه الموارد بالتنوع وترتبط وفرتها بمدى فعالية نشاطات الجماعات المحلية ،وتتكون
هذه اإليرادات من :بيع السلع وتأدية الخدمات المتمثلة في فحص وختم اللحوم أو حفظها ،رسوم عمليات
الرقابة الصحية ومكافحة األوبئة ،حقوق الكيل ،الوزن والقياس ،حقوق التخزين واإليداع في المخازن
العمومية الصناعية والتجارية والحضائر العمومية.
 .6.2.6الموارد المالية الذاتية الجبائية للجماعات المحلية :تحتل اإليرادات الجبائية أهمية كبرى في
ميزانياتها ،3وتتمثل هذه الموارد المالية الجبائية للجماعات المحلية فيما يلي:
أ .الموارد المالية الجبائية المخصصة كليا للجماعات المحلية :تتكون هذه الموارد من مختلف الضرائب
والرسوم التي تعود حصيلتها مباشرة للجماعات المحلية ،وتتمثل في:
 الرسم على النشاط المنهي :يعتبر الرسم على النشاط المنهي ضريبة من الضرائب المباشرة التي تفرض
على رقم األعمال المحقق في الجزائر.
أني ئ هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة  ،2112وذلك بإدماج كل من "الرسم على النشاط الصناعي
والتجاري" الرسم على النشاط غير التجاري" في رسم واحد سمي "الرسم على النشاط المنهي" ،أحكامه
مذكورة في المواد من  622إلى  664من قانون "الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يطبق هذا الرسم على األشخاص الطبيعيين أو المعنويون الذين يمارسون نشاطا يحقق أرباحا
صناعية تجارية خاضعة للضريبة على الدخل اإلجمالي أو أرباحا خاضعة للضريبة على أرباح الشركات،
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األشخاص الطبيعيين الذين يخضعون للضريبة على الدخل اإلجمالي فئة األرباح غير التجارية (مثل أصحاب
المهن الحرة).4
يحدد المعدل العام لرسم على النشاط المنهي بـ  % 6من رقم األعمال الخاضع خارج الرسم على
القيمة المضافة ،يرفع المعدل إلى  % 0بالنسبة لنشاط نقل المحروقات عبر القنوات ،توزع حصيلة الرسم
على النشاط المنهي وفق التوزيع التالي:5
الجدول رقم  :22نسب توزيع الرسم على النشاط المنهي
معدل الرسم
المعدل العام % 6
المعدل الخاص % 0

الوالية
%2.21
%2.44

البلدية
%2.02
%2.12

الصندوق المشترك للجماعات المحلية
%2.22
%2.22

 الرسم العقاري :يشمل هذا الرسم على ما يلي:6
 الرسم العقاري على الملكية المبنية :يطبق هذا الرسم على الملكية المبنية فوق التراب الوطني باستثناء
تلك المعفية من الضريبة الصريحة ،سواء كانت معدة ألغراض سكنية أو تجارية أو صناعية ،يكلف بدفع
هذا الرسم مالك العقار أو المستأجر مهما كان هذا الشخص طبيعيا أو معنويا على أساس ناتج القيمة
اإليجارية لكل متر مربع للملكيات المبنية ،ويحدد معدالت هذا الرسم كمايلي:
الجدول رقم  :26معدالت الرسم العقاري المطبقة على الملكيات المبنية والملكيات التابعة لها
طبيعة الملكية
الملكيات المبنية
الملكيات المبنية ذات اإلستعمال السكني المملوكة من
طرف األشخاص الطبيعيين وغير مشغولة
األراض ي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية

المساحة م6
-

المعدل %
%3
% 10

أقل أو يساوي 222
تفوق  222وأقل أو يساوي 222
تفوق 222

%2
%2
% 22

 الرسم العقاري على الملكية غير المبنية :تتمثل هذه الملكية في األراض ي الفالحية واألراض ي القابلة
للتعمير الكائنة في قطاعات عمرانية ومناجم الملح ،تقدر قيمة هذا الرسم بناء على القيمة اإليجارية للملكية
حسب المساحة غير المبنية بالمتر المربع أو الهكتار الواحد ،ويحدد معدالت هذا الرسم كمايلي:
الجدول رقم  :20معدالت الرسم العقاري المطبقة على الملكيات غير المبنية والملكيات التابعة
لها
طبيعة الملكية

المساحة م6

المعدل %

المناطق غير العمرانية المحيط الحضري
األراض ي الفالحية
األراض ي العمرانية

أقل أو يساوي 222
تفوق  222وأقل أو يساوي 222
تفوق 222

%2
%0
%2
%2
% 22
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 رسم التطهير :يفرض هذا الرسم مرة في السنة لفائدة البلديات التي يوجد بها مصلحة لرفع القمامات
المنزلية ،يمتد هذا الرسم إلى كل المساكن والمحالت والقطع األرضية ذات النشاط التجاري والحرفي من
شأنها ترك النفايات والقمامات ،يتراوح مبلغه بين 2222دج و  202222دج على أساس طبيعة الملكية
المبنية.7
 الرسم على اإلسكان :يخصص هذا الرسم بالكامل لصيانة الحظائر العقارية للبلديات والواليات ،يتم
تحصيل رسم اإلسكان من طرف مصالح سونلغاز عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز ،يقدر هذا الرسم كاألتي8:

الجدول رقم :21 :قيمة توزيع الرسم على اإلسكان
العمارات ذات الطابع السكني

المحالت ذات الطابع المنهي

022دج

2622دج

 رسم اإلقامة :اني ئ هذا الرسم في سنة  2112بمقتض ى قانون المالية لسنة 2112م أوال لصالح البلديات
المصنفة كمناطق سياحية والحمامات المعدنية ،بعدها عمم هذا الرسم على جميع البلديات بموجب
المادة  62من قانون المالية التكميلي لسنة  ،6224يفرض هذا الرسم على االشخاص غير المقيمين بالبلدية
وال يملكون فيها اقامة دائمة خاضعة للرسم العقاري ،و هو رسم خاص يعود بكامله للبلدية ،يتم تحصيل
هذه الضريبة عن طريق أصحاب الفنادق و أصحاب المحالت ،المستعملة إليواء السياح الذين يقومون
بدفعه إلى قابض البلدية ،ويقدر هذا الرسم كاآلتي:
الجدول رقم :22 :قيمة توزيع رسم اإلقامة
بالنسبة للفنادق ذات ثالثة نجوم
622دج

بالنسبة للفنادق ذات أربعة نجوم
122دج

بالنسبة للفنادق ذات خمسة نجوم
222دج

ب .الموارد المالية الجبائية المخصصة جزئيا للجماعات المحلية :تقسم هذه الموارد بين الجماعات
المحلية والدولة ،إضافة إلى النسب التي تعود للصندوق المشترك للجماعات المحلية ،تتكون هذه الموارد
من الرسوم والضرائب التالية:
 الرسم على القيمة المضافة :يطبق الرسم على القيمة المضافة على العمليات التي تدخل في إطار نشاط
صناعي أو تجاري أو حرفي والتي يتم انجازها من طرف المكلف بالضريبة بصفة اعتيادية أو عرضية ،9يحدد
معدل الرسم على القيمة المضافة بمعدلين هما :المعدل المخفض  ،%1المعدل العادي  ،%21يوزع ناتج
هذا الرسم كمايلي:10
الجدول رقم 22 :نسب توزيع الرسم على القيمة المضافة
الدولة

البلديات

الصندوق المشترك للجماعات المحلية

%22

%22

%22
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الضريبة الجزافية الوحيدة :يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الشركات المدنية

ذات الطابع المنهي ،وكذا األشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا ،تجاريا أو غير تجاريا ،حرفيا،
وكذا التعاونيات الحرفية والصناعات التقليدية التي ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي أو ايراداتها المهنية
السنوية خمسة عشرة مليون دينار (15.000.000دج) ،ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب
الربح الحقيقي .11يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يلي:
  % 2بالنسبة ألنشطة اإلنتاج وبيع السلع.  %26بالنسبة لألنشطة األخرى،أما فيما يتعلق بمعدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على النشاط المختلط ،فإن هذا األخير يحدد
تناسبيا مع رقم األعمال الموافق لكل نشاط.
يوزع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة كمايلي:
الجدول رقم :22 :نسب توزيع الضريبة الجزافية الوحيدة
ميزانية الدولة
11

غرفة التجارة

الغرفة الوطنية

غرفة الصناعة

والصناعة

للصناعة التقليدية

التقليدية والمهن

2.2

2.61

2.61

البلدية

الوالية

الصندوق
المشترك ل ج م

12.62

2

2

 الرسم الصحي على اللحوم :يتم تحصيل هذه الضريبة لصالح البلديات بمناسبة ذبح الحيوانات ذات
اللحوم اإلستهالكية (األبقار ،الماعز ،األغنام )...،بمعدل 05دج للكيلوغرام الواحد الذي يوزع كالتالي:
 3.5دج للكيلوغرام الواحد لصالح البلدية، 1.5دج للكيلوغرام الواحد لصالح الصندوق الخاص بحماية الصحة الحيوانية.12 الضريبة على الذمم المالية :يطلق عليها كذلك اسم الضريبة على الممتلكات ،يخضع لهذه الضريبة
األشخاص الطبيعية المقيمة في الجزائر و غير المقيمة في الجزائر و التي لها موطن جبائي فيها.13
تحسب هذه الضريبة من مجموع األموال والحقوق والقيم الخاضعة للضرائب عن كل سنة ،و يتم توزيعها
كالتالي %22- :للدولة  %62 -للبديات  %62 -إلى حساب التخصيص الخاص رقم  026-222بعنوان
الصندوق الوطني للسكن.
 الرسم على السيارات :تم تأسيس هذا الرسم سنة  ،2112يتحمل هذا الرسم كل شخص طبيعي أو
معنوي يملك سيارة مرقمة في الجزائر ،بشرط أال يكون من قائمة المعفاة من الرسم ،تحدد قيمته حسب
سنة بدأ إستعمال السيارة و حسب حمولتها ونوعها ،إذا كانت السيارة نفعية أو استغاللية مخصصة لنقل
المسافرين أو سياحية ،و يتم توزيعه كالتالي:
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الجدول رقم :24:نسبة توزيع الرسم على السيارات
الدولة
%62

الصندوق المشترك للجماعات المحلية
% 42

 .6.6الموارد المالية الخارجية للجماعات المحلية في الجزائر :تأتي عملية االعتماد على الموارد الخارجية
كمرحلة استثنائية تلجأ إليها الجماعات المحلية عند الضرورة إذا كانت الموارد الداخلية ال تكفي
لتغطية نفقات التجهيز واالستثمار في الميزانية المحلية ،وتتمثل الموارد المالية الخارجية فيمايلي:
 .2.6.6اإلعانات الحكومية للجماعات المحلية :تتمثل في المبالغ المالية التي تمنحها الدولة للجماعات
المحلية بهدف تحقيق التنمية المحلية ،تعد إعانات الدولة أهم الموارد التي تعتمد عليها الجماعات المحلية
بعد الموارد الجبائية بغية تحقيق التوازن وتقليص الفوارق بين الهيئات المحلية.14
 .6.6.6التبرعات والهبات والوصايا :تعتبر التبرعات والهبات والوصايا موردا من موارد الجماعات المحلية
التي تتميز بعدم االستقرار ،تتشكل حصيلتها مما يتبرع به المواطنين إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة
للمساهمة في تمويل المشاريع ،كما يمكن أن تكون في شكل وصية يتركها المواطن بعد وفاته أو هبة يقدمها
مغترب لتخليد إسمه في بلده مثال.
 .0.6.6القروض :يعد القرض من الموارد المالية اإلستثنائية الذي تلجأ إليه الجماعات المحلية لتمويل
عملياتها التجهيزية واالستثمارية.
يتمثل القرض المبالغ المالية التي تحصل عليها اإلدارة المحلية إما من البنوك أو الجمهور ،مع التعهد بردها
إليه مرة أخرى عند حلول ميعاد استحقاقها مع دفع الفوائد عنها.
 .0النقائص التي تواجه الجماعات المحلية لتحقيق فعالية النفقات العامة في الجزائر:
يتم تخصيص اإلعتمادات الخاصة بنفقات التسيير في ميزانية الجماعات المحلية دون التركيز على
تحقيق فعالية النفقات العامة ،وبالتالي دون تحقيق األهذاف المحددة مسبقا ،بينما تسير نفقات التجهيز
ُ
على أساس برامج الدولة ،لكن دون أن تخضع هذه البرامج إلى التقييم أو ما يعرف بمقاييس األداء.
 .2.0نقائص مرتبطة بنوعية الميزانية التي تستخدمها الجماعات المحلية :تطبق الجماعات المحلية في
الجزائر ميزانية البنود ،يعتبر هذا النوع من أقدم أنواع الميزانيات ،بدأ تطبيقه سنة  2162في الواليات
المتحدة األمريكية ،يتصف هذا النوع بالبساطة في اإلعداد والتنفيذ والرقابة عليها ،تتميز ميزانية البنود
بالتبويب النوعي للنفقات ،تخصص المبالغ في الميزانية حسب الغرض من النفقة فتسمى بنود اإلنفاق.
 .2.2.0إيجابيات ميزانية البنود التي تستعملها الجماعات المحلية :تتمثل هذه اإليجابيات فيمايلي:
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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أ .سهولة إعداد الميزانية :يتم إعداد الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة بإضافة نسبة مئوية معينة
على مجموع اإليرادات السنة المالية الماضية ،وبالتالي ال يطلب إجراء دراسة تحليلية للنفقات وال تقديم
البدائل الممكنة لتخفيض اإلنفاق العام.
ب .سهولة إحكام الرقابة على النفقات العامة :تتمثل الرقابة في إلزام السلطة التنفيذية باإلنفاق العام في
األوجه المحددة وفق القوانين واللوائح دون تجاوز المبالغ المعتمدة ،مع التحقق من عدم وجود إسراف
أو تبذير في النفقات العامة.
ت .سهولة إجراء مقارنة بين نفقات السنوات السابقة :يمكن إجراء مقارنة بين نفقات عدد من السنوات
السابقة ،كون وثيقة الميزانية العامة تتشكل من أبواب ،فصول ،بنود ،مواد ثابتة ومحددة.
ث .سهولة تحديد المسؤولية عن النفقات العامة :يعتبر اآلمر بالصرف المسؤول األول عن جميع النفقات
العامة المعتمدة لمؤسسته والموضوعة تحت تصرفه ،إذا حدث أي إنحراف للنفقة العامة ،يكون اآلمر
بالصرف المسؤول األول أمام الجهات القضائية.
 .6.2.0عيوب ميزانية البنود التي تؤثر على تحقيق فعالية النفقات العامة :ال يخلوا هذا النوع من الميزانيات
من عيوب تؤثر بشكل مباشر على فعالية النفقات العامة ،تتمثل هذه العيوب في:
أ .ال تساعد ميزانية البنود على توضيح األهداف التي ترصد لها اإلعتمادات :ال توضح ميزانية البنود األهداف
التي ترصد لها اإلعتمادات ،كونها ال تقدم توضيح للعالقة الموجودة بين هذه اإلعتمادات واألنشطة والنتائج
المتوقعة من النفقات العامة ،وبالتالي توضح ميزانية البنود ما سوف يتم إنفاقه دون أن توضح الهدف من
اإلنفاق.
ب .وجود إنحرافات وعدم الدقة في تقدير النفقات العامة :يتم تقدير النفقات العامة بطريقة جزافية دون
اإلعتماد على أسس علمية ،يؤدي هذا إلى حدوث إنحرافات في تقدير النفقات العامة وإلى عدم تحقيق
األهداف المرجوة نتيجة عدم قدرة النفقات العامة على تغطية جميع التكاليف ،كما يؤدي إلى تبذير
النفقات العامة وإنتشار الفساد المالي خاصة في نهاية السنة المالية بدافع التخلص من جميع اإلعتمادات
للحصول على أكبر إعتماد ممكن في السنة المالية المقبلة.
ت .مبدأ سنوية الميزانية العامة يحد من فعالية النفقات العامة :يضعف مبدأ سنوية الميزانية العامة
الجماعات المحلية اإلهتمام باإلستثمارات الطويلة األجل ،لعدم قدرتها على تحليل المؤشرات اإلستثمارية
المستقبلية لإلنفاق العام من جهة ،وضعف الترابط بين تبويب الميزانية وخطط التنمية من جهة أخرى.
ث .عدم مرونة الميزانية العامة عند التنفيذ :تتميز الميزانية العامة بقلة مرونتها عند التنفيذ ،إذ ال يستطيع
اآلمر بالصرف عند تنفيذ النفقة العامة التنقل من بند ألخر في نفس الباب إال بموافقة المجالس الشعبية،
يؤثر هذا الجمود بشكل ملحوظ على فعالية النفقات العامة وتحقيق أهداف التنمية المحلية ،رغم وجود
إعتمادات في بنود يتأخر نقلها إلى بنود المؤسسة بحاجة إليها.
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ج .إهمالها ألسلوب التخطيط العلمي :يؤدي تكرار إعداد الميزانية العامة بنفس األسلوب إلى تكرار األنشطة
السا بقة سواء كانت مناسبة أم ال ،كما يؤدي حتما إلى عدم فعالية النفقات العامة في تحقيق أهدافها
المرجوة.
ح .عدم اإلهتمام بالبرامج الجديدة في الميزانية العامة :تعطى األولوية في توزيع اإلعتمادات للبرامج القديمة
(تحت التنفيذ) ،بينما ال يعطى اإلهتمام للبرامج الجديدة إال في حدود ما يزيد عن حاجة البرامج القديمة،
وهذا سيفوت الفرصة أمام الجماعات المحلية لتحسين فعالية نفقاتها العامة ،إذ تبقى تضخ األموال لصالح
المشاريع القديمة دون إعادة تقييمها أو توجيهها.16
 .6.0نقائص مرتبطة بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية :تعتبر المحاسبة العمومية إحدى التقنيات
التي تستعملها الجماعات المحلية في تسيير وتقيييم أعمالها وممتلكاتها ،ف ي تساعد على تنظيم خدمات
اإلدارة المالية للجماعات المحلية.
يتركز تنظيم ومعالجة حسابات الجماعات المحلية للسنة المالية في ميزانيتها العامة على األساس
النقدي ،يقصد باألساس النقدي إثبات اإليرادات العامة في السجالت المحاسبية عند قبض األموال،
وإثبات النفقات العامة في السجالت المحاسبية عند دفع األموال ،أي يكون التقيد بعد القبض الفعلي
لإليرادات العامة والصرف الفعلي للنفقات العامة ،بغض النظر عن الفترة المحاسبية التي تخص كال منهما،
سواء كانت تتعلق بالفترة السابقة أو الحالية أو الالحقة ،تتميز هذه الطريقة بمزايا كثيرة إال أنها تعترضها
بعض المشاكل والنقائص المتمثلة في:
 .2.6.0عدم توفر معلومات عن التكلفة اإلجمالية للخدمات المقدمة من طرف الجماعات المحلية :يعتبر
تحديد التكلفة اإلجمالية مهمة لتقييم أداء الجماعات المحلية ،لكن بإتباع األساس النقدي من الصعب
الحصول من المحاسبة العمومية على المعلومات الحقيقية حول التكلفة اإلجمالية للخدمات لكل سنة
مالية ،وبالتالي ال تعبر النفقات العامة التي تقوم بها الجماعات المحلية عن التكلفة اإلجمالية لمختلف
أنشطتها وأعمالها خالل السنة المالية.
.6.6.0ال توفر المحاسبة العمومية مقاييس لألداء الجماعات المحلية :ال توفر المحاسبة العمومية مقاييس
تساعد الجماعات المحلية عن مقارنة بين ما هو مدرج من إعتمادات في الميزانية العامة وبين تحديد التكلفة
اإلجمالية للخدمات واألع مال التي تقوم بها خالل السنة المالية ،إذ يمكن تحميل نفقات أعمال السنة
الحالية على السنة المقبلة.
 .0.6.0ال تخدم المحاسبة العمومية أغراض المقارنة بين السنوات المالية :نالحظ في المحاسبة العمومية
تداخل أنشطة السنوات المالية وتحميل سنة مالية بنفقات على سنوات مالية أخرى أو حرمان بعض
السنوات من بعض مواردها وإضافتها لموارد السنة التي يتم فيها التحصيل الفعلي ،وهذا يصعب عملية
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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التخطيط وإعداد الميزانيات للفترات المستقبلية ،كما يؤدي إلى إنجاز جزء كبير من مشروع كبير الحجم في
سنة معينة ويتم الصرف في السنة التالية ،مما يصعب من عملية إجراء المقارنات بين الجماعات المحلية
المختلفة ،بل بين بيانات الجماعة المحلية نفسها لسنوات مختلفة.
.1.6.0تقدم المحاسبة العمومية صورة غير صادقة للمركز المالي للجماعات المحلية :ال تمكن الحالة المالية
المعدة من طرف المحاسب العمومي والحالة اإلدارية المعدة من طرف اآلمر بالصرف من تحديد المركز
المالي لميزانية الجماعات المحلية ،إذ ال يوفران البيانات الالزمة والضرورية لتحليل مركز القوة والضعف
الموجودة في بنود الميزانية العامة لكل سنة مالية.
.2.6.0إخالل لمبدأ إستقاللية السنوات المالية :النفقات العامة التي لم يتم إنفاقها خالل السنة المالية
تلغى وتعاد إلى الخزينة العمومية ،ثم يتم تحميلها وإنفاقها في السنة الموالية ،وهذا يؤدي إلى صعوبة قياس
ومتابعة فعالية النفقات العمومية لكل سنة مالية.
.2.6.0اإلفراط في تحديد بعض إعتمادات بنود اإلنفاق :قد تحدد بعض اإلعتمادات في بنود الميزانية بشكل
مفرط ،لكن عند تنفيذ النفقات يتبين عدم الحاجة إليها ،مما يؤدي إلى عدم إنفاقها بسبب القيود
المفروضة لتحويلها إلى بند أخر الجماعات المحلية بحاجة إليها ،فتكون النتيجة تضييع فرصة إستغاللها
في تحقيق أهداف التنمية المحلية.
وبالتالي ال يوفر األساس النقدي المرونة الالزمة للجماعات المحلية إلستكمال تنفيذ المشاريع خاصة عند
نهاية السنة المالية.
 .0.0الفساد المالي واإلداري يضعف فعالية النفقات العامة :يبدأ الفساد المالي بالتحايل على القوانين
واألحكام المنظمة لسير العمل اإلداري والمالي ،الشك أن المكاسب المادية والمعنوية التي يجنيها المفسد
هي التي تدفعه إلرتكاب المخالفات القانونية ،بما يؤدي إلى عدم كفاءة وفعالية النفقات العمومية.
 .2.0.0الفساد المالي :تتمثل مظاهر الفساد المالي فيمايلي:
أ .الرشوة :هو حصول المفسد على إمتيازات مالية لتنفيذ أعماال مخالفة للقانون أو أصول العمل ،فتكون
النتيجة عدم تحقيق النفقات العامة أهدافها المحددة مسبقا.
ب .المحاباة :هو تفضيل جهة على جهة أخرى بغير وجه حق وبإستعمال السلطة اإلدارية ،كمنح المقاول
مشروع ما ال تتوفر فيه الشروط الالزمة ،أو عقود اإلستئجار واإلستثمار ،فتكون النتيجة الرداءة في تنفيذ
المشاريع وعدم إستكمالها في غالب األحيان.
ت .الوساطة :هو تدخل شخص نافذ ذو مركز وظيفي أو سياس ي أو حزبي لصالح شخص ال يستحق التعيين،
فتكون النتيجة تعيين أشخاص غير مؤهلين مؤدية إلى نشر السمعة المتدنية لخدمات الجماعات المحلية،
باإلضافة إلى عدم رغبة حاملي الشهادات الجامعية العمل في اإلدارات المحلية لضعف الرواتب.
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ث .اإلبتزاز والتزوير :يستغل المفسد مركزه الوظيفي للحصول على المال مستغال أشخاصا بسطاء بتبريرات
غير قانونية أو إخفاء التعليمات ،كما يعمل المفسد في معظم األحيان على إنجاز أعماله بشكل متباطئ
ومتأخر.
 .6.0.0الفساد اإلداري :يتمثل الفساد اإلداري في اإلمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل
المسؤولية ،كما يتمثل في عدم إحترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور واإلنصراف أو تمضية الوقت في
قراءة الصحف وإستقبال األحباب.
يتحجي معظم المفسدون اإلداريون بغياب العدالة اإلجتماعية في توزيع األجور والمرتبات ،ويلجأون
إلى الفساد اإلداري للحصول على حقوقهم في ظل عجز النظام السياس ي واإلجتماعي على تحقيق العدالة
اإلجتماعية.
وعليه ،يؤدي الفساد المالي واإلداري إلى نتائج سلبية غير مرغوبة على فعالية النفقات العامة كمايلي:
يؤدي الفساد اإلداري إلى إنحراف النفقات العامة على تحقيق أهداف الجماعات المحلية.
يؤدي الفساد اإلداري خاصة المثمثل في البيروقراطية والرشوة إلى ضياع المشاريع التنموية التي تعود
بالفعالية على أفراد الجماعات المحلية ،وبالتالي يعيق الفساد بنوعيه التنمية المحلية.
يؤدي الفساد اإلداري المتمثل في الرشوة التي تعتبر ضريبة عشوائية تفرض على المستثمرين إلى رفع
األسعار التي تثقل كاهل أفراد الجماعات المحلية.
يؤدي التوظيف في الجماعات المحلية على أساس المحسوبية والرشوة إلى إنخفاض نوعية اإلدارة وكثرة
القرارات الخاطئة ،مما يؤدي بدوره إلى إنخفاض مستوى األدء.
يؤدي الفساد إلى ضياع حقوق المواطنين خاصة حقهم في الحصول على الخدمات العامة وحق تكافؤ
الفرص.
 .1اإلصالحات المالية المحلية ودورها في ترشيد النفقات العامة للجماعات المحلية:
جاءت أهداف اإلصالحات المالية المحلية لتضع الشروط الالزمة إلعداد ميزانيات الجماعات
المحلية بغية ترشيد النفقات العامة ،أدرجت الحكومة هذه اإلصالحات لمواجهة إنخفاض أسعار
المحروقات من جهة ،والتزايد المستمر للنفقات اإلستثمارية والتجهيزية من جهة أخرى.
 .2.1أسباب سوء تسيير الميزانية العامة للجماعات المحلية :ساهمت العديد من األسباب والظروف في
خلق وضعية مالية عاجزة للجماعات المحلية ،هناك أسباب ذاتية متمثلة في سوء تسيير وإستغالل أمالكها،
ومنها خارجية ترجع إلى شح الموارد المالية.
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 .2.2.1أسباب خاصة باإليرادات العامة :تتوفر كل بلدية على مداخيل عادية متمثلة في المداخيل الجبائية
ومداخيل الممتلكات ،رغم ذلك تعاني معظم البلديات من نقص كبير في إيراداتها بما يؤثر سلبا على نفقاتها
العامة ،وهذا راجع إلى مايلي:
 ضعف إيراداتها من المداخيل الجبائية :يرجع سبب ضعف إيرادات الجماعات المحلية من المداخيل
الجبائية إلى عدم مشاركة البلدية في تحديد النسبة التي تؤول إلى ميزانيتها من المداخيل الجبائية ،كون
مسألة تحديد هذه النسبة من إختصاص المشرع المالي.17
وفي هذا الصدد نجد الدولة تحتكر الضرائب المنتجة لوحدها خاصة التي تمتاز بحصيلة ضريبية
كبيرة ،مثلما هو الحال بالنسبة للجباية البترولية ،فالرسم على القيمة المضافة الذي يعود 80%منه لخزينة
الدولة ،في حين  20%المتبقية تقسم مناصفة بين البلدية وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
كما تعود الضرائب التي تتميز بحصيلة ضريبية متواضعة إلى خزينة البلدية ،مثلما هو الحال مع رسم التطهير
والرسم الصحي على اللحوم.
 عدم استقرار التشريع الضريبي :تؤدي التغيرات الدائمة في التشريع الضريبي وتعدد القوانين إلى غموض
في تطبيقه ،فتؤدي إلى عدم ثقة المكلف بالنظام الضريبي وبالتالي زيادة ميلهم للتهرب الضريبي.
 ضعف الرقابة الضريبية :بمجرد شعور المكلف بضعف الرقابة الضريبية فإنه يزيد ميله للتهرب.
 الجهل باألمالك العمومية :لم تقم البلديات بجرد وتوثيق جميع أمالك بلديتها ،األمر الذي أدى إلى
ضياعها ،وبالتالي أدى إلى ضياع موارد مالية هامة للجماعات المحلية.
 إنعدام وجود الفهرس العقاري :تفتقر معظم البلديات إلى فهرس عقاري يحص ي كل ممتلكاتها ،مما يضيع
عليها إيرادات تستغلها في نفقاتها العامة.
 عدم مراجعة أسعار اإليجار :نجد معظم ممتلكات البلديات غير مستغلة ،والمسأجر منها ال يغطي حتى
تكاليف صيانتها ،كونها مستأجرة بأسعار رمزية.
 عدم االستغالل األمثل للمصالح والمرافق العمومية  :نجد كثير من البلديات تؤدي مجموعة من الخدمات
بالمجان ،في حين يمكنها أن تحصل على إيراد من وراء ذلك في حدود ما يسمح به القانون.
 .6.2.1أسباب خاصة بالنفقات العامة :من أهم األسباب التي ساعدت على عدم ترشيد النفقات العامة
مايلي:
 النمو السريع لنفقات ميزانية الجماعات المحلية:ساهم صدور القانون البلدي  08-90في ظهور نفقات
ضخمة نتجت عن الصالحيات الكبيرة والمختلفة التي أوكلت للبلدية خاصة في إطار التعددية الحزبية،
ضف إلى ذلك النمو الديمغرافي وتنوع االحتياجات والمطالب المتزايدة للجماعات المحلية.
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كما ساعد تحرير األسعار وارتفاعها ،وزيادة التكاليف ،ودخول الجزائر إقتصاد السوق على تفاقم
مشكلة نمو النفقات العامة للجماعات المحلية ،مما تطلب زيادة اإلنفاق العام على حساب شح إيرادات
الميزانية العامة.
 عشوائية التقسيم اإلداري :ضاعف التقسيم اإلداري من ظهور بلديات صغيرة ذات طبيعة ريفية ال
تسمح لها وسائلها الخاصة زيادة النفقات العامة لتلبية حاجيات مواطنيها.
 سوء تخصيص اإلعتمادات العامة :يؤدي سوء توزيع اإلعتمادات في الميزانية العامة للجماعات المحلية
إلى تبذير األموال في أوجه ال تعود بالمنفعة العامة على المواطنين.
 قلة اإلطارات المسيرة للجماعات المحلية :يؤدي عدم وجود إطارات جامعية مؤهلة ومختصة في تسيير
الجماعات المحلية إلى ضياع اإلعتمادات المالية في مجاالت ال تعود بالمنفعة العامة عليها.
 تزايد ديون البلديات :تمثل المديونية في المالية العامة النفقات اإللزامية الواردة في االعتمادات
التقديرية ،أي أنه في حالة نقص االعتمادات يمكن تسديد هذه النفقات بتجاوز االعتمادات ،ويرجع ذلك
لعدة أسباب ،أهمها:
سوء تقدير المشاريع ،مما ينجر عنه إمكانية ظهور وضعية ظرفية تتطلب نفقات طارئة.
يؤدي ضعف الموارد إلى تزايد اجم الديون ،التي تعد نتاج لنفقات التسيير خارج الميزانية.
أدت االنعكاسات الناجمة عن اإلصالحات االقتصادية (غلق المؤسسات وتسريح العمال....الخ) إلى
زيادة طلب الديون بسبب ظهور شريحة جديدة أصبحت عالة على الجماعات المحلية.
أدى تدخل البلديات في جميع الميادين تقريبا وفي كافة مناحي الحياة (السكن ،المدارس ،الشبيبة
ّ
والرياضة ،الثقافة ،الصحة...الخ) إلى طلب المزيد من الموارد مالية.
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا اإلطار بداية من سنة  2010التكفل بدفع
مستحقات وديون الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط لدى كل المجالس البلدية ،والمترتبة عن تكفل هذه
الهيئة المالية بانجاز مشاريع سكنية اجتماعية لصالح هذه البلديات ،األمر الذي ترتب عنه تراكم ديون
البلديات لدى الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط بقيمة 3200مليار سنتيم ،ويدخل هذا اإلجراء ضمن
سلسلة اإلجراءات التي شرعت وزارة الداخلية في اتخاذها إلصالح المالية والجباية المحلية ،موازاة مع قرار
الترخيص لبلديات الجمهورية خالل الثالثي األول من كل سنة بدفع النفقات ذات الطابع اإلجباري بدون
تقديم أي كشوفات للتكفل بديون كل البلديات والمقدرة بـ 22,03مليار دينار جزائري.
 إستحداث هياكل جديدة :توجهت الدولة الجزائرية في السنوات األخيرة نحو ترقية بعض مقاطعات إدارية
لترقيتها إلى واليات جديدة ،مما أدى إلى زيادة نفقاتها العامة.
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 .6.1مدى مساهمة اإلصالحات المالية المحلية في ترشيد النفقات العامة للجماعات المحلية :قدمت
الحكومة الجزائرية عدة إصالحات مالية محلية بغية تحقيق التنمية المحلية المحددة ضمن برامجها ،وهذا
عن طريق ترشيد النفقات العامة خاصة مع إنخفاض الموارد المتأتية من الجباية المحلية وكذا تراجع
أسعار المحروقات عالميا.
 .2.6.1المساهمات المتعلقة بإعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ودوره في ترشيد
النفقات العامة :تتمثل اختصاصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في مساعدة الجماعات
المحلية على ترشيد نفقاتهم العامة ،كما يهدف إلى تقليص إحتياجات الجماعات المحلية من الموارد
المالية.18
أ .إعانات صندوق التضمان :يقدم هذا الصندوق إعانات سنوية إلى قسم الميزانية المحلية للبلدية
والوالية ،بهدف تقليص اجم االختالالت المالية ما بين البلديات ،يقوم بتوزيع الناتج الجبائي بين البلدية
والوالية بالشكل التالي:
الجدول رقم :21:نسب توزيع إعانات صندوق الضمان من الناتج الجبائي
البلدية

الوالئية

% 75

25%

تتمثل اإلعانات التي يقدمها الصندوق لمساعدة الجماعات المحلية على ترشيد نفقاتها العامة فيمايلي:
 توزيع اإلعانة بالتساوي :تغطي هذه اإلعانة الجزء األكبر من نفقات ميزانية الجماعات المحلية ،توزع
هذه اإلعانة سنويا على أساس تقديرات السنة السابقة وتقيد بالميزانية األولية للمجموعة المحلية ،ويتم
تسويتها في الميزانية اإلضافية حسب الزيادة أو النقصان.
تهدف هذه اإلعانة النهوض بالتنمية المحلية بصورة مستمرة ،وكذا تحقيق المساواة بين بلديات القطر
الوطني ،تأخذ هذه اإلعانة بعين اإلعتبار عند توزيعها اإليرادات وعدد السكان لكل بلدية ،وتحسب كمايلي:
منحة التوزيع بالتساوي = (معدل التوازن – المعدل البلدي) × عدد سكان البلدية

نتحصل على معدل التوازن تبعا لتغيرات المبلغ المخصص سنويا لمنحة التوزيع بالتساوي بضبط المعدلالوطني ،بينما نتحصل على المعدل البلدي إنطالقا من العالقة التالية:
المعدل البلدي = ) الموارد الجبائية  +موارد الممتلكات) ÷ عدد سكان البلدية

 اإلعانات اإلستثنائية :تخصص اإلعانة المالية االستثنائية لموازنة الميزانيات المحلية لفائدة البلديات
العاجزة التي ال تغطي مواردها األعباء اإلجبارية ،تستخدم هذه اإلعانة لتغطية النفقات الضرورية من أجور
المستخدمين ،وتكاليف الكهرباء والغاز والماء والهاتف ،وغيرها من التكاليف المحتم دفعها.
 إعانات التجهيز :تخصص هذه اإلعانات إلى البلديات ذات الحاجة إلى تجهيزات جماعية ضرورية تفوق
إمكانياتها المالية المتوفرة لدى هذه البلديات ،تخصص هذه اإلعانة في شكل مشاريع معينة ،وال يمكن
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تحويلها بأي حال من األحوال إلى مشاريع أخرى ،وإذا ما ألغيت فيجب إرجاعها إلى الصندوق ،يأخذ هذا
الصندوق عند حساب هذه اإلعانة اإلعتبارات التالية:19
 اإليرادات اإلجمالية للوالية والبلدية التابعة لها :تشمل إجمالي اإليرادات الجبائية وإيرادات األمالكالوالئية والبلدية ،وهذا قبل حساب معادلة التوزيع بالتساوي ،ومن تم يخصص معامل للوالية بقيمة
عكسية متناسبة مع مستوى إيراداتها اإلجمالية.
 عدد سكان الوالية :يعطى معامل تتناسب قيمته مع العدد اإلجمالي لسكان البلديات المكونة للوالية. معيار عدد البلديات  :عدد بلديات الوالية التي تنتمي إليها البلدية المستفيدة من اإلعانة. معيار المساحة :مساحة البلدية. معيار الموقع الجغرافي :تبعا لهذا المعيار فإن اإلقليم الوطني مقسم إلى ستة  22مناطق جغرافية هي:منطقة المدن الكبرى ،المنطقة الفالحية ،منطقة الهضاب العليا ،المنطقة الجبلية ،المنطقة السهبية،
منطقة الجنوب الكبير.
كل منطقة من هذه المناطق تأخذ معامال خاصا بها يتدرج من 22إلى  22فكل والية تمنح لها قيمة المعامل
الخاص بالمنطقة التي تنتمي إليها.
ب .إعانات صندوق الضامن :يتكفل بتحصيل موارده المتمثلة في اشتراكات البلديات بنسبة  02%من
الموارد الجبائية لكل بلدية ،يقوم هذا الصندوق بالتدخل في مالية البلديات وتمويلها عن طريق تقديمه لما
يعرف بناقص القيمة الجبائية ،ويقصد بهذه اإلعانة الفارق بين التقديرات والتحصيالت الجبائية الفعلية،
يقدم صندوق الضمان قيمة مالية في حدود  90%من التقديرات الجبائية لتغطية هذا العجز بسبب
انخفاض في القيمة الجبائية المحصلة في السنة الحالية مقارنة مع السنة الفارطة.
ت .مساهمات وإعانات أخرى :باإلضافة إلى اإلعانات المالية التي يقدمها صندوق التضامن والضمان،
فهناك مساهمات أخرى يقدمها الصندوق تكتس ي أهمية بالغة في تغطية بعض نفقات البلدية وهي على
النحو التالي:
 اإلعانات المخصصة :يقدم الصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية إعانة لكل شخص مسن
ال يملك أي دخل أو مورد مالي ،تقتطع هذه اإلعانة من حصة الصندوق من الضريبة الجزافية الوحيدة.
 إعانات تسيير أعباء الحرس البلدي :تأخذ هذه اإلعانة جزء كبير من موارد الصندوق للجماعات المحلية،
يتحمل الصندوق جزء من أعباء تسيير الحرس البلدي ،بينما تتحمل الدولة الجزء األخر.
 .6.6.1المساهمات المتعلقة بإعانات مخططات التنمية المحلية للجماعات المحلية ودوره في ترشيد
النفقات العامة :يقدم هذا النوع من اإلعانات لتمويل وترشيد نفقات التجهيز واإلستثمار ،وهذا راجع لعدم
قدرة الجماعات المحلية النهوض بمفردها بعملية التنمية المحلية ،وتتمثل هذه اإلعانات فيمايلي:
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أ .إعانات مخططات البلدية للتنمية المحلية :تعتبر اإلعانات المالية المقدمة من طرف الدولة لصالح
الجماعات المحلية موردا هاما لهذه األخيرة وتوجه تحديدا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،وزارة
التجهيز ،والتهيئة العمرانية.
تسجل المخططات البلدية للتنمية المحلية باسم الوالي ،بينما يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي
السهر على تنفيذها ،ويشترط في هذا المخطط أن يكون متماشيا مع المخططات القطاعية للتنمية ،وكذا
المخطط الوطني للتنمية.
تهدف مخططات التنمية المحلية السنوية لتنفيذ سياسية التهيئة العمرانية والتوازن الجهوي
والتنمية المحلية ،تملك كل بلدية مخطط تنموي يمول من طرف الدولة ،يهدف هذا المخطط إلى تحقيق
الحاجات الضرورية للمواطنين.
ب .إعانات المخططات القطاعية للتنمية المحلية :تتمثل في إعانات الدولة الموجهة للواليات في إطار
البرامج القطاعية الالمركزية الخاصة بالتنمية المحلية ،)62(20تستهدف أساسا مجال التربية والري والطرق
الوالئية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب.
يتم تسجيل هذه البرامج باسم الوالي الذي يسهر على تنفيذها وحسن تسييرها ،ويكون تحضير
البرامج القطاعية على مستوى المجلس الشعبي الوالئي.
ت .إعانات البرامج الوطنية المرفقة بالبرامج الخاصة :وهي مجموعة من البرامج الوطنية تستفيد منها جميع
البلديات ومنها برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ،وهو برنامج بادر به رئيس الجمهورية وامتد على مدى أربع
سنوات ،وأيضا برنامج صندوق الجنوب حيث يهدف هذا البرنامج إلى التكفل بالعجز في ميدان التجهيزات
األساسية بالمناطق الجنوبية.
 .2الخاتمة:
فبعد عرضنا إلشكالية اإلصالحات المالية المحلية كألية لترشيد النفقات العامة لميزانية الجماعات
في الجزائر ،بادرت الدولة الجزائرية جاهدة من خالل وضع إجراءات وأساليب لترشيد فعالية النفقات
العامة والحد من تفاقم عجز ميزانيات الجماعات المحلية ،فتوصلنا إلى النتائج التالية:
 تعرف الجماعات المحلية وضعيات مالية متأزمة ،وهذا راجع إلى ضعف مردودية الضرائب والرسوم
المتحصلة عليها.
 عدم وجود عدالة في توزيع الموارد الجبائية بين الدولة والجماعات المحلية ،أدى إلى إفتقار معظم
البلديات إلى الموارد الجبائية ذات المردوية العالية ،ومن تم تفاقم عجز ميزانيات الجماعات المحلية ،ومنه
عدم فعالية النفقات العامة.
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 ما زاد من تفاقم المشاكل المالية للجماعات المحلية وعدم فعالية نفقاتها العام هو التدهور المستمر
لإلقتصاد الوطني ،الذي إنعكس سلبا على العائدات الجبائية للجماعات المحلية.
 تفي ي الفساد المالي واإلداري داخل الجماعات المحلية والثغرات الموجودة في ميزانياتها ،أدى إلى عدم
فعالية النفقات العامة في تحقيق أهداف التنمية المحلية.
 رغم اإلصالحات التي تبنيها الدولة الجزائرية ،تبقى بعض البلديات عاجزة عن تحقيق أهدافها.
كما حاولنا من خالل هذه الدراسة تقديم اإلقتراحات التالية:
 محاولة تدعيم اإلستقاللية المالية للجماعات المحلية من خالل تنازل الدولة عن جزء من الموارد
الجبائية لفائدة الجماعات المحلية.
 إعادة تثمين الممتلكات العامة للجماعات المحلية وإستغاللها إستغالال عقالنيا بما يعزز المالية المحلية.
 ضرورة إعادة تأهيل وتدريب العاملين باإلدارة المالية للجماعات المحلية على كيفية تطبيق البرامج
التنموية عن طريق تحيقيق الفعالية في النفقات العامة.
 ضرورة وضع نظام رقابة فعال يحد من اإلختالسات وتبديد األموال وتحقيق الرشادة اإلقتصادية في
النفقات العامة.
 تطبيق برامج اإلصالح المالي بما يحقق اإلستفادة من الموارد مع إعادة ضبطها وإنفاقها في المشاريع
اإلستثمارية المنتجة للثروة.

 .2اإلحاالت والمراجع:

1

مختار الهمامي :العالقة بين الدولة والجماعات المحلية على ضوء الدستور الجديد ،الملتقى الدولي حول الوصاية

اإلدارية على الجماعات المحلية في دول المغرب العربي  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد الشريف
مساعدية ،سوق أهراس ،الجزائر 20-26 ،أفريل  ،6222ص.22 :
 2تشمل منتوجات اإلستغالل بيع المنتجات والخدمات والحقوق ،إذ تستطيع البلديات إنشاء مكاتب للمراقبة العمومية
مقابل هذه الخدمات التي بفضلها تدخل موارد إضافية لميزانيتها.
3تمثل اإليرادات الجبائية  %12من ميزانية الجماعات المحلية.
 4المادة  ،622قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،وزارة المالية ،الجزائر ،6224 ،ص.22:
 5المادة  ،666قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،وزارة المالية ،الجزائر ،6224 ،ص22:
 6المادة  ،642-621قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،وزارة المالية ،الجزائر ،6224 ،ص22:
7المادة  ،620قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،وزارة المالية ،الجزائر ،6224 ،ص24:
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الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

317

تقار عبد الكريم ،.دربان أحمد .و بودور شوريب

8المادة  ،22قانون  22/26المؤرخ في  61ديسمبر 6226والمتضمن قانون المالية.
 9أصبحت البنوك والتأمينات تخضع للرسم على القيمة المضافة ،فمن قبل كانت تخضع للرسم على عمليات البنوك
الذي يدفع مباشرة للصندوق المشترك للجماعات المحلية.
 10قانون رقم  21-22المؤرخ في  64ديسمبر  6222والمتضمن قانون المالية .6222
 11المادة (646مكرر ،)1قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،المديرية العامة للضرائب ،وزارة المالية ،الجزائر،
 ،6224ص.21:
12المادة  ،112قانون الضرائب غير المباشرة ،المديرية العامة للضرائب ،وزارة المالية ،الجزائر ،6224 ،ص.21 :
 13المادة  ،642-621قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،المديرية العامة للضرائب ،وزارة المالية ،الجزائر،
 ،6224ص22 :
 14لخضر مرغاد :اإليرادات العامة للجماعات المحلية في الجزائر ،مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة محمد خضر بسكرة،
العدد السابع ،فيفري  ،6222ص24 :
 16مدونة نفقات التسيير مقسمة إلى مصالح (المصالح غير المباشرة ،المصالح اإلدارية ،)....أما مدونة نفقات التجهيز
مقسمة إلى برامج (برامج البلدية أو الوالية ،برامج لحساب الغير.)...
 17ناصر مراد  :التهرب والغش الضريبي في الجزائر ،دار قرطبة ،الجزائر ،6221 ،ص22 :
 18المرسوم التنفيذي رقم222/21 :مؤرخ في  66جمادى األول 2102ه الموافق  61مارس  6221يتضمن إنشاء صندوق
التضامن والضمان الجماعة المحلية.
 19تعليمة رقم  2212مؤرخة في  22أكتوبر  6222تتعلق بشروط وكيفيات التمويل وإعداد الميزانيات المحلية  ،6222وزارة
الداخلية والجماعة المحلية ،الجزائر.
 62مصدر التمويل هو ميزانية الدولة المحددة على مستوى كل قطاع ،أي حسب الوزارات المعنية بالبرامج التنموية
المسجلة في هذا المخطط.
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حلول لترشيد اإلنفاق العام على المستوى المحلي في الجزائر -نموذج المخططات البلدية من جيل
جديد في إطار برنامج كابدال
Solutions to rationalize public spending at the local level in Algeria; The municipal
planning model of a new generation in CAPDEL program
د .بوساق كريمة
ميدو المية
طالبة دكتوراه –جامعة خميس مليانة جامعة امحمد بوقرة – بومرداس-
k.boussag@univ-boumerdes.dz
midoulamia@gmail.com

ملخص:
تهدف الدراسة إلى عرض إعداد المخططات البلدية للتنمية في إطار برنامج "كابدال" ،وإلقاء الضوء على
آلياتها التي تح مل لترشيد االنفاق العام المحلي من خالل استعمال تقنيات المناجمنت العمومي الجديد،
وقد توصلنا من خالل البحث إلى أن التخطيط التنموي االستراتيجي وأداة  SMARTلصياغة األهداف وكذا
أدوات صياغة الرهانات واألولويات باإلضافة إلى تقنية التشخيص اإلقليمي البلدي وآليات المشاركة
والتشاور ،التي تؤدي إلى تحقيق ترشيد اإلنفاق العام على المستوى المحلي.
الكلمات المفتاحية :المخطط البلدي ،التنمية ،الحوكمة ،التخطيط االستراتيجي ،ترشيد اإلنفاق.
Abstract:
The study aims to present the preparation of municipal plans for development within
the of the "CAPDEL" program, and to shed light on its mechanisms that support the
rationalization of local public spending through the use of new public management
techniques. Through the research, we found that strategic development planning and
the SMART tool for formulating goals, as well as tools for formulating bets and
priorities, in addition to the municipal regional diagnostic technique, and
mechanisms of participation and consultation, lead to rationalizing public spending
at the local level.
Keywords: Municipal plan, development, governance, strategic planning,
rationalization of spending.
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مقدمة:
تطور مفهوم النفقات العامة مع تطور دور الدولة في المجتمع فبظهور النظرية التقليدية الكينزية
التي تنادي بضرورة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي ،اتسع نطاق الحاجات العامة وكذا النفقات العامة
فصار من الضروري على الدولة أن تعدل سياستها المالية وتحرص على سالمة أساليب االنفاق بما يحقق
اآلثار االقتصادية واالجتماعية المرغوبة ،وهذا ما يقودنا إلى مفهوم ترشيد اإلنفاق العام.
وفي الجزائر تعد المخططات البلدية للتنمية من بين أنواع النفقات المحلية التي عرفت كأسلوب
تنموي محلي منذ العام  2120والى يومنا هذا ،ولكنها تلقى العديد من االنتقادات لطريقة تسييرها وإعدادها
ومدى تحقيقها لألهداف المسطرة لها ،وعليه وفي إطار مشروع تجريبي تبنت السلطات الجزائرية برنامج
كابدال الذي يقترح طريقة مستحدثة إلعداد هذه المخططات بما يحقق ترشيد اإلنفاق العام على المستوى
المحلي ،وتبرز هنا إشكالية الدراسة كما يلي كيف تعمل آلية إعداد المخططات البلدية من جيل جديد
المقترحة في اطار برنامج كابدال على ترشيد اإلنفاق العام على المستوى المحلي؟
و لإلجابة عن هده اإلشكالية وضعنا الفرضيات التالية:
 يعتبر ترشيد االنفاق العام مطلب تسعى اليه الجزائر بهدف تقليل النفقات العمومية. تظهر من خالل االلية الحالية إلعداد المخططات البلدية للتنمية العديد من النقائص التي تصعبعملية ترشيد االنفاق
 تتضمن طريقة كابدال إلعداد المخططات البلدية للتنمية اليات تسهم في ترشيد النفاق العام محلياتهدف هذه الدراسة الى تحليل اليات اعداد المخططات البلدية للتنمية بالطريقة المطبقة حاليا
في الجزائر ومقارنتها مع اليات االعداد التي جاءت في اطار برنامج كابدال  ،وتكمن أهميتها في اظهار طريقة
تحقيق ترشيد االنفاق العام من خالل تطبيق اليات التسيير العمومي الحديد.
لإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية استخدمنا المنهي الوصفي التحليلي لإللمام بمفاهيم الدراسة
األساسية وإعطاء صورة عن واقع إعداد المخططات البلدية للتنمية ،واستخدمنا منهي دراسة حالة لرصد
حالة تطبيق المخطط البلدي من جيل جديد ببلدية أوالد بن عبد القادر والية الشلف.
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أوال /االطار النظري لترشيد االنفاق العام المحلي في الجزائر
 -2النفقات العامة في الجزائر
 -2-2تعريف النفقة العامة
النفقة العامة هي مبلغ من المال يخرج من خزينة الدولة بواسطة إداراتها وهيئاتها ووزاراتها المختلفة،
لتلبية الحاجات العامة للمجتمع.1
 -6-2تقسيمات النفقات العامة حسب المشرع الجزائري
استنادا الى القانون رقم  222/41المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ال سيما المواد  61الى 16
منه ،يمكن تقسيم النفقات العامة الى نوعين (مصاريف التسيير ومصاريف االستثمار).
 -2-6-2نفقات التسيير :تسمى أيضا بالنفقات االستهالكية ،ويقصد بها تلك النفقات الضرورية لتسيير أجهزة
الدولة ومصالحها االدارية ف ي ممارسة تنطبق الى حد كبير مع دور الدولة المحايد مادام انها ال تهدف الى
التأثير على الحياة االقتصادية واالجتماعية وكل ما تحدثه من آثار فهو غير مباشر.3
 -6-6-2نفقات التجهيز :جاء في مادة  21من المرسوم  662-14المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز "تصنف
نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما:
 النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية الممركزة المسماة 'البرنامج القطاعي الممركز' والتي تكون
موضوع مقررات يتخذها الوزراء المختصون(..إلى أخر الفقرة)
 النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية غير الممركزة والتي تتكون من برامج قطاعية غير ممركزة
ومخططات التنمية البلدية التي تكون موضوع مقررات يتخذها الوالي".4
 -2-6-6-2البرنامج القطاعي الممركز :هي مشاريع كبيرة وذات بعد وطني أو جهوي الغرض من إعدادها
وإنجازها هو تهيئة اإلقليم ،وتشمل أبعاد جغرافية تتجاوز المستوى المحلي وكذا محاور للتشغيل والنشاط
بمثابة حاجات ومستلزمات الوطن ككل ،وتشمل المشاريع الكبرى ذات البعد الوطني مثل المطارات
والموانئ ،بناء السدود ومحطات تحلية مياه البحر ،الطرقات مثل الطريق السيار شرق غرب ،وغيرها من
المشاريع ذات البعد االستراتيجي الوطني.5
 -6-6-6-2النماذج غير الممركزة :هي ذات بعد محلي وتنقسم إلى نوعين كما يلي:
أ -البرامج القطاعيةغير الممركزة  : les Programmes Sectoriels Déconcentrésوتعرف اختصارا (، (PSDهو
برنامج تدخل ضمنه كل استثمارات الوالية والمؤسسات العمومية التي تكون وصية عليها ،ويتم تسجيل
هذا المخطط باسم الوالي الذي يسهر على تنفيذه ،ولهذه المخططات دور فعال في تجسيد التوازن الجهوي.6
ب -المخططات البلدية للتنمية  : Les Plans Communaux de Développementوتعرف اختصارا (،)PCD
وهي "الوسيلة أو األداة األساسية لبلورة عملية إعداد وتنفيذ المشاريع التنموية على المستوى المحلي ف ي
تعبر عن المركزية التخطيط " ،7و"يتولى تنفيذها رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب ما جاء في المادة
21من المرسوم رقم  ،8202"-20و"يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بااللتزام بالنفقات في حدود أذون
البرامج المخصصة لعمليات التجهيز واالستثمار التي يتولى انجازها".9
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 -6ترشيد اإلنفاق العام
 -2-6تعريف ترشيد االنفاق العام
يقصد بترشيد اإلنفاق العا م االستخدام األمثل والتوجيه األنسب للنفقات نحو أفضل البدائل
اإلنفاقية التي تعظم الفائدة لإلنسان الذي يقوم باإلنفاق وتقلل الخسارة والتضحية بالفرصة البديلة أمام
اإلنسان (أفراد ،أسر ،منظمات ،حكومات ،)...وترتبط مسائل اإلنفاق العام وترشيده بمدى اتباع األجهزة
الحكومية ألساليب الرشد والعقالنية في توزيع برامجها على نحو يحقق أفضل االستخدامات وأكثرها مردودا
وفعالية وإشباعا للحاجات العامة ،فترشيد اإلنفاق العام إذن يتضمن ضبط النفقات العامة وإحكام الرقابة
عليها والوصول بالتبذير واإلسراف إلى الحد األدنى ،وتفادي النفقات غير الضرورية ،وزيادة الكفاية
اإلنتاجية ،ومحاولة االستفادة القصوى من الموارد االقتصادية والبشرية المتاحة.10
 -6-6عوامل نجاح عملية ترشيد االنفاق العام
يتوقف نجاح عملية ترشيد النفقات العامة على عديد العوامل ونذكر منها فيما يلي:11
 تحديد األهداف بدقة  :بمعنى تحديد أهداف واضحة ودقيقة للبرامج الحكومية ،سواء كانت أهدافطويلة أو متوسطة األجل؛
 تحديد األولويات :في ظل محدودية الموارد ،سيتعين على منظومة التخطيط العمومية تحديدالمشاريع والبرامج وفق سلم األولويات حسب درجة إشباعها لحاجات األفراد األكثر إلحاحا.
 القياس الدوري لبرامج اإلنفاق العام :بمعنى تقييم مدى كفاءة وفعالية أداء الوحدات واألجهزةالحكومية عند قيامها بتنفيذ البرامج والمشاريع الموكلة إليه؛
 عدالة اإلنفاق العام ومدى تأثيره لمصلحة الفئات األضعف  :ينبغي على الدولة أن تسعى إلى تحقيقأكبر درجة ممكنة من العدالة في توزيع المنافع والخدمات الناتجة عن النفقات العام ،والعدالة ال تعني
التساوي في توزيع المنافع بن فئات المجتمع؛
 تفعيل دور الرقابة على النفقات العامة  :من أجل التأكد من بلوغ النتائج المرجوة من النفقات العامةوفقا للخطط التي تم وضعها.
ثانيا /اآللية الحالية إلعداد المخططات البلدية للتنمية
 -2االطار القانوني إلعداد وتنفيذ المخططات البلدية للتنمية
تخضع المخططات البلدية في تسييرها وتنفيذها وتحديد أولوياتها للنصوص القانونية المرجعية
التالية:12
المرسوم رقم  202-20المؤرخ في  21أوت  2120المتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات
الخاصة بالتنمية؛
التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في20ديسمبر 2122؛
المرسوم التنفيذي رقم  662-14المؤرخ في 20جويلية 2114المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز؛
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 62فبراير  6220يجدد معايير تخصيص موارد الميزانية أو البرامج
المقترحة بعنوان مخططات البلدية للتنمية.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي -6262

322

حلول لترشيد اإلنفاق العام على المستوى المحلي في الجزائر؛ نموذج المخططات البلدية من جيل جديد في إطار برنامج كابدال

 -6مراحل اعداد المخططات البلدية للتنمية
يتم إعداد المخطط البلدي للتنمية على مستويين المحلي والمركزي كما يلي:13
 -2-6اعداد المخطط البلدي للتنمية على المستوى المحلي(:البلدية ،الدائرة والوالية)
 -2-2-6على مستوى البلدية : :يمكن التمييز بين خطوتين ،خطوة سياسية حيث تقوم البلدية باقتراح
المشاريع التنموية عن طريق مداوالت مجلسها الشعبي في أواخر كل سنة لغرض تنفيذها وفقا لعمليات
التجهيز واالستثمار المسطر ضمن قطاعات معينة مقسمة الى فصول والى معطيات ،وتعمل على ترتيبها
حسب االولويات ومن ثم تسجيلها في مدونة تسمى مدونة البلدية ،وخطوة تقنية تأتي بعد تسجيل المشاريع
بمدونة البلدية ،تقوم المصلحة التقنية بإعداد بطاقة تقنية تدون بها طبيعة المشروع وموقعه اضافة الى
تقييمه المالي و بعد ذلك ترسل الى المديرية المختصة بالبرمجة ومتابعة الميزانية للحصول على االثر المالي.
 -6-2-6على مستوى الدائرة :ال بد من مرور كل مقترحات المخططات البلدية للتنمية على الدائرة التي
تلعب دور الوسيط بين البلدية والوالية.
 -0-2-6على مستوى الوالية :يتم اجراءين ،اجراء تقني حيث ترسل المشاريع الى مديرية التخطيط والتهيئة
العمرانية بالوالية ويتم على مستواها دراسة المخططات دراسة تقنية و توزيع الملفات على المديريات
حسب اختصاصها وهذا قبل نهاية السنة المالية الجديدة ،واجراءات ادارية حيث يعقد المجلس التنفيذي
للوالية اجتماعا يرأسه الوالي ويشارك في االجتماع كل من الكتابة العامة للوالية ،ممثلي مديريات الوالية،
ممثلي الدوائر والبلديات ،اين يتم النظر في مقترحات البلدية ومناقشة مضمونها حسب برنامج الوالية.
 -6-6اعداد المخطط البلدي للتنمية على المستوى المركزي :يتم ذلك عبر عدد من المراحل وهي فيما يلي:
 -2-6-6مرحلة تصريح البرنامج النهائي :حيث يعقد اجتماع لجنة التحكيم مرة كل سنة ويرأس هذه اللجنة
الوزير االول ويحضرها ممثلون من كافة الوزارات وبعض رؤساء الدوائر ،ويتم على مستوى هذه اللجنة
مناقشة المشاريع وتخصيص رخص البرامج للمشاريع الجديدة واعتمادات الدفع للمشاريع التي في مرحلة
االنجاز ،حيث يخصص لكل والية غالف مالي للبرامج المقترحة والتي هي عبارة عن اعتمادات مالية تقدم
بموجب قانون المالية لنفس السنة فيسمى هذا الغالف تصريح البرنامج النهائي أو مقرر البرنامج و يرسل
هذا المقرر الى كل والية؛
 -6-6-6مرحلة اعداد مدونة الوالية  :تضم المشاريع المقبولة والمقسمة حسب االبواب والبلديات وترسل
نسختان من كل مدونة الى المديرية العامة للميزانية والوزارة المعنية؛
 -0-6-6مرحلة اعداد مقرر التسجيل :حيث تقوم مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية بإعداد مقرر
التسجيل الخاص بكل بلدية الذي يضم المشاريع حسب االبواب والسقف المالي ويسمى "ترخيص البرامج"
و تحضر منه ستة نسخ توزع على  :البلدية ،القابض البلدي ،الدائرة ،خزينة الوالية ،مديرية االدارة المحلية،
ومديرية الضرائب.
 -0سلبيات الطريقة الحالية إلعداد المخططات البلدية للتنمية
من بين سلبيات الطريقة الحالية إلعداد المخططات البلدية للتنمية ما يلي:14
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 نقص التأطير التقني للمخططات البلدية للتنمية مما ادى الى زيادة التكاليف ،زيادة اآلجال ،تراجع جودةالخدمات في المشاريع المحلية ،فبطاقات هذه المشاريع تحمل فقط التكلفة العامة دون تفصيل مما يؤدي
الى عدم تقسيم التكاليف جيدا وضرورة اعادة التقييم عند الدخول في مرحلة االنجاز؛
 سوء التقدير لالحتياجات المحلية وغياب المناقشة واالجماع عند اختيار المشاريع ألنه بعد طرحاالقتراحات من طرف المجلس الشعبي البلدي قد يصعب على ممثلوه عند اختيار المشاريع االكثر أهمية
رغم كونهم أكثر علما بالمحيط االقتصادي واالجتماعي لبلديتهم؛
 عدم الترتيب الجيد لألولويات لقلة الخبرة والكفاءة لمسيري البلديات؛ نقص المعلومات والمعطيات الحقيقية التي يأخذ على أساسها المجلس الشعبي البلدي قراره ليبني عليهعمله ،فالعمل بدون علم بواقع وبمعطيات مغلوطة قد يؤدي الى نتائج خاطئة ،االمر الذي جعل كل
المخططات البلدية للتنمية تتحول الى مخططات بلدية للصيانة ،فمعظم المشاريع المقترحة تتعلق بصيانة
الهياكل المحلية من مثل الطرق والشبكات صرف المياه.
 قد تتدخل عوامل شخصية وذاتية في اختيار مشاريع قد ال تتماش ى مع المعايير االقتصادية واالجتماعية. تغيب العناصر الفاعلة في المجتمع المحلي واالصغاء الى احتياجاتهم والتي بإمكانها توجيه مسار التنميةودفعها بما يخدم المنطقة.
ثالثا /آلية المخططات البلدية للتنمية من جيل جديد المقترحة في إطار برنامج كابدال
 -2تقديم برنامج كابدال
 -2-2تعريف البرنامج واألطراف المساهمة فيه
أطلق على البرنامج باللغة العربية تسمية "برنامج دعم قدرات الفاعلين المحليين في التنمية" ،أما باللغة
الفرنسية فسميProgramme de renforcement des capacités des acteurs du " :
 ."développement localو بجمع الحروف األولى للكلمات باللغة الفرنسية ( Capacités,
 )Développement, Localeنحصل على االختصار " "CapDeLوبالعربية "كابدال".15
برنامج كابدال عبارة عن مبادرة مشتركة بين أربع ( )1أطراف ،وقد صمم في شكل مشروع تجريبي
يتم تنفيذه في عشر( )22بلديات جزائرية نموذجة ،وذلك من أجل اختبار مقاربة جديدة للتنمية المحلية
ترتكز أساسا على المشاركة والتشاور اإلقليمي.16
يسهم كل طرف مساهم في برنامج كابدال بمهمة محددة بحيث:17
تقوم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية باسم الحكومة الجزائرية بتنفيذ
اإلصالحات الكبرى للجماعات المحلية من حيث الحكامة والتنمية االقتصادية؛
يساهم االتحاد األوروبي بتجربته ودعمه المالي بصفته مرقيا للحكامة المحلية كأداة للتنمية المحلية
وكذا بتجارب دول أعضاء في تنفيذ السياسات التنموية المحلية؛
يساهم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بخبرة عقود في دعم التنمية المحلية عبر جميع أنحاء العالم
وكذا في تنفيذ السياسات العمومية في الجزائر؛
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تنظم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى المشروع إلفادة الجزائر وجماعاتها اإلقليمية من تجارب
ناجحة عبر العالم في مجال التنمية المحلية التشاورية من أجل بناء نموذج جزائري فعال ومن ثم الترويج
له دوليا.
 -6-2محاور برنامج كابدال
من أجل تحقيق أهداف البرنامج تضمن كابدال أربعة( )1محاور أساسية وهي فيما يلي:18
الديمقراطية التشاركية والعمل المشترك بين الفاعلين المحليين :يتعلق األمر بوضع آليات دائمة
لمشاركة الفاعلين المحليين ،بحيث تحدد هذه اآلليات بشكل مشترك من قبل الفاعلين أنفسهم ليتم
بعد ذلك تأسيسها عن طريق مداولة للمجلس الشعبي البلدي عبر "ميثاق بلدي للمشاركة المواطنة".
بعد وضع هذه اآللية للمشاركة ،ستتاح الفرصة للفاعلين المحليين للمشاركة جنبا إلى جنب مع المجلس
المنتخب عبر " هيئات تشاورية " لتحديد "رؤية مشتركة" ،على المدى المتوسط لمستقبل البلدية عبر
إعداد تشاركي للمخطط البلدي للتنمية وتحديد المشاريع ذات األولوية للتنمية المحلية ،ثم التنفيذ
المشترك لبعض المشاريع في إطار شراكة محلية بين السلطات العمومية والحركة الجمعوية ،وكذا
المتابعة والتقييم التشاركيين للمشاريع وآثرهما على تنمية البلدية.
عصرنة وتبسيط الخدمات العمومية :يهدف هذا المحور إلى تسهيل حصول المواطنين على خدمات
عمومية ذات جودة ويدعم كابدال مشروع" تحديث اإلدارة المحلية" الذي تقوم على تنفيذه وزارة
الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانيـة ،وذلك من خالل مرافقة البلديات لكي تلبي على أفضل
وجه وبصفة مستدامة ،احتياجات المواطنين من جهة ،ومن جهة أخرى مرافقة المجتمع المدني
لتمكينه من دعم اإلدارة في تقديم الخدمات العمومية.
في هذا السياق ،يتعلق األمر بتحديث وتبسيط الخدمات اإلدارية من خالل إنشاء شباك موحد للخدمة
العمومية في البلدية وتطوير استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال لتبسيط اإلجراءات
اإلدارية.
التنمية االقتصادية المحلية وتنويع االقتصاد :الهدف االستراتيجي لهذا المحور هو المساهمة في إبراز
"اقتصاد محلي تضامني" متنوع خالق لفرصة العمل ومداخيل مستدامة ،ومصطلح اقتصاد تضامني
يعني "انتاج السلع والخدمات في منظ مات ومؤسسات تضع األهداف االجتماعية وفي أحيان كثيرة
االهداف البيئية ،في مرتبة أعلى من الربح" 19وذلك من خالل تأهيل وتعزيز وظيفة التخطيط االستراتيجي
المحلي مما يسمح للبلديات من االنتقال من منطق سلبي مبني على االتكال واستهالك الميزانية إلى منطق
نشط خالق للثورة.
وبدعم من كابدال ،سيشارك الفاعلون المحليون في التحديد التشاركي للمقومات االقتصادية لبلديتهم
والوسائل الكفيلة باستغاللها على أكمل وجه ،وكذا التعرف على مجاالت الشراكة بين القطاعين العام
والخاص وما بين المتعاملين االقتصاديين وتطوير الروابط بين القطاع االقتصادي ونظام التكوين.
بالنسبة للشراكة بين القطاع العام والخاص فقد أعطاها كابدال أهمية من خالل إشراك ممثلي الفاعلين
االقتصاديين من مستثمرين وهيئات عمومية مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،الوكالة
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الوطنية للقرض المصغر وغرفة الصناعات التقليدية ،في المجالس االستشارية المحلية ومراحل
التخطيط التشاركي.20
التسيير المتعدد القطاعات للمخاطر البيئية الكبرى على مستوى البلدية :الهدف االستراتيجي لهذا
المحور هو تعزيز النظام الوطني لتسيير المخاطر في بعده المحلي من أجل دعم مرونة األقاليم في مواجهة
المخاطر البيئية ويتم هذا التعزيز عن طريق إدماج بعد المخاطر البيئية في التخطيط االستراتيجي المحلي
من جهة ،ومن جهة أخرى عبر تعزيز دور المجتمع المدني في مرافقة السلطات المحلية في تنفيذ النظم
المحلية للوقاية من المخاطر والكوارث وتسييرها.
 -0-2النطاق الزماني والمكاني لمشروع كابدال
باعتبار البرنامج مشروع تجريبي فقد تم تحديد فترة ورسم نطاق جغرافي محدد لتطبيقه كما يلي:
 -2-0-2النطاق الزماني :حددت مدة اختبار التجربة النموذجية كابدال لمدة  1سنوات من العام  6222إلى
غاية  6262حيث تـم اإلطالق الرسمــي للبرنامــج في 22جانف ــي 6222لتتوال ــى بعدها مراحل التقدم في تنفيذ
البرنامج.21
وما يمكن مالحظته في هذا الصدد أن فترة األربع سنوات فترة معقولة ومنطقية ف ي متوسطة المدى من
ناحية وتتزامن مع بداية عهدة المجالس المحلية المنتخبة التي بدأت أواخر العام  ،6222مما يسمح
للمنتخبين المحليين في البلديات النموذجية االستفادة القصوى من البرنامج خالل فترة انتخابهم حيث
سيعايشون كل خطوات تنفيذه.22
وقد تم مؤخرا تمديد البرنامج إلى سنة  6262الستكمال انجاز بعض النشاطات التي تحتاج لوقت أكثر
لتجسيدها خاصة منها مشاريع دعم الجمعيات المحلية التي استفادت من الموافقة على مقترحات
مشاريعها.23
 -6-0-2النطاق الجغرافي :تم اختيار عشر( )22بلديات نموذجية من أجل تشكيل عينة تمثيلية لثراء وتنوع
أقاليم الجزائر من حيث الطبيعة ،الجغرافيا ،الثقافة ،التراث والخصوصية االقتصادية.24
الجدول رقم ( :)22الخصائص اإلقليمية للبلديات العشر( )22النموذجية
الواليات

الخصائص اإلقليمية

البلديات
تيميمون
الجنوب :الصحراء.
أدرار
الشمال :منطقة حضرية ,مواقع أثرية.
قسنطينة
الخروب
الغرب :منطقة ريفية.
الشلف
أوالد بن عبد القادر
تيزي وزوز
الشمال :منطقة ساحلية.
تيغزيرت
الغرب :منطقة ساحلية.
تلمسان
الغزوات
الجنوب :منطقة صحراوية.
إيليزي( حاليا جانت)
جانت
وسط :الهضاب العليا ،منطقة ريفية.
الجلفة
مسعد
الشرق :الهضاب العليا ،مواقع أثرية.
سطيف
جميلة
الشرق :منطقة ريفية.
بجاية
بني معوش
الشرق :منطقة ريفية.
خنشلة
بابار
المصدر :شنيقر باديس وبوضبية مراد ،برنامج كابدال في الجزائر -تجربة بلدية الخروب كمدينة صحية ،مذكرة تخرج ،تخصص أقاليم مدن
وصحة ،معهد تسيير التقنيات الحضرية ،كلية علوم األرض والكون ،جامعة صالح بوبنيدر -قسنطينة  ،20الجزائر ،6224/6222،ص.62
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تشكل البلديات النموذجية العشر حقول تجارب مالئمة لتنفيذ مقاربة كابدال ،لكن جدير
بالمالحظة أن البرنامج تم تنفيذه فعليا في ثمانية ( )4بلديات فقط ،حيث لم ينفذ في بلديتي تيقزيرت وبني
معوش.25
 -1-2الفاعلون المعنيون بتطبيق مشروع كابدال
تضم فئات الفاعلين المحليين ،حسب ما تم تحديده في إطار برنامج كابدال ما يلي:26
 المنتخبون المحليون :بالتنسيق مع اإلدارة المحلية يقومون بإدماج الفاعلين المحليين اآلخرين (مجتمعمدني ،متعاملون اقتصاديون ،مواطنون) ،في تسيير البلدية؛
 تنظيمات المجتمع المدني :وهم من أكثر المستفيدين من برنامج كابدال الذي يهدف إلى دعم تمثيلهم،ودعم عالقتهم مع فئاتهم الشعبية المستهدفة ،وكذا دعم قدراتهم في تسيير وتنظيم منظماتهم ،وتضم هذه
الفئة منظمات غير حكومية من مثل الجمعيات ،النقابات ،لجان األحياء ومنظمات للسكان؛
 المتعاملون االقتصاديون :وهم المستثمرون الخواص القادرين على تمويل االنجاز بالتنسيق والترخيصمن السلطات المحلية والوطنية ،وتضم هذه الفئة مختلف أنواع المتعاملون الخواص من مثل المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة تعاونيات الفالحين ،الصيادين ،الحرفيين ،التجار والناشطين في مجال السياحة ،فعلى
الجميع المشاركة في رؤية مستقبل بلديتهم حتى تتجه كل الجهود ،العمومية منها والخاصة في اتجاه واحد؛
 المواطنون خاصة الشباب والنساء :منظمون أو غير منظمين ،يستطيع المواطنون المشاركة في الحكامةالتشاركية في إطار برنامج كابدال ،بأنفسهم ويستطيعون االستعالم حول تسيير بلديتهم والتعبير عن آرائهم
وطلباتهم واإلفادة بخبراتهم وكذا المشاركة في رؤية مستقبل بلديتهم.
 السلطات المحلية والمصالح غير الممركزة :تشمل اإلدارة المحلية على مستوى اإلقليم بما في ذلك البلديةوالدائرة والوالية ،باإلضافة إلى المصالح الغير ممركزة من مديريات وأقسام فرعية.27
الشكل رقم ( :)22اإلطار المرجعي للديمقراطية التشاركية
اإلدارة
مواطنون غير
منضمون

الجمعيات
إقامة ثقافة
الحوار بين:

فاعلون
اقتصاديون

منتخبون
املصالح
الغيرممركزة

المصدر" :برنامج كابدال معجل تنفيذ اإلصالحات الكبرى وأولويات الجزائر" ،مطوية ،إصدار وحدة إدارة مشرع كابدال.

 -6مراحل وأدوات إعداد المخططات البلدية للتنمية من جيل جديد
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يدعم برنامج كابدال التخطيط االستراتيجي من خالل تصميم منهجية تخطيط ،والمساهمة من
خاللها في تحديد إطار مرجعي جديد إلعداد المخططات البلدية للتنمية ،وتشكل هذه المنهجية موضوع
دليل منهجي وكتيبات تم إعدادها من طرف مجمع "نيسكا قلوبل شيفت إنستتيوت *"GSIالذي وقع االختيار
عليه من خالل مناقصة دولية ،نظرا لخبرته في مجال دعم التخطيط المحلي من قارتي أمريكا وإفريقيا،
بمرافقة من "الفدرالية الكندية للبلديات"** ،تم نقل هذا المحتوى المنهجي من خالل دورات تكوينية
لفائدة إطارات جزائرية ،وطنية ومحلية ،وخبراء وطنيين ،ومكاتب دراسات متخصصة من التخطيط اإلقليمي
والعمراني2128.
يكمن التحدي األساس ي للمخطط البلدي للتنمية من جيل جديد في االنتقال من برمجة سنوية
قطاعية إلى تخطيط استراتيجي وتشاوري تدعمه السلطات المحلية بمختلف مستوياتها وكذا الفاعلين
والناشطين في التنمية المحلية.29
 -2-6تعريف المخطط البلدي للتنمية من جيل جديد
هو وسيلة للتحول في الديناميكيات وطرق العمل من أجل دعم قدرات الفاعلين المحليين على
التكفل بالتنمية بغية تحسين ظروف حياة الساكنة (حماية وتنمية التراث ،تقديم خدمات أفضل للساكنة
ودفع التنمية المحلية ...إلخ) ،بحيث يعتبر المنتخبين والمنتخبات وإطارات اإلدارة المحلية المحركين لمسار
إعداد وتنفيذ المخطط البلدي للتنمية ،إال أن الفاعلين األساسيين هم المواطنون والمواطنات
والمؤسسات ومختلف الجمعيات والهيئات ،ذلك أنهم يصبحون حاملي أنشطة ومشاريع بالشراكة مع
المؤسسات العموم ـ ـيــة المحلي ــة الوالئي ــة والوطنية ،وبذلك فإن المخطط البلدي للتنمية مسار تشاركي
شامل ،كما أنه نتاج هذا المسار.30
 -6-6مراحل إعداد المخطط البلدي للتنمية من جيل جديد
جاءت المراحل الستة ( )22إلعداد المخططات البلدية في إطار كابدال كما يلي:31
 -2-6-6مرحلة تحضير العملية :تهدف هذه المرحلة المسبقة إلى إرساء آليات لمشاركة المواطنين من اعتماد
ميثاق للمشاركة المواطنة والتزام الفاعلين المحليين ،تنصيب المجلس االستشاري البلدي ،وتنصيب لجنة
توجيهية للمخطط البلدي للتنمية التي من شأنها تسهيل تعبئة الموارد الضرورية ،كما تتضمن هذه المرحلة
تنظيم المسار والتخطيط له.
اللجنة التوجيهية للمخطط البلدي للتنمية هي مسؤولة عن إعداد المخطط البلدي للتنمية وتنفيذه
ومتابعته ،يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي وتضم منتخبين محليين (رؤساء اللجان) وإطارات من
اإلدارة المحلية(البلدية والدائرة) وممثلين عن المجتمع المدني المكونين للمكتب االستشاري البلدي
ويتولى أمانتها األمين العام للبلدية ،تجتمع هذه اللجنة بشكل دوري خالل إعداد المخطط البلدي
للتنمية بهدف المصادقة على محتواه من تشخيص إقليمي  ،رؤية استراتيجية وتخطيط والمصادقة
على الوثائق المختلفة الواجب إيداعها لدى المجلس الشعبي البلدي من أجل المداولة.32
الميثاق البلدي للمشاركة والمواطنة :يعتبر ميثاق المشاركة والمواطنة عقدا بين البلدية ومواطنيها
يتقبل من خالله المنتخبون المحليون اإلصغاء آلراء المواطنين واحترامها وأخذها بعين االعتبار كما
يلتزم من خالله المواطنون بالمشاركة الفعالة في تسيير الشؤون العمومية للبلدية.33
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المجلس االستشاري البلدي :يؤسس بموجب الميثاق البلدي للمشاركة المواطنة ،ويشكل فضاءا
لمشاركة المواطنين وكل فعاليات المجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية للبلدية ،ترتبط عهدته
مع عهدة المجلس الشعبي البلدي ويحوز في كل حال من األحوال وفي كل وقت على إمكانية التحاور
وإعالم أو استشارة المواطنين بأي وسيلة يراها مناسبة.34
 -6-6-6مرحلة التشخيص اإلقليمي التشاركي :هي مرحلة هامة على مستويين ،بداية يسمح باكتساب المعارف
حول حالة وتوجهات التنمية في البلدية بغية وضع نقطة انطالق للمخطط البلدي للتنمية ،وعلى مستوى
ثاني يمثل التشخيص تحليل للحالة الراهنة وكذا السياق الخارجي للبلدية (اإلطار القانوني والمؤسساتي
والتوجيهات اإلقتصادية... ،إلخ) ،وذلك بغية استنباط فهم مشترك لنقاط القوة والضعف وكذا الفرص
والمعيقات ومن ثم التحديد سويا للرهانات ذات األولوية بالنسبة للتنمية المحلية .تسمح هذه المرحلة
األولى بوضع صورة مشتركة لواقع اإلقليم من خالل وجهات النظر المختلفة لكل فاعل من الفاعلين
المحليين.
 -0-0-6مرحلة الرؤية االستراتيجية :تتمثل الرؤية االستراتيجية في جملة قصيرة مكتوبة تصيغ وتلخص رؤية
مستقبلية واضحة يتمناها كافة الفاعلين في أفق  22إلى  62سنة ،وتحدد الرؤية التحسينات الموجودة في
تلك الحالة المستقبلية للبلدية بما في ذلك كيفية الوصول إليها ،يتعلق األمر إذا بتحديد البلدية المأمولة
في ذلك األفق الزمني.
 -1-6-6مرحلة التخطيط :تتمثل هذه المرحلة في صياغة المحاور االستراتيجية واألهداف المنشودة
واستراتيجيات العمل التي تسمح بالتقدم نحو الرؤية االستراتيجية ،وذلك بتحديد النتائج التي يستوجب
تحقيقها في أفق خمس سنوات وبتناسق بين الرؤية والتشخيص ،واختيار الوسائل التي يجب تفضيلها
واستراتيجيات العمل التي يجب انتهاجها ،وتشمل هذه المرحلة صياغة المشروع التمهيدي للمخطط
البلدي للتنمية بما في ذلك توزيعه على كافة الفاعلين في البلدية.
عملية الصياغة النهائية للمخطط البلدي للتنمية والمصادقة عليه ضرورية ،فلتنفيذه يجب استكماله،
وإيداعه لدى المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه عن طريق المداولة.
 -2-6-6مرحلة البرمجة والمتابعة :تهدف هذه المرحلة إلى ترجمة المخطط البلدي للتنمية إلى خطط عمل
سنوية تترجم األهداف واستراتيجيات العمل إلى مشاريع ملموسة ،ويتعلق األمر هنا بتحديد وصياغة
اإلجراءات والمشاريع وترتيبها حسب األولويات وتقييم مدى جدواها.
كما يجب على خطة العمل السنوية أيضا أن تحدد بدقة طرق التنفيذ( ،المؤشرات ،النقاط المستهدفة
والمسؤوليات ،الميزانيات والجداول الزمنية).
 -2-6-6مرحلة الحصيلة :تهدف عملية التخطيط للتنمية في البلدية إلى التحسين المستمر من خالل مسار
دوري وعليه ،فإنه من األهمية بمكان أن تكون هنالك مرحلة للتقييم تتضمن مراجعة للعملية ومدى بلوغ
األهداف المحددة عند التخطيط ،إذن تسمح هذه المرحلة بإلقاء نظرة على العملية في حد ذاتها وكذلك
تقييم مدى بل ــوغ الغايات ،وتشكل الحصيلة مرحلة ضرورية في منتصف الطريق وكذلك عند نهاية العهدة،
وذلك من أجل إجراء التعديالت أثناء السيرورة ومن أجل التحضير لصياغة التوجهات للمخطط البلدي
للتنمية المقبل.
 -0-2تحليل المعطيات وأداة كابدال" 22رهان من أجل تنمية البلدية"
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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 -2-0-6تحليل المعطيات :يقدم تحليل المعطيات نظرة عن نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص
والمعيقات المتعلقة باإلقليم ويتعلق األمر هنا بإبراز العناصر الداخلية والخارجية التي تعزز أو تحد من
التنمية في البلدية:22
العناصر الداخلية :وهي العناصر المرتبطة باإلقليم والجماعة المحلية فضال عن تلك العناصر التي
تمتلك البلدية والفاعلين المحليين سلطة عليها من أجل اتخاذ قرارات أو/و القيام بإجراءات بشأنها.
العناصر الخارجية :هي العناصر التي تملك عليها البلدية والفاعلون المحليون سلطة محدودة أو ال تملك
عليها أية سلطة وتتبع لفاعلين آخرين ال سيما الواليات والوزارات وبشكل عام تلك التابعة إلى اإلطار
الوطني العالمي.
الشكل رقم ( :)21تحليل المعطيات.

المصدر :مجمع نيسكا -غلوبل شيفت انستتيوت ( )GSIتحت اشراف فريق كابدال بالتعاون مع اطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية

والتهيئة العمرانية" ،دليل منهجي إلعداد المخطط البلدي للتنمية من جيل جديد" ،إصدار كابدال ،جوان  ،6224ص.12

 -6-0-6أداة كابدال" 22رهانا من أجل تنمية بلدية" :قصد تسهيل سير ومتابعة عملية التخطيط ،ومن اجل
ضمان تناسق العملية ،أرفق الدليل المنهجي إلعداد المخطط البلدي للتنمية جيل جديد بأداة إعالم آلي
موجهة إلى المرافقين وأعضاء اللجنة التوجيهية وهي مستوحاة من أدوات ترتيب األولويات والتحليل للهيئة
الجامعية  Claire en Eco-conseilالتابعة لجامعة كبيك (كندا) بشيكوتيمي ،ومعهد الفرونكفونية من أجل
التنمية المستدامة.23
وتسمح أداة كابدال " 22رهانا من أجل تنمية بلدية" بما يلي:24
تدوين الملخصات المتعلقة بالتشخيص ،الرؤية والتخطيط للمخطط البلدي للتنمية وكذا المتعلقة
بتنفيذه؛
دمج حوالي خمسين رهانا متعلقا باألبعاد الثقافية ،االجتماعية ،البيئية ،اإلقليمية ،االقتصادية
والمؤسساتية في عمليات التفكير واتخاذ القرار بشأن تنمية البلدية؛
إحصاء المعلومات المتعلقة بالوضع الراهن أثناء التشخيص والتحليل لكل رهان؛
تصور األداء الحالي للبلدية بالنسبة لمختلف رهانات التنمية؛
تسجيل العناصر الرئيسية التي يمكن أن تغذي الرؤية االستراتيجية وذلك بتقييم األهمية التي يعطيها
الفاعلون لمختلف الرهانات؛
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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إعطاء األولوية بطريقة تشاركية للرهانات التي يجب أخذها بعين االعتبار في المخطط البلدي للتنمية
للبلدية المستهدفة؛
تسهيل صياغة أهداف التنمية وتحديد مؤشرات المتابعة األكثر مالءمة؛
تدوين المقترحات العديدة التي تم جمعها لدى المشاركين خالل ورشات العمل المختلفة (األهداف،
استراتيجيات العمل ،مقترحات مشاريع  ..إلخ)؛
تزويد المخطط البلدي للتنمية وخطط العمل السنوية التي ستتبع باقتراحات اإلجراءات والتدابير
والمشاريع.
الجدول رقم ( :)26مثال عن طريقة عمل أداة كابدال" 22رهانا من أجل تنمية محلية"
المكون :نوعية الحياة و السكان

2
6
0
1
2
2

مدى األهمية على
األهمية
األهداف
الرهانات
المستوى المحلي
أولوي
6
وضع تدابير من شأنها القضاء على الفقر
محاربة الفقر
طارئ
0
ضمان األمن الغذائي والولوج إلى غذاء ذو جدوة
التغذية
أولوي
تحسين وضعية الصحة العمومية وضمان الولوج إلى خدمات صحية ذات 0
الصحة
نوعية السيما للنساء واألطفال والفئات المعرضة لالستضعاف
ليس أولوي
ضمان ولوج متساو ألنظمة تسمح للجميع الحصول على تعليم قاعدي وضيفي 2
التعليم القاعدي
المدى البعيد
تشجيع حصول كل فرد على المستوى الدراس ي الذي يرغب فيه وعلى تكوين 6
التعليم العالي
مستمر في بيئة تسودها النشاطات والخدمات الالئقة
المدى المتوسط
6
الحصول على سكن ضمان الولوج إلى السكن
المصدر :مجمع نيسكا -غلوبل شيفت انستتيوت ،تحت اشراف فريق كابدال بالتعاون مع إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية

والتهيئة العمرانية" ،دليل منهجي إلعداد المخطط البلدي للتنمية من جيل جديد" ،إصدار كابدال ،جوان  ،6224ص.02

 -0وظائف المخطط البلدي للتنمية من جيل جديد
المخطط البلدي للتنمية من جيل جديد له ثالث ( )0وظائف رئيسية موضحة باختصار في الشكل
رقم ( )26ومشروحة كل على حدا فيما يليه.
الشكل رقم ( :)26وظائف المخطط البلدي للتنمية من جيل جديد

المصدر:مجمع نيسكا -غلوبل شيفت انستتيوت ( )GSIتحت إشراف فريق كابدال وبالتعاون مع إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية ،دليل منهجي إلعداد المخطط البلدي للتنمية من جيل جديد ،إصدار كابدال ،جوان  ،6224ص .22

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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 تحول اإلقليم :يعرض المخطط البلدي للتنمية رؤية مستقبلية لتنمية البلدية واألهداف المنشودة والتدابير الواجباتخاذها لبلوغ تلك األهداف .25ويمكن تصوير المخطط البلدي للتنمية على أنه دورة تتطور من خاللها البلدية من وضع
أولي إلى وضع أحسن ،تتكون هذه الدورة من مراحل مختلفة تمثل خطوات إعداد المخطط البلدي للتنمية ،وعلى المدى
الطويل وبعد إنجاز عدة مخططات بلدية للتنمية تتمكن البلدية من السير نحو التنمية المستدامة.26
شكل رقم ( :)20األثر التحولي للمخطط البلدي للتنمية من جيل جديد

المصدر :مجمع نيسكا -غلوبل شيفت انستتيوت ( )GSIتحت إشراف فريق كابدال وبالتعاون مع إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية ،دليل منهجي إلعداد المخطط البلدي للتنمية من جيل جديد ،إصدار كابدال ،جوان  ،6224ص .15

 تنظيم الفضاء البلدي :يعتبر المخطط البلدي للتنمية من جيل جديد أداة تخطيط إقليمية تحدد على مستوى اإلقليمالبلدي فتوجه أعمال ومشاريع فاعلي مختلف القطاعات ومصالح الدولة ،ولهذه األداة ثالث خصائص:27
 مندمجة :توفق بين مختلف الرؤى للتنمية المحلية وتشمل الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية؛
 متعددة القطاعات :تسمح بالترابط بين استراتيجيات مختلف قطاعات النشاط (التعليم ،الصحة الشغل،
الرياضة والترفيه ...إلخ)؛
 متعددة المستويات :تسمح بالتوجيه واالتساق بين مختلف أدوات التخطيط القطاعية واإلقليمية لكافة الفاعلين
وعلى جميع المستويات (بلدية ،والية ،دولة).
 تعبئة الفاعلين :تتجلى نتائج مسار المخطط البلدي للتنمية جيل جديد على المدى البعيد ،فيصبح مسارا مفعال حيثيتكفل من خالله الفاعلون المحليون بمستقبل بلديتهم ،ومن بين ما تسمح به مشاركة الفاعلين المحليين في إعداد
المخططات البلدية للتنمية ،تحديد وتقييم واستغالل قدرات اإلقليم للتنمية االقتصادي ــة المحليــة وتنظي ــم االستعم ـ ــال
العقالنـ ــي للمــوارد الطبيعيـ ــة مـن أج ــل تحسي ــن نوعي ـ ــة المعيشة ،فالتجارب عبر مختلف دول العالم تبين أن السياسات
والبرامج المسيرة بطريقة ممركزة من القمة إلى القاعدة ال تستطيع لوحدها حل المسائل المرتبطة بالتنمية المحلية.28
 – 1كيفية ترشيد االنفاق العام المحلي من خالل آلية إعداد مخططات التنمية المحلية المقترحة في اطار كابدال (دراسة
حالة بلدية أوالد بن عبد القادر – والية الشلف )

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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أحرز القائمون على تطبيق برنامج كابدال في بلدية أوالد بن عبد القادر بوالية الشلف تقدما في خطوات إعداد
المخطط البلدي من جيل جديد حيث اجتازوا مرحلة التشخيص المشترك وتحديد الرؤية االستراتيجية والرهانات وصوال
الى تحضير مسودة للمخطط البلدي في انتظار المصادقة عليها ،وفيما يلي عرض لما تم انجازه.
 -2-0المرحلة التحضيرية  :تمت من خالل تنصيب اللجنة التوجيهية ،وآليات المشاركة والتشاور( ميثاق بلدي للمشاركة
والمواطنة والمجلس االستشاري البلدي واللجان الموضوعاتية).
 -6-0مرحلة التشخيص اإلقليمي :وهو أولى خطوات التخطيط االستراتيجي ،أين تم اعتماد مكتب دراسات للقيام
بالتشخيص اإلقليمي بمشاركة ممثلي الفاعلين في المجلس االستشاري ،وهذا التشخيص اإلقليمي األولي ساعد الفاعلين
في المجلس االستشاري على صياغة رؤية استراتيجية إلقليم بلدية أوالد بن عبـ ـ ـ ـ ــد الق ـ ـ ـ ـ ـ ـادر ،وللقيام بتشخيص إقليمي
شامل باستخراج نقاط القوة والضعف في بلديتهم.29
 -2-6-0نقاط القوة والضعف من خالل التشخيص االقليمي لبلدية أوالد عبد القادر :تتضح نقاط القوة والضعف لبلدية
أوالد بن عبد القادر من خالل الجدول رقم (.)20
جدول رقم( :)20نقاط القوة والضعف لبلدية أوالد بن عبد القادر
نقاط الضعف
نقاط القوة
 نقص الهياكل الرياضية والثقافية - ،توزيع غير متوازن للسكان عبر توفر سلسلة جبلية معتبرة - ،ثروة نباتية وحيوانية معتبرة مناطق سياحية متنوعة - ،طاقات بشرية هائلة - ،تنوع التراث مناطق اإلقليم - ،عزلة إقليمية وحركية اقتصادية ضعيفة جدا - ،انعدامالمحلي ( صناعات تقليدية) - ،منبع حموي استشفائي ،إقليم غني شبكات الري لألراض ي الفالحية - ،أراض ي زراعية عروشية غير مستغلة- ،
بمصادر المياه سواء الجوفية او السطحيـة - ،اقليم بمقومات انتاج تهميش واهمال المرأة الريفية المنتجة - ،نقص اليد العاملة والمكونة او
الطاقات البديلة (الشمس ،المياه) - ،مجلس شعبي متوازن المؤهلة في الميدان الفالحي - ،عدم وجود فروع اإلدارات الخاصة بـ:
سونلغاز ،الضمان االجتماعي ،البنوك ،اتصاالت الجزائر ،الجزائرية للمياه
ومتجانس - ،وفرة األراض ي الزراعية - ،موقع جغرافي استراتيجي
المصدر :بلبراهيم جمال( رئيس المجلس االستشاري البلدي لبلدية أوالد عبد القادر -الشلف) ،بالتعاون مع خبراء الوكالة الوطنية لتهيئة
وجاذبية االقليم ،ملخص مراحل اعداد مخطط التنمية المحلية جيل جديد –مقاربة برنامج كابدال -على مستوى بلدية أوالد بن عبد القادر.

عرض.
 -6-6-0الفرص والتهديدات من خالل التشخيص االقليمي لبلدية أوالد بن عبد القادر :وتتوضح من خالل الجدول رقم
(.)21
جدول رقم( :)21الفرص والتهديدات في بلدية أوالد بن عبد القادر
التهديدات

الفرص
 زيادة المساحة الفالحية المسقية - ،مشروع الطريق  -النزوح الريفيالسيار شرق غرب - ،توفر سوق محلية بالوالية - ،تفعيل  -خطر انفجار السد (غياب خطة التعامل مع االزمة)
المناطق السياحية وخلق قطب سياحي على مستوى -خطر الزالزل ،الفيضانات ،التلوث ،الحرائق ،الجفاف
المنطقة - ،االستفادة من رؤوس األموال المحلية - ،إعادة  -هجرة الكفاءات
النظر في المخطط العمراني للبلدية - ،تعزيز الهياكل  -النزاعات العقارية ( تؤدي الى الغاء المشاريع)
المدرسية الصحية والرياضية - ،وجود مجلس استشاري  -عدم تفعيل اآلليات القانونية الستغالل األراض ي
بلدي - ،االستثمار في الطاقات المتجددة - ،الربط بالطريق  -عدم تهيئة المنافذ الفرعية للبلدية
السيار تنس تيسمسيلت - ،المنطقة الصناعية لواد سلي  -غياب التنسيق ما بين البلديات المجاورة
 إعداد دراسة جيولوجية - ،انشاء منطقة نشاطات (أوصناعية)
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المصدر :بلبراهيم جمال (رئيس المجلس االستشاري البلدي لبلدية أوالد عبد القادر -الشلف) بالتعاون مع خبراء الوكالة الوطنية لتهيئة
وجاذبية االقليم" ،ملخص مراحل اعداد مخطط التنمية المحلية جيل جديد –مقاربة برنامج كابدال -على مستوى بلدية أوالد بن عبد
القادر" ،عرض.

 -0-0مرحلة إعداد وصياغة الرؤية االستراتيجية
توصلت اللجان الموضوعاتية من خالل قراءة نتائج التشخيص االقليمي الى صياغة الرؤية االستراتيجية التوافقية
التالية" :نحو إقليم متميز فالحيا وسياحيا وجاذب لالستثمار يتطلع إلى صناعة متوافقة مع المقومات المحلية مدعومة
بمؤسسات تشاركية في ظل حكامة تشاورية ومواطنة تنمي الشعور باالنتماء للمجتمع المدني وتستجيب لمتطلبات التنمية
الشاملة والمستدامة".30
 -1-0مرحلة التخطيط
 -2-1-0استخراج الرهانات :انطالقا من عمل اللجان الموضوعاتية ،تم اختيار وترتيب الرهانات حسب األولويات فتم
استخراج اثنا عشر( )26رهانا ذو وضعية حرجة عن طريق أداةكابدال" 22رهانا من أجل تنمية محلية" ،وقد صادقت
اللجنة التوجيهية على الرهانات ،31وفيما يلي عرض للرهانات الخاصة بكل لجنة حسب الجدول التالي:32
جدول رقم( :)22الرهانات الخاصة بكل لجنة بإقليم بلدية أوالد بن عبد القادر
الرهان 20

الرهان 26
الحصول على السكن والقضاء على السكن الهش.
النفايات
األراض ي والتربة
السياحة والحرف التقليدية

الرهان 22
اللجنة
الصحة
نوعية الحياة
تطهير المياه المستعملة
البيئة
الفالحة
التنمية االقتصادية المحلية
الهياكل القاعدية الثقافية
الثقافة
والرياضية والترفيهية.
نقل وتنقل
الهياكل القاعدية البلدية
الفضاء البلدي واإلقليم
الشراكات
المؤسسات والفاعلين المحليين اإلعالم
المصدر :من إعدادا الباحثتين باإلعتماد على معطيات رئيس المجلس االستشاري البلدي لبلدية أوالد بن عبد القادر "بلبراهيم جمال"

 -6-1-0صياغة األهداف( "(SMART)":)S.M.A.R.Tهي اختصار لمجموعة المواصفات التي يجب أن تتصف بها االهداف،
وهي:33
 -محددة وذات معنى ،باللغة الفرنسية

Spécifique ou significatif

 قابلة للقياس بواسطة مؤشرات  ،باللغة الفرنسية Mesurable a laide d indicateurs -يمكن تكليفها لمسؤول ،باللغة الفرنسية

Attribuable a un responsable

 قابلة لإلنجاز بالوسائل المتاحة ،بالفرنسية Réalisable avec les moyens disponible -محددة بوقت ،باللغة الفرنسية

Temporel ou date

يجب أن يكون هناك تفكير جدي ومعمق بخصوص ترجمة األهداف في شكل كمي وزمني وتحديد مجال القيم المقبولة
لمؤشراتها ،حيث أن المؤشرات ترتبط باألهداف وهي الوسيلة التي تسمح بقياس مدى تحققها.34
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وفي بلدية أوالد بن عبد القادر ،تمت الصياغة والمصادقة على األهداف من طرف اللجنة التوجيهية حيث تمت
المصادقة على حوالي عشرين( )62هدفا ،تم تجميعها في أربع ( )1محاور إستراتيجية وتحديد مؤشرات لقياسها ونتائجه
المتوقعة ،35كما يتضح من الجدول رقم (.)22

جدول رقم ( :)22صياغة األهداف في إطار التخطيط االستراتيجي للتنمية المحلية لبلدية أوالد بن عبدالقادر
المح ــاور
االستراتيجية

األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف

المؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات

محور حماية البيئة
محور تحسين الخدمة العمومية
محور التنشيط
الثقافي والرياض ي

 معالجة المياه المستعملة  -نسبة معالجة المياه نسبة المياه المطروحة تجديد وتوسيع شبكة  -نسبة الربطالربط بمياه الصرف الصحي
بالمناطق الحضرية وشبه
الحضرية
 نسبة التشجير()%22رفع نسبة الغطاء النباتي نسبة االنجراف()%22تعزيز فروع الخدمات  -عدد المرافق المتواجدة في اإلقليمالعمومية(المالحق)
 تنويع قنوات االتصال بين  -معدل رضا المواطن على االدارة عدد المرافق المتواجدة على اإلقليماالدارة والمواطن
 معدل االستجابة لالنشغاالت عدد الشكاوى المستقبلةتحسين وتنويع الخدمات في  -نسبة التأطير
الهياكل الصحية على  -مستوى جودة الخدمة
مستوى اإلقليم
 تحسين التغطية الصحية  -نسبة التغطية(عدد الهياكل المفعلة لكلنسمة)
على مستوى اإلقليم
تعزيز أنواع الصيغ السكنية -نسبة تلبية طلبات السكن
 نسبة االنجاز للوحدات السكنية سنوياغير الموجودة في اإلقليم
 عدد االفراد في الوحدة السكنيةتحسين نوعية وجودة  -نسبة الطرق المعبدة بالكيلومتر في السنة
شبكات الطرقات
تحسين الهياكل القاعدية  -عدد مرتادي الهيكلالرياضية والثقافية بالبلدية  -عدد المنخرطين في الجمعيات والهياكل
الرياضية والثقافية
-نسبة استغالل الهيكل

محور
التنمي
ة
االقت
صاد
ية

 الرفع من مساحة األراض ي  -نسبة األراض ي الفالحية المسقيةالفالحية المسقية

النتائ ـ ـ ــج المت ـ ــوقعة

 حماية المحيط االيكولوجي من مخاطر المياهالمستعملة
 الوقاية من األمراض وزيادة التغطية بشبكةالصرف الصحي لمختلف المناطق والتجمعات
السكنية
الحد من االنجراف وحماية الغطاء النباتي الحالي
لإلقليم
 تقريب اإلدارة من المواطن تقريب اإلدارة من المواطن(أريحية المواطن فياالستفادة من الخدمات الضرورية)
 زيادة رضا المواطن عن شفافية اإلدارة (إتاحةالمعلومة للجميع)

 تحسين الظروف الصحية للمواطن تقريب الخدمات الصحية للمواطن الرفع من عدد السكنات المنجزة القضاء على االكتظاظ في السكن رضا مستعملي الطرق البلدية زيادة جاذبية اإلقليم لالستثمار زيادة نسبة الممارسين للرياضة واالنشطة الثقافية دعم المواهب الجديدة رفع المستوى النوعي للرياضيين -تحسين مستويات انتاج المحاصيل الزراعية

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي -6262

335

ميدو المية و بوساق كريمة

 حركية تجارية واقتصادية لإلقليم -تطوير شعبة الطماطم على مستوى اإلقليم

دعم قدرات الفالحين في  -كمية اإلنتاج في الهكتار الواحدشعبة الطماطم (التسويق  -عدد الفالحين المكونين في المجال
 عدد المؤسسات المنجزة في الصناعاتوالتحويل)
الغذائية التحويلية
 حركية اقتصادية لإلقليمدعم وترقية السياحة على  -عدد الهياكل السياحية المنجزة التعريف بالمنطقة عدد مرتادي الهياكل السياحيةمستوى البلدية
 توفير مناصب شغل تعزيز مداخيل البلدية تطوير الشراكة بين القطاع حركية اقتصادية لإلقليمالخاص والعام
المصدر :بلبراهيم جمال(رئيس المجلس االستشاري البلدي لبلدية أوالد بن عبد القادر -الشلف) بإشراف مكوني المعهد العالي للتخطيط
واالحصاء وبالتعاون مع خبراء الوكالة الوطنية لتهيئة و جاذبية االقليم ،حوصلة االيام التكوينية  60-62جوان  6221كابدال ،عرض.

تم تكوين لجان خاصة بكل محور استراتيجي من أجل التدقيق في صياغة أهدافه ،ثم المض ي في تحديد
استراتيجيات العمل المنضوية تحت كل هدف فرعي باإلضافة الى تحديد المؤشرات الرقابية الخاصة بكل نتيجة ،دون
نسيان التطرق الى تحديد المسؤولين عن تجسيد استراتيجيات العمل واآلجال المحددة لكل منها ،وأخيرا تحديد مصدر
الموارد سواء كانت بشرية أو مادية أو مالية.36
 -2-0مرحلة البرمجة
لم يتم بعد الشروع في عملية البرمجة ،لكن تم تحديد المراحل الموالية لتنفيذها:37
 ضبط عملية تنفيذ المخطط البلدي للتنمية :وذلك من خالل ضبط خطة العمل السنوية ،وبعد ما تم تحرير النسخةالنهائية للمخطط البلدي للتنمية؛
 تحديد وضبط المشاريع :وذلك بتحديد استراتيجيات العمل ،المشاريع ،المشاريع ذات االولوية القصوى بالنسبة لخطةالعمل السنوية؛
 تحديد النقاط التالية بشأن المشاريع ذات األولوية :الهدف الخاص ،حامل المشروع ،الفاعل في المشروع ،الخبرةالمطلوبة وأصحابها ،الفترة الزمنية لكل األنشطة داخل المشروع الواحد (خرائط كانت) ،تحديد المعلومات الخاصة
بالمشروع والمسؤول عن عملية الجمع واالتصال والمتابعة باإلضافة الى مستلم المشروع والمستفيد منه.
 -2-0مرحلة الحصيلة
بالنسبة للحصيلة فبرنامج كابدال في طور االنجاز بحيث لم تتم المصادقة بعد على المخطط البلدي للتنمية من
جيل جديد في بلدية أوالد بن عبد القادر ،ولم يشرع في تنفيذه بعد.38
نتائج الدراسة:
توصلنا من خالل الدراسة إلى النتائج التالية:
 تركز آلية إعداد المخططات البلدية للتنمية من جيل جديد على ضرورة إشراك كافة فئات المواطنين على مستوىالبلدية عن طريق تمثيلياتهم في كل مراحل إعداد المخططات وحتى الرقابة على التنفيذ ،وهذا ما يؤدي إلى طرح مشاريع
تتناسب مع االحتياجات المحلية باعتبار أن من المقترحين هم أنفسهم من سيستفيدون من تلك المشاريع باألساس؛
 تستخدم المخططات البلدية من جيل جديد أساليب حديثة للتسيير مستوحاة من التسيير العمومي الجديد من مثلالتخطيط االستراتيجي وأدوات تحليل المعطيات و ترتيب األولويات و هو ما يضمن تحقيق فاعلية وفعالية األداء و بالتالي
ترشيد اإلنفاق العام؛
 تعطي المخططات البلدية من جيل جديد أولوية بالغة لمعرفة مقومات إقليم البلدية من خالل التشخيص اإلقليميوهو ما ييهئ أرضية سليمة الستغالل الموارد المحلية لتلبية االحتياجات المحلية؛
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 تولي المخططات البلدية من جيل جديد أهمية للتنسيق بين كافة المستويات اإلدارية المتدخلة في إعداد المخططات وكذا كافة القطاعات ذات العالقة بها وهو ما يؤدي إلى سالسة في سير اإلجراءات وترشيد األنفاق العام في هذا االطار؛
 جعلت المخططات البلدية من جديد الرؤية االستراتيجية مرحلة أساسية من مراحل اإلعداد و هوما يؤدي إلى تحقيقمفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع.
خاتمة
رأينا من خالل الدراسة أن المخططات البلدية للتنمية في الجزائر مازالت تحضر بقوانين قديمة لم تعدل منذ
 2120وهوما يعيق تحقيق األهداف المسطرة لها وال يتماش ى مع تطور الهيكل االقتصادي للدولة مما يستوجب على
السلطات ضرورة إيجاد حلول لتحسين أداء هذه المخططات بما يضمن ترشيد انفاق أغلفتها المالية ،وقد توصلت الدراسة
أن الطريقة المقترحة في اطار البرنامج التجريبي "كابدال" إلعداد المخططات البلدية من جيل جديد تتضمن أساليب
تعمل على ترشيد اإلنفاق العام على المستوى المحلي.
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ملخص:
هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على أهمية ودور الشراكة بين القطاع العام والخاص في تمويل الجماعات المحلية
وتحقيق التنمية ،وذلك بعرض تجارب بعض الدول الناجحة في تحقيق التنمية من خالل الشراكة بين جماعاتها المحلية
والقطاع الخاص .توصلت الدراسة الى أن البلديات تشكل أكبر نسبة من عقود الشراكة في هذه الدول ،وهذا يدل على
أهمية الشراكة في تمويل البلديات ،وشملت هذه الشراكة العديد من الميادين مثل البنى التحتية ،الطاقة ،النقل ،ادارة
النفايات وغيرها من المجاالت ،كما توصلت الدراسة الى أن نجاح هذه التجارب يعود الى وجود قوانين منظمة لهذه
الشراكة ،باإلضافة الى وجود هيئات رقابية ومرافقة لمشاريع الشراكة والسهر على تحقيق الشفافية والنزاهة لتحقيق
الهدف من الشراكة.
الكلمات المفتاحية :عقود الشراكة ،القطاع العام ،القطاع الخاص ،الجماعات المحلية.
Abstract:
The study aimed to highlight the importance of the PPP in financing local communities and achieving
development, by presenting the experiences of some successful countries. The study concluded that the
municipalities constitute the largest percentage of PPP in these countries, this indicates the importance of
partnership in financing municipalities. This partnership included many fields such as infrastructure, energy,
transportation, waste management and other fields, and the study also concluded that the success of these
experiences is due to the existence of laws regulating this partnership, in addition to the presence of supervisory
bodies that monitor partnership projects and work to achieve transparency and integrity to achieve the goal of
the partnership.
Keywords: Partnership contracts, Public sector, private sector, local communities.

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

340

بوميسة حنان وبولمرج وحيدة

 .1مقدمة:
تعد الشراكة بين القطاع العام والخاص من المفاهيم الحديثة التي انتشرت بشكل كبير مؤخرا ،حيث تزايد االهتمام بها
نتيجة تناقص الموارد المالية للدولة وتقلص دورها في تمويل البلديات ،حيث استدعى األمر بحث هذه األخيرة على مصادر
تمويل لتمويل نفسها وتغطية نفقاتها.
لهذا سعت العديد من الدول الى تبني الشراكة بين القطاع العام والخاص ،لما لهذه الشراكة من آثار ايجابية اقتصادية،
اجتماعية وحتى ثقافية ،فيمكن القول أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلديات
التي تفتقر كما ذكرنا للموارد المالية لتسيير نفقاتها.
على ضوء ما سبق تم طرح االشكالية التالية:
ما هو دور الشراكة بين القطاع العام والخاص في تمويل الجماعات المحلية في ضوء بعض التجارب الدولية الناجحة وما
هي عوامل نجاحها؟
وبناء على االشكالية تم وضع الفرضية التالية:
للشراكة بين القطاع العام والخاص أهمية بالغة في تمويل الجماعات المحلية ومن أهم عوامل نجاحها في العديد من
الدول هو وضع أطر قانونية واضحة تحكم العالقة بين الطرفين.
أهمية الدراسة :تكمن أهمية الدراسة في ايجاد بديل للجماعات المحلية التي تعاني نقص التمويل ،ودور أهمية الشراكة
بينها وبين القطاع الخاص في ضمان تمويل نفقاتها وتحقيق تنمية محلية ،من خالل االستفادة من تجارب الدول التي نجحت
في هذه الشراكة.
أهداف الدراسة :هدفت الدراسة الى:
-

توضيح ماهية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،واألشكال والمجاالت التي يمكن أن تتخذها هذه الشراكة؛

-

ابراز أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص ،بالتركيز على مدى أهميتها على مستوى الجماعات المحلية؛

-

عرض أنجح التجارب في مجال الشراكة بين القطاعين على مستوى الجماعات المحلية واستخالص الفوائد.

منهي الدراسة :تم اتباع المنهي الوصفي في الجانب النظري من الدراسة ،والمنهي التحليلي من خالل تحليل الجداول
واألشكال وتحليل سبل نجاح التجارب الدولية.
 .6االطار النظري للشراكة بين القطاعين العام والخاص
تم في هذا الجزء من الدراسة التطرق الى مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص ،أسباب اللجوء الى الشراكة
وأهدافها ،أنواع عقود الشراكة أساليبها ومجاالت تطبيقها ،وأخيرا عرض لعوامل نجاح الشراكة بين القطاعين.
 2.6مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص ) :PPP(Public-Private-Partnershipال يوجد تعريف موحد للشراكة بين
القطاع العام والخاص على الصعيد الدولي ،نقدم مجموعة من التعاريف أهمها:
2.2.6

تعريف اللجنة األوروبية :لقد وضعت اللجنة األوروبية أربعة معايير يتم بموجبها تعريف الشراكة بين
القطاعين العام والخاص هي( :طهراوي ،6222 ،صفحة :)61
مدة العقد التي تكون طويلة نسبيا؛
طريقة تمويل المشروع الذي يمول جزء منه القطاع الخاص؛
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الدور الهام الذي يلعبه الفاعل االقتصادي في تصميم المشروع وانجازه وتفعيله وتمويله.
6.2.6

تعريف صندوق النقد الدولي :تشير الشراكات بين القطاعين العام والخاص ( )PPPsإلى الترتيبات التي يوفر
فيها القطاع الخاص أصول وخدمات البنية التحتية التي كانت الحكومة توفرها سابقا .وتكون في مجموعة
واسعة من مشاريع البنية التحتية ،االجتماعية واالقتصادية ،تستخدم بشكل أساس ي في بناء وتشغيل
المستشفيات والمدارس والسجون والطرق والجسور واألنفاق وشبكات السكك الحديدية و المطارات
ومحطات المياه والصرف الصحي ).(Fund, 2004, p. 4

اذن يمكن تعريف الشراكة بين القطاع العام والخاص على أنها عقد ينشأ بين طرفين عام وخاص ،يقوم على التعاون
والتشارك في تنفيذ المشاريع في مختلف المجاالت ،من خالل تقاسم المسؤوليات والمخاطر.
 6.6مبررات الشراكة بين القطاع العام والخاص
تعتبر شراكة القطاعين العام والخاص آلية تساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص في كافة مجاالت النشاط
االقتصادي واالجتماعي من أجل الوفاء باحتياجات المجتمع من السلع والخدمات بأساليب مستحدثة ،ويمكن حصر
مبررات اللجوء الى أسلوب الشراكة في النقاط التالية( :رشيد و فرحي ،6222 ،صفحة :)42
عدم قدرة الحكومات على تحقيق التنمية المستدامة بمفردها؛
محدودية الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية لدى القطاع العام بسبب تعدد المجاالت والمشاريع التي
يتطلب تنفيذها ،وتعمل الشراكة على تخفيف حدة المنافسة بين هذه المجاالت من خالل تبادل االلتزامات
بين الشركاء؛
عجر الدول عن تحمل أعباء االنفاق االستثماري في البنى التحتية ،ونقص موارد التمويل المخصص لبرامج
التنمية االجتماعية ،ومطالبة المواطنين بتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية.
 0.6أنواع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
من أكثر التصنيفات قبوال من قبل الكثير من الباحثين يندرج على أساس( :محمد و لقيطي  ،صفحة )021
 عقود شراكات تعاونية :وتدور حول ادارة وتنظيم الشراكة على أساس تشاركي بين القطاع العام والخاص ،حيث
تتصف الشراكة بعالقات أفقية بين أطراف الشراكة ،ويتم اتخاذ القرار باإلجماع ويشترك جميع الشركاء بأداء
المهام والواجبات ،وال يوجد اشراف منفرد ألي طرف بموجب القواعد التي يفرضه .فكالهما يتحمل المخاطر
ويحصل على المنافع المتحققة عن النشاط.
 عقود شراكات تعاقدية :وهي ترتيبات توصيل الخدمات بموجب عقد بين طرفين وتكون العالقات بين أطراف
الشراكة عمودية مع وجود جهة مرجعية واحدة تمارس الرقابة والسيطرة على النشاط وعلى األطراف األخرى
المساهمة في الشراكة وهذه الجهة ال تمارس أداء المهام بل تعتمد على األطراف األخرى في ذلك وتكون قادرة على
انهاء الشراكة أحيانا أحاديا استنادا الى معيار العقد الذي يحكم العالقة بين القطاعين العام والخاص.
 1.6أساليب الشراكة بين القطاع العام والخاص
تتنوع أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص حسب درجة المسؤولية والمساهمة ،حيث تتدرج كما يلي:
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الشكل رقم( :) 22أساليب الشراكة مع القطاع الخاص ودرجة مساهمته فيها
مرتفعة
مسؤولية الدولة
منخفضة
البيع

BOO

BOOT BOT

عقود االمتياز

عقود االيجار

درجة مساهمة القطاع الخاص

مرتفعة

عقود

عقود االدارة

الخدمة

منخفضة

مرتفعة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنى
المصدر :مطاي عبد القادر ،بن الدين أمال( ،)6222الشراكة
التحتية "نظام البوت نموذجا" ،مجلة آفاق علوم االدارة واالقتصاد ،العدد  ،26ص.222
باإلضافة الى األساليب السالفة الذكر توجد أساليب أخرى نوضحها كما يلي:
الشكل رقم( :)26أهم نماذج الشراكة عالميا
عقود االدارة والتشغيل والصيانة
)Operations, Maintenance & Management (OMM
البناء  -التشغيل-النقل

إعادة التأهيل – التشغيل – النقل
)Rehabilitate – Operate-and –Transfer (ROT

)Build- Operate –and- Transfer (BOT

البناء – التأجير – النقل
Build – Lease – and- Transfer

البناء -التملك – التشغيل
)Build – Own –and- Operate (BOO

التطوير – التشغيل – النقل
)Develop –Operate – and- Transfer (DOT

البناء – النقل – التشغيل
)Build – Transfer –and- Operate (BTO

التصميم – البناء – التشغيل – النقل
)Design – Build – Operate –Transfer (DBOT

الخدمة عن طريق عقود الخدمات واالدارة
Outsourcing

الشراكة التضامنية /التضامن
)Joint Venture (JV

المصدر :الدليل االرشادي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص واالستثمار في البلديات ،ص .06متوفر على الموقع:
http://jordanlens.org/sites/default/files/PPP%20Manual%20Final.pdf.

 2.6مجاالت تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تطبق الشراكة بين القطاع العام والخاص في عدة مجاالت متنوعة كالطاقة ،البنى التحتية والنقل وغيرها من
المجاالت التي نوضحها في الجدول اآلتي:
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الجدول رقم( :)22مجاالت تطبيق الشراكة بين القطاع العام والخاص
تشييد المنشآت العمومية
االمدادات /التخلص
النقل
الشوارع ،الجسور
األمن :مباني الشرطة،
اإلدارة:
الطاقة :توليد وتوزيع؛
السجون والثكنات العسكرية.
قاعات المدينة ،مكاتب الضرائب،
و األنفاق؛
الماء :االنتاج ،االعداد ،توزيع ،الوزارات.
الترفيه والثقافة :المرافق
الرعاية الصحة
شبكة القنوات؛
المطارات؛
الرياضية والمتاحف.
دور المسنين ،المستشفيات.
أخرى :المعارض والمجمعات
المائية القمامة :جمع ،التخلص ،اعادة التعليم:
الممرات
التجارية.
روضات األطفال ،المدارس ،الكليات
التدوير.
والموانئ؛
والجامعات.
النقل العمومي.
Source: Linda Lobner(2009), How well do public-Private Partnerships work, , Master thesis, University of Vienna, p8.

 .0عرض تجارب دولية ناجحة في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص على مستوى البلديات
تعاني البلديات في أغلب دول العالم من العجز في التمويل وتغطية النفقات ،األمر الذي استدعى اختيار البلديات
الشراكة مع القطاع الخاص لما لهذه الشراكة من مزايا تمويلية وتسييرية ،ومن بين هذه الدول :فرنسا ،كندا ،ماليزيا
ولبنان .فقد تم في هذا الجزء من الدراسة عرض هذه التجارب الدولية الناجحة وأخيرا عرض التجربة الجزائرية وكيفية
االستفادة من هذه التجارب في الجزائر.
 2.0تجربة فرنسا:
نص القانون الفرنس ي على عقد الشراكة فيما يخص الجماعات المحلية سنة  ،6221بموجب المرسوم
المؤرخ في 22جوان  ،6221تم تدوين النظام بشكل رئيس ي في المواد. 1411
بعد ذلك جاء األمر  22يونيو  6221ليضع شروط ومعايير عقد الشراكة مع البلدية ،ليليه قانون  64يوليو 6224
بشأن عقود الشراكة ليقدم معيار آخر والذي ينص على الكفاءة االقتصادية.
بعد ذلك المرسوم المؤرخ  22ديسمبر  6222المتعلق بتعليمات الميزانية والمحاسبة ،الذي ينص على أنه ابتداء
من  2يناير  ، 6222يجب االلتزام باالعتراف بعقود الشراكة في التزامات خارج الميزانية العمومية للسلطات
المحلية.
عقود الشراكة التي أبرمتها السلطات المحلية في فرنسا قدمت مظهر متنوع جدا  ،سواء من حيث الغرض من
ذلك ،ومن حيث نطاق ومدة ومخاطر التمويل للعقود.
تم تحديد أكثر من  212مشروع عقد شراكة من قبل (Mission d’Appui aux Partenariats Public- MAPP
)Privéمنذ نشر مرسوم  ،6221حيث وصلت السلطات المحلية في شهر أوت  6221الى  %22من العقود الموقعة
(تم توقيع ً 211
عقدا) ،مقابل  % 62عقود الموقعة من طرف الدولة( 22عقد) ).(annuel, 2015, pp. 150, 151
2.2.0

توزيع عقود الشراكة المبرمة حسب المستويات االدارية المتعاقدة
يوضح الجدول اآلتي نسب توزيع عقود الشراكة في فرنسا حسب الجهة المتعاقدة:
الجدول رقم ( :)26توزيع العقود حسب الجهة المتعاقدة
اقليمي

الدائرة

المقاطعات

نقابات

البلديات
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نسبة العقود المبرمة

22

2

1

21

2

Source : Cours des comptes, Rapport public annuel(2015), Les partenariats public-privé des collectivités territoriales :
des risques à maitriser, p155.

من خالل الجدول نالحظ أن البلديات تحوز على حصة كبيرة جدا من العقود المبرمة مع القطاع الخاص مقارنة
باألطراف األخرى ،ما يدل على أن نجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص يكون على مستوى البلديات.
6.2.0

مجاالت الشراكة بين الجماعات المحلية والقطاع الخاص  :تنقسم العقود الموقعة على المستوى المحلي الى 2
أصناف يوضحها الشكل الموالي:
الشكل رقم ( :)20مجاالت الشراكة بين الجماعات المحلية والقطاع الخاص في فرنسا

المشاريع المخصصة من طرف الجماعات المحلية
نقل

6%

مباني
طاقة /معالجة النفايات

15%

22%

9%

منشآت حضرية
اتصاالت
منشآت رياضية /ثقافية

7%
41%

Source : Cours des comptes, Rapport public annuel(2015), Les partenariats public-privé des collectivités territoriales :
des risques à maitriser, , p154, disponible sur https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/125-RPA2015partenariats-public-prive.pdf.

من خالل الشكل نالحظ أن أكبر نسبة للشراكة بين الجماعات المحلية والقطاع الخاص كانت على مستوى انشاء
المنشآت الحضرية والمباني والمنشآت الرياضية والثقافية بنسب  % 12و % 66و %22على التوالي ،يليها بعد ذلك قطاع
االتصاالت ،ثم الطاقة ومعالجة النفايات ،وأخيرا النقل.
0.2.0

تطور عدد مشاريع شراكة الجماعات المحلية مع القطاع الخاص مقارنة مع الدولة
يمكن توضيح تطور مشاريع الشراكة لكل من الجماعات المحلية والدولة في الجدول الموالي:
الجدول رقم( :)20تطور عدد مشاريع الشراكة في فرنسا
6222

6222 6222
6221
6220
6226
6222 6221 6224 6222 6222
1
2
1
22
20
4
2
0
6
2
الدولة
0
1
2
2
22
66
01
22
22
21
2
ج.م
المصدر :سليم موالدي وآخرون( ،)6224التجربة الفرنسية في الشراكة بين القطاع العام والخاص وأهميتها التنموية ،مجلة معارف ،العدد
 ،61قسم العلوم االقتصادية ،ص.622

يوضح الجدول وتيرة تطور عقود الشراكة الموقعة في فرنسا ،حيث يتبين من خالل توزيع العقود بين الدولة والجماعات
المحلية أن هذه األخيرة تلحظ تطور كبير في عقود الشراكة مع القطاع الخاص ما يبرر الدور الهام الذي تلعبه الجماعات
المحلية في تحقيق التنمية المحلية ،كما يفسر نجاحها في الشراكة مع القطاع الخاص.
1.2.0

عوامل نجاح الشراكة في فرنسا:
يرجع النجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في فرنسا الى عدة عوامل نذكر( :سليم  ،6224 ،صفحة :)622
وضع اطار قانوني يحكم العالقة التشاركية بين الهيئات العامة والخاصة؛
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اعتماد العقود القائمة على األداء؛
منح التوكيل للبلديات ،المقاطعات واألقاليم للقيام بالشراكات؛
صيانة البنى التحتية طيلة حياة المشروع؛
تكافؤ الفرص لمقدمي العطاءات؛
الشفافية والنزاهة.
 6.0تجربة كندا
تعتبر كندا من الدول الرائدة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من المجاالت منها
البني التحتية ،الطاقة وغيرها.
بدأ استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص في كندا في أوائل التسعينيات  ،حيث تم وضع أحد
المعالم البارزة في عام  2116عندما أعلنت الحكومة الفيدرالية أن بناء جسر االتحاد الذي يربط نيو برونزويك
بـجزيرة األمير إدوارد يتم تنفيذه من خالل شراكة بين القطاعين العام والخاص (Fondation canadienne pour
(l’audit et la responsabilisation, 2015, p. 7
تم التركيز في هذه الدراسة على الشراكة بين القطاع العام والخاص على مستوى الجماعات المحلية في كندا.
2.6.0

عرض نماذج الشراكة بين القطاع العام والخاص في كندا
يشيع استخدام المصطلحات التالية لوصف اتفاقيات الشراكة في كندا  ،على الرغم من أن هذا ال

ينبغي اعتباره قائمة نهائية أو كاملة:
 عقد التشغيل والصيانة ( :)O & Mيقوم المشغل الخاص ،بموجب العقد ،بتشغيل أصل مملوك للقطاع العام
(مثل محطة معالجة المياه  /مياه الصرف الصحي) لفترة محددة .تظل ملكية األصل مع الكيان العام؛
 تمويل البناء :يقوم القطاع الخاص بإنشاء أصل ويمول تكلفة رأس المال فقط خالل فترة البناء؛
 التصميم-التمويل-الصيانة-الصيانة ( :)DBFMيقوم القطاع الخاص بتصميم األصول وتمويلها وتوفير إدارة
المرافق الثابتة (الخدمات المالية أو خدمات الصيانة الثابتة) بموجب اتفاقية طويلة األجل؛
 تصميم  -بناء  -تمويل  -صيانة  -تشغيل ( :)DBFMOيقوم القطاع الخاص بتصميم وبناء وتمويل وتوفير خدمات
االدارة و الصيانة بموجب اتفاق طويل األجل .يتم ً
أيضا تشغيل األصول في مشاريع مثل الجسور والطرق ومحطات
معالجة المياه؛
 االمتياز :يقوم صاحب االمتياز من القطاع الخاص باستثمار وتشغيل المرفق لفترة زمنية محددة بعدها تعود
الملكية إلى القطاع العام.
6.6.0

مشاريع الشراكة المشغلة في البلديات

يوضح الجدول الموالي مختلف المشاريع والمجاالت التي ترتكز عليها الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص في كندا:
الجدول رقم( :)21مشاريع الشراكة المشغلة حسب البلديات
القطاع

الطاقة

عدد
المشاريع

22

الخدمات الصحة
العمومية
26
22

التكنولوجيا
22

العدالة الثقافة
22

24

النقل
21

المياه والصرف
الصحي
21
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نوع العقد

DBFO
وعقود أخرى

DBFO

DBFMDBF

-

TBD

DBFO

DBFODBFM

DBFMO-DBF
وعقود أخرى

المصدر :نعمون عبد الوهاب ،عبد الله مسيود ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في ترشيد النفقات العمومية ،ورقة مقدمة
للملتقى الوطني األول حول التسيير المحلي بين اشكاليات التمويل وترشيد قرارات التنمية المحلية ،البلديات نموذجا ،جامعة  4ماي ،2112
قالمة ،يومي  21 ،24نوفمبر  ،6222ص.261

نالحظ من خالل الجدول السابق أن البلديات في كندا تقوم بشراكات في العديد من المجاالت كالطاقة الخدمات
العمومية ،الصحة ،الثقافة ،النقل والصرف الصحي للمياه ،وهذه أغلب المجاالت التي عادة تكون من اختصاص البلديات،
حيث نالحظ أكبر عدد من مشاريع الشراكة يرتكز في مجال الصرف الصحي للمياه ولعله أصعب وأكبر المشاكل التي تواجهها
البلديات ،تليه مشاريع الشراكة في المجال الثقافي ومجال الطاقة.
0.6.0

عدد المشاريع حسب الجهة المتعاقدة

يوضح الجدول الموالي عدد مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص حسب مختلف المستويات االدارية:
الجدول رقم( :)22عدد المشاريع حسب الجهة المتعاقدة
أخرى
المستوى
المجموع
الفدرالي
البلدي
االقليمي
602
22
26
22
220
عدد المشاريع
المصدر :نعمون عبد الوهاب ،عبد الله مسيود ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في ترشيد النفقات العمومية،
ورقة مقدمة للملتقى الوطني األول حول التسيير المحلي بين اشكاليات التمويل وترشيد قرارات التنمية المحلية ،البلديات
نموذجا ،جامعة  4ماي  ،2112قالمة ،يومي  21 ،24نوفمبر  ،6222ص.261

مما سبق نالحظ أن عدد مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ترتكز بشكل كبير على مستوى الهيئات االقليمية
ب 220مشروع ،باإلضافة أيضا الى البلديات التي تليها مباشرة ب 22مشروع.
1.6.0

نتائج الشراكة بين القطاع العام والخاص في كندا

حسب مجلس كندا للشراكة بين القطاع العام والخاص فان من نتائج هذه الشراكة ما يلي ):(Mark , 2014, p. 6
 االنجاز في الوقت المحدد؛


وفق الميزانية؛



 1.1مليار دوالر وفرات في التكاليف؛



 612242وظيفة مباشرة؛



 62.2مليار دوالر مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي؛



 2.2مليار دوالر اإليرادات الضريبية.

نالحظ أن نتائج الشراكة في كندا كان لها نتائج ايجابية من حيث الوقت والتكاليف ،واألهم من ذلك توفير عدد كبير من
مناصب الشغل ،هذا باإلضافة الى المساهمة في الناتج المحلي وتوفير ايرادات ضريبية.
2.6.0

عوامل نجاح الشراكة في كندا

من أهم عوامل نجاح الشراكة في كندا نذكر (عزوز ،6222 ،صفحة :)02
وضع اطار قانوني يحكم العالقة التشاركية بين الهيئات العامة والخاصة؛

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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القيمة مقابل المال ،والتي تقوم على أساس تقدير تكلفة انجاز المشروع بالطريقة التقليدية وعن طريق
الشراكة ،ودراسة وتحليل نجاعة هذه األخيرة؛
اعتماد العقود القائمة على األداء؛
منح التوكيل للبلديات ،المقاطعات واألقاليم للقيام بالشراكات؛
صيانة البنى التحتية طيلة حياة المشروع؛
تكافؤ الفرص لمقدمي العطاءات؛
الشفافية والنزاهة.
باإلضافة الى تجربتي كندا وفرنسا في دور الشراكة في تمويل البلديات ،نعرض باختصار أيضا تجربتي ماليزيا ولبنان كاآلتي:
(محمد فتحي و عابد محمود ،صفحة )2

 0.0تجربة ماليزيا:
تعتبر دولة ماليزيا من أوائل الدول التي اتجهت نحو مشاركة القطاع الخاص لتنمية استثماراتها البلدية ،وذلك بغرض
تخفيف األعباء المالية واالدارية عن عاتق البلديات عن طريق وسائل البيع المباشر ،تأجير األصول ،عقود االدارة ،بناء-
تشغيل-تحويل ،وبلغ عدد مشاريع التنمية نحو  222مشروع كان منها  62مشروعا جديدا والباقي كان بتحويل أنشطة قائمة
بالبلديات ،مثل محطات حاويات ميناء كيالنج وعدد من أنشطة قطاعات المواصالت والخدمات العامة وخدمات الصحة
والتعليم.....الخ.
وقد ساعد على نجاح برنامج تنمية االستثمارات البلدية في ماليزيا وجود االطار الرقابي لألنشطة التجارية والمرافق العامة،
حيث تمارس البلدية حقوقها الرقابية عن طريق أسلوبين مميزين هما:
 اصدار التراخيص :حيث تنشأ وحدة تنظيمية في البلدية تناط بها مسؤولية رقابة النشاط المعني؛ عقود االمتياز :تشمل كافة حقوق والتزامات الشركة الخاصة مثل تحديد األسعار األولية وآلية تغييرها وشروطأخرى.
 1.0تجربة لبنان
لقد عانت لبنان خالل سنوات الحرب السبع عشرة انعدام الخدمات البلدية األساسية ،والتحول الكبير
وبشكل متزايد نحو القطاع الخاص للحصول على هذه الخدمات ،مثل اقامة شبكات االتصال الخاصة أو مولدات
الديزل ،وتمويل البنية التحتية وادارتها وتشغيلها ،وتمثل نهي البلديات في عدة طرق وهي:
امتياز التشييد والتشغيل والتسليم :حيث منحت البلديات بالفعل أول امتياز من مشاريع ( )BOTلتوريد
شبكة الهاتف النقال ،وانشاء نظام جمع رسوم المرور على الطريق السريع بيروت /المصنع.
عقود التشغيل واالدارة :حيث تسمح للقطاع الخاص بتشغيل وادارة المرافق البلدية ،وتم ذلك في ثالث
مشاريع هي :جمع النفايات ،وادارة وتشغيل مصنع معالجة النفايات .
المشاريع المشتركة والمساعدة الفنية :بتقديم المساعدة الفنية الخارجية لدعم التشغيل اليومي لقطاع
ما ،من خالل ارساء خبرات من شركات أجنبية ،ويستخدم هذا النوع حاليا في قطاعي الكهرباء واالتصاالت.
 .1نتائج عرض التجارب السابقة والدروس المستفادة منها
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية فعالة لتمويل الجماعات المحلية وتحقيق التنمية -عرض تجارب دولية ناجحة-

من خالل عرض التجارب الدولية السابقة يمكن استنتاج بعض نتائج وعوامل نجاحها من أجل االستفادة منها:
 2.1تجربة فرنسا
تعد فرنسا من النماذج الناجحة في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص ،وذلك لمنحها التفويض للبلديات
للقيام بالشراكة ،حيث تشكل البلديات نسبة % 21من اجمالي عقود الشراكة في فرنسا ،وترتكز هذه الشراكة في العديد
من الميادين أهمها االنشاء خاصة المنشآت الحضرية ،المباني والمنشآت الثقافية والرياضية ،باإلضافة الى مجال
االتصاالت ،الطاقة معالجة النفايات والنقل ،ومن عوامل نجاح التجربة الفرنسية هي كما ذكرنا التركيز على البلديات،
باإلضافة الى وضع اطار قانوني منظم حيث قامت فرنسا سنة  6221بإصدار قانون يخص شراكة الجماعات المحلية مع
القطاع الخاص ،بعد ذلك تم اصدار مجموعة أوامر ومراسيم متتالية لتنظم هذه العالقة من خالل وضع معايير للشراكة
الخاصة بالبلديات ،ومن بين الجهود التي قامت بها فرنسا في سبيل انجاح هذه الشراكة احداث هيئة خبيرة  MAPPPالتي
تهتم بدعم انجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،من خالل اجراء تقييم قبلي لمشاريع الشراكة وتقديم
المساعدة والدعم للقطاع العمومي ،الى مرحلة التفاوض وتتبع تنفيذ العقود.
 6.1تجربة كندا
من خالل عرض التجربة الكندية الحظنا أن مشاريع الشراكة في كندا ترتكز على مستوى الهيئات االقليمية والبلديات،
وذلك في العديد من المجاالت أهمها الطاقة ،الثقافة والصرف الصحي للمياه الذي يعتبر من أكبر مهمات ومشاكل البلديات،
ومن نتائج الشراكة بين القطاعين العام والخاص زيادة الناتج المحلي االجمالي ب  62.2مليار دوالر ،باإلضافة الى توفير
حوالي  612242وظيفة ،باإلضافة الى تحقيق وفرات في التكاليف بقيمة  1.1مليار دوالر ،تحقيق ايرادات ضريبية قدرت ب
 2.2مليار دوالر كل هذا مع االنجاز في الوقت المحدد ووفق الميزانية الموضوعة ،وهنا يظهر دور البلديات في تحقيق هذه
النتائج اذ تشكل مشاريعها عدد كبير من مجمل المشاريع ،ومن عوامل نجاح تجربة الشراكة في كندا هو منح التفويض
والتوكيل للبلديات واألقاليم للقيام بالشراكات ،باإلضافة الى توفير االطار القانوني الذي العالقة بين القطاعين ،وتوفر
الشفافية والنزاهة باإلضافة الى عوامل أخرى.
 0.1تجربة ماليزيا
ماليزيا من احدى الدول الناجحة في مجال الشراكة مع القطاع الخاص خاصة على مستوى البلديات ،حيث وصلت
مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات في ماليزيا الى  ،222ومنها مشاريع قديمة كانت قائمة على مستوى البلديات،
وقد شملت الشراكة أيضا العديد من الميادين مثل النقل والخدمات العمومية ،الصحة والتعليم وغيرها ،ويعود سبب
نجاح هذه الشراكة في ماليزيا الى وجود أطر رقابية ،حيث تمارس البلدية حقوقها الرقابية عن طريق أسلوبين هما اصدار
التراخيص و عقود االمتياز.
 1.1تجربة لبنان
لبنان هي األخرى اعتمدت على البلديات في مجال الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجاالت منها االتصاالت،
البنى التحتية ،جمع ومعالجة النفايات ،وذلك من خالل اعتمادها على عقود ال  ،BOTوعقود التشغيل واالدارة ،باإلضافة
الى اعتمادها على مع شركات أجنبية من أجل اكتساب خبرات.
 .2التجربة الجزائرية في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص
تتجلى الشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر بشكل واضح مع االصالحات االقتصادية في التسعينات من القرن
الماض ي أو ما يعرف باالنتقال الى نظام اقتصاد السوق ،حيث حرر القانون رقم  62-44المؤرخ في 26جويلية  2144المتعلق
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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بتوجيه االستثمارات االقتصادية الخاصة الوطنية سقف االستثمار الخاص ،وسمح له بالخوض في جميع المجاالت
االقتصادية ما عدا القطاعات االستراتيجية.
وتعزز موضوع الشراكة بصدور القانون  12-22المؤرخ في  21أفريل  2112المتعلق بالنقد والقرض ،حيث يعتبر اجر
أساس لتطبيق مبادئ اقتصاد السوق وتفعيل القطاع الخاص في النشاط االقتصادي ،اذ وضع حد الحتكار الدولة
لالقتصاد ،وأصبحت بموجبه المؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصة تخضع لنفس المعاملة ،اذ تم الغاء الفوارق بين
القطاع العام والقطاع الخاص ،كما كرس مبدأ حرية االستثمار األجنبي في كل القطاعات ،وال يفرق بين المستثمر الوطني
واألجنبي (السعيد  ،6221 ،صفحة )022

ولقد فتح األمر  21-22المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها وخوصصتها الصادر في 62أوت
 6222المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة حسب المادة  22منه في المؤسسات العمومية االقتصادية التابعة لمجموع
قطاعات النشاط االقتصادي باإلضافة الى امكانية التنازل عنها وقابلية التصرف فيها طبقا لقواعد القانون العام واحكام
هذا األمر حسب ما جاء في المادة  21منه (زيان ،6262 ،صفحة .)026
 2.2الجهود المبذولة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
فيما يلي يتم عرض بعض نماذج الشراكة التي تبنتها الجزائر وهي كاآلتي:
 2.2.2الشراكة في مجال تسيير المياه والتطهير
اعتمد المشرع الجزائري على عقد االمتياز كأهم وسيلة إلشراك القطاع الخاص في تسيير وادارة المرفق العام لدعم
التنمية المحلية .وان كانت التجربة األولى لعقد االمتياز تعود الى قانون المياه من خالل المرسوم رقم  ،22/40فان
االنطالقة الحقيقية كانت بعد صدور قانون البلدية الحالي وكسر القيود التي كانت تحول دون االعتماد على القطاع الخاص
(غزيز  ،6222 ،صفحة )21
الجدول رقم( :)22عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص إلدارة الخدمة العمومية للمياه بالجزائر
نوع الشراكة
مدة العقد
بداية العقد
قيمة العقد
الشريك الوطني
الشريك األجنبي

الجزائر العاصمة
عقد ادارة
2.2سنة
6222
 262مليون أورو
شركة SEAAL
Suez-environnement
الفرنسية

عنابة /الطارف
عقد ادارة
2.2سنة
6222
 22مليون أورو
SEATA
Gelsen Wasser
األلمانية

قسنطينة
وهران
عقد ادارة
عقد ادارة
2.2سنة
2.2سنة
6224
6222
 10مليون أورو
 02مليون أورو
SEACO
SEOR
Eaux de Marseille AKBARE de Barcelone
الفرنسية
االسبانية

المصدر :عليوط سهام ،بوجعدار خالد( ،)6222الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية لتسيير الخدمة العمومية للمياه ،مجلة دراسات
اقتصادية ،المجلد ،22العدد ،21ص.64

نالحظ من خالل الجدول أن كل الشراكات التي قامت بها الجزائر في مجال ادارة الخدمة العمومية للمياه كانت مع
شركات أجنبية وال وجود ألية شراكة مع القطاع الخاص المحلي ،رغم ذلك تعتبر هذه العقود مهمة في جلب التكنولوجيا
ونقل الخبرات في مجال ادارة المياه.
 6.2.2الشراكة في مجال االسمنت
من بين الشراكات التي قامت بها الجزائر في مجال االسمنت نجد مثال مجمع الفارج لإلسمنت
 مجمع الفارج لإلسمنتالملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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يعد مجمع الفارج المختص في انتاج مواد البناء(االسمنت ،الحص ى ،الخرسانة ،الجبس) نموذجا لعقد الشراكة بين
القطاعين العام والخاص ،فهو مجمع بالشراكة مع صناعات االسمنت الجزائر مصنع مفتاح بالعاصمة ،وكذا وحدة الجبس
للبويرة بالشراكة مع شركة كوسيدار الجزائرية.
ويسير مجمع الفارج بالجزائر منذ  6226مصنعي المسيلة وعكاز بمعسكر لإلسمنت الذين يمثالن طاقة انتاج سنوية
تقدر ب 22مليون طن( 4ماليين 2 ،ماليين طن على الترتيب) ،ويوظف  6222متعامل ،وتبلغ اجم االستثمارات في شركة
الفارج بالجزائر  61مليار دج (السعيد  ،6221 ،صفحة .)021
 6.2اجم الشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر
الجدول رقم ( :)22توزيع مشاريع االستثمار حسب الشكل القانوني()6222-6226
المبالغ :بالمليون دينار
النسبة%

عدد
النسبة%
المبالغ
النسبة %
الشكل القانوني عدد المشاريع
المستخدمين
%42.64
1 050 246
%21.10
8 570 379
%12.10
22162
خاص
%22.22
131 914
%02.22
4 518 781
%2.41
2212
عام
%1.22
49 434
%4.12
1 211 505
%2.24
226
مختلط
%222
1 231 594
%222
14 300 664
%222
20602
االجمالي
Agence nationale de développement d’investissement, 2018.)http://www.andi.dz/index.php/fr/declaration-d- Source :
investissement?id=395), le 01/05/2020, à 14 :48.

نالحظ من خالل الجدول أن نسبة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر من سنة  6226الى غاية 6222
ضئيلة جدا اذ تمثل فقط  % 2.24من اجمالي المشاريع ،هذا ما يدل على أن عقود الشراكة في الجزائر متأخرة جدا وال
تعطى لها األهمية الالزمة في تحقيق التنمية المحلية.
 .2عرض نتائج الدراسة
من خالل عرضنا لتجارب الدول الناجحة في مجال الشراكة بين الجماعات المحلية والقطاع الخاص تم التوصل الى
أن أكبر نسبة للشراكة مع القطاع الخاص كانت على مستوى البلديات ،ما يدل على أهمية هذه الشراكة في تحقيق االكتفاء
والتنمية المحلية بالنسبة للبلديات ،حيث كما رأينا أنه من نتائج هذه الشراكة ارتفاع الناتج المحلي االجمالي وتوفير عدد
كبير من مناصب الشغل ،حيث شملت هذه الشراكة العديد من المجاالت أهمها البنى التحتية ،النقل ،الطاقة وخاصة
الصرف الصحي للمياه ومعالجة وتدوير النفايات الذي يعد أكبر عائق يواجه البلديات ،وأن من عوامل نجاح هذه التجارب
ما يلي:
وضوح األطر القانونية التي تنظم الشراكة بين القطاعين؛
منح التفويضات للبلديات والمقاطعات للقيام بالشراكة؛
دراسة وتحليل مدى نجاعة المشروع قبل البدء فيه ،وتحليل العوائد مقابل التكاليف؛
اعتماد العقود القائمة على األداء؛
صيانة البنى التحتية طيلة حياة المشروع؛
وجود الشفافية و النزاهة.
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ومن خالل عرض التجربة الجزائرية في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص تم استنتاج أن الجزائر ال تعتمد على
الشراكة بين القطاعين والتي لها أهمية كبيرة في دفع التنمية ،كما تجدر االشارة الى أن المشاريع التي تم ذكرها لم تكن
شراكات بين الجماعات المحلية والقطاع الخاص مثلما رأيناه في التجارب الناجحة التي سبق عرضها.
 .2خاتمة
خلصت الدراسة الى أن للشراكة بين القطاعين العام والخاص دورا مهما في تحقيق التنمية من خالل مساهمتها الفعالة
في تنشيط الحياة االقتصادية واالجتماعية ،خاصة على مستوى البلديات التي تعاني غالبا من مشاكل في تمويل نفسها،
لذلك فان االعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص حل مهم يجب دراسته واالهتمام به لما له من آثار ايجابية على
مختلف المستويات . .وبناء على عرض التجارب الناجحة في مجال الشراكة بين الجماعات المحلية وخصوصا البلديات
وسبل نجاحها نقدم االقتراحات اآلتية:
وضع اطار قانوني واضح يحكم العالقة بين الشريكين ،من حيث تحديد مجاالت الشراكة ،شروط العقد،
وتحديد المسؤوليات ،من أجل توفير الثقة لكل من الطرفين وجلب االستثمارات؛
منح التفويض للبلديات من أجل انشاء الشراكة؛
انشاء هيئة تتولى السهر على التسيير والمراقبة المستمرة لمختلف مراحل المشروع؛
توسيع مجال الشراكة ،والتركيز على مجال البناء واألشغال العمومية والذي يساهم بشكل فعال في التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،باإلضافة الى المجال الزراعي على مستوى األرياف؛
ضرورة القيام بدراسة الجدوى ألي مشروع ،وتحليل العوائد والتكاليف قبل الشروع فيه؛
التركيز على التحفيزات الجبائية من أجل جلب القطاع الخاص للقيام بالشراكة؛
محاولة دمج الشباب ،المرأة والحرفيين الصغار والذين يعتبرون مصدر غزير للتنمية المحلية وتعزيز التعاون
بين السكان وبلدياتهم مما يرفع روح المقاولة لديهم ،ويدفعهم الى المحافظة على المشاريع باعتبارها جزء
من انجازاتهم؛
نشر الوعي بأهمية الشراكة عبر مختلف وسائل االعالم واالتصال؛
السهر على توفير الشفافية والنزاهة في العمل.
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ميزانية البرامج واألداء كآلية لعصرنة ميزانية الجماعات المحلية
Program and Performance Budget as a mechanism for modernizing the budget of local
authorities
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جامعة امحمد بوقرة بومرداس جامعة يحي فارس المدية
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ملخص:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة إمكانية عصرنة ميزانية الجماعات المحلية في الجزائر ،بتطبيق أسلوب
ميزانية البرامج واألداء في الجماعات المحلية.
حيث خلصت الدراسة إلى أن أسلوب ميزانية البرامج واألداء يزود المسؤولين على مستوى الجماعات المحلية
بالمعلومات والبيانات المالية واإلدارية التي تساعدهم على القيام بمهامهم ،وتحقيق األهداف المسطرة ،.كما أن أساس
االستحقاق يعتبر أنسب أسس المحاسبة الحكومية عند التحول نحو تطبيق ميزانية البرامج واألداء في ميزانية الجماعات
المحلية.
الكلمات المفتاحية :الجماعات المحلية ،.ميزانية ،األداء ،.عصرنة ،.البرامج.
Abstract:
This research paper aims to study the possibility of modernizing the budget of local
authorities in Algeria, by applying the method of Programs and Performance Budget.
The study concluded that the Program and Performance Budget method provides
administrators at local authorities with financial and administrative information that help them to
carry out their tasks and achieve the local authorities’ goals. And the eligibility basis is considered
the most appropriate basis for governmental accounting when shifting towards the application of
Program and Performance Budgets in the budget of local authorities
Keywords: authorities communities; budget; performance; modernization; programs.

 .1مقدمة:
كثر الجدل في السنوات األخيرة حول إيجاد سبل وآليات فعالة لتحسين أداء الجماعات المحلية،
بسبب عدم استغالل الموارد المحلية بكفاءة وفعالية وضعف الرقابة عليها ،باإلضافة إلى عدم تلبية
احتياجات المواطنين ،األمر الذي يستدعي العمل على إعداد ميزانياتها بأسلوب مختلف عما هو مطبق حاليا.
فميزانية البنود (وهو األسلوب الذي تتبناه الجماعات المحلية) ،تمتاز بعدم دقة التنفيذ وعدم ربط
التنفيذ مع األهداف المنتظرة ،باإلضافة إلى أنها ال توفر أساليب رقابة فعالة تتعدى الرقابة الحسابية
والشكلية.
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تتمثل أهمية هذه الدراسة في إبراز ضرورة عصرنة ميزانية الجماعات المحلية ،من خالل االنتقال
من ميزانية البنود الى ميزانية البرامج واألداء ،فميزانية البرامج واألداء ما هي إال تبويب حديث لحسابات
الميزانية ،يركز على البرامج الحكومية بمعنى الهدف من البرنامج وليس على وسائل تحقيق هذا الهدف ،ألن
ميزانية البنود تظهر ما تشتريه الحكومة وال تظهر البرنامج الذي من أجله تم الشراء ،وال مدى االنجاز الذي
تحقق من هذا البرنامج ،وبناء على ما سبق وضعنا اإلشكالية التالية:
هل يمكن لتطبيق أسلوب ميزانية البرامج واألداء أن يساهم في عصرنة ميزانية الجماعات المحلية؟
لمعالجة هذه اإلشكالية قسمنا هذه المداخلة إلى محورين ،احتوى المحور األول على عموميات حول
ميزانية البرامج واألداء من حيث مفهومها وخطوات إعدادها وتقييمها ،أما المحور الثاني فتناولنا فيه إمكانية
تطبيق ميزانية البرامج واألداء في الجماعات المحلية ،من حيث خطوات إعداد ميزانية البرامج وتقييم تطبيق
هذا األسلوب في الجماعات المحلية ،وكذا دور تطبيق ميزانية البرامج واألداء في عصرنة الجماعات المحلية.
.6عموميات حول ميزانية البرامج واألداء:
تعد ميزانية البرامج واألداء من المحاوالت األولى إلصالح ميزانية البنود (الميزانية التقليدية) ،وقد
ظهرت في الواليات المتحدة األمريكية عام  ،2126وهي تهتم بالتركيز على العمل المنجز بدل االهتمام
بالوسائل الالزمة للقيام بالعمل.
 .2 .6مفهوم ميزانية البرامج واألداء:
بدأت نقطة التحول في إعداد الميزانية العامة من ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج واألداء حين ظهر
من ينادي بضرورة إدخال أساليب اإلدارة العلمية الحديثة في مجال اإلدارة الحكومية ،وهذا للتأكد من
قيامها بتنفيذ ما يعهد إليها من واجبات ،بكفاءة وفعالية وفق الخطة المعتمدة من قبل الحكومة.

1

 .2.2.6نشأة ميزانية البرامج واألداء:
ترجع فكرة موازنة البرامج واألداء إلى الدراسة التي تمت في الواليات المتحدة األمريكية من قبل (لجنة
االقتصاد والكفاءة) في عام  ،2120حيث أشارت هذه اللجنة إلى أهمية تبويب الميزانية العامة وفقا لهدف
النشاط ،إال أنها لم تجد قبوال في ذلك الوقت ولم تنفذ إال في سنة  ،2101عندما شرعت وزارة الزراعة
األمريكية بإعداد ميزانية مشروع حوض نهر" تنس ي" على أساس البرامج

واألداء2.

من الدول التي اتجهت نحو تطوير ميزانيتها إلى ميزانية البرامج و األداء نجد كل من الفلبين والسويد
وبوليفيا والشيلي وفنزويال وكولومبيا ،بينما بدأت دول أخرى في اتخاذ خطوات محددة في هذا الصدد مثل
تايالندا والهند والفيتنام وكوريا واليابان ونيوزيلندا وماليزيا والخالصة أن الواليات المتحدة األمريكية كان
لها السبق في اعتماد أسلوب ومنهي ميزانية البرامج واألداء في إعداد ميزانيتها ،كمحاولة منها لترشيد اإلنفاق
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العام واستخدام وسائل الكفاءة والفعالية في تسيير الميزانية العامة ،واتبعتها في ذلك العديد من دول العالم
المشار إليها

سابقا3.

في عام  2111أوصت لجنة هوفر »  « Hooverالتي عينها الرئيس األمريكي آنذاك لدراسة تنظيم
الحكومة وإدارتها -أن يعاد النظر في كل ما يحيط بمفهوم الميزانية ،وذلك بإتباع نظام يعتمد على المهام
الوظيفية واألنشطة والمشروعات ،واستخدمت اللجنة عنوانا لنظام الميزانية باسم "موازنة األداء
" ،"PERFORANCE BUDGETأما ميزانية البرامج فقد ظهرت عام  2121عندما قدم " ديفيد نوفيك" شرحا
تفصيليا بين فيه كيفية تطبيق ميزانية البرامج في وزارة الدفاع األمريكية وشرح مضمونه في تقريره المسمى
" االقتصاد والفعالية في الحكومة بواسطة اإلجراءات الجديدة للموازنة " ،وفي عام  2122قامت لجنة "
هوفر الثانية" بدراسة اقتراح "ديفيد نوفيك" ،وكذلك دراسة التقدم الذي تحقق في مجال تطبيق ميزانية
األداء في أجهزة الحكومة الفدرالية األمريكية مما أدى إلى ظهور مفهوم ميزانية البرامج واألداء الذي جذب
اهتمام الكثير من الدول ،وهيئة األمم المتحدة التي أصدرت كتيبا بعنوان ميزانية البرامج واألداء سنة .2122
 .6.2.6تعريف ميزانية البرامج واألداء
التعريف األولّ :
عرفت لجنة التنمية االقتصادية في الواليات المتحدة األمريكية ميزانية البرامج واألداء
كما يلي" :هي مجموعة األساليب التي بواسطتها يتمكن مدراء البرامج من التركيز على تنفيذ األهداف التي تقع
ضمن مسؤولياتهم بصورة دقيقة ،ومقارنة تنفيذ هذه األهداف حسب الوقت ،ساعات العمل ،إن هذا
النظام يساعد في الحصول على نتائج أساسية ويهيأ قاعدة أفضل التخاذ

القرارات"4.

التعريف الثاني " :ترتبط ميزانية البرامج واألداء بتقسيم األنشطة إلى برامج وتقسيمها إلى مشاريع
تقوم بإدارتها الوحدات الحكومية ،كما أن التقسيم سيؤدي إلى معرفة تكلفة كل برامج ومشروع ،ومعرفة
األهداف المرجوة من هذه

البرامج5".

التعريف الثالث :يمكن تعريف ميزانية البرامج واألداء بأنها " مجموعة األهداف المقررة تحقيقها على
أجهزة الحكومة ووحداتها المختلفة خالل فترة زمنية مقبلة ،بعد تفصيلها تبعا للبرامج واألنشطة والجهود
الالزمة لهذا التحقيق ،مع تحديد التكلفة المقدرة لتنفيذ كل برنامج أو نشاط ،وتحديد معايير االنجاز وقياس
التكلفة6.

يتضح مما سبق أن موازنة البرامج واألداء تعتمد على التركيز على الهدف من اإلنفاق وليس على
اإلنفاق في حد ذاته ،حيث تقسم الميزانية إلى مجموعة من الوظائف ،وتقسم كل وظيفة إلى مجموعة من
البرامج ،ويقسم كل برنامج إلى مجموعة من األنشطة.
 . 6.6أهداف ميزانية البرامج واألداء:
تسعى ميزانية البرامج واألداء إلى تحقيق مجموعة من األهداف

نذكر منها7:
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ربط تقديرات اإلنفاق بأهداف الوحدات اإلدارية ،عن طريق البرامج المخططة لتحقيق هذه
األهداف.
وضع معايير لتقويم أداء تلك الوحدات ،وذلك من حيث مدى تحقيق األهداف (جانب
الفعالية) ،أو من حيث عالقة التكلفة بالعمل المنجز ،أي بنتائج النشاط الذي تؤديه الوحدات
اإلدارية (جانب الكفاءة) ،أو من حيث متابعة اجم اإلنفاق والوقوف على اتجاهاته ومستويات
ترشيد (جانب التوفير).
ربط اإلنفاق الفعلي بالمستويات اإلدارية المختلفة المسؤولة عن مراكز اإلنفاق المختلفة وطبقا
للصالحيات المقررة.
ضمان دقة تقدير النفقات ،وذلك بعد ربطها بأداء الوحدات اإلدارية ،وبرامج النشاط التفصيلية
في الوزارات والهيئات العامة ،وذلك في ضوء تفصيل وتقسيم النفقات حسب بنودها النوعية
المختلفة ،األمر الذي يمكن أن يساهم في ترشيد النفقات الحكومية.
تنمية الشعور بالمسؤولية عن اإلنفاق العام لدى المستويات اإلدارية المختلفة ،وحسن استخدام
الموارد المخصصة وتأكيد أهمية متابعة اإلنفاق وتقييم االنجاز.
وضع معايير ،وأنماط تخطيطية ورقابية تسهل عمليتي إعداد التقديرات ،ومتابعة تنفيذ البرامج،
أي عمليتي التخطيط والرقابة على مستوى الوزارات والهيئات العامة المختلفة.
 .0.6التفرقة بين األداء والبرامج:
يرى البعض أن ميزانية األداء والبرامج هي ميزانية واحدة ،أما البعض األخر فيرى أنهما ميزانيتان
"ميزانية البرامج" و"ميزانية األداء" باعتبارهما مرحلتين منفصلتين من مراحل تطور الميزانية ،حيث تعرف
ميزانية األداء بأنها ميزانية أصغر وحدة إدارية ،بينما تعرف ميزانية البرامج بأنها الميزانية التي تتكون من
ميزانيات أداء الوحدات الصغيرة والتي تكون فيما بينها البرامج ،إذ يمكن التمييز بين ميزانية البرامج وميزانية
األداء في األمور الثالثة

التالية8:

االرتباط بالمستويات اإلدارية ،حيث ترتبط ميزانية البرامج عادة بمستوى إداري أعلى من المستوى
اإلداري الذي ترتبط به ميزانية األداء التي ترتبط عادة بالمستويات التنفيذية أي أن البرنامج يحوي
على عدد من وحدات األداء.
االرتباط بعنصر الزمن ،حيث ترتبط ميزانية البرامج بالتخطيط للمستقبل ،بينما ترتبط ميزانية
األداء بقياس ما يتم من انجازات وتقييمها.
من حيث أولوية اإلعداد ،حيث أن إعداد ميزانية البرامج يسبق إعداد ميزانية األداء ،ألن ميزانية
البرامج هي اإلطار الذي يتم قياس األداء وفقا له.
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 .1.6خطوات إعداد ميزانية البرامج واألداء
يرتكز أسلوب ميزانية البرامج واألداء على تبويب العمليات المالية للدولة تبعا للهدف الذي ترغب
الحكومة تحقيقه ويمكن توضيح ذلك من خالل الخطوات التالية:
 .2.1.6تحديد األهداف وترجمتها إلى برامج وتحديد األنشطة الالزمة لتنفيذها:
يطلب في هذه المرحلة من كل مسير إدارة أو مصلحة حكومية تحديد الهدف أو األهداف التي يسعى
لتحقيقها ،على أن تكون هذه األهداف معقولة ،يمكن قياسها وبرمجتها ،ثم يتم وضع البرامج المختلفة التي
يجب تنفيذها لتحقيق هذه األهداف حيث يتكون البرنامج من مجموعة من األنشطة التي تهتم بقطاع
معين ( مثل قطاع الصحة أو السكن أو التعليم ،)...ممكن أن يتعلق البرنامج بمنطقة جغرافية معينة لتنمية
قطاعات مختلفة فيها ،بعد ذلك يتم تحديد المبالغ الالزمة لهذه البرامج مقسمة على عدد األنشطة التي
يتكون منها البرنامج من خالل تحديد تكلفة كل نشاط وعند جمع تكاليف األنشطة نحصل على تكلفة
البرنامج9.

 .6.1.6التحول نحو األسس المحاسبية الحكومية المالئمة ألسلوب ميزانية البرامج واألداء
 .2.6.1.6استخدام أساس االستحقاق
إن استخدام أساس االستحقاق في التنظيم المحاسبي الحكومي يعني تحميل حساب قياس النتيجة
بالنفقات واإليرادات التي تحققت فعال خالل السنة المالية بغض النظر عن كون هذه النفقات دفعت أو لم
تدفع واإليرادات استلمت أو لم تستلم ،وعليه ستظهر السنة المالية بصورتها الحقيقية بما يعكس نشاط
الوحدات في تنفيذ الميزانية العامة ويتم تجريد السنة المالية بما ال يخصها من نفقات وإيرادات وتحميلها بما
استحق فيها من تلك النفقات واإليرادت.

10

 .6.6.1.6استخدام أسس محاسبة التكاليف في النظام المحاسبي الحكومي
إن إدخال األساليب الحديثة إلى النظام المحاسبي الحكومي ومنها محاسبة التكاليف ،الذي يستخدم
في احتساب كلفة البرامج الحكومية التي لها خصائص تختلف عما عليه البرامج التجارية (التي تكون هادفة إلى
تحقيق األرباح ،والمنافسة بين الخدمات التي تقدمها هذه البرامج التجارية) ،لذلك فإن إقرار أو اعتماد سياسة
ثابتة لتقدير تكاليف كل برنامج سوف يكون من الممكن تعميم مؤشرات األداء بين البرامج ،وتستخدم
محاسبة التكاليف ألغراض تقدير الميزانية وألغراض اتخاذ القرارات11.

 .0.1.6تحديد مؤشرات األداء للبامج واألنشطة والمشاريع:
يعرف مؤشر األداء حسب منهجية تسيير الموازنة على أساس األداء المقدمة من طرف البنك الدولي
على أنه " متغير محدد لقياس ،ووصف أو معاينة الحالة الكلية أو الجزئية للنشاطات أو البرامج

للدولة"12،

وعملية وضع مؤشرات لقياس األداء غاية في الصعوبة خاصة في مجال اإلدارة العامة ،بسبب أن أهداف
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اإلدارة العامة غير محددة بشكل دقيق ،وفي غالب األحيان تكون على شكل إرضاء المواطنين بتقديم خدمات
لهم وهو هدف يصعب تقييمه على عكس الشركات واألعمال الخاصة ،ف ي تهدف لتحقيق الربح وهو أمر
يمكن تحديد مؤشراته بأكثر دقة وموضوعية.
توجد عدة أنواع من المؤشرات ،يمكن استخدامها لتقييم األداء

نذكر منها13:

مؤشرات كمية :بمعنى كمية اإلنتاج بالوحدات ،أو عدد المعامالت التي يتم إنجازها في مدينة
معينة...إلخ
مؤشرات نوعية :أي نوع الخدمة المنتجة وجودتها ،أو مدى جودة العناية الصحية في المستشفيات
الحكومية ،بمعنى نوعية الخدمة المقدمة ،متوسطة أو جيدة أو ممتازة.
مؤشرات زمنية :أي مقدار الوقت الذي يتطلبه أداء خدمة معينة.
مؤشرات تتصل بالتكلفة :أي اجم النفقات المصروفة لتقديم خدمة أو إنجاز معاملة معينة.
 .2.6تقييم ميزانية البرامج واألداء:
إن استخدام أسلوب ميزانية األداء والبرامج يحقق مجموعة من المزايا ،إال أن اإلدارات العامة
تواجهها صعوبات كثيرة عند تطبيقه.
 .2.2.6مزايا ميزانية البرامج واألداء:
تتمثل مزايا ميزانية البرامج واألداء في:
إعطاء فكرة واضحة ووصف دقيق لكل نشاط مقترح ضمن الميزانية المقترحة.
تساعد على توزيع اإلمكانيات المالية المتوفرة لدى الدولة بشكل أفضل من الميزانية التقليدية
باعتبارها ترتكز على العمل

المنجز14.

تطوير معايير أكثر دقة نتيجة التجربة

و الممارسة15.

تنظيم الميزانية على أساس األنشطة ورصد اعتمادات مؤيدة بتقديرات

التكاليف16.

تهتم ميزانية البرامج واألداء بالعمل والتنفيذ أكثر من اهتمامها بالرقابة ،أي أن اهتمامها يتعلق
بفعالية االنجاز وليس بقانونيته ،ويركز على أسلوب تكلفة وحدات العمل كمتطلب إداري من اجل
األداء الفعال ،فمثال وحسب مفهوم ميزانية البرامج واألداء يكون االهتمام بعدد األميال من الطريق
التي تم شقها وليس الهدف او الغرض من الطريق ،أو قد تكون األعمال والمهام المنجزة مثال عدد
أفراد المنشاة الذين تم تدريبهم ،وكمية المواد المشحونة ،وعدد تقارير الضرائب التي تمت مراجعتها
أو أي نشاط ملموس تقوم به

الحكومة17.

توفير للمواطنين معلومات كافية عن الخدمات التي تقدمها الحكومة ،ف ي تتضمن وصفا للبرامج و
المشاريع الحكومية التي ستقوم بتنفيذها الدولة ،ومختلف تكاليفها واألهداف المرجوة من
تنفيذها18.
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تساعد ميزانية البرامج واألداء في ربط كل قطاعات الدولة بالخطة القومية العامة.
التركيز على المخرجات ( الخدمات) بدال من التركيز على المداخالت ( الموارد المالية و البشرية)،
مما يساعد على تحديد تكلفة جوانب النشاط حسب مراكز األداء ،وبالتالي ضبط التكاليف وترشيد
اإلنفاق ،فضال عن إمكانية الحكم على مدى كفاءة األداء في كل مستوى من هذه المستويات.
 .6.2.6صعوبات تطبيق ميزانية البرامج واألداء:
عند تطبيق ميزانية البرامج واألداء تواجه الهيئات المهعنيات عدة صعوبات

نكر منها19:

ارتفاع تكلفة تطبيقها لما تتطلبه من جهود وأعباء مكتبية كثيرة ،إلعداد التقارير الخاصة بمراحل
إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج واألنشطة
القصور في مجال التخطيط ،حيث يتم التركيز على البرامج واألنشطة كغايات في حد ذاتها وليست
كوسيلة لتحقيق األهداف القومية نظرا لعدم الربط بينهما وبين الخطة على المستوى القومي.
صعوبة تحديد وحدات األداء للنشاط اإلداري ،حيث تفتقد بعض هذه األنشطة إلى وجود مقاييس
مادية ملموسة لقياس األداء ،أو مدى االنجاز ،وترجع هذه الصعوبة إلى طبيعة تلك الخدمات ،كونها
غير ملموسة ،وغير متكررة أو نمطية نظرا لغياب سوق لمثل هذه السلع والخدمات حيث يقتصر
تقديمها على األجهزة الحكومية.
ظهور دوافع عديدة لدى العاملين (تنظيمية ،سلوكية ،فكرية) ضد تطبيق األسلوب الجديد ،بل
وصل األمر في بعض األحيان إلى مقاومة النظام الجديد.
عدم مالئمة الهياكل اإلدارية و التنظيمية للجهاز اإلداري للدولة لتطبيق مفهوم البرامج واألداء،
حيث تتداخل اختصاصات الوحدات اإلدارية ،فهناك العديد من الوحدات التي تقوم ببرامج
متشابهة أو بجزء من برامج وقد ترتب على ذلك غياب النظرة الشاملة للبرنامج ،و صعوبة التقييم
و تحديد المسؤولية .
 .0إمكانية تطبيق ميزانية البرامج واألداء في الجماعات المحلية
تقسم الجماعات المحلية عادة إلى إدارات تنفيذية ،ويزداد عدد اإلدارات التنفيذية أو يقل حسب
تنوع وظائف الجماعات المحلية ،والمالحظ أن ميزانية البنود تركز على الوحدة التنفيذية المكلفة باألداء
لوضع التقديرات ،عكس ميزانية البرامج واألداء التي تركز على البرنامج ومخرجاته.
 .2.0خطوات إعداد ميزانية البرامج واألداء في الجماعات المحلية
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يمكن للجماعات المحلية تطبيق أسلوب ميزانية البرامج واألداء في إدارة ميزانيتها بإتباع الخطوات
التالية:
.2.2.0تحديد أهداف الجماعة المحلية:
إن نقطة االنطالق في تطبيق أسلوب ميزانية البرامج واألداء من قبل الجماعة المحلية هي تحديد
أهدافها القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل ،وتقسيم هذه األهداف على مصالحها والوحدات اإلدارية التي
تشاركها في تنفيذ أحد هذه األهداف أو جزء منها ،ويعد تحديد األهداف خطوة أساسية في صياغة رسالة
الجماعة المحلية وذلك لألسباب

التالية20:

تمثل األهداف بمستوياتها المختلفة نقطة البدء في رسم سياسة الجماعة المحلية ،وتحديد قواعد
وإجراءات العمل ،وإعداد البرنامج والمشروعات ووضع الميزانيات بما يتماش ى مع األهداف.
يسهل وجود األهداف من مهمة متابعة العمل وتقييم نتائجه ،فإذا ما أحسن صياغة األهداف
وتحديد مجاالتها ومستوياتها ،فإنها تستخدم كمعيار أو مؤشرات في قياس وتقييم مستوى اإلنجاز
المحقق في المراحل المختلفة
تستخدم األهداف كمؤشر في اتخاذ القرارات ،فعلى ضوء األهداف تتخذ القرارات التي تضمن أن
تكون السياسات الداخلية ومعدالت العمل متوافقة مع النواتج المرغوب في تحقيقها
توضح األهداف الناتج أو العوائد المتوقعة من البرامج والمشاريع التي تقوم بها الجماعة المحلية
تستخدم األهداف كمصدر للتحفيز وااللتزام ،فاألهداف توضح الرؤى والتوقعات وأسس التقييم
لجميع األفراد والوحدات ،مما يساعد في حفزهم وتوحيد جهودهم نحو النتائج المتوقعة منهم.
.6.2.0ترجمة األهداف إلى برامج وأنشطة
تعتبر عملية تحديد البرامج ودراستها اجر األساس في تطبيق أسلوب ميزانية البرامج واألداء إذ تترجم
البرامج مهام الجماعات المحلية ،ففي هذه المرحلة تدرس وتحدد الجماعة المحلية برامجها الخاصة
(المشروعات واألنشطة) لتوفير الخدمات المحلية ،عن طريق الربط بين الميزانيات المقررة للبرامج
واألنشطة واألهداف المحددة سابقا ،وتهدف دراسة البرامج

إلى21:

تقييم استمرارية مالءمة البرنامج وأولوياته وفقا للظروف الراهنة ،بما في ذلك تغيير سياسات
الجماعات المحلية.
التأكد من ان نتائج البرنامج تحقق األهداف المعلنة
بحث وجود طرق أو وسائل أخرى لتحقيق أهداف البرنامج
تقييم البرامج الجديدة أو توسيع البرامج الحالية
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تقرير ما إذا كانت الموارد المخصصة للبرنامج كافية بتقديرها الحالي ،أو أنها تحتاج للزيادة أو
النقصان ،أو اإليقاف.
.0.2.0التحول نحو األسس المحاسبية الحكومية المالئمة
.2.0.2.0االنتقال من المحاسبة على أساس النقدي إلى المحاسبة على أساس االستحقاق:
لكي تتمكن الجماعات المحلية من تطبيق ميزانية البرامج واألداء ،يتوجب عليها التحول التدريجي الى
المحاسبة على أساس االستحقاق بدال من محاسبة الصندوق (المحاسبة على األساس النقدي) المعمول
بها حاليا .وتعني المحاسبة على أساس االستحقاق " إثبات العمليات المالية لحظة حدوثها ،وبناء عليه يتم
تحميل السنة المالية بكافة النفقات وإفادتها بكافة اإليرادات المحققة خاللها ،بغض النظر عن موعد
الدفع الفعلي أو التحصيل الفعلي سواء تم في السنة المالية التي حدثت بها أو في سنة مالية سابقة أو
الحقة ،األمر الذي يرسخ فكرة استقالل الذمة المالية التي يتم فيها تسجيل وتلخيص وعرض نتائج أعمال
النشاط وبيان المركز المالي للدولة بصورة عادلة وسليمة"

22

بالنسبة للجماعات المحلية فان استخدام المحاسبة على أساس االستحقاق يسمح لها

بـ23:

سهولة إجراء المقارنة بين إيراداتها ونفقاتها لسنوات مختلفة بصورة واضحة
إظهار المركز المالي لها بصورة عادلة وحقيقية
يوفر لها بيانات مالية مناسبة للتحليل المالي السليم
يفعل دور التقارير المالية في رسم السياسات المالية المحلية والتخطيط المالي السهل والسليم .
.6.0.2.0استخدام محاسبة تحليل التكاليف في النظام المحاسبي المحلي:
تم تحديث محاسبة التكاليف من طرف بعض الدول كفرنسا ،وهي محاسبة قريبة من المحاسبة
التحليلية حيث تنص المادة  62من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية(" )LOLFعلى الدولة أن
تمسك محاسبة موجهة لتحليل تكاليف النشاطات في اطار البرامج" حيث تسمح هذه المحاسبة بمعرفة
تكاليف األنشطة الموضوعة تحت تصرف الجماعات المحلية ،وعليه فهذا الجانب لإلصالح المحاسبي
يشكل مقاربة لمنطق األداء .24
.1.2.0تحديد مؤشرات األداء:
ازداد االهتمام بقياس األداء في التسيير العمومي خالل السنوات األخيرة ،نظرا ألهميته في تقييم
ممارسات وإجراءات اإلدارات ومدى ارتباطها بتحقيق األهداف المسطرة ،فهو يعمل على ربط أداء الموظفين
باألهداف واالستراتيجيات الموضوعة لإلدارة العامة ،وعند تطبيق ميزانية البرامج واألداء على مستوى
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الجماعات المحلية يمكن تقسيم مؤشرات أداء كل برنامج تبعا لتقسيم عناصر البرنامج إلى األقسام
التالية25:

مؤشرات المدخالت :وتشمل(مؤشرات أهداف البرنامج ،مؤشرات النتائج المرغوبة من البرنامج
بالكم والنوع والتوقيت).
مؤشرات الموارد التي يحتاجها البرنامج :وتشمل (مؤشرات مالية ،مؤشرات بشرية ،مؤشرات
فنية ،مؤشرات زمنية).
مؤشرات النتائج :وتشمل(مؤشرات المخرجات الفعلية المباشرة من السلع والخدمات المنتجة
من البرنامج وقد تكون كمية أو نوعية ،مؤشرات تأثير البرنامج على المدى الطويل أو أثاره
االجتماعي).
.2.2.0الرقابة على األداء:
يتطلب تبني ميزانية البرامج واألداء من قبل الجماعات المحلية ،االعتماد على رقابة األداء التي تعمل
على تحسين األداء المحلي بشكل عام ،وتخفيض التكاليف من خالل قياس مدى اقتصادية وكفاءة وفعالية
الخدمات المقدمة أو السلع المنتجة ،وقد عرفت لجنة األدلة والمصطلحات التابعة للمجموعة العربية
لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقابة األداء بأنها "تقييم أنشطة هيئة ما للتحقق مما إذا كانت
مواردها قد أديرت بالصورة التي روعيت فيها جوانب االقتصاد والكفاءة والفعالية ومن أن متطلبات
المساءلة قد تمت االستجابة لها بصورة معقولة".26وتتم رقابة أداء الجماعات المحلية بمتابعة البرامج
واألنشطة باالستعانة بالمؤشرات التي وضعت للبرامج أثناء التنفيذ وبعدها ،وبذلك يمكن الحكم على جودة
الخطة وجودة التنفيذ أو كليهما ،كما يمكن تحديد الجهة والسبب المباشر في نجاح البرنامج أو انحراف
نتائجه عن ما هو مخطط له.
 .6.0تقييم تطبيق ميزانية البرامج واألداء في الجماعات المحلية
لتقييم تطبيق ميزانية البرامج واألداء على مستوى الجماعات المحلية سنتعرض لمزايا تطبيق هذا
األسلوب وفوائده ،كما سنتعرض لمشاكل تطبيق واستخدام هذا النظام على المستوى المحلي
. 2.6.0مزايا تطبيق ميزانية البرامج واألداء في الجماعات المحلية وفوائده:
يحقق تطبيق ميزانية البرامج واألداء في الجماعات المحلية مزايا وفوائد عديدة وفي مجاالت مختلفة
نذكر منها27:

المجال التخطيطي :تزيد ميزانية البرامج واألداء من فعالية التخطيط على مستوى الجماعات
المحلية ،ألنها تدمج جانب التخطيط في صياغة األهداف ووضع البرامج.
المجال التنفيذي :تساهم ميزانية البرامج واألداء في ترشيد تنفيذ برامج وأنشطة الجماعات المحلية،
عن طريق المتابعة المستمرة لإلنجازات ومقارنة ما تم إنجازه بما هو مخطط مسبقا.
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المجال الرقابي :يضيف تطبيق ميزانية البرامج واألداء أبعادا جديدة للرقابة المالية واالقتصادية
على مستوى الجماعات المحلية ،حيث تمكن من التقييم الفني االقتصادي للبرامج واألنشطة التي
تقوم الوحدات اإلدارية التابعة للجماعات المحلية ،كما تمكن من تبرير التصرفات واالنحرافات،
وينعكس ذلك في تحقيق رقابة فعالة وترشيد للنفقات المحلية ،وخفض لتكاليف انجاز البرامج
المحلية.
المجال السلوكي :يتيح تطبيق ميزانية البرامج واألداء فرصة لمشاركة العاملين في الجماعات المحلية
في وضع األهد اف وصياغتها بطريقة واقعية ،وإعداد الميزانية والربط بين المجهودات المبذولة
واالنجازات المحققة ،مما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية للعاملين ورغبتهم في تحقيق انجاز أفضل
نتيجة اقتناعهم ومشاركتهم في إعداد الميزانية.
المجال االجتماعي والمحلي :يتيح تطبيق ميزانية البرامج واألداء تقييم ما تحققه البرامج واألنشطة
من عوائد اجتماعية واقتصادية على المستوى المحلي ،باإلضافة إلى مزايا ترشيد اإلنفاق المحلي
وتخفيض تكلفة البرامج واألنشطة ،وتخفيض األعباء على المواطنين من خالل خفض الضرائب.
.6.6.0صعوبات تطبيق ميزانية البرامج واألداء على مستوى الجماعات المحلية
ارتفاع تكلفة تطبيق هذا األسلوب نظرا لما يتطلبه من جهود وأعباء مكتبية كثيرة إلعداد التقارير
الخاصة بمراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج والمشاريع ،هذا باإلضافة إلى تكاليف
التدريب الالزمة لتدريب العاملين في اإلدارات المحلية على هذا األسلوب.
صعوبات تحديد مؤشرات قياس األداء لبعض أنشطة الجماعات المحلية.
نقص الموظفين المؤهلين علميا وفنيا لتنفيذ هذا األسلوب.
عدم مالءمة الهيكل التنظيمي للجماعات المحلية مع هذا األسلوب.
صعوبة القياس الكمي لنتائج بعض مشاريع وبرامج الجماعات المحلية ،وما يترتب عليها من صعوبة
في تحليل األداء
قصور النظم المحاسبية ونظم المعلومات للجماعات المحلية عن الوفاء بمتطلبات تطبيق ميزانية
البرامج واألداء.
تهتم ميزانية البرامج واألداء بالتخطيط للمشاريع القصيرة األجل (لمدة سنة) دون االهتمام باألجل
الطويل ،في حين أن معظم برامج الجماعات المحلية تمتد ألكثر من سنة .
.0.0دور تطبيق ميزانية البرامج واألداء في عصرنة ميزانية الجماعات المحلية
يمكن إلدارة الجماعات المحلية كغيرها من اإلدارات الحكومية عصرنة ميزانيتها ،من خالل التحول
من أسلوب ميزانية البنود نحو أسلوب ميزانية البرامج واألداء ،الذي يسمح

بـ28:
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إيجاد ترابط أفضل بين الخطط قصيرة األجل والمتوسطة والطويلة األجل للجماعة المحلية .
االهتمام بتكلفة انجاز أعمال الجماعات المحلية بدال من التركيز على وسائل االنجاز ،فضال عن
تحقيق االتساق والتكامل بين النظام المحاسبي المحلي ونظام الميزانية المحلية.
االهتمام بحجم ونوعية األعمال المنجزة ،وليس بحجم األموال المنفقة.
تحديد البرامج واألنشطة المحلية بدقة ،مما يمنع تكرار الصرف على البرنامج مرة أخرى.
إيجاد أبعاد جديدة للرقابة المالية واالقتصادية ،إذ أن ميزانية البرامج واألداء تمكن من التقييم
الفني االقتصادي للبرامج واألنشطة التي تقوم بها الجماعات المحلية.
تهتم ميزانية البنود بمراقبة المدخالت المالية دون االهتمام بباقي المدخالت المادية والبشرية ،وال
باإلجراءات والمعالجات التي تنفذها الجماعات المحلية لتحويل المدخالت إلى مخرجات ،في حين
ميزانية البرامج واألداء تهتم بالمدخالت والمعالجات والمخرجات ،وتربط كل ذلك باألهداف
والسياسات المحلية المطلوبة.
 .1خاتمة:
من خالل ما سبق توصلنا إلى:
عجز األسلوب التقليدي لميزانية الجماعات المحلية في أن يكون أداة فعالة للتخطيط والرقابة
واتخاذ القرار مما يتطلب االنتقال إلى أسلوب أخر يحقق هذه المميزات.
إن أسلوب ميزانية البرامج واألداء يزود المسؤولين على مستوى الجماعات المحلية بالمعلومات
والبيانات المالية واإلدارية التي تساعدهم على القيام بمهامهم وتحقيق األهداف المسطرة.
يعتبر أساس االستحقاق أنسب أسس المحاسبة الحكومية عند التحول نحو تطبيق ميزانية البرامج
واألداء في ميزانية الجماعات المحلية.
تفعل ميزانية البرامج واألداء الرقابة على أداء مشاريع الجماعات المحلية ،وتمكن من ربط االنجازات
باألفراد المنجزين ،مما يساهم مستقبال في وضع نظام الحوافز والترقيات.
رغم المزايا العديدة التي يحققها تطبيق أسلوب ميزانية البرامج واألداء ،إال أن هناك صعوبات
ومشاكل عديد تحول دون تطبيقه على مستوى الجماعات المحلية.
في األخير يمكننا وضع التوصيات التالية:
التحول من األسلوب التقليدي(ميزانية البنود) وما يرافقه من جوانب القصور ،نحو ميزانية البرامج
واألداء التي تعمل على الربط بين اإلنفاق والهدف منه في إعداد ميزانية الجماعات المحلية.
ضرورة تحديد المؤشرات المالية وغير المالية الالزمة لتقييم أداء برامج وأنشطة الجماعات
المحلية.
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االنتقال من تطبيق محاسبة على أساس النقدي إلى تطبيق محاسبة التكاليف وأساس االستحقاق
في الجماعات المحلية.
إجراء تعديالت على األنظمة والتشريعات المالية والرقابية على مستوى الجماعات المحلية لتتناسب
مع أسلوب ميزانية البرامج واألداء.
العمل على تكوين وتطوير الموظفين على مستوى الجماعات المحلية لتأهيلهم لتطبيق ميزانية
البرامج واألداء ،من خالل دورات تدريبية وملتقيات علمية وورش عمل
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ماجستير ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،6222،6226،ص .200
21نفس المرجع ،ص.620
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ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى إظهار أهمية دعم و تطبيق الحوكمة المحلية الرشيدة في الجزائر وفق المبادئ العامة التي
جاء بها نظام الحكم الراشد في العام  6221بما يخدم مصلحة الدولة و المواطنين ،فتطبيق الحوكمة المحلية في الجماعات
المحلية من شأنه أن يساهم في تفعيل التسيير المالي الفعال لهذه الجماعات من خالل دعم المساءلة و المحاسبة
للمسؤولين المحليين و جعلهم يحاسبون عن كل تبذير للمال العام المحلي.
وخلصت الدراسة الى ضرورة تكريس دولة القانون من خالل الصرامة في تطبيق القوانين وتفعيل مختلف
المؤسسات التي أنشئت لمكافحة الفساد وتجاوز المسؤولين المحليين و تحقيق العدالة بين الموطنين ،فآليات الحوكمة
المحلية الفعالة تقوم أيضا على تفعيل مراقبة التسيير المالي للجماعات المحلية بما يتماش ى و تحقيق العقالنية في التسيير
وكذا الرقابة الداخلية بكل آلياتها و منها حتمية تطبيق التدقيق الداخلي لتكريس لمبدأ الشفافية والعقالنية في التسيير.
الكلمات المفتاحية :جماعات محلية،حوكمة،حوكمة محلية،التسيير المالي ،مالية محلية
Abstract:
This study aims to show the importance of supporting and implementing good local governance
in Algeria in accordance with the general principles that were introduced by the good governance
system in the year 2009 in order to serve the interest of the state and citizens. To these groups by
supporting the accountability and accountability of local officials and making them accountable
for every waste of local public money, and that is to establish the rule of law and through strict
application of laws and the activation of the various institutions established to combat corruption,
bypass local officials and achieve justice among citizens. Effective local governance mechanisms
are also based on activating the control of the financial management of local groups in line with
achieving rationality in management, as well as internal control with all its mechanisms, including
the imperative of applying internal audit to devote the principle of transparency and rationality in
management.
Keywords: local groups, governance, local governance, financial management, local finance.
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 .2تمهيد
رغم أن الحوكمة من المفاهيم التي ظهرت في سبيعنيات القرن الماض ي إال أنها عرفت عدة تطورات
حيث أصبحت تهتم بتسيير الجماعات المحلية ،ولتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية ف ي تعمل على مجموعة
من اآلليات لتحقيق ذلك من بينها المساءلة والمحاسب والشفافية ،العدالة ،االستقرار السياس ي وغياب
العنف ،كفاءة وفعالية الحكومة ،وجودة اإلجراءات ،ومحاربة الفساد ،وغيرها  ،والتي مكنت المواطن
والجهات المسؤولة بالقيام بدورها على المستوى المحلي بشكل سليم كف.
فالجماعات المحلية تمثل تجسيد لالمركزية في التسيير المحلي للموارد و النفقات المالية ،و تقوم
حوكمة اإلدارة المحلية على تأكيد رقابة المواطنين على الخدمات المحلية باعتبارهم المستفيد األول من
هذه الخدمات ،فبالنسبة للخدمات التي تؤدي في مقابل أثمان يوفر جهاز الثمن فاعلية هذه الرقابة ،حيث
بقوم المواطنون بتقديم الخدمة من خالل مقارنة مستواها بمقدار ما يدفعون في مقابلها من ثمن ،أما في
حالة الخدمات األخرى التي ال يدفع في مقابلها ثمن مثل خدمات الصحة العامة و التعليم ،تحل الضريبة
المحلية محل جهاز الثمن ،فيقيس المواطنون مستوى الخدمات بمقدار ما سيسهمون به في صورة ضرائب
ورسوم و هذه الخاصية تنتفي في حالة عدم وجود موارد محلية ذاتية األمر الذي يتطلب ضرورة توفير المزيد
من الموارد المالية المحلية خاصة بتزايد االتجاه نحو الالمركزية اإلدارية في إطار تالحم أهداف التنمية
المحلية مع أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
.2.2

اشكالية الدراسة:

و بناء على ذلك يمكن طرح التساؤل التالي :إلى أي مدى يمكن أن تساهم آليات الحوكمة المحلية في
التسيير المالي العقالني والفعال للجماعات المحلية؟
ولإلجابة على هذا التساؤل قمنا بطرح التساؤلين التاليين:
 ما هي آليات الحوكمة المحلية؟ كيف يتم تفعيل التسيير المالي في الجماعات المحلية؟و لالجابة على هذه األسئلة الفرعية انطلقا من الفرضيتين التالتين:
 تتمثل آليات الحوكمة المحلية في كل من الرقابة الداخلية و مراقبة التسيير و التدقيق الداخلي والرقابة المالية؛
 يتم تفعيل التسيير المالي في الجماعات المحلية من خالل ترشيد النفقات المحلية و ال يتم ذلك إالمن خالل تفعيل الرقابة على موارد الميزانية من خالل تطبيق آليات الحوكمة الفعالة.
 .2.6فرضيات الدراسة:
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ولالجابة على االشكالية الرئيسية ارتاينا وضع الفرضيات التالية:
ـ تتمثل الحوكمة المحلية في وجود نظم تحكم العالقات بين االطراف االساسية في الدولة او المجتمع
 ،بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد ومنح حق المساءلة للمعنيين.
ـ تساهم الحوكمة المحلية الفعالة في التسيير المالي األمثل للجماعات المحلية من خالل حصول
اإلداريين على المهارات الجديدة واألنظمة الحديثة لزيادة كفاءة وفعالية الخدمات ،مع توفير التمويل لتنفيذ
الخطط و البرامج االستراتيجية.
 . 2.0اهمية الدراسة:
فالحوكمة المحلية تمثل استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة على المجتمع المحلي من أجل
تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية وذلك بتسيير و إدارة الشأن المحلي من طرف هيئات منتخبة في
إطار تعاون و تنسيق وشراكة بين الفواعل بهدف تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية ،التي تخدم
الصالح العام المحلي أي أن الحكامة ،و ذلك بتحويل الموارد المالية إلى برامج و خطط ومشاريع تلبي
احتياجات المواطن و تعبر عن أولوياته.
 .1.2اهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الى ابراراز مايلي:
ـ مفهوم آليات الحوكمة المحلية.
 كيفية تفعيل التسيير المالي في الجماعات المحلية.ابراز آليات الحوكمة المحلية في كل من الرقابة الداخلية ومراقبة التسيير والتدقيق الداخلي والرقابةالمالية؛
 ابراز كيفية تفعيل التسيير المالي في الجماعات المحلية من خالل ترشيد النفقات المحلية و ال يتمذلك إال من خالل تفعيل الرقابة على موارد الميزانية من خالل تطبيق آليات الحوكمة الفعالة.
 .2.2منهي الدراسة:
اعتمدت الدراسة على المنهي الوصفي التحليلي ،في تحديد ماهية الحوكمة المحلية وكذا معرفة
كيفية إسهامه في تفعيل التسيير المالي على مستوى الجماعات المحلية باإلضافة إلى تحليل آليات الحوكمة
المحلية الفعالة في التسيير المالي للجماعات المحلية.
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 .6الالمركزية و الجماعات المحلية
تعتبر الالمركزية من التنظيمات اإلدارية ضمن ما يسمى بمبادئ حكم األغلبية التي تقوم عليها
الديمقراطية ،وهي مناقضة تماما للمركزيةُ ،ويمكن تعريف الالمركزية على أنها" :عدم تركيز السلطة بمستوى
ّ
المؤسسة أو الدولة.
إداري واحد ،وتوزيعها على المستويات اإلدارية المتعددة في
إن كانت الالمركزية تقر بوجود هيئات إدارية مستقلة موزعة عبر االقليم الوطني تتمتع بالشخصية
المعنوية ،فإن أهم نتيجة تصدر عن هذه الشخصية المستقلة هي تمتعها بالذمة المالية و االستقاللية ما
ينتج لنا امتالكها ألمالك محلية تستخدمها من أجل تحقيق األغراض المنوطة به والمنصوص عليها في
قوانين الجماعات المحلية ،إن استقاللية الجماعات المحلية في تسيير أمالكها الوطنية كفيلة بتحقيق
رغبات وتطلعات المواطنين لها وتعد وسيلة إلشراك المواطن في تسييرها ،هذا ما كان معمول ألجل تمكين
الجماعات المحلية ألجل تحقيق انطالقة تنموية قوية.
 .6.6تسيير الجماعات المحلية:
تقوم الالمركزية على تفويض سلطة اتخاذ القرارات و التسيير في جميع المجاالت االقتصادية و منها
الجماعات المحلية األمر الذي ويجعل من الجماعات المحلية البحث عن مصادر تمويل مستقلة خاصة بها
بما يتماش ى والصالحيات المخولة لها من أجل خلق التنمية و الثروة و تقريب اإلدارة من المواطن.
 2.6.6أهمية تسيير الجماعات المحلية:
الجماعة المحلية عبارة عن وحدة ترابية يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق
طبقا العتبارات تاريخية واقتصادية ومؤسساتية أو سعيا لتحقيق تعاون وتكامل بين مكونات المنطقة.
و عليه تعرف الجماعات المحلية بأنها أسلوب إداري يكفل توفير قدر من االستقالل للهيئات المحلية
فيما تباشره من اختصاصات محددة في مجال الوظيفة اإلدارية التي تضطلع بها السلطة المركزية من أجل
تنمية مجتمعاتها و اشباع حاجات أفرادها ( .لخضر ،6222،ص )262
ويرجع االهتمام بالجماعات المحلية نظرا للعناصر التالية:
التخفيف من أعباء اإلدارات المركزية و تركيزها على األعمال اإلدارية المهمة؛زيادة قدرة الموظفين المحليين على اإلبداع و االبتكار و اكساب الكوادر المحلية قدرة متزايدة نتيجةمشاركتهم في اتخاذ القرارات؛
ضمان سرعة االنجاز بكفاءة و فعالية و الحد من الروتين بتبسيط االجراءات؛استخدام أساليب إدارية مختلفة عن تلك التي تطبقها اإلدارة المركزية مما يساهم في الرفع منكفاءة العمال؛
توفير التمويل المحلي للمساهمة في سد جزء من كلفة المشروعات و األعمال المحلية مما يدعمالدولة و يخفف من أعباء الخزينة العمومية؛
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اتخاذ القرارات محليا بدال من صدورها من اإلدارة المركزية مما يوفر الوقت و التكلفة و االنفاق ويحسم انجاز العمل؛
تشجيع المواطنين المحلين للعمل مع السطلة المحلية في مشروعات استثمارية تعود عليها بالخير والفائدة؛
حصر انفاق معظم مدا خيل السلطة المحلية في مناطقها لضمان تحقيق العدالة في االنفاق والمساهمة في تنميتها والنهوض بها؛
 دعم الديمقراطية و تحقيق النمو و التكامل االجتماعي لمختلف مناطق الوطن بما يتماش ى معالسياسة االقتصادية للدولة.
 6.6.6مهام الجماعات المحلية:
حدد المرسوم الرئاس ي رقم  612-11المؤرخ في  22أوت  2111و النصوص الالحقة مهام وزير
الداخلية والجماعات المحلية التي تمارس في المجاالت التالية :
إن مهام وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بحكم الوظائف األساسية المسندة إليها عادة تجعل
منها أحد أهم الفاعلين في تطبيق برنامج الحكومة في المجاالت األمنية و االجتماعية و االقتصادية و
السياسية.
حدد المرسوم الرئاس ي رقم  612-11المؤرخ في  22أوت  2111و النصوص الالحقة
مهام الجماعات المحلية التي تمارس في المجاالت التالية( ) http://www.interieur.gov.dz(:6262
 النظام العام و األمن العمومي:
تضطلع الجماعات المحلية بدور في غاية األهمية في مجال األمن ذلك أنها مكلفة بتسيير و تقويم و
تنسيق أعمال الوقاية و المكافحة و المراقبة بما يضمن أمن اإلقليم و النظام العام كما تساهم في تحديد
السياسة الوطنية في مجال األمن و تضمن التنسيق العام فيما يخص األمن الداخلي لإلقليم.
و في هذا المجال تتمثل مهام وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في:
السهر على احترام القوانين و التنظيمات؛ضمان حماية األشخاص و الممتلكات؛ضمان السكينة و الطمأنينة و النظام العام و النظافة العمومية؛ضمان حماية المؤسسات العمومية؛ضمان مراقبة المرور عبر الحدود؛-ضمان سهولة المرور في الطريق العمومي.

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي -6262

362

حتمية تطبيق آليات الحوكمة المحلية في تفعيل التسيير المالي للجماعات المحلية

و في هذا اإلطار تتوفر وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عالوة على المديرة العامة لألمن الوطني
على هيئات أخرى على غرار الحرس البلدي إلى جانب مختلف هيئات األمن المختصة التي تساهم في
المحافظة على النظام العام.
الحرس البلدي هيئة مكلفة بضمان السكينة و الطمأنينة و النظافة العمومية و النظام العام علىمستوى البلدية.
كما تضطلع بمهمة ضمان حماية األشخاص و الممتلكات و أداء دور الشرطة اإلدارية العامة و الحفاظ
على األمن العام و أمن الطرق و التنقل أمام المؤسسات التربوية و في المناطق التي تفتقر إلى خدمات
الشرطة.
كما تساهم في مساعدة شرطة الصيد و العمران و الغابات و تعمل على مكافحة التهريب و التجارة
المحظورة للمخدرات.
المكتب المركزي لتنسيق األمن الداخلي للمؤسسات  :ينشط و يوجه و ينسق أعمال حمايةالممتلكات العمومية و أمن األشخاص التابعين له بالتعاون مع مختلف المكاتب الوزارية و المكاتب الوالئية
المعنية.
 الحريات العامة:
و في هذا المجال تتولى الجماعات المحلية المهام التالية:
تبادر بالتنظيم المتعلق بالحالة المدنية و الهوية و تقترحه و تسهر على تطبيقه؛تبادر بالتنظيم المتعلق بتنقل األشخاص و تقترحه و تسهر على تطبيقه؛تبادر بالتنظيم المتعلق باألمالك و تقترحه و تسهر على تطبيقه؛تشارك الهياكل المعنية في إعداد االتفاقيات التوطينية و القنصلية و متابعتها؛تعد مع الهياكل المعنية التنظيم المتعلق بشروط إقامة األجانب و تنقلهم و توطينهم و تتابع تطبيقذلك؛
تتابع نشاط األجانب عبر التراب الوطني و وضعية أمالكهم؛تسهر على تنظيم المصالح المكلفة بحالة األشخاص و األمالك و تنقلهم و على انسجام ذلك و حسنسيره ،حالة و تنقل األشخاص و الممتلكات.
 الحياة الجمعوية:
تتولى الجماعات المهام التالية:
تطبق األحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالجمعيات؛تدرس ملفات طلبات تأسيس الجمعيات التي تودعها الجمعيات ذات الطابع السياس ي و الجمعياتذات الطابع االجتماعي؛
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تتابع نشاطات الجمعيات ذات الطابع السياس ي و ذات الطابع االجتماعي و تقومها؛تتابع تطور الحركة الجمعوية في البالد؛تبادر بأي تدبير من شأنه أن ينشط الحركة الجمعوية ذات المنفعة العامة و يعززها و تقترح ذلك. االنتخابات:
تولى الجماعات المحلية المهام التالية:
تسهر على حسن سير العمليات االنتخابية و االقتراع؛تستغل نتائج عمليات االقتراع و تحللها و تعلنها؛تسهر على إعداد القوائم االنتخابية و مراجعتها و تسن القواعد المرتبطة بذلك.كما لديها مهام مرتبطة ب:
التظاهرات و االجتماعات العمومية؛األعمال ذات المصلحة الوطنية السيما التي تكتس ي طابعا استعجاليا؛األعمال المقننة؛األعمال الالمركزية و رقابة القرارات المحلية؛التنمية المحلية؛التنظيم اإلقليمي؛المالية المحلية؛الحماية المدنية؛المواصالت الوطنية. 0.6المؤشرات الحديثة في تسيير الجماعات المحلية:
تتمثل مؤشرات التسيير العمومي الحديث في النقاط التالية:
 2.0.6توصيات في تقاسم االختالل واألعباء:
لقد انتبهت الحكومة أنه ال يمكن لها أن تكون منفردة في إداراتها المركزية وتسييرها العلوي ،بكل هذا
العبء لوحدها ومن دون شريك تلقي عليه جانبا من المسؤولية والقرار ،وهذا ما دفعها إلى أن تعود إلى
"الجماعات المحلية" وتفرض عليها بحكم الوصاية والهرمية التنظيمية ،الجزء األصعب واألثقل في فاتورة
األزمة المالية ،وهو خلق الثروة والتكفل التام بالجباية المستحقة للدولة ،باإلضافة إلى القيام بفعل
"الطمأنة" كوظيفة مستمرة ودائمة للمواطن ،والتقليل أو التخفيف من حالة الخوف والترقب التي يعيشها
وهذا بكل اإلمكانات والوسائل ( .صباح)6226،22،
حيث أصبح اإلطار القانوني والتنظيمي الذي يسير مهام أمناء الخزائن للبلديات وقابض ي الضرائب
يهتم بتحسين التحصيل الجبائي لهذه الجماعات مع إعداد قانون خاص بالجباية المحلية ،إضافة إلى
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استحداث عدد من الرسوم الهادفة لتعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية ،وترقية دور الجماعات
المحلية في مرافقة االستثمار خاصة فيما يتعلق بتحسين العرض العقاري وتطوير الفالحة والسياحة
وتبسيط اإلجراءات اإلدارية من أجل خلق الثروة في دعم الخزينة العمومية.
 6.0.6الضريبة ليست مطلق التنمية:
إن التمركز حول "الضريبة المحلية" وضرورة تحصيلها ،وتحويل الجماعات المحلية بكل ما تحمله
من موقع دستوري ووظيفي في اإلدارة العمومية الجزائرية ،إلى مجرد "قباضة ضرائب" سوف لن يكون
إضافة فعلية وعملية للدور الذي تتوخاه الحكومة من هذه الوحدات ،فالفعل التنموي النوعي واالبتكاري
الذي تبحث عنه الحكومة وتتكفل به الوالية والبلدية ،ال يمكن أن يقتصر على تحصيل الجباية وتوسيع
وعائها ،وزيادة نسبها على كاهل المواطن ،وهذا ما قد يجعل من التصور المركزي للفعل التنموي على
المستوى المحلي مرتبط بحدود ضيقة ،ال تتعدى فهم أن الوحدات اإلقليمية سبب عجزها وضعفها وتراجع
مشاريع وبرامج التنمية المحلية فيها مرتبط بالعائد المالي واإلنفاق العمومي وحسب.
إن المشكلة الحقيقة في تسيير هذه الوحدات الدستورية ليس متعلق بصورة دائمة ومستمر
بالضريبة ،وال هي طوق النجاة النهائي والدائم لها للخروج من حالة التخلف التي تتساوى فيها أغلب واليات
وبلديات الوطن .التحصيل الجبائي واسترجاع أموال الدولة المستحقة ،وتطوير الضريبة المحلية ،لن تكون
ممكنة وال مساهمة في الدور الجديد للجماعات المحلية ،إذا غاب عن السلطات المركزية والمحلية على
السواء أهمية مراجعة آليات تسيير هذه األخيرة ،فالحالة المزرية التي تعرفها الهياكل والموارد البشرية في
بلديات وواليات في كل إقليم الجمهورية ،ال تعطي أية إمكانية أدائية لتحقيق وظيفة “خلق الثروة ”محليا،
لذا يجب مراجعة آليات التسيير العمومي للمرافق العمومية محليا ،ومراجعة آليات التوظيف ألنماط جديدة
من األداء اإلداري الذي يحقق هذه اآلمال ،وليس التوجه إلى مرحلة "ما بعد البترول" بنفس أدوات
وميكانيزمات العمل المحلي السائدة والمتهالكة.
 0.0.6التسيير العمومي الجديد "محليا" وواقعية التمكين
تحرص جميع األدبيات التي أصلت وأسست وناقشت مفهوم التسيير العمومي الجديد New Public
) ،Management (NPMعلى أن هذا األسلوب من اإلدارة الجديدة ينبني على فكرة أساسية وهي أنه خيار
جديد ومختلف قابل لتعويض النظام اإلداري القائم وليس إصالحه فقط .وهذه الفكرة تعطي ملمحا مهما
في أحد أهم آليات التمكين اإلداري والوظيفي ،التي يمكنها أن تسهم في تطوير وتفعيل عمل الجماعات
المحلية .فحقيقة التعثر ال ذي تعيشه هذه األخيرة مرجعه كما سبق التنويه ،يعود إلى تقليدية األنظمة
والوظائف ،في مرحلة يراد لها أن تكون نهضوية وانبعاث جديد لدورها االستراتيجي في مسار التنمية الوطنية,
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ومما يستند إليه هذا النظام اإلداري الجديد أن يعطي مجموعة من المؤشرات والمقاييس ،تسمح
بمعرفة مسار التحول وحدوده واإلمكانيات التي يتطلبها ،والتي بفحصها تستطيع الجهود التنظيمية على
المستوى المركزي أن تفعلها على المستوى في تجارب جزئية حتى تثبت سالمتها ،بمعنى أن تعطي الوصاية
بتوافق مع مؤسسات النظام هامشا من التجربة والتراكم الذي يمكنه أن يسهم في االنتقال السليم والهادئ
في وظائف الجماعات المحلية وليس التوجه إلى انتقال عنيف غير مدروس( .الطعامنة ،6220،ص)26
إن من بين أهم األسس التي يعتمد عليها ) (NPMوالتي ترتبط بهذا التحليل ،هو التشديد على نمط
القطاع الخاص في الممارسات اإلدارية ،بمعنى أن تتحول الوظائف في نطاق الجماعات المحلية بصفتها
العمومية ،إلى نمط تصبح فيه هذه األجهزة تستعمل أسلوب إدارة القطاع الخاص ،حتى تستطيع أن تكون
متحررة وقادرة على التفاوض والتعاون والشراكة بصورة أكثر أريحية لها ،ومن دون “الهيمنة االحتكارية”
التي تتبناها األنظمة اإلدارية التقليدية ،والوصول إلى مرحلة يصبح الخط الفاصل بين إدارة القطاعين العام
والخاص متالشيا ،وهو ما يمكن من تحقيق المبادرة واالبتكار واإلبداع الذي تبحث عنه الحكومة.
 1.0.6المورد البشري ومعضلة الكفاءة واالنسجام:
يعد تجاوز الدور الريادي والمحوري لكفاءة الموارد البشرية ،التي بإمكانها قيادة المرحلة "الحساسة"
في األدوار الجديدة للجماعات المحلية ،من قبيل القفز على حقائق التمكين الواقعي ومضاعفة لعوامل
التعثر واالنحصار مجددا ،ذلك أن االهتمام واالستثمار في المورد البشري الكفء يندرج بكل ثقله في
أساسيات وقواعد) ، (NPMوهو ما تغفله الوصاية والحكومة على السواء ،من خالل تعمدهما إلى عدم
توضيح األدوات الممكنة والقادرة على أن تعطي الدفع الالزم في قضايا التعليم والتكوين والتوظيف
واالستثمار البشري .فمجمل ما ألمحت إليه توصيات ومقترحات اللقاء ،أنها تركت القضية فضفاضة
وسطحية ومن دون روح للتفعيل والتجديد في هذه المسألة المحورية والهامة.
ّ
المسيرون ألداء نشاطاهم بشكل ّ
جيد ،يعد
إن إتاحة الموارد البشرية والتكنولوجية التي يحتاجها
من القواعد األساسية التي يبنى عليها  (NPM).وعليه فإن قدرة الجماعات المحلية على التكفل بهذه الوظيفة
في إطار إعادة بعث الدور التسييري الجديد لها ،يكون من خالل فهم أن المورد البشري هو عامل تفوق إذا
تجاوزت األطر التنظيمية والتوظيفية التي أثرت على نتائج هذا المورد ومردوديته .وهذا ما تسعى قواعد هذا
النظام الجديد إلى أن ّ
تبينه من خالل التركيز على تحسين هذه الموارد البشرية ،وفق مبدأ تحفيز الموظفين
على أساس الطابع الفردي لألجر وهو ما يعني أن تتوافق الجهود مع المقابل المادي للموظف ،ثم المكافآت
على أساس األداء وهو ما يرفع من مردودية العمل ويضعه في خدمة برامج التنمية المحلية وليس في تراجعها،
والتوجه نحو مراجعة مكثفة أنظمة التعاقد والتوظيف.
 .1.6عالقة الجماعات المحلية بالالمركزية:
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إن ما يميز اإلدارة المحلية عن اإلدارة المركزية هو تمتعها بالشخصية المعنوية ألن الشخصية المعنوية
هي النتيجة الطبيعية لقيام الالمركزية ،فإذا ما أغفلت الشخصية المعنوية فإن ذلك يعني أنها ما زالت مرتبطة
باإلدارة المركزية لذا فإن هذا الطابع هو الذي يميزها ويمنحها الصفة القانونية ،وما االعتراف بالشخصية
المعنوية لإلدارة المحلية ما هو إال اعتراف بالالمركزية.
فالالمركزية تقوم على تفويض السلطة لهيئات أخرى تابعة لها وال يخضعون لرقابتها الرئاسية ،و
توزيع الوظيفة اإلدارية في الدولة بين الحكومة و بين أشخاص أخرى تتمتع بالشخصية المعنوية و
االستقاللية مع خضوعها للوصاية اإلدارية التي تمارسها السلطة المركزية ( .بعلي )62 ،6220،
الالمركزية تفريق ونشر السلطات والصالحيات من المستوى األعلى إلى إدارة المستوى الوظيفي ،ف ي
تثبت على نحو أفضل فيما يتعلق باتخاذ القرارات حيث أن القرارات تقترب كثيرا من اإلجراءات.
فالجماعات المحلية تمثل التجسيد الفعلي لالمركزية االقليمية في الجزائر و المتمثلة في كل من
البلدية و الوالية حيث تمثل الجماعة القاعدية ،و يمثل المجلس المنتخب قاعدة الالمركزية و مكان مشاركة
المواطنين في تسيير الشؤون العمومية( .المادة 22و 22من الدستور)
و كذلك حسب المادة  26من قانون البلدية فإن البلدية تمثل تجسيد و تكريس لالمركزية االقليمية
(القانون رقم ،22،6222-22ص ،)2و كذلك المادة  20من قانون الوالية الذي ينص بأن الوالية تمثل
الجماعات المحلية لالمركزية( .القانون رقم ،22،6222-22ص)1
فالعالقة بين الجماعات المحلية و الالمركزية هو أن الجماعات المحلية تمثل تجسيد لالمركزية كونها
تنطبق عليها أسس الالمركزية وهي:
 .2.1.6االعتراف بوجود هيئات محلية مستقلة:
كل النصوص القانونية تنص على أن الجماعات المحلية تتمتع باالستقالل المالي و اإلداري ،و تشكالن
هيئة اقليمية المركزية ،فهو يشكالن هيئة اقليمية للدولة تتمتع بالذمة المالية المستقلة و الشخصية
المعنوية ،ف ي فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التشاورية والتضامنية بين الجماعات االقليمية و الدولة
من اجل تهيئة االقليم و تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية و البيئية و الثقافية و تحسين اإلطار
المعيي ي للمواطن ،فاالستقالل القانوني للجماعات المحلية هو التجسيد الفعلي لمفهوم الالمركزية.
 .6.1.6االعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية:
ترغم صعوبة ايجاد معيار فاصل بين المصالح المحلية و المصالح الوطنية إال أن هناك قوانين تحكم
تسير المصالح المحلية ففي الجزائر يتم تسير الجماعات المحلية بواسطة قانوني البلدية و الجماعات
المحلية ،و يتم تسير هذه المصالح عن طريق المجاس المنتخبة البليدة و الوالئية ،ومع ذلك تبقى السلطات
المحلية تحت وصاية السلطة المركزية وفق ما يعرف بالوصاية اإلدارية و ذلك بتعيين الوالي و عزله في حالة
المخالفات.
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 .0فعالية آليات الحوكمة المحلية في تسيير الموارد المالية للجماعات المحلية
بعد سلسلة االزمات المالية التي عرفها االقتصاد العالمي أصبح مفهوم الحوكمة يشمل جميع
المجاالت في السنوات األخيرة و منها في مجال تسيير الجماعات المحلية ،فقد اصدرت العديد من البلدان
تشريعات لتعزيز الالمركزية وطورت طرقا لجعل الحكومة أقرب إلى الموانين لضمان مشاركتهم ودعم تحسين
حياتهم ،من منظور المساواة بين جميع شرائح المجتمع فإن سياسات الالمركزية لم تستجب بالقدر الكافي
ألولويات واحتياجات المواطنين في المناطق النائية ،لذا أصبحت الحوكمة المحلية بمختلف آلياتها و خاصة
التدقيق الداخلي الحل األمثل في التسسير المالي األمثل للموارد الجماعات المحلية بعيدا عن كل أشكال
النهب و التسيير الفوضوي لتلك الموارد بعيدا عن المركزية.
 .2.0أهمية التسيير المالي للجماعات المحلية:
إن التسيير المالي للجماعات المحلية يتضمن في مجمله إنجاز الوثائق المحاسبية السيما الميزانيات
األولية واإلضافية والحسابات اإلدارية تطوير إيرادات البلدية سواء الجبائية منها أو إيرادات األمالك وكذا
ترشيد وتفعيل اإلنفاق المحلي.
 2.2.0تطوير قاعدة البيانات وإنشاء برنامج خاص بمتابعة الميزانيات المحلية:
في إطار عصرنة اإلدارة ومن أجل متابعة فعالة لتسيير الجماعات المحلية في مختلف المجاالت،
المالية ،الموارد البشرية ،الممتلكات وبرامج التجهيز واالستثمار ،ومن أجل تسهيل عملية توجيه وتقييم
وضعية الجماعات المحلية والمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة تم تحيين قاعدة البيانات مع إنشاء
برنامج جديد لمتابعة الميزانيات المحلية الكترونيا يتعلق بالمجاالت التالية:
 وضعية نفقات وإيرادات التسيير حسب الحسابات اإلدارية؛ وضعية برامج التجهيز العمومي للجماعات المحلية حسب مصادر التمويل؛ معايير حساب معادلة التوزيع بالتساوي؛الوسائل الالزمة لتسيير مصالح الجماعات المحلية؛ تخزين المعلومات الخاصة "  "IC2لكل سنة مالية؛ تطور النفقات اإلجبارية للجماعات المحلية؛نفقات قطاع التعليم؛ المشاركة المالية للجماعات المحلية في قطاع الشباب والرياضة. .6.2.0تشخيص تسيير اإليرادات الجبائية للجماعات المحلية:
ّ
يشكل موضوع تسيير الجباية المحلية من حيث التأسيس و التحصيل و التوزيع أمرا بالغة األهمية
كون الموارد الجبائية تحتل الصدارة في ميزانية الجماعات المحلية ،و تمثل النسبة العظمى من اجمالي
الموارد المالية  ،فبتصفح ميزانيات الجماعات المحلية نجد أنها تتراوح ما بين  %42و  %42من مجموع
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الموارد  ،هذا االعتماد على الجباية المحلية بالنسبة للجماعات المحلية يمثل اشكاال كبيرا في تكوين المصادر
المالية من أجل مواجهة األعباء الموكلة لها ،فالقانون أجبر البلديات على أن تكون ميزانيتها متوازنة لتجنب
تدخل الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
و تبقى الدولة هي المسؤول ّ
األول عن توزيع المداخيل الجبائية للجماعات المحلية و بين مختلف
البلديات التابعة للوالية وفق ما يتماش ى مع مصالح الدولة االقتصادية ،من خالل مراعاة الكثافة السكانية
و التوزيع الجغرافي و الظروف االجتماعية ،كما أنها تحتكر معظم الضرائب المنتجة للمداخيل المتطورة
على حساب الجماعات المحلية ،مما يجعلها في تبعية دائمة للدولة و هو ما يؤثر على مفهوم استقاللية
الجماعات المحلية.
حيث تقوم الجباية على مبدأ التضامن الجبائي لتوزيع المالية على المستوى المحلي بتعزيز المواءمة
داخل البيئة المحلية بإعادة توزيع الثروة و الحد من الالمساواة ،لذا يمكن للدولة أن تتدخل بطريقة جد
مهمة في مجال التسيير المالي المحلي ،نظرا لعدم إمكانية الجماعات المحلية في انشاء أو تعديل الضريبة
نظرا لحريتها المحدودة ،فتدخل الدولة يكون بخلق محلية بإعطائها وسائل مالية كافية تساهم في تعزيز
استقرار قرارها التسييري من أجل خلق توازن في تسيير الجماعات المالية.
 .0.2.0التشريعات المالية المحلية:
اعتماد القروض كمورد مالي هو نتاج تطور ديناميكي في التشريع الفرنس ي ومنه استقى المشرع الجزائري
هذه األحكام بتنظيمها أول مرة في قانوني الوالية والبلدية لسنة  ،1990كما نص عليهما من جديد في قانون
الوالية للسنوات  6226/6222والبلدية لسنوات (القانون رقم  -22/22و  ،)22/26فالمشرع الجزائري
استخدم هذا األسلوب كمخرج جديد ،بيمكن الجماعات المحلية من تجاوز العقبات المالية ،حيث عاشت
الجزائر في هذه المرحلة بحبوحة مالية مما جعل هذه المنظومة غير مفعلة مما جعل الدول تمول الجماعات
المحلية باالعتماد على الجباية و االعانات العامة و الخاصة.
ولكن األمر تغير مع مطلع سنوات  2014والتي شهدت انخفاض حاد في أسعار البترول ما أوقع الدولة في
ورطة خاصة وأنها لم تحسب حساب تنويع مواردها المالية خارج الريع الطاقوي بنسبة  ، 98 %هذا األمر
الواقع انعكس على الموازنة المحلية كونها تتأثر سلبا أو ايجابا بالتغيرات االقتصادية ،مما ترتب معه البحث
عن حلول ناجعة لتفادي الوقوع في عجز مالي يوقف عجلة التنمية.
هذا العجز المحتمل سوف يدفع ال محال بالجماعات المحلية اللجوء إلى االقتراض كبديل مالي قد
يكوف مؤقت ولكن لن يتم التخلي عنه مستقبال خصوصا إذا أثبت نجاعته ،بما يجسد اختبار حقيقي لدور
منظومة القروض في خلق توازن مالي داخل هيئات الجماعات المحلية.
تتمثل تبعية النظام الجبائي للدولة بعدم االعتراف بوجود استقاللية جبائية ،فالدولة هي التي تنفرد
بقرار إنشاء أو الغاء أي رسوم و الوعاء الضريبي خاصة بالجماعات المحلية ،كما أن توزيع الحصيلة الجبائية
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على الجماعات المحلية من اختصاص المصالح التابعة لوزارة المالية فالجماعات المحلية ال تمتلك سوى
االمتثال و استالم حصتها دون أي إعادة تقييم.
 .6.0الحوكمة المحلية في الجزائر
إن الحوكمة تمثل اداة اساسية لتحقيق العصرنة واالستقرار والتنمية واالزدهار في كنف العدل
والمساواة ،لينتقل االنشغال العام من تحقيق الديمقراطية التشاركية (بالمشاركة واالنتخاب) الى تحقيق
الديمقراطية الفعلية بالتسيير واإلدارة .وبشكل عام فان الحوكمة تعني وجود نظم تحكم العالقات بين
االطراف االساسية في الدولة او المجتمع او الهيئة او الشركة ،بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة
الفساد ومنح حق المساءلة للمعنيين ( .مركز ابوضبي ،6220،ص)2
 .2.6.0أهمية الحوكمة في الجماعات المحلية:
تمثل الحوكمة تلك األشكال الجديدة و الفعالة بين القطاعات الحكومية و التي من خاللها يكون
األعوان الخواص و كذا المنظمات العمومية و الجماعات أو التجمعات الخاصة بالمواطنين أو أشكال أخرى
من األعوان يأخذون بعين االعتبار المساهمة في تشكيل السياسة ،فالحوكمة المحلية تمثل استخدام
السلطة السياسية وممارسة الرقابة على المجتمع المحلي من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.
ولعل اجم مشكلة الفساد في األجهزة اإلدارية المحلية الجزائرية ،و مخاطر تشعبها وتفاقمها تستدعي
تفعيل آليات لمحاصرة الظاهرة والقضاء على تداعياتها السلبية وال يتأتى ذلك إال من خالل:
 كفاءة وفعالية تقديم الخدمات على المستوى المحليّ :ويتم تحسين هذه الكفاءة عن طريق
تخفيض تدفقات مختلف الموارد المحلية المتاحة ضمن إطار الصالحيات المحددة للجماعات المحلية
من طرف السلطة المركزية للدولة؛ (رجراج،6220/6226،ص)261
رقابة الحكومة على الجماعات المحلية :نظرا الستفادة األجهزة المحلية من موازنات عامة ،فإنّ
الحكومة تكون مطالبة بممارسة رقابة قانونية على إنفاق البلديات و الواليات وهو ما يتطل ُب إصدار
تشريعات مالئمة لذلك ،ووضع ضوابط على فرض الضرائب و الرسوم على المستوى المحلي؛
الشفافية :وتعني تفاعل القطاعين في تبادل المعلومات ،ومراعاة تطبيق األنظمة والقواعد المعنيةبالتنظيم المشتركة ،كما أن مساءلة األجهزة المحلية مرهون بقدر المعلومات المتاحة حول القوانين
واإلجراءات ونتائج األعمال ،بحيث على الدولة إعالم المواطن بالقرارات التي تصدرها وتبررهّ ،
ويتم النظر
للمساءلة المحلية والمشاركة الشعبية ضمن سياق أهداف الحكومة ،لرفع قيمة ونوعية الخدمات المقدمة
للمواطنين ،حيث يؤدي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا مهما في زيادة قدرة المواطن على
االختيار ،كما تساهم أشكال المشاركة المختلفة دورا هاما في صنع السياسات والقرارات
المحلية()6262،.https://jilrc.com
 .6.6.0الجماعات المحلية و دعم الحوكمة المحلية:
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تعتبر اإلدارة المحلية همزة وصل بين المواطن الدولة ،وللمواطن احتكاك مباشر بها حتى اصبحت
تسمى بالظاهرة االدارية االجتماعية اليومية ،ولعل اهم سمة لإلدارة المحلية هي فسحها المجال لمشاركة
المواطنين في تسيير شؤونهم بأنفسهم من خالل اختيار ممثليهم في المجالس المحلية الوالئية والبلدية
واإلقليمية والمحافظات وغيرها ،ومن خالل مشاركة المواطنين تتاح فرصة الرقابة الشعبية(رقابة
المشروعية والمالئمة والمردودية) ولعل عالقة االدارة المحلية بالمجتمع المدني وبالمواطنين والتعاطي
مباشرة بانشغاالتهم ومحاولة تلبية احتياجاتهم تستوجب اكثر من أية جهة اخرى أن تطبق قواعد الحوكمة
من شفافية ومساءلة وكفاءة ونزاهة وديموقراطية( .بن سعيد،6224،ص )21
وتتمثل حوكمة الجماعات المحلية في تكريس السلوك األخالقي واالبتعاد عن مظاهر الفساد واعتماد
آليات قانونية وإدارية وقضائية لمواجهة ومكافحة الفساد والمفسدين ،وبذلك يتحقق الحكم الراشد وهذا
المؤشر من المقاييس المرتبطة بثقافة السلوك ويندرج ضمن هذا الجانب احترام المواعيد واالنضباط
اإلداري.
إن نمط اإلدارة والتسيير في الجزائر خاصة تسيير الجماعات المحلية كان دائما ومنذ نشأته يتأرجح
بين نظامين متعارضين ،النظام األول يرتكز على المركزية التي تمليها ظروف الحفاظ على وحدة الدولة
وضرورة مركزية المصادر المالية والحرص على مراقبة وتوجيه استعمال االستثمارات العمومية في العملية
التنموية ،أما النظام الثاني فيرتكز على الالمركزية المندمجة مع البحث عن أكبر ديمقراطية لعملية إعداد
المخططات التنموية ،و الحد من مخاطر المركزية المفرطة واستبداد البيروقراطية مع األخذ بعين االعتبار
عامل التهيئة العمرانية والتوازن الجهوي وتعتبر عملية قياس وتقييم الحوكمة المحلية أمر مهم للغاية ألنها
تحدد مدى اإلجراء والمنهجية والمؤشرات المستعملة ،فإذا كانت األهداف غامضة الوضوح يمكننا
الحصول على نتائج صحيحة على أساس عنصر التنمية وهو ما يمكن أن يكون مضيعة للوقت والموارد،
حيث باشرت السلطات الجزائرية بإعداد السجل الوطني للحالة المدنية من خالل رقمنة جميع هذه
السجالت ،و تفير الخدمات االلكترونية للجماعات المحلية كجواز السفر البيومتري.
ولتعزيز حوكمة الجماعات المحلية البد من اتباع مجموعة من السياسات واإلجراءات لتحفيز
السلوك اإليجابي المنسجم مع أخالقيات وقيم النزاهة للمنظمة الحكومية ،وهناك عامل هام وضروري
للوصول إلى السلوك المنسجم مع قيم األخالق والنزاهة أال وهو وضع وفرض خطوط واضحة من المساءلة
وذلك لتحميل األشخاص مسؤولية أعمالهم بالقيام بها بشكل صحيح ،وتعتبر مدونة قواعد السلوك
الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العمومية أداة هامة في غرس األخالقيات و تعزيز قيم النزاهة ،مع االشراف
المستمر للتأكد من تنفيذ السياسات و اإلجراءات ،و يتم ذلك برفع تقارير أداء دورية للتأكد من صحتها من
قبل مدقق مستقل.
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إن آليات الحوكمة المحلية على مستوى الجماعات المحلية تتطلب تضافر الجهود بين المجلس
المحلي ،مع المجتمع المدني والمؤسسات العامة  ،والقطاع الخاص باإلضافة إلى تحقيق العديد من
اإلجراءات كإبراز القوانين للمواطنين والعمل على تطبيقها ،ومشاركتهم بالمعلومات لتفعيل دورهم في
المحاسبة والمساءلة ،وهذا من أجل الوصول إلى تبني نظام ثابت للنزاهة في المجالس المحلية ،واألساس
في هذا كله هو أنتكون االنتخابات المحلية ذات مصداقية وتضمن وصول األشخاص المناسبين الذين
يختارهم الشعب لتمثيله في مجالس البلدية والوالية
فالحوكمة المحلية الفعالة تساهم في التسيير المالي األمثل للجماعات المحلية من خالل حصول
اإلداريين على المهارات الجديدة واألنظمة الحديثة لزيادة كفاءة و فعالية الخدمات ،مع توفير التمويل لتنفيذ
الخطط و البرامج االستراتيجية ،و كل هذا يساهم في تقليص الفجوة و عدم المساواة و االحتقان االجتماعي،
و ضمان مشاركة كل الموانين في تنمية الجماعات المحلية من خالل االحساس بالملكية المحلية عند
المواطنين.
 .0.0آليات الحوكمة المحلية الفعالة في التسيير المالي للجماعات المحلية:
تطور مفهوم الحوكمة في الوقت الراهن ليشمل تسيير الجماعات المحلية ،أو ما يعرف بالحوكمة
المحلية التي تهتم بإدارة و الرقابة على الشؤون المحلية للمواطن وفق أطر و قوانين تحددها الدولة لحماية
المال العام من كل أشكال النهب و السرقة ،وتقوم الحوكمة على عدة آليات تساهم في تفعيل المالي
للجماعات المحلية كما يلي:

 .2.0.0الرقابة الداخلية للجماعات المحلية:
تؤدي الرقابة الداخلية دورا محوريا في حماية المال العام من التبذير و االسراف أو االختالس والغش
والتالعب ،وقد تكون رقابة قبلية أو بعدية ،وكلها تهدف إلى ترشيد استعمال المال العام وتوجيهه نحو الخطط
المرسومة له لخدمة التنمية المحلية ،وتضطلع بها هيئات ومؤسسات تابعة للدولة ،والرقابة على تنفيذ
العمليات المالية للجماعات المحلية تأخذ أصناف وأنواع بحسب الزاوية المنظور منها إليها.
الرقابة الداخلية هي مختلف أنواع الرقابة التي تمارس من قبل إدارات الهيئات العمومية نفسها أو من
قبل إدارات أخرى تابعة لوزارة المالية ،و التي تتم بواسطة موظفين متخصصين أو موظفين آخرين تكون من
بين صالحيتهم ممارسة بعض أعمال الرقابة على تنفيذ العمليات المالية ،وهذه الرقابة تشمل مختلف مراحل
تنفيذ العمالية المالية وتنصب خصوصا على النفقات ،باعتبارها معرضة أكثر من اإليرادات للمخالفات و
االنحراف من طرف األعوان المكلفين بتنفيذها ،و تتمثل فيما يلي( :قادري،6220 ،ص 222ـ)226
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الرقابة المالية القبلية :تتمثل في أو مراقبة االلتزامات بالنفقات من خالل ممارسة قرارات االلتزامبال نفقات في الجماعات المحلية ،ف ي إجراء وقائي يسمح بالتصدي للمخالفات المالية منذ نشأتها و منع
ظهور آثارها ،فعلى المستوى المحلي فهناك مراقب مالي في كل والية مكلف بالمراقبة القبلية لاللتزام بنفقات
هذه األخيرة ،والمصالح غير الممركزة للدولة أو الهيئات العمومية األخرى (المديريات ومختلف المصالح التي
يتصرف رؤساؤها في اعتمادات مفوضة) ،والمؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع اإلداري (مستشفيات،
جامعات...الخ) ويساعد المراقبين الماليين في مهامهم مراقبون ماليون معاونون.
رقابة المفتشية العامة للمالية للتسيير المالي :أنشأت المفتشية العاملة للمالية بموجب المرسومالتنفيذي رقم  20-42المؤرخ 22مارس  2142وهي هيئة رقابية تابعة لوزارة المالية ،و من مهامها مراقبة
التسيير المالي والمحاسبي للهيئات العمومية الخاضعة لقوانين المحاسبة العمومية ،ويتركز عمل المفتشية
العامة للمالية على تنفيذ برنامجها الرقابي المحدد من طرف الوزير المكلف بالمالية ،والذي يتم تسطيره وفقا
ألهداف معينة ،وحسب طلبات المراقبة التي يعبر عنها أعضاء الحكومة أو الهيئات والمؤسسات المخولة
بذلك ،وتجرى مراقبة المفتشية بناء على الوثائق أو في عين المكان بصورة فجائية أو بعد إخطار مسبق ،و
تتمحور هذه الرقابة حول شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي ،أو األحكام التشريعية والتنظيمية التي
يكون لها أثر مالي مباشر حول التسيير المالي في المصالح المعنية.
 .6.0.0تعزيز المساءلة في الجماعات المحلية:
من أهم مفاتيح نجاح الالمركزية هو ضمان أن تكون الجماعات المحلية قابلة للمساءلة من طرف
المواطن ،عندما ينتخب المواطنون ممثليهم فهم يعطونهم المسؤولية كوكالئهم .اذن الحكومة مطالبة بأن
ّ
تقبل مساءلة المواطنين ،فالمنافع المفترضة لالمركزية ال تكون متاحة للمجموعات المحلية اال عندما يصير
الفاعلون المحليون ذوي السلطة قابلين للمساءلة من أعلى إلى أسفل ،هذه المساءلة هي ما يعرف ويميز
ّ
الالمركزية ،الحكومة المحل ّية قابلة للمساءلة من السكان المحليين أسفلهم وليس فقط من الحكومة
المركزية فوقهم ،من واجبهم خدمة مصالح السكان المحليين و توفير خدمات أفضل و تلبية حاجياتهم و
تشريكهم في صنع القرار.
بما أن الجماعات المحلية تقوم بدورها كوكيل في استخدام الموارد ،وتتمتع بالسلطة لتحقيق وانجاز
األهداف المطلوبة فانه يتوجب محاسبة تلك الجماعات المحلية بشأن كيفية استخدام هذه الموارد وما
تم إنجازه ،وعليه فإن المساءلة كآلية من آليات الحوكمة الجيدة تتطلب رفع تقارير أداء وتقارير مالية دورية
والتأكد من صحتها ودقتها من قبل مدقق مستقل ومن جهة أخرى ،يجب تطبيق مبدأ المساءلة وفرض
العقوبات بحق أي شخص استغل سلطاته وإساءة استخدام الموارد لغير الغرض المنشود.
و تشمل المسائلة كل من:
 الشفافية:
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و هي وضوح إجراء الخدمات العمومية من طرف الجماعات المحلية و إتاحة جميع المعلومات حولها
من خالل :
االفصاح عن المعلومات :و هي درجة شفافية الجماعات المحلية فيما يخص المعلومات المرتبطةبالميزانية و برامج التنمية واالنفاق الحكومي؛
تبسيط المعلومات :و ذلك بإزالة الغموض عنها و الرفع من مستوى وعي المواطنين و فهمهم للقوانين؛نشر المعلومات :وذلك بتوفير المعلومات على مستوى واسع مع سن تشريعات تكفل حرية تداولالمعلومات.
 المشاركة:
و هي أن يكون للمواطنين تأثير على القرارات و السياسات والميزانيات و األنشطة الحكومية مما يساهم
في تحسين الخدمات العمومية للجماعات المحلية.
 النزاهة:
تتمثل في مجموعة القيم التي تتعلق بالصدق و األمانة و االخالص في عمل الجماعات المحلية ،و ذلك
بعدم تضارب المصالح بين المصلحة الخاصة للمسؤول المحلي مع المصلحة العامة لتسيير الجماعات
المحلية ،مع تقديم معلومات عن الذمة المالية الضرورية عند تولي المنصب ،و عدم تلقي أي عائد مالي
يؤثر على المصلحة العامة.
 .0.0.0 .إشكالية التدقيق الداخلي في الجماعات المحلية الجزائرية:
تهدف أنظمة المراقبة الداخلية إلى تحليل األخطار المرتبطة بتسيير الجماعات المحلية ،وهذه األخطار
إما ذات طبيعة عامة بحيث يمكن اعتبارها مالزمة لكل تسيير محلي أو ذات طبيعة خاصة بكل جماعة ،و
التدقيق الداخلي على اعتبار أنه أسلوب للرقابة الداخلية فهو يمثل رقابة الرقابة.
فمن أجل ترشيد النفقات العمومية في الجماعات المحلية يجب أن مدقق داخلي يكون كمستشار
لآلمر بالصرف ،وذلك من أجل تفعيل آليات الرقابة الداخلية و المساهمة في نجاعتها أكثر ،حيث يساهم
في الحفاظ على أموال الجماعات المحلية و الوفاء بالتزاماتها اتجاه المتعاملين معها ،من أجل الوصول إلى
أهداف الميزانية و بأقل تكلفة ممكنة أي ترشيد نفقات الجماعات المحلية.
و في الجزائر ال يزال اعتماد مدققين داخليين صعب التحقيق على أرض الواقع نظرا للطابع االختياري
الذي يتميز به التدقيق الداخلي من جهة و عدم وجود قوانين تحدد هذا النوع من التدقيق من طرف المشرع
الجزائري ،فمشكلة التدقيق في الجماعات المحلية تبقى بيد المشرع الجزائري المطالب بتحديث القوانين
بما يتماش ى مع الحكم الراشد المطبق في الجزائر بداية من العام  6221و الذي يمثل التدقيق الداخلي أحد
أهم آلياته.
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فتطبيق التدقيق الداخلي في الجماعات المحلية كأداة للحوكمة الفاعلة يجب أن يدعم الرقابة
المالية الموجودة في الجماعات المحلية والتي يتولى مهمتها موظفين تحت إدارة مسؤولي الجماعات المحلية
األمر الذي ينقص من استقالليتهم و نزاهتهم ،لذا يبقى التدقيق الداخلي الذي يتميز باستقاللية نسبية
مقارنة بالمراقب المالي أحد أهم آليات الحوكمة المحلية الداخلية في تحقيق التسيير المالي الفعال في
الجماعات المحلية وذلك برقابة الميزانية العمومية الذي يعدها المحاسب العمومية من حيث مطابقتها
للقوانين و التشريعات المعمول بها و مدى فعالية الرقابة الداخلي في الجماعات المحلية التي اهملها المشرع
الجزائري لتحقيق الرشادة في التسيير العمومي وفي النفقات العمومية و اإليرادات العمومية وذلك بمراعاة
القوانين المالية و المحاسبية و التأكد من صحة المحاسبة المطبقة في الجماعات المحلية و التسيير المالي
الفعال للنفقات العمومية مع إعداد تقرير حول الوضعية التسييرية في الجماعات المحلية.
 .1الخاتمة:
تمثل الحوكمة المحلية أهم أدوات الرقابة في حماية المال المحلي من كل أشكال النهب و السرقة،
فتجسيد آليات الحوكمة المالية في الجماعات المحلية من شأنه أن يساهم في التسيير المالي العقالني
للجماعات المحلية ،و ضمان لترشيد النفقات العمومية و يتم ذلك عن طريق وضع نظام رقابي فعال
وعقالني يستمد نجاعته من المفهوم الجديد للسلطة الذي يقتض ي التخفيف من وصاية المالءمة ومنح
استقالل إداري ومالي كبيرين للجماعات المحلية وتقوية اختصاصاتها وتقاسم سلطة التقرير وتشجيع روح
المبادرة للمسيرين المحليين وتكوين المنتخبين الجماعيين ،وكذا العمل بمبادئ الحكامة الجيدة القائمة
على التعاون والشراكة بين ممثلي الدولة والجماعات المحلية وعقلنة التدبير المحلي بهدف دعم الموارد
الذاتية للجماعات المحلية وبالتالي تثبيت دعائم دولة الحق والقانون باالتجاه نحو دعم الحوكمة المحلية
في الجماعات المحلية.
 2.1النتائج:
و من خالل دراستنا هذه توصلنا إلى نتائج مرتبطة باختبار الفرضيات و نتائج عامة للدراسة.
 ففيما يخص الفرضية األولى فقد توصلنا إلى آليات الحوكمة المحلية الفعالة تتمثل في كل منالرقابة الداخلية و مراقبة التسيير والتدقيق الداخلي و الرقابة المالية و هو ما يؤكد صحة الفرضية.
أما فيما يخص الفرضية الثانية التي مفادها أنه يتم تفعيل التسيير المالي في الجماعات المحلية منخالل ترشيد النفقات المحلية و ال يتم ذلك إال من خالل تفعيل الرقابة على موارد الميزانية من خالل
تطبيق آليات الحوكمة الفعالة فقد توصلنا ايضا إلى صحة الفرضية.
الحوكمة المحلية الفعالة تقوم على تحقيق التوازن بين الميزانية العمومية من حيث االيراداتالعمومية و النفقات العمومية من خالل الرقابة على ترشيد النفقات العمومية؛
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إن النمو السريع للمدن وعجز السلطات المحلية على الوفاء بطلب الخدمات المتزايدة أدى في بعضالبلدان إلى تقليص دور البلديات والسلطات المحلية وإلى إنشاء مؤسسات شبه حكومية تابعة ضمنيا
للحكومة المركزية لإلشراف على هذا النمط من الطلب على الخدمات المتزايدة ؛
وجود تضارب المصالح في القطاعات الحكومية نتيجة لسيطرة السلطة التنفيذية على التعييناتالوظيفية وكذلك التعيينات القضائية والنيابية ،هذا باإلضافة إلى ذلك غياب الحافز للتبليغ عن الفساد
وعدم توفر الحماية القانونية؛
يساهم تطبيق المساءلة و الشفافية في خصوع المسؤولين المحلين للمساءلة القانونية و اإلدارية واألخالقية حول قراراتهم و نتائج أعمالهم مما يجعلهم ملتزمون بتحقيق االلتزام بالتنفيذ الصحيح و المالئم
للسياسات العامة؛
تساهم الحوكمة المحلية العادلة و الرشيدة في خلق جماعات مالية تعمل وفق القانون وتحترمه ممايحقق الصالح العام للدولة.
 .6.1التوصيات:
تكريس االستراتيجيات الوطنية و تكنولوجية المعلومات و االتصال في تسيير الجماعات المحلية،وذلك بتنمية الخدمات العمومية المحلية و المساهمة في تلبية احتياجات المواطنين وتقريب اإلدارة من
المواطن؛
تفعيل الشفافية في تسير العقود اإلدارية من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ،مع تبسيطالعمليات اإلدارية و محاربة كل أشكال البروقراطية و الرشوة في الجماعات المحلية؛
تخ فيض و ترشيد التكاليف و النفقات العمومية نظرا لالقتصاد الريعي المعتمد في الجزائر و مايقابله من صدمات بترولية؛
تفعيل المساءلة السياسية واإلدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و في الجماعات المحلية منخالل فصل الخاص عن العام وحماية الصالح العام من تعسف و استغالل المسؤولين المحليين؛
ضرورة تفعيل التدقيق الداخلي في الجماعات المحلية الجزائرية من أجل تسيير المخاطر المالية وحماية المال العام من كل أشكال النهب و السرقة.
 .2اإلحاالت والمراجع:
 لخضر مرغاد ،االيرادات العامة للجماعات المحلية ،مجلة العلوم االنسانية ،مجلة بسكرة ،عدد،22فيفيري.6222
 سعدي صباح ،رخصة استغالل المنشآت المصنفة و عالقتها بحماية البيئة ،مداخلة قدمت في الملتقىالوطني حول المجتمع المدني في حماية البيئة ،جامعة جيجل 22/22 ،مارس .6226
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 محمد الصغير بعلي ،اإلدارة المحلية الجزائرية ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة.6220 ، محمد بن سعيد ،بسمة نزار ،آليات تطبيق آليات الحوكمة الرشيدة و تطوير إدارة الجماعات المحلية،مجلة الباحث للدراسات االكاديمية ،العدد الثالث عشر ،ورقلة ،جوان .6224
 قادري محمد الطاهر ،كاكي عبد القادر ،دور الرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية في ترشيد استهالكاعتمادات ميزانية الجماعات المحلية ،مجلة دراسات جبائية ،العدد  ،26جامعة البليدة ،جوان 6220
محمد محمود الطعامنة ،نظام اإلدارة المحلية ) مفهوم والفلسفة واألهداف( ،الملتقى العربي األول نظماإلدارة المحلية في الوطن العربي ،االردن.6220 ،
مركز ابو ظبي للحوكمة ،اساسيات الحوكمة ،مصطلحات ومفاهيم ،غرفة ابو ظبي ،االمارات العربيةالمتحدة.6220 ،
المادتين  22-22من الدستور.رجراج الزوهير ،التنمية المحلية في الجزائر –واقع وأفاق  ،-أطروحة ضمن متطلبات نيل درجة الدكتوراهفي العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر .6220/6226
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانون رقم  22-22المؤرخ في  62رجب عام  2106الموافقل ،6222/22/66المتعلق بالبلدية ،العدد  ،02الصادر ب 20يونيو .6222
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانون رقم  22-22المؤرخ في  64ربيع األول عام 2100الموافق ل ،6226/26/62المتعلق بالوالية ،العدد  ،02الصادر في .6226/26/61
-https://jilrc.com/ consulté
-http://www.interieur.gov.dz/ind
https://www.elhiwardz.com/contributions/68934/
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ملخص:
تهدف هذه المداخلة إلى إبراز مدى أهمية إنشاء وحدة التدقيق الداخلي في الجماعات المحلية و دوره في تعزيز
مبـادئ الحوكمـة المحليـة  ،فـالجمـاعـات المحليـة هي الفـاعـل األسـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ي في التنمية إلى جانب الدولة و القطاع الخاص و
مكونـات المجتمع المـدني  ،فـالتـدقيق الـداخلي يعتبر من بين األدوات التي تسـ ـ ـ ــتخـدمهـا الجماعات لتحقيق التنمية و تلبية
حــاجيــاتهــا المتزايــدة و تحس ـ ـ ـ ــين مس ـ ـ ـ ــتوى الشـ ـ ـ ـ ـفــافيــة داخلهــا و تكريس ثقــة المواطنين في الهيئــات المنتخبــة و كــذا تقويــة
مشاركتهم في الحوكمة المحلية .
الكلمات المفتاحية :الحوكمة المحلية  ،التدقيق الداخلي  ،الجماعات المحلية .
Abstract :
Cette intervention vise à mettre la lumière sur l’importance de la création d’une unité d’audit interne dans
les collectivités locales, ainsi son rôle dans le renforcement des principes de gouvernance locale. Les
collectivités locales sont considérées comme l’acteur principal dans le développement aux côtés de l’Etat, de
secteur privé et des composantes de la société civile. L’audit interne est parmi les outils utilisés par les
collectivités afin de réaliser le développement et répondu à leurs besoins croissants, améliorer le niveau de la
transparence, la consolidation de la confiance des citoyens dans les organes élus et renforcer leur participation
à la gouvernance locale.
Mots clés : Gouvernance locale ; audit interne ; collectivités locales.
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 .1مقدمة:
أضحى تبني الحوكمة المحلية ومبادئها ضرورة ملحة في الجماعات المحلية لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم
وتحقيق التنمية في كافة المجاالت السياسية االجتماعية ،االقتصادية ،نظرا لدورها في توفير الشفافية في القوانين
والتشريعات و اإلجراءات و التي من شأنها أن تضبط التعامل مع األفراد داخل المجتمعات.
وتشكل وظيفة التدقيق الممارسة على مالية و أعمال الجماعات المحلية أحد أبرز أدوات الحوكمة المحلية لضمان
النجاح في تسيير الجماعات المحلية باعتباره أحد األدوات الرقابية الحديثة ،و وسيلة لفحص وتقييم ومراقبة والتأكد من
فعالية أنظمة الرقابة و تقييم النتائج ما يسمح باتخاذ القرارات السليمة على مستوى اإلدارة المحلية و بلوغ أهدافها
المسطرة خاصة فيما يخص حماية المال العام .
أما في المغرب فالحاجة إلى آلية التدقيق الداخلي كأداة رقابية حديثة جاءت في سياق التحوالت الداخلية والخارجية
التي عرفها بعد مرحلة التسعينيات واالختالالت التي تعرفها اإلدارة وسوء تدبير المال العام وانفتاح النظام التدبيري على
اآلليات الحديثة  ،و يرجع كذلك إلى مجموعة من األوراش التي انخرط فيها المغرب فرضت عليه تبني خيار الحوكمة كآلية
تدبيرية لتحسين و تجويد أداء اإلدارة المركزية والالمركزية على جميع المستويات  ،و من منطلق أن الهدف من الحوكمة
هو التحسين ووضع آليات للتدبير المعقلن و الجيد فإن أهمية التدقيق الداخلي كوظيفة داخل الهيكلة اإلدارية للجماعات
أضحى ضرورة ملحة و ال مناص منها خصوصا إلى أدواره الرائدة في معالجة نقاط الضعف و تجويد األداء عبر التخطيط
الفعال و القيادة الناجعة ودرء المخاطر و تنمية القدرات كما يعتبر أنسب وسيلة رقابية لإلدارة العمومية والجماعات ألنه
يؤدي وظائفه التقويمية بشكل يخدم نسقها العام  ،عالوة أنه يعتبر بوظائفه التنظيمية والتحليلية و التقويمية و أهدافه
المتنوعة وسيلة ضرورية لفحص دينامكية تدبير اإلدارة ( طالوع .1 ) 6221 ،
و لقد أعطى دستور  6222أهمية كبيرة للجماعات المحلية كفاعل أساس ي في التنمية االجتماعية و االقتصادية و
البشرية  ،و ّ
عزز الديمقراطية المحلية و الحوكمة المحلية و ربط المسؤولية بالمحاسبة  ،و قد نص القانون التنظيمي

 220.21المتعلق بالجماعات في مادته  622على ّ
أن الدولة تضع اآلليات و األدوات الالزمة لمواكبة و مساندة الجماعة لبلوغ
حوكمة جيدة في تدبير شؤونها و ممارسة االختصاصات الموكلة إليها .
لذا سنحاول من خالل هذه المداخلة عرض التجربة المغربية في إرساء مبادئ الحوكمة الجيدة و دور التدقيق

الداخلي في تعزيزها بالجماعات المحلية  ،و الذي يأتي في سياق التحوالت العميقة التي يعرفها نظام التدبير العمومي  ،و
ذلك من خالل عرض تجربة الجماعة الحضرية آلسفي في إحداث مصلحة التدقيق الداخلي و أهميتها في إضافة قيمة
للجماعة  ،من خالل تحسين مستوى الشفافية داخل الجماعة  ،و زيادة ثقة المواطنين في الهيئات المنتخبة و تعزيز
الحوكمة المحلية .
و على هذا األساس  ،نحاول – من خالل هذه المداخلة – اإلجابة عن اإلشكالية التالية  :كيف يساهم التدقيق
الداخلي للجماعات المحلية في تعزيز مبادئ الحوكمة المحلية بالمغرب ؟
لإلجابة على األشكالية المطروحة فيى المداخلة تم وضع الفرضية الرئيسة التالية :
يساهم تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي في تعزيز مبادئ الحوكمة من خالل تجربة الجماعة المحلية الحضرية آلسفي .
تستمد المداخلة أهميتها من الدور الذي يقوم به التدقيق الداخلي في الجماعات المحلية لتجسيد و تعزيز مبادئ
الحوكمة المحلية  ،وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية :
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-

إبراز أهمية تفعيل إجراءات التدقيق الداخلي في الجماعات المحلية في زيادة الشفافية ؛

-

التعرف إلى كيفية مساهمة التدقيق الداخلي في تعزيز مبادئ الحوكمة المحلية في الجماعة الحضرية آلسفي
عينة الدراسة .

و لإلجابة على اإلشكالية المطروحة والتحقق من الفرضية الرئيسية تم اإلعتماد على المنهي الوصفي في عرض
الجوانب النظرية للموضوع إضافة إلى منهنج دراسة حالة و ذلك من خالل عرض تجربة الجماعة الحضرية آلسفي -المملكة
المغربية -في إحداث مصلحة التدقيق الداخلي و دورها في تعزيز مبادئ الحوكمة المحلية .

 .6اإلطار النظري للحوكمة المحلية :
 .2 .6تعريف الحوكمة المحلية :

ً
يحتل مفهوم الحوكمة اهتمام العديد من الدراسات واألبحاث الحديثة وقد تعددت تعاريفها متخذة أبعادا سياسية

اقتصادية واجتماعية .ويعود انتشار استعمال مصطلح "حوكمة الشركات "  "Corporate governanceفي الدول
االنجلوسكسونية أين عرفت انطالقتها في الواليات المتحدة األمريكية على مدار سنوات الثمانينات و التسعينات ،و يعود
أصلها إلى " نظرية الوكالة " التي تشخص أزمة التعارض العميق بين المساهمين وإدارة الشركة على اعتبار أن إدارة
الشركة تتبع مصلحتها الذاتية قبل مصلحة باقي األطراف.
و قد شكل التعريف الذي قدمته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  OECDلحوكمة الشركة األكثر شيوعا ،
والذي يعرف الحوكمة على أنها "مجموعة من العالقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها واألطراف ذات العالقة
بها ،وهي تتضمن الهيكل الذي من خالله يتم وضع أهداف الشركة واألدوات التي يتم بها تنفيذ هذه األهداف ،ويتحدد بها
أيضا أسلوب متابعة األداء ) ."2 (OCED , 2004
وفي نهاية الثمانينات استخدمت المؤسسات الدولية هذا اللفظ لصيغ مفهوما جديدا هو " الحوكمة الرشيدة "
 Good Governanceبهدف تحديد وتوضيح معايير اإلدارة الجيدة للشأن العام .وشروط تطبيقها خاصة على البلدان
المقترضة من المؤسسات المالية الدولية ،وتشجيعها على إحداث إصالحات مؤسساتية ضرورية إلنجاح برامجها
االقتصادية .وهكذا اعتبرت "الحاكمية الرشيدة" نمطا جديدا في إدارة الشأن العام يستند إلى منطق الفاعلية االقتصادية
الموجود في قلب المنشأة الرأسمالية الحديثة ،ويشكل اجر الزاوية في األيديولوجية الليبرالية الجديدة.
هذا النمط الذي يقوم على إنهاء دولة الرعاية  ،واستهداف مجموعات محددة من خالل السياسات االجتماعية،
وخصخصة الحقل االقتصادي عموما ،ومجال الخدمات العمومية بخاصة ؛ أما في منتصف التسعينات ،وبالضبط سنة
 2112وفي عز األزمة المالية التي هزت بلدان جنوب شرق آسيا .فقد اعترف البنك العالمي أن آليات السوق الحرة لم تعد
كافية وال قادرة لوحدها على تحقيق توزيع أمثل للموارد والعائدات بين الدول ،ناهيك عن قدرتها على ضبط المصاحبات
و اإلفرازات السلبية لظاهرة العولمة  ،كانت تلك نقطة البداية لتشكيل عقيدة أخرى جديدة هي "الحاكمية العالمية
 Governance WorIdالتى قامت على التسليم بأن الممارسات التقليدية للحكم المعتمدة على التنسيق بين الدول القومية
لم تعد كافية لحل المشكالت الجديدة المنبثقة عن العولمة  ،و لقد كان ذلك وراء الدعوة إلى تشكيل منظومة قيمية
ومعيارية فيما يتعلق باإلدارة المحلية ( حسين  ، 6224 ،ص. 3)002
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حيث تعرف الحوكمة المحلية على أنها"اإلدارة الفعالة للشؤون العامة المحلية من خالل مجموعة من القواعد
المقبولة لقواعد مشروعه بغية دفع وتحسين القيم التي ينشدها األفراد و المجموعات في المجتمع الدولي" (صاري و
سعيداني  ،6224 ،ص . 4 )212
كما عرفها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على أنها" ممارسة السلطة السياسية و اإلدارية و االقتصادية إلدارة شؤون
الدولة على كافة المستويات من خالل آليات وعمليات و مؤسسات تتيح لإلفراد و الجماعات تحقيق مصالحها"(العياش ي ،
 ، 6222ص . 5)6222
وفي تعريف شامل يعرف -البنك الدولي -و الباحثين -دانيال كوفمان و آرت كراي و ماتسومي ماستروزي (-)6221
 الحوكمة المحلية بأنها "التقاليد والمؤسسات التي يتم من خالها ممارسة السلطة في إدارة الموارد االقتصاديةواالجتماعية للدولة في قطاع أو منطقة أو دوله معينة من أجل الصالح العام  ،ويشمل ذلك عملية اختيار القائمين على
السلطة ورصدهم واستبدالهم  ،وقدرة الحكومات على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات بفاعلية  ،واحترام كل من
المواطنين والدولة (خضيري  ، 6222 ،ص . 6 )20
 . 6.6أهداف الحوكمة المحلية :
تهدف قواعد الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة المؤسسات الحكومية و األهلية ،وبالتالي
تحقيق الحماية لألفراد مع مراعاة مصالح الجميع  ،والحد من استغالل السلطة في غير المصلحة العامة ،بما يؤدي إلى
تنمية االستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات و تعظيم الربحية و اتاحة فرص عمل جديدة ،كما أن هذه القواعد
تؤكد اهمية االلتزام بأحكام القانون ،والعمل على ضمان مراجعة األداء المالي ،ووجوذ هياكل إدارية تمكن من محاسبة
اإلدارة أمام األفراد (أبو النصر  ، 6222 ،ص  .7 )11وتتلخص أهداف الحوكمة المحلية في (عبد الوهاب  ، 6224 ،ص
:8 ) 002
 إعادة تعريف دور الدولة في إدارة المصالح العامة. سياسات وبرامج جديدة للشراكة داخل الدولة تحظى بتأييد ورعاية المنظمات الدولية ،هذه الشراكة ال يمكن أنتنتج آثارها إال في سياق مجتمع قائم عن الديمقراطية والمساءلة واحترام حقوق اإلنسان.
 تعزيز قدرات المواطنين علن المشاركة والمبادرة. تمكين منظمات المجتمع المختلفة من مشاركة الحكومة في نشاطات التنمية االقتصادية واالجتماعية ،سواء كانذلك علن المستوى الكلي ( القطاع الخاص ،الجمعيات األهلية ،النقابات) أو علن المستوى الجزئي (المواطنين).
 تبادل الخبرات والمعارف وإيجاد شعور مشترك بهوية ووحدة الهدف بين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة. كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والبشرية والمالية ،وكفاءة تقديم الخدمات. .0.6مبادئ الحوكمة المحلية :
تتمثل مبادئ الحوكمة المحلية في ضوابط تطبيقها ،حيث أصدرت بعض الهيئات والمؤسسات الدولية عدة معايير
كاالتحاد األوروبي  ،منظمة التعاون االقتصادي للتنمية  ،برنامج اإلنمائي لألمم المتحدة .وتتمثل أهم مبادئ الحوكمة
المحلية في(عبد الوهاب  ، 6224 ،ص : 9 ) 002
المشاركة  :تعني أن المشاركة هي اجر الزاوية الرئيس ي للحكم الرشيد ،ويمكن أن تكون إما مباشرة أومن خالل
مؤسسات شرعية وسيطية أو ممثلين ،كما أن اإلدارة الحكومية ينبغي أن تستعين بأفكار وجهود القطاعات المختلفة
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للمجتمع تعزيزا لمبدأ الديمقراطية في األساس قبل االستجابة لضغوط خارجية من المؤسسات الدولية المانحة ،ألنها
بذلك تكسب صفة المصداقية في صنع وتنفيذ السياسات العامة والمشاركة والبد ان يكون لها إطارا تنظيميا يضمن
المشاركة الحقيقية لمنظمات المجتمع المدني ،وهذا يتطلب توافر الحرية لمنظمات المجتمع المدني ،وهذا يتطلب توافر
الحرية لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في أمور الدولة والمجتمع.
التوافق في اآلراء  :وتعني أن الحوكمة تقتض ي الوساطة بين المصالح المختلفة في المجتمع من أجل التوصل إلى
توافق أراء واسع النطاق على ما هو في مصلحة المجتمع وكيفية تحقيق ذلك  ،من أجل التنمية البشرية المستدامة ،
وكيفية تحقيق أهداف هذه التنمية .
المساءلة  :وهي تعني أن يكون متخذو القرار في كل من الحكومة و القطاع الخاص والمجتمع المدني مسؤولين
أمام الجمهور و دوائر محددة ذات عالقة  ،وكذلك أمام من يهمهم األمر ولهم مصلحة في هذه المؤسسات ،والمساءلة ال
تقتصر مساءلة المؤسسات بل تمتد لتشمل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والتي يجب أن تكون مسؤولة
أمام كافة األطراف المشاركة في المجتمع .
الشفافية :الشفافية تعني في المقام األول أن تكون عمليات صنع القرار وتنفيذه بإتباع األسس القانونية
والضوابط الحاكمة المعلنة ،كما تعني حرية تدفق المعلومات بحيث تكون العمليات والمعلومات في متناول المعنيين بها،
وتكون المعلومات المتوفرة كافية لفهم ومتابعة العمليات في المؤسسات ،و الشفافية هي مطلب يساعد على تيسير عملية
المساءلة نظرا لتوافر كافة المعلومات المطلوب معرفتها حول القرارات والعمليات التي يقوم بها أي من فاعلي التنمية.
وفي تعريف أخر للشفافية تعني أن القرارات التي اتخذت وكيفية تنفيذها تتم بطريقة تتبع القواعد و األنظمة.
الشراكة  :وتعني تألف وتحالف بين طرفين أو أكثر لتحقيق أهداف محددة أو مشروعات متفق عليها في إطار من
المساواة واحترام اآلخر  ،حيث يكون لكل طرف إمكانيات يستطيع أن يسهم بها تتكامل مع إمكانيات الطرف األخر في عملية
تعظيم للمردود.
الفعالية والكفاءة  :وهي تتحقق عند حسن استغالل الموارد البشرية والمالية و المادية من قبل المؤسسات
لتلبية االحتياجات المحددة ،حيث أنه من خالل التعرف على االحتياجات عن طريق المشاركة فإنه يجب على كل
المؤسسات المعنية بالتخطيط أو التنفيذ االستغالل األمثل للموارد حتى يمكن الحصول على النتائج المرجوة.
 .1.6فواعل الحوكمة المحلية :
تقض ي الحوكمة المحلية وجود فواعل رسمية و غير رسمية هي (صاري و سعيداني  ، 6224 ،ص :10 )212
دولة فاعلة القدرة  :فلكي تتمكن الحكومة المركزية من نقل بعض اختصاصاتها للسلطات الالمركزية بما يحقق
الفعالية عليها أن توفر اآلليات التالية:
 ضرورة التنسيق بين المستويات الحكومية المختلفة لتوفير القدر الكافي من الشفافية والمساءلة والتمثيل؛
 وضع نظام رقابي فعال يسمح بم ا رقبة السلطات المحلية وتنظيمها؛
 تغطية الحاجات المادية بما يكفل تلبية االحتياجات الشعبية.
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سلطات محلية مؤهلة :إذ ال بد أن تكون الجماعات المحلية أكثر استجابة لتطلعات المواطنين ،ويكون ذلك عن
طريق التزامها بمستوى الممارسة الديمقراطية وطبيعة الثقافة السائدة ،التي تسمح بتفعيل المساءلة والمحاسبة والوعي في
االنتخابات؛
مجتمع مدني مشرك :فلكي تستجيب السلطات المحلية الحتياجات المواطنين المحليين ينبغي أن تبقى المجموعتان
على اتصال دائم ،ما يعني بالضرورة وجود مجتمع مدني منظم البنية واسع االتصال قادر على جمع األراء والتعبير
عنها؛
قطاع خاص تنافس ي :يجب أن يكون القطاع الخاص مؤهال لمساعدة الهيئات المحلية على تقديم الخدمات المحلية
للمواطنين وذلك بالهيكلة والتنظيم الجيد والكفاءة في تقديم الخدمات النوعية.
كما تلعب الجمعيات المحلية دور الوكيل  agentفي تحقيق إدارة أكثر رشادة من خالل الوساطة بين الفرد والدولة
وعبر قدرتها كأبنية مجتمعية على تعبئة أفضل لجهود األفراد و ذلك عبر األساليب التالية:
 التأثير على السياسة العامة من خالل تعبئة جهود قطاعات من السكان و حثها على المشاركة في الشأن العام؛
 تعميق المساءلة و الشفافية عبر نشر المعلومات و السماح بتداولها على نطاق واسع؛
 مساعدة الحكومة عن طريق العمل المباشر و التمويل و الخبرة على أداء أفضل للخدمات العامة و تحقيق رض ى
المواطن؛
 النضال من أجل تحقيق العدالة و المساواة أمام القانون و حماية المواطنين من تعسف السلطة و هو الدور الذي
تقوم به المنظمات الدفاعية؛
 تربية المواطنين على ثقافة الديمقراطية من خالل إكساب أعضائها قيم الحوار و قبول اآلخر واالختالف ؛
 ومساءلة القيادات والمشاركة في االنتخابات ترشيحا و انتخابا و التعبير الحر عن القناعات .
 .0التدقيق الداخلي في الجماعات المحلية ( البلدية )
 .2.0مفهوم التدقيق الداخلي في الجماعات المحلية و أهميته :
اشتقت كلمة تدقيق  Auditمن كلمة  Audireفي اللغة الالتينية و التي تعني يستمع  ،و قد ّ
عرفته جمعية المحاسبة
ّ
األمريكية بأنه عملية منتظمة و موضوعية للحصول على أدلة إثبات و تقويمها فيما يتعلق بحقائق حول وقائع و أحداث
ّ
المحددة و ايصال النتائج إلى مستخدمين
اقتصادية و ذلك للتحقق من درجة التطابق بين تلك الحقائق و المعاني
المعلومات المهتمين بذلك.

و حسب التعريف القديم لمعهد المدققين الداخليين يشير إلى ّ
أن التدقيق الداخلي  :وظيفة تقويم مستقلة تنشأ

داخل المؤسسة بهدف مساعدة أفرادها على تنفيذ مسؤولياتهم بفاعلية من خالل تزويدهم بالتحليالت و التقويمات و
التوصيات و المشورة و المعلومات المختصة بالفحص األنشطة ( .الجبوري  ،6220 ،ص )2
ّ
ّأما المفهوم الحديث للتدقيق الداخلي و الصادر عن معهد المدققين الداخليين في جوان  ، 2111فينظر له على أنه
ً
تأكيدا على درجة التحكم في عملياتها  ،ويقدم لها المشورة لتحسينه  ،ويساهم
 :نشاط مستقل وموضوعي يمنح المنظمة
11

في خلق قيمة مضافة  ،و يساعدها في تحقيق أهدافها من خالل تقييم عمليات إدارة المخاطر و الرقابة و حوكمة الشركات
وتقديم مقترحات لتعزيز كفاءتها .

)12(Renard , 2010 , P:73
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من خالل مقارنة التعريفين نالحظ تطور الخدمات التي يقدمها التدقيق الداخلي فلم يعد التدقيق يقتصر فقط على
ّ
الفحص و التقويم  ،و إنما أصبح يشمل على وظيفتين هما :
 الفحص الموضوعي بغرض تقويم مستقل لفاعلية و كفاية إدارة المخاطر و األنظمة الرقابية و عمليات الحوكمةباإلدارة ؛
 وظيفة الخدمات االستشارية و هي عمليات المشورة التي تقدم لوحدات تنظيمية داخل المؤسسة أو خارجها لتعزيزكفاءتها .
ّأما التدقيق الداخلي للجماعات المحلية فهو نشاط دائم و مخطط تقوم به وحدة تابعة لإلدارة الجماعية قصد
تقييم أجهزة المراقبة الداخلية و الحوكمة المتواجدة داخل الجماعة و تتبع تنفيذ التوصيات قصد تعزيز فعالية هذه
األجهزة (المديرية العامة للجماعات المحلية  ،المملكة المغربية  ، 6221 ،ص .13) 1
ّ
ومنه يمكن تعريف التدقيق الداخلي للجماعات بأنه إجراء تقييمي مستقل وموضوعي آلليات الرقابة وإدارة المخاطر
ونظام الحوكمة داخل الجماعة من أجل مساعدة رئيس المجلس الجماعي ومصالح اإلدارة الجماعية على أداء مهامها
وتحقيق أهدافها بفعالية  ،مما يمكن الجماعة من تسليط الضوء على مدى سيطرتها على المخاطر التي قد تهدد عملها ،
و يقوم بتقديم المشورة والتوصيات االتي من شأنها أن تضيف قيمة للعمل الجماعي .
و تظهر أهمية التدقيق الداخلي في الجماعات المحلية من خالل الخدمات التي يقدمها لها ،نذكر من بينها(الجماعة
المحلية إلنزكان  -المملكة المغربية  ،ص: 14)2
التحقق من مدى انجاز العمليات طبقا للقوانين والتشريعات والمساطر التي تخضع لها الجماعة و كذا لمداوالتالمجلس الجماعي وللسياسات والقرارات التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي ؛
 تأمين اليقظة في مجال المراقبة الداخلية مع التأكد من أن اآلليات الموضوعة تراعي تطور جميع المخاطر الماليةوالمخاطر المتعلقة بالعمليات المرتبطة بأنشطة الجماعة وذلك من حيث احتمال وقوعها وخطورتها ؛
 التحقق من موثوقية وشمولية البيانات المالية والبيانات المتعلقة بأنشطة الجماعة وكذلك الوسائل المسخرةلتحديدها وتقييمها وتصنيفها وتقديمها ؛
 فحص التدابير المتخذة لحماية ممتلكات الجماعة والتحقق من أن الموارد الموضوعة رهن تصرفها تستخدمبشكل رشيد وطبقا للغرض المخصصة له ؛

ُ ّ
المسطرة وااللتزامات
 -التحقق من أن النتائج المحصل عليها في إنجاز العمليات واألنشطة مطابقة لألهداف

التعاقدية بين الجماعة وشركائها .
 .6.0أهداف التدقيق الداخلي في الجماعات المحلية :
تشمل األهداف الحديثة للتدقيق الداخلي  ،على ( :ذنيبات  ، 6224 ،ص ) 640،641

15

تزويد اإلدارة بتأكيد معقول عن دقة و مصداقية البيانات المالية و التشغيلية ؛
تزويد اإلدارة بتأكيد معقول عن مدى االلتزام الفعلي بالسياسات و اإلجراءات و الخطط و القوانين و التشريعات؛
تزويد اإلدارة بتأكيد معقول عن مدى توفر الحماية لألصول من السرقة و التالعب و سوء االستخدام ؛
تزويد اإلدارة بتأكيد معقول عن مدى استخدام الموارد االقتصادية بكفاءة و فعالية ؛
تزويد اإلدارة بتأكيد معقول بأن العمليات و البرامج تنقذ كما هو مخطط لها .
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و تتعدد أهداف التدقيق الداخلي في الجماعات المحلية و التي تندرج ضمن المحافظة على الموارد العامة والحقوق
 ،نذكر من بينها  ( :دعاس و ربايعة  ، 6221 ،ص

16)26

 التأكد من مدى التزام الجماعات المحلية ببنود موازناتها الخاصة وعدم تجاوزها . التأكد من حسن استخدام المال العام . التأكد من مطابقة وانسجام وتوافق النشاط المالي للجماعات المحلية مع القوانين واألنظمة والقرارات . وضع توصيات لإلدارة العليا بخصوص نقاط الضعف والخلل . المحافظة على درجة عالية من المصداقية داخل هذه المؤسسات . حماية أصول وممتلكات الجماعات المحلية من سوء االستخدام أو العبث واإلهدار . الكشف عن االنحرافات واألخطاء والعمل على معالجتها . العمل على تطوير أقسام ودوائر الجماعات المحلية من خالل المالحظات واإلرشادات الصادرة عن المدققينالداخلين .
 التحقق من مدى مصداقية وسالمة المعلومات وفحص الوسائل المستخدمة في تحديد وقياس وتبويب وتقرير)17

تلك المعلومات ( .دائرة الرقابة و التدقيق الداخلي بلدية الخليل-فلسطين6262 ، -
من خالل ما سبق يمكن القول ّ
بأن أهداف التدقيق الداخلي تطورت مع تطور الخدمات التي يقدمها التدقيق
الداخلي  ،فلم يعد يقتصر مجال عمله على ما هو مالي فقط بل امتد ليشمل كافة أنشطة اإلدارة (أنظر الشكل رقم ) 22
.
 .0.0أنواع التدقيق الداخلي في الجماعات المحلية :
كما قلنا سابقا لم يعد يقتصر التدقيق الداخلي على مجال دون غيره من المجاالت  ،بل اتسع ليشمل كافة أنشطة
اإلدارة  ،و حسب المعيار الوظيفي يمكن التمييز بين ثالثة أنواع  ،هي :
التدقيق الداخلي المالي :
التدقيق الداخلي المالي هو عبارة عن فحص منظم للعمليات و القوائم و السجالت المحاسبية المتعلقة بها لتحديد
مدى االلتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها و السياسات اإلدارية و أي متطلبات أخرى(ابراهيم  ، 6222 ،ص) 60
 18داخل الجماعات المحلية  ،و ينقسم هذا النوع من التدقيق إلى قسمين ( :النونو  ، 6221 ،ص )60

19

 التدقيق المالي قبل الصرف  :هذا النوع يتطلب مراجعة األعمال قبل و أثناء تنفيذها  ،و هذا بتكليف موظف معينلتدقيق عمل موظف آخر للتحقق من سالمة اإلجراءات و اكتمال المستندات .
 التدقيق المالي بعد الصرف  :ينفذ وفق خطة مرسومة و بنسبة اختباريه ( أي عينات ) و فحصها ليؤكد المراجعالداخلي لإلدارة العليا أن العمليات تسير وفق القوانين و اللوائح الموضوعة و المقررة و بما يضمن تحقيق األهداف.
التدقيق المالي التشغيلي :
يعتبر التدقيق الداخلي التشغيلي هو المجال غير التقليدي للتدقيق الداخلي (ابراهيم  ، 6222 ،ص  ، 20 )61و نشأ
هذا النوع كوليد للتطورات التي حدثت في مجال التدقيق الداخلي  ،و هو يسعى إلى فحص و تقييم كل األعمال التي تقوم
بها الجماعات المحلية و ذلك لتحقيق الكفاية و الفعالية في استخدام الموارد المتاحة لها .
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و التدقيق التشغيلي عبارة عن الفحص الشامل للوحدة أو المنظمة لتقييم أنظمتها المختلفة و رقابتها اإلدارية و أدائها
التشغيلي ً ،
وفقا لطريقة القياس المحددة ضمن األهداف اإلدارية وذلك للتحقق من كفاءة و فعالية و اقتصادية العمليات
التشغيلية ( .النونو  ، 6221 ،ص )60

21

و عموما  ،فإن أهم وظيفة للتدقيق الداخلي العملياتي هي ايجاد طرق جديدة تكون ناجعة و فعالة لتتواصل بين
المستويات المختلفة داخل إدارة الجماعات المحلية و استخدام الموارد المتاحة بكفاءة و فعالية .
التدقيق الداخلي االجتماعي :
من مهامه تدقيق النشاط االجتماعي للجماعات المحلية وفقا للمسؤوليات التي تتحملها هذه األخيرة تجاه المجتمع و
البيئة المحيطة بها  ،وقد اتحدت الدراسات نسبيا باعتبار التدقيق االجتماعي دراسة و فحصا و تقييما منظما لألداء
االجتماعي باإلدارة مهما كانت وظيفتها تحقيقا للسالمة البيئية و المساهمة في تحقيق الرفاهية العامة للمجتمع ( .أوالد حدوش
،ص

22)26

 .1.0إجراءات التدقيق الداخلي في الجماعات المحلية :
ّ
ّ
متعددة للجماعات المحلية ّ ،
مما يزيد في شفافيتها و يكسبها ثقة الموطنين و
إن التدقيق الداخلي يقدم خدمات
كذا يعزز مبادئ الحوكمة المحلية  ،و لتحقيق ذلك هناك إجراءات يتبعها المدقق الداخلي للقيام بعمله على أكمل وجه،
و هي ( :الجماعة المحلية إلنزكان  -المملكة المغربية  ،ص ) 1، 4

23

تبدأ مهمة التدقيق الداخلي بنا ء على أمر بالمهمة يصادق عليه رئيس المجلس الجماعي؛يبدأ فريق التدقيق الداخلي في تنفيذ مهمته بأعمال االطالع والتعرف العام التي تشمل على الخصوص اجتماعاافتتاحيا مع مسؤول الوحدة أو البرنامج موضوع التدقيق ؛
 بعد االطالع  ،يشرع فريق التدقيق في تقييم نظام المراقبة الداخلية ؛ تنجز أعمال التدقيق طبقا للمعايير المعمول بها على أساس برنامج التدقيق يضعه المدقق الداخلي حسب نتائجتقييم نظام المراقبة الداخلية ؛
 تقوم منهجية التدقيق الداخلي على التعاون بين المدقق الداخلي ومسؤولي الهياكل أو األنشطة أو البرامج موضوعالتدقيق وبهذا الخصوص  ،يتمتع مسؤولو الوحدات المدققة بحق الرد على المالحظات والتوصيات التي يصدرها المدقق
؛
 ُيحرر ُالمدقق الداخلي  ،عقب كل مهمة  ،تقرير تدقيق يستعرض أهداف التدقيق ومداه ومنهجيته ونتائجه و
خالصاته  .ويتضمن توصيات ترمي إلى تحسين النشاط أو البرنامج موضوع التدقيق إن اقتض ى الحال ؛
 يرفع المدقق تقرير التدقيق النهائي إلى رئيس المجلس الجماعي  .وبناء على تعليماته  ،يبلغ كامل التقرير أو جزء منهإلى مسؤولي الجماعة لكي يقوموا بأعمال التصحيح الضرورية ؛
 يتولى مدير المصالح مسؤولية السهر على تنفيذ التوصيات الناتجة عن عمليات التدقيق الداخلي في أقرب اآلجالبعد موافقة الرئيس على التقرير كما عليه أن يخبره بالتدابير المتخذة لهذا الغرض ؛
 يحرر المدقق الداخلي كل سنة تقرير أعمال سنوي ويعرض على المجلس الجماعي في جلسة علنية  ،بعد موافقةمدير المصالح و تصديق الرئيس .
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 .1دور التدقيق الداخلي للجماعات المحلية في تعزيز مبادئ الحوكمة المحلية ( عرض تجربة المغرب )
فيما يتعلق بالتدقيق كمفهوم فإن المختصين المغاربة لم يتفقوا على مصطلح موحد  ،اذ نجد بعضهم يستعمل
كلمة افتحاص أو تدقيق أو مراجعة أو رقابة مالية  ،و المالحظة التي تفرض نفسها هو أنه حتى على مستوى الدول العربية
بالرغم من االنتماء المشترك للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة على المال العام ( (ARABOSAIليس هناك قاموس
محدد حول استعمال تقنيات ومفاهيم الرقابة المالية او حول التدقيق  ،لكن يظهر ّ
أن المشرع المغربي فصل في هذه
النقطة حيث أن قانون شركات المساهمة  ،ترجم  auditبكلمة تدقيق رغم أن عددا من الخبراء ال يزالون يستعملون
مصطلح رقابة مالية أو افتحاص ( .الحنان و قسماوي  ، 6224 ،ص )221

24

و قد شكلت الرسالة الملكية الموجهة للوزير األول بتاريخ  21يوليوز  2110دعوة العتماد تقنية التدقيق في
القطاعات العمومية حيث أبانت هذه التجربة على تجاوز األساليب التقليدية في المراقبة وتطبيق المناهي الرقابية الحديثة
والتي على إثرها خضعت المؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتطبيق نظام التدقيق  (.الحنان و قسماوي  ،ص 220
)221 ،

25

 .2.1تقديم الجماعات المحلية في المغرب و أنواعها :
ّ
إن التعاريف الواردة حول الجماعات المحلية متعددة مع اختالف تسمياتها في بعض األحيان  ،فهناك من يسميها
بالحكم المحلي و هذا ما نجده في األنظمة األنجلو-ساكسونية و ما يدور في فلكها  ،و هناك من يطلق عليها تسمية اإلدارة
المحلية و هو ما يطبع النظام الفرنس ي و الدول التي كانت مستعمرة لها ( عزيزي  ، 6224 ،ص  ، 26 )62و يطلق عليها في
الجزائر اسم البلديات و الواليات  ،فالبلدية هي الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة  ،و تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة
المالية المستقلة و تحدث بموجب القانون ّ ،أما الوالية ف ي جماعة عمومية اقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و
االستقالل المالي و تشكل مقاطعة ادارية للدولة تنشأ الوالية بقانون .
و تعرف الجماعات المحلية ّ
بأنها  " :وحدات جغرافية مقسمة من إقليم الدولة  ،وهي عبارة عن هيئات مستقلة في
الواليات والمدن و القرى  ،وتتولى شؤون هذه الوحدات بالطرق المناسبة لها  ،وتتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل
المالي".
ّأما في المغرب يطلق عليها اسم الجماعات الترابية  ،و هي عبارة عن وحدات يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل
دقيق ،تبعا العتبارات تاريخية وسوسيو قبلية وثقافية ومؤسساتية أو سعيا لتحقيق تعاون وتكامل بين مكونات المنطقة ،
تعرف حسب دستور  6222في الفصل ّ 202
و ّ
بأنها الجهات و العماالت و األقاليم و الجماعات تتمتع بالشخصية المعنوية
و االستقالل المالي و االداري  ،خاضعة للقانون  ،تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية  ،و هي تشكل أحد مستويات التنظيم
الترابي للمملكة باعتباره تنظيما ال مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة .
فالجماعات المحلية بالمغرب مرتبة في ثالث مستويات  ،و حسب المادة األولى من المرسوم رقم  6.22.12الصادر
يحدد عدد الجهات و تسمياتها و مراكزها و العماالت و األقاليم المكونة لها ّ
في  62فبراير ّ 6222
فإن تراب المملكة ينقسم
إلى  26جهة (أنظر الشكل رقم . ) 26
و يمكن اإلشارة إلى ّ
أن العمالة تضم مدينة أو جزء من مدينة  ،و هي فقط في المدن مثل الرباط  ،الدا البيضاء ، ...
أمّا االقليم فﻬو جزء يضم عاصمة االقليم و بعض المدن والعديد من القرى (يغلب عليه الطابع القروي) ؛ و لكل إقليم
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عاصمته ﻫي مقر العامل مثال إقليم الرحامنة عاصمته ابن جرير و يضم جماعات  62جماعة  ،أما الجﻬة فﻬي أكبر جماعة
ترابية تشمل العماالت و األقاليم التي تحت نفوذها الترابي  ،و يقع مركزها بأحد عماالتﻬا .
 .6.1التدقيق الداخلي و الحوكمة المحلية :
تتجلى أهمية التدقيق الداخلي في تقييم المشاريع ومراقبة استخدام األموال العمومية ،والمساعدة على التقييم
النوعي والتقييم الكيفي فضال عن أنها مراقبة قائمة على مفاهيم من قبيل الكفاءة واالقتصاد و النجاعة ومدى تحقيق
األهداف المرجوة من التسيير أو من المشاريع ،وتسمح مراقبة التسيير بتنظيم وتعظيم األثر الرجعي للمعلومات أو حلقات
التغذية العكسية التي تزود إدارة الجماعة بالمعلومات الضرورية حول تطور وظائفها (طالوع .27 ) 6221 ،ويساهم التدقيق
الداخلي في تحسين الحوكمة المحلية من خالل( أوالد حدوش  ،ص :28 )22
الترويج لألخالق والقيم.ضمان األداء التنظيمي الناجح والفعال؛إيصال المعلومات بفعالية إلى الجهات المسؤولة بخصوص المخاطر؛التنسيق وضمان التواصل بين اإلدارة و المدققين الداخليين و الخارجيين واإلدارة العليا.و يعد التدقيق الداخلي أداة من أدوات الحوكمة حيث يعنى بالجانب المالي و المحاسبي  ،قبل أن ينتقل إلى مجال
المقاولة واإلدارة حيث أصبح من الركائز الرئيسية للتدبير العمومي المحلي فهو تقنية حديثة تقدم الكثير من المزايا
و اإليجابيات في كل الجوانب سواء المالية أو اإلدارية ،و يختلف التدقيق الداخلي عن مراقبة التسيير في كونه ال يكتفي
بنقل المعلومات إلى المقررين بل يتفحص أيضا مدى صحتها و يدقق في نتائج الرقابة ذاتها كما يعمل على تقييم األداء
العام بها

و مدى نجاعة نظامها التدبيري و التنظيمي (أوالد حدوش  ،ص .29 )24

في السنوات األخيرة أصبحت تدبير المخاطر من أهم مكونات التسيير و الحوكمة ،و بالتالي من الضروري على
الجماعات المحلية أن ّ
تحدد و تدير المخاطر المحيطة بعملية التسيير ،و العمل على وضع اآلليات و األجهزة المناسبة
للسيطرة عليها  ،و في هذا السياق يحتل التدقيق الداخلي مكانة محورية في إدارة و ضبط مخاطر التسيير  ،و لكن دوره هنا
يقتصر في تقديم المشورة و النصيحة ّ
ألن تدبير المخاطر هي من مسؤولية المسير (راضه  ، 6221 ،ص  ،30 )0و يبرز دوره
في(:المديرية العامة للجماعات المحلية – المملكة المغربية  ، 6220 ،ص 2

31)1-

السماح للمسؤولين الجماعيين بضمان تحكم أحسن في المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهدافهم ؛تعزيز ثقة المواطنين في أداء اإلدارة الجماعية ؛تطوير ثقافة المراقبة الداخلية و المساءلة داخل الجماعة ؛تزويد مسيري الجماعة بتوصيات من شأنها أن تساعدهم على تحسين أدائهم ؛تشكيل مناوب فعال للمؤسسات المسؤولة عن المراقبة الخارجية (استباق المشاكل التي يمكن أن ترفع من طرفالمدققين و المراقبين الخارجيين و اتخاذ اإلجراءات التصحيحية بسرعة).
و التدقيق الداخلي يعمل على ضمان سالسة تدفق المعلومات الدقيقة أمام المسؤولين عن وضعية التسيير
بالجماعات  ،وتوفيرها بشكل جيد و مرن للفاعلين و المتدخلين في اإلدارة المحلية  ،كما يقدم اقتراحات قصد الزيادة من
فعالية النظم  ،فكلما اتسمت اإلجراءات اإلدارية بالشفافية والوضوح كلما حدت من استغالل السلطات  ،وقدمت
مساعدتها للمواطنين في مجال التعامل مع األجهزة الحكومية  ،وكذا مجال التواصل وحل المشاكل والحصول على الخدمات
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في الوقت المناسب و بالجودة المطلوبة  ،فتعقيد القوانين و التشريعات يعمل على بطء اإلجراءات في تنفيذ النشاطات
االقتصادية و السياسية و االجتماعية و الخدماتية .
وتعتبر آلية التدقيق الداخلي تقنية تساعد على توفير المعلومات الكاملة والشاملة لألداء اإلداري من خالل تقييم
األهداف المسطرة وتقديم االقتراحات لتحسينها والرفع من كفاءتها وفعاليتها مما يترك هامشا واسعا للمسؤولين باتخاذ
القرارات واإلجراءات وفق مناهي علمية وواضحة تجنبهم من الوقوع في األخطاء واألخطار وسوء التقدير لألمر  ،فالتدقيق
الداخلي يساهم في تعزيز مبادئ الحوكمة المحلية  ،و ذلك من خالل ( :المديرية العامة للجماعات المحلية – المملكة
المغربية  ،6221 ،ص

32)0

التحقق من مدى مطابقة العملیات مع القوانين و النصوص التنظیمیة و غيرها من الدوریات المنبثقة عن الوزاراتو قرارات المجلس الجماعي و رئیس الجماعة ؛
التحقق من مدى فعالیة العمل الجماعي و تحقیق األهداف بخصوص تحصیل الموارد و انجاز البرامج و مدى وقعهذا على المواطن ؛
التحقق من مدى نجاعة و شفافیة استعمال الموارد المالیة و المادیة و البشریة ؛إدماج مفاهيم المراقبة الداخلیة والمساءلة في الممارسة الیومیة لإلدارة المحلية ؛تعزیز ثقة المواطن في اإلدارة الجماعیة .و لكي يكون للتدقيق الداخلي دور فعال في تعزيز مبادئ الحوكمة المحلية  ،يستدعي ذلك توفر شروط تضمن
استقالليته و موضوعيته و نجاعة أعماله  ،نذكر منها :
 إقامة هياكل تنظيمية ّتحدد المسؤوليات بشكل واضح ؛
 تحديد موقع مالئم لوحدة التدقيق الداخلي ضمن الهيكل التنظيمي أي ضمان استقاللية بالنسبة لجميع أنشطةالجماعة و لهذا يجب أن يكون تابعا لرئيس المجلس الجماعي ؛
إعطاء وزن كاف للمدققين من حيث الدور و األهمية التي يقومون بها و تفعيل التوصيات ذات قيمة مضافةالمنبثقة من التدقيق الداخلي ؛
امتداد مجال التدخل إلى مجموع أنشطة الجماعة و وظائفها ؛وضع أنظمة معلوماتية تمكن من الحصول على المعلومة المفيدة في الوقت المناسب ؛التزام المدققين الداخليين باحترام القيم و معايير العمل المعترف بها دوليا ؛امتالك المدقق الداخلي المؤهالت الكافية و الكفاءات العالية المطلوبة في مجال التدقيق.إذن يمكن القول ّ
أن العالقة المنسجمة بين تجويد األداء اإلداري وخدمات التدقيق الداخلي تجعل من الحوكمة
اإلدارية ضرورة ذاتية وموضوعية  ،بحيث أن الجماعات هي في الحقيقة عنصر من عناصر استمرارية وامتداد السلطة
اإلدارية والسياسية  ،والبعد الخدماتي .
 .0.1تجربة المغرب في مجال التدقيق الداخلي و الحكامة المحلية ( الجماعة الحضرية آلسفي ) :
كان دستور عام  6222فرصة للمغرب ليؤكد من جديد التزامه بديناميكيات اإلصالحات التي قام بها  ،و هو يكرس
بذلك مبادئ الحوكمة الجيدة في الخدمات العامة من حيث الشفافية و المساءلة و مسؤولية موظفي الخدمة العامة في
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أداء واجباتهم  ،و لتحقيق هذه المبادئ األساسية للحوكمة يجب ايجاد أدوات و وسائل قادرة على ضمان تحقيق أهداف
اإلدارة الحرة التي يحددها الدستور  ،و التدقيق الداخلي هو إحدى األدوات المستخدمة لتحقيق ذلك في البلديات .
فالتدقيق الداخلي يتيح للمسيرين تقييم مستوى سيطرتهم التشغيلية و يوفر لهم المشورة الالزمة لتحسينها  ،كما
ّ ّ
أنه يمكنهم من تعزيز نظام إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة الرقابة الداخلية واألداء  ،فكان المنطلق في إحداث مصلحة التدقيق
الداخلي بالجماعات من برنامج الحوكمة المحلية " جماعة الغد " سنة  6222في إطار التعاون و الشراكة ما بين المديرية
العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية و الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ،و الذي تشرف على تنفيذه مؤسسة ،
 ،RTI Internationalو تدخل المساعدات المقدمة من طرف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في إطار االتفاقية الثنائية
الموقعة بين الواليات المتحدة األمريكية و الحكومة المغربية بتاريخ  62سبتمبر  ، 6221و القيمة المالية للمشروع 22,4
مليون دوالر أمريكي  ،حيث استهدفت التجربة في البداية ثالثة جماعات نموذجية هي الجديدة و آسفي و سال  ،و قد ت ّم
دعمها و مواكبتها من طرف خبراء الحوكمة المحلية  ،و سنركز في مداخلتنا على الجماعة الحضرية آلسفي .
ّ
إن عملیة إحداث مصلحة للتدقيق الداخلي  ،لكونها عملیة اصالح تستهدف تغیير أسالب العمل بل ثقافة العمل ،
من المرجح أن تواجه مقاومة داخلیة ترتكز على عدد من األعذار أو التخوفات  ،لهذا يجب :
 تحسیس جمیع األطر و اعالمها بمضمون میثاق التدقيق الداخلى ؛ تكوین المدققين الداخلیين و التزامهم بمبادئ السریة و الموضوعیة و النزاهة و روح االستماع و احترام المعایيرالمهنية ؛
 دعم قوي لرئیس الجماعة و القیام بالدور المنوط به عند تخطیط مهام التدقيق الداخلى و إطالق عملیات التدقيقو المصادقة على التقاریر النهائية والسهر على تطبیق التوصیات الناتجة عنها .
لقد اعتمدت الجماعة الحضرية آلسفي على منهجية إلنشاء مصلحة التدقيق الداخلي و الذي جاءت في إطار انخراط
الجماعة في برنامج الحوكمة المحلية  ،تمثلت في المراحل التالي ( اليوم التحسيس ي الجهوي –

المملكة المغربية 33)6221 ،

 مرحلة التحسيس و التشخيص  :في هذه المرحلة قامت الجماعة الحضرية آلسفي بتنظيم لقاءات تحسيسية
للتعريف بأهمية التدقيق الداخلي كآلية للتحديث و لتعزيز مبادئ الحوكمة الجيدة  ،و تكمن أهميته في مدى
قدرة هذا األخير على إضافة القيمة  ،و ذلك من خالل :
 تحسين و زيادة فرص إنجاز أهداف الجماعة ؛تحسين اإلجراءات و العمليات ؛تخفيض المخاطر إلى مستويات مقبولة .و قد استهدفت المنتخبون و رؤساء األقسام و المصالح الجماعية  ،و ّ
تم تنظيم هذه اللقاءات أيام :
 61 ، 60و  62مارس لفائدة األطر ؛ 21ماي  6222لفائدة نواب الرئيس ؛  22جوان  6222لفائدة أعضاء المجلس الجماعي و أطر الجماعة .و صاحبت مرحلة التحسيس مرحلة موازية هي مرحلة التشخيص  ،التي استغرقت الفترة الممتدة من شهر مارس
إلى شهر جوان  ، 6222للتأكد من امكانية وجود مخاطر قد تهدد بلوغ األهداف المسطرة  ،و قد استهدفت :
التعرف على أنشطة و تنظيم الجماعة المحلية ؛الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262
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تقييم الوضع الحالي للرقابة الداخلية في الجماعة ؛تسهيل إعداد خريطة المخاطر ؛تحديد حاجيات الجماعة في ميدان التدقيق الداخلي . مرحلة تكوين المدققين الداخليين  :في هذه المرحلة استفاد مجموعة من أطر الجماعة الحضرية آلسفي من تكوين
نظري و تطبيقي  ،و ذلك لبلوغ األهداف التالية :
 إلمام المدققين بالمبادئ و تقنيات التدقيق الداخلي ؛تمكن المستفيدين من التكوين في المهن التقنية المرتبطة بالتدقيق ؛ضبط المبادئ العامة للتدقيق الداخلي ؛التملك من المعارف العملية و السلوكية المطلوبة للقيام بمهمة التدقيق الداخلي .و يوضح الجدول رقم (  ) 22التكوين النظري و التطبيقي الذي استفاد منه فريق المدققين الداخليين بالجماعة .
مرحلة إعداد خريطة المخاطر  :استغرقت هذه المرحلة الفترة المتراوحة من  21جانفي  6222و أفريل  ، 6226و
قد هدفت إلى حصر ألهم المخاطر التي تهدد أنشطة الجماعة و قد تحول دون تحقيق أهدافها المسطرة  ،مع
تقييم اآلثار المحتملة لهذه المخاطر و مدى مالئمة اآلليات التي وضعها مسؤولو الجماعة للتحكم فيها  ،و قد ّ
تم
إعداد الخريطة من خالل ثالث مراحل أساسية :
تحليل سير العمليات ؛تحديد المخاطر الخام المتعلقة بسير العمليات ؛تقييم مدى تحكم الجماعة في المخاطر و إعداد خريطة المخاطر الصافية .مرحلة إحداث مصلحة التدقيق الداخلي  :في ديسمبر  6226قامت الجماعة الحضرية آلسفي بإحداث مصلحة
التدقيق الداخلي  ،حيث تشكلت في بدايتها من سبعة ( )2أطر ذوي تكوينات و تخصصات متنوعة (الهندسة ،
العلوم القانونية  ،العلوم االقتصادية ( )....أنظر الشكل رقم . ) 20
و قد صادقت الجماعة خالل الدورة العادية لشهر فيفري  6220على ميثاق التدقيق الداخلي  ،و هو يشكل اإلطار
العام الذي يمارس من خالله جهاز التدقيق الداخلي اختصاصاته و صالحياته  ،و هو ينص على ّ
أن هذه المصلحة تابعة
تنظيميا لرئيس المجلس الجماعي  ،و يعمل المدققون الداخليون من الناحية اإلدارية تحت اشراف الكاتب العام  ،أي
ضمنت الجماعة استقاللية هذه المصلحة لتقوم بعملها بكل حرية و موضوعية دون ضغوطات .
و تتوفر المصلحة  ،على :
 بطائق لتوصيف المهام بالنسبة للوظائف التالية  :رئيس مصلحة التدقيق الداخلي  ،رئيس مكتب التدقيق القانونيو اإلداري  ،رئيس مكتب التدقيق التقني  ،رئيس مكتب التدقيق المالي  ،مدقق مساعد و مكلف بالكتابة و التوثيق ؛
دليل للمساطر  :يضم جميع المساطر و الوثائق التي تساعد المصلحة على مزاولة مسؤولياتها ضمن اإلطار القانونيو التشريعي المنظم لنشاط الجماعات المحلية  ،و طبقا لميثاق التدقيق الداخلي  ،و مراجع التدقيق الداخلي المعمول بها
دوليا.
لقد تميزت السنة األولى من عمل المصلحة من انجاز ثالث مهمات للتدقيق الداخلي  ،و هي :
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التدقيق الداخلي للمحطة الطرقية للمسافرين بآسفي ؛التدقيق الداخلي التفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة التي تربط الجماعة الحضرية آلسفي و شريكة سيطا البيضا؛التدقيق الداخلي لالتفاقيات التي تربط الجماعة الحضرية بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بآسفي .و سنعرض أحد هذه المهام المنجزة و هي المهمة األولى التي تتمثل في التدقيق الداخلي للمحطة الطرقية للمسافرين
بآسفي  ،و قد ّ
تم انجاز هذه المهمة للوقوف على الوضعية القانونية  ،اإلدارية  ،المالية و العقارية للمحطة بين فترة سنتي
 6222و  ، 6226و ذلك للتأكد من :
مدى تطبيق القوانين و المساطر الجاري العمل بها ؛أساليب التدبير المطبقة و مطابقتها للقوانين ؛الوضعية اإلدارية للمستخدمين ؛التأكد من تصفية الوعاء العقاري للمحطة ؛الوقوف على الوضعية المالية و نجاعة التدبير المالي للمحطة ؛ الكشف عن الحاالت المحتملة لعدم المطابقة أو النجاعة و تقديم توصيات لتصحيحها .ّ
نتج عن هذه المهمة توصيات ّ ،
تم تنفيذها كلها أو جزء منها  ،و قد مست ثالثة محاور هي :
 المحور القانوني  :كانت التوصيات باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتبليغ و تنفيذ قرار محكمة االستئناف و تنفيذ
قرار محكمة االستئناف التجارية بدار البيضاء القاض ي ببطالن شركة المحطة الطرقية  ،و تسوية الوضعية القانونية
للمحطة بإعادة النظر في أسلوب تسيير هذا المرفق  ،و قد اتخذ المجلس الجماعي مقررا بتدبير المحطة الطرقية
للمسافرين في إطار شركة التنمية المحلية ( نسبة التنفيذ . ) % 22
 المحور العقاري  :كانت التوصيات بتسجيل و تحفيظ جميع البقع األرضية المشكلة للوعاء العقاري للمحطة
في اسم الجماعة الحضرية آلسفي  ،و تحيين التصميم الطبوغرافي مع األخذ بعين االعتبار البنايات  ،و كذا تحيين جميع
الوثائق العقارية و سجل الممتلكات الجماعية  ،و قد ّ
تم تحفيظ و ضم جميع الرسوم العقارية المشكلة لوعاء المحطة
الطرقية  ،في إطار رسم عقاري واحد في اسم الجماعة الحضرية آلسفي  ،كما تمت تسوية وضعية بناية المحطة بتسجيلها
و تحفيظها في اسم الجماعة  ،كما ّ
تم إدراج البناية و عقار المحطة في سجل الممتلكات الجماعية ( نسبة التنفيذ 222
.)%
 المحوران اإلداري و المالي  :بالنسبة لهذين المحورين  ،التوصيات هي في طور التنفيذ  ،وبعض هذه التوصيات
يبقى رهينا باستكمال إجراءات تسوية الوضعية القانونية للمحطة .
و قد شاركت المصلحة في أيام دراسية و تحسيسية لعرض تجربة الجماعة  ،نذكر منها :
اليوم الدراس ي و التحسيس ي حول التدقيق الداخلي ودوره في ترسيخ مبادئ الحكامة المحلية  ،والذي نظمتهالمديرية العامة للجماعات المحلية  ،يوم الثالثاء  22ديسمبر  6220بالمركب اإلداري لوزارة الداخلية ؛
اليوم التحسيس ي التي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية يوم الخميس  22أفريل  6221بالقنيطرة ؛اليوم التحسيس ي حول موضوع االفتحاص الداخلي و الحكامة الترابية التي نظمته المديرية العامة للجماعاتالمحلية يوم الخميس  22أفريل  6221بآسفي ،
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 اليوم التحسيس ي الجهوي حول " اإلفتحاص الداخلي و الحكامة الترابية " و الذي نظمته المديرية العامة للجماعاتالمحلية يوم الخميس  4ماي  6221بفاس ؛
و قد قامت الجماعة الحضرية آلسفي بتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر جماعات محلية أخرى في إطار التعاون
المتبادل  ،قام بها أطر من مصلحة التدقيق الداخلي بالجماعة نذكر منها :
 تأطير إطاران من الجماعة الحضرية لتطوان في مجال التدقيق الداخلي  ،من  0إلى  2مارس  6221؛ تأطير  62إطارا تابعا للجماعات المحلية التابعة لعمالة مراكش و ذلك بتاريخ  22جانفي . 6221إذن يمكن القول ّ
أن مصلحة التدقيق الداخلي للجماعة الحضرية آلسفي حققت نجاحا مهما في مجال التدقيق
الداخلي فقد أنجزت لحد اآلن تسع مهام  ،الي يء الذي ساهم في تجويد العمل التدبيري وتجاوز كثير من النقائص ،34
ف ي تعتبر نموذجا للجماعات المحلية األخرى  ،و هي تسعى إلى إرساء مبادئ الحوكمة المحلية الجيدة و تكريس ثقافة
األخالقيات و الشفافية و اكتساب ثقة المواطنين  ،هذه التجربة خولت للجماعة المشاركة في مجموعة من األيام
التحسيسية الوطنية حول التدقيق الداخلي  ،و تنظيم دورات تدريبية و تبادل التجارب مع مجموعة من الجماعات  ،و
تأطير مجموعة من طلبة الماستر و اإلجازة في الدراسات األساسية .
 .الشكل رقم ( : )22أهداف التدقيق الداخلي في الجماعات المحلية
تحديد و تدبير المخاطر التي تعترض التسيير الجماعي

تحديد و تقويم االختالالت

وضع أنظمة للمراقبة

التأكد من موثوقية

تحديد

ذات الطبيعة القانونية و (أو)

الداخلية

المعلومات

المسؤوليات

ضمان النجاعة و الشفافية في تدبير اإلعتمادات المالية
ضمان قانونية و مصداقية القرارات اإلدارية

الرفع من جودة الخدمات

المصدر  :اإلفتحاص الداخلي  :آلية للرفع من أداء المصالح الجماعية  ،المفتشية العامة لإلدارة الترابية  ،وزارة
الداخلية المملكة المغربية .
الشكل رقم (  : ) 26أنواع الجماعات المحلية بالمغرب
الجهات 26

العماالت و األقاليم 22

األقاليم 26 :

العماالت 20 :
الجماعات 2220 :
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المصدر  :الالمركزية في أرقام  ،6222 – 6221المديرية العامة للجماعات المحلية ،وزارة الداخلية ،المملكة المغربية ،ص
.2
الشكل رقم (  : ) 20مخطط مصلحة التدقيق الداخلي
رئيس مصلحة التدقيق
الداخلي
الكتابة و التوثيق

مكتب التدقيق القانوني و

مكتب التدقيق التقني

مكتب التدقيق المالي

اإلداري

المصدر  :الجماعة الحضرية آلسفي  ،مصلحة التدقيق الداخلي .
الجدول رقم (  : ) 22التكوين النظري و التطبيقي
نوع التكوين
النظري

المؤطر
مكتب الدراسات  Auditasمن
خالل ّ
عدة ورشات

التطبيقي

مكتب الدراسات  Auditasمن
خالل إنجاز مهمتين

تاريخ
 22جوان 6222

الموضوع
مفهوم المراقبة الداخلية و التدقيق
الداخلي
منهجية و تقنيات التدقيق الداخلي

 12جوان 6222

األدوات األساسية للتدقيق الداخلي

 61جوان 6222

التدقيق الداخلي لمصلحة المرأب
من  62سبتمبر
الجماعي في الشق المتعلق بصيانة
 6222إلى  22جانفي
اآلليات
6226
التدقيق الداخلي على الرسم المفروض
على شغل األمالك الجماعية العامة
مؤقتا  ،ألغراض تجارية أو صناعية أو
مهنية

المصدر  :من إعداد الباحثتين بناءا على التجربة النموذجية للجماعة الحضرية آلسفي في مجال اإلفتحاص
الداخلي الحصيلة و اآلفاق .
 .2تحليل النتائج:
من خالل عرض كل من الجوانب النظرية للتدقيق الداخلي والحوكمة المحلية و كذا عرض دراسة حالة تجربة
الجماعة الحضرية آلسفي -المملكة المغربية -يتضح لنا أن أهمية الدور الذي يقوم به التدقيق الداخلي في الجماعات
المحلية أصبح له أبعاد جديدة في تحقيق مبادئ الحوكمة المحلية الجيدة  ،و الذي يركز على األداء و إضافة قيمة
للجماعات المحلية وتعزيز األخالقيات وإرساء الشفافية و اكساب ثقة المواطنين  ،وهو مايؤ كد صحة الفرضية الرئيسية
ّ
فتحول من الدور التقليدي له و
الموضوعة فالتدقيق الداخلي أصبح يؤدي دورا هاما في إرساء مبادئ الحوكمة المحلية
هو فحص و تقييم مدى االلتزام بالقوانين و اللوائح و التأكد من سالمة األصول بالجماعة إلى دوره الحديث كاستشاري و
تقويمي و تأميني  ،باإلضافة إلى دوره في تحسين الرقابة و إدارة المخاطر و الحوكمة  ،بما يضمن زيادة فعالية استخدام و
تنمية الموارد االقتصادية في الجماعات المحلية .
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.2الخاتمة :
أظهر عرض التجربة المغربية أهمية اإلصالح الذي تقوم به المغرب من خالل اعتماد أنماط اإلدارة الحديثة على
أساس األهداف و قياس األداء و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة  ،كما يشكل التدقيق الداخلي أحد اآلليات التي من
شأنها ضمان تحقيق الحوكمة الجيدة و اإلدارة الناجعة و الشفافية  ،فدستور ّ 6222
عزز دور الجماعات المحلية بمختلف
مستوياتها  ،كفاعل رئيس ي في التنمية االقتصادية و االجتماعية  ،و ّ
عزز كذلك آليات الحوكمة الجيدة فقد خصص بابا

كامال للحوكمة الجيدة .
و تعتبر الجماعة الحضرية آلسفي من بين التجارب الرائدة على مستوى الجماعات المحلية بالمغرب في مجال التدقيق
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ملخص :باللغة العربية
تتعدد مصادر تمويل الجماعات المحلية من مصادر داخلية ومصادر خارجية ،ورغم تنوع مصادر تمويل الجماعات
المحلية وعلى رأسها الموارد الجبائية إضافة للمساعدات واإلعانات التي تقدمها الدولة وكذا القروض بمختلف أشكالها،
وبالرغم من التحسينات التي وردت ضمن مختلف قوانين المالية المتعاقبة خاصة في مجال الجباية المحلية ،إال أن
الجماعات المحلية ال تزال تتخبط في أزمة مالية خانقة التي انعكست سلبا على جودة الخدمات المقدمة بل حتى على قدراتها
على تغطية نفقاتها اإلجبارية ناهيك عن التحدث عن مساهمتها في تحقيق التنمية المحلية.
أمام هذه الوضعية والضعف في الموارد الداخلية للجماعات المحلية ،خاصة من جباية وإيرادات الممتلكات ،وجدت
الدولة نفسها أمام عجز هائل للعديد من البلديات على مستوى الوطن سنويا ،ما جعل الجماعات المحلية غير قادرة على
تغطية هذا العجز الذي ما فتئ أن تحول إلى مديونية ثقيلة في العديد من بلديات الوطن.
الكلمات المفتاحية :مصادر التمويل ،جماعات محلية ،الموارد الجبائية ،جباية محلية ،تنمية المحلية.
Abstract:
The sources of funding for local authorities are distinguished between internal and external
sources, and despite the diversity of sources of funding for local authorities, especially tax
resources, in addition to aid and subsidies offered by the state, as well as loans in its various forms,
and despite the improvements contained in the various successive finance laws, especially in the
field of local taxation, however, local authorities are still mired in a serious financial crisis that
reflects negatively on the quality of services provided and even their ability to cover mandatory
expenses or even to contribute to local development.
Faced with this situation and the weakness in the internal resources of local governments,
especially local taxation and property revenues, the state is faced with a huge deficit of several
municipalities in the country each year, making local governments unable to cover this deficit.
Keywords: Sources of funding; Local Authorities; Tax Resources; Local Taxation; Local
Development.
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 .1مقدمة:
يرتكز التنظيم اإلداري في أي دولة على أساليب فنية تتمثل في المركزية والالمركزية كسبيل لتوزيع
النشاط اإلداري بين مختلف األجهزة والهيئات اإلدارية بالدولة ،فالتنظيم اإلداري ومهما كان النظام السياس ي
واالقتصادي السائد في دولة ما يبنى على أجهزة وإدارات مركزية وأخرى المركزية ،تتمثل هذه األخيرة أو تتبلور
في شكل اإلدارة المحلية أو ما يعرف في الجزائر بالجماعات المحلية.
وعليه سنتطرق في بحثنا هذا إلى مفهوم كل من الجماعات المحلية ،والالمركزية اإلدارية ،وإلى مفهوم
التنمية المحلية باإلضافة إلى مختلف مصادر التمويل التي تعتمد عليها الجماعات المحلية.
ومنه يمكن طرح اإلشكالية التالية:
 ماهي أهم المصادر المعتمدة في تمويل الجماعات المحلية في الجزائر؟ وهل تكون هذه المصادرالتمويلية كافية لتحقيق التنمية المحلية أم ال؟
ولإلجابة على هذا التساؤل الرئيس ي تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى المحاور التالية:
 مفاهيم عامة حول الجماعات المحلية والتنمية. التنمية المحلية ودور الجماعات المحلية في تحقيقها. مصادر تمويل الجماعات المحلية في الجزائر. كيفية تمويل الجماعات المحلية بالموارد الضريبية. .6مفاهيم عامة حول الجماعات المحلية والتنمية:
 .2 .6تعريف الجماعات المحلية:
إذا جئنا إلى تعريف اإلدارة المحلية ،فوفقا للتعريفات التي استقرت عليها األمم المتحدة واالتحاد الدولي
للسلطات المحلية ،ف ي تعني "تقسيم جغرافي سياس ي لدولة موحدة بسيطة ودون مستوى الوالية أو
الجمهورية أو المقاطعة في الدول الفدرالية المركبة".
كما يعرفها على أنها وجود هيئات منتخبة من أهل الوحدة المحلية إما انتخابا يشمل جميع أعضائها
أو يشمل الكثير منهم ،وإما مختارة محليا تعهد إليها اإلدارة المركزية باالضطالع بإدارة كل أو بعض المرافق
والشؤون المحلية ،ويكون لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة وأجهزتها المحلية وتخضع لرقابة وإشراف
من السلطة المركزية (الجندي ،2142 ،صفحة .)62
كما يمكن تعريفها بأنها المناطق المحددة التي تمارس نشاطها المحلي بواسطة هيئات منتخبة من
سكانها المحليين تحت رقابة أو إشراف الحكومة المركزية.
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وتعرف الجماعات المحلية بهذا المصطلح على أنها وحدات جغرافية مقسمة من إقليم الدولة وهي
عبارة عن هيئات مستقلة في الواليات والمدن والقرى ،وتتولى شؤون هذه الوحدات بالطرق المناسبة لها
وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي( .الشيخلي ،6222 ،صفحة )62
أما في الجزائر فيطلق على الجماعات المحلية اسم البلديات والواليات ،وتضم مجموعة سكانية
معينة ،وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتحدث بموجب القانون رقم  24/12الصادر في 22
أفريل  2112المتعلق بالبلدية ،المادة األولى منه.
كما عرف الوالية على أنها جماعة عمومية ،إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي
وتشكل مقاطعة إدارية للدولة وتنشأ بموجب القانون رقم  21/12الصادر في  22أفريل  2112المتعلق
بالوالي ،المادة األولى منه.
 . 6.6أهمية الجماعات المحلية:
اإلدارة المحلية أو الجماعات المحلية ،ليست ابتكارا حديثا لإلنسان ،بل أنه نظام الزم البشرية منذ
أقدم العصور حتى اآلن ،فقد اهتم العديد من الباحثين كل حسب اختصاصه باإلدارة المحلية أشد اهتمام،
فعلماء االجتماع اهتموا بها من منطلق أنها تشكل صورة من صور التضامن االجتماعي ،كما أن اإلدارة المحلية
تقوم على فكرة تقسيم العمل وهو ما يجعلها موضوع اهتمام هذه الفئة من الباحثين (عوابدي،6226 ،
صفحة . )662
كما يمكن النظر إليها من زاوية سياسية على اعتبار أن المجالس المحلية تمثل قاعدة الالمركزية
يتمكن من خاللها المنتخبون على مستوى البلدية أو الوالية من المشاركة في صنع القرار بما يجسد فكرة
الديمقراطية .على اعتبار أنه نظام يضمن الحريات ويتفق مع المبدأ الديمقراطي ،الذي يستلزم مشاركة
الشعب أو ممثليه في أمورهم وحل مشاكلهم.
كما اهتم علم اإلدارة أيضا بنظام اإلدارة المحلية ،لما تشكله من المجال األكثر أهمية في نظرية
التنظيم ،وذلك أنه ال يمكن تجسيد فكرة التنظيم في اإلدارة العامة دون التركيز على نظام اإلدارة المحلية.
(عوابدي ،6226 ،صفحة )662
 .0.6تعريف الالمركزية اإلدارية:
كانت الالمركزية والزالت مطلبا حيويا لدى كافة الشعوب ،وال تزال تعتبر أسلوبا ناجحا ومهما في
اإلدارة ،حيث ارتبط مفهوم الالمركزية باإلدارة المحلية ،والهيئات القائمة على هذا المفهوم وهي الجماعات
المحلية.
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تعني الالمركزية في أبسط معانيها اختصار المسافة وردم الهوة بين المواطن ومراكز صناعة القرار،
أي تقصير الظل اإلداري ،بحيث تكون الحكومة قريبة من هذا المواطن وعلى أهبة االستعداد لالستجابة
لمطالبه.
ويمكن تعريف الالمركزية اإلدارية على أنها ذلك النظام اإلداري الذي يقوم على توزيع السلطات
والوظائف اإلدارية بين اإلدارة المركزية ،ووحدات إدارية مستقلة قانونا عن اإلدارة المركزية ،بمقتض ى
اكتسابها للشخصية المعنوية ،مع بقائها خاضعة لقدر معين من رقابة تلك اإلدارة (بعلي ،6221 ،صفحة )21
.
ومن هذا يتضح أن لالمركزية جانبين :جانب سياس ي يتمثل في تمكين األجهزة المحلية المنتخبة من
تسيير شؤونها بنفسها ،مما يرسخ مبدأ الديمقراطية اإلدارية ،وجانب قانوني يتمثل في توزيع الوظيفة اإلدارية
في الدولة بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية.
كما تجدر اإلشارة إلى أن الالمركزية اإلدارية تنقسم أو تتخذ صورتين ،الالمركزية اإلدارية المرفقية
أو المصلحية والالمركزية اإلدارية اإلقليمية ،فاألولى تقوم على وجود أشخاص معنوية (مؤسسات عامة)
متخصصة في نشاط معين مثل :المؤسسة الوطنية للبناء ،المؤسسة الوطنية للحديد والصلب...الخ (شيهوب،
 ،2142صفحة . )21
أما الالمركزية اإلدارية اإلقليمية ف ي التي تقوم على أساس جغرافي ،حيث يقسم إقليم الدولة إلى
وحدات جغرافية تتمتع بالشخصية المعنوية ،وتضم مجموعة سكانية معينة ،ترتبط فيما بينها بروابط
التضامن ،وتنتخب من يقوم بتسيير شؤونها المحلية في شكل مجلس منتخب ،وهو ما يعرف بالجماعات
المحلية في الجزائر.
 .0التنمية المحلية ودور الجماعات المحلية في تحقيقها:
تعتبر الالمركزية أهم وسيلة لتحقيق التنمية المحلية ،سواء على المستوى الوطني أو المحلي ويتضح
هذا جليا من خالل الصالحيات الواسعة التي أوكلت للجماعات المحلية (بلدية ووالية) في كافة مجاالت التنمية
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها.
قبل التطرق إلى مفهوم التنمية المحلية ،وجب التعرف واإللمام بمختلف الجوانب المتعلقة بمفهوم
التنمية.
لقد أصبح مفهوم التنمية عنوانا لكثير من السياسات والخطط واألعمال ،على مختلف األصعدة كما
أصبح هذا المصطلح مثقال بالكثير من المعاني والتعميمات.
.2.0تعريف التنمية:
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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وإذا جئنا إلى إعطاء تعريف للتنمية ،فقد تعددت تعاريفها من كاتب إلى أخر ،ويمكن تعريفها على أنها
"عملية تعبئة وتنظيم جهود أفراد المجتمع وجماعاته ،وتوجيهها للعمل المشترك مع الهيئات الحكومية
بأساليب ديمقراطية لحل مشاكل المجتمع ،وتحسين مستوى معيشة أبنائه اجتماعيا واقتصاديا ،وصحيا
وثقافيا ،ومقابلة احتياجاته باالنتفاع الكامل لكافة الموارد الطبيعية والبشرية والفنية والمالية المتاحة"
(العسل ،6222 ،صفحة )62
كما يعرفها البعض على أنها " عملية مجتمعية متعددة األبعاد والجوانب ،تنطوي على تغييرات هيكلية
وجذرية في الهياكل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية واإلدارية ،على أن يسير ذلك كله بشكل
متوازن تماما مع زيادة معدالت النمو االقتصادي ،وتحقيق العدالة في توزيع ثمار تلك التنمية أي العدالة في
توزيع الدخل الوطني ".
كما يجب علينا أن نوضح أن هناك اختالف بين مفهوم التنمية والنمو ،فالنمو يشير إلى التقدم
التلقائي والطبيعي ،دون تدخل متعمد من قبل الفرد والمجتمع ،أما التنمية ف ي العمليات المقصودة التي
تسعى إلى إحداث النمو بصورة سريعة في إطار خطط مدروسة ،وفي حدود فترة زمنية معينة بمعنى أن التنمية
تخضع لإلرادة البشرية ،وتحتاج إلى دفعة قوية تحركها قدرات إنسانية خبيرة تخرج المجتمع من حالة الركود
إلى الحركة والتقدم.
وعليه فالتنمية هي النمو المدروس على أسس علمية ،والذي قيست أبعاده بمقاييس علمية سواء
كانت تنمية شاملة ،أم تنمية في أحد الميادين الرئيسية ،بمعنى تنمية اقتصادية اجتماعية أو سياسية أو في
أحد الميادين الفرعية كالتنمية الصناعية أو التنمية االجتماعية.
.6.0أهداف التنمية:
 الهدف األساس ي من التنمية هو تحسين معيشة المجتمع وتحقيق رفاهيته وتقدمه اقتصادياواجتماعيا وسياسيا ،وهذا يعتمد على مستوى إشباع حاجات األفراد األساسية والثانوية ،وهذا يعتمد بدوره
على زيادة وتنويع السلع والخدمات المتاحة وعلى رفع قدرات األفراد للحصول عليها.
 كما تهدف إلى إحداث سلسلة من المتغيرات الوظيفية والهيكلية الالزمة لنمو المجتمع ،وذلك بزيادةقدرة األفراد على استغالل الطاقات المتاحة إلى أقص ى حد ممكن لتحقيق أكبر قدر من الحرية والرفاهية.
 تهدف إلى االنتقال إلى مرحلة جديدة شاملة اإلنتاج واإلنسان ومقدراته ،وفرص حياته ومشاركاتهااليجابية.
 تهدف التنمية أيضا إلى تهيئة سيطرة اإلنسان على بيئة أعماله وإمكانياته وطاقاته لبناء حاضرهومستقبله من واقع الشعور بالمسؤولية باالنتماء االجتماعي.
 تهدف أيضا إلى زيادة مستمرة في متوسط دخل الفرد عبر فترة ممتدة من الزمن.الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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 تهدف التنمية إلى إيجاد أعداد وفيرة من الكفاءات اإلدارية والتنظيمية ،وإلى إحداث تغييرات في القيموالعادات وفي بعض التنظيمات والمؤسسات السائدة أو خلق مؤسسات تنظيمية جديدة.
 تهدف التنمية أيضا إلى إزالة جميع المصادر الرئيسية لبقاء التخلف والفقر والحرمان وضعف الفرصاالقتصادية.
 .0.0مفهوم التنمية المحلية:
في إطار تطور فكرة التنمية ،ظهر وتطور أيضا مفهوم التنمية المحلية ،خاصة بعد الحرب العالمية الثانية،
حيث حضيت المجتمعات المحلية باهتمام كبير في معظم الدول النامية كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية
الشاملة على المستوى الوطني.
 .2.0.0تعريف التنمية المحلية:
يمكن تعريفها على أنها " :مجموعة العمليات التي يمكن من خاللها تضافر الجهود المحلية الذاتية ،والجهود
الحكومية لتحسين نوعية الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحضارية للمجتمعات المحلية،
وإدماجها في منظومة التنمية الوطنية الشاملة ،لكي تشارك مشاركة فعالة في التقدم على المستوى الوطني
(عبد المطلب ،6222 ،صفحة .")26
كما تعرف أيضا بأنها " عملية التغيير التي تتم في إطار سياسة عامة محلية تعبر عن احتياجات الوحدة
المحلية ،وذلك من خالل القيادات المحلية القادرة على استخدام واستغالل الموارد المحلية وإقناع
المواطنين المحليين بالمشاركة الشعبية واالستفادة من الدعم المادي والمعنوي الحكومي وصوال إلى رفع
مستوى المعيشة لكل أفراد الوحدة المحلية و دمج جميع وحدات الدولة( ".عبد المطلب ،6222 ،صفحة
)20
وتعرف أيضا على أنها " العمليات التي توحد بها جهود األهالي وجهود السلطات الحكومية لتحسين األحوال
االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية ،وتحقيق التكامل لهذه المجتمعات في إطار حياة
األمة ومساعدتها على المساهمة التامة في التقدم الوطني".
 .6.0.0عناصر التنمية المحلية:
من خالل التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص عناصر التنمية المحلية وهي أربع:
أ -برنامج مخطط :
يتركز حول االحتياجات الكلية للمجتمع ،ذلك أن التخطيط الكفء هو الطريقة المثلى التي تضمن
استخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية ،بطريقة علمية وعملية وإنسانية ،لكي تحقق
الرقي والرفاهية للمجتمع.
ب -المشاركة الجماهيرية :
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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من القواعد األساسية للتنمية المحلية ضرورة المشاركة الشعبية ،أي مشاركة أكبر عدد من سكان الهيئة
المحلية تفكيرا وعمال في وضع وتنفيذ المشاريع الرامية إلى النهوض بهم ،وذلك عن طريق إثارة الوعي بمستوى
أفضل من المعيشة عن طريق إقناعهم بالحاجات الجديدة وتدريبهم على استعمال الوسائل الحديثة لإلنتاج
وتعويدهم على أنماط جديدة من العادات االقتصادية في اإلنتاج واالستهالك واالدخار.
ج -المساعدات الفنية :
وهي ما تقدمه الهيئات الحكومية ،فعملية التنمية تحتاج إلى عنصرين هامين هما العنصر البشري والعنصر
المادي ،ويمتزج هذان العنصران امتزاجا كبيرا في الحياة االجتماعية ويتكون من ذلك عنصر المساعدات
الفنية ،أي المساعدة الفنية البشرية والمساعدة الفنية المادة وكالهما يكمل األخر.
د -التكامل بين االختصاصات :
من القواعد األساسية في التنمية المحلية أن يكون هناك تكامل بين المشاريع في الميادين المختلفة عن
طريق برنامج متعدد األغراض ،وهذا نتيجة لتشابك العوامل المؤثرة في الظواهر االقتصادية واالجتماعية،
والسياسية ،فال يمكن فصل الظواهر االجتماعية مثال عن الظواهر االقتصادية ،ف ي تعتمد على بعضها
البعض ،وتتبادل التأثير والتأثر.
 .1.0األهداف االقتصادية واالجتماعية للتنمية المحلية:
التنمية المحلية الناجحة هي التي تبين وتعد برامجها على أساس التخطيط العلمي الواعي الهادف إلى إشباع
االحتياجات األساسية للسكان ذات المنفعة العامة وتحسين ظروفهم وإطار معيشتهم ولهذا يجب أن تكون
التنمية المحلية ذات أبعاد وأهداف متنوعة منها( :شريف ،6221 ،صفحة )22
 حشد وتثمين الموارد البشرية والطبيعية واألمالك المحلية وترشيد استعمالها. دعم األنشطة االقتصادية المنتجة للثروات (صناعة ،زراعة ،خدمات) ،وتشجيع إنشاء المقاوالت الصغيرةوالمتوسطة اإلنتاجية ،بما فيها أنشطة األسر وتعزيز شبكة الخدمات في الوسط الريفي والحضري ،بتكاتف
وتوحيد الجهود.
 التخفيف من الفوارق التنموية بين األقاليم والواليات وداخل اإلقليم الواحد. ترقية األنشطة االقتصادية المالئمة لكل إقليم من خالل مراعاة الخصوصية التي تميز كل جهة. إدخال واستعمال الوسائل التكنولوجيا الحديثة في مختلف الميادين اإلنتاجية والخدمية. تنمية التهيئة الحضرية عن طريق تشجيع االستثمار العمومي والخاص ،الوطني واألجنبي.إقحام المواطنين في تحديد االحتياجات وإشراكهم في األعمال المراد القيام بها.تحسين ظروف وإطار حياة المواطنين ،من خالل تطوير مراكز الحياة وترقية نوعية الخدمات الجواريةوتحسين فاعلية البرامج واألجهزة االجتماعية لضمان االستقرار االجتماعي خاصة في المناطق الريفية.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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ضمان العدالة في االستفادة من المرافق والخدمات األساسية (التطهير ،الماء الشروب اإلنارة ،الغاز،الكهرباء ،المواصالت ،االتصاالت ،التربية والتكوين ،الرياضة ،الترفيه الثقافة ،والشؤون االجتماعية
والدينية).
محاربة الفقر واإلقصاء والفوارق االجتماعية والتهميش ،ودعم الفئات الضعيفة والمهمشة وإدماجها فيالمجتمع.
القضاء على البناء غير الالئق (الفوضوي) ،عبر توسيع برامج السكن االجتماعي الموجه للفئات الضعيفة.التصدي ومحاربة اآلفات االجتماعية كالجريمة ،العنف ،السرقة والمخدرات..الخ ،والعمل على نشر الفضيلةعبر برامج التوعية واألبواب المفتوحة والحمالت ،وتنظيم الندوات والمحاضرات..الخ.
 .1مصادر تمويل الجماعات المحلية في الجزائر:
تتعدد مصادر تمويل الجماعات المحلية من موارد ذاتية أو داخلية وموارد خارجية ،ووفقا للقانون الجزائري
أكدت المادة  146من قانون البلدية  24-12والمادة  206من قانون الوالية  21-12في صيغة مماثلة ،على
أن البلدية والوالية مسئولتان على تسيير وسائلهما المالية الخاصة والتي تتألف من مداخيل ضرائب ورسوم،
مداخيل ممتلكاتها ،اإلعانات والقروض.
 .2.1مصادر التمويل الداخلية:
تشير الموارد المالية الداخلية أو الذاتية للجماعات المحلية أساسا إلى مدى القدرة الذاتية للجماعات
المحلية في االعتماد على نفسها في تمويل التنمية المحلية ،ومن ثم هي مؤشر جيد لمدى نجاح الجماعات
المحلية في التنمية المحلية وتحقيق أهدافها من خالل تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية الذاتية
).(GRABA, 2000, pp. 39-40
وتأتي الموارد الداخلية في عدة مصادر ويمكن تقسيمها إلى موارد جبائية وموارد غير جبائية.
 .2.2.1الموارد المالية غير الجبائية:
تتمثل الموارد غير الجبائية أساسا في ناتج توظيف الجماعات المحلية إلمكانياتها ومواردها الخاصة
المرتبطة باستغالل أمالكها وتسير مواردها المالية وثروتها العقارية.
 .2.2.2.1التمويل الذاتي:
وفقا للمادة  222والمادة  202من قانون البلدية والوالية على التوالي ،فإنه يتعين على كل من البلدية
والوالية ضرورة اقتطاع جزء من إيرادات التسيير وتحويله لقسم التجهيز واالستثمار ،ويهدف هذا اإلجراء إلى
ضمان التمويل الذاتي لفائدة البلدية والواليات حتى تتمكن من تحقيق حد أدنى من االستثمار لفائدة ذمتها،
ويتراوح هذا االقتطاع ما بين  %22و ،%62وتقدر نسبة االقتطاع على أساس أهمية إيرادات التسيير والمتمثلة
فيما يلي:
 مساهمة الصندوق المشترك للجماعات المحلية.الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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 الضرائب غير المباشرة (بالنسبة للبلديات). الضرائب المباشرة (بالنسبة للواليات).وتستعمل األموال المقتطعة في تمويل العمليات المتعلقة بالصيانة للمنشأة االقتصادية ،واالجتماعية وكل
العمليات التي من شأنها تحسين اإلطار المعيي ي ،والحفاظ على التوازن المالي للميزانيات المحلية (عولمي،
 ،6224صفحة .)611
 .6.2.2.1إيرادات ونواتج األمالك:
وهي اإليرادات التي تنتج عن استغالل أو استعمال الجماعات المحلية ألمالكها بنفسها باعتبارها أشخاص
اعتبارية تنتمي للقانون العام ،أو ما تتحصل عليه نتيجة استعمال أمالكها من طرف الغير ،ويمكن أن نذكر
أهم اإليرادات المتمثلة في بيع المحاصيل الزراعية ،حقوق اإليجار وحقوق استغالل األماكن في المعارض
واألسواق وأماكن التوقف ،حقوق وعوائد منح االمتيازات (رخص البناء ،استعمال المساحات العامة ...الخ).
 .0.2.2.1إيرادات االستغالل المالي:
تتمثل نواتج االستغالل في كل الموارد المالية الناتجة عن بيع المنتجات أو تأدية خدمات للمواطنين والتي
توفرها الجماعات المحلية ،تتسم هذه اإليرادات بالتنوع وترتبط وفرتها بمدى ديناميكية الجماعات المحلية
وتتكون هذه اإليرادات مما يلي:
عوائد الرسوم الجنائزية ونواتج بيع السلع وتأدية الخدمات المتمثلة في فحص وختم اللحوم ،ورسوم عمليات
اإلبادة والرقابة الصحية ومكافحة األوبئة ،حقوق الكيل والوزن والقياس ،إضافة إلى حقوق التخزين واإليداع
في المخازن العمومية والصناعية والتجارية ،والفوائد على القروض ونواتج المصالح التجارية والصناعية.
 .1.2.2.1الموارد المالية الجبائية:
إلى جانب اإليرادات غير الجبائية التي تتحصل عليها الجماعات المحلية خالل السنة ،تتوفر الجماعات
المحلية على موارد جبائية ذات أهمية كبرى في ميزانيتها ،إذ تمثل الموارد الجبائية حوالي  %12من ميزانية
البلديات ،وتتكون من مداخيل الضرائب والرسوم المخصصة كليا أو جزئيا إلى الجماعات المحلية والصندوق
المشترك للجماعات المحلية ،وتتمثل هذه الضرائب والرسوم أساسا في الرسم على النشاط المنهي ،الدفع
الجزافي والذي تم إلغاءه بموجب قانون المالية  ،6222الرسم العقاري ،رسم التطهير ،رسم اإلقامة ،الرسم
على القيمة المضافة ،الرسم على الذبح ،الضريبة على الممتلكات وقسيمة السيارات.
 .6.1مصادر التمويل الخارجية:
تأتي عملية االعتماد على الموارد الخارجية كعملية مرحلية أحيانا ،أو كمرحلة استثنائية تلجأ إليها الجماعات
المحلية عند الضرورة إذا كانت الموارد الداخلية ال تكفي لتغطية نفقات التجهيز واالستثمار في الميزانية
المحلية أحيانا أخرى ،بل قد يكون هذا االعتماد مقصود من الحكومة المركزية (المجلس الوطني االقتصادي
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واالجتماعي ،6222 ،صفحة  )14كما يحدث في إعانات الحكومة المركزية وذلك إلخضاع السلطات المحلية
للرقابة المركزية ،بالقدر الذي يحقق أدنى من مستويات التنمية المحلية من وحدة محلية إلى أخرى ،والموارد
المالية الخارجية وفق التنظيم المعمول به في الجزائر تتمثل فيما يلي:
 .2.6.1اإلعانات الحكومية:
وهي تلك المبالغ المالية التي تساهم بها الميزانية العامة للدولة في اإلنفاق على التنمية المحلية ،ونفقات
المجالس المحلية ،لمساعدتها في االضطالع على بعض اختصاصاتها القانونية.
وتهدف هذه اإلعانات إلى تكملة الموارد المالية للهيئات المحلية ،وتقليل الفوارق بينها لتحقيق التوازن
والمالئمة بين حاجات المجتمع المحلي ومستوى السلع والخدمات المقدمة .وتنقسم اإلعانات الحكومية إلى
إعانات تمنحها الدولة والمتمثلة أساسا في المخططات البلدية للتنمية والمخططات القطاعية غير الممركزة.
 .6.6.1القروض:
إن اإلعانات الحكومية تظل محدودة على كل حال ،وتنحصر عادة في تأمين المرافق العامة وتدعيمها ومن
هذا يأتي دور القروض لتمويل مشاريع التنمية المحلية ،فلقد رخص المشرع الجزائري للجماعات المحلية
إمكانية اللجوء إلى القرض البنكي قصد الحصول على التمويل المناسب ،وذلك بموجب المادة  212من قانون
البلدية .24/12
والواقع أن الدولة قد أنشأت منذ سنة  2121بنوكا عمومية تقدم قروضا للجماعات المحلية ،وأول بنك
قام بهذه المهمة هو الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط  ،CNEPإلى أن تم إنشاء بنك التنمية المحلية BDL
عام  2142بموجب المرسوم  ،42/42والمتخصص في منح القروض لصالح الجماعات المحلية والهيئات
العامة المحلية ،وعندما يتم منح قروض للبلديات ،فإنه يتم تسديد رأسمال الدين بفضل إيراداتها من
االستثمار والمتمثلة في (المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ،6222 ،صفحة :)12
 مساهمات المتعهدين في نفقات التجهيز العمومية عن طريق رسوم محلية لتجهيز التي تتراوح بين  %2إلى %22من قيمة العقار واألرض المعدة للبناء.
 إعانات الدولة عن طريق تقديم المساعدات. االقتطاعات من ميزانية التسيير.وعموما يكون القرض المحصل عليه من قبل البلدية يمثل القرض اإليجاري ،مما يساعد البلدية على
تخصيص هذه األموال للعمليات التي تحقق إيرادات من أجل تسديد الديون.
من خالل هذا ،يتبين لنا أنه على الرغم من تنوع وتعدد مصادر تمويل الجماعات الداخلية والخارجية ،إلى
أن الواقع يظهر أن الوضع المالي للجماعات المحلية قد شهد تدهورا كبيرا أمام عجز العديد من البلديات،
الذي ما فتئ يتطور من سنة إلى أخرى ،وهو ما جعل الصندوق المشترك للجماعات المحلية غير قادر على
تغطية هذا العجز.
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 .2كيفية تمويل الجماعات المحلية بالموارد الضريبية:
تعتبر الموارد الجبائية أهم مورد في ميزانية الجماعات المحلية إذ تمثل حوالي  %12من ميزانية البلديات،
ولهذه الموارد شروط إلعداد تقديرها ،إضافة إلى أن هناك طرق لتمويل الجماعات المحلية بها.
 .2.2تقدير الموارد الجبائية:
تقوم مديرية الضرائب للوالية خالل شهر أكتوبر بإرسال إلى كل البلديات التابعة لها ،بطاقة مدون فيها
الضرائب والرسوم ،وتكون مرفقة بملحق لمساعدتهم في إعداد الميزانية األولية.
 .2.2.2كيفية إعداد التقديرات:
حدد قانون المالية لسنة  2112طريقة إعداد تقديرات الموارد الجبائية للجماعات المحلية ،حيث تحسب
النواتج (اإليرادات) الضريبية المحققة إلى غاية  02سبتمبر من السنة الجارية ،ثم تقسم على ( )21أشهر
لتعطينا متوسط التحصيل الضريبي خالل شهر واحد ،هذا الناتج يتم ضربه في  26شهرا ليعطينا التقديرات
الخاصة بالموارد الجبائية إلى غاية  02ديسمبر.
هذه القيمة الناتجة تضرب في نسبة النمو التي تعكس التطور االقتصادي المتوقع ،حيث تأخذ بعين
االعتبار تأخر اإلحصائيات لتحصيالت بعض قباضات الضرائب.
 .6.2.2تأسيس بطاقة المعلومات:
تذكر المديرية العامة للضرائب جميع مصالحها المحلية بضرورة تأسيس بطاقة معلومات نموذجية ،وهذا
خالل شهر أوت ،حيث تكون مرفقة بملحق إلرسالها في اآلجال المحددة.
تعطي هذه البطاقات بالتفصيل نوعية الضريبة والرسم ،مع األخذ بعين االعتبار ما يلي:
 تقديرات مخصصة للسنة الجارية. تحقيقات إلى غاية  02سبتمبر. تقديرات نهائية للسنة الجارية. تسجيل هذه التقديرات في الميزانية األولية للجماعات المحلية للسنة الموالية.وتعد هذه التقديرات في قباضة التسيير في حالة الرسم العقاري ،وتكمل قباضات الضرائب لتحصيل باقي
الضرائب.
عند استالم بطاقة المعلومات الخاصة بهذه التقديرات من طرف قباضات الضرائب ،يقوم مدير الضرائب
للوالية بمراجعة األرقام المدونة فيها ،وهذا بعد تأشير رؤساء البلديات عليها خالل تاريخ محدد وهو 62
أكتوبر ،حيث ترسل نسخة منها إلى وزارة الداخلية ،ونسخة ثانية إلى المديرية العامة للضرائب (وزارة المالية)
 ،هذا في حالة البلدية.
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أما في حالة الوالية ،فبطاقة المعلومات الخاصة بالتقدير الضريبي ،تعد على مستوى مديرية الضرائب
للوالية ،آخذة بعين االعتبار الرسم على النشاط المنهي المحصلة في مختلف البلديات التابعة للوالية ،وترسل
الوثيقة إلى وزارة الداخلية ،والمديرية العامة للضرائب.
أما تقديرات الموارد الجبائية للصندوق المشترك للجماعات المحلية ف ي تحدد من طرف المصالح
المركزية للمديرية العامة للضرائب على أساس التحصيالت المحققة على المستوى الوطني ،وبنفس المبادئ
التي تعد بها تقديرات الموارد الجبائية للبلدية والوالية.

 .6.2طريقة النظام الداخلي للتسبيقات على الضرائب المحلية:
هذه الطريقة التي أبطلت بموجب قانون المالية لسنة  ،2112ركزت على التسبيقات الشهرية الصادرة من
الخزينة العامة لصالح الجماعات المحلية على أساس مبلغ تقديرات اإلدارة الجبائية المسجلة في ميزانية
الجماعات المحلية ،وهذا النظام (التسبيق) ال يخص إال ناتج الضرائب المباشرة(GRABA, 2000, p. 33) .
تتم هذه التسبيقات بطريقتين :طريقة الدفع التلقائي ،أو طريقة الجداول الموجهة الخاصة بكل بلدية في
حساب مؤقت بالخزينة ،مع اإلشارة إلى السنة المالية في هذه الجداول ،حيث عند انتهاء السنة الرابعة تجري
قباضة التسيير لكل بلدية عملية محاسبية لهذه التسبيقات التي تسمى طريقة تسوية حساب البلدية مع هذه
التسبيقات.
ففي حالة ما إذا كانت هناك قيمة ناقصة أي عجز ،يتم تغطية هذا العجز من طرف الصندوق المشترك
 .FCCLأما في حالة العكس ،أي أن مدخوالت البلدية أكبر من التسبيقات التي تلقتها خالل أربع سنوات ،فيوجه
هذا الفائض إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
هذه الطريقة التمويلية بالضرائب المباشرة للجماعات المحلية تعطي مصداقية للتقديرات الضريبية في
الميزانية األولية للجماعات المحلية ،حيث يكون هناك تسوية في حالة العجز أو الفائض.
وما يؤخذ على هذه الطريقة أنه في حالة وجود فائض ضريبي الذي يوجه إلى الصندوق المشترك للجماعات
المحلية ،يجعل القباضات الضريبية للتسيير تزيد في اإلنفاق أكثر في نشاطات كبيرة ،باإلضافة إلى أنها تؤدي إلى
تراجع وتهاون قباضات الضرائب المباشرة في تحصيل الضرائب.
كما أنه وفي حالة التغيرات االقتصادية الطارئة ،ال تستطيع الخزينة أن تغطي بنفس القيمة المقدرة في
ميزانية الجماعات المحلية ،حتى أن صندوق الضمان ال يستطيع تغطية كل قيمة العجز.
 .0.2النظام الجديد لدفع الموارد الجبائية للجماعات المحلية:
وضع قانون المالية لسنة  ،2112طريقة جديدة لعملية دفع الموارد الضريبية للجماعات المحلية ،حيث
ألزمت قباضات الضرائب المختلفة أن تحول ً
شهريا إلى قابض التسيير للبلدية مختلف التحصيالت الضريبية
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حسب النسب المتفق عليها ً
قانونا ،وهذا عند إعداد المحاسبة الشهرية ،وإلى أمين الخزينة في حالة الوالية،
وإلى أمين الخزينة الرئيس ي للصندوق المشترك في حالة الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
تسمح هذه الطريقة الجديدة للجماعات المحلية بتلقي تمويل أكبر من خالل الرسوم األكثر تحصيال في نفس
المدة ،حيث ال يكون هناك فرق كبير بين التقديرات الجبائية للجماعات المحلية والتحصيالت الفعلية.
كما أنه عند القيام بعملية التعديل من طرف المصالح الخاصة ،وعلى عكس النظام السابق الذي يحول
قيمة الفائض إلى الصندوق المشترك ،فإن الجماعات المحلية" البلديات والواليات والصندوق المشترك
 FCCLيستفيدون من قيمة الفائض المحقق من جراء التطور االقتصادي حسب النسب المحددة في القانون.
وما يؤخذ على هذه الطريقة أن الجماعات المحلية ال تضمن سوى التقديرات الموجودة في ميزانيتها ،حيث
تعطي اإلدارة الضريبة القيمة بصفة كلية ،وفي حالة تناقص قيمة الضرائب فإن هذه الطريقة ال تستطيع
تغطية هذا النقص.
أما في حالة تجاوز التحصيالت الضريبية قيمة التقديرات ،تصبح هذه التقديرات مميزة بتبعية كفاءة عمال
اإلدارة الضريبية ،وهذا ما يجعل قباضات الضرائب تتهاون في عملية تحصيل الضرائب في الوقت المحدد.
كما أنه في حالة عدم حصول قباضات الضرائب على مساعدة من طرف زمالئهم في قباضات التسيير لتقدير
قيمة الضرائب للبلدية المعنية ،فإنهم ال يستطيعون تحديد نسبة التحصيل الحقيقي لهذه الضرائب.
 نظام التضامن للجماعات المحلية:يعتبر هذا النظام نوع أخر لتمويل الجماعات المحلية في الحاالت االستثنائية ،وهذا للسماح للجماعات
المحلية "البلدية والوالية "باالستمرار في وظائفها المحددة في القوانين (قانون البلدية وقانون الوالية)
) ، (GRABA, 2000, pp. 39-40أني ئ نظام التضامن في شكل مؤسسة تعرف بالصندوق المشترك للجماعات
المحلية ،وهذا حسب المرسوم رقم  622-42الصادر في  21فيفري .2142
 .2الخاتمة:
من خالل دراستنا لهذه الورقة البحثية ،يتبين لنا أن مصادر تمويل الجماعات المحلية ،تتعدد وتختلف بين
مصادر تمويل داخلية ،وأخرى خارجية ،وتعتبر الجباية المحلية والمشكلة من مجموع الضرائب والرسوم أهم
مصدر من مصادر تمويل الجماعات المحلية ،إذ تمثل في الغالب أكثر من  %22من ميزانيات البلديات.
وتنقسم هذه الضرائب والرسوم بدورها إلى ضرائب ورسوم عائدة للبلديات بصفة كلية وأهمها الرسم
العقاري ورسم التطهير ،وضرائب ورسوم عائدة للجماعات المحلية والصندوق المشترك للجماعات المحلية،
باإلضافة إلى الضرائب والرسوم المحصلة لفائدة الدولة والجماعات المحلية معا ،وأهمها كالرسم على
النشاط المنهي والرسم على القيمة المضافة.
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وبالرغم من أن اإليرادات الجبائية المحصلة للجماعات المحلية ،قد سجلت في السنوات األخيرة تطورا
ملحوظا ،وبالرغم من إدخال التدابير واإلصالحات المستمرة ،إال أن الجباية المحلية لم ترقى بعد لتغطية
الحاجيات المالية للبلديات التي ما فتئت تتطور من سنة إلى أخرى ،وبالتالي ف ي ما تزال عاجزة عن منح
االستقاللية المالية للبلديات ،وبذلك تبقى هذه األخيرة بحاجة دائمة إلى إعانات ومساعدات الدولة لتغطية
نفقاتها .هذا ما يفرض ضرورة تطوير الجباية المحلية وإصالحها.
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دور المراقب المالي في الرقابة على النفقات العامة للبلدية وترشيدها – دراسة حالة بلدية بودواو
والية بومرداس
The role of fincial controlor in public depense contrôle and it –boudouaou case study
 رحيش سعيدة.د
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس
s.rahiche@univ-boumerdes.dz

:ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المراقب المالي في الرقابة على النفقات العامة للبلدية وترشيدها
 ترشيد، دور المراقب المالي وصالحياته،وذلك من خالل التطرق ألهم أجهزة الرقابة المالية على البلدية
.النفقات العامة للبلدية باإلضافة إلى دراسة حالة بلدية بودواو والية بومرداس
وخلص البحث إلى عدة نتائج أهمها أن قبول المراقب المالي لشرعية النفقات والتأشير على بطاقة االلتزام
 كما أنه يواجه عدة صعوبات والتي،يعد شرطا أساسيا لصرفها أما عدم شرعيتها فتعني رفضه النهائي لها
.يجب أخذها بعين االعتبار حتى يقوم بعمله على أكمل وجه
. بلدية بودواو، ترشيد نفقات عامة، نفقات عامة، بلدية، مراقب مالي:الكلمات المفتاحية
Abstract:
This study aims to identify the role of the financial controller in controlling and rationalizing the
municipal public expenditures by addressing the most important financial control bodies on the
municipality, the role of the financial controller, rationalizing the public expenditures of the
municipality in addition to a case study of the municipality of Boudouaou- Boumerdes state.
The research concluded with several results, the most important of which is that the financial
controller’s acceptance of the legitimacy of the expenditures and the marking on the commitment
card is a prerequisite for its disbursement, as for its illegitimacy, it means his final rejection of it
He also faces several difficulties that must be taken into consideration in order to perform his work
to the fullest.
Keywords: Financial controller; Municipality; Public expenditures, Rationalization public
expenditures; Boudouaou municipality.
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 .1مقدمة:
تعتبر البلدية من بين اإلدارات المحلية التي تتمتع باالستقاللية المالية والشخصية المعنوية ف ي
تمثل نواة الالمركزية للدولة والتي لها ارتباط مباشر مع المواطن ،حيث أنها تؤدي دورا هاما في التكفل
بحاجيات المواطنين كما أنها تقوم بالتنمية المحلية وهذا ما يتطلب موارد مالية معتبرة ،هذه الموارد التي
يجب ترشيد استعمالها نظرا للعجز الموازني الذي تعانيه العديد من البلديات وذلك بسبب ضعف إيراداتها
مقابل ارتفاع نفقاتها خاصة في اآلونة األخيرة ،ومن بين الحلول التي اعتمدتها الدولة لترشيد نفقات البلديات
وضع عدة أجهزة للرقابة لحماية المال العام من التبذير واإلسراف ومن أهم هذه األجهزة المراقب المالي
والذي له دور أساس ي قي الرقابة على نفقات البلدية وبالتالي ترشيدها.ومن هنا يمكن صياغة إشكالية
الدراسة كما يلي :
فيما يتمثل دور المراقب المالي في الرقابة على النفقات العامة للبلدية وترشيدها
والتي يمكن تقسيمها لألسئلة الفرعية التالية:
 ما المقصود بالرقابة المالية على البلدية؟ ومن يقوم بها؟ فيما تتمثل أهم نفقات البلدية وكيف يتم ترشيدها؟ ما هو دور المراقب المالي لبلدية بودواو ؟ وما هي أهم الصعوبات التي تواجه عمله؟ 2.2فرضيات الدراسة  :لإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية تم صياغة الفرضيات :
 تتم الرقابة المالية للبلدية من خالل عدة أطراف والتي لكل منها دور مختلف؛ يعد رفض المراقب المالي للنفقات نهائيا وال رجعة فيه؛ يقوم المراقب المالي لبلدية بودواو برقابة نفقات البلدية بكل سهولة وال تعترضه أية عوائق أوصعوبات.
 6.2أهمية الدراسة  :تكمن أهمية الدراسة في أهمية الدور الذي يقوم به المراقب المالي في رقابته
السابقة على النفقات العامة للبلدية والتي يجب ترشيدها ،خاصة مع زيادة النفقات من سنة ألخرى
وضعف الموارد أو محدوديتها .
 0.2أهداف الدراسة  :تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي :
التعرف على مفهوم الرقابة المالية ومختلف األجهزة التي تقوم بها في البلدية؛
معرفة أهم صالحيات المراقب المالي وكيفية تعيينه؛
التعرف على نفقات البلدية وآلية ترشيدها؛
التطرق دور المراقب المالي في الرقابة على نفقات بلدية بودواو بوالية بومرداس وترشيدها.
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 1.2منهي الدراسة  :اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهي الوصفي التحليلي الذي يعتبر مالئما لمعالجة
الموضوع وأهدافه من خالل التعريف بدور المراقب المالي في الرقابة على نفقات البلدية وترشيدها
،باإلضافة لمنهي دراسة حالة من خالل التطرق لدراسة حالة بلدية بودواو والية بومرداس .
 2.2تقسيمات الدراسة  :لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة تم تقسيم الدراسة للمحاور التالية :
الرقابة المالية على البلدية؛
مفهوم المراقب المالي وصالحياته؛
ترشيد النفقات العامة للبلدية؛
دراسة حالة بلدية بودواو –والية بومرداس -
.6الرقابة المالية على البلدية:
 .2 .6مفهوم الرقابة المالية وأهدافها:
الرقابة المالية هي مجموعة من اإلجراءات التي تقوم بها أجهزة معينة ،بغية المحافظة على األموال
العامة ،وضمان حسن تحصيلها وإنفاقها بدقة ،فعالية واقتصادية وفقا لما أقرته السلطة التشريعية
بالموازنة والقوانين المالية األخرى ووفقا للخطط الموضوعة للجهات الخاضعة للرقابة  ،كما أن أهميتها
عموما تتجلى في التأكد من سالمة العمليات المحاسبية التي رصدت لها األموال العامة ،والتأكد من صحة
احترام القوانين والتنظيمات المحددة لصرف النفقات ،باإلضافة إلى التحقق من صحة الدفاتر والسجالت
والمستندات المدعمة لهده النفقات (بلقليل و بيصار ،6221 ،صفحة . )222
إن الهدف من الرقابة المالية هو الحفاظ على األموال العامة من سوء االستخدام ،سواء من خالل
فرض القوانين والتعليمات التي تضمن االستخدام األمثل لهده األموال ،أو من خالل فرض العقوبات في
حالة وقوع التجاوزات والمخالفات المتعمدة ،إضافة إلى العديد من األهداف أهمها:
احترام رغبة الهيئة التشريعية وعدم تجاوز األولويات والمخصصات التي تم رصدها لتنفيذ المشاريع
والخدمات العامة؛
التأكد من االستخدام األمثل لألموال العامة؛
التأكد من مطابقة ومسايرة مختلف التصرفات المالية للقوانين واألنظمة والتعليمات والتوجهات
المالية؛
منع محاربة الفساد اإلداري واالجتماعي بجميع صوره وأنواعه مثل الرشوة ،السرقة وغيرها؛
تحسين عملية التخطيط وزيادة فاعليتها (قويدر و يوسف ،6224 ،صفحة . )266
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كما يمكن إضافة األهداف التالية (سمراني و بن حميدة ،6222 ،صفحة :)620
تصحيح االنحرافات،
اإلشارة إلى نقاط الضعف واالنحرافات قصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها.
 . 6.6أجهزة الرقابة المالية على البلدية:
يمكن تقسيم أجهزة الرقابة على ميزانية البلدية كما يلي (قويدر و يوسف ،6224 ،الصفحات -266
:)260
مجلس المحاسبة  :إن مجلس المحاسبة عبارة عن مؤسسة أنشئت لفحص حسابات الدولة
والمؤسسات العمومية ومن أجل مراقبة تنفيذ العمليات المالية لهذه الهيئات .
يعتبر مجلس المحاسبة الجزائري الهيئة العليا للرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات اإلقليمية
والمرافق العمومية ،وقد تم تأسيسه بموجب المادة  212من دستور سنة  2122ثم نصت عليه المادة
 222من دستور سنة  ، 2141والمادة  222من دستور  ، 2112وتتمثل مهمته األساسية في المراقبة البعدية
لألموال العمومية للدولة والجماعات اإلقليمية والمرافق العمومية .
أجهزة وزارة المالية  :تنقسم إلى :
 المحاسب العمومي  :يمكن تلخيص االختصاصات الرقابية للمحاسب العمومي حسب ما نصت عليه
المادة  02من قانون المحاسبة العمومية في الخطوات التالية :
 مطابقة العملية مع القوانين واللوائح المعمول بها  :ال ينفذ المحاسب العمومي أوامر الدفع الصادرة
إليه من اآلمر بالصرف ( رئيس البلدية ) إال إذا كانت متفقة مع القوانين و األنظمة السارية المفعول
 ،وبذلك يكون له حق الرقابة على أعمال اآلمر بالصرف .
 التأشير على األمر بالدفع  :في حالة توافق األمر بالدفع مع جميع الجوانب القانونية للعملية المالية
 ،فإن النتيجة هي قبول تسديد ذلك األمر من طرف المحاسب العمومي وذلك عن طريق وضع
تأشيرة " قاب ل الدفع " على حوالة الدفع التي يتم إعدادها من طرف اآلمر بالصرف  .ومن ثم فإن
كل معاملة مالية لم تقترن بهذه التأشيرة تعتبر غير نافذة إال في الحاالت االستثنائية التي حددها
القانون كالحاالت االستعجالية .
 عملية الدفع  :يدقق المحاسب العمومي في هذه المرحلة من أن الطرف المستفيد يتمتع بالصفة
التي تؤهله إبراء ذمة البلدية ومن ثم يقوم المحاسب العمومي بهذه الوظيفة بصفة أمين الصندوق
وقد يتم التسديد نقدا في حالة المبالغ الصغيرة أو عن طريق التحويل لحسابات بنكية أو بريدية في
حالة المبالغ الكبيرة.
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 حالة الرفض :إن من واجبات المحاسب العمومي أال يقبل صرف أي أمر بالدفع يكون معيبا أو
ناقصا غير مطابقا للقوانين واللوائح الجاري العمل بها ـ ويجب أن يكون هذا الرفض عن طريق
رسالة مكتوبة ومسببة وفي اآلجال المحددة.
 المراقب المالي :نظرا لدوره البارز والهام فإنه يقع عليه حسن سير المصالح الموضوعة تحت سلطنه
ومسؤوليته عن التأشيرات التي يسلمها ،كما ينقل عبء هذه المسؤولية إلى المراقب المساعد في
اختصاصاته والمتعلقة بذات االختصاص أي بأعماله الموكلة إليه والتأشيرات التي يسلمها بعنوان
الرقابة المسبقة.
 المفتشية العامة للمالية :تعتبر المفتشية العامة للمالية هيئة رقابية خاضعة للسلطة المباشرة للوزير
المكلف بالمالية ،وتصنف رقابتها على العمليات المالية في البلديات ضمن الرقابة الالحقة غير اإللزامية،
أي أنها تتم بع تنفيذ العمليات المالية المتعلقة بالنفقات واإليرادات في البلديات المبرمجة ضمن برنامج
العمل السنوي للمفتشية العامة للمالية .ومن ثم ف ي ليست رقابة تأشيرية وإنما رقابة تحقيقية من
ناحية وعملية من ناحية أخرى.
المجلس الشعبي البلدي  :يمارس المجلس الشعبي البلدي الرقابة المالية على البلدية من خالل ما يلي
:
 التصويت على الميزانية األولية قبل  02أكتوبر من السنة التي تسبق سنة التنفيذ ،ويعني ذلك
ممارسته لرقابة سابقة للتنفيذ من خالل مناقشته لبنود الميزانية واالعتمادات المخصصة لها أي
أنها رقابة تخطيطية.


التصويت على الميزانية اإلضافية قبل  22جوان من سنة التنفيذ ،ويكون رئيس البلدية في هذه

الحالة ملزم أثناء عرضها بتقديم كافة المعلومات والتوضيحات للمجلس الشعبي البلدي في حالة تنفيذ
الميزانية األولية المقرر تكميلها أو تعديلها وذلك لتدارك األخطاء السابقة ومواطن الضعف ومعرفة أماكن
الخلل.
 يمارس المجلس الشعبي البلدي أيضا الرقابة المالية المتزامنة للتنفيذ عن طريق متابعته لتنفيذ
العمليات المالية في البلدية من طرف اآلمر بالصرف كما يمكنه إنشاء لجان تحقيق في قضايا معينة
ومطالبة اآلمر بالصرف بتقديم تقارير دورية أو ظرفية عن تنفيذ الميزانية ،باإلضافة إلى أن هناك
بعض العمليات المالية التي ال يمكن لآلمر بالصرف تنفيذها إال بعد مصادقة المجلس الشعبي
البلدي المعني عليها مثل قبول الهبات والوصايا وإبرام الصفقات العمومية في البلدية.
 وجود تأشيرات أو آراء قبلية لهيئات إدارية مخولة في هذا المجال (مثل تأشيرة اللجان الخارجية
للصفقات قبل االلتزام على مستوى الرقابة المالية.
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 الديون التي لم تسقط آجالها.
والشكل الموالي يلخص مختلف األجهزة الرقابية السابقة الذكر :
الشكل رقم ( : )22أجهزة الرقابة المالية على البلدية
أجهزة الرقابة المالية على البلدية

مجلس المحاسبة
المحاسب العمومي

أجهزة وزارة المالية
المراقب المالي

المجلس الشعبي البلدي
المفتشية العامة للمالية

المصدر  :قويدر عياش  ،يوسف لزرق ،دور المراقب المالي في الرقابة على نفقات الجماعات المحلية حالة بلدية
بوسعادة ،مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي ،جامعة المسيلة ،العدد  ، 21ص 266.

.0مفهوم المراقب المالي ووظائفه
.2.0تعريف المراقب المالي وتعيينه:
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع االلتزام الذي يحرره اآلمر بالصرف وهو
أحد أهم أعوان الرقابة السابقة على النفقات العمومية للبلدية  ،ويحدد مركزه القانوني عبر التعيين الرسمي
له من قبل الوزير المكلف بالمالية طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 21من المرسوم التنفيذي رقم -16
 121المؤرخ في  21نوفمبر 2116المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها المعدل والمتمم ،كما أن
تعيينه يجد قوته وأساسه القانوني من خالل المادة 22من القانون رقم 62-12المتضمن قانون المحاسبة
العمومية  ،ويتجلى كذلك المركز القانوني من خالل الصالحيات المنوطة به في مجال الرقابة على النفقات
العمومية وتكييفها القانوني (عوالي و رزيق ،6224 ،صفحة  . )224ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 042/22
المؤرخ في  62نوفمبر  ، 6222المتعلق بالمراقبة المالية يسير مصلحة المراقبة المالية المراقب المالي تحت
سلطة المدير العام للميزانية في هذا اإلطار يمارس المراقب المالي مهامه لدى اإلدارة المركزية  ،الوالية ،
ا لبلدية باإلضافة إلى المؤسسات العمومية الخاضعة ألشكال الرقابة المنصوص عليها في المواد  6و 6مكرر
من المرسوم التنفيذي رقم  121-16المؤرخ في  21نوفمبر  2116المتعلق بالرقابة السابقة المعدل والمتمم
وكذا المؤسسات واإلدارات العمومية  ،بأحد مصالح المراقبة المالية (عوالي ،آليات الرقابة المالية القبلية
كأداة فعالة في تسيير صرف النفقات العمومية للبلديات ( المراقب المالي نموذجا ) – دراسة حالة المراقبة
المالية قطب أوالد يعيش – البليدة  ،6222 ،-صفحة .)241
ويتم اختياره من بين الموظفين ذوي الرتب التالية (مزيتي ،6222 ،صفحة : )221
المتصرفون المستشارون الذين لهم  22سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية؛
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المفتشون المحللون المركزيون للميزانية الذين لهم  22سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية؛
المفتشون المحللون الرئيسيون الذين لهم  22سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية؛
المفتشون المحللون للميزانية والمتصرفون الذين يثبتون  22سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة
الميزانية؛
المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون  22سنوات بهذه الصفة بإدارة الميزانية
 .6.0صالحيات المراقب المالي:
تتمثل صالحياته في الحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنفقات العمومية ويكلف بما
يلي (المرسوم التنفيذي رقم  042-22المؤرخ في  62ذي الحجة عام  2106ه الموافق ل 62نوفمبر سنة
 6222المتعلق بمصالح المراقبة المالية  ،الجريدة الرسمية العدد : ) 21
تنظيم مصلحة المراقبة المالية وإدارتها وتنشيطها؛
تنشيط األحكام القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بها؛
القيام بأية مهمة أخرى مترتبة عن عمليات الميزانية؛
تمثيل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات العمومية ولدى المجالس اإلدارية ومجالس توجيه
المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والمؤسسات األخرى؛
إعداد تقارير سنوية عن النشاطات وعروض األحوال الدورية الوافية التي توجه إلى الوزير المكلف
بالمالية؛
تنفيذ كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة بجوانب تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالمالية
العمومية بناء على قرار من الوزير المكلف بالمالية؛
ممارسة السلطة السلمية على الموظفين الموضوعين تحت تصرفهم وتأطيرهم؛
المشاركة في تعميم التشريع والتنظيم المرتبط بالنفقات العمومية؛
المشاركة في دراسة وتحليل النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من المديرية العامة للميزانية،
والتي لها أثر على ميزانية الدولة و /أو على ميزانية الجماعات المحلية والهيئات العمومية؛
إعداد تقييم سنوي ودوري حول نشاط المراقبة المالية؛
مساعدة أي مهمة رقابية أو تقييم لمصالحه في إطار البرنامج المسطر من المديرية العامة للميزانية؛
تقديم نصائح لآلمرين بالصرف على المستوى المالي قصد ضمان نجاعة النفقات العمومية وفعاليتها
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المساهمة في األعمال التحضيرية للميزانية المعهودة إليه وضمان متابعتها وتقييمها وكذا اقتراح كل
تدبير ضروري يسمح بتسيير ناجع وفعال للنفقات العمومية.
 0.0عمل المراقب المالي:
ينحصر دور المراقب المالي في مراقبة شرعية النفقات المقرر االلتزام بها ،دون أي فحص لمالءمتها
( التي تبقى من صالحيات اآلمرين بالصرف وحدهم ) ،وعمل المراقب المالي وفقا لالختصاصات السابقة
الذكر ينتج عنه رفضه أو قبوله لاللتزام بهذه النفقات  ،وقبل ذلك عليه التحقق من الشروط الموالية :
صفة اآلمر بالصرف؛
المطابقة التامة للقوانين والتنظيم المعمول بهما؛
توفر االعتمادات أو المناصب المالية؛
التخصيص القانوني للنفقة؛
مطابقة مبلغ االلتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة؛
وجود التأشيرات أو اآلراء المسبقة التي سلمتها السلطة اإلدارية المؤهلة لهذا الغرض ،عندما تكون هذه
التأشيرة قد نص عليها التنظيم المعمول به .
 في حالة القبول :تمنح تأشيرة المراقب المالي على بطاقة االلتزام (  ،( Fiche d’engagementوالتي تحمل
تاريخ ورقم التأشيرة مع اإلمضاء .
 في حالة الرفض  :يمكن أن يكون الرفض مؤقتا  ،كما يمكن أن يكون نهائيا :
 الرفض المؤقت  :يكون في حالة مخالفات تتعلق بنقص في الوثائق الثبوتية أو نسيان بيانات  ،أو
مخالفات قابلة للتصحيح  ،هنا يمكن لآلمر بالصرف تعديل االلتزام حتى يمكن التأشير عليه .
 الرفض النهائي  :يكون في حالة المخالفات الجسيمة والتي يمكن أن تشمل :عدم توفر االعتمادات ،
عدم مطابقة التشريع المعمول به  ،عدم تعديل المخالفات في الرفض المؤقت  ،هذا الرفض يكون
كتابيا وغير قابل للتعديل  ،إال في حالة التغاض ي التي يلجأ إليها اآلمر بالصرف وفق شروطها المحددة في
المواد 21-24و 62من المرسوم التنفيذي رقم ( .121 -16مفتاح ،6226 ،صفحة )22
 .1ترشيد النفقات العامة للبلدية :
 2.1ماهية النفقات العامة للبلدية :
يقصد بالنفقات العامة المبالغ النقدية التي تخرج من الذمة المالية للدولة أو أحد تنظيماتها بهدف
إشباع حاجة عامة (بن موس ى و نبوية ،6222 ،صفحة .)222
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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وتقسم النفقات العامة للبلدية بين قسم التسيير أو قسم التجهيز واالستثمار كما يلي (المادة ، 214
القانون  22-22المؤرخ في  62رجب  2106ه المولفق ل 66يونيو  6222والمتعلق بالبلدبة):
نفقات قسم التسيير  :وتشمل ما يلي :
 أجور وأعباء مستخدمي البلدية؛
 التعويضات واألعباء المرتبطة بالمهام االنتخابية؛
 المساهمات المقررة على األمالك ومداخيل البلدية بموجب القوانين؛
 نفقات صيانة األمالك المنقولة والعقارية؛
 نفقات صيانة الطرق البلدية؛
 المساهمات البلدية واألقساط المترتبة عنها؛
 االقتطاع من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز واالستثمار؛
 فوائد القروض؛
 مصاريف تسيير المصالح البلدية.
نفقات قسم التجهيز  :وتشمل ما يلي :
 نفقات التجهيز العمومي؛
 نفقات المساهمة في رأس المال بعنوان االستثمار؛
 تسديد رأس مال القروض؛
 نفقات إعادة تهيئة المنشآت البلدية.
 6.1مراحل تنفيذ النفقات العامة :
تتميز إجراءات تنفيذ النفقات العامة بنوع من التعقيد والبطء مقارنة باإلجراءات المعمول بها في
الهيئات غير الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ،فتطبيقا لمبدأ الفصل بين اآلمرين بالصرف
والمحاسبين العموميين فإن التنفيذ يمر بمرحلتين األولى تسمى المرحلة اإلدارية أما الثانية تسمى المرحلة
المحاسبية.
المرحلة اإلدارية :تنفذ هذه المرحلة من طرف سلطة إدارية تسمى اآلمرين بالصرف ،وتحتوي على
العمليات التالية:
 االلتزام بالنفقة  :يعرف على أنه اإلجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين  ،فحسب مصدر هذا
الدين يمكن أن نفرق بين نوعين من االلتزام :
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

420

رحيش سعيدة

 االلتزام القانوني  :ويقصد به التصرف القانوني الذي ال يقوم به اآلمر بالصرف بل يمكن أن
يكون مجرد تطبيق ألحكام تشريعية أو تنظيمية أو تنفيذا لقرارات السلطات العمومية والناتج
إما عن :
 التزام إرادي  :يتمثل في التصرف القانوني الذي تقوم به الهيئة العمومية إلنشاء التزام عليها ونذكر
على سبيل المثال شراء لوازم مكتبية أو إمضاء عقد أشغال أو توظيف موظف .


التزام الإرادي  :هو إثبات نشوء دين خارج إرادة الهيئة العمومية بمعنى االلتزام الالإرادي مصدره

الفعل المادي ونذكر على سبيل المثال تعويض الضرر الناش ئ عن قيام المسؤولية المدنية للهيئات العمومية
الناتج إما عن تورط سيارة إدارية في حادث مرور أو خطأ.


االلتزام المحاسبي  :ويقصد به تخصيص االعتمادات المالية من أجل انجاز نفقة معينة ناتجة عن

التزام قانوني  ،وبعبارة أخرى هو التجسيد المادي لاللتزام القانوني .
 التصفية  :يقصد بها التحقيق على أساس الوثائق المحاسبية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات
العمومية  ،فالتصفية كمرحلة مستقلة عن االلتزام تعتبر تطبيقا لقاعدة هامة في نظام المحاسبة
العمومية وهي قاعدة أداء الخدمة أو قاعدة الحق المكتسب  ،أي ال يمكن صرف النفقات العمومية
إال بعد تنفيذ موضوعها .
 األمر بالدفع  :وتسمى أيضا بتحرير الحواالت ويقصد بها اإلجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات
العمومية  ،في هذه المرحلة يقوم اآلمر بالصرف بإصدار أوامر الصرف وإرسالها إلى بين اليوم األول
واليوم العشرين من كل شهر إلى المحاسبين المكلفين بتحويلها إلى نفقات .
وقبل إصدار األوامر بالصرف والحواالت من قبل اآلمر بالصرف فإنه يمارس رقابة قبلية تشمل ما
يلي:
 إثبات القيام بالخدمة وصحة حسابات التصفية؛
 المراقبة التنظيمية المسبقة وتقديم المبررات الالزمة في هذا الشأن؛
 حسم النفقات بدقة من األبواب والمواد الخاصة بها حسب غرضها وطبيعتها؛
 فحص الطبيعة اإلبرائية للتسديد.
المرحلة المحاسبية  :تنفذ هذه المرحلة من طرف سلطة إدارية تسمى المحاسب العمومي وتتضمن
عملية الدفع  ،ويقصد به اإلجراء ال ذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي  ،حيث أن أوامر أو حواالت
الدفع التي يصدرها اآلمرون بالصرف ترسل إلى المحاسبين العموميين دون غيرهم بدفع مبالغها .
ودور المحاسبين هما ال يقتصر فقط على إنجاز العمليات المالية المتمثلة في إخراج النقود من
الصندوق لتسديد النفقات المقبولة من طرفهم للدفع ،بل في ممارسة الرقابة على عمليات اآلمرين
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بالصرف والتي ال تعد التزاما مفروضا عليهم إال في حدود صالحياتهم وطبقا لإلجراءات المقررة قانونا
(بن زيدي و قالون ،6221 ،الصفحات )120-126
 0.1ترشيد النفقات العامة:
يشير ترشيد النفقات العامة إلى العمل على زيادة فعالية اإلنفاق بالقدر الذي يمكن معه زيادة قدرة
االقتصاد القومي على تمويل ومواجهة التزاماته الداخلية والخارجية مع القضاء على مصدر التبديد إلى أدنى
حد ممكن لذا فإن ترشيد النفقات ال يقصد به ضغطه ولكن يقصد به الحصول على أعلى إنتاجية عامة
ممكنة بأقل قدر ممكن من اإلنفاق واإلسراف ،ويهدف ترشيد النفقات العامة إلى تحقيق ما يلي:
رفع الكفاءة االقتصادية عند استخدام الموارد واإلمكانات المتاحة ،تحسين طرق اإلنتاج الحالية،
تطوير نظم اإلدارة والرقابة وإدخال األساليب التقني؛
خفض عجز الموازنة والمساعدة في السيطرة على التضخم والمديونية؛
مراجعة هيكلية المصروفات وتقليص نوعية واجم المصروفات التي ال تحقق مردودية؛
المحافظة على التوازن بين تزايد عدد السكان والموارد المتاحة.
كما يتوقف نجاح ترشيدها على عدة عوامل

أهمها:

تحديد األهداف بدقة -تحديد األولويات؛
القياس الدوري لبرامج النفقات العامة؛
عدالة النفقات العامة ومدى تأثيره لمصلحة الفئات الضعيفة؛
تفعيل دور الرقابة على النفقات العامة (سمراني و بن حميدة ،6222 ،الصفحات )626-622
.2دراسة حالة بلدية بودواو –والية بومرداس –
 2.2التعريف ببلدية بودواو :
تقع بلدية بودواو في والية بومرداس والتي تبعد بحوالي  22كيلومتر عن عاصمة الوالية  ،وهي تتربع على
مساحة تقدر ب  16.62كلم  6وبكثافة سكانية تبلغ  20214نسمة وهذا حسب إحصائيات  ، 6222وهي
تجمع بين الطابع الفالحي حيث تتربع على مساحة فالحية تقدر ب  2222هكتار  ،و الطابع الصناعي حيث
تحتل ملبنة بودواو المرتبة األولى وطنيا في إنتاج الحليب مصنع المشروبات الغازية حمود بوعالم  ،مصنع
األدوية و مصنع القرميد واألجر غيرها ،كما أنها تحتوي العديد من المرافق العمومية التي تخدم المواطن
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أهمها المؤسسات التربوية باختالف أطوارها  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،المؤسسات الصحية
،األسواق الجوارية وغيرها .
 6.2رقابة المراقب المالي على نفقات بلدية بودواو :
تم إنشاء قسم المراقب المالي في بلدية بودواو سنة  6220والذي يقع مقره خلف مقر البلدية ،هذا
القسم الذي يضم المراقب المالي والمراقب المالي المساعد ،باإلضافة إلى مكاتب أخرى مساعدة والتي لكل
منها مهمة معينة في الرقابة المالية للبلدية ،حيث قام المراقب المالي لبلدية بودواو بتفويض كل السلطات
والصالحيات للمراقب المالي المساعد إال بعض المهام والتي تستوجب وجوده كتوقيع التقرير السنوي.
يقوم المراقب المالي و المراقب المالي المساعد بالرقابة السابقة لنفقات البلدية أي يراقبان شرعيتها
فقط  ،أما مالئمتها فتبقى من صالحيات المحاسب العمومي  ،ويعتبر المراقب المالي كمستشار لآلمر بالصرف
والذي يكون في أغلب األحيان غير مطلع على مالية البلدية و مختلف القوانين والتشريعات المعمول بها
والخاصة بصرف النفقات العمومية  ،فيقوم المراقب المالي برقابة النفقات التي يأمر بصرفها وبعد
الموافقة عليها يقوم بالتأشير على بطاقة االلتزام ( )  ، ) Fiche d engagementوالتي تتضمن رقم البند في
الميزانية  ،المبلغ المالي وتأشيرة بعض الجهات الوصية مثل لجنة الصفقات العمومية في حالة األشغال
واللوازم عند تجاوز مبلغ النفقة  26مليون دج و 2مليون دج بالنسبة للدراسات والخدمات  ،أو الوظيف
العمومي وغيرها  .وبعد الرقابة عليها يكون قرار المراقب المالي إما قبول النفقة والتي يتم صرفها بعد ذلك،
أو رفضها حيث يكون الرفض مؤقتا بسبب نقص في الوثائق مثال والتي يمكن أن يستكمل الملف وإعادة
النظر فيه من طرف المراقب المالي أو نهائيا أي ال رجعة فيه وال يطلع عليه المراقب المالي مرة أخرى إذا
كانت النفقة غير شرعية ،أي أن المراقب المالي ال يسمح بصرف النفقة لعدم شرعيتها ويقوم اآلمر بالصرف
بذلك من خالل المحكمة في بعض األحيان.
الرقابة على نفقات التسيير  :تعتبر نفقات التسيير عامة أي ال يتم تخصيصها  ،وتتمثل أهم نفقات
التسيير في أجور الموظفين حيث يقوم المراقب المالي بالرقابة على الميزانية األولية المصادق عليها من
طرف الوصاية والتي تكون بتاريخ  /26/02من السنة المالية أو الميزانية التكميلية والتي تكون أثناء
السنة المالية والتي تضم تغييرات أو تعديالت على مستوى األجور بسبب تعيين موظفين جدد أو تقاعد
أو ترقية موظفين آخرين أو والدة أطفال لدى البعض وغيرها من األسباب التي تؤدي إلى زيادة على
مستواها .
كما يقوم المراقب المالي ببعض نفقات تسيير مصالح البلدية كفواتير الكهرباء ،الغاز  ،الهاتف  ،الماء
وغيرها  ،والتي يتأكد فيها من حيث صحة الرصيد القديم  ،صفة اآلمر بالصرف من خالل مطابقة
األختام والتوقيع  ،تطابق المبلغ بالحروف واألرقام على بطاقة االلتزام  ،التأكد من السعر الوحدوي
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واإلجمالي مع إضافة الرسم على القيمة المضافة وكذا التأكد من صفة المتعامل معه من خالل سجله
التجاري مثال.
الرقابة على نفقات التجهيز  :يتلقى المراقب المالي نسخة من الميزانية األولية أو التكميلية مصادق عليها
من طرف الوصاية  ،والتي يقوم بمراقبة شرعيتها حيث يتم تخصيص هذه النفقات عكس نفقات
التسيير والتي تكون عامة  ،أي يخصص لكل نفقة بطاقة التزام على حدا حتى ولو كانت في نفس بند
الميزانية والذي يكون بالمبلغ اإلجمالي  ،مثال إنجاز ملحقة إدارية ببلدية بودواو تخصص لها بطاقة التزام
تضم رقم البند في الميزانية األولية  ،المبلغ  ،تأشيرة وإمضاء اآلمر بالصرف وغيرها من المعلومات
الخاصة بالنفقة  ،والتي توجه للجنة الصفقات العمومية عند تجاوز مبلغ  26مليون دج  ،بعد الرقابة
عليها واستيفائها لكل الشروط يقوم المراقب المالي بالتأشير عليها وبالتالي إمكانية صرفها  ،كما يتم
فتح مناقصة وطنية إلنجاز المشروع والتي تضم عدة شروط وتمر على مراحل الختيار أحسن عرض
والذي يقوم بإنجاز المشروع  ،ويقوم اآلمر بالصرف بصرف المبلغ اإلجمالي دفعة واحدة أي سحبه كلية
وليس على أقساط.
كما يقوم المراقب المالي في نهاية السنة المالية بإعداد تقرير سنوي يضم كل األعمال التي قام بها ومختلف
النفقات التي تمت الرقابة عليها ،باإلضافة إلى الصعوبات التي واجهها خالل السنة المالية وكذا مختلف
االقتراحات والتوصيات الموجهة للجهات المسؤولة لمحاولة تسهيل عمله.
 0.2أهم الصعوبات التي تواجه المراقب المالي على مستوى بلدية بودواو :
يواجه المراقب المالي في بلدية بودواو جملة من الصعوبات والتي تعيق ممارسته لنشاطه أهمها:
فهم النصوص القانونية :حيث أنه يواجه ال يمكنه فهم بعض النصوص القانونية والتي تكون
غامضة وغير واضحة في بعض األحيان ،والذي يمكن تأويلها من شخص آلخر .
عدم تحيين الميزانية األولية ) )C1فيما يتماش ى مع العصر الحالي ألنها مازالت كما تم إنشاؤها سنة
، 2122حيث أنها تحتاج إلى حذف بعض البنود لم تعد تستعمل في الوقت الحالي أو إضافة بنود
جديدة ( ألكثر إطالع انظر التعليمة رقم  22المتعلقة بالعمليات المالية للبلديات الصادرة عن وزارة
الداخلية ووزارة المالية بتاريخ . )2122-22-22
عدم احترام مبدأ السنوية حيث ال يتم تحديد النفقات قبل بداية السنة المالية الجديدة (مثال
النفقات الخاصة بعيد المرأة تأتي في الميزانية التكميلية أي بعد عيد المرأة بأشهر).
التأخر في إعداد الميزانية األولية (جوان من كل سنة).
 .2خاتمة :
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تعتبر الرقابة على مالية البلدية أمرا البد منه وذلك للمحافظة على المال العام وحمايته من اإلسراف
والتبذير  ،وهناك العديد من األجهزة التي تقوم بذلك ومن بينها أجهزة وزارة المالية والتي تضم عدة أطراف
و أهمها المراقب المالي الذي يعتبر مستشارا لآلمر بالصرف  ،كما له دور هام في الرقابة على النفقات العامة
للبلدية وبالتالي ترشيدها ،فهو يقوم برقابة مسبقة لهذه النفقات والتي تقسم إلى نفقات التسيير ونفقات
التجهيز واالستثمار من حيث المشروعية أي مدى مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها لصرف
النفقات العامة ،أما المالءمة فتبقى من صالحيات المحاسب العمومي  ،وتعتبر تأشيرة المراقب المالي شرطا
لصرف هذه النفقات ويمكن للمراقب المالي الرفض النهائي للنفقة في حالة عدم مشروعيتها.
 2.2النتائج  :من أهم النتائج المتوصل إليها ما يلي :
تتم الرقابة المالية على البلدية من خالل عدة أجهزة رقابية وذلك قبل ،أثناء وبعد صرف النفقات
ممثلة في مجلس المحاسبة ،أجهزة وزارة المالية والمجلس الشعبي البلدي وهذا ما يؤكد صحة
الفرضية األولى،
يعتبر قبول المراقب المالي لشرعية النفقات والتأشير على بطاقة االلتزام شرطا أساسيا لصرفها،
أما عدم شرعيتها فتعني رفضه النهائي لها أي ال يمكن قبولها وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية.
تتمثل أهم الصعوبات التي تواجه عمل المراقب المالي في بلدية بودواو عدم تحيين الميزانية األولية
 C1وتأخر إعدادها كما أن غموض بعض المفاهيم القانونية وغموضها تصعب من عمله وهذا ما
ينفي صحة الفرضية الثالثة.
 6.2التوصيات  :حتى يقوم المراقب المالي بدوره على أكمل وجه ويتفادى مختلف الصعوبات والمعوقات
التي تعترض عمله ارتأينا تقديم جملة من التوصيات كما يلي :
تكوين المراقبين الماليين ومختلف عمال المصلحة و عقد ملتقيات وندوات خاصة بعمل المراقب
المالي لتوحيد العمل بين مختلف البلديات وفهم صحيح ودقيق للقوانين والتشريعات المعمول بها
على مستواها.
شرح دقيق وواضح للقوانين الخاصة بعمل المراقب المالي وإرفاقها بحاالت عملية ان استلزم األمر.
تحيين الميزانية  C1بما يتماش ى والوقت الحالي.
 .2اإلحاالت والمراجع:
المقاالت :
 أم كلثوم بن موس ى ،و عيس ى نبوية .)6222( .ترشيد النفقات العمومية – دراسة تطور النفقات العمومية في الجزائرمن سنة  2142إلى سنة  .- 6220مجلة إدارة األعمال والدراسات االقتصادية .1 ،
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 بالل عوالي .)6222( .آليات الرقابة المالية القبلية كأداة فعالة في تسيير صرف النفقات العمومية للبلديات ( المراقبالمالي نموذجا ) – دراسة حالة المراقبة المالية قطب أوالد يعيش – البليدة  .-مجلة االقتصاد والتنمية البشرية 2 ،
(.)2
 بالل عوالي ،و كمال رزيق .)6224( .مجال تدخل المراقب المالي لدى البلديات لمراقبة الصفقة العمومية في ظلالمرسوم الرئاس ي رقم  612-22يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام .مجلة الحقوق والعلوم
االنسانية  ،العدد االقتصادي .)6( 01 ،
 دحمان سمراني ،و هشام بن حميدة .)6222( .الرقابة القبلية لنفقات البلدية وترشيد االنفاق العام  .مجلة معارف(.)60
 عبد اللطيف بن زيدي ،و جياللي قالون .)6221( .دور الرقابة المالية اإلدارية في ترشيد النفقات العمومية في الجزائر .مجلة البشائر االقتصادية .)2( 2 ،
 عياش قويدر ،و لزرق يوسف .)6224( .دور المراقب المالي في الرقابة على نفقات الجماعات المحلية حالة بلديةبوسعادة والية المسيلة الجزائر .مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي (.)1
 فاتح مزيتي .)6222( .رقابة المراقب المالي على اإلدارة العامة ( الواقع  ،المعوقات والحلول ) .مجلة تاريخ العلوم (.)4 فاطمة الزهراء مفتاح .)6226( .دور العنصر البشري في تحسين أداء ميزانية الجماعات المحلية – دراسة ميزانيةالبلدية  .-المجلة الجزائرية للمالية العامة (.)26
نور الدين بلقليل ،و عبد الحكيم بيصار .)6221( .دور الرقابات المالية المسبقة الممارسة على البلديات في ترشيدنفقات الميزانية البلدية – دراسة ميدانية لمجموعة من بلديات والية المسيلة  .مجلة البحوث في العلوم المالية
والمحاسبية .)6( 1 ،
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ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع ومدى مساهمة اإلعانة المالية الممنوحة من طرف الدولة في
تمويل ميزانية البلدية.
وتوصـلت الدراسـة لمجموعة من النتائج ،وهي أن هذه اإلعانات تشـكل موردا هاما في تمويل ميزانية البلدية
وأن نقص في قيمة هذه اإلعانات يؤثر س ـ ــلبا على مالية البلدية ،وذلك ألن نس ـ ــب هذه األخيرة من إجمالي
اإليرادات هي نس ـ ـ ــب عالية ،حيث يالحظ أن أغلب البلديات في الجزائر تعتمد على ما تقدمه الدولة من
أموال خاصة البلديات التي تعاني من العجز من أجل تغطية نفقاتها الضرورية.
الكلمات المفتاحية :ميزانية البلدية ،مخططات البلدية للتنمية ،صـ ــندوق التضـ ــامن والضـ ــمان للجماعات
المحلية ،اإلعانات الممنوحة.
Abstract:
The aim of this study is to identify the reality and extent of the financial aid granted
by the state in financing the municipal budget.
The study reached a set of results, namely that these subsidies constitute an important
resource in financing the municipal budget, and that a decrease in the value of these
subsidies negatively affects the municipality’s finances, because the latter’s
percentages of total revenues are high percentages, where it is noted that most
municipalities in Algeria depend on what they provide The state has money from
municipalities that suffer from deficits in order to cover its necessary expenses.
Keywords: municipal budget; municipal development plan; Solidarity and
Guarantee Fund for Local Communities; subsidies granted.
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قهواجي مليكة ومكيديش محمد

 .1مقدمة:
تتمتع الجماعات المحلية في التنظيم اإلداري الجزائري بالشـ ـ ــخصـ ـ ــية المعنوية واالسـ ـ ــتقالل المالي،
وتعـد البلـديـة الجمـاعـة اإلقليمية القاعدية للدولة ف ي الخلية األولى واألس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية ألنها تعكس ص ـ ـ ـ ــورة
وتوجهات الدولة التنموية ،كما أنها تعتبر المس ـ ـ ــؤول األول عن توفير االحتياجات الض ـ ـ ــرورية للمواطنين
والعمل على تحسينها خاصة فيما يتعلق بتوفير شروط العيش الكريم للمواطن.
وأمــام اجم المهــام المنوطــة بــالبلــديــة والمس ـ ـ ـ ــؤوليــات الملقــاة على عــاتقهــا وحتى تتمكن من بلوغ
أهــدافهــا وتحقيق غــايــاتهــا ،ال بــد من توفر موارد مــاليــة تمكنهــا من ذلــك وهــذه الموارد تختلف من حيــث
طبيعة مص ـ ـ ــادرها ،وحس ـ ـ ــب المش ـ ـ ــرع الجزائري فإن هذه الموارد تتكون من مجموع الحص ـ ـ ــائل الجبائية
والرسوم ،ومداخيل ممتلكات البلدية ،واإلعانات المختلفة والقروض والهبات.
وعلى الرغم من تنوع هـذه الموارد واختالفهـا إال أنهـا تبقى ض ـ ـ ـ ــئيلة ،مقارنة بحجم نفقات البلدية
المتزايدة األمر الذي يؤدي إلى وجود ص ـ ـ ــعوبات بالغة في تس ـ ـ ــيير ماليتها بأريحية مما يحتم عليها في أغلب
األوقات إلى االعتماد على اإلعانات المالية التي تمنحها الدولة.
وتختلف هذه اإلعانات من حيث صـ ــيغة التمويل ومن حيث المبالغ الممنوحة حس ـ ــب اجم ومهام
كـل بلـديـة وحس ـ ـ ـ ــب احتيـاجـاتهـا المالية وبناء على ما س ـ ـ ـ ــبق وعليه جاءت هذه الورقة البحثية لمعالجة
اإلشكالية التالية:
ما مدى مساهمة اإلعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة في تمويل ميزانية البلدية؟
فرضيات الدراسة:
ضعف الموارد المالية الذاتية لتلبية احتياجات الجماعات المحلية.عدم حصــول الجماعات المحلية على االســتقالية التامة في اتخاذ قراراتها نظرا إلعتمادها الكبير علىاإلعانات المالية الممنوحة لها.
أهمية وأهدف الدراسة:
من خالل هـذه الـدراس ـ ـ ـ ــة نس ـ ـ ـ ــعى إلى توض ـ ـ ـ ــيح مـدى مس ـ ـ ـ ــاهمـة اإلعانات الممنوحة في تمويل ميزانية
البلــديــات في الجزائر وخــاص ـ ـ ـ ــة بلــديــة مغنيــة ،نظرا ألهميــة البلــديــات في توفير االحتيــاجــات وتلبيــة متطلبــات
المجتمع لذلك تســعى الجماعات المحلية جاهدة إليجاد الموارد المالية لمواجهة المشــكالت ووضــع حلول
لها.

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
يومي  62و  62جانفي -6262الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء

428

قهواجي مليكة ومكيديش محمد

تهـدف الـدراس ـ ـ ـ ــة إلى التعرف على ميزانية البلدية ومص ـ ـ ـ ــادر تمويلها والتعرف كذلك على واقع تس ـ ـ ـ ــيير
اإلعانات الممنوحة لبلدية مغنية ،وتقديم اإلقتراحات المناس ــبة للس ــير الحسـ ــن والتحكم في الموارد الماية
المتاحة والممنوحة من طرف الدولة.
منهجية الدراسة:
بغرض الوصول إلى الحلول المناسبة لإلشكالية المطروحة تم إتباع المنهي الوصفي التحليلي في
الجانب النظري أما المنهي اإلحصائي فتم اإلعتماد عليه في الجانب التطبيقي.
 .6التعريف بالبلدية والهيئات المسيرة لها:
 .2 .6تعريف البلدية:
عرف المشرع الجزائري البلدية في القانون المتعلق بها في المادة األولى من القانون البلدي رقم-22 :
 22كما يلي" :البلدية هي الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية
المستقلة وتحدث بموجب القانون"( .قانون رقم  ،6222 ،22-22صفحة )2
 .6.6هيئات وإدارة تسيير البلدية
لقد نصت المادة  22من القانون البلدية  22-22على ما يلي:
تتوفر البلدية على:
هيئة مداولة المجلس الشعبي البلدي.
هيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
إدارة ينشطها األمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
أ .المجلس الشعبي البلدي:
يتكون المجلس الشعبي البلدي من مجموعة من األعضاء يتراوح عددهم ما بين  2إلى  10منتخب
بلدي يتم تعينهم عن طريق اإلقتراع العام السري المباشر وذلك لمدة  2سنوات ويختلف عدد أعضاء
المجلس الشعبي بحسب عدد سكان البلدية.
ب .رئيس المجلس الشعبي البلدي:
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للبلدية بعدة أعمال حسب مضمون المادة 46
من القانون  22-22المتعلق بالبلدية ومن بين هذه األعمال ما يلي( :قانون رقم  ،6222 ،22-22صفحة )21
التقاض ي باسم البلدية ولحسابها.
إدارة مداخيل البلدية واألمر بصرف النفقات ومتابعة تطور مالية البلدية.
إبرام عقود اقتناء أمالك والمعامالت والصفقات واإليجارات وقبول الهبات والوصايا.
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القيام بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها.
اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلدية.
السهر على المحافظة على األرشيف.
اتخاذ المبادرة لتطوير مداخيل البلدية.
إضافة إلى االختصاصات السابقة لرئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل البلدية فهو مكلف تحت إشراف
السلطة العليا بتمثيل الدولة في نطاق البلدية فهو يحمل صفة ضابط الحالة المدنية وصفة ضابط
الشرطة القضائية.
ج .األمين العام للبلدية:
حدد المرسوم التنفيذي رقم  062-22المؤرخ في  20ديسمبر  6222في فصله الثالث مهام األمين
العام للبلدية في المواد  ،22 ،21 ،20و 22للقيام بها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي كما يلي:
(المرسوم التنفيذي رقم  ،6222 ،062-22صفحة )1
ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي.
ضمان متابعة تنفيذ مداوالت المجلس الشعبي البلدي.
تنشيط وتنسيق سير المصالح اإلدارية والتقنية للبلدية.
تحضير كل الوثائق الالزمة لألشغال المجلس الشعبي البلدي ولجانه.
ضمان أمانة جلسات المجلس ،تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي البلدية.
ضمان تنفيذ إجراءات النظافة والنقاوة العمومية.
تحضير مشروع ميزانية البلدية.
 .0تعريف ميزانية البلدية ومصادر تمويلها
 .2.0تعريف ميزانية البلدية:
عرف قانون  22-22المؤرخ في  66يونيو  6222المتعلق بالبلدية في المادة  222ميزانية البلدية كما
يلي "ميزانية البلدية هي جدول تقديرات اإليرادات والنفقات السنوية للبلدية ،وهي عقد ترخيص وإدارة
يسمح بسير مصالح البلدية وتنفيذ برنامجها للتجهيز واإلستثمار"( .قانون رقم  ،6222 ،22-22صفحة )61
ونجد ميزانية البلدية ترتبط بمجموعة من الوثائق وهي:
الميزانية األولية وهي الوثيقة األساسية.
الميزانية اإلضافية.
الترخيص الخاص.
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الحساب اإلداري.
وتقوم ميزانية البلدية على أربعة مبادئ وهي:
مبدأ السنوية.
مبدأ الشمولية.
مبدأ وحدة الميزانية.
مبدأ التوازن(Cherif , 2002, p. 20) .
 .6.0مصادر تمويلها:
للبلدية عدة مصادر متنوعة ومتعددة تدخل في تمويل ميزانيتها ،سنعرضها باختصار فيما يلي:
 .2 .6.0المصادر المالية الداخلية :وتتمثل في:
 /2التمويل الذاتي:
ألزم قانون البلدية 22-22على تخصيص جزء من إيرادات قسم التسيير لتمويل نفقات قسم التجهيز
العمومي ،ولقد حددت المادة األولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  62ديسمبر  6222النسبة الدنيا
لهذا االقتطاع ب  %22من إيرادات قسم التسيير المحتملة( .قرار وزاري مشترك المؤرخ في ،6222/26/62
 ،6224صفحة )24
 /6المداخيل الجبائية:
تحتل حصيلة الموارد الجبائية مكانة هامة ضمن الموارد المالية التي تدخل في تمويل ميزانية البلدية
وهي( :موفق ،6222 ،صفحة )11
أ .الضرائب والرسوم المحلية الموجهة كليا إلى البلدية
أ-2-الضرائب والرسوم المباشرة:
أ 2-2-الرسم العقاري:
أسس هذا الرسم بموجب األمر رقم  22-40المؤرخ في  26جوان  ،2122ويتعلق هذا الرسم
باألمالك المبنية والغير المبنية داخل محيط البلدية ،وتستفيد منه البلدية كامال .ينقسم هذا الرسم
فرعيا إلى ما يلي:
* الرسم العقاري على األمالك المبنية :حسب المادة  611من قانون المالية لسنة  6222يتم سنويا فرض
الرسم العقاري على األمالك المبنية التالية( :قانون المالية لسنة  ،6222 ،6222صفحة )222
المنشآت المخصصة إليواء األشخاص والمواد أو لتخزين المنتجات.المنشآت التجارية الكائنة في محيط المطارات الجوية ،والموانئ ومحطات السكك الحديدية ومحطاتالطرقات ،بما فيها ملحقاتها المتكونة من مستودعات وورشات الصيانة.
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األراض ي غير المزروعة والمستخدمة لالستعمال تجاري أو صناعي كورشات ،وأماكن تخزين البضائعوغيرها.
أرضيات البنايات بجميع أنواعها والقطع األرضية التي تشكل ملحقا مباشرا لها ،وال يمكن اإلستغناء عنها.يعفى من هذا الرسم الملكيات المبنية بشرط أن تكون مخصصة لمرفق عام أو ذو منفعة عامة ،أي ال
تذر دخال ،العقارات التابعة للدولة ،الوالية والبلديات ،وكذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات
الطابع اإلداري التي تمارس نشاطا في ميدان التعليم ،البحث العلمي ،الحماية الصحية ،اإلجتماعية وفي
ميدان الثقافة والرياضة (قانون المالية لسنة  ،6222 ،6222صفحة  ،)222كما تعفى من هذا الرسم
البنايات المخصصة للشعائر الدينية ،العقارات التابعة للدول األجنبية والقنصليات المعتمدة .يحسب هذا
الرسم وفقا للعالقة التالية:
الرسم العقاري = القيمة الجبائية  xالمساحة  xالمعدل  xنسبة التقدم
إن أساس هذا الرسم يقدر طبقا للقيمة اإليجارية الضريبية معبرا عنها بالمتر المربع أو الهكتار
مضروبا في المساحة الخاضعة للضريبة.
وفيما يخص المعدل فقد حددته المادة  622من قانون الضرائب المباشرة وهو كالتالي( :خلوط،6221 ،
صفحة )261
 المعدل المطبق على الملكيات المبنية بأتم معنى الكلمة هو .%20
أما المعدل المطبق على األراض ي التي تشكل ملحق للملكيات فهو محدد كالتالي:
% 22 عندما تقل مساحتها أو تساوي 222م6.
%22 عندما تفوق مساحتها 222م 6أو تساوي2222م6.
% 22 عندما تفوق مساحتها 2222م6.
*الرسم العقاري على األمالك غير المبنية :يفرض على:
األمالك غير المبنية.األراض ي الزراعية.األراض ي الواقعة في القطاع العمراني أو القابل للتعمير.مناجم الملح والمالحات .المحاجر والمرامل والمناجم المكشوفة.إن أساس هذا الرسم يقدر طبقا للقيمة اإليجارية الضريبية معبرا عنها بالمتر المربع أو الهكتار
مضروبا في المساحة الخاضعة للضريبة.
المعدالت المطبقة هي كاآلتي:
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 األمالك غير المبنية الواقعة في قطاعات غير عمرانية .%22األراض ي العمرانية ،النسب المطبقة هي كآالتي:
 %22 عندما تكون مساحتها أقل أو مساوية لـ 222م6.
 %22 عندما تكون مساحتها أكبر من 222م 6وأقل من 2222م6.
 %22 عندما تكون مساحتها أكبر من 2222م6.
 %20 بالنسبة لألراض ي الزراعية.
أ 6-2-الرسم التطهير:
أسس هذا الرسم بموجب القانون رقم  42-26الصادر في  02ديسمبر 2142المتضمن قانون المالية
لسنة  ،2142وهي ضريبة سنوية تدفع من طرف أصحاب الملكية المبنية لالستفادة من رفع القمامة
المنزلية من طرف مصالح البلدية ولقد تم تعديله في قانون المالية لسنة  6262في المادة  62ليصبح كما
يلي( :قانون  ،6221 ،21-21صفحة )22
 ما بين  2.222,22و 6.222,22دج على كل محل ذو إستعمال سكني. ما بين  1.222,22و 21.222,22دج على كل محل ذو إستعمال منهي أو تجاري أو حرفي أو ما شابه. ما بين  22.222,22و 62.222,22دج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات. ما بين  66.222,22و 206.222,22دج على كل محل ذو إستعمال منهي أو تجاري أو حرفي أو ما شابه ،ينتجكمية من النفايات تفوق األصناف المذكورة أعاله.
أ-6-الضرائب والرسوم غير المباشرة:
أ 2-6-الرسم على اإلقامة :يحسب هذا الرسم لكل شخص ويوميا ،وهو يتراوح ما بين  62و 02دج بالنسبة
لألشخاص واليوم الواحد ،وال يتعدى  22دج للعائلة ،وعندما تكون اإلقامة في المؤسسات المصنفة يحدد
تعريف الرسم كما يلي( :يلس ،6220 ،صفحة )222
  22دج للفنادق ذات  0نجوم.  222دج للفنادق ذات  1نجوم.  622دج للفنادق ذات  2نجوم.أ 6-6-الرسم على الحفالت واألفراح :لقد أني ئ هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة  2122وتم تعديله
في قانون المالية لسنة  6222في المادة  02منه ويحسب كما يلي 222,22 :دج إلى  422,22دج عن كل يوم
عندما ال تتعدى مدة االحتفال الساعة 2مساء ،ومن  2.222,22دج إلى  2.222,22دج إذا استمر الحفل
بعد  2مساء.
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أ 0-6-الرسم على اإلعالنات والصفائح المهنية :أسس بموجب أحكام المادة  22والمادة  22من قانون
المالية لسنة  ،6222ولقد أني ئ لفائدة البلديات ،باستثناء اإلعالنات والصفائح التي تتعلق بالدولة
والجماعات اإلقليمية والحاملة للطابع اإلنساني ويؤسس هذا الرسم على( :خلوط ،6221 ،صفحة )202
اإلعانات على األوراق العادية أو المطبوعة أو المخطوطة باليد.
اإلعانات المدهونة والمعلقة في أماكن عمومية.
اإلعانات المضيئة الموضوعة فوق هيكل المبنى أو ركيزة ما.
الصفائح المهنية المخصصة للتعريف بنشاط ومكان ممارسة العمل.
أ 1-6-الرسم على رخص العقارات :أني ئ هذا الرسم بموجب المادة  22من قانون المالية لسنة  ،6222وتم
تعديله في قانون المالية  6222ثم قانون المالية  6224على التوالي ،ويحدد مبلغ هذا الرسم من 2.222,22
دج إلى  622.222,22دج بحسب نوع الرخصة واالستعمال.
أ 2-6-رسم الذبح :يفرض هذا الرسم على الحيوانات المذبوحة داخل إقليم البلدية (الحوليات والجمليات،
والبقريات ،والضأنيات والعنزيات) كما يخضع لنفس الرسم إستراد اللحوم (يلس ،6220 ،صفحة .)222
ويحدد مبلغ هذا الرسم على وزن اللحم الصافي للحيوانات ،أسس هذا الرسم سنة  2122وفقا لنص المادة
 222من القانون  222-21الصادر في  02ديسمبر  2121والمتضمن قانون المالية لسنة  ،2122ولقد عرف
رسم الذبح عدة تعديالت أدرجت ضمن قوانين المالية ،بحيث قفز من  2,0دج/كلغ سنة تأسيسه إلى 2.2
دج/كلغ حسب قانون المالية لسنة  ( 2112قانون المالية لسنة  ،2112 ،2112الصفحات  .)262-262كما
تم تعديله في قانون المالية التكميلي لسنة  6221في المادة  62ليصبح 22دج/كغ منها  2.2دج لفائدة
صندوق حماية الصحة الحيوانية( .أمر رقم  22-21المؤرخ في  60جويلية  ،6221 ،6221صفحة )24
أ 2-6-الرسم على السكن :يستحق هذا الرسم على المباني ذات الطابع السكني والمنهي الواقعة في البلديات،
ولقد عرف عدة تغيرات إلى غاية قانون المالية التكميلي لسنة  6222بموجب األمر رقم  22-22المؤرخ في
 60يوليو  6222في المادة  12ليصبح يشمل جميع البلديات كما يلي:
 222 دج و 2122دج لكل المحالت ذات الطابع سكني والمنهي الواقعة في بلديات مقر الدوائر
وبلديات واليات الجزائر ،وهران ،عنابة وقسنطينة.
 022 دج و 2622دج بالنسبة للمحالت ذات الطابع سكني والمنهي لباقي البلديات( .أمررقم 22-22
المؤرخ في  60جويلية  ،6222 ،6222صفحة )21
ويحصل رسم السكن من طرف مؤسسة سونلغاز عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز حسب دورية الدفع،
ويدفع ناتج هذا الرسم بكامله للبلديات( .موفق ،6222 ،صفحة )222
ب .الضرائب والرسوم المحلية الموجهة جزئيا إلى البلدية:
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
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ب 2-الرسم على النشاط المنهي (:)TAP
لقد أني ئ هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة  2112ويفرض على األشخاص الطبيعيين والمعنويين
الذين يمارسون نشاط صناعي أو تجاري أو غير تجاري ،فهو يحسب على أساس رقم األعمال المحقق.
وتوزع حصيلة هذا الرسم كما يلي( :شباب ،6222-6226 ،صفحة )262
الحصة العائدة للوالية .% 2.21
الحصة العائدة للبلدية .% 2.02
الحصة العائدة للصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية .%2,22
ب 6-الرسم الجزافي الوحيد :أحدثت هذه الضريبة بموجب نص المادة  646مكرر من قانون المالية 6222
والتي تنص على ما يلي" :تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تحل محل النظام الجزافي للضريبة على الدخل
وتعوض الضريبة على الدخل اإلجمالي" يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كالتالي:
 %22 بالنسبة لألشخاص الطبيعيين الذين يمارسون تجارة بيع البضائع.
 %26 بالنسبة لألشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة أخرى
يوزع ناتج الضريبة الوحيدة الجزافية كما يلي:
 22%ميزانية الدولة.
 12%ميزانية البلديات.
 22%ميزانية الوالية.
 %22الصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
ب 0-الرسم على القيمة المضافة :أسس هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة  ،2112وتم تطبيقه فعليا
إبتداءا من أول أبريل( 2116ناصر ،6220 ،صفحة  .)41ولقد عرف هذا الرسم تغيير في قانون المالية لسنة
 6222ليصبح( :قانون المالية لسنة  ،6222المادة  62و ،6222 ،62صفحة )20
 المعدل العادي 21% :يطبق هذا المعدل على المنتجات والبضائع والخدمات والعمليات التي ال
تخضع بصراحة إلى المعدل المخفض .%21
 المعدل المخفض 21% :يطبق على بعض السلع والخدمات التي تمثل منفعة خاصة على الصعيد
االقتصادي ،االجتماعي والثقافي .يتم توزيع حصيلة الرسم حسب ما يلي:
 %42لميزانية الدولة
 %22للبلدية
 %22للصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
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ب 1-الضريبة على األمالك :تأسست بموجب قانون المالية لسنة  .2112يخضع لهذه الضريبة األشخاص
الطبيعيون الذين يمتلكون األمالك العقارية المبنية ،غير المبنية ،الحقوق العينية العقارية ،واألموال
المنقولة( .يلس ،6220 ،صفحة )220
توزع حاصل هذه الضريبة حسب أحكام المادة  646من قانون الضرائب المباشر كما يلي:
 %22لفائدة ميزانية الدولة.
 %62لفائدة البلدية.
 %62لفائدة حساب التخصيص الخاص بعنوان الصندوق الوطني للسكن.
ب 2-الرسم على الزيوت والشحوم :أني ئ هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة  ،6222يفرض على كل
الشحوم والزيوت وعمليات تحضير الشحوم المستوردة أو المصنوعة داخل التراب الوطني والتي تنجم عن
استعمالها زيوت مستعملة (مسعودي ،6220-6226 ،صفحة  ،)226يوزع هذا الرسم حسب ما يلي:
 %02لصالح البلدية.
 %22لصالح ميزانية الدولة.
 %22الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
 /0مداخيل الممتلكات:
تتوفر البلديات على جملة من الممتلكات سواء كانت عقارية أو منقولة ،ولقد أجاز المشرع للبلديات
التصرف في أمالكها الخاصة عن طريق كراء العقارات والمنقوالت (الشريف ،6220 ،صفحة  ،)22تحدد
مبالغ اإليجار بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي.
 /1موارد االستغالل:
يمكن للبلدية أن تتحصل على بعض اإليرادات من خالل تقديم خدمات لألشخاص عبر مصالحها
العمومية ،ونذكر منها:
 حقوق تسليم عقود اإلدارة (نسخ من المداوالت ،المحاضر.)... حقوق مصالح الحجز على السيارات. حقوق األرصفة العمومية التي يستفيد منها أصحاب المحالت. إسترجاع تكاليف التعقيم والتطهير والمراقبة الصحية. /2الناتج المالي:
يتمثل في فوائد الودائع لدى البنوك ومؤسسات اإلدخار واألسهم ،وأقساط الفوائد (بن منصور و عالوي،
 ،6221صفحة  .)00إضافة إلى األرباح األخرى التي تحققها الخدمات الصناعية ،والتجارية المحلية.
 .6 .6.0المصادر المالية الخارجية
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بما أن مصادر التمويل الذاتي ال تكفي لتغطية الحاجات الضرورية ،فإن الفارق يغطي عادة بموارد مالية
خارجية ،تتمثل في مساعدات اإلدارة المركزية ،وتتمثل هذه اإلعانات في:
 /2إعانات الدولة:
أ .المخططات البلدية للتنمية (:)PCD
يمكن تعريف المخطط البلدي للتنمية على أنه مجموعة الوسائل القانونية والمالية التي تسمح
للجماعات المحلية بتقدير وتجسيد سياستها التنموية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية( .المرسوم
التنفيذي رقم  ،2120 ،202-20صفحة )221
المخططات البلدية للتنمية هي برامج عمل تقررها السلطة المختصة في إطار المخطط الوطني،
ويتم إنجازها عبر مراحل( .شباب ،6222-6226 ،صفحة  )206حيث تقوم كل بلدية بإعداد مشاريعها
التنموية في قائمة اسمية ،يتم المصادقة عليها من طرف الوالية ،بعدها تحرر بطاقة التكفل برخصة
البرنامج ،تم بطاقة االلتزام تتضمن توزيع رخص البرنامج بين بلديات الوالية.
ب .إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (:)FSGCL
يعتبر من أهم المصادر المالية للبلديات في السنوات األخيرة نضيرة المبالغ المالية التي يقدمها في
إطار خلق مشاريع تنموية وهو ما كان يعرف سابقا بالصندوق المشترك للجماعات المحلية .فهو مؤسسة
عمومية ذات طابع إداري ويتمتع باالستقاللية المالية والشخصية المعنوية ،أني ئ بمرسوم رقم 222-21
المؤرخ في  6221/20/61الذي يحدد تنظيمه وكيفية تسييره ،ويترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية.
(مرسوم تنفيذي رقم 222-21المؤرخ في 61مارس ،6221 ،6221صفحة )1
تتمثل موارد هذا الصندوق في:
الرسم على النشاط المنهي
الرسم على القيمة المضافة-قسيمة السيارات المحصلة سنويا من طرف مديرية الضرائب
اقتطاع  %6من اإليرادات التقديرية لكل بلدية.
يتضمن صندوقان وهما:
ب .2-صندوق التضامن :يقدم إعانات إلى قسم تسيير الميزانية المحلية ،وكذلك إعانات استثنائية لمواجهة
الكوارث الطبيعية ،وتخصيصات لقسم التجهيز واالستثمار.


إعانة التوزيع بالتساوي (منح معادلة التوزيع) :تعتبر أهم مورد للبلدية ،ف ي تغطي جزء كبير من

نفقات البلدية ،ف ي تقيد بالميزانية األولية للبلدية ،ويتم تسويتها في الميزانية اإلضافية إما بالزيادة أو
بالنقصان.
منحة التوزيع بالتساوي= (معدل التوازن-المعدل البلدي) * عدد السكان
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 معدل التوازن :تتحصل عليه تبعا لتغيرات المبلغ المخصص سنويا لمنحة التوزيع المتساوي بضبطالمعدل الوطني.
 المعدل البلدي :نحصل عليه انطالقا من العالقة:المعدل البلدي( :الموارد الجبائية +موارد الممتلكات)  /عدد السكان


اإلعانة االستثنائية :هدف هذه اإلعانة هو تحقيق توازن للميزانية عند عدم كفاية الموارد لتغطية

األعباء اإلجبارية ،لتصبح هذه اإلعانة فيما بعد تتكرر بصفة مستمرة ودورية يتم استخدامها لتغطية أجور
المستخدمين ،تكاليف الكهرباء ،الغاز ،الماء .... ،وتعطى بعد تكوين ملف يرسل إلى مصلحة التنشيط
المحلي على مستوى الوالية ثم إلى وزارة الداخلية.


إعانة قسم التجهيز واالستثمار :توجه هذه اإلعانة إلى البلديات المحرومة من حيث موقعها الجغرافي

والتي يعاني مواطنوها من ظروف معيشية صعبة ،كذلك البلديات التي تفوق تكلفة مشاريعها مواردها
المالية .هذه اإلعانة تحمل طابع تخصيص خاص وال يمكن تحويلها من إنجاز مشروع معين إلى آخر ،وإذا
ما ألغي المشروع ترجع إلى الصندوق.
تقترح هذه المشاريع من طرف البلديات ثم يصادق عليها من قبل مجلس وزراء مشترك وذلك حسب
المخطط الوطني للتنمية.
ب .6-صندوق الضمان:
يتمثل موارده في اشتراكات البلدية السنوية بنسبة  %6من الموارد الجبائية لكل بلدية .هدفه تعويض
نقصان مبلغ الضرائب المباشرة المحصل عليها عن قيمة المبالغ التقديرية من خالل إعانة تدعى ناقص
القيمة الجبائية.
باإلضافة لما سبق يقدم الصندوق إعانات أخرى تتمثل في:
اإلعانة المقدمة لفائدة األشخاص المسنين والتي تقتطع من الضريبة الجزافية الوحيدة ،وتعطى لكل
شخص مسن تتوفر فيه الشروط.
ج .البرامج القطاعية الغير ممركزة:
هي برامج ذات طابع وطني تهدف إلى تحقق التوازنات الجهوية ،حيث تدخل ضمنها كل استثمارات الوالية
والمؤسسات العمومية التي تكون وصية عليها ،وتسجل هذه البرامج برمز الوالي وتسلم باسمه ألنه يعتبر
اآلمر بالصرف الوحيد ،حيث توزع األغلفة المالية من طرف وزارة المالية على الواليات بعد استشارة
الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية( .بن منصور و عالوي ،6221 ،صفحة )00
/6القروض:
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يمكن للبلدية اللجوء إلى طلب القروض من البنوك أو المؤسسات المالية المتخصصة وهذا ما
نصت عليه المادة  221من قانون البلدية  ،22-22ولكن القيام بهذه الخطوة مرهونة بقدرة التسديد التي
تتوافر عليها البلدية ،ويبقى اللجوء إلى االقتراض نادر جدا في الجزائر.
/0الهبات والتبرعات:
أعطى القانون الحق للبلديات بقبول الهبات والتبرعات ،ف ي تتكون من األموال التي يتبرع بها
المواطنون مباشرة إلى البلديات ،أو بشكل غير مباشر عن طريق المساهمة في تمويل المشاريع التي تقوم
بها ،وقد تكون نتيجة وصية يتركها أحد المواطنين بعد وفاته ،أو هبة يقدمها أحد المغتربين.
 .1دراسة تطبيقية لبلدية مغنية للفترة من سنة  6222إلى سنة :6221
يتمثل اإلطار المكاني للدراسة في بلدية مغنية التي تقع في الشمال الغربي للجزائر تحديدا على الشريط
الحدودي الجزائري المغربي وفي الجهة الشمالية لوالية مغنية المنتدبة والتي تم استحداثها مؤخرا بموجب
المرسوم الرئاس ي رقم  064-21المؤرخ في  6221المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الواليات،
بعدما كانت تابعة لوالية تلمسان سابقا ،حيث تتربع بلدية مغنية على مساحة قدرها 611كلم ،6ويبلغ عدد
سكانها حاليا حوالي  202.104نسمة (نهاية سنة  ،)6221حيث سنستعرض في دراستنا إلى مدى مساهمة
إعانة الدولة الممنوحة إلى بلدية مغنية في تمويل ميزانيتها.
 .2-1قسم التسيير:
 .2-2-1تطور إيرادات قسم التسيير:
قبل القيام بتحليل اإلعانات المالية الممنوحة إلى بلدية مغنية خالل الفترة الممتدة من سنة 6222
إلى سنة  6221سنقوم أوال بدراسة تطور اإليرادات اإلجمالية للبلدية على طول فترة الدراسة.
جدول  :2تطور إيرادات قسم التسيير لبلدية مغنية من  6222إلى( 6221الوحدة دج)
السنوات
6222
6222
6222

إيرادات قسم التسيير
717 468 461,62
467 301 169,62
562 622 853,68

6224

623 559 773,37
594 779 670,40

6221
المصدر :باالعتماد على الحساب اإلداري لبلدية مغنية لسنوات الممتدة من  6222إلى  6221المقدمة من طرف مصلحة
المالية.

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262
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الشكل  :2منحنى لتطور إيرادات قسم التسيير لبلدية مغنية من  6222إلى ( 6221الوحدة دج).
800 000 000,00

إيرادات
قسم
التسيير

400 000 000,00
200 000 000,00

الوحدة  /دج

600 000 000,00

0,00
2019

2018

2017
السنوات

2016

2015

المصدر :انطالقا من الجدول .2
يتضح لنا بعد تحويل المبالغ الموجودة في الجدول إلى منحنى بياني أن إيرادات قسم التسيير لبلدية مغنية
تعرف تدبدبا كبيرا في مستوياتها .فلقد عرفت إرتفاعا كبيرا ومعتبرا سنة  ،6222نسبة إلى الرواج االقتصادي
الذي عرفته البالد في تلك الفترة مما دفع بالدولة إلى زيادة نسب اإلعانات الممنوحة للبلدية ،لكن في سنة
 6222تم تسجيل إنخفاض كبير في مجموع اإليرادات بسبب الوضع االقتصادي في تلك السنة التي عرفت
إتباع سياسة التقشف المعلن عنها من طرف الدولة ،أما في سنتي  6222و 6224شهدت اإليرادات إرتفاعا
طفيفا فقط ،و في سنة  6221عرفت اإليرادات اإلجمالية لبلدية مغنية تراجعا في مستوياتها.
 .6-2-1بنية اإلعانات المالية الممنوحة ونسبة مساهمتها في إجمالي إيرادات قسم التسيير:
تتمثل اإلعانات والمسـ ـ ـ ــاهمات الممنوحة من طرف الدولة في منح معادلة التوزيع(،)péréquation
ناقص القيمة الجبائية( ،)la moins-valueاإلعانات الخاصــة باألجور واإلعانات ذات تخصــص خاص حيث
تعوض هذه اإلعانات النقص المس ـ ــجل في الموارد األخرى وتعد مورد تكميلي لميزانية البلدية ،بواقي هذه
اإلعانات يتم إعادتها إلى الجهة المصـ ـ ـ ــدرة لها إذا كانت تفوق  22.222,22دج أما إذا كانت أقل يسـ ـ ـ ــمح
باستعمالها مع إحترام التخصيص الخاص بها.
الجدول  :6نسبة مساهمة اإلعانات المالية الممنوحة إلى إجمالي إيرادات قسم التسيير لبلدية
مغنية من  6222إلى (6221الوحدة دج).
اإلعانات الممنوحة
السنوات إيرادات قسم التسيير
النسبة %
المبلغ
54.59% 391 681 514,00
717 468 461,62 6222
51.02% 238 425 000,00
467 301 169,62 6222
44.26% 249 023 000,00
562 622 853,68 6222
47.96% 299 090 000,00
623 559 773,37 6224
64.42% 383 209 817,29
594 779 670,40 6221
المصدر :باالعتماد على الحساب اإلداري لبلدية مغنية من  6221 - 6222المقدمة من طرف مصلحة المالية.

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
يومي  62و  62جانفي -6262الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء
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الشكل  :6رسم بياني لمساهمة اإلعانات الممنوحة إلى إجمالي إيرادات قسم التسيير لبلدية مغنية
من  6222إلى 6221
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المصدر :انطالقا من الجدول .6

من خالل تحليل معطيات الجدول رقم  26والتمثيل البياني رقم  6فإن هذه الموارد تساهم بنسب
كبيرة في إجمالي إيرادات قسم التسيير لبلدية مغنية حيث تتراوح النسب ما بين 11و 21حيث بلغت
نسبة اإلعانة  %21في سنة  ،6222إال أنها شهدت إنخفاضا في السنوات الموالية(من سنة  6222إلى سنة
 ،)6224ولكن في سنة  6221سجلت إرتفاعا جيدا نتيجة المبلغ المقدم من طرف الدولة في شكل منحة
معادلة التوزيع التي تعتبر مصدرا تكميليا لتعويض النقص في الميزانية حيث قدرت نسبة اإلعانة بـ
21,16من إجمالي إيرادات التسيير.
 .6-1قسم التجهيز و اإلستثمار العمومي
 .6-6-1تطور إجمالي إيرادات قسم التجهيز و اإلستثمار العمومي:
قبل القيام بتحليل لإلعانات المالية الممنوحة والمتعلقة بقسم التجهيز و اإلستثمار العمومي خالل
الفترة الممتدة من سنة  6222إلى سنة  6221سنقوم أوال بدراسة تطور اإليرادات اإلجمالية لهذا القسم
طول فترة الدراسة ،وتعتمد إيرادات قسم التجهيز واالستثمار أساسا على:
اإلقتطاع لنفقات التجهيز و اإلستثمار العمومي.
اإلعانات المقدمة من طرف الدولة أو صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية أو الوالية.
التنازل عن العقارات (األثاث ،العتاد الكبير.)..،
الفائض المرحل.
الجدول  :0تطور إجمالي إيرادات قسم التجهيز و اإلستثمار العمومي لبلدية مغنية من  6222إلى
(6221الوحدة دج)
السنوات
2015
2016

إيرادات قسم التجهيز واإلستثمار
1 103 239 614,04
1 507 834 106,45

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262
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1 332 253 424,86
2017
1 490 783 376,59
2018
1 678 684 278,93
2019
المصدر :باالعتماد على الحساب اإلداري لبلدية مغنية لسنوات الممتدة من  6222إلى  6221المقدمة من طرف
مصلحة المالية.

الشكل  :0رسم بياني لتطور إجمالي إيرادات قسم التجهيز و اإلستثمار لبلدية مغنية من  6222إلى
(6221الوحدة دج)
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المصدر :انطالقا من الجدول 0

يتضــح لنا من خالل المنحنى البياني رقم  20أن إيرادات قســم التجهيز و اإلســتثمار العمومي لبلدية
مغنية تسـ ــجل إرتفاعا مسـ ــتمرا بإسـ ــتثناء سـ ــنة  6222حيث شـ ــهدت إنخفاضـ ــا إلى أنها عاودت اإلرتفاع من
جديد في سـنتي  6224و 6221وهذا نتيجة إرتفاع حصـة باقي اإلنجاز المتبقي من السنوات السابقة الناجم
عن التأخر في إنجاز مش ــاريع المس ــجلة بقس ــم التجهيز ،وكذلك إرتفاع نس ــبة اإلقتطاع من إيرادات قسـ ـم
التسيير التي قامت بها البلدية ،باإلضافة إلى اإلعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة.
.0-6-1نسبة مساهمة مخططات البلدية للتنمية إلى إجمالي إيرادات قسم التجهيز و اإلستثمار العمومي:
الجدول  :1تطور نسبة مخططات البلدية للتنمية إلى إجمالي إيرادات قسم التجهيز و اإلستثمار
العمومي لبلدية مغنية من  6222إلى (6221الوحدة دج)
السنوات
6222
6222
6222
6224
6221

إيرادات قسم التجهيز
واإلستثمار
1 103 239 614,04
1 507 834 106,45
1 332 253 424,86
1 490 783 376,59
1 678 684 278,93

مخططات البلدية للتنمية
النسبة %
المبلغ
%11.67 128 697 511,63
%16.53 249 210 340,44
%10.42 138 973 252.95
%17.13 255 350 786,95
09.01% 151 317 838,03

المصدر :باالعتماد على الحساب اإلداري لبلدية مغنية لسنوات الممتدة من  6222إلى 6221
المقدمة من طرف مصلحة المالية.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
يومي  62و  62جانفي -6262الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء
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الشكل  :4تطور نسبة مساهمة مخططات البلدية للتنمية إلى إجمالي إيرادات قسم التجهيز و اإلستثمار
لبلدية مغنية من  6222إلى (6221الوحدة دج)
2 000 000 000,00
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المصدر :انطالقا من معطيات الجدول 4

تعتبر مخططات البلدية للتنمية من بين أهم مصــادر التمويل الخارجي لميزانية البلدية كونها موجهة
لالهتمام بكل الهياكل القاعدية كتعبيد الطرق الحض ـ ـ ـ ــرية بالخرس ـ ـ ـ ــانة الزفتية ،التهيئة العمرانية ،وبناء
الهياكل الرياض ــية ،الثقافية والص ــحية .ومن خالل الش ــكل أعاله يتض ــح لنا أن نس ــبة اإلعانة الممنوحة في
إطار مخططات البلدية للتنمية خالل ســنوات الدراســة كانت تتراوح ما بين  %1و ،%22حيث شــهدت ســنة
 6222وس ـ ــنة  6224أعلى النس ـ ــب وهذا راجع إلى اجم ونوعية المش ـ ــاريع المقترحة من طرف البلدية من
جهة ،وكذلك ســياســة الدولة الرامية إلى تهيئة المناطق المحرومة وســعيها إلى توفير االحتياجات الض ـرورية
للمواطنين من جهة أخرى.
.1-6-1نسبة إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية:
الجدول  :2تطور نسبة إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية إلى إجمالي إيرادات
قسم التجهيز و اإلستثمار لبلدية مغنية من  6222إلى (6221الوحدة دج)
السنوات

إيرادات قسم التجهيز واإلستثمار
العمومي

6222
6222
6222
6224
6221

1 103 239 614,04
1 507 834 106,45
1 332 253 424,86
1 490 783 376,59
1 678 684 278,93

إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات
المحلية
النسبة %
المبلغ
/
/
%23.01
347 000 000.00
/
/
%11.82
176 206 000.00
%28.74
472 599 000.00

المصدر :باالعتماد على الحساب اإلداري لبلدية مغنية لسنوات الممتدة من  6222إلى 6221
المقدمة من طرف مصلحة المالية.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262
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الشكل  :2تطور نسبة إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحليةإلى إجمالي إيرادات
قسم التجهيز و اإلستثمار العمومي لبلدية مغنية من  6222إلى (6221الوحدة دج)
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المصدر :انطالقا من معطيات الجدول 2

يتضح لنا من خالل الجدول رقم  2والتمثيل البياني رقم  22أن إعانات هذا الصندوق منحت ألول
مرة في سنة  6222وقد استفادت البلدية من إعانة مالية معتبرة قدرت نسبتها ب ـ  ،%60وذلك لتهيئة المناطق
الحدودية ،وهو ما يعكس إرادة الدولة والمتمثلة في القضاء على السوق الموازية والتهريب في المناطق
الحدودية ،ثم تنعدم هذه اإلعانة في سنة  6222لتعود من جديد في سنتي  6224و 6221حيث قدرت نسبة
اإلعانة في السنة األخيرة ب ـ  %64,21وهي نسبة مرضية جدا ،ووجهت هذه اإلعانة إلى التكفل بانشغاالت
سكان القرى متمثلة في الربط بشبكة الغاز الطبيعي ،والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتكسية بالخرسانة
الزفتية للطرق الحضرية ،إنجاز مالعب الجوارية وتغطيتها بالعشب االصطناعي.
.2الخاتمة:
تعتبر اإلعـانـات الممنوحة من طرف الدولة لفائدة البلديات مص ـ ـ ـ ــدرا هاما لتمويل ميزانية البلدية
وذلك نتيجة لقيمة واجم هذه اإلعانات الممنوحة ونس ـ ـ ــبها العالية في ميزانية البلدية مما يفس ـ ـ ــر لنا أن
البلديات الجزائرية تعتمد وبش ـ ـ ـ ــكل كبير على إعانات الدولة المختلفة للقيام بنش ـ ـ ـ ــاطها ،وهذا راجع إلى
ض ــعف ومحدودية مواردها المالية خاص ــة الجبائية منها نتيجة عدة عوامل مختلفة ،إلى أن هذه اإلعانات
تجعل البلدية دائما تعاني من عدم االستقالل المالي والتبعية لإلدارة المركزية.
النتائج المتوصل إليها من الدراسة:
من خالل دراس ــتنا هذه والمتعلقة بدراس ــة اإلعانة المالية الممنوحة من طرف الدولة لفائدة بلدية
مغنية توصلنا إلى:
 أن اإلعانات المالية الممنوحة تش ـ ــكل نس ـ ــب عالية في تمويل ميزانية البلدية ،أي أنها تعتبر مورد
هام في تمويل الميزانية.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية تثمين
يومي  62و  62جانفي -6262الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء

444

قهواجي مليكة ومكيديش محمد

 تعرف هذه اإلعانات تنوع حيث تس ـ ــتفيد بلدية مغنية من إعانات ص ـ ــندوق الض ـ ــمان والتض ـ ــامن
للجماعات المحلية وكذلك اإلعانات الممنوحة في إطار مخططات البلدية للتنمية.
 تمتـاز هـذه اإلعـانات بتخص ـ ـ ـ ــيص خاص أي أنها موجهة من طرف الدولة إلى أمر معين كالتكفل
بالتغذية المدرسـ ـ ــية أو صـ ـ ــيانة المدارس االبتدائية ،وال يسـ ـ ــمح للبلدية في التصـ ـ ــرف فيها بحرية
مطلقة.
 توجه أغلب هذه اإلعانات إلى مشاريع تنموية في البلدية.
إنطالقا من النتائج المتوصل إليها يمكن إعطاء التوصيات التالية:
 العمل على تحصيل اإليرادات على مستوى البلدية خاصة التي يقع تحصيلها على عاتق خزينة
البلدية.
 ترشيد النفقات لتحقيق االستقالل المالي.
 تفعيل دور األجهزة الرقابية على أموال البلدية.
 إعادة النظر في الخدمات التي تقدمها البلدية مجانا ،عن طريق فرض رسوم على هذه الخدمات.

 .2اإلحاالت والمراجع:
.2
.6

.0
.1
.2
.2
.2

الجمهوريـة الجزائريـة الـديمقراطيـة الش ـ ـ ـ ــعبيـة ،وزارة الـداخليـة والجماعات المحلية ،قانون 22-22
المتعلق بالبلدية ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،02المؤرخ في  66يونيو .6222
الـجـمـهـوري ـ ــة الـجـزائـري ـ ــة ال ـ ــديـمـقـراطـي ـ ــة الش ـ ـ ـ ـعـبـي ـ ــة ،الـمـرس ـ ـ ـ ــوم الـتنفي ـ ــذي رقم  062-22المؤرخ
في20ديســمبر ،6222يحدد األحكام الخاص ــة المطبقة على األمين العام للبلدية ،الجريدة الرس ــمية،
العدد  22 ،20ديسمبر .6222
الجمهوري ــة الجزائريـ ــة الـ ــديمقراطيـ ــة الش ـ ـ ـ ــعبي ــة ،قرار وزاري مش ـ ـ ـ ــترك المؤرخ في ،6222/26/62
الجريدة الرسمية ،العدد  ،21المؤرخ في ،6224/26/22
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـ ـ ــعبية ،وزارة المالية ،قانون المالية لسـ ـ ــنة  ،6222ديسـ ـ ــمبر
.6222
الجمهوريـة الجزائريـة الــديمقراطيـة الش ـ ـ ـ ــعبيــة ،وزارة المـاليــة ،قـانون  21-21والمتض ـ ـ ـ ــمن قــانون
المالية لسنة  ،6262الجريدة الرسمية ،العدد 02 ،42ديسمبر.6221
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـ ــعبية ،وزارة المالية ،قانون المالية لسـ ــنة  ،2112ديسـ ــمبر
 ،2112ص .262-262
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية ،وزارة المالية ،أمر رقم  22-21المؤرخ في  66جويلية
 6221المتض ــمن قانون المالية التكميلي لس ــنة  ،6221الجريدة الرس ــمية ،العدد  62 ،11جويلية
.6221
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مساهمة إعانات الدولة في تمويل ميزانية البلدية -دراسة حالة بلدية مغنية (– )6222-6221

 .4الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية ،وزارة المالية ،أمر رقم  22-22المؤرخ في  60جويلية
 6222المتض ــمن قانون المالية التكميلي لس ــنة  ،6222الجريدة الرس ــمية ،العدد  60 ،12جويلية
.6222
 .1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية ،وزارة المالية ،قانون المالية لســنة  ،6222العدد،22
 61ديسمبر  ،6222المادة 62و.62
 .22الجمهوريـة الجزائريـة الـديمقراطيـة الش ـ ـ ـ ــعبية ،وزارة المالية ،المرس ـ ـ ـ ــوم التنفيذي رقم 202-20
المتضـمن شـروط تسـيير وتنفيذ المخططات البلدية للتنمية المؤرخ في  21أوت  ،2120العدد،22
 62أوت .2120
 .22الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية ،وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،مرســوم تنفيذي
رقم 222-21المؤرخ في 61مارس 6221المتض ــمن إنش ــاء ص ــندوق التض ــامن والض ــمان للجماعات
المحلية ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،21المؤرخ في  6أفريل .6221
 .26الش ـ ــريف رحماني ،أموال البلديات الجزائرية ،االعتدال ،العجز ،والتحكم الجيد في التس ـ ــيير ،دار
القصبة للنشر( ،الجزائر :دار القصبة للنشر.)6220 ،
 .20ناص ـ ـ ــر مراد ،اإلص ـ ـ ــالح الض ـ ـ ــريبي في الجزائر للفترة  ،2116-6220منش ـ ـ ــورات بغدادي( ،الجزائر:
منشورات بغدادي.)6220 ،
 .21يلس ش ـ ـ ـ ــاوش بش ـ ـ ـ ــير ،المــاليــة العــامــة-المبــادئ العــامــة وتطبيقــاتهــا في القــانون الجزائري ،ديوان
المطبوعات الجزائرية( ،الجزائر :ديوان المطبوعات الجزائرية.)6220 ،
 .22عبد القادر موفق ،االســتقاللية المالية للبلدية في الجزائر ،مجلة أبحاث اقتصــادية وإدارية ،العدد
 ،6ديسمبر .6222
 .22خلوط عواطف ،إش ـ ــكالية مس ـ ــاهمة الضـ ـ ـرائب في تمويل الجماعات المحلية دراس ـ ــة حالة بلدية
تلمس ـ ـ ــان ،رس ـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ــتير في العلوم االقتص ـ ـ ــادية ،تخص ـ ـ ــص اقتص ـ ـ ــاد التنمية ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية ،جامعة تلمسان.6221،
 .22ش ـ ــباب س ـ ــهام ،إش ـ ــكالية تس ـ ــيير الموارد المالية للبلديات الجزائرية دراس ـ ــة تطبيقية :حالة بلدية
معس ـ ـ ــكر ،مذكرة لنيل ش ـ ـ ــهادة الماجيس ـ ـ ــتر في العلوم االقتص ـ ـ ــادية في إطار مدرس ـ ـ ــة الدكتوراه،
تخصص تسيير المالية العامة ،جامعة تلمسان ،الجزائر.6222 ،
 .24عبد الكريم مس ـ ـ ــعودي ،تفعيل الموارد المالية للجماعات المحلية – دراسـ ـ ــة حالة بلدية أدرار،-
رسـ ــالة مقدمة لنيل شـ ــهادة الماجيسـ ــتر في العلوم االقتصـ ــادية ،تخصـ ــص تسـ ــيير المالية العامة،
جامعة تلمسان.6220-6226 ،
19. Cherif rahmani, les finances des communes algériennes, casbah édition, Alger, Algérie, 2002.
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:ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى عرض أساليب وآليات استغالل وتثمين األمالك البلدية المنتجة للمداخيل
 ولقد توصلنا إلى أن البلدية تسعى جاهدة إلى.وكدراسة حالة قمنا بدراسة تحليلية لبلدية تيجالبين
 كما أنها.االستغالل األمثل ألمالكها المنتجة للمداخيل وخاصة إحصائها وإعادة تثمينها وتحصيل مواردها
 إعذار المستفيدين من،اتخذت بعض اإلجراءات الالزمة لغرض ذلك من انجاز لممتلكات منتجة للمداخيل
 تجديد سجل المكونات العقارية للبلدية وغيرها من اإلجراءات التي تسمح،األمالك البلدية لتسديد ديونهم
 كما توصلنا إلى أن أكبر عائق يعترض ترشيد.بإعادة تثمين االيرادات واالستغالل األمثل للموارد واألمالك
وتثمين أمالكها هو ضعف تحصيل الديون مما يشكل ضعفا في النواتج المالية المتأتية من استغالل األمالك
.البلدية
. األمالك البلدية؛ مداخيل األمالك؛ تثمين األمالك البلدية؛ استغالل األمالك البلدية:الكلمات المفتاحية
Abstract:
This study aimed at presenting methods and mechanisms for the exploitation and valuing of municipal
property producing incomes, and in order to achieve this, we conducted an analytical study of the municipality
of Tejlabin .
We have concluded that the municipality strives to optimize the exploitation of its income-producing
properties, especially its statistics, re-valuation and collection of its resources. It has also taken some necessary
measures for the purpose of completing income-generating properties, excused the beneficiaries of municipal
property to pay off their debts, renewed the register of municipal property components and other measures
that allow for the re-valuation of revenues and the optimal exploitation of resources and property .We have
also found that the biggest obstacle to the rationalization and valuing of property such as the municipality is
poor debt collection, which constitutes a weakness in the financial outputs derived from the exploitation of
municipal property.
Keywords: Municipal property; property income; valuation of municipal property; exploitation of municipal
property.
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 .2مقدمة:
تعتبر األمالك الخاصة للبلدية أكثر مصادر تمويل ميزانية البلدية نظرا لما تدره من مداخيل معتبرة،
وذلك لطبيعتها القانونية الخاصة المالية واالمتالكية التي تسمح باستغاللها والتصرف فيها بالتأجير والتبادل
والتنازل وغيرها من األساليب القانونية التي تسير وفق األطر والضوابط المنسجمة مع الموجبات
ّ
ّ
والمحددات التي يفرضها اقتصاد السوق ،األمر الذي يسمح بتوفير مداخيل هامة للبلدية كلما تم تسيير
ممتلكاتها وتثمين مواردها بشكل عقالني ورشيد منسجم مع قواعد السوق.
ورغم هذه األهمية البالغة لمداخيل األمالك إال أن مسؤولي الجماعات اإلقليمية لم يهتموا بها بالشكل
الالزم وعلى عكس ذلك ابدوا تهاونا وإهماال لقواعد التسيير الحسن ألمالكهم ولم يتمكنوا من تحصيل كافة
المداخيل المترتبة عن استغالل هذه األمالك مما ساهم في عجز ميزانياتهم ،وضعف تنموي واضح في ظل
الصعوبات التي يواجهها االقتصاد الوطني.
لذلك فإن تحسين مستوى موارد الجماعات المحلية وخاصة البلديات يفرض على المسؤولين
والمنتخبين لعب دور هام وأكثر دينامكية والبحث الدائم والمستمر عن نواتج األمالك وتحصيلها الفعلي،
وبذل كافة الجهود لتحسين مردودية األمالك البلدية وأخذ التدابير الالزمة لتثمينها دوريا ،واالنتقال في تسيير
أمالك البلدية من التسيير التقليدي إلى التسيير الحديث الذي يعتمد على عصرنة تسيير ممتلكات الجماعات
اإلقليمية بصفة عامة ،خاصة في ظل التزايد المستمر للنفقات الناتجة أساسا عن االستثمارات االجتماعية
واالقتصادية التي تولد نفقات مهمة لتسييرها وصيانتها.
وعلى هذا األساس جاءت هذه الورقة البحثية التي سنحاول من خاللها اإلجابة على اإلشكالية التالية:
ما هي الطرق واألساليب الناجعة الستغالل وتثمين األمالك البلدية المنتجة للمداخيل؟
وتتفرع عن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:
فيما تتمثل أمالك البلدية المنتجة للمداخيل؟
ما هي األساليب المستخدمة لتثمين األمالك البلدية وترشيد استغاللها؟
ما هي الصعوبات التي تعترض ترشيد استغالل األمالك البلدية ؟
ما هي اإلجراءات واألساليب المتبعة من قبل بلدية تيجالبين لتثمين أمالكها؟
فرضية البحث الرئيسية:
تعد المحافظة على األمالك البلدية وإحصائها بصفة دورية األسلوب األفضل لتثمين هذه األمالك
وترشيد استخدامها.
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أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى تبيان طرق وأساليب استغالل وتثمين األمالك الخاصة للبلدية وجعلها أكثر
مردودية ،نظرا لجدوى وأهمية ترشيد كيفيات استغالل هذه األمالك الخاصة باعتبارها رهان أساس ي إلثراء
الذمة المالية وتثمين مداخيل البلدية وجعل ممتلكاتها الخاصة أكثر إنتاجية وفعالية.
المنهي المتبع:
من أجل تحقيق أهداف البحث ،تم استخدام المنهجين الوصفي والتحليلي الذي يتفق مع طبيعة
موضوع البحث ،حيث اعتمدنا في جمع المعلومات على الكتب والمجالت والقوانين .أما الجانب التطبيقي
فلقد استخدمنا منهي دراسة حالة من خالل عرض وتحليل إيراد وضعية بعض أمالك بلدية تيجالبين للفترة
الممتدة من  6221-6226وعرض مختلف اإلجراءات المتخذة لتثمين أمالكها وترشيد نفقاتها.
تقسيمات البحث:
وقصد اإلجابة على اإلشكالية المطروحة قسمنا بحثنا هدا إلى المحاور التالية:
 اإلطار المفاهيمي لألمالك البلدية؛ أنواع مداخيل األمالك البلدية؛ طرق تسيير األمالك البلدية وأساليب تثمينها؛ الصعوبات التي تعترض ترشيد استغالل األمالك البلدية وسبل تجاوزها؛ مظاهر وإجراءات تثمين األمالك البلدية وترشيد النفقات على مستوى بلدية تيجالبين والية بومرداس. .6اإلطار المفاهيمي لألمالك البلدية:
 .2 .6تعريف األمالك الوطنية:
تعرف األمالك الوطنية عامة بأنها األموال المملوكة للدولة أو ألحد األشخاص التابعين لها الخاضعين
للقانون العام ،وتشمل عقارات طبيعية واصطناعية ومنقوالت مخصصة للمنفعة العامة أو موضوعة
الستعمال الجمهور فعليا أو بموجب قانون 1.وتشتمل األمالك الوطنية على مجموع األمالك والحقوق
المنقولة والعقارية والتي تحوزها الدولة وجماعاتها االقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة .وتتكون هذه
األمالك الوطنية من:

2

 األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة؛
 األمالك العمومية والخاصة التابعة للوالية؛
 األمالك العمومية والخاصة التابعة للبلدية.
يخضع توزيع األمالك الوطنية العمومية التابعة للدولة واألمالك الوطنية العمومية التابعة للوالية
واألمالك الوطنية العمومية التابعة للبلدية ،وكذا تسييرها من قبل مختلف الجماعات العمومية لمبادئ
وقواعد تم وضعها وتلخيصها وتصنيفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها3.
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وسنركز من خالل هذه الورقة البحثية على األمالك البلدية.
 . 6.6تصنيف األمالك الوطنية التابعة للبلدية:
تشمل األمالك البلدية أمالكها العقارية والمنقولة ،والتي تصنف إلى أمالك عمومية وأخرى خاصة،
وقد جاء النص على ذلك في الدستور وفي قانون األمالك الوطنية رقم  02-12المعدل والمتمم بالقانون
 21-24وكذا قانون البلدية رقم

4.22-22

أ .األمالك العمومية التابعة للبلدية :تتشكل األمالك العمومية للبلدية من األمالك العمومية الطبيعية
واألمالك العمومية االصطناعية طبقا ألحكام القانون المنظمة لألمالك الوطنية .وهي غير قابلة للتنازل وال
التقادم وال الحجز5.
وتتكون األمالك الوطنية العمومية في مفهوم قانون األمالك الوطنية من:
 األمالك العمومية الطبيعية :وتشتمل على ما يأتي6: شواطئ البحر؛ قعر البحر اإلقليمي وباطنه؛ المياه البحرية الداخلية؛ طرح البحر ومحاسره. مجاري المياه ورقائق المجاري الجافة ،وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري والبحيراتوالمساحات المائية األخرى أو المجاالت الموجودة ضمن حدودها؛
 المجال الجوي اإلقليمي؛ الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية. األمالك العمومية االصطناعية :تشتمل على ما يأتي7: األراض ي المعزولة اصطناعيا عن تأثير األمواج؛ السكك الحديدية وتوابعها الضرورية الستغاللها؛ الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها المخصصة لحركة المرور البحرية؛ الموانئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية وغير المبنية المخصصة لفائدة المالحةالجوية؛
 الطرق العادية والسريعة وتوابعها؛ المنشآت الفنية الكبرى والمنشآت األخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومية. اآلثار العمومية والمتاحف واألماكن والحظائر األثرية؛ الحدائق المهيأة؛ البساتين العمومية؛ األشياء واألعمال الفنية المكونة لمجموعات التحف المصنفة؛ المنشآت األساسية الثقافية والرياضية؛ المحفوظات الوطنية؛الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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 حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية اآليلة إلى األمالك الوطنية العمومية؛ المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات اإلدارية المصممة أو المهيأة إلنجازمرفق عام؛
 المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا وبحرا وجوا؛ المعطيات المترتبة عن أعمال التنقيب والبحث المتعلقة باألمالك المنجمية للمحروقات.ب .األمالك الخاصة التابعة للبلدية :تشتمل األمالك الخاصة للبلدية ،على الخصوص ،ما يأتي:
 جميع البنايات واألراض ي التي تملكها البلدية غير المصنفة ضمن أمالكها والمخصصة للمصالح والهيئاتاإلدارية؛
 المحالت ذات االستعمال السكني وتوابعها المتبقية ضمن األمالك الخاصة للبلدية أو التي أنجزتها بأموالهاالخاصة؛
 األراض ي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية؛ األمالك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة؛ العقارات والمحالت ذات االستعمال المنهي أو التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكيتها إلى البلدية وفق ما نصعليه القانون؛
 المساكن اإللزامية أو الوظيفية كما هي معرفة قانونا والتي نقلت ملكيتها إلى البلدية؛ األمالك التي ألغي تصنيفها من األمالك العمومية الوطنية والعائدة إليها؛ الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية والتي تقبلها حسب األشكال والشروط التي ينص عليها القانون؛ األمالك اآلتية من األمالك الخاصة للدولة أو الوالية التي تم التنازل عنها للبلدية أو انتقلت ملكيتها التامةإليها؛
 األمالك المنقولة والعتاد الذي اقتنته أو أنجزته البلدية بأموالها الخاصة؛ الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها والتي تمثل مقابل قيمة حصص مساهمتها فيتأسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي.
8

 .0أنواع مداخيل األمالك البلدية
باإلضافة إلى التصنيف السابق لألمالك البلدية تصنف أمالك البلدية كذلك إلى أمالك منتجة
للمداخيل وأمالك غير منتجة للمداخيل:
 .2.0األمالك غير المنتجة للمداخيل:
وتشمل الممتلكات العقارية كالمدارس ،قاعات العالج ،بيوت الشباب ،المكاتب ،المساجد ،النصب
التذكارية والتاريخية...الخ  .كما تشمل أيضا شبكة الطرقات البديلة ،المساحات الخضراء واإلنارة
العمومية9.
 .6.0األمالك المنتجة للمداخيل:
وتشمل الممتلكات العقارية والمنقولة التي تدر مدخوال والتي تطرقنا إليها في األمالك الخاصة للبلدية.
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وفيما يلي عرض مختصر ألهم إيرادات األمالك المنتجة للمداخيل:

10

أ .إيجار العقارات :يمكن للبلديات أن تؤجر العقارات التابعة ألمالكها الخاصة عن طريق المزايدة ،ومن
أجل دعم موارد البلديات منحت لها الدولة بعض ممتلكاتها من أجل تمكينها من استغاللها ماليا .وتتمثل
إيرادات األمالك المنتجة للمداخيل في ناتج كراء ممتلكات البلدية التالية:
 إيجار األمالك العقارية:
المحالت ذات االستعمال السكني؛
المحالت ذات االستعمال التجاري ،والمذابح؛
مواقف السيارات؛
حقوق المكان داخل األسواق؛
مداخيل المخيمات الصيفية؛
حقوق الحفالت؛
الحجز العمومي؛
كراء األسواق األسبوعية واليومية؛
مداخيل بيع المنتجات البلدية.
 إيجار األمالك المنقولة:
العتاد (شاحنات ،حافالت وغيرها)؛
المعدات الكبيرة (تجهيزات األشغال العمومية).
يجب أن تتم كل العمليات المتعلقة باإليجار والتنازل عن الممتلكات العقارية والمنقولة بمداولة من
المجلس الشعبي البلدي وعن طريق عقد أو دفتر الشروط المتضمن االلتزامات المفروضة على المستأجر.
أما في حالة بيع ممتلكاتها  ،يتعين على البلدية التطبيق الصارم لمبدأ المناقصة العالنية لعمليات بيع
ممتلكاتها.
ب .حقوق الوقوف أو أتاوى حق استعمال واستغالل الطرقات :وهي تؤسس في حالة الشغل الفعلي ولمدة
محدودة لموقع على الطرقات العمومية وتحدد األتاوى المذكورة في المادتين  22-26من القانون 02-12
المتضمن قانون األمالك الوطنية المستحقة للدولة أو الوالية أو البلديات لقاء استعمال أمالكها العمومية
بشكل خاطئ وظرفي ،بعد الحصول على رخصة مصلحة الطرقات ،من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين
خاضعين للقانون العام أو الخاص.
ت .حق شغل األماكن والساحات العمومية :وهي حقوق تؤسس نتيجة استغالل الساحات العامة واألماكن
العمومية إلقامة أسواق أسبوعية ،تجمعات اقتصادية ،مهرجات سياسية ،ندوات فكرية فنية رياضية،
وكل المرافق العمومية ألغراض مشروعة قانونا.
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يؤسس الرسم بمداولة مصادق عليها من طرف الوصاية يحدد من خاللها قيمة الرسم عن المكان
المراد إيجاره بالتحديد في اليوم أو في الشهر أو في السنة .بإمكان البلدية أن تحصل على عوائد هذه الحقوق
بواسطة المزايدة أو أن تتكفل هي بتسيير هذه العملية مباشرة ويتحدد هذا السعر على أساس المساحة
المشغولة او طبيعة البضائع المعروضة وقيمتها.
ث .امتيازات المقابر :رخص األمر المؤرخ في  22ديسمبر  2122للبلديات التنازل عن قطع أرضية داخل
المقبرة إلى من يريدون أن يمتلكوا مكانا معينا لتأسيس مدافن خاصة لدفن موتاهم .وتنقسم هذه التنازالت
إلى تنازالت لمدة  02سنة قابلة للتجديد ،أو مؤقتة ال تتجاوز مدتها  22سنة غير قابلة للتجديد .ال يتم أي
تنازل إال بدفع مبلغ من المال إلى البلدية .وتقترح هذه األخيرة على الوالي تعريفات التنازل للمصادقة عليها،
ويخصص التنازل كله للبلدية وحدها.
 .1طرق تسيير األمالك البلدية و أساليب تثمينها
 .2 .1طرق التقنية التدخل:
بالرجوع إلى النصوص القانونية الواردة في قانون البلدية أو المراسيم التطبيقية أو اللوائح التنظيمية
تتمثل طرق تسيير األمالك البلدية في طريقة االستغالل المباشر أو عن طريق وكاالت أو مؤسسات عامة أو
عن طريق عقود االمتياز وااليجار ،نوجزها على النحو التالي:
أ .أسلوب االستغالل المباشر :يقصد باالستغالل المباشر أو اإلدارة المباشرة أن تقوم البلدية ،بنفسها
وتحت مسؤوليتها بإدا ة مرفق عام مستعينة في ذلك بأموالها وموظفيها ومستخدمة وسائل القانون العام11.
ر
ويترتب على ذلك أن يعتبر موظفي المرافق التي تدار بهذا األسلوب موظفين عموميين وتعد أموال المرفق
أمواال عامة تتمتع بالحماية القانونية المقررة للمال العام 12.ويأخذ شكلين:
 االستغالل المباشر لمصلحة البلدية :يمكن البلدية أن تستغل مصالحها العمومية عن طريق االستغالل
المباشر .حيث تقيد إيرادات ونفقات االستغالل المباشر في ميزانية البلدية .ويتولى تنفيذها أمين خزينة
البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية13.
 االستغالل المباشر لوكالة مستقلة ماليا دون الشخصية المعنوية :حيث يمكن للبلدية أن تقرر منح
ميزانية مستقلة لبعض المصالح العمومية المستغلة مباشرة14.
ب .أسلوب التسيير بواسطة المؤسسات العمومية البلدية :يمكن للبلدية أن تني ئ مؤسسات عمومية
بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة من أجل تسيير مصالحها15.
وتكون هذه المؤسسات ذات طابع إداري أو صناعي و تجاري .وتلتزم المؤسسات ذات الطابع الصناعي و
التجاري بالموازنة بين اإليرادات والنفقات 16.ومن أمثلة ذلك مرافق النقل بالسكك الحدیدیة أو الطائرات
أو مرفق البرید أو مرفق توزیع الكهرباء والغاز حیث اعتبر المشروع الجزائري المؤسسة العامة ذات الطابع
الصناعي والتجاري تاجرة في عالقتها مع الغير وأخضعها لقواعد القانون التجاري17.
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ج .االمتياز وتفويض المصالح العمومية :تنص المادة  222من قانون البلدية على أنه يمكن للمصالح
العمومية البلدية أن تكون محل امتياز طبقا للتنظيم الساري المفعول .ويخضع االمتياز لدفتر شروط
نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.
وعقد االمتياز هو عقد أو اتفاق تكلف اإلدارة المانحة سواء كانت الدولة أو الوالیة أو البلدیة ،بموجبه
شخصا طبیعیا فردا أو شخصا معنویا من القانون العام أو القانون الخاص ویسمى صاحب االمتیاز بإدارة
الموقف مستخدما عماله وأمواله ومستعمال المسؤولیة الناجمة عن ذلك ،وفي المقابل القیام بهذه الخدمة
أي تسیير المرفق العمومي ،حیث یتقاض ى صاحب االمتیاز مقابل مبلغ مالي یحدد في العقد یدفعه المنتفعون
بخدمات المرفق18.
 التأجير :ويدخل في ذلك المحالت ،األكشاك  ،السكنات  ،عتاد األشغال العمومية .....الخ وهذا حسب
التعليمة الوزارية رقم  416-11المؤرخة في  2111/26/22المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية
وتأجيرها19.
 .6 .1أساليب تثمين األمالك البلدية المنتجة للمداخيل:
قصد تثمين مداخيل أمالك البلدية يتعين عليها القيام بما يلي:
أ .جرد األمالك وعقود تسييرها والرقابة عليها :يعني الجرد العام لألمالك الوطنية ،التسجيل الوصفي
والتقويمي لجميع األمالك الخاصة والعامة التابعة للدولة والوالية والبلدية والتي تحوزها مختلف المنشآت
والمؤسسات والهياكل التي تنتمي إليها أو التي تخصص للمؤسسات والهيئات العمومية.20 .
يتم إحصاء األمالك البلدية غير المنقولة في السجل البلدي لجرد األمالك العقارية ويتم جرد األمالك
المنقولة في سجل جرد األمالك المنقولة 21 ،حيث يكتس ي مسك سجل األمالك العقارية واألمالك المنقولة
طابعا إلزاميا تجاه المصالح المشرفة على تخصيصات األمالك البلدية.22
ويسهر المجلس الشعبي البلدي تحت مسؤولية رئيسه على مسك وتحيين سجل األمالك العقارية وسجل
جرد األمالك المنقولة .23وال يمكن القيام بأي نفقة متعلقة بملك بلدي إال إذا تم تطهير وضعيته وتسجيله
في سجل جرد األمالك البلدية.24
كما يتعين على المجلس الشعبي البلدي القيام بصفة دورية باتخاذ التدابير الالزمة من أجل تثمين
األمالك البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية.
حيث يتعين إعداد جرد عام لألمالك والممتلكات على مختلف أنواعها حسب األحكام القانونية
والتنظيمية المعمول بها ،وهذا من أجل حمايتها والحرص على استعمالها وفقا لألهداف المسطرة لها25.
تتولى أجهزة الرقابة الداخلية التي تعمل بمقتض ى الصالحيات التي يخولها إياها القانون ،والسلطة
الوصية معا رقابة االستعمال الحسن لألمالك الوطنية وفقا لطبيعتها وغرض تخصيصها .وتعمل المؤسسات
المكلفة بالرقابة الخارجية حسب تخصص كل منها وفق الصالحيات التي يخولها إياها التشريع26.
تبين المحاسبات والفهارس والجداول وسجالت الترقيم وسجالت الجرد التسجيل األمين لحركات األمالك
الوطنية .وينبغي أن يعك س هذا التدوين بكيفية دقيقة وصحيحة أوضاع األمالك ومحتواها الحقيقي،
وملكيتها أو تخصيصها قصد تفادي المالحقات اإلدارية والقضائية والعقوبات المنصوص عليها في القوانين
والتنظيمات المعمول بها.27
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ب .التسجيل في الجدول العام لألمالك الوطنية  :وهذا قصد مواجهة إشكالية رفض المراقب المالي التأشير
على النفقات المتعلقة بأشغال الصيانة وإصالح المباني التابعة للبلديات السيما المدارس االبتدائية نظرا
لغياب شهادة تسجيل المبنى في الجدول العام لألمالك الوطنية كما هو منصوص عليه في المادة  40من
قانون المالية لسنة  ،6220وهذا حسب ما جاء في التعليمة رقم  12المذكرة المؤرخة في 6222/20/ 22
المتعلقة بتثمين الجماعات المحلية28.
ج .إعادة النظر في الحقوق والتسعيرات المتعلقة باألمالك البلدية  :تسمح األمالك البلدية بزيادة إيرادات
البلديات ،وعليه يجب أن تكون هذه األمالك موضوع إحصاء وصيانة من خالل تحيين دفتر المحتويات
بهدف تثمينها والرفع من مداخيلها ،في هذا اإلطار يجب القيام بـ29:
 ضبط أسعار إيجار المحالت ذات االستعمال السكني باالعتماد على مؤشرات دواوين الترقية والتسييرالعقاري بالتقيد بأحكام القرار المؤرخ في  62يناير  2114المحدد لعناصر حساب القيمة اإليجارية المرجعية
إليجار المساحات التابعة ألمالك دواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة لالستغالل ابتداء من أول
يناير  . 2114أما بالنسبة ألسعار إيجار باقي المحالت ،فيتم تحديدها بحرية طبقا للقواعد العامة المنصوص
عليها في القانون المدني والقانون التجاري .وبالتالي ،تتمتع البلديات بحرية الخيار لتحديد أسعار إيجار
المحالت ذات االستعمال التجاري؛
 توثيق عقود اإليجار وتحديد حقوق وواجبات كل طرف ،وتسوية الساكنين غير الشرعيين بعقود إيجارمنتظمة وقانونية للسماح للبلديات بتطبيق األحكام المتعلقة بالفسخ خاصة في حالة اإليجار من الباطن
وفي حالة عدم دفع المستحقات وكذا تطبيق قرارات العدالة؛
 تفضيل مبدأ المزايدة لمنح األمالك المنتجة للمداخيل خاصة منها األسواق والمذابح....الخ؛ اعتماد الرخص في شكل اتفاق عند كل استعمال مؤقت للدومين البلدي العمومي(شرف المقاهي،معروضات المنتوجات الغذائية في قارعة الطريق...الخ)؛
 إعذار الهيئات التي ألحقت أضرارا بالطريق العام أو ملحقاته ولم تباشر بإعادة الطريق إلى حالته من جراءما أتلفته األشغال التي قامت بها ،وفي حالة االمتناع يجب على البلديات القيان بإصالحها وإعداد سند
تحصيل إجباري ضدها؛
 وضع تسعيرة عادلة ومحينة للخدمات المقدمة لمستعملي المرافق العامة (دور الحضانة ،الحظائروالمحاشر....الخ).
د .متابعة تحصيل اإلتاوات :كما هو معروف اإلتاوة هي رسم مالي مقابل عن استغالل األمالك العمومية
والخاصة للبلدية ،تتولى البلدية عن طريق هيئاتها المالية المتخصصة تحصيلها حسب طبيعة المصدر
المني ئ لها 30.وتعتبر اإلتاوة األداة األساسية الستحقاق المقابل المالي العائد من عمليات تثمين االمالك
الخاصة ،لذلك تحتاج عملية تثمين األمالك الخاصة لضمانات أساسية لتحقيق فعالية في تحصيل اإلتاوات
المستحقة ،وهذا من خالل الدور التقني والرقابي الذي تمارسه مصالح األمالك العمومية في هذه
المجاالت31:
رقابة مطابقة السندات والوثائق القانونية المتعلقة باستغالل وتسيير األمالك الخاصة؛
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التقييم العقاري وتحيين القيمة التجارية لإلتاوات المستحقة؛
المراقبة الميدانية لشروط وكيفيات استغالل عقد االمتياز في األراض ي الفالحية؛
المتابعة الدورية لظروف ووضعيات تحصيل اإلتاوات.
ه .المحافظة على األمالك :تتطلب المحافظة على األمالك البلدية من منشآت إدارية وتربوية وثقافية
ومنشآت قاعدية كالطرقات العقارات المختلفة ،جهدا في الصيانة والتجديد والتصليح والحماية من كل
عوامل التخريب والفساد واالندثار ،واالستعمال السيئ ،وعليه يتعين على البلدية التكفل الحقيقي
لممتلكاتها وحفظها حتى تحافظ على قوتها وتنمي مداخيلها بغية توجيهها إلى أوجه يستفيد منها مواطنوها.32.
 .2الصعوبات التي تعترض ترشيد استغالل األمالك البلدية وسبل تجاوزها
 .2 .2الصعوبات والمشاكل التي تعترض ترشيد استغالل األمالك البلدية:
من المشاكل التي تعترض ترشيد استغالل األمالك البلدية وتثمينها وتحيين أسعارها نذكر ما يأتي:
أ .صعوبات ومشاكل مرتبطة بطبيعة األمالك الخاصة بالبلدية :تتمثل في:
 االعتداء على األمالك الخاصة للبلدية :كقيام بعض الخواص بإنشاء تخصيصات سكنية فوضوية علىأراض تابعة أصال لألمالك الخاصة للبلدية ،وقيام البعض اآلخر ببيع القطع األرضية عن طريق اكتتابات
عرفية؛
 النوعية السيئة لبعض أمالك البلديات بسبب وجودها في أماكن معزولة ،إضافة إلى عدم تزويد بعضاألمالك بمتطلبات مزاولة النشاطات من الكهرباء والماء والغاز الطبيعي وشبكات الطرق المهيأة ..الخ؛
 مساهمة المواطنين في تدهور وضعية أمالك البلديات :مثل عدم مراعاتهم شروط النظافة والصحةوالتعامل مع األمالك بذهنية ما يعرف بأمالك البايلك.
ب .صعوبات ومشاكل مرتبطة بتسيير واستغالل األمالك الخاصة بالبلدية :تتمثل في:
 عدم التحكم في إحصاء الممتلكات والعقارات الموجودة في إقليم البلديات؛ المحاباة والمحسوبية في استغالل األمالك من قبل المنتخبين والمسيرين المحليين؛ ضعف توظيف التكنولوجيا الحديثة في تسيير واستغالل األمالك المحلية؛ ضعف تفعيل الموارد البشرية للجماعات المحلية لتسيير أمالكها.33

 .6 .2اقتراحات لترشيد استغالل األمالك الخاصة للبلديات:
قصد ترشيد استخدام األمالك الخاصة للبلديات يمكن اقتراح ما يلي34:
تفعيل آليات التحصيل لألمالك الخاصة بالبلديات وبكل الطرق القانونية الميسرة مهما كانت قيمة هذه
األمالك ضد المتخلفين من تسديد مستحقات تأجير واستغالل هذه األمالك ووضع بطاقية محلية يتم من
خاللها تتبع جميع عمليات التحصيل؛
فرض رقابة صارمة على إيجار عتاد البلديات والرفع من مردوديتها والتأكد من عدم استغاللها من قبل
المنتخبين والموظفين ألغراض خاصة؛
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تطوير تقنيات التنظيم والتسيير على المستوى المحلي التي يضطلع بها رئيس المجلس الشعبي البلدي
لتحسين الخدمة العمومية وتحسين اإلطار العام لحياة المواطن المحلي؛
الجرد واإلحصاء الدقيق والشامل ألمالك البلدية في سجل الملكية العقارية وسجل جرد األمالك بصورة
مستمرة وتصنيفها ،وإعداد بطاقات تقنية لهذه الممتلكات ،والحصول على عقود الملكية والتسجيل
القانوني لمختلف األمالك واسترجاع أمالك البلديات؛
تكوين وتأهيل الموارد البشرية التي تكلف بعمليات جرد وتحصيل عائدات األمالك الخاصة بالبلديات،
وتزويدها بالبرامج والبيانات والنصوص القانونية مباشرة بعد تحيينها ،وجعل المصالح المعنية بهذه
العمليات على مستوى البلديات تحت إشراف ومراقبة مصالح مباشرة على مستوى الوالية مكلفة حصريا
بهذه العمليات ،ووضع مصالح أخرى بنفس الشكل على المستوى المركزي ،وتمكين هذه المصالح من
قاعدة لبيانات أو شبكات داخلية مؤمنة والمتابعة الفورية وااللكترونية لجرد وتحصيل عائدات األمالك
الخاصة بالبلديات.
 .2مظاهر وإجراءات تثمين األمالك البلدية وترشيد النفقات على مستوى بلدية تيجالبين والية
بومرداس
 .2 .2تقديم بلدية تيجالبين:
تيجالبين هي بلدية بوالية بومرداس الجزائرية ،تم إنشاؤها سنة  .2141قبل االستقالل كانت تيجالبين عبارة
عن قرية استعمارية مسماة ببال فونتان ( .)belle fontaineوكان معظم سكانها أوروبيين األصل وحافظت
على طابعها الريفي إلى غاية الستينات .لم يتغير شكلها المرفولوجي منذ االستعمار .ومنذ سنة  2142شرع
في ظهور سكنات من الشمال طول الطريق الوالئي  212مما سمح بظهور أحياء سكنية جديدة.
تقع بلدية تيجالبين على ارتفاع يتراوح بين  224و 220متر وانحدار يقدر بـ  .% 22-2تبلغ مساحتها 12.04
كلم 6منها  2021.62هكتار هي مساحة األراض ي الصالحة للفالحة .يحدها من الشمال بلدية بومرداس ومن
الشرق بلدية الثنية ومن جهة الجنوب بلدية قدارة بني عمران وغربا بلدية قورصو .يبلغ عدد سكان بلدية
تيجالبين إلى غاية نهاية سنة  62 : 6222ألف نسمة.
اشتهرت بلدية تيجالبين بسوقها األسبوعي المخصص لبيع السيارات وهو واحد من أهم المداخيل التي
تستفيد منها البلدية ،إضافة إلى بعض المصانع الموجودة على رقعتها مثل مصنع األعمدة الكهربائية ومصنع
البطاريات وكذا مصنع البوليستير.
يوجد في بلدية تيجالبين عدد كبير من األحياء مثل حي عدل  -حي  622مسكن  -حي النوارس -حي
سوطراوي  -حي سوناطراك والمداشر المرايل  -بني فودة  -بلحسنات  -أهل الكدية -الطرش -برغلو.
 .6 . 2وضعية األمالك البلدية لبلدية تيجالبين:
تضم بلدية تيجالبين مجموعة كبيرة من األمالك تنقسم بين أمالك منتجة للمداخيل وأخرى غير منتجة
مصنفة ومرتبة في سجل مكونات األمالك والقيم التابعة أو المتنازل عليها للبلدية.
يتولى مكتب الممتلكات المتواجدة على مستوى البلدية القيام بالمهام التالية:
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إحصاء الممتلكات البلدية بمختلف أنواعها؛
متابعة تحصيل حقوق اإليجار والمداخيل والعمل على تعبئتها من أجل خلق موارد جديدة؛
إصالح وصيانة المقابر وتسييرها؛
تنظيم المزايدات؛
جرد الممتلكات وإصدار بطاقات لها؛
السكنات الوظيفية والتعليمية؛
حظيرة السيارات والعتاد.
أ .وضعية األمالك البلدية المنقولة :تملك البلدية مجموعة معتبرة من العتاد والمتكون من سيارات
نفعية ،سيارات سياحية ،حافالت ،دراجات نارية ،مقطورة ،شاحنات ،سيارة إسعاف...ألخ وتقوم بصفة
دورية بإحصاء وجرد هذه األمالك والوقوف على وضعيتها .ونظرا لحالة المتدهورة لحظيرة البلدية ومساحتها
الضيقة التي ال تستوعب عتادها المنقول وغير المنقول  ،ومقارنة بتزايد عدد سكان البلدية ،تم اختيار
قطعة أرضية بجانب السوق األسبوعي للسيارات ألجل إنجاز حظيرة جديدة بمعايير معمول بها ،مع شراء
عتاد جديد لتمكين العمال من أداء خدمة عمومية في ظروف مالئمة.
ب .وضعية بعض األمالك العقارية  :مشروع  222محل منهي للبلدية :يعرض الجدول التالي وضعية مشروع
 222محل لبلدية تيجالبين:
الجدول رقم  :2وضعية مشروع  222محل لبلدية تيجالبين خالل سنة 6222
العدد
البيان
222
المحالت المبرمجة
12
المحالت المنجزة
12
المحالت المستلمة
12
المحالت الموزعة
61
المحالت المستغلة
22
المحالت غير المستغلة
المصدر :من إعداد الباحثتين اعتمادا على تقرير يتضمن حصيلة نشاطات المجلس الشعبي لبلدية تيجالبين خالل
العهدة االنتخابية  ،6222/6226ص .22

ويمكن تمثيل البيانات الموضحة في الجدول في الشكل التالي:
الشكل رقم  :2وضعية مشروع  222محل لبلدية تيجالبين خالل سنة 6222
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المحالت المبرمجة

عدد المحالت
المحالت المنجزة
المحالت المستلمة
المحالت الموزعة
المحالت المستغلة

المحالت المحالت المحالت المحالت المحالت المحالت
المستغلة الموزعة المستلمة المنجزة المبرمجة
غير
المستغلة

المحالت غير
المستغلة

المصدر

تتمثل ميادين استغالل هذه المحالت في حرف مختلفة مثل :حالق ،حالقة النساء ،ميكانيكي ،مدرسة
تعليم السياقة ،تصليح أجهزة التبريد ،إصالح النظارات ،خدمات اإلعالم اآللي ،الخياطة ،أشغال الكهرباء،
صنع الحلويات ،الدراسات المعمارية ،مق ى ،نسخ المفاتيح....،الخ
ولقد بلغ المبلغ اإلجمالي للعائدات المالية لهذه المحالت خالل سنتي  262.122,22 :6221-6224دج.
ولقد تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات بخصوص المحالت غير المستغلة وغير الموزعة الستدراك العجز
المسجل ،كما يلي:
 إعذار لجميع المستفيدين من اجل تسديد ديونهم السابقة؛ إعذار للمستفيدين أصحاب المحالت غير المستغلة من أجل إعادة فتح محالتهم واستغاللها.ج .مساهمة مداخيل األمالك العمومية للبلدية من اإليرادات اإلجمالية خالل الفترة  :6221-6226يتمثل
ناتج األمالك العمومية في عنصرين هامين هما :تأجير العقارات ورسوم على الطرق واألماكن والتوقف ..الخ.
ويوضح الجدول أدناه ناتج األمالك العمومية ومدى مساهمته في إيرادات قسم التسيير لبلدية تيجالبين
خالل الفترة الممتدة ما بين .6224-6226
الجدول رقم  :6مساهمة ناتج األمالك العمومية في إيرادات التسيير لبلدية تيجالبين خالل الفترة (-6226
)6224
البيان
السنة
6226
6220
6221
6222
6222
6222
6224

المبلغ الحقيقي لإليرادات

ناتج األمالك العمومية

280.456.333,95
274.074.583,41
368.768.995,88
412.242.008 ,11
488.357.194,33
431.904.322,42
422.202.986,12

26.116.216
42.221.622,22
46.422.626,01
11.026.112,22
221.122.122,21
264.422.222,21
200.611.121,02

نسبة مساهمة مداخيل األمالك
العمومية من إيرادات قسم التسيير
%24.42
%02,04
%66,12
%61,22
%61,22
%61,40
%02,22

المصدر :من إعداد الباحثتين اعتماد على الحساب اإلداري لبلدية تيجالبين للسنوات -6226

ويمكن تمثيل مساهمة مداخيل األمالك العمومية من إيرادات قسم التسيير في الشكل التالي:
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الشكل رقم  :2مساهمة مداخيل األمالك العمومية في إيرادات التسيير لبلدية تيجالبين خالل الفترة
(6224-6226
نسب مساهمة مداخيل األمالك
العمومية في ايرادات التسيير

السنوات

المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد على بيانات الجدول رقم 26

يتضح من خالل الجدول والرسم البياني كيف ارتفعت مداخيل األمالك من سنة ألخرى لتصل نسبة
مداخيل األمالك من مجموع إيرادات قسم التسيير ما مقداره %02.22 :سنة  ،6224وهي نسبة مقبولة
ولكن تطور هذه المداخيل وتحيين األسعار بصفة دورية سيجعل منها ذات قيمة كبيرة إلعداد ميزانية
البلدية بدل انتظار اإلعانات الحكومية ،ويمكن بذلك االكتفاء بالموارد الذاتية السيما المداخيل الجبائية
ومداخيل االستغالل وعائدات األمالك.
عائدات األمالك البلدية المنتجة للمداخيل :يوضح الجدول التالي عائدات ممتلكات البلدية المنتجة
للمداخيل إلى غاية سنة :6222
الجدول رقم ( :)20ممتلكات البلدية المنتجة للمداخيل للسنوات 6222 -6226
نوع األمالك
 22محل سكني +سوق السيارات +الفحص التقني للسيارات
والمراكب+سوق الخضر والفواكه 12 +محل تجاري
محشر

المداخيل إلى غاية 6226

المداخيل إلى غاية 6222

612.210.111,42

222.211.142,60

/

12.622,22

المصدر :من إعداد الباحثتين اعتمادا على تقرير يتضمن حصيلة نشاطات المجلس الشعبي لبلدية تيجالبين خالل
العهدة االنتخابية  ،6222/6226ص .21

نالحظ من خالل الجدول ارتفاع مداخيل ممتلكات البلدية ،حيث كانت تقدر بـ  612.210.111,42دج
خالل نهاية سنة  ،6226لترتفع إلى  222212242,60دج متضمنة اإليرادات المتأتية من المحشر نهاية سنة
 .6222ويظهر الجدول التالي عائدات ممتلكات البلدية لسنة :6221
الجدول رقم ( :)21وضعية تحصيل اإليرادات :عائدات الممتلكات لسنة  6221موقوفة إلى غاية 6221/26/02
البيان

العدد

المحالت السكنية
المحالت التجارية
المحالت المهنية ( 222محل)
أسواق التجزئة (سوق أسبوعي)
أسواق الجوارية مغطاة

22
2
12
2
/

تقديرات الميزانية االضافية 6221
3.767.700,80
62.319.570,00

مبلغ التحصيل موقوف
6221/26/02
74.520,00
/
/
100.000,00
/

النسبة
%2,24
/
/
%2,22
/
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88.575.447,33

%14,22

أسواق السيارات

2

463.000,00

%2,26

محشر بلدي

/

/

%2,26

قطع أرضية

/

/

554.000,00

%222

المجموع

/

66.087.270,80

89.766.967,33

المصدر :من إعداد الباحثتين اعتمادا على وثائق مقدمة من مصلحة المحاسبة ،بلدية تيجالبين.

ويمكن تمثيل نسبة تحصيل اإليرادات :عائدات الممتلكات لسنة  6221موقوفة إلى غاية 6221/26/02
في الشكل التالي:

الشكل رقم ( :)20نسبة تحصيل اإليرادات :عائدات الممتلكات لسنة  6221موقوفة إلى غاية
6221/26/02
المحالت السكنية
المحالت التجارية
المحالت المهنية ( 100محل)
أسواق التجزئة (سوق أسبوعي)
اسواق الجوارية مغطاة
أسواق السيارات
محشر بلدي
قطع أرضية

المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد على بيانات الجدول رقم .21

نالحظ من خالل الجدول أن مداخيل سوق السيارات هو اإليراد المهيمن في مجموع إيرادات ممتلكات
البلدية المنتجة للمداخيل المحصلة بنسبة  .%14,22كما نالحظ أن تحصيل العائدات األخرى ضئيلة جدا
ويعدو السبب لعدم تسديد المستفيدين لديونهم خاصة ما تعلق بإيجار المحالت السكنية والمهنية.
 .0 .2اإلجراءات المتخذة في سبل تثمين مداخيل بلدية تيجالبين وترشيد النفقات:
أ .اإلجراءات المتخذة لتحسين مداخيل البلدية وتثمين أمالكها:
تسجيل عمليات إلنجاز ممتلكات منتجة للمداخيل (قاعة حفالت ،تهيئة السوق األسبوعي للسيارات)؛
سوق جواري للخضر والفواكه وكذا السوق المغطاة؛
الشروع في إجراءات إيجار السوق المواد المصنعة ( )D15وسوق المواش ي؛
الضغط على المستثمرين بمنطقة النشاطات لالنطالق في إنتاج مع اقتراح عقارات جديدة لالستثمار
لخلق الثروة ،المداخيل ومناصب الشغل .اإلجراءات المتخذة لتحصيل الموارد المالية للبلدية.
ب .اإلجراءات المتخذة لتحصيل الموارد المالية للبلدية:
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االستغالل األمثل ألمالك البلدية المنتجة للمداخيل وخاصة إحصائها وإعادة تثمينها؛
إصدار سندات التحصيل مباشرة بعد المصادقة على الميزانية األولية؛
القيام بإعذارات للمستفيدين الذين رفضوا تسديد الديون؛
تجديد قائمة المستفيدين الذين رفضوا فتح محالتهم.
ج .اإلجراءات المتخذة لتسوية الوضعية القانونية ألمالك البلدية:
تجديد سجل المكونات العقارية للبلدية بالتنسيق مع مصالح أمالك الدولة للوالية؛
بالنسبة للقطع الممنوحة في إطار اجتماعي حاليا تقوم مصلحة األمالك بدراسة كاملة بالتنسيق مع
أمالك الدولة والوكالة العقارية.
 .2خالصة:
تناول هذا البحث اإلطار المفاهيمي لألمالك البلدية وأنواع األمالك البلدية المنتجة للمداخيل ،كما
تناول البحث مختلف الطرق واألساليب الستغالل وتثمين هذه األمالك ،مع عرض الصعوبات التي تعترض
استغالل األمالك البلدية وترشيد استخدامها .وكخالصة يمكن القول أن البلدیة تعتبر قاعدة للتنمیة
المحلیة ،نظرا لتمتعها بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة ،وقصد تمكینها من إدارة مواردها
وضع لها المشرع الجزائري آليات إلدارتها و أحاطها بنصوص قانونية في محاولة منه لتحسين وتثمين
مداخيلها ،كون مداخيل األمالك تلعب دورا هاما ال يمكن االستغناء عنه إذا ما استغلت بالشكل األمثل ،في
تحسين ميزانية البلدية وبالنتيجة المساعدة على خلق موارد مالية تساعد وتساهم في دعم المشاريع
التنموية بالبلدية و إحداث تنمية مستدامة بها.
 .2 .2النتائج:
من خالل عرض البحث توصلنا إلى جملة من النتائج التالية:
تعتبر الموارد المالية لألمالك البلدية أحد أهم مصادر تمويل ميزانيتها إذا ما تم استغاللها بالشكل األمثل؛
تتمثل إيرادات األمالك المنتجة للمداخيل في إيجار األمالك العقارية والمنقولة وفي حقوق الوقوف
واستغالل الطرقات وكذا امتيازات المقابر؛
يتم تسيير األمالك البلدية باستخدام عدة أساليب أهمها هي االستغالل المباشر أو عن طريق وكاالت أو
مؤسسات عامة أو عن طريق عقود االمتياز واإليجار؛
هناك العديد من المشاكل التي تعترض ترشيد استغالل األمالك البلدية وتثمينها وتحيين أسعارها منها:
صعوبة تثمين أمالك البلديات بسبب فوض ى العقار في الجزائر ،انتشار حاالت االعتداء على األمالك
الخاصة للبلدية ،عدم التحكم في إحصاء الممتلكات والعقارات الموجودة في إقليم البلديات ،النوعية
السيئة لبعض أمالك البلديات ،انتشار المحاباة والمحسوبية في التعامل مع مستغلي األمالك الخاصة
للبلديات؛
تقوم بلدية تيجالبين بصفة دورية بجرد وإحصاء ممتكاتها سواء المنقولة أو العقارية؛
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يعتبر إيجار سوق السيارات اإليراد المهيمن على إيرادات األمالك البلدية؛
ضعف النواتج المالية المتأتية من استغالل أمالك البلدية يرجع باألساس إلى عدم تحصيل الديون
وعدم تحيين أسعارها وإهمال المسؤولين لها؛
اتخذت بلدية تيجالبين عدة تدابير وإجراءات بغرض تحسين مداخيل البلدية وتثمين أمالكها مثل :إنجاز
قاعة حفالت ،تهيئة السوق األسبوعي للسيارات ،تهيئة سوق جواري للخضر والفواكه وكذا السوق
المغطاة؛
قصد تحصيل الموارد المالية لبلدية تيجالبين قامت بعدة إجراءات أهمها القيام بإعذارات للمستفيدين
الذين رفضوا تسديد الديون وكذلك تجديد قائمة المستفيدين الذين رفضوا فتح محالتهم.
 .6 .2االقتراحات:
بناء على النتائج المتوصل نقدم االقتراحات الموالية لترشيد استغالل األمالك البلدية وتثمينها:
المتابعة الدورية لظروف ووضعيات تحصيل المستحقات من اإليجار؛
فرض رقابة صارمة على إيجار العقارات (المحالت المهنية) وإعذار المستفيدين بتعجيل الدفع؛
الجرد واإلحصاء الدقيق والشامل ألمالك البلدية في سجل الملكية العقارية وسجل الجرد األمالك بصورة
مستمرة وتصنيفها ،وإعداد بطاقات تقنية لهذه الممتلكات ،والحصول على عقود الملكية والتسجيل
القانوني لمختلف األمالك واسترجاع أمالك البلديات؛
ينبغي التحلي بقيم المواطنة ومشاركة الجميع في حماية هذه األمالك والحفاظ عليها بما يحقق الصالح
العام بعيدا عن ذهنية "البايلك"؛
تحيين وتثمين األمالك الخاصة للبلديات وفقا ألسعار للسوق بإشراك الخبراء والمختصين ،ومراعاة
الوضعية السوسيو-اقتصادية للمستفيدين منها.
 .4االحاالت

والمراجع35:

 1محمد غليس ي طلحة ،يعيش تمام آمال ،األمالك البلدية ودورها في خلق الثروة المحلية ،مجلة الفكر ،العدد الثامن عشر ،فيفري ،6221
ص .022
 2المادة  26من القانون رقم  21-24المؤرخ في  62يوليو  ،6224والمتضمن قانون األمالك الوطنية ،الجريدة الرسمية العدد  11المؤرخة
في  0غشت  ،6224المعدلة والمتممة للمادة  26للقانون  02-12المؤرخ في  22ديسمبر  2112والجريدة الرسمية العدد  26الصادرة في 26
ديسمبر  ،212ص .2221
 3المادة  20من القانون رقم  02-12المؤرخ في  22ديسمبر  2112المعدل والمتمم بالقانون  21-24المؤرخ في  62يوليو  ،6224والمتضمن
قانون األمالك الوطنية ،ص .20
 4محمد غليس ي طلحة ،يعيش تمام آمال ،مرجع سبق ذكره ،ص .022
 5المادة  224من القانون  22-22المؤرخ في  66يونيو ،6222المتعلق بالبلدية،الجريدة الرسمية العدد  02الصادرة في  0يوليو  ،6222ص .66
 6المادة  22من القانون  ،02-12المتضمن قانون االمالك الوطنية  ،ص .2222
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 7المادة  22من القانون  21-24المعدلة والمتممة للمادة  22من القانون  02-12المتضمن قانون االمالك الوطنية ،ص ص .20 ،26
 8المادة  221من القانون  22-22المتعلق بالبلدية ،ص ص .60 ،66
 9لمخينق رضوان ،تثمين أمالك البلدية  -قراءة في المعوقات وآليات التثمين – دراسة حالة بلدية سيدي عبد العزيز جيجل،6224-6222.
مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الموسوم بترشيد استغالل أمالك الجماعات المحلية في الجزائر بين الجدوى التنموية والحماية القانونية ،كلية
الحقوق  ،قسم العلوم السياسية ،جامعة بومرداس ،يومي  66و  60أكتوبر  ،6224ص .24
 10ياقوت قديد ،محمد بوقناديل ،دور اإليرادات غير الجبائية في تعبئة الموارد المحلية للبلدية ،مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي ،العدد
 ،20مارس  ،6224ص ص .001-002
 11سعيد السيد علي ،أسس وقواعد القانون اإلداري ،دار الكتب المصرية ودار أبو المجد للطباعة ،مصر ،6224 ،ص  .626بتصرف
 12عالء الدين عي ي ،مدخل القانون اإلداري  ،دار الهدى للطباعة والنشر ،الجزائر ، 6226 ،ص .240
 13المادة  222من القانون  22-22المتعلق بالبلدية ،ص .66
 14المادة  226من القانون  22-22المتعلق بالبدية ،ص .66
 15المادة  220من القانون  22-22المتعلق بالبلدية ،ص .66
 16المادة  221من القانون  22-22المتعلق بالبلدية ،ص .66
 .17أعمر يحياوي ،الوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية ،دار هومة للنشر والتوزيع  ،الجزائر  ، 6221ص .42
 .18نعيمة أكلي  ،النظام القانوني لعقد االمتياز في الجزائر  ،مذكرة ماجستير  ،جامعة تيزي وزو ،الجزائر ،6220،ص.20
 19لمخينق رضوان ،مرجع سبق ذكره ،ص .22
 20المادة  26من القانون  122-12المؤرخ في  60نوفمبر  2112المتعلق بجرد األمالك الوطنيةن الجريدة الرسمية العدد  ، 22ص .6012
 21المادة  222من القانون  22-22المتعلق بالبلدية ،ص ,60
 22المادة  222من القانون  22-22المتعلق بالبلدية ،ص ,60
 23المادة  226من القانون  22-22المتعلق بالبلدية ،ص .60
 24المادة  221من القانون  22-22المتعلق بالبلدية ،ص .60
 25ياقوت قديد ،محمد بوقناديل ،مرجع سبق ذكره ،ص .012
 26المادة  61من القانون  02-12المتضمن قانون األمالك الوطنية ،مرجع سبق ذكره ،ص .2222
 27المادة  62من القانون  02-12المتضمن قانون األمالك الوطنية ،مرجع سبق ذكره ،ص .2222
 28لمخينق رضوان،مرجع سبق ذكره ،ص .20
 29حمدي معمر ،إصالحات المالية المحلية في الجزائر كآلية لتصحيح عجز ميزانية الجماعات المحلية :باإلشارة إلى حالة ميزانية البلديات،
مجلة االقتصاد والمالية ،المجلد  ،21العدد  ،6224 ،26ص .12
 30محمد أمين أوكيل ،تثمين األمالك الخاصة للجماعات المحلية في الجزائر :الرهانات والتحديات ،مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الموسوم
ب ترشيد استغالل أمالك الجماعات المحلية في الجزائر بين الجدوى التنموية والحماية القانونية ،كلية الحقوق  ،قسم العلوم السياسية،
جامعة بومرداس ،يومي  66و  60أكتوبر  ،6224ص  .22ص .22
 31محمد أمين أوكيل ،مرجع سبق ذكره ،ص .26
 32ياقوت قديد ،محمد بوقناديل ،مرجع سبق ذكره ،ص .012
 33سمير بن عياش ،ترشيد استغالل االمالك الوطنية الخاصة (الدومين الخاص) التابعة للبلدية في الجزائر :آليات التطبيق ،المعيقات وسبل
تجاوزها ،دفاتر السياسة والقانون ،المجلد  ،22العدد  ،26جوان  ،6221ص ص .14-12
 34نفس المرجع  ،ص ص .22 ،22
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The reality of local financing for municipalities in Algeria and its role in achieving local
development
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ملخص:
تحاول هذه الدراس ـ ــة إلقاء الض ـ ــوء على واقع التمويل المحلي للتنمية االقتص ـ ــادية في البلديات بالجزائر ،بحيث أن
نجاح التنمية االقتصادية في أي دولة يتوقف إلى حد كبير على مدى قدرة االقتصاد الوطني على توفير الموارد المالية الالزمة
س ــواء كانت نقدية أو حقيقية ،وتمويل البرامج االسـ ــتثمارية الطموحة التي تس ــتلزمها خطط التنمية االقتص ــادية التي تقوم
بوضعها تلك الدول على المستوى المحلي.
ومن النتائج المتوصـل إليها أن الجماعات المحلية بشـكل عام والبلديات بشكل خاص في الجزائر مازالت تعاني من
مجموعة من المشـ ــاكل والعراقيل س ـ ــواء على المس ـ ــتوى الداخلي أو على المس ـ ــتوى الخارجي ،وأن كل هذه العوائق وغيرها
تجعل الدور التنموي للجماعات المحلية أكثر تعقيدا مما هو عليه ،وهو ما يس ـ ــتلزم اتخاذ العديد من اإلجراءات والتدابير
لتجاوز هذه المشاكل والعراقيل.
الكلمات المفتاحية :التمويل المحلي ،البلديات ،التنمية المحلية.
Abstract:
This study attempts to shed light on the reality of local financing for economic development in the
municipalities in Algeria, so that the success of economic development in any country depends to a large extent
on the ability of the national economy to provide the necessary financial resources, whether real or cash, and
financing the ambitious investment programs that are required by plans the economic development that these
countries are developing at the local level.
Among the results reached is that the local groups in general and the municipalities in particular in
Algeria are still suffering from a set of problems and obstacles, both internally or externally, and that all these
and other obstacles make the developmental role of local groups more complex than it is, which necessitates
taking Many procedures and measures to overcome these problems and obstacles.
Keywords: Local financing, Municipalities, Local development.
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 .1مقدمة:
مما ال شـ ـ ـك فيه أن الجماعات المحلية وعلى رأس ـ ــها البلدية هي المحرك الرئيسـ ـ ـ ي للتنمية المحلية،
وذلك بص ـ ـ ــفتها الطرف األكثر دراية بحاجيات وأولويات األفراد ،وفي هذا اإلطار يعتبر التمويل المحلي عامل
أســاسـ ي في تحقيق التنمية االقتصــادية وهذا في حالة توافر الموارد المطلوبة ،ولكن مع تنوع مصــادر التمويل
ً
بـالمحليات نظرا لتنوع الخدمات المقدمة من جهة واختالف المش ـ ـ ـ ــروعات من جهة أخرى ،وتعد قض ـ ـ ـ ــية
التنمية المحلية محل فكر كثير من العاملين في ميدان االقتص ــاد ،لما لها من أثر بالغ على حياة الناس وتطور
االقتصاد الوطني.
وتنص ــب هذه الدراس ــة من الجانب العملي حول دراس ــة برامج التنمية للجماعات المحلية خاص ــة تلك
المتعلقة بالبلدية ،كذلك الموارد والمص ــادر التي يعتمد عليها في تمويل هذه البرامج والمش ــاريع ،وطرح رؤية
لنظام الجماعات المحلية اإلقليمية في الجزائر من خالل تص ــور اقتراحات تتالءم مع العوامل والظروف التي
تواجه البلدية.
 إشـ ـ ــكالية الدراس ـ ـ ــة :انطالقا من هذه المقاربة المبدئية للموض ـ ـ ــوع فإن إش ـ ـ ــكالية الدراس ـ ـ ــة ترتكز على
التساؤل الجوهري التالي :ما هو واقع التمويل المحلي للبلديات في الجزائر؟ وما هو الدور الذي يمكن أن
يلعبه في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر؟
وتندرج تحت هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:
فيما تتمثل مصادر وبرامج تمويل الجماعات المحلية وخاصة البلدية في الجزائر؟
كيف يمكن لهذه البرامج أن تساهم في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر؟
 أهمية الدراســة :تأتي أهمية هذه الدراســة من الدور الفاعل الذي يلعبه التمويل المحلي في خدمة أهداف
الســياســات االقتصــادية واالجتماعية في الدولة ،والتي تؤدي إلى دفع عجلة التنمية االقتصــادية على المســتوى
المحلي ومن ثم على المستوى الوطني.
 أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف لعل أهمها:
التعرف على هيكلة الجماعات المحلية في الجزائر؛
التطرق إلى آليات وموارد تمويل التنمية المحلية للبلديات في الجزائر؛
إبراز دور هذه البرامج والمخططات في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر.
 هيكـل الـدراسـ ـ ـ ــة :ولإلجـابـة عن األس ـ ـ ـ ــئلـة المطروحـة وتحقيقــا لألهـداف المــذكورة قمنـا بتقس ـ ـ ـ ــيم هــذا
البحث إلى محورين أساسيين هما:
آليات وموارد تمويل التنمية المحلية للبلديات في الجزائر.
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برامج ومخططات التنمية ودورها في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر.
 .6آليات وموارد تمويل برامج التنمية المحلية للبلديات في الجزائر:
إن نجاح التنمية المحلية مرهون بمدى فاعلية اآلليات المس ـ ـ ـ ــتعملة لهذا الغرض ،وال يتأتى ذلك إال
بضمان التنسيق فيم ـ ــا بين هذه اآلليات بدءا من التأطير القانوني المرافق والمنظم للتنمية المحلية وتوفير
االعتمادات المالية المخص ـ ـصـ ــة لإلنفاق ،إضـ ــافة إلى ضـ ــرورة وجود دراسـ ــات تقنية وفنية تتبنى إنجاز هذه
المش ـ ـ ــاريع الس ـ ـ ــيما تلك المنجزة داخل النس ـ ـ ــيج العمراني ،وكذا مرافقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة إدارية تتولى تفعيلها وتنش ـ ـ ــيطها
مختلف هيئات الوصاية اإلدارية المحلية.
 .2 .6اآلليات القانونية:
وتتمث ــل ه ــذه اآللي ــات في ال ــدور التنموي للمجلس البل ــدي كهيئ ــة م ــداول ــة وعم ــل اللج ــان ال ــدائم ــة
والمؤقتة للمجلس الشعبي البلدي وتمثيل أعضاء في مختلف لجان الصفقات العمومية بالبلدية.
أ -المجلس الشعبي البلدي كهيئة مداولة :يمكن للمجلس الشعبي البلدي كهيئة مداولة أن يعالي الشؤون
الناجمة عن الصالحيات المسندة للبلدية من خالل مداوالته (المادة  ،42القانون رقم  ، )24-12وله حـ ــق
المبادرة بكل عم ـ ـ ـ ـ ـ ــل أو إجراء من ش ـ ــأنه تطوير األنش ـ ــطة االقتص ـ ــادية التي تتماشـ ـ ـ ى مع طاقاتها ومخططها
التنموي (المادة  ،44القانون رقم .)24-12
ب -عمل اللجان الدائمة والمؤقتة للمجلس الشعبي البلدي :لكثرة وتعدد مجال تسيير شؤون البلدية ،أجاز
قاون البلدية للمجلـ ـ ـ ـ ــس الشــعبي البلدي أن يكون من بين أعضــائه لجان دائمة أو مؤقتة تســند إليها وتحت
إشراف رئيسها مهمة دراسة القضايا التي تهم البلدية في الحاالت التالية (المادة  ،62القانون رقم :)24-12
 االقتصاد والمالية؛ التهيئة العمرانية والتعمير؛ الشؤون االجتماعية والثقافية.ج -عمل لجان الصفقات العمومية بالبلدية :هناك عدة لجات تختص بالصفقات العمومية للبلدية:
 لجنة فتح األظرفة :يمكن لرئيس المجلس الش ـ ــعبي البلدي في إطار الرقابة الداخلية أن ينيـ ـ ـ ئ لجنة فتحاألظرفة ،حيث يتم فتح األظرفة التقنية أوال في جلسـ ــة خاصـ ــة ،وبعدها يتم فتح األظرفة المالية في جلسـ ــة
أخرى ،غير أنه بعد تعديل قانون الص ــفقات العمومية س ــنة  2008أص ــبحت تفتح األظرفة التقنية والمالية
في جلسـة واحدة وعلنية ،بحضـور جميع المتعهدين لالسـ ـ ـ ـ ــتفادة م ـ ـ ـ ــن إنج ـ ـ ـ ــاز عمليات مشاريع المخططات
البلدية ،وتجتمع هذه اللجنة في اليوم المحدد إليداع العروض.
 لجنـة تقويم العروض التقنيـة والمـاليـة :تقوم هـذه اللجنـة بـالمهـام المنوطة بها وفق ما تض ـ ـ ـ ــمنه القانونالنظم للص ـ ــفقات العمومية ويمكن تقترح على المص ـ ــلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول وفق الش ـ ــروط
المحـددة من نفس القـانون ،وتقوم بتحليـل وانتقاء العرض التقني والمالي المناس ـ ـ ـ ــب لموض ـ ـ ـ ــوع الص ـ ـ ـ ــفقة
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ودفتر الش ــروط س ــواء تعلق األمر بحالة إجراء االس ــتش ــارة االنتقائية أو حالة إجراء المس ــابقة (المادة ،262
المرسوم الرئاس ي رقم .)602-22
 لجنـة الص ـ ـ ــفقـات العموميـة العمومية :في إطار الرقابة الخارجية للص ـ ـ ـ ــفقات العمومية ،تحدث لدى كلمصـ ــلحة متعاقدة ،لجنة للصـ ــفقات العمومية ،تختص هذه اللجنة بدراسـ ــة مشـ ــاريع الصـ ــفقات العمومية
للبلدية في حدود المس ــتويات المالية المحددة لها س ــواء فيما يخص أش ــغال اقتناء اللوازم أو الدراس ــات أو
الخدمات (المادة  ،266المرسوم الرئاس ي رقم .)602-22
 .6.6اآلليات المالية:
تحتوي ميزانية البلدية على شـقين هما قسـم التسـيير وقسـم التجهيز واالسـتثمار ،كل قسم يحتوي عى
النفقات واإليرادات ويكون متوازنا إجباري ـ ـ ـ ـ ــا ،مع اقتطاع إجباري ال يقل عن نس ــبة  %22من إيرادات قس ــم
التسيير مخصص لتمويل قسم التجهيز.
أ -اإليرادات المحليــة :تتكون أمالك البل ــديــة من أمالك منتج ــة للمــداخي ــل وأمالك غير منتجــة للم ــداخي ــل
مس ـ ـ ـ ــطرة في ملحقين متميزين ،خاص ـ ـ ـ ــة التعليمية الوزارية المش ـ ـ ـ ــتركة "  ،" C1وتتمثل ل إيرادات األمالك
المنتجة للمداخيل في ناتج كراء ممتلكات البلدية في إيجار األمالك العقارية وإيجار األمالك المنقولة.
ب -إيرادات الجباية والرسوم :إن معظم المداخيل المالية لميزانية الهيئات المحلية ،هي ذات طابع جبـائي
يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترط لنجاعتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا توفر األنشطة االقتصادية للمداخيل ،لتكون الوعاء الجبائي من جهة وكذلك تكاثف
جهود اإلدارة الجبائية والهيئ ـ ــات المحلي ـ ــة لتحسين مستوى الضرائب والرسوم ،ألن المبالغ المحصلة فعال
هي التي يتم اعتمــادهــا في الميزانيــة تبعــا لوثيقــة بطــاقــة الحس ـ ـ ـ ــابــات المعمول بهـا في إعــداد ميزانيــة البلــديــة
).(Graba, 2000, PP 45-46
وتوجه هذه الرس ــوم س ــواء بص ــفة كلية أو جزئية إلى ميزانية البلدية منها الرس ــم على النش ــاط المنهي،
الرســم العقاري ،رســم التطهير ،الرســم على القيمة المضــافة ورســم الذبح ،باإلضــافة إلى الض ـرائب األخرى
كالضريبة الجزافية الوحيدة (التي عوضت الرسوم السابقة) ،الضريبة على الممتلكات وقسيمة السيارات.
ج -الموارد المـاليـة الخـارجيـة للبلـديـة :إلى جـانـب الموارد المالية الداخلية للجماعات المحلية فإن الموارد
المالية الخارجية والمتمثلة في القروض واإلعانات المالية تلعب دورا في تمويل ميزانية البلدية:
 القروض :تمثل موردا آخرا لتمويل مش ـ ـ ــاريع التنمية المحلية ،حيث تس ـ ـ ــدد أش ـ ـ ــغال التجهيز واإلنجاز
والدراس ــات من ميزانية التجهيز واالس ــتثمار ،وإذا اقترض ــت البلدية يتم تس ــديد رأس ــمال الدين بفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
إيراداتهــا من االس ـ ـ ـ ــتثمــار ،كمــا نجــد أن المش ـ ـ ـ ــرع الجزائري رخص للجمــاعــات المحليــة بــإمكــانيــة اللجوء إلى
القرض البنكي قصد الحصول على التمويل المناسب (المادة  ،146القانون رقم .)24-12
 الصـ ــندوق المشـ ــترك للجماعات المحلية ( :)FCCLيعتبر هذا الصـ ــندوق مؤس ـ ـسـ ــة عمومية ذات طابع
إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ،أني ئ سنة  1973وتتمثل مهمة هذا الجهاز فيما يلي:
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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 توفير تخصيصات الخدمة العمومية اإلجبارية للجماعات المحلية المعنية؛ تقـديم مس ـ ـ ـ ــاعـدات مـاليـة للجمـاعـات المحلية التي تواجه وض ـ ـ ـ ــعية مالية ص ـ ـ ـ ــعبة ،أو التي يتعين عليها أنتواجه كوارث أو أحداث طارئة؛
 تقـديم إعـانـات مـاليـة للواليـات والبلـديـات لتحقيق مش ـ ـ ـ ــاريع تجهيز أو واس ـ ـ ـ ــتثمـار طبقـا لتوجيهات المخططالوطني للتنمية.


اإلعانات المالية :اإلعانة تعبير عن سلطة مالية تملكها الدولـ ــة دون أي منـ ــازع لهـ ــا ألنها اسـ ــتثنائية،

ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة كانت دائما محل تبرير ،لذلك حددت الدولة رس ـ ــميا وظائف اإلعانات وحص ـ ــرتها في دفع
الجماعات المحلية للعمل في إطار االختيارات الوطنية للتنمية ،وســد حاجيات الجماعات المحلية في مجال
التجهيز)، (Benaïssa, 1983, P138
تدفع اإلعانات من قبل الدولة في ظروف اس ـ ـ ــتثنائية لص ـ ـ ــالح الجماعات المحلية ،بغرض تدعيم وتش ـ ـ ــجيع
هذه األخيرة للتكيف مع االختيارات الوطنية للتنمية ،وكذا توفير التجهيزات الالزمة لحس ـ ـ ـ ــن سير الجماعات
المحلية ،وقد تضمنت نصوص الجماعات المحلية هذه اإلعانات.


الهبات والوصــايا :تعتبر هي األخرى من الموارد المالية الخارجية ،ولرئيس المجلس الش ــعبي البلدي

باســم البلدية قبولها أو رفض ــها ش ــريطة أال تكون مثقلة بأعباء وش ــروط حتى ال تمس تلك األعباء والش ـروط
باس ــتقاللية الجماعات المحلي ـ ـ ـ ـ ــة ،كونها إحدى مبادئ الالمركزية اإلدارية (المادة  22فقرة  ،0القانون رقم
.)24 -12
 .0.6اآلليات التقنية والفنية:
إن أساس رسم عملية إنجاز المشاريع التنموية بالبلدية معلق عل ــى م ــدى رص ــد المس ــاحات الش ــاغرة
الستقبالها سواء كانت مبرمجة على المدى القريب ،المتوسط أو البعيد.
أ -المخطط الرئيس ـ ي للتهيئة والتعمير ( :)PDAUهو أداة للتخطيط المالي والحضــري ،تحدد فيه التوجهات
األس ــاس ــية للس ــياس ــة العمرانية وض ــبط التوقعات المس ــتقبلية للتعمير آخذا بعين االعتبار تص ــاميم التهيئة
ومخططات التنمية وضــبط الصــيغ المرجعية لمخطط ش ـ ـ ـ ـ ــغل األراضـ ي ويمكن أن يضــم بلدية أو مجموعة
من البلديات تجمع بينهما مص ــالح اقتص ــادية أو اجتماعية باقتراح من رؤس ــاء المجالس الش ــعبية للبلديات
المعنية وبقرار من الوالي المختص إقليميا (المادة  ،16القانون رقم .)29-90
ب -مخطط ش ــغل األراض ـ ي ( :)POSهو أداة من أدوات التعمير ،يغطي في غالب األحيان تراب بلدية كاملة،
تحدد فيه وبصــفة مفصــلة قواعد وحقوق اســتخدام األراض ـ ي والبناء من حيث الشــكل الحضــري للبنايات،
الكمية الدنيا والقص ـ ــوى من البناء المس ـ ــموح به والمعبر عنه بالمتر المربع ،أو المتر المكعب من األاجام،
المظهر الخارجي للبنايات ،المس ــاحات العمومية والخضـ ـراء ،ارتفاقات الش ــوارع ،النص ــب التذكارية ،مواقع
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األراضـ ي الفالحية الواجب حمايتها ..إلخ ،وكل ذلك في إطار القواعد العامة التي تضــمنها المخطط التوجي ي
للتهيئة والتعمير (المواد من  31إلى  ،38القانون رقم .)29-90
ج-الدراسـ ــات التقنية للمشـ ــاريع :ويقص ـ ــد بها تلك الدراس ـ ــة التقنية الش ـ ــاملة التي تس ـ ــبق ميالد المش ـ ــروع
التنموي ســواء تعلق األمر بأش ــغال اإلنجاز مثل البرامج الســكنية ،المؤس ـس ــات التربوية ،قاعات العالج ،دور
الحضانة ...إلخ ،وحتى مشاريع مختلف الشبكات ،الط ـ ــرق ،قنوات المياه الصالحة للشرب ،قنوات الصرف
الصحي...إلخ.
د-الوعاء العقاري الستقبال المشاريع التنموية :إن إنجاز مخططات البلدية للتنمية ،وكذا توطيد المشاريع
القطاعية بإقليم البلدية ،مرهـ ـ ــون بتـ ـ ــوفر الوعاء العقاري المناسب لهـ ـ ــا والمـ ـ ــدمج ضـ ـ ــمن قواعـ ـ ــد التهيئـ ـ ــة
والتعمـ ـ ـ ــير (المخطـ ـ ـ ــط الرئيسـ ـ ـ ــي للتهيئـ ـ ـ ــة والتعمـ ـ ـ ــير ومخطط شغل األراض ي) ،وقصد التكفل اإليجابي بهذا
المطلب ،تم إنش ـ ــاء لجنة والئية على مس ـ ــتوى كل والية مكلفة باختيار األراضـ ـ ـ ي إلنجاز المش ـ ــاريع التنموية،
باستثناء تلك الممولة من طرف البرامج البلديـة للتنمية ،والصندوق المشترك للجماعات المحلي وميزانيات
البلديات والتي تبقى من صالحيات رئيس الدائرة.
 .1.6اآلليات اإلدارية:
تندرج هذه اآلليات في إطار الرقابة واإلدارة والمالية التي تمارســها الوصــاية اإلدارية والمصــالح التابعة
لها ،على مختلف نشاطات المجلس الشعبي البلدي ،المتعلقة بتسيير وترقية التنمية المحلية:
أ -مجلس الواليــة :من خالل الص ـ ـ ـ ــالحيــات التي يتمتع بهــا أعض ـ ـ ـ ــاء هــذا المجلس تكون عمليــة انجــاز وتقييم
مختلف بلديات الوالية خاض ـ ـ ــعة آللية إدارية غير خاض ـ ـ ــعة لمنطق تقلبات نص ـ ـ ــوص الجماعات المحلية أو
تلـك المحـددة لتـدخلهـا في العمـل التنموي والتي تغيـب بموجبهـا بعض األجهزة ذات الوزن الثقيـل تارة وتظهر
ت ــارة أخرى ،وهو م ــا ينطبق على ه ــذا المجلس ال ــذي يتعين إع ــادة االعتب ــار ل ــه ألهميت ــه في البن ــاء اإلداري
المحلي.
ب -المفتش ــية العامة للوالية :من خالل الص ــالحيات التي تتمتع بها هذه الهيئة تظهر أهميتها ومس ــاهمتها في
العمـل التنموي من خالل الزيـارات التفتيش ـ ـ ـ ـيـة والتقييمية لمص ـ ـ ـ ــالح البلدية ،بحيث تقوم بمهمة التفتيش
والتوجيـه خالل دوراتهــا الثالثيــة أو الظرفيــة حس ـ ـ ـ ــب طبيعــة الموض ـ ـ ـ ــوع ،لمص ـ ـ ـ ــالح البلــديـات بـالواليــة ،يتم
بموجبها رفع تقرير إلى الوالي يتض ــمن النقائص المس ــجلة في تس ــيير الش ــؤون العامة للبلديات ،الس ــيما فيما
يخص انجاز المشاريع التنموية (المادة  ،2المرسوم التنفيذي رقم .)216-94
ج -الدائرة كهيئة وصاية :إن جهات تنفيذ مداوالت المجلس الشعبي البلدي ومن ثم القرار التنموي البلدي
ال تقتص ـ ـ ـ ــر على الهيئــة البلــديــة المنتخبــة وإنمــا تتعــداهــا إلى رئيس الــدائرة كجهــة تنفيــذ معينــة بمس ـ ـ ـ ــاعــدة
المصالح التقنية بالدائرة.
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د -أمين خزينـة مــابين البلــديـات :يعتبر أمين خزينــة مـا بين البلـديــات ) (le trésor intercommunaleبعـد أن
كانت تس ــميته الس ــابقة القابض البلدي ) (le receveur communaleأو المحاس ــب العمومي ،موظف دولة،
يعين قــانونــا من قبــل الوزير المكلف للقيــام بتحص ـ ـ ـ ـيــل إيرادات البلــديــة ،تنفيــذ النفقــات ،دراس ـ ـ ـ ــة األموال
والسـ ـ ــندات والقيم واألشـ ـ ــياء المكلف بها وحفظها ،تداول األموال والسـ ـ ــندات ،وإبراء الديون العمومية عن
طريق التحصيل (المادة  ،33القانون رقم .)21-90
 .0برامج ومخططات التنمية المحلية في الجزائر
يتعين على البلــديــة بــاعتبــارهــا مكــان اللتقـاء التطلعــات االجتمــاعيــة واالقتص ـ ـ ـ ــاديــة ،أن تقوم بــإعــداد
مخطط التنمية االقتص ـ ــادية طبقا للص ـ ــالحيات المخولة لها في قانون البلدية ،وتجدر اإلش ـ ــارة إلى أن هناك
برامج تنموية مختلفة ،تس ـ ــتدعي تعدد البرامج اعتماد عدة أش ـ ــكال للتمويل ،ومن ثم تختلف طرق تس ـ ــجيلها
وإنجازها وكذا األهداف التنموية التي وضعت من أجلها.
ويتم تجسيد التنمية المحلية من خالل نوعين من البرامج التنموية ،تتمثل في برامج التجهيز والبرامج
المرافقة والمدعمة لإلصالحات االقتصادية.
 .2.0برامج التجهيز:
حسـ ـ ـ ــب ما قضـ ـ ـ ــت به المادة  22من المرسـ ـ ـ ــوم  42/042المؤرخ في  62ديسـ ـ ـ ــمبر (2142الذي يحدد
ص ــالحيات البلدية والوالية واختص ــاص ــاتها في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية ،الجريدة الرسـ ــمية العدد
 ،26س ـ ـ ـ ـنــة  ،)2142هنــاك نوعين من المخططــات تقوم بهــا الجمــاعــات المحليــة في مجــال التنميــة أحــدهمــا
بلدي يتم على مستوى البلدية ( )PCDواآلخر قطاعي يتم على مستوى الوالية (:)PSD
أ -مخططـات البلـديـة للتنميـة المحليـة ) :(PCDهو عبـارة عن مخطط ش ـ ـ ـ ــامـل للتنميـة في البلـديـة وهو أكثر
تجس ـ ـ ــيدا لالمركزية على مس ـ ـ ــتوى الجماعات المحلية ومهمته توفير الحاجات الض ـ ـ ــرورية للمواطنين ودعما
للقــاعــدة االقتص ـ ـ ـ ــاديــة ومحتوى المخطط عــادة يش ـ ـ ـ ـمــل التجهيزات الفالحيــة والقـاعــديــة وتجهيزات االنجــاز
والتجهيزات التجــاريــة ،وتنص المــادة  42من القــانون رقم  24/12على أنــه على البلــديــة إعــداد مخططــاتهــا
والس ـ ـ ـ ــهر على تنفيـذها ،وتس ـ ـ ـ ــجيل المخطط البلدي للتنمية يكون باس ـ ـ ـ ــم الوالي بينما يتولى رئيس المجلس
الش ـ ـ ــعبي البلدي الس ـ ـ ــهر على تنفيذه ويش ـ ـ ــترط في هذا المخطط أن يكون متماش ـ ـ ــيا مع المخطط القطاعي
للتنمية وكذا المخطط الوطني للتنمية (رحماني ،السبتي 26-22 ،ديسمبر  ،6221ص .)22
بعد التأكد من ســالمة اإلنجاز بالنســبة للمشــاريع ،وعدم ظهور عيوب تقنية خالل فترة الضــمان ،والتي
تكون غالبا سـ ــنة ،تمنح للمقاول وبنفس إجراء االس ـ ــتالم المؤقت ،محض ـ ــر االسـ ــتالم النهائي ،وتغلق العملية
المنجزة بما يســمى بطاقة الغلق النهائي للمشــروع ،ليكون بذلك المشــروع قد اســتوفى األهداف التي وضــع من
أجلها ،وتبعا لالحتياجات المض ـ ــبوطة عند بداية اإلنجاز ،ليتم اس ـ ــتغالله من طرف مواطني البلدية حس ـ ــب
النشاط المنوط به.
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ب -البرنامج القطاعي للتنمية ( :)PSDهو مخطط ذو طابع وطني حيث تدخل ضــمنه كل اســتثمارات الوالية
والمؤسـ ـس ــات العمومية التي تكون وص ــية عليها ويتم تس ــجيل هذا المخطط باس ــم الوالي والذي يس ــهر على
تنفيذه كذلك ،ويكون تحض ــير المخطط القطاعي للتنمية بدراس ــة اقتراحات مش ــاريعه في المجلس الشـ ـعبي
الوالئي والــذي يص ـ ـ ـ ــادق عليــه بعــد ذلــك ،ثم تكون دراس ـ ـ ـ ــة الجوانــب التقنيــة من طرف الهيئــة التقنيــة بعــد
إرسال المخططات لها (رحماني ،السبتي 26-22 ،ديسمبر  ،6221ص .)26
وتسـ ـ ـ ـ ــاهم هــذه البرامج القطــاعيــة للتنميــة المحليــة في تحقيق مجموعــة من األهــداف التنمويــة لعــل
أهمها:
 هذه البرامج من ش ــأنها تحقيق التوازنات الجهوية ،خاص ــة عندما تعني البلدية التي تمنح رأي تقني في اختيارموقعها (االختيار المسبق ألرضية المشروع)؛
 تجهيز مراكز الحياة وتطوير الخدمات الجوارية؛ تص ـ ـ ـ ــحيح االختالالت المحتملــة فيمــا يتعلق بــالتنميــة المحليــة ،حــالــة تنفيــذ مخططــات البلــديــة للتنميــة)(PCD؛
 تنمية التهيئة الحضرية عن طريق تشجيع االستثمار الخاص؛ الدعم والمساندة في خلق مناصب شغل بالبلدية؛ المساهمة في تحسين ظروف حياة المواطنين.جدول  :2نصيب برامج التنمية المحلية خالل الفترة ( - )6222-2114الوحدة :مليار دج
البرنامج 6222 2111 2114

6222

6226

6220
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6221
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6221

برنامج
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برنامج
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ع
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 .6.0البرامج المرافقة والمدعمة لإلصالحات االقتصادية:
وهي برامج تس ـ ــتجيب لوض ـ ــعيات معينة ،ف ي بذلك ترمي إلى التكفل بتلك الوض ـ ــعيات لتجاوزها من
أهم هذه البرامج:
أ -اس ـ ــتراتيجية دعم اإلنعاش االقتص ـ ــادي :إن اس ـ ــتراتيجية النمو االقتص ـ ــادي في الجزائر حاليا تندرج على
المس ـ ـ ـ ــتوى الــداخلي في الــدعم ،الــذي توليــه الــدولــة لهــذه العمليــة من خالل البرامج الطموحــة ،برنــامج دعم
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اإلنعـاش االقتص ـ ـ ـ ــادي ( )6221-6222والبرنــامج التكميلي لــدعم النمو ( ،)6221-6222والبرنـامج الخمــاس ـ ـ ـ ـ ي
(.)6221-6222
 أهداف االسـ ـ ــتراتيجية :وفقا للوثيقة التي أص ـ ـ ــدرتها رئاس ـ ـ ــة الحكومة المتعلقة بمض ـ ـ ــمون برنامج دعم
اإلنعاش االقتصادي فإن األهداف العملية لهذه السياسة تمثلت في تنشيط الطلب الكلي ،دعم النشاطات
المنتجة للقيمة المض ـ ـ ــافة ومناص ـ ـ ــب الش ـ ـ ــغل عن طريق رفع مس ـ ـ ــتوى االس ـ ـ ــتغالل في القطاع الفالحي وفي
المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات المنتجة المحلية الص ـ ـ ــغيرة والمتوس ـ ـ ــطة ،وتهيئة وإنجاز هياكل قاعدية تس ـ ـ ــمح بإعادة بعث
النشاطات االقتصادية وتغطية االحتياجات الضرورية للسكان فيما يخص التنمية البشرية.
 مضمون االستراتيجية :تتضمن هذه االستراتيجية ثالث برامج هي:
 برنــامج دعم اال نعــاش االقتصـ ـ ـ ــادي ( :)6221-6222خص ـ ـ ـ ــص لهــذا البرنــامج مبلغ  262مليــار دج وجــهأس ــاس ــا للعمليات والمش ــاريع الخاص ــة بدعم المؤس ـس ــات والنش ــاطات االنتاجية الفالحية ،تقوية الخدمات
العمومية ،تحسين اإلطار المعيي ي للسكان ،دعم التنمية المحلية وتنمية الموارد البشرية.
 البرن ــامج التكميلي ل ــدعم النمو ( :)6221-6222جـ ــاء ه ــذا البرن ــامج في إطـ ــار مواص ـ ـ ـ ـل ــة وتيرة البرامجوالمشـ ــاريع التي سـ ــبق إقرارها وتنفيذها في إطار البرنامج السـ ــابق ،والذي وضـ ــع لتحقيق جملة من األهداف
لعل أهمها تحديث وتوسـ ـ ــيع الخدمات العامة ،تحسـ ـ ــين مسـ ـ ــتوى معيشـ ـ ــة األفراد ،تطوير الموارد البشـ ـ ــرية
والبنى التحتية ،ورفع معدالت النمو االقتصادي (البرنامج التكميلي لدعم النمو ،بوابة الوزير األول).
 برنـامج التنميـة الخمـاسـ ـ ـ ـ ي ( :)6221-6222يندرج هذا البرنامج ض ـ ـ ـ ــمن ديناميكية اإلعمار الوطني التيانطلقت قبل  22سـ ـ ـ ــنوات بالبرنامجين السـ ـ ـ ــابقين ،وتواصـ ـ ـ ــلت بهذا البرنامج الذي احتل فيه قطاع التنمية
المحلية والبشرية حصة األسد بنسبة  %12من مخصصات هذا البرنامج.
ب -برنامج صــندوق الجنوب :هو برنامج يهدف إلى التكفل بالعجز في ميدان التجهيزات األســاســية بالمناطق
الجنوبية بالوطن لتجاوز التخلف الذي تعانيه في هذا المجال مقارنة بالمناطق الشمالية من الوطن.
وخصـصـت الدولة ما نسـبته  %02من ميزانية االسـتثمار منذ نهاية تسعينيات القرن الماض ي لمنطقة
الجنوب ،حيـث بلغـت قيمـة أموال الص ـ ـ ـ ـنـدوق الخاص ـ ـ ـ ــة لتنمية الجنوب حتى نهاية  6226ما يعادل 604,1
مليار دج ،من أص ــل ميزانية قدرها 700مليار دوالر تم تخص ــيصــها لتنمية االس ــتثمار بمختلف واليات الوطن،
ويخص ص ـ ـ ـ ـنـدوق تنميـة منـاطق الجنوب بنس ـ ـ ـ ـبـة تمويـل قـدرهـا  %6من نـاتج الجبـايـة البتروليـة منـذ س ـ ـ ـ ـنــة
 ،6226وتتوزع الميزانية على عديد عمليات التنمية ،حيث خصت عمليات التجهيز القطاعية بقيمة 1,262
مليــار دج ،وبرنــامج التقلبــات الجويــة والبرنــامج الجــديــد للتجهيز بمبلغ  22,0مليــار دج ،وخص ـ ـ ـ ــت الس ـ ـ ـ ــلطــات
الم ــديري ــة الع ــام ــة للخزين ــة بقيم ــة  62ملي ــار دج تض ـ ـ ـ ـ ــاف إلى مبلغ  2,1ملي ــار دج موجه ــة لتخفيض ف ــاتورة
الكهرباء في مناطق الجنوب (صندوق الجنوب  62ألف مليار في مهب الريح 26 ،فيفري .)6222
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262
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ج -الص ـ ــناديق الخاص ـ ــة :تهدف هذه الص ـ ــناديق الى التكفل بالعجز في ميدان التجهيزات عبر واليات الوطن
المتخلفة بالمقارنة مع واليات أخرى في إطار محاربة الفوارق الجهوية ،باإلضـ ـ ـ ــافة الى صـ ـ ـ ــناديق أخرى نذكر
منها :الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية وصندوق الكوارث الطبيعية...الخ.

 .1خاتمة:
يعتبر التمويل المحلي أسـ ـ ــاس تخطيط السـ ـ ــياسـ ـ ــات التنموية وتحويلها إلى أهداف تحقق المتطلبات
االقتص ـ ــادية واالجتماعية للس ـ ــاكنة المحلية ،وترتبط أهمية التمويل بدرجة تنوع مص ـ ــادر التمويل الخاص
بالبلدية كونها الوحدة األكثر تجس ـ ــيدا لالمركزية اإلدارية ،وتتميز بمرونة التحص ـ ــيل وبذلك تس ـ ــتطيع القيام
بصـ ـ ــالحياتها المختلفة بنوع من االسـ ـ ــتقاللية في التسـ ـ ــيير .إال أن الجماعات المحلية بشـ ـ ــكل عام والبلديات
بشـكل خاص في الجزائر مازالت تعاني من مجموعة من المشاكل والعراقيل سواء على المستوى الداخلي أو
على المسـ ــتوى الخارجي ،كل هذه العوائق وغيرها تجعل الدور التنموي للجماعات المحلية أكثر تعقيدا مما
هو عليه:
 على المستوى الداخلي :تتمثل فيما يلي:
 يتجلى في كون األعض ـ ـ ـ ــاء المحليين ال يتمتعون بــالكفــاءة التي تمكنهم من اس ـ ـ ـ ــتيعــاب العمــل الجمــاعي علىالمستوى القانوني وعلى مستوى القدرة على تدبير شؤون المواطن ،مما يؤدي إلى تبذير اإلمكانيات المادية؛
 التالعب بنفقات وإيرادات الجماعات المحلية وتخصـيصها لألغراض الشخصية عوض المصلحة العامة؛ وجود جم ــاع ــات محلي ــة تع ــاني من عجز في ميزانيته ــا ،وتبقى ع ــاجزة على إح ــداث التنمي ــة المحلي ــة نتيج ــةالتوزيع المتفاوت والالمتكافئ للثروة.
 على المس ـ ـ ــتوى الخــارجي :إن االس ـ ـ ـ ــتقالل اإلداري والمــالي الممنوح لهــذه الجمــاعــات المحليــة هو فقط
اســتقالل نســبي حيث تحتفظ الدولة لنفســها بحق اإلش ـراف والرقابة والتوجيه على هذه الهيئات من خالل
السـلطة الوصـية التي تكون في كثير من الحاالت عقبة أمام التنمية االقتصادية المحلية خاصة فيما يتعلق
بالمقررات المتخذة من طرف الجهات والتي تتطلب المصادقة المسبقة.
ولتجاوز هذه المشاكل والعراقيل البد من اتخاذ مجموعة من اإلجراءات لعل أهمها:
تعبئ ــة حق ــل التنمي ــة المحلي ــة وخلق الوعي المحلي ،وذل ــك بتمكين وح ــث المواطنين على المش ـ ـ ـ ـ ــارك ــة
والتعريف بمشاكل التنمية على المستوى المحلي؛
حل إش ـ ــكالية التمويل والذي يعتبر الش ـ ــرط األس ـ ــاسـ ـ ـ ي لنجاح البلديات في أداء أدوارها ،وذلك من خالل
الحرص على تثمين الموارد المالية المحلية للبلدية؛
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
يومي  62و  62جانفي -6262تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء
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تحسـ ـ ــين مسـ ـ ــتوى اإلداريين على مسـ ـ ــتوى الجماعات المحلية ورفع مهاراتهم وكفاءتهم ،عن طريق تنظيم
فترات تربص والتكوين المستمر ،واالعتماد على خريجي الجامعات والمعاهد في التسيير؛
تطوير إدارة ش ـ ـ ـ ـفــافــة تعمــل جنبــا إلى جنــب مع المواطنين ،وقــادرة على تس ـ ـ ـ ــيير التنميــة المحليــة ،رغم
التعقيدات التي تواجهها مع تحكم حقيقي في التقنيات العصرية لتسيير الجماعات المحلية؛
إعطاء مزيد من الحرية وفس ـ ــح المجال أمام مس ـ ــيري الجماعات المحلية في تس ـ ــيير هذه الهيئات واتخاذ
القرارات المناسبة ،مع عدم إغفال الرقابة عليها؛
ترشيد النفقات العمومية بالموازاة مع ترتيب أولويتها وفق ما تقتضيه متطلبات التنمية المحلية.
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تفويض المرفق العام كآلية فعالة لتثمين قدرات الجماعات اإلقليمية
Public service delegation as an effective mechanism for valuing the capacities of Territorial
authorities
 جليل مونية.د
جامعة أمحمد بوقرة – بومرداس
m.djalil@univ-boumerdes.dz

:ملخص
إن تثمين موارد الجماعات اإلقليمية يفرض على المنتخبين المحليين لعب دور نشيط وأكثر
 ففي إطار تثمين موارد أمالك،ديناميكية و البحث الدائم عن نواتج الجباية و األمالك و تحصيلهم الفعلي
 تم إصدار مذكرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تحت،الجماعات اإلقليمية و إستغاللها العقالني
. المتعلقة بتثمين أمالك الجماعات المحلية6222  مارس22  المؤرخة في22212 رقم
 وتم، الذي يحدد كيفيات تفويض المرفق العام211-24 بعدها تم صدور المرسوم التنفيذي رقم
 المتعلق612-22  للمرسوم الرئاس ي رقم،6222 صياغة هذا النص التنظيمي بعد دخول حيز التنفيذ نهاية
بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بغرض تشجيع المسيرين على المستوى المحلي على
القيام باختيار نمط التسيير األنسب والتفاوض مع الشريك حول الشروط المثلى لتنفيذ إتفاقية تفويض
.المرفق العام في أحسن الظروف و بأقل تكلفة
القطاع،اإلستثمار،نمط التسيير، المرفق العام، عقد تفويض، الجماعات اإلقليمية:الكلمات المفتاحية
.الخاص
Abstract:
The valuation of the resources of the territorial authorities requires the local elected to play
an active and more dynamic role and the constant search for the products of collection and property
and their actual collection. In the context of the valuation of the resources of the properties of the
territorial authorities and their rational exploitation, a memorandum was issued by the Ministry of
Interior and territorial authorities under No. 00096 dated On March 10, 2016 related to valuing
local community properties.
In this context, Executive Decree No. 18-199 has been issued that defines the modalities of
delegation of the public service, and this regulatory text was drafted after it entered into force at
the end of 2015, of Presidential Decree No. 15-247 related to the Organizing public procurement
and public service delegations with a view to encouraging managers at the local level To choose
the most appropriate management style and negotiate with the partner on the optimal conditions
for implementing the Public service Delegation Agreement in the best conditions and at the lowest
cost.
Key words: territorial authorities, delegation contract, public service, governance,
investment, private sector.
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 .1مقدمة:
إن تحقيق األهداف المتعلقة بتحسين سير المرافق العامة يتطلب قيام اإلدارة المركزية إلى جانب
اإلدارة المحلية بالعمل من أجل إشباع الحاجات العامة للجمهور وتحقيق رغباتهم سواء تعلق األمر بتقديم
خدمة أو إنتاج سلعة وذلك مع اإلحترام الصارم لمبدأ المنافسة والشفافية في توزيع هذه الخدمات والحفاظ
على إستمرارها وإنتظامها مع ضمان الجودة والنوعية في الخدمة العمومية.
وعليه فقد إتجهت الدولة إلى إيجاد طرق أكثر نجاعة من أجل إدارة المرافق العمومية ،وللوصول إلى هذه
األهداف فإنه بإمكان الجماعات اإلقليمية اللجوء إلى أساليب مغايرة لتلك المعتمدة في تسيير مرافقها
العمومية ،فقد أسندت إدارة بعض المرافق العمومية إلى المتعاملين الخواص والذي من شأنه أن يحقق
جملة من النتائج المرضية والوصول إلى األهداف المسطرة من قبل الدولة وهؤالء المتعاملين الخواص
سيتم التعاقد معهم بموجب عقود التفويض.
في هذا اإلطار تم صدور المرسوم التنفيذي رقم  211-24الذي يحدد كيفيات تفويض المرفق العام وهو
نمط تسيير يشرك الخواص في تسيير الهياكل والبنى التحتية .وتم صياغة هذا النص التنظيمي بعد دخول
حيز التنفيذ نهاية  ،6222للمرسوم الرئاس ي رقم  612-22المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات
المرفق العام بغرض تشجيع المسيرين على المستوى المحلي على القيام باختيار نمط التسيير األنسب
والتفاوض مع الشريك حول الشروط المثلى لتنفيذ إتفاقية تفويض المرفق العام في أحسن الظروف وبأقل
تكلفة.
وفقا لما سبق سرده فإن هذا الموضوع يطرح إشكالية جوهرية تتمثل في " :إذا كان المشرع الجزائري قد
تبنى أسلوب تفويض المرفق العام كخيار إستراتيجي لتسيير المرافق العامة ،فما هي اآلليات الفعالة التي
تكفل االستغالل الناجع لكافة الموارد الذاتية للجماعات اإلقليمية لكي تكون جاذبة لالستثمار المحلي و
القدرة على خلق الثروة من خالل تثمين و تفويض مرافقها المنتجة للمداخيل ؟"
لـمعالـجة ﻫذه اإلشكالية تم إعتماد المحاور الـتالـية:
المحور األول :احترام الجماعات اإلقليمية لمبدأ الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية عند تفويض المرفق العام.

المحور الثاني :الحوكمة في إدارة األمالك البلدية من خالل إحصاء حصري وشامل
المحور الثالث :تعزيز الجاذبية االقتصادية للجماعات اإلقليمية
المحور الرابع :عقود تفويض المرفق العام المحلي كآلية فعالة للشراكة مع القطاع الخاص
المحور الخامس :تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص بمنح االم ـت ـيـاز ف ــي م ـجـال الخدمــات الــعمـومـيـة
لـفـائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المحور السادس :حماية المنتوج الوطني وترقية وجذب االستثمارات المحلية
المحور السابع :تخصيص نسبة من صفقات الجماعات اإلقليمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
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المحور األول :احترام الجماعات اإلقليمية لمبدأ الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية عند تفويض المرفق
العام.
شملت التحوالت التي شهدتها الجزائر بعد التعديل الدستوري في  2141باإلضافة إلى فتح المجـال
السياس ي للمنافسة ضمن المجالس المنتخبة ،فتح المجال االقتصادي للمنافسة ضمن قواعد اقتصاد
السوق وسمح للقطاع الخاص بالمساهمة إلى جانب الدولة في التنمية عن طريق عدة آليات منها الخوصصـة
بمختلف طرقها ( )2فرفعت الدولة يدها عن عدة مجاالت كانت تحتكرها وتكفل بها القطـاع الخـاص( )6وكان
تأثير ذلك واضحا على البلدية باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة التـي تقـوم بمختلـف المهـام االقتصادية
على المستوى المحلي.
إن الشـراكة مـع القطـاع الخـاص ال تعنـي اللجـوء إلى الخوصصة  .هذه الشراكة التي يفترض أن
تتجسد عن طريق عقود تسيير مع القطاع الخـاص أو مـنح االمتياز  .و لم يشد المشرع الجزائري عن باقي
األنظمة القانونية ونص على عقد االمتياز كأهم وسيلة إلشـراك القطاع الخاص في تسيير و إدارة المرفق
العام  ،لدعم التنمية المحلية  .وإن كانت التجربة األولى لعقـد االمتياز تعود إلى قانون المياه من خالل
القانون رقم 22- 40

(.)0

إذا سلمنا بأن غياب الشفافية في تسيير المرفق العام و اجب المعطيات و المعلومات و اإلجراءات
 ،تؤدي إلى نوع من االستنكار و الرفض لدى المرتفقين و الرأي العام بصفة عامة  ،ووجود الشفافية
ستؤدي إلى إعادة االعتبار للمرافق العمومية عبر انفتاحها على محيطها و توفير مصادر جديدة للمعلومات
يمكن أن يستفيد منها المرتفقين في حياتهم اليومية إدارية كانت أو اجتماعية و غيرها.
و تظهر بوضوح األهمية التي تكتسيها شفافية المرافق العمومية  ،في كون هذه األخيرة تعمل باإلضافة
إلى تقديم الخدمات ذات جودة و بفعالية للمرتفقين ،فإنها تحقق المشروعية في عملها عبر خلق ارتياح و
توافق حول أداءها و حسن تقديم الخدمات و تلبية الحاجيات التي يطلبها المرتفق بشفافية بعيدا عن
الضبابية و اجب المعطيات و الحقائق و البرامج و المشاريع و األنشطة.
يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات و المواطنين في الولوج إليها،
و االستمرارية في أداء الخدمات.
و بهذا ف ي تخضع كذلك لمعايير الجودة و الشفافية و المحاسبة و المسؤولية ،و تخضع في
تسييرها للمبادئ و القيم الديمقراطية التي أقرها التشريع والتنظيم.
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ّ
المؤسسات ضمان مساواة ك ّل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات
تستهدف
ّالتي تعوق ّ
ّ
الفعلية في الحياة ّ
الس ّ
ّ
ّ
واالقتصادية
ياسية
شخصية اإلنسان وتحول دون مشاركة الجميع
تفتح
ّ
والث ّ
ّ
قافية (.)1
واالجتماعية
إن ّ
حرّية االستثمار والتجارة معترف بها  ،وتما َرس في إطار القانون .كما تعمل الدولة على تحسين مناخ
األعمال  ،وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية االقتصادية الوطنية.
تكفل الدولة ضبط السوق  .ويحمي القانون حقوق المستهلكين كما يمنع القانون االحتكار
والمنافسة غير النزيهة (.)2
إن الحصول على المعلومات والوثائق واإلحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن .كما ال يمكن أن
تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤسسات و مقتضيات
األمن الوطني .يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق (.)2
و بالتالي أصبح من حق المرتفقين اطالعهم على ما يطلبونه من معلومات تهمهم و تقديم شكاويهم و
إقتراحاتهم في حالة إهمال أو تجاوز من قبل المفوض له .و تم تعزيز هذا الحق في المرسوم التنفيذي رقم
 211 -24من خالل المادة  42منه التي ألزمت المفوض له ،أثناء استغالل المرفق العام ،بفتح سجل خاص
يوضع تحت تصرف مستخدمي المرفق العام ،بغرض تدوين شكاويهم واقتراحاتهم ،ويكون مؤشرا عليه من
السلطة المفوضة.

ّ
المادة  42مستخدمي المرفق العام المفوض أن يعلم السلطة المفوضة بتصرفات
كما مكنت

المفوض له ،في حالة:
 إهمال أو تجاوز من قبل المفوض له، عدم احترام المفوض له الشروط المتعلقة باستغالل المرفق العام المعني، المساس بمبدأ من مبادئ تسيير المرفق العام والحفاظ عليه، سوء استغالل المرفق العام.وفي هذه الحاالت ،تضع السلطة المفوضة ،فورا ،لجنة تحقيق تعد تقريرا في هذا الشأن ،وتتخذ جميع
التدابير الالزمة لتدارك الوضع.
إن خضوع اتفاقيات تفويض المرفق العام إلبرامها إلى المبادئ األساسية المنصوص عليها في المادة 5
من المرسوم الرئاس ي رقم  612-22هو ضمان لنجاعة الطلبات العمومية واالستعمال الحسن للمال العام،
و هي نفس المبادئ الذي يجب أن تراعى عند إبرام الصفقات العمومية و هي مبادئ حرية الوصول للطلبات
العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية اإلجراءات.
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فرغم اإلختالف بين النظام القانوني لكل من تفويضات المرفق العام و الصفقات العمومية إال أنهما
يلتقيان عند إحترام مبادئ المنافسة و الشفافية.
وزيادة على ذلك يخضع المرفق العام عند تنفيذ اتفاقية تفويضه على الخصوص إلى مبادئ االستمرارية
والمساواة وقابلية التكيف مع ضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية.
إن الجمع بين الصفقات العمومية وعقود التفويض منح هذه األخيرة قوة خاصة بالنظر للتطور
الكبير الذي عرفته منظومة الصفقات العمومية ،فهذا الجمع من المشرع هدفه إخضاع الصفقات
العمومية وعقود التفويض لنظام قانوني متجانس و متقارب ألن هدفهما واحد هو ترشيد النفقات العمومية
و البحث عن وسائل تمويل جديدة أي زيادة الموارد و تقليص النفقات و خلق الثروة بإبرام عقود بأقل
تكلفة .
إن األحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام نصت عليها المواد  622إلى  622من المرسوم
الرئاس ي رقم  612-22المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ،بحيث أقرت المادة
 622على إمكانية الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام بما فيها الجماعات
اإلقليمية ،أن تقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له ،وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف.
ويتم التكفل بأجر المفوض له ،بصفة أساسية ،من إستغالل المرفق العام ،على عكس الصفقة
العمومية التي يكون أجر المتعامل اإلقتصادي مقابل مالي نظير تلبيته لحاجات المصلحة المتعاقدة في
مجال األشغال واللوازم الخدمات والدراسات ،في ظل إحترام مبدأ المنافسة و الشفافية في اإلجراءات.
إن إخضاع اإلدارات و المرافق العمومية لمبدأ الشفافية ستسير الدولة في اتجاه تحقيق المبادئ
األخرى للحكامة ،إذ ال يمكن تصور تحقيق مبدأ المسؤولية و مبدأ الرقابة لتقييم نجاعة التسيير و المحاسبة
دون تحقيق مبدأ الشفافية  ،كما أنه من خالل هذا المبدأ يتم إعمال مبدأ اإلشراك و التشارك في وضع
البرامج و المشاريع و أنشطة اإلدارة لتلبية حاجات المرتفقين و تقديم الخدمات الجيدة و ذات جودة شاملة ،
بحيث يجب أن تقوم السلطة المفوضة ،في إطار الرقابة المذكورة أعاله ،بعقد اجتماع واحد  ،على األقل،
كل ثالثة ) ( 3أشهر مع المفوض له ،لتقييم نجاعة التسيير والتأكد من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام
مبادئ المرفق العام.
وتقوم السلطة المفوضة على إثر هذا االجتماع ،بإعداد تقرير شامل يرسل إلى السلطة الوصية ،عند
االقتضاء (.)2
و تجدر اإلشارة  ،إلى أن في السنوات القليلة الماضية  ،كانت هناك عدة مؤشرات تبين إرادة القاض ي
بعدم تقيده ببساطة التحقق من االمتثال للقواعد الشكلية البحتة .فاإلعالن ،الذي يسمح بالحصول على
عدة مرشحين ،يخلق "بيئة تنافسية" ( ،)4و يفرض على اإلدارة إجراء مقارنة فعالة بين العروض .باإلضافة
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إلى ذلك ،المبدأ العام لولوج المؤسسات للحصول على التفويض مباشرة ،كما يفسرها المجلس الدستوري
الفرنس ي ( ،)1يؤدي بالضرورة بالقاض ي لممارسة رقابة معمقة على شروط الدعوة للمنافسة.
ً
وقد أكد مجلس الدولة مؤخرا هذا الشرط في قراره " "Communuté urbaine de Bordeauxالصادر
في  2أفريل  ، 6221والذي يقدم بموجبه توضيحات مهمة عن مدى التزام اإلعالن  ،عند إجراءات إبرام
إتفاقيات تفويض المرفق العام :فاألحكام الوطنية المرتبطة بتفويضات المرفق العام " التي تفسر على ضوء
القواعد األساسية للمعاهدة المنشئة للمجموعة األوروبية  ،والتي تشمل مبدأ عدم التمييز على أساس
الجنسية  ،ال يمكن اإلعتداد بها إال إذا تم تطبيق إجراء اإلعالن المناسب  ،مع مراعاة الهدف  ،المبلغ
المالي والرهانات االقتصادية لتفويض المرفق العام المزمع إبرامه " (.)22
إ ن واجب إحترام اإلشهار و اإلعالن ال تلتزم به فقط السلطة المفوضة بل يلتزم به كذلك المرشحين
و ذلك من أجل الحصول على عروض مقبولة  ،فهم مطالبون باإلطالع و معرفة السوق الذي يرغبون الظفر
به.
و لإلشارة  ،فإن الحرية المتروكة للسلطات المفوضة في مجال تفويضات المرفق العام ال تتعلق
ً
فقط باختيار المفوض له  ،بل أيضا في اختيار طريقة التسيير المفوضة ،باستثناء بعض المرافق العامة
التي ال يمكن تفويضها  ،بسبب طبيعتها أو بإرادة المشرع ( ، )22هذا اإلختيار يعود للسلطة التقديرية للشخص
العام و ليس للقاض ي أن يقرر مدى صواب هذا اإلختيار (.)26
المحور الثاني :الحوكمة في إدارة األمالك البلدية من خالل إحصاء حصري وشامل
تتميز البلديات بضعف تحكمها في أمالكها و التي غالبا ما تكون في حالة متدهورة و تعرف تراجعا و
نقصا محسوسين ،فالبعض منها ال تولي األهمية الالزمة لتسيير ممتلكاتها حيث تهمل إحصائها و ال تحين
سجل األمالك العقارية الخاص بها و التعرف باألخص الطبيعة القانونية ألمالكها ،مما يؤدي أحيانا إلى رفض
عمليات الصيانة و اإلصالح التي تلتزم بها لدى المراقب المالي ،و في هذا اإلطار وجب القيام على الدوام
بإحصاء حصري و شامل و محين لألمالك العقارية بإعداد سجل األمالك العقارية و مسك سجل جرد
األمالك المنقولة مهما كان مصدر التمويل و طبيعته.
فعلى الجماعات المحلية تثمين أمالكها مهما كانت طبيعتها ال سيما األمالك المنتجة للمداخيل من
خالل عصرنة طرق التسيير المربحة للطرفين لفائدة المواطن ،والتوجه نحو الفعالية وإرساء قواعد جديدة
غايتها تحسين رؤية المؤسسات وتحقيق الجدية في أدائها والعمل على تفعيل دور الجماعات اإلقليمية في
تسيير الشؤون العمومية للمواطنين عن طريق اختيار نمط التسيير األنسب والتفاوض مع الشريك حول
الشروط المثلى لتنفيذ إتفاقية تفويض المرفق العام في أحسن الظروف و بأقل تكلفة.
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لقد تم تقييم ومراقبة األمالك العقارية المنتجة للمداخيل في البلديات التابعة لواليات تلمسان
وسيدي بلعباس وتيارت وعين تموشنت والنعامة والتي تشمل على المحالت ذات الطابع التجاري والمنهي
واألمالك ذات االستعمال السكني وكذا األمالك األخرى المسيرة في إطار منح االمتياز أو التفويض ،أو التي
اختارت البلدية تسييرها بإحداث مصلحة تقنية ،طبقا ألحكام المادة  149من القانون رقم  22-22المؤرخ في
 66يونيو  6222المتعلق بالبلدية مثل األسواق و المذابح و رياض األطفال و حظائر السيارات (.)20
تعتبر العائدات المالية المحرك األساس ي لصاحب تفويض المرفق المحلي ،أي هو المحفز له
لالستمرار في استثماره واسترجاع قيمة األموال التي استثمرت في هذا المرفق العام وتحقيق الربح (الفائض)،
وهو السبب الحقيقي لالستثمار .
يتحصل صاحب التفويض على عائدات ( إتاوات ) مباشرة من طرف المنتفعين من المرفق العام.
لقد شكلت اإلتاوات المحصلة من جانب المنتفعين المعيار الذي ميز به االجتهاد امتياز المرفق العام عن
سائر العقود اإلدارية التي تستهدف تحقيق نشاطات مرفقية(.)21
كما أن االجتهاد القضائي الفرنس ي اعتبر تقاض ي المتعاقد المكلف بعقد االمتياز إلتاوات من المنتفعين
هو مؤشر على وجود عقد امتياز لمرفق عام وليس لصفقة أشغال عمومية(.)22
حيث رأى في قرارات أخرى أن عدم حصول المتعاقد على المقابل المالي من المنتفعين وتقاضيه من
طرف الجماعة العامة إنما نكون في إطار صفقة عمومية ،حيث اعتبر أن الزام المتعاقد إنشاء واستثمار
منشآت عامة ترتبط بنشاط مرفقي موضوعه جمع النفايات المنزلية ومعالجتها لقاء ثمن تدفعه الجماعة
العامة للمتعاقد يمثل صفقة مشروع أشغال عامة تخضع لقانون الصفقات العمومية وليس عقد امتياز
مرفق عام(.)22
ومن هنا فالعائدات يجب أن تكون مرتبطة باالستثمار وإال خرجنا عن إطار تفويض المرفق العام
وهو ما ذهب إليه حديثا مجلس الدولة الفرنس ي من خالل عدة قرارات ،حيث جاء في قضية
 Préfet des Bouches du Rhône C/C ne Lambesc .الذي اعتبر العائدات المحققة بصورة أساسية من
نتائج االستثمار معيارا للتفويض في إدارة واستثمار المرفق العام(.)22
ففي هذا اإلطار ،تسعى الجماعات اإلقليمية في الجزائر إلى البحث عن تقديم خدمات ذات نوعية
عالية وذلك من أجل المساهمة في رد اإلعتبار إلى المرفق العام المحلي الذي يعتبر أكبر واجهة في نظر
المواطن عن مدى مصداقية الدولة ومدى إنسجام برامجها التنموية في تلبية حاجات المجتمع ،وللوصول
إلى هذه األهداف فإنه بإمكان الجماعات اإلقليمية اللجوء إلى أساليب مغايرة لتلك المعتمدة في تسيير
مرافقها العمومية ،فقد أسندت إدارة بعض المرافق العمومية إلى المتعاملين الخواص و الذي من شأنه
أن يحقق جملة من النتائج المرضية و الوصول إلى األهداف المسطرة من قبل الدولة و هؤالء المتعاملين
الخواص سيتم التعاقد معهم بموجب عقود التفويض.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

483

جليل مونية

و في هذا اإلطار تم صدور المرسوم التنفيذي رقم  211-24الذي يحدد كيفيات تفويض المرفق العام
وهو نمط تسيير يشرك الخواص في تسيير الهياكل والبنى التحتية.
وتم صياغة هذا النص التنظيمي بعد دخول حيز التنفيذ نهاية  ،6222للمرسوم الرئاس ي  612-22المتعلق
بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بغرض تشجيع المسيرين على المستوى المحلي على
القيام باختيار نمط التسيير األنسب والتفاوض مع الشريك حول الشروط المثلى لتنفيذ إتفاقية تفويض
المرفق العام في أحسن الظروف و بأقل تكلفة.
وبهذا فالتنظيم يهدف إلى عصرنة طرق التسيير المربحة للطرفين لفائدة المواطن  ،كما يهدف إلى
التوجه نحو الفعالية و إرساء قواعد جديدة غايتها تحسين رؤية المؤسسات وتحقيق الجدية في أدائها مع
تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق التسيير والعمل على تفعيل دور الجماعات اإلقليمية في تسيير الشؤون
العمومية للمواطنين .
ويقصد بتفويض المرفق العمومي  ،في مفهوم هذا المرسوم ،تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة
للسلطات العمومية ،لمدة محددة ،إلى المفوض له  ،بهدف الصالح العام (.)24
دون اإلخالل بأحكام المادة  2من المرسوم الرئاس ي رقم  ،612-22يجب أن يتم تفويض المرفق العام
ّ
والتكيف ،مع ضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة
في إطار احترام مبادئ المساواة واالستمرارية
العمومية(.)21
تبرم اتفاقية تفويض المرفق العام وفقا إلحدى الصيغتين ،الطلب على المنافسة الذي يمثل القاعدة
العامة أو التراض ي الذي يمثل االستثناء و هذا حسب المادة  4من المرسوم التنفيذي رقم . 211-24
حسب المادة  2من المرسوم التنفيذي رقم  211-24ال يمكن للمفوض له المستفيد من تفويض
المرفق العام أن يقوم بتفويضه إلى شخص آخر ،غير أنه إذا فرضت ذلك متطلبات التسيير يمكن للمفوض
له اللجوء إلى مناولة جزء من المرفق العام المفوض بعد الموافقة الصريحة للسلطات المفوضة.و هذا
لتشجيع مبادرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المصغرة للظفر بمناولة جزء من المرفق العام
المفوض.

و حسب ّ
المادة  60من المرسوم التنفيذي  211-24إذا كان بإمكان مؤسسات صغيرة ومتوسطة أن
تقوم بإنجاز موضوع تفويض المرفق العام ،فإنه ّ
يتعين على السلطة المفوضة أن توليها األولوية في منح
التفويض.
إن العجز الموازناتي المسجل في الكثير من البلديات (حوالي  2622بلدية) يجعل من لجوء المسيرين
المحليين إلى أنماط عصرية مطبقة في مختلف أنحاء العالم على غرار تفويض المرفق العام أمرا "ضروريا".
ومن خالل تفويض تسيير البنى التحتية إلى الخواص يمكن للبلدية أن تتحكم بل وأن تقلص من
تكاليف التسيير .
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و الجدير بالذكر أن تنظيم الصفقات العمومية لـ  6222أسس لمفهوم "تفويض المرفق العام" في
سياق تراجع المداخيل النفطية للبالد الذي يفرض تنويع أنماط تمويل المشاريع العمومية بإبرام عقود
بأقل تكلفة في ظل إحترام معايير الجودة و الفعالية في الخدمة العمومية.
وفي هذا اإلطار ،يمكن للدولة في القطاعات التي يسمح فيها القانون بذلك بأن تنجز منشآت أو تقتني
تجهيزات ضرورية لتسيير المرفق العام عن طريق مصادر تمويل خارج الميزانية العامة.
ويتم اللجوء هنا إلى بعض األنماط العصرية للتمويل واالنجاز والتسيير بواسطة "عقود االمتياز واإليجار
والوكالة المحفزة أو التسيير".
وتدعيما لعصرنة الخدمة العمومية فق د تم إدخال إصالحات عميقة للنظام الجبائي المحلي ،وذلك
قصد ضمان تغطية تدريجية لنفقات التسيير بإيرادات الجباية العادية ولبلوغ هذا الهدف سيتم تسريع
عصرنة اإلدارة الجبائية من خالل تكوين الموارد البشرية وتعميم إدخال التسيير اإللكتروني للضريبة،
وتدعيم القواعد الت ي تحكم تغطية الضريبة وتحسين التحصيل الجبائي السيما الرسم على القيمة
المضافة ،وكذا مراجعة عدد من اإلعفاءات الجبائية مع فرض الجباية على عمليات التجارة اإللكترونية
ومراجعة أسس فرض الضريبة على الممتلكات وتدعيم محاربة االحتيال والتهرب الجبائيين.
وفي هذا اإلطار تم إتخاد كل اإلجراءات قصد التعجيل في دراسة الطلبات من طرف الجماعات
اإلقليمية فيما يخص العقار الصناعي  ،بحيث يجب أال يكون منح هذا العقار وتسليم التراخيص اإلدارية
عائقا لجلب اإلستثمار المحلي و في هذا اإلطار تم تعزيز مسار عصرنة الخدمة العمومية وتبسيط اإلجراءات
اإلدارية وتخفيفها أمام أصحاب المشاريع االستثمارية.ولذلك تم التعجيل بتطهير وضعية العقار االقتصادي
غير المستغل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين المحتلمين على العقار ،وترقية العرض المحلي في
مجال العقار االقتصادي التابع ألمالك الجماعات اإلقليمية من خالل تهيئة مناطق مصغرة ومناطق
نشاطات قصد التشجيع على استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيما لفائدة الشباب حاملي
المشاريع.
مع مواصلة برنامج عصرنة الخدمة العمومية للتشغيل وتعزيزها وتحسين عوامل االنسجام بين
مختلف المتدخلين لضمان تسيير أنجع واستشرافي لسوق العمل لضمان توازن بين العرض والطلب.
المحور الثالث :تعزيز الجاذبية االقتصادية للجماعات اإلقليمية
ازدهر دور القطاع الخاص في إطار التطورات السياسية و االقتصادية و االجتماعية التي شهدها العالم
في أواخر القرن العشرين و التي انعكست على دور الدولة  ،حيث تم االنتقال من نظام حكم محلي تسيطر
عليه و تسيره المجالس المنتخبة إلى نظام حكم يشارك فيه إلى جانب المجالس المنتخبة القطاع
الخاص(.)62
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و في إطار هذا التغيير ظهرت مصطلحات جديدة عوضا عن اإلدارة المحلية ،كالحكم المحلي و
الحوكمة  ، Governanceونتيجة االختالالت الكبيرة التي يعرفها التسيير العمومي للمرفق العام  ،وعدم قدرة
الدولة على تقـديم خدمات نوعية

()62

حتم عليها االستعانة بالقطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية

الشاملة تطبيقا للتوجه نحو اقتصاد السوق و تخلي الدولة عن نمط االقتصاد الموجه  .وقد كان له انعكاس
على المستوى المحلي  ،إذ حتم على البلدية أن تتعايش مع الوضع الجديد – و أن تفتح على الغير  -بدءا
من إنجاز مشاريع مشتركة بين البلديات في إطار تطوير االستثمار المحلي وعقد شراكة حتى مع البلديات
األجنبية في إطار ما يسمى بالتوأمة  .وبالنسبة لقانون البلدية الحالي فلم يعط مساحة هامة لمشاركة القطاع
الخاص في التنميـة المحليـة باستثناء ما نصت عليه المادة  204من قانون البلدية فيما يتعلق بمنح عقـد
االمتيـاز  ،وقـد أوردهـا المشرع كحل تلجأ إليه البلدية في حالة عدم قدرتها على إنشاء مؤسسات عمومية
لتقديم الخـدمات – وإن لم يحدد المشرع المجاالت التي يتم فيها منح عقد االمتياز فإنه يمكن تحديد
طبيعة هذه المجاالت من خالل طبيعة المؤسسة العمومية للبلدية التي يمكن إنشائها لهذا الغـرض وهـي
ذات طـابع إداري أو صناعي و تجاري (. )66
ففي فرنسا يمكن للبلدية إنشاء شركات مع القطاع الخاص في مجال إنشـاء مشـروعات البنيـة التحتية
كما أن الخدمات الرئيسية كالنظافة و صيانة الطرقات يتم منحها للشركات الخاصة عن طريق عقود امتياز
 ،و لتفادي كل التجاوزات فيما يخص القطاع الخاص تم إنشاء هيئة الخدمات العامة كهيئة رقابة مكلفة
بمتابعة هذه العقود – و تزويد البلديات العاجزة بكل الضـرورات التقنيـة إلتمـام هـذه الصفقات(.)60
إن الهدف من المرسوم التنفيذي رقم  211-24هو التوجه نحو الفعالية و إرساء قواعد جديدة غايتها
تحسين رؤية المؤسسات وتحقيق الجدية في أدائها مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق التسيير والعمل
على تقليص دور تدخل الجماعات اإلقليمية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين من خالل إعادة توزيع
الثروة بين القطاعين العام و الخاص.
فالجماعات اإلقليمية بإمكانها اللجوء إلى أسلوب التفويض في مجاالت التزويد بالمياه الصالحة
للشرب ،النقل المدرس ي ،األسواق الجوارية و مواقف السيارات و كل المجاالت القابلة للتفويض ،و هذا
سيسمح بتسيير أفضل للجماعات اإلقليمية عن طريق خلق الثروة من خالل تثمين و تسيير المنشآت
المحلية المنتجة و خلق ديناميكية تستمد قوتها من تثمين المبادرات الناجحة و تصحيح كل االختالالت
التي تعيق حاليا األداء الفعال للمرافق العمومية.
يجب تفعيل دور ال جماعات اإلقليمية في بعث حركية االقتصاد الوطني  ،سيما في مجال التنمية
المحلية وبعث مشاريع االستثمار ،من خالل منح الجماعات اإلقليمية دورا أساسيا في بعث حركية االقتصاد
المحلي و الوطني ،من خالل إدماجها في مجهود التحول نحو اقتصاد متنوع متحرر تماما من الريع البترولي،
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و تكييف الجباية المحلية وإعداد قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية ،بما يسمح بتثمين قدرات كل
جماعة إقليمية وكذا تحسين أنظمة التضامن بين الجماعات اإلقليمية ،بتوجيهها نحو تمويل االستثمارات
المربحة وتعزيز الجاذبية االقتصادية للجماعات اإلقليمية عن طريق التسويق اإلقليمي (Le Marketing
) ،Territorialمع توجيه المؤسسات العمومية المحلية نحو منطق النجاعة االقتصادية وترقية التسيير عن
طريق االنتداب والشراكة للمصالح العمومية المحلية.إضافة إلى ذلك يجب تعزيز متابعة المستثمرين
ومرافقتهم من قبل الجماعات اإلقليمية ،وتوسيع مجال تدخل الوكاالت العقارية الوالئية إلى النشاطات
االقتصادية األكثر مردودية وإعادة النظر في مفهوم التسيير للحساب الخاص ،بغية الوصول إلى مستويات
نوعية لتكثيف االستثمارات ،و تحويل الجماعات اإلقليمية إلى مستثمرين مؤسساتيين محتملين سيدعمون
حركية تنويع االقتصاد الوطني وإحداث قطيعة مع عادات التسيير اإلداري الخالي من أي بعد اقتصادي،عن
طريق شراكة القطاع العمومي الخاص التي تتم في شكل تفويض المرفق العام أي في شكل شراكة التنمية
المحلية وهي وسيلة مهمة لتقليص تدخالت الجماعات اإلقليمية وتخفيف عبء تكاليف إنتاج المشاريع
الكبرى (.)61
يمثل تعزيز الشفافية والتنافسية في العالقات التعاقدية مع القطاع الخاص أولوية أخرى رئيسية
بالنسبة للحكومة .وهو الهدف المتوخى من وراء إصالح تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
وتبني إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص ،التي ستساهم ال محال في زيادة المنافسة وخلق
عوائد أكبر بالنسبة لإلنفاق العمومي مع توفير فرص اقتصادية جديدة للشراكات ،ويتوقع أن تؤدي هذه
المقاربة إلى تشجيع تسيير أكثر تكامال واستدامة لالستثمار المحلي ،بصرف النظر عن مصادر التمويل.
وفق نص المادة  111من القانون رقم  22-22المتعلق بالبلدية "يبادر المجلس الشعبي البلدي بكل
عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه التحفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماش ى مع طاقات البلدية
ومخططها التنموي .لهذا الغرض يتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابير التي من شأنها تشجيع االستثمار
وترقيته " ويدخل ضمنها كل المبادرات الفردية من الخواص وأيضا االستعانة بخبرات الخواص في مجال تدعيم
االستثمار المحلي( .)62وينطبق نص التأطير القانوني على الوالية ( .)62كما صرح المشرع في قانون تهيئة اإلقليم
أن من أدوات الشراكة إبرام عقود تنمية تشترك فيها الدولة و/أو الجماعات اإلقليمية والمتعاملين والشركاء
االقتصاديين قصد تنفيذ خطط التهيئة السيما في المناطق الواجب ترقيتها (.)62
ففي إطار تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص جاءت الم ّـادة  60من القــانــون رقم 26-22
المتضمن ال ـق ــانــون الـ ـتـوجـيهـي ل ـت ـطـويـر الم ــؤسـ ــس ــات ال ـصـغ ـيـرة والمتوسطة كاآلتي ":تـسـهـر الـدولـة عـلى تـطـويـر
الـشـراكـة بين القطاعين الـعـام والخـاص ،وتعمل على توسيع مجال منح االمـ ـتـ ـي ــاز ف ــي مـ ـج ــال الخ ــدم ــات
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة لـ ـف ــائ ــدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
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حيث يحدد هذا القانون في المادة  6منه األهداف العامة اآلتية:
 بعث النمو االقتصادي، تحسين بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشـجـيع إنشـاء المؤسـسـات الصـغيـرة والمـتوسـطة ،ال سيما المبتكرة منها ،والحفاظ على ديمومتها، تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها في مجال التصدير، ترقية ثقافة المقاولة، تحسين معدل االندماج الوطني وترقية المناولة.تـس ـتـن ــد سـيـاس ــة ت ـطـوي ــر المـؤسـس ــات ال ـصـغ ـيـ ــرة والمـتــوسـطـ ــة عــلى ال ـتـشـ ــاور والـت ـن ـسـي ــق م ــع الـفـاعل ــين
الـعـمـوم ـيـين والخـ ــواص المـعـنـيـين ،وكذا الــدراســات المـالئ ـمــة ،مم ــا ت ـتــرتب ع ـلــيه ب ـرامـج وتــداب ـيــر وهياكل دعم
ّ
ومرافقة .تسخر الدولة الوسائل الضرورية لذلك(.)64
المحور الرابع :عقود تفويض المرفق العام المحلي كآلية فعالة للشراكة مع القطاع الخاص
إن الحديث عن تفويض المرفق العام المحلي إنما هو الحديث عن دخول الخواص بما فيها
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمغامرة تسيير المرفق العام أي استثمار أمواله في حقل خاص هو المرفق
العام وهذا ما يطرح عدة إشكاالت وتساؤالت حول مدى اعتبار تفويض المرفق العام استثمار؟خاصة أن
هدف أي استثمار هو الربح أي المردودية المالية.
هناك بعض المؤشرات التي نستطيع من خاللها تقييم مدى اعتبار تفويض المرفق العام استثمار
كالعائدات المالية ،والمخاطر واألعباء االستثمارية ،االستقاللية ،واالستغالل والمنتفعين.
تعت بر العائدات المالية المحرك األساس ي لصاحب تفويض المرفق المحلي ،أي هو المحفز له
لالستمرار في استثماره واسترجاع قيمة األموال التي استثمرت في هذا المرفق العام وتحقيق الربح (الفائض)،
وهو السبب الحقيقي لالستثمار .
يتحصل صاحب التفويض على عائدات ( إتاوات ) مباشرة من طرف المنتفعين من المرفق العام.
لقد شكلت اإلتاوات المحصلة من جانب المنتفعين المعيار الذي ميز به االجتهاد امتياز المرفق العام
عن سائر العقود اإلدارية التي تستهدف تحقيق نشاطات مرفقية (.)61
كما أن االجتهاد القضائي الفرنس ي اعتبر تقاض ي المتعاقد المكلف بعقد االمتياز إلتاوات من المنتفعين
هو مؤشر على وجود عقد امتياز لمرفق عام وليس لصفقة أشغال عمومية (.)02
حيث رأى في قرارات أخرى أن عدم حصول المتعاقد على المقابل المالي من المنتفعين وتقاضيه من
طرف الجماعة العامة إنما نكون في إطار صفقة عمومية ،حيث اعتبر أن تلزيم المتعاقد إنشاء واستثمار
منشآت عامة ترتبط بنشاط مرفقي موضوعه جمع النفايات المنزلية ومعالجتها لقاء ثمن تدفعه الجماعة
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العامة للمتعاقد يمثل صفقة مشروع أشغال عامة تخضع لقانون الصفقات العمومية وليس عقد امتياز
مرفق عام (.)02
ونفس ما ذهب إليه حين اعتبر في أحد أحكامه أن المقابل المالي الذي يدفعه الشخص العام المحلي
الذي عهد إلى جمعية استغالل مركز للترفيه ،حيث يقوم الشخص العام بإعطاء الجمعية مقابال ماليا
للخدمات المؤداة دون أن يتحمل أية مخاطر مالية ،يشكل ثمنا للخدمات المؤداة ،ويعني ذلك أن العقد ال
يمكن اعتباره امتياز مرفق عام وإنما هو صفقة عامة.

()06

فالعقد مهما كان موضوعه والذي يخلو من إمكانية المتعاقد في تحصيل إتاوات من المنتفعين في
إطار عالقة تعاقدية معهم ،ال يمكن وصفه بامتياز المرفق العام وقد رأى الفقيه ( Liet – Veauxفي اإلتاوات
معيارا للتعرف على امتياز المرفق العام) (.)00
وقد عرف األستاذ  A.De.Laubadèreاالمتياز وفق إلتاوات يتقاضاها صاحب االمتياز من المنتفعين
كمصدر وحيد دون أن تختلط به عائدات من مصادر أخرى(.)01
هذه الفكرة تقليدية " حصر العائدات في إتاوات المنتفعين " لكن التطور أفرز إمكانية أن ال تنحصر
العائدات الم الية على اإلتاوات التي يدفعها المنتفعين وقد تضاف إليها عائدات تدفعها الجماعة العامة،
ليصبح المعيار المعرف ليس اإلتاوات من طرف المنتفعين بل إرتباط العائدات المالية بنتائج استثمار
المرفق العام ( مرتبطة باالستغالل).
وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنس ي في عدة اجتهادات قضائية كما هو الحال في قضية
 SMITOMحيث أكد فيها ارتباط المقابل المالي بنتائج االستغالل رغم أن الجزء الذي يدفعه المستفيدين
هو الجزء األقل ،وملخص القضية أن إحدى النقابات عهدت لشركة خاصة جمع النفايات ومعالجتها،
وحدد العقد المقابل المالي بجزء ثابت يشكل  70%يدفع من قبل النقابة ،وجزء متغير يشكل  30%يدفع
من قبل المستفيدين من خدمات المرفق باالستناد إلى نتائج معالجة النفايات بالرغم من أن الجزء األصغر
من المقابل المالي مرتبط بنتائج االستغالل ،إال أن مجلس الدولة أكد على أن العقد هو تفويض مرفق عام
وليس صفقة عامة(. )02
والمنطق في هذه الرؤية الجديدة هي أن العائدات ليست إال نتيجة لالستثمار ،واالجتهاد ربط بين
المقابل المالي واالستثمار (االستغالل) دون أن يحدد طبيعة هذه العائدات.
ومن هنا فالعائدات يجب أن تكون مرتبطة باالستثمار وإال خرجنا عن إطار امتياز المرفق العام
وهو ما ذهب إليه حديثا مجلس الدولة الفرنس ي من خالل عدة قرارات ،حيث جاء في قضية
 Préfet des Bouches du Rhône C/C ne Lambesc .الذي اعتبر العائدات المحققة بصورة أساسية من
نتائج االستثمار معيارا للتفويض في إدارة واستثمار المرفق العام (.)02
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إن األحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام نصت عليها المواد  622إلى  ،622بحيث أقرت المادة
 622على إمكانية الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام بما فيها الجماعات
اإلقليمية ،أن تقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له الذي يمكن أن تكون المؤسسة الصغيرة و المتوسطة ،
وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف.
ويتم التكفل بأجر المفوض له ،بصفة أساسية ،من إستغالل المرفق العام ،على عكس الصفقة
العمومية التي يكون أجر المتعامل اإلقتصادي مقابل مالي نظير تلبيته لحاجات المصلحة المتعاقدة في
مجال األشغال واللوازم الخدمات والدراسات.
كما تقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير
المرفق العام بموجب اتفاقية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة .وبهذه الصفة ،يمكن السلطة المفوضة أن
تعهد للمفوض له إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لسير عمل المرفق العام.
أما المادة  624من المرسوم الرئاس ي رقم  612-22تؤكد على ملكية كل استثمارات وممتلكات المرفق
العام عند نهاية عقد تفويض المرفق العام للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المعني.
كما تخضع اتفاقيات تفويض المرفق العام بما فيها عقد االمتياز (الذي يعتبر شكل من أشكال
تفويض المرفق العام) إلبرامها إلى المبادئ األساسية المنصوص عليها في المادة  5من المرسوم الرئاس ي رقم
 612-22فلضمان نجاعة الطلبات العمومية واالستعمال الحسن للمال العام ،يجب أن تراعى في الصفقات
العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية اإلجراءات ،أي
أنها تخضع لنفس المبادئ التي يجب أن تراعى عند إبرام الصفقات العمومية.
Dans le dernier décret présidentiel n° 15-247, malgré leurs différences, les régimes
juridiques des Délégation de Service Public (DSP) et des marchés publics se sont rapprochés par
le respect des principes de concurrence et de transparence.
وزيادة على ذلك يخضع المرفق العام عند تنفيذ اتفاقية تفويضه على الخصوص إلى مبادئ االستمرارية
والمساواة وقابلية التكيف.
إن الجمع بين الصفقات العمومية وعقود التفويض منح هذه األخيرة قوة خاصة بالنظر للتطور
الكبير الذي عرفته منظومة الصفقات العمومية ،فهذا الجمع من المشرع هدفه إخضاع الصفقات
العمومية وعقود التفويض لنظام قانوني متجانس و متقارب ألن هدفهما واحد هو ترشيد النفقات العمومية
و البحث عن وسائل تمويل جديدة أي زيادة الموارد و تقليص النفقات و ترشيدها.
ففي ظل األزمة اإلقتصادية التي تعيشها الجزائر ،يجعلنا أمام حقيقة ال يمكن إنكارها أن رهان
المستقبل سيجعل من عقود تفويض المرفق المحلي أحد أهم أدوات وآليات مشاركة القطاع الخاص أو
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قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مع الجماعات اإلقليمية في االضطالع بأعباء التنمية المحلية
المستدامة والشاملة ،والذي يتطلب رؤية متكاملة تبنى عليها استراتيجيات فعالة بإشراك الجماعات
اإلقليمية في وضع سياسة جديدة لالستثمارات المحلية ،وإيجاد آليات جديدة تسمح لالقتصاد المحلي
بالدرجة األولى باستعادة حيويته وفاعليته عن طريق إحياء روح المبادرة الفردية والمنافسة.
المحور الخامس :تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص بمنح االم ـت ـيـاز ف ــي م ـجـال الخدمــات
الــعمـومـيـة لـفـائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يمثل تعزيز الشفافية والتنافسية في العالقات التعاقدية مع القطاع الخاص أولوية أخرى
رئيسية بالنسبة للحكومة .وهو الهدف المتوخى من وراء إصالح تنظيم الصفقات العمومية وتبني إطار قانوني
للشراكة بين القطاعين العام والخاص ،إلى جانب نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية ،التي
ستساهم ال محال في زيادة المنافسة وخلق عوائد أكبر بالنسبة لإلنفاق العمومي مع توفير فرص اقتصادية
جديدة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي ال تتوفر على عالقات كبيرة.وبالمثل ،من شأن تبني إطار
قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يستقطب المزيد من استثمارات وخبرات القطاع الخاص
نحو الخدمات العمومي ة الرئيسية في سياق يتميز بمحدودية المالية العمومية.ويتسق هذا اإلطار مع مبادئ
الشفافية والمنافسة لتنظيم الصفقات العمومية التي تهدف إلى تشجيع الشراكات السليمة بين القطاعين
العام وقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والتخفيف من مخاطر االلتزامات المحتملة.
ويتوقع أن تؤدي هذه المقاربة إلى تشجيع تسيير أكثر تكامال واستدامة لالستثمار المحلي ،بصرف
النظر عن مصادر التمويل.
وفق نص المادة  111من القانون رقم  22-22المتعلق بالبلدية "يبادر المجلس الشعبي البلدي بكل
عملية و يتخذ كل إجراء من شأنه التحفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماش ى مع طاقات البلدية
ومخططها التنموي .لهذا الغرض يتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابير التي من شأنها تشجيع االستثمار
وترقيته " ويدخل في مفهوم هذا قبول الهبات التي يقدمها األفراد أو الشركات الخاصة قصد تدعيم االستثمار
أو تدعيم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مباشرة ،و أيضا يدخل ضمنها كل المبادرات الشخصية من
الخواص و أيضا االستعانة بخبرات الخواص في مجال تدعيم االستثمار

المحلي)02(.

وينطبق نص التأطير

القانوني على الوالية)04( .كما صرح المشرع في قانون تهيئة اإلقليم أن من أدوات الشراكة إبرام عقود تنمية
تشترك فيها الدولة و/أو الجماعات اإلقليمية والمتعاملين الخواص والشركاء االقتصاديين قصد تنفيذ خطط
التهيئة السيما في المناطق الواجب ترقيتها.

()01
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ففي إطار تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص جاءت الم ّـادة  60من القــانــون رقم 26-22
المتضمن ال ـق ــانــون ال ــتـوجـيهـي ل ـت ـطـويـر الم ــؤس ـ ـس ــات ال ـصـغ ـيـرة والمتوسطة كاآلتي ":تـسـهـر الـدولـة عـلى تـطـويـر
الـشـراكـة بين القطاعين الـعـام والخـاص ،وتعمل على توسيع مجال منح االمـ ـتـ ـي ــاز ف ــي مـ ـج ــال الخ ــدم ــات
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة لـ ـف ــائ ــدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ".حيث يحدد هذا القانون في المادة  6منه األهداف
العامة اآلتية:
 بعث النمو االقتصادي، تحسين بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشـجـيع إنشـاء المؤسـسـات الصـغيـرة والمـتوسـطة ،ال سيما المبتكرة منها ،والحفاظ على ديمومتها، تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها في مجال التصدير، ترقية ثقافة المقاولة، تحسين معدل االندماج الوطني وترقية المناولة.تـس ـتـن ــد سـيـاس ــة ت ـطـوي ــر المـؤسـس ــات ال ـصـغ ـيـ ــرة والمـتــوسـطـ ــة عــلى ال ـتـشـ ــاور والـت ـن ـسـي ــق م ــع الـفـاعل ــين
الـعـمـوم ـيـين والخـ ــواص المـعـنـيـين ،وكذا الــدراســات المـالئ ـمــة ،مم ــا ت ـتــرتب ع ـلــيه ب ـرامـج وتــداب ـيــر وهياكل دعم
ّ
تسخر الدولة الوسائل الضرورية لذلك)12( .
ومرافقة .
ب ـع ــن ــوان إب ـرام ال ـص ـف ـق ــات ال ـع ـم ــوم ـيــة ،تـسهـر المـصـالح المـعـنيـة لـلـدولـة ولـواحقـهـا عـلى تـخـصيص
جـزء من هـذه الصـفـقـات لـلـمـنـافسـة فـيـمـا بـين المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسطة،حـسب الشروط والكـيفيات
المحددة بموجب التنظيم المعمول به.

()12

حسب المادة  2من المرسوم التنفيذي رقم  211-24المؤرخ في  6أوت  6224المتعلق بتفويض
المرفق العام يمكن للمفوض له اللجوء إلى مناولة جزء من المرفق العام المفوض بعد الموافقة الصريحة
للسلطات المفوضة.و هذا لتشجيع مبادرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المصغرة للظفر بمناولة
جزء من المرفق العام المفوض.

إذا كان بإمكان مؤسسات صغيرة ومتوسطة أن تقوم بإنجاز موضوع تفويض المرفق العام ،فإنه ّ
يتعين
ّ
المادة  60من المرسوم التنفيذي
على السلطة المفوضة أن توليها األولوية في منح التفويض و هذا حسب
 211-24المتعلق بتفويض المرفق العام.
المحور السادس :حماية المنتوج الوطني وترقية وجذب االستثمارات المحلية
سعيا من المشرع للتوفيق بين مبدأ المساواة وحرية المنافسة ومبدأ حماية المنتوج الوطني وترقية
وجذب االستثمارات المحلية ،وبالتالي خلق بعض التكافؤ في الفرص بين المؤسسات األجنبية والمؤسسات
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الوطنية الراغبة في الحصول على الصفقات الدولية المطروحة من قبل الجماعات اإلقليمية ،منح
المرسوم الرئاس ي رقم  612-22ﻫامش األفضلية بنسبة  %62لصالح المؤسسات الوطنية على حساب
المؤسسات األجنبية التي ال تستفيد منه إال في حالة التجمع مع مؤسسات جزائرية وبقدر نسبة حصص
ﻫذه األخيرة في التجمع حسب المادة  40من المرسوم الرئاس ي السالف الذكر" يمنح هامش األفضلية
بنسبة خمسة وعشرين في المائة  % 25للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و أو للمؤسسات الخاضعة للقانون
الجزائري ،التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون ،فيما يخص جميع أنواع الصفقات المذكورة في
المادة  61أعاله.
وتخضع االستفادة من هذا الهامش في حالة ما إذا كان المتعهد تجمعا يتكون من مؤسسات خاضعة
للقانون الجزائري ،كما هو محدد في الفقرة السابقة ،ومؤسسات أجنبية ،إلى تبرير الحصص التي تحوزها
المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ،والمؤسسات األجنبية ،من حيث األعمال التي يتعين إنجازها
ومبالغها.
ويجب أن يحدد ملف استشارة المؤسسات بوضوح األفضلية الممنوحة والطريقة المتبعة لتقييم
ومقارنة العروض لتطبيق هذه األفضلية".
وتمتد ﻫذه األفضلية لتشمل أيضا إلزام الجماعات اإلقليمية في طرح مشاريعها في صيغة دعوة
للمنافسة وطنية متى كان اإلنتاج واألداة الوطنية قادرة على االستجابة لحاجياتها وﻫو ما نصت عليه المادة
 42من المرسوم الرئاس ي رقم  612-22على أنه  ":عندما يكون اإلنتاج أو أداة اإلنتاج الوطني قادرة على
االستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة ،فإن على المصلحة المتعاقدة هذه أن تصدر دعوة
للمنافسة وطنية مع مراعاة حاالت االستثناء المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
وعندما تصدر المصلحة المتعاقدة دعوة للمنافسة وطنية و /أو دولية ،مع مراعاة حاالت االستثناء
المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم  ،فإنه يجب عليها حسب الحالة أن:
 تأخذ بعين االعتبار عند إعداد شروط التأهيل ونظام تقييم العروض ،إمكانيات المؤسساتالخاضعة للقانون الجزائري وال سيما منها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للسماح لها بالمشاركة في
إجراءات إبرام الصفقات العمومية في ظل احترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة والكلفة وآجال اإلنجاز،
 تعطي األفضلية لالندماج في االقتصاد الوطني وأهمية الحصص أو المنتجات التي تكون محلمناولة أو اقتناء في السوق الجزائرية ،
 -تدرج في دفتر الشروط أحكاما تسمح بضمان تكوين ونقل المعرفة ذوي صلة بموضوع الصفقة،
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 تنص في دفتر الشروط في حالة المؤسسات األجنبية التي تتعهد لوحدها إال إذا استحال ذلك وكانمبررا كما ينبغي بوجوب مناولة ثالثين في المائة  % 02على األقل من مبلغ الصفقة األصلي للمؤسسات
الخاضعة للقانون الجزائري.
ومهما يكن اإلجراء المختار فإنه يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط تدابير ال
تسمح باللجوء للمنتوج المستورد إال إذا كان المنتوج المحلي الذي يعادله غير متوفر أو كانت نوعيته غير
مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة  .وباإلضافة إلى ذلك ال تسمح المصلحة المتعاقدة باللجوء للمناولة
األجنبية إال إذا لم يكن في استطاعة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية حاجاتها".
المحور السابع :تخصيص نسبة من صفقات الجماعات اإلقليمية للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة.
في إطـار تحسين ت ـنــاف ـس ـيــة المــؤس ـســات ال ـص ـغ ـي ــرة والم ـتــوس ـطــة وتــرق ـيــة المنتوج الوطني ،تم إعداد
وتـنـفيـذ بـرامج عصـرنـة لفـائدة المؤسـسات الصـغيـرة والمتوسـطة ،تحـ ــدد ك ـ ـي ـ ـفـ ـيـ ــات ت ـ ـط ـ ـبـ ــيق هـ ــذه البرامج
عن طـ ــريق التنظيم.

()16

في نفس السياق تم وضع سياسات وتدابير المساعدة والدعم الخاصة بهذه المؤسسات التي يتعين
على الجماعات اإلقليمية في إطار التنمية اإلقليمية أن تبادر طبقا لمهامها وصالحياتها باتخاذ كل التدابير
المادية والبشرية من أجل مساعدة ودعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها
القانونية سواء تعلق األمر بمؤسسة إنتاج السلع أو الخدمات.
وتشكل تدابير المساعدة والدعم في إدراج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن حركية
التطور والتكيف التكنولوجي وتشجيع بروز مؤسسات جديدة في ميدان االستثمارات المحلية وترقية توزيع
المعلومة ذات الطابع الصناعي والتجاري واالقتصادي والمنهي والتكنولوجي المتعلقة بقطاعات هذه
المؤسسات ،وأن يكون ذلك في إطار تشريعي وتنظيمي مالئم لتكريس روح المنافسة االقتصادية المحلية
مع وضع خطة محلية لتكوين وتسيير الموارد البشرية تفضل وتشجع اإلبداع والتجديد وثقافة التقاول.
كما يتعين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستثمرة في النشاطات االقتصادية المختلفة على
المستوى المحلي أن تساهم في خلق مناصب شغل وامتصاص البطالة ،الي يء الذي يتعين على الجماعات
اإلقليمية بتدعيم ذلك بتقديمها لكافة الحوافز المالية من أجل إنجاح هذه السياسة كإعفائها من الضرائب
المختلفة وتمكينها من االستفادة من القروض البنكية في إطار سياسة تحفيزية شاملة بتطبيق أحكام األمر
رقم  22-12المؤرخ في  22يناير  2112الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف ومختلف
االمتيازات التي تستفيد منها المؤسسات الحرفية الصناعية التقليدية.
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سعيا من المشرع لحماية وبناء القطاع الخاص الوطني لجأ هذا األخير إلى تخصيص نسب من
الصفقات المطروحة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،يتجلى ذلك من خالل المادة  22من
المرسوم الرئاس ي رقم  612-22المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،التي تجيز
للبلديات والواليات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها بمناسبة إعالن طلبات عروضها أن
يكون ﻫذا اإلعالن محليا فقط بحيث تتمكن المؤسسات القريبة منها بالمساﻫمة وحدها دون غيرﻫا في
ﻫذه العقود ،في حين أن أﻫم ما ميز أحكام مرسوم 6222ﻫو المادة  22التي تخصص الصفقات الخاصة
باألشغال ذات الطابع الحرفي لﻬذه الفئة وحدﻫا دون غيرﻫا حسب التشريع المعمول به في ﻫذا المجال،
باإلضافة إلى أحكام المادة  42من المرسوم الرئاس ي رقم  612-22التي تنص على أنه " عندما يمكن تلبية
بعض الحاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات المصغرة ،كما ﻫي معرفة في التشريع والتنظيم
المعمول بهما ،فإنه يجب على المصالح المتعاقدة ،إال في الحاالت االستثنائية المبررة كما ينبغي ،تخصيص
ﻫذه الخدمات لﻬا حصريا ،"...كما أن الفقرة  0من ذات المادة تنص على تخصيص نسبة من الطلبات
العمومية " يمكن أن تكون الحاجات المذكورة أعاله ،في حدود عشرين بالمائة  %62على األكثر من الطلب
العام حسب الحالة ،محل دفتر شروط منفصل أو حصة من دفتر الشروط محصص."...
إن مفهوم الصفقات المحجوزة ال يعد حكرا على المرسوم الرئاسي رقم  612-22بل يمكن أن نلمس
ﻫذا المفﻬوم ضمن أحكام التنظيمات السابقة ،إذ تعود أصوله إلى النظام القانوني الموروث عن النظام
اإلستعماري والمنظم في أحكام المرسوم رقم  022-21والذي شدد على منح مساﻫمة ال تقل عن  %22من
مجموع الصفقات الممنوحة من الدولة للمؤسسات العمومية الوطنية( ،)10كذلك بشأن المزايدة مثال حيث
تعتبر جميع المزايدات وفقا لمفﻬوم ﻫذه التنظيمات صفقات مخصصة للمؤسسات المستقرة في الجزائر
دون غيرﻫا.
ففي ظل األزمة اإلقتصادية التي تعيشها الجزائر ،يجعلنا أمام حقيقة ال يمكن إنكارها أن رهان
المستقبل سيجعل من عقود تفويض المرفق المحلي أحد أهم أدوات وآليات مشاركة القطاع الخاص مع
الجماعات اإلقليمية في االضطالع بأعباء التنمية المحلية المستدامة والشاملة ،والذي يتطلب رؤية متكاملة
تبنى عليها استراتيجيات فعالة بإشراك الجماعات اإلقليمية في وضع سياسة جديدة لالستثمارات المحلية،
وإيجاد آليات جديدة تسمح لالقتصاد المحلي بالدرجة األولى باستعادة حيويته وفاعليته عن طريق إحياء
روح المبادرة الفردية والمنافسة.
تحليل النتائج و الخاتمة:
و كخاتمة لهذه الدراسة إقترحت جملة من النتائج و التوصيات إلشراك أكبر للجماعات اإلقليمية في المجال
االقتصادي من خالل تفويض مربح لمرافقها العمومية و بأقل تكلفة و ذلك من خالل تكييف الجباية
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المحلية و إعداد قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية بما يسمح بتثمين قدرات كل جماعة إقليمية و ذلك
بإعطاء األولوية في مجال االستثمار نحو ترقية المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
من خالل وضع تدابير تشجيعية و تسهيلية و تحفيزية لتطوير هذا النوع من المقاوالتية كآلية فعالة للتمويل
المحلي :
 تدعيم الدور االقتصادي للجماعات اإلقليمية :من خالل منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في بعث حركية االقتصاد الوطني من خالل إدماجها في مجهود
التحول نحو اقتصاد متنوع ،متحرر تماما من الريع البترولي،و ستضع الحكومة اآلليات الالزمة
الكفيلة بإشراك أكبر للجماعات اإلقليمية في المجال االقتصادي و ذلك من خالل تكييف الجباية
المحلية و إعداد قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية بما يسمح بتثمين قدرات كل جماعة إقليمية؛
 تحسين أنظمة التضامن بين الجماعات اإلقليمية بتوجيهها نحو تمويل االستثمارات المربحة و تعزيز
الجاذبية االقتصادية للجماعات اإلقليمية؛
 توجيه المؤسسات المصغرة المحلية نحو منطق النجاعة االقتصادية و ترقية التسيير عن طريق
االنتداب و الشراكة للجماعات اإلقليمية؛
 تعزيز متابعة المستثمرين و مرافقتهم من قبل الجماعات اإلقليمية؛
 توسيع مجال تدخل الوكاالت العقارية الوالئية إلى النشاطات االقتصادية األكثر مردودية بحسب
قدرات و خصوصية أقاليم كل منها بغية الوصول إلى مستويات نوعية لتكثيف االستثمارات.
 تحسين مناخ األعمال و تشجيع االستثمار :تعكف الحكومة على مواصلة التطهير الجوهري لمناخاألعمال قصد تحرير االستثمار و المؤسسات من القيود التي تكبحها:
 تأطير الترتيبات الجديدة لبروز سوق للعقار االقتصادي يسمح بالتسيير األمثل للفضاءات مع ضمان
تقليص ريوع المضاربة؛
 التعجيل في دراسة الطلبات فيما يخص العقار الصناعي على آال يكون منح هذا العقار و تسليم
التراخيص اإلدارية عائقا لجذب اإلستثمار المحلي،و تواصل تعزيز المسار الذي سبق أن شرع فيه
و هو عصرنة الخدمة العمومية و تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتخفيفها أمام أصحاب المشاريع
االستثمارية ؛
 التعجيل بتطهير وضعية العقار االقتصادي غير المستغل و تبسيط إجراءات حصول المستثمرين
المحتملين على العقار؛
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 ترقية العرض المحلي في مجال العقار االقتصادي التابع ألمالك الجماعات اإلقليمية من خالل
تهيئة المناطق المصغرة و مناطق نشاطات قصد تشجيع استحداث المؤسسات الصغيرة و
المتوسطة السيما لفائدة الشباب حاملي المشاريع .
 رقمنة مجمل المحافظات العقارية وإدخال اإلعالم اآللي على نشاطات مصالح أمالك الدولة و
استكمال االشغال المتبقية في إعداد المسح العام لألراض ي.
 عصرنة إدارة الجمارك من خالل تعزيز نظام المتعامل االقتصادي المعتمد وتوسيعه إلى أصناف
أخرى من المتعاملين وإضفاء الطابع الشخص ي على إجراءات الجمركة لصالح المستثمرين
والمصدرين.
 تخفيف اإلجراءات في مجال تشجيع االستثمار وتعزيز قدرات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على
تسيير ومتابعة االستثمارات.
 تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة وتشجيع تنمية الصادرات خارج المحروقات من خالل إطار
يحافظ على توازنات ميزان المدفوعات للبالد.
 إعطاء األولوية في مجال االستثمار نحو ترقية المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة من خالل وضع تدابير تشجيعية وتسهيلية وتحفيزية لتطوير هذا النوع من المقاوالتية.
ّ 
تغيير مفهوم الالمركزية إلى مفهوم ديناميكي تطبعه قيم التشاركية والتشاورية في إعداد البرامج
وتجسيدها ميدانيا.
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ملخص:
الجماعات المحلية في الجزائر هو مصـ ـ ـ ــطلح اسـ ـ ـ ــتعمله الدسـ ـ ـ ــتور الجزائري للتعبير عن الالمركزية اإلدارية،
وهذا إلعادة التنظيم اإلداري للدولة ولتقريب المواطن من اإلدارة وتجس ـ ـ ـ ــيد مش ـ ـ ـ ــاركة المجتمع المحلي في
تخطيط وتنفيذ المش ــروعات المحلية وهذا لترس ــيخ البعد التنموي في الجزائر ،وتتكون الجماعات المحلية
من وحدتين أو مستويين أساسيين هما البلدية والوالية.
حيــث تعمــل هــذه الوحــدات المحليــة على إدارة ش ـ ـ ـ ــؤون المواطنين المحليين على مس ـ ـ ـ ــتوى اإلقليم ،وهــذا
حسـب االختصاصات التي حددها الدستور والصالحيات التي جاءت بها القوانين المنظمة لها ،وذلك بهدف
تحقيق التنمية المحلية وتحسين حياة األفراد وتحقيق مطالبهم.
غير أن تحقيق التنمية المحلية من طرف الس ــلطات المحلية تكتنفه العديد من العراقيل والمش ــاكل تقف
عائقا أمامها لتجسيد األهداف المرجوة والمسطرة.
الكلمات المفتاحية :الجماعات المحلية ،التنمية المحلية ،التنمية المحلية المستدامة ،التمويل المحلي.
Abstract:
Local communities in Algeria is a term used by the Algerian constitution to express administrative
decentralization, and this is for the administrative reorganization of the state, to bring the citizen
closer to the administration and to embody the participation of the local community in the planning
and implementation of local projects, and this is to consolidate the development dimension in
Algeria. .
Where these local units work to manage the affairs of local citizens at the level of the region,
according to the terms of reference set by the constitution and the powers stipulated by the laws
regulating them, with the aim of achieving local development, improving the lives of individuals
and achieving their demands.
However, the realization of local development by the local authorities is beset by many obstacles
and problems that stand in front of them to realize the desired and established goals.
Keywords: local communities; local development; sustainable local development; local finance.
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 .1مقدمة:
بعدما كانت الدولة تعتمد على النظام المركزي في إدارة التنمية ،أصبحت في الوقت الراهن غير قادرة
على تحمل أعباء األقاليم المحلية ،وذلك راجع إلى المتغيرات السياسية واالقتصادية التي جعلتها تتبنى
الالمركزية اإلدارية،من أجل تخفيف العبء على المركزية اإلدارية ،لقد أوكلت للمجالس الشعبية المحلية
من خالل إرساء مبدأ الالمركزية مهمة تحقيق التنمية المحلية ،ويظهر ذلك من خالل موجات اإلصالح
المتتالية في منظومة الجماعات مع مطلع التسعينات قصد توسيع مشاركة المواطنين في الحكم المحلي
وتحقيق التنمية المحلية ،ومن أهم القوانين التي صدرت في إطار هذه اإلصالحات نجد قانون البلدية ،رقم
 24-12والقانون رقم  ،2-22و قانون الوالية رقم  21-12والقانون رقم  ،22-26وذلك لمواكبة التحوالت
الدولية و تأثيراتها على وظائف الدولة في الجزائر.
أصبحت الجماعات المحلية في الوقت الحاضر مكلفة بعدة من المهام والصالحيات ،فقد امتد دورها
اآلن ليشمل جميع الميادين ،إذ أصبحت تختص في أعمال التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وتهيئة اإلقليم ،وحماية البيئة والسياحة.
إال انه بالرغم من اإلصالحات المتواصلة للجماعات المحلية التي عمقت مهامها وتعددت صالحياتها،
إال انه هناك مشاكل عديدة ومختلفة عرقلت من مسيرتها للوصول بالمجتمع إلى طريق الرقي والرفاهية
وعجزت عن إدارة التنمية المحلية.
وانطالقا مما سبق يمكن طرح إشكالية الدراسة كاآلتي :ما مدى فعالية الجماعات المحلية في تحقيق
التنمية المحلية وتنمية المجتمع المحلي في الجزائر في ظل الصالحيات المخولة لها؟
إلى جانب إشكالية الدراسة فإنه يندرج تحتها مجموعة من األسئلة الفرعية وهي كاآلتي:
 ما مفهوم الجماعات المحلية وما عالقتها بالتنمية المحلية؟ ما هي انعكاسات إصالح منظومة الجماعات المحلية في الجزائر على التنمية المحلية؟ هل الصالحيات المقدمة للجماعات المحلية كفيلة بتحقيق التنمية المحلية المرجوة؟ ما هي مفرقات ومعوقات تجسيد التنمية المحلية من طرف الجماعات المحلية في الجزائر؟وانطالقا مما سبق تكمن أهمية الدراسة :في تناول الشريك األساس ي للدولة في اإلدارة المحلية،
والمتمثل في الجماعات المحلية ،إضافة إلى معرفة واقع اإلصالحات في منظومة الجماعات المحلية التي
أدت إلى مزيد من الصالحيات وانعكاسات ذلك على مدى فعالية المجالس الشعبية المحلية في تحقيق
التنمية المحلية وتنمية المجتمع المحلي.
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 .6مفهوم وأهداف التنمية المحلية:
قبل التطرق إلى مفهوم التنمية المحلية ،البد من اإللمام بمفهوم التنمية وعالقاتها بالنمو االقتصادي.
وعليه يمكن تعريف التنمية على أنها " عملية تعبئة وتنظيم جهود أفراد المجتمع وجماعاته ،وتوجيهها
للعمل المشترك مع الهيئات الحكومية بأساليب ديمقراطية لحل مشاكل المجتمع ،وتحسين مستوى معيشة
أبنائه اجتماعيا واقتصاديا ،وصحيا وثقافيا ،ومقابلة احتياجاته باالنتفاع الكامل لكافة الموارد الطبيعية
والبشرية والفنية والمالية المتاحة" (.إبراهيم حسين العسل ،6222 ،ص .)62
أما النمو االقتصادي فيعرف على أنه الزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي ،PIBلبلد من البلدان خالل فترة
محددة بالمقارنة مع الفترة السابقة.
وعليه فان التنمية االقتصادية ف ي عبارة عن عملية اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية بيئية شاملة،
وال يمكن للتنمية أن تنحصر في النمو المادي فقط ،باإلضافة إلى أن النمو االقتصادي يمكن معرفته خالل
سنة أو أكثر عن طريق احتساب الناتج المحلي اإلجمالي أما التنمية االقتصادية ف ي هدف قد يتحقق وقد
ال يتحقق وهذا يعود للنظام االقتصادي المتبع.
 .2 .6ماهية التنمية المحلية:
تشكل التنمية المحلية األساس لتحقيق التنمية الشاملة حيث تسمح بتنمية مختلف األجزاء على مستوى
الدولة الواحدة وصوال إلى تنمية شاملة متجانسة ،ومن أهم التعاريف الواردة والمتعلقة بمصطلح التنمية
المحلية نذكر مايلي:
تعرف على أنها " هي مجموعة الوسائل والطرق التي تستخدم قصد توحيد جهود األهالي مع السلطات العامة
من أجل تحسين مستوى الحياة من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات القومية
والمحلية وإخراج هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك إيجابيا في الحياة القومية وتساهم في تقدم البالد" .
(عبد الرحمن محسن الحسن ،6220 ،ص .)222
ويمكن تعريف التنمية المحلية أيضا على أنها «مجموعة العمليات التي يمكن من خاللها تضافر الجهود
المحلية الذاتية ،والجهود الحكومية لتحسين نوعية الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحضارية
للمجتمعات المحلية ،وإدماجها في منظومة التنمية الوطنية الشاملة ،لكي تشارك مشاركة فعالة في التقدم
على المستوى الوطني"( .عبد الحميد عبد المطلب ،6222 ،ص .)20
مما سبق نستنتج أن التنمية المحلية هي عبارة عن عملية أو إستراتيجية تهدف إلى دمج الجهود الشعبية
والحكومية ضمن إقليم أو منطقة معينة ،عن طريق استغالل الموارد المحلية المتاحة في البيئة الداخلية
والفرص الموجودة ضمن البيئة الخارجية بغية االرتقاء بالوحدات المحلية حضارية كانت أو ريفية في جميع
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتنظيمية ،ويمكن اعتبارها بصفة عامة اجر الزاوية الذي
تحقق من خالله التنمية الشاملة.
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ويقوم مفهوم التنمية المحلية على عنصرين رئيسيين هما:
 المشاركة الشعبية في جهود التنمية المحلية ،والتي تقود إلى مشاركة السكان في جميع الجهود المبذولةلتحسين مستوى معيشتهم ونوعية الحياة التي يعشونها معتمدين على مبادراتهم الذاتية.
 توفير مختلف الخدمات ومشروعات التنمية المحلية بأسلوب يشجع على االعتماد على النفسوالمشاركة.
 . 6.6األهداف االقتصادية واالجتماعية للتنمية المحلية
التنمية المحلية الناجحة هي التي تعد برامجها على أساس التخطيط العلمي الواعي الهادف إلى إشباع
االحتياجات األساسية للسكان ذات المنفعة العامة وتحسين ظروفهم وإطار معيشتهم ولهذا يجب أن تكون
التنمية المحلية ذات أبعاد وأهداف متنوعة منها( :أحمد شريف ،6221 ،العدد .)12
حشد وتثمين الموارد البشرية والطبيعية واألمالك المحلية وترشيد استعمالها.دعم األنشطة االقتصادية المنتجة للثروات (صناعة ،زراعة ،خدمات) ،وتشجيع إنشاء المقاوالت الصغيرةوالمتوسطة اإلنتاجية ،بما فيها أنشطة األسر وتعزيز شبكة الخدمات في الوسط الريفي والحضري ،بتكاتف
وتوحيد الجهود.
التخفيف من الفوارق التنموية بين األقاليم والواليات وداخل اإلقليم الواحد.ترقية األنشطة االقتصادية المالئمة لكل إقليم من خالل مراعاة الخصوصية التي تميز كل جهة.إدخال واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف الميادين اإلنتاجية والخدمية.تنمية التهيئة الحضرية عن طريق تشجيع االستثمار العمومي والخاص ،الوطني واألجنبي.إقحام المواطنين في تحديد االحتياجات وإشراكهم في األعمال المراد القيام بها.تحسين ظروف وإطار حياة المواطنين ،من خالل تطوير مراكز الحياة وترقية نوعية الخدمات الجواريةوتحسين فاعلية البرامج واألجهزة االجتماعية لضمان االستقرار االجتماعي خاصة في المناطق الريفية.
ضمان العدالة في االستفادة من المرافق والخدمات األساسية (التطهير ،الماء الشروب ،اإلنارة ،الغاز،الكهرباء ،المواصالت ،االتصاالت ،التربية والتكوين ،الرياضة ،الترفيه الثقافة ،والشؤون االجتماعية
والدينية) ،وتطوير عناصر البنية األساسية حيث يعتبر النهوض بهذا القطاعات أساسا لعملية التنمية
ولتطوير المجتمع المحلي.
محاربة الفقر واإلقصاء والفوارق االجتماعية والتهميش ،ودعم الفئات الضعيفة والمهمشة وإدماجها فيالمجتمع.
-القضاء على البناء غير الالئق (الفوضوي) ،عبر توسيع برامج السكن االجتماعي الموجه للفئات الضعيفة.
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التصدي ومحاربة اآلفات االجتماعية كالجريمة ،العنف ،السرقة والمخدرات..الخ ،والعمل على نشرالفضيلة عبر برامج التوعية واألبواب المفتوحة والحمالت ،وتنظيم الندوات والمحاضرات..الخ.
زيادة التعاون والمشاركة بين السكان مما يساعد في نقل المواطنين من حالة الالمباالة إلى حالة المشاركةالفاعلة.
زيادة حرف المواطنين على المحافظة على المشروعات التي يساهمون في تخطيطها وتنفيذها .إن التنميةالمحلية تعمق مبدأ المشاركة في التنمية بهدف تحقيق ديمقراطية التنمية المحلية.
 .0أبعاد التنمية المحلية
تهدف التنمية المحلية إلى تحقيق مجموعة من األبعاد االقتصادية ،االجتماعية ،البيئية ممثلة فيما يأتي:
البعد االقتصادي  :تراعي التنمية المحلية البعد االقتصادي من أجل تنمية االقليم المحلي اقتصاديا،وذلك عن طريق البحث عن القطاعات االقتصادية التي يمكن ان تتميز بها المنطقة سواء عن طريق النشاط
الزراعي أو الصناعي أو الحرفي ،ومنه تصبح التنمية المحلية تحقق البعد االقتصادي عن طريق امتصاص
البطالة من جهة ،وعن طريق توفير المنتوجات االقتصادية التي تتميز بها المنطقة من جهة أخرى،
لالستهالك المحلي أو للتوزيع إلى األقاليم األخرى،كما تعتمد التنمية المحلية على بناء الهياكل القاعدية
محليا ،من طرقات ومستشفيات ومدارس ...الخ
هذه الهياكل القاعدية تسمح بدمج طالبي العمل ،واستقطاب أصحاب رؤوس األموال المتواجدين في
األقاليم األخرى من اجل االستثمار بهذه المنطقة( .أحمد غريبي ،العدد  ،6222 ،12ص .)22
 البعد االجتماعي :يركز هذا البعد على أن اإلنسان يشكل جوهر التنمية وهدفها النهائي من خالل االهتمامبالعدالة االجتماعية ،ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات االجتماعية لجميع أفراد المجتمع باإلضافة إلى
مشاركة األفراد في اتخاذ القرار بكل شفافية( .بائر علي وردم ،6220 ،ص .)241
البعد البيئي :إن التدهور في الوضع البيئي على المستوى العالمي ممثال باالحتباس الحراري ،وفقدان طبقةاألوزون ونقص المساحات الخضراء واألمطار الحمضية ،وفقدان التنوع البيولوجي ،واتساع نطاق التصحر
وما إلى ذالك من مشاكل بيئية تتعدى الحدود الجغرافية للدول إلى الدعوة لدمج البعد البيئي في التخطيط
اإلنمائي لدول العالم ،وعلى إثر ذلك عقدت األمم المتحدة مؤتمرا حول البيئة في مؤتمر األرض في ريو دي
جانيرو بالبرازيل سنة ( .2116بائر علي وردم ،6220 ،ص .)24
ويركز البعد البيئي للتنمية المحلية على مراعاة الحدود البيئية ،بحيث تكون لكل نظام بيئي حدود معينة ال
يمكن تجاوزها من االستهالك واالستنزاف ،أما حالة تجاوز تلك الحدود فانه يؤدي إلى تدهور النظام البيئي،
ومنه فان التنمية المحلية مجبرة بمراعاة األبعاد الثالثة االقتصادية ،االجتماعية والبيئية( .أحمد غريبي،
العدد  ،6222 ،12ص .)22
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 .1مفهوم وأهمية اإلدارة المحلية:
 .2 .1مفهوم اإلدارة المحلية
تعرف منظمة األمم المتحدة اإلدارة المحلية " على أنها نظام من أنظمة اإلدارة العامة ،و هي وسيلة إدارية
لمعاونة الحكومة المركزية على أداء رسالتها بصورة أكثر فعالية و كفاءة ،وهي بذلك تحث على نقل بعض
االختصاصات و الصالحيات من الحكومة المركزية إلى المحليات لمواجهة مسؤولياتها في إطار توزيع األدوار
الوظيفية و تقسيم العمل بين المستويين المركزي و المحلي"( .حسام قضيب ،6220 ،ص .)22
وتعرف اإلدارة المحلية على أنها " أداة من أدوات زيادة كفاءة األداء اإلداري في الدولة ،ويتم بمقتضاها
إعطاء المحليات االختصاصات والصالحيات التي تساعد في سرعة وسهولة اتخاذ القرارات بعيدا عن
السيطرة المركزية مع ارتباط هذا القرار بتحقيق السياسات واألهداف التنموية للدولة أي دون القضاء على
اختصاصات الحكومة المركزية بل تظهر عالقة اشتراك الوحدات المحلية والمركزية"( .خالد قاش ي،6222 ،
ص .)222
كما يعرفها على أنها وجود هيئات منتخبة من أهل الوحدة المحلية إما انتخابا يشمل جميع أعضائها أو
يشمل الكثير منهم ،وإما مختارة محليا تعهد إليها اإلدارة المركزية باالضطالع بإدارة كل أو بعض المرافق
والشؤون المحلية ،ويكون لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة وأجهزتها المحلية وتخضع لرقابة
وإشراف من السلطة المركزية( .مصطفى الجندي ،2142 ،ص .)62
أما في الجزائر فان اإلدارة المحلية سميت بالجماعات المحلية التي تسهر على تحقيق األهداف التنموية
المحلية بالتنسيق مع السلطات المركزية ،ويطلق عليها اسم البلديات والواليات ،وتضم مجموعة سكانية
معينة ،وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتحدث بموجب قانون( .المادة  ،22قانون .)24/12
ّ
وتعرف الجماعات المحلية بهذا المصطلح على أنها وحدات جغرافية مقسمة من إقليم الدولة وهي عبارة
عن هيئات مستقلة في الواليات والمدن والقرى ،وتتولى شؤون هذه الوحدات بالطرق المناسبة لها وتتمتع
بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي( .عبد الرزاق إبراهيم الشيخلي ،6222 ،ص .)62
 .6.1أهمية اإلدارة المحلية:
تعبر اإلدارة المحلية عن التسيير الذاتي وهو وسيلة فعالة إلشراك المنتخبين من الشعب في ممارسة
السلطة ،فكلما استعانت السلطة المركزية باإلدارة المحلية ومجالسها المنتخبة زاد تجسيدها الفعال
للتسيير( .عمر عوايدي ،6226 ،ص.)660
ويمكن النظر الى االدارة المحلية او الجماعات المحلية من زاوية سياسية على اعتبار أن المجالس
المحلية تمثل قاعدة الالمركزية يتمكن من خاللها المنتخبون على مستوى البلدية أو الوالية من المشاركة
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في صنع القرار الذي يستلزم مشاركة الشعب أو ممثليه في أمورهم وحل مشاكلهم( .عبد الرزاق إبراهيم
الشيخلي ،6222 ،ص)22
هذا باإلضافة إلى أن اإلدارة المحلية أكثر إدراكا للحاجات المحلية ،فإشراك أكبر عدد ممكن من السكان
المحليين في إدارة وتنظيم شؤونهم المحلية يجعلهم أكثر تفهما للحاجات والمشاكل المحلية من موظفي
اإلدارة المركزية.
كما أن نظام اإلدارة المحلية يساعد على تربية المواطنين تربية سياسية صالحة وتدربهم على الحياة
النيابية عن طريق إيجاد مجالس محلية منتخبة من السكان المحليين وهذه المجالس تعتبر مدارس لتخريج
أفضل وأكفأ أعضاء المجالس النيابية وكبار موظفي الدولة.
إضافة إلى أن وجود الهيئات المحلية يساعد على تبسيط اإلجراءات ،وبذلك تحل المشاكل المحلية
محليا بدال من اللجوء إلى الحكومة في العاصمة ،وفي ذلك اقتصاد للوقت للجهد والمال( .عبد الرزاق
إبراهيم الشيخلي ،6222 ،ص)66
 .2تعريف التنمية المحلية المستدامة وأبعدها:
 .2 .2تعريف التنمية المستدامة:
لقد تعددت تعاريف التنمية المستدامة ،منذ ظهور هذا المصطلح في بداية الثمانينات من القرن العشرين،
ومن بينها نذكر:
التنمية المستدامة هي "التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة األجيال المقبلة في تلبية
حاجياتهم " (محمد كامل عارف ،21441 ،ص )40
وعرفت كذلك على انها "التنمية التي تعنى بتحقيق عدالة اجتماعية في توفير الحاجات ألفراد المجتمع الحالي
والمستقبلي من خالل االستغالل العقالني للموارد المتاحة"( .أسامة سنوس ي ،6222 ،ص .)212
 .6 .2تعريف التنمية المحلية المستدامة:
التعرف التنمية المحلية المستدامة بأنها "تلك العملية التي يتمكن بها المجتمع المحلي من تحديد حاجاته
وأهدافه ،وترتيب هذه الحاجات واألهداف وفقا ألولوياتها ،مع إذكاء الثقة والرغبة في العمل لمقابلة تلك
الحاجات واألهداف بما يستجيب لحاجات األجيال الراهنة دون تعريض قدرة األجيال القادمة للخطر" .
(سعداوي موس ى ،6224 ،ص .)26
 .0 .2أهداف التنمية المحلية المستدامة:
تسعى التنمية المحلية المستدامة إلى تحقيق عدة أهداف أهمها( :سعداوي موس ى ،6224 ،ص .)26
 تحسين القدرة الوطنية على إدارة الموارد الطبيعية إدارة واعية رشيدة لتحقيق حياة أفضل لكافة فئاتالمجتمع؛
 احترام البيئة الطبيعية من خالل تنظيم العالقة بين األنشطة البشرية وعناصر البيئة وعدم اإلضراربها ،إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي للسكان وتنمية إحساس الفرد بمسؤوليته تجاه المشكالت البيئية؛
 ضمان إدارج التخطيط البيئي في كافة مراحل التخطيط اإلنمائي ،من أجل تحقيق االستغالل الرشيدالواعي للموارد الطبيعية للحيلولة دون استنزافها أو تدميرها؛
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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 ربط التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع ،وجمع ما يكفي من البيانات األساسية ذات الطابعالبيئي للسماح بإجراء تخطيط إنمائي سليم؛
 إعالن الجمهور بما يواجهه من تحديات في شتى المجاالت لضمان المشاركة الشعبية الفعالة؛ التركيز بوجه خاص على األنظمة المعرضة لألخطار سواء كانت أراض ي زراعية معرضة للتصحر ،أومصادر مياه معرضة للنضوب أو التلوث ،أو نموا عمرانيا عشوائيا.
 .1 .2أبعاد التنمية المحلية المستدامة:
تعد التنمية المحلية المستدامة تنمية ثالثية األبعاد ،وهذه األبعاد متداخلة ومتكاملة في إطار تفاعل يتسم
بالضبط والترشيد للموارد ،وهي التنمية االقتصادية ،التنمية االجتماعية ،التنمية البيئية.
 .2 .1 .2التنمية البيئية :تتمثل التنمية البيئية في الحفاظ على الموارد الطبيعية واالستخدام األمثل لها
على أساس مستديم ،ويتمحور البعد البيئي حول مجموعة من العناصر تتمثل في النظم اإليكولوجية،
الطاقة ،التنوع البيولوجي ،اإلنتاجية البيولوجية والقدرة على التكيف.
تتمثل أهم االهتمامات البيئية في ظاهرة ارتفاع درجة حرارة المناخ ،اختالل طبقة األوزون ،االستغالل
المفرط للموارد الطبيعية ،والعديد من المشاكل المتعلقة بتلوث الهواء( .حرفوش سهام وآخرون،6224 ،
ص )21
 .6 .1 .2التنمية االقتصادية :وتنبع من أن البيئة هي كيان اقتصادي متكامل باعتبارها قاعدة للتنمية وأي
تلويث لها واستنزاف لمواردها يؤدي في النهاية إلى إضعاف فرص التنمية المستقبلية لها ،ومن ثم يجب أخذ
المنظور االقتصادي بعيد المدى لحل المشكالت من أجل توفير الجهد والمال والموارد.
 .0 .1 .2التنمية االجتماعية :وهي حق اإلنسان الطبيعي في العيش في بيئة نظيفة وسليمة ،يمارس من خاللها
جميع األنشطة مع كفالة حقه في نصيب عادل من الثروات الطبيعية والخدمات البيئية واالجتماعية،
يستثمرها بما يخدم احتياجاته األساسية ،فضال عن االحتياجات المكملة لرفع سوية معيشته ،ودون تقليل
فرص األجيال القادمة ( .سليمان مهنا.)112 ،6221 ،
ولتحقيق األبعاد السابقة يجب استعمال التقنيات الصديقة للبيئة واالعتماد على التكنولوجيات التي
تستخدم للتخلص التدريجي من الم واد الكيمياوية ،والتي تقلص إلى حد كبير من استهالك الطاقة وغيرها
من الموارد الطبيعية ،وكذلك االعتماد على التكنولوجيات المحسنة وفرض ذلك بالنصوص القانونية
وحمالت التوعية للحد من انبعاث الغازات باالعتماد على مصادر الطاقات المتجددة بدال من المحروقات
للحيلولة دون تدهور طبقة األوزون.
 .2واقع الجماعات المحلية في الجزائر:
 .2 .2تعريف الجماعات المحلية:
بازدياد وظائف و مهام السلطة المركزية ،أسندت مهمة إدارة المرافق المحلية إلى سلطات محلية منتخبة
تمثلت في الوالية والبلدية ،أو ما يطلق عليها باسم الجماعات المحلية ( .موس ى رحماني ،6222 ،ص )20
ومنه فقد عرفت هذه األخيرة عدة تعاريف نذكر منها مايلي:
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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الجماعات المحلية هي مجموعة األجهزة التنفيذية والفنية على المستوى المحلي ،تتولى إدارة الشؤون
والخدمات العامة ذات الطابع المحلي ،قد تكون منتخبة أو معينة ،وتباشر اختصاصها عن طريق النقل أو
التفويض ،ف ي تعني توزيع الوظيفة اإلدارية في الدولة بين األجهزة المركزية في العاصمة وهيئات محلية
مستقلة عنها ،ومن ثم ف ي أسلوب من أساليب تنظيم الدولة من شأنه تحقيق الالمركزية اإلدارية ( .منير
إبراهيم شلبي ،2112 ،ص )22
إن تعبير الجماعات المحلية تعبير اصطالحي ،يراد به الهيئات اإلقليمية المخول لها إدارة وتسيير المرافق
المحلية العامة في ظل توزيع السلطة ،وفي ظل الالمركزية ،أي في ظل األساليب اإلدارية الحديثة التي تهدف
الى توزيع الوظائف اإلدارية بين السلطات المركزية في الدولة وبين الهيئات اإلدارية المنتخبة على أساس
إقليمي لتباشر ما يعهد إليها تحت رقابة السلطة المركزية للدولة ( .رابح غضبان ،6222/6222 ،ص )26
 .6 .2الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر :
تحتل الجماعات المحلية المركز القاعدي وتعتبر الخلية األساس واجر الزاوية التي تربط المواطن بالدولة،
كما أنها اإلدارة األكثر قربا من المواطن ،من مشاكله وشكاويه.
لقد ذكر ميثاق طرابلس في حديثه عن البلدية أن أجهزتها ستختار بطريقة االنتخاب وإنه ستكون لها
صالحيات خاصة تمارسها في ظل وصاية السلطة المركزية  ،2ثم جاء أول دستور للجزائر سنة  2120لينص
في مادته (  ) 21على  " :أن المجموعة واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية القاعدية هي البلدية " ،وتعززت
هذه األهمية بصدور أول قانون بلدي سنة  ،2122حيث تنص المادة األولى منه على أن " :البلدية هي
الجماعة اإلقليمية السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية ."...ثم  .تعززت هذه
اإلدارة بالقانون الوالئي سنة .2121
كما أكد على أهمية هذا المرفق دستور  2141المعدل ،رغم التوجه األيديولوجي الجديد ،فنص في مادته
(  ) 22على أن :
"الجماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية والوالية ،البلدية هي الجماعة القاعدية " .و اختتمت بتعريف
القانون البلدي لسنة  2112في مادته األولى ،حيث يعتبر أن " :البلدية هي الجماعة اإلقليمية األساسية،
وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي.
إن االعتراف بأهمية هذا المرفق من خالل النصوص التشريعية يدعونا لمعرفة مدى الصالحيات التي
خص بها في مجاالت التنمية.
 .2 .6 .2البلدية ومجاالت التنمية  :خصت البلدية بجملة من الصالحيات في مجاالت التنمية وذلك منذ
اعتماد أول قانون لها سنة  ،2122ثم جاء القانون البلدي الجديد على إثر التعديل الدستوري لسنة ،2141
والذي نص على التوجه نحو اقتصاد السوق واعتماد التعددية الحزبية.
وخصص القانون المذكور لهذا المرفق جملة من الصالحيات المحددة أدرجت ضمن باب مستقل تحت
عنوان " :صالحيات البلدية" والمتمثلة في التهيئة والتنمية المحلية ،التعمير والهياكل األساسية والتجهيز،
التعليم األساس ي وما قبل المدرس ي ،األجهزة االجتماعية والجماعية؛ السكن ،حفظ الصحة والنظافة
والمحيط واالستثمارات االقتصادية ( .بن شعيب نصر الدين ،6226/22 ،ص )226 ،222
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من خالل هذا السرد الوجيز الختصاصات البلدية في مجال التنمية ،يمكن استخالص مدى أهمية هذه
المؤسسة.
 .6 .6 .2الوالية و مجاالت التنمية  :اعتبرت الوالية منذ نشأتها جماعة عمومية إقليمية ولها اختصاصات
سياسية اقتصادية اجتماعية وثقافية وهي أيضا منطقة إدارية للدولة ،ثم عزز بقانون  2112الذي رسخ
أهمية التنمية المحلية لهذه الجماعة العمومية في بابه الثالث – اختصاصات المجلس الشعبي الوالئي-
 " :يتخذ المجلس الشعبي الوالئي كل إجراء من شأنه ضمان تنمية الوالية حسب القدرات والمميزاتالخاصة بكل والية" ،والسيما  :الفالحة والري ،الهياكل األساسية االقتصادية ،التجهيزات التربوية وتجهيزات
التكوين المنهي ،النشاط االجتماعي والسكن.
ومختصر القول أن للجماعات المحلية الدور المركزي و المحوري في عملية تنمية اإلقليم ،بما يتناسب
ويكمل التنمية الشاملة للوطن ككل .كما استفادت من االستقاللية المالية والشخصية االعتبارية ألجل
تجسيد هذه المهام والصالحيات وبرامج على أرض الواقع ( .بن شعيب نصر الدين ،6226/22 ،ص )226
وعليه في الجزائر فهناك عدة وظائف أسندت إلى اإلدارة المحلية ممثلة في مؤسساتها المختلفة من والية
وبلدية وما يتبعهما من مصالح وأقسام وغيرها ،باالستعانة بكل إمكانياتها المادية والبشرية المتاحة ،وبكل
قوتها التنظيمية والقانونية التي تحدد لها األهداف والمجاالت التي تخص عملها.
ويمكننا أن نحصر هذه الوظائف والمهام فيما يأتي( :عكوش ي عبد القادر ،6222 ،ص )22
أ -مهام تتعلق بتسيير الشؤون المحلية وتنظيمها وتأطيرها :حيث تعمل اإلدارة المحلية على صيانة
المؤسسات وتفعيل عملها ،وتوفير كل ما يمكن أن يساهم راحة المواطنين من كهرباء وغاز وذاء وصحة
وتهيئة عمرانية ،وتقوم كذلك بتف عيل األمن العام و امن األشخاص و الممتلكات ،و الحفاظ على النظام
العام و القضاء على كل العوامل التي تهدده.
ب  -مهام تتعلق بتنظيم الحالة المدنية وتسييرها :من خالل االعتماد على سجالت وميكانيزمات تنظيمية
خاصة بكل الحاالت المدنية من زيجات ووالدات ووفيات وغيرها.
ت  -مهام تتعلق بتسيير وتطوير المصلحة العامة المحلية :فاألهداف التي رسمتها الدولة فيما يخص اإلصالح
اإلداري وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها أدرجت في أولوياتها االهتمام باإلدارة المحلية
باعتبارها أكثر قربا للمواطن وأكثر تمثيال للدولة وأكثر تعامال وتفاعال مع متطلبات الحياة االجتماعية العامة
للمجتمع على المستوى المحلي.
ث  -مهام تتعلق بالحفاظ على التقاليد الخاصة بالشعارات الوطنية :كاألعراف الخاصة بمعارض المنتوجات
المحلية واألعراف الثقافية االجتماعية باإلضافة إلى األعياد الوطنية المدرجة في القانون...الخ
ج  -االتصال بالمحيط واالستماع للمواطن :تتم هذه العملية بإشراك المواطن في مجريات الحياة التنظيمية
المحلية وإعالمه بما يجري وإطالعه على بعض الوثائق باإلضافة إلى مهمة استقبال الزوار وتبسيط إجراءاتها
وتنشيط االتصال وتسهيل مرور المعلومات بين المواطن وإدارته.
 .0 .2صالحيات الجماعات المحلية :
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إن للجماعات المحلية ،دور هام في مجال التنمية المحلية ،حيث منحت لها كافة الصالحيات التي تجعل
منها أداة لخدمة المواطن ،بحكم عالقتها المباشرة مع المواطنين و ارتباطهم بها ،ف ي زيادة على كونها وجها
من وجوه الالمركزية ،تمثل أداة أساسية لممارسة السلطة الشعبية بمشاركتها المباشرة في إعداد البرامج
التنموية و متابعة تنفيذها ،كما تعتبر حلقة وصل و أداة ربط بين الجهاز المركزي اإلداري والجماهير في
الوالية ،ف ي تمثل عامال فعاال في مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق المطامح الشعبية في الترقية االقتصادية،
االجتماعية والثقافية ،وهذا يعتمد على كفاءة أعضائها و فعاليتهم و سهرهم على خدمة الوطن ،و هذا
يتضح لنا من خالل ما يأتي:
أ .في المجال التعليمي والثقافي والفني والسياحي :من بين الخدمات التي تقدمها الجماعات المحلية في هذا
المجال نجد:
انجاز مؤسسات التعليم األساس ي وصيانتها ،وتشجيع كل إجراء من شانه ترقية النقل المدرس ي والتعليموماقبل المدرس ي (دور الحضانة) ،ومؤسسات التعليم المتوسط والثانوي والمنهي ،وتتكفل بصيانتها
والمحافظة عليها ،وكذا تجديد تجهيزاتها المدرسية؛ (المادة  ،16قانون الوالية )22/26
حماية التراث العمراني والمواقع الطبيعية واآلثار والمتاحف ،وكل ش يء ينطوي على قيمة تراثية تاريخيةجمالية؛
تسيير وإدارة المرافق الخاصة بالسينما والفن والقيام بالمهام الثقافية ذات الصالح العام؛ترقية المواقع السياحية والترفيهية وحماية اآلثار التاريخية وترميمها وحفظ المواقع الطبيعية؛ب .في المجال االقتصادي :تقوم كل من البلدية والوالية بتشجيع كل مبادرة أو عمل من شانه تطوير النشاط
االقتصادي و تنمية المجتمع بهدف االستخدام الكامل للقوى العاملة ،والرغبة في رفع المستوى المعيي ي،
وذلك عن طريق ( :مسعودي عبد الكريم ،العدد  ،6220/20ص )20
حق المبادرة بإنشاء المشروعات والبحث عن النشاط االقتصادي في األرياف ،مع التقيد بأهداف السلطةفي المخطط الوطني ؛
تسيير المرافق العامة على مستوى البلدية (األسواق ،استغالل قاعات االحتفاالت ).....؛تطوير السياحة بتنمية المناطق وإبراز المؤهالت الجزائرية السياحية؛تشجيع المتعاملين االقتصاديين؛تتكفل الجماعات المحلية بحفظ صحة المواطنين؛ت .في مجال النظافة و حفظ الصحة:
من خالل الخدمات المقدمة في مجال المياه وخدمات الصرف الصحي ،والنظافة العمومية ،والتي يمكن
إبرازها فيما يأتي ( :المادتين ،211 ،261:قانون البلدية .)22/22
التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتوزيعها؛صرف المياه المستعملة ومعالجتها؛مجمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها والفضالت األخرى؛مكافحة نواقل األمراض المتنقلة ؛الحفاظ على صحة األغذية واألماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور؛الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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الرقابة على المذابح البلدية ؛انجاز مشاريع تهيئة وتطهير وتنقية مجاري المياه في الحدود اإلقليمية وتعمل على محاربة مخاطر الفيضاناتوالجفاف ،باإلضافة إلى مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير وإعادة استعمال المياه التي
تتجاوز اإلطار اإلقليمي للبلديات المعينة؛
ث .في مجال الهيئة العمرانية:
إن السعي لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للجماعات المحلية افرز مشاريع أثرت في التوازنات
االيكولوجية ،لهذا طرح المشرع الجزائري مبدأ التوازن بين النمو االقتصادي ومتطلبات حماية البيئة ،فتم
إنشاء هياكل إدارية للبيئة على المستوى الوطني ،أما على المستوى المحلي فتعتبر البلدية المؤسسة
المحلية الرئيسية لتطبيق تدابير حماية البيئة ،فقد نصت قوانين البلدية واألوامر التابعة لها صراحة على
مفهوم البيئة وحمايتها ومكافحة التلوث ،ومن بين األدوار التي تقوم بها في هذا المجال مايلي:
حماية التراث العمراني ،واألمالك العقارية الثقافية والحماية والحفاظ على االنسجام الهندس ي للتجمعاتالسكنية؛
حماية الوسط الطبيعي وخاصة االحتياطات المائية من أي صرف أو روافد صناعية؛محاربة البناء الفوضوي وحماية المناطق الزراعية في مخطط التهيئة العمرانية؛إنشاء الحدائق والمنتزهات وصيانة الطرق؛تشجيع تأسيس جمعيات حماية البيئة ؛مكافحة كل أشكال التلوث في إطار صالحياتها (التلوث المائي ،البحري و الجوي ) ؛إنشاء وتوسيع وصيانة المساحات الخضراء والسهر على حماية التربة والموارد المائية والمساهمة فياستعمالها األمثل .
ج .في المجال االجتماعي  :تعد الجماعات المحلية المحور الرئيس ي للنشاط االجتماعي ونواة تغيير محلية،
تقدم خدمة كبيرة للعائلة و الفرد في الميدان االجتماعي ،لهذا أعطى المشرع بموجب المادة  266من قانون
البلدية للمجلس الشعبي البلدي حق المبادرة بإتباع كل اإلجراءات التي من شانها تقديم الخدمات
االجتماعية و المتمثلة فيما يأتي ( :كروش صالح الدين ،6222 ،ص .)161
مساعدة المحتاجين ،التكفل بالفئات االجتماعية المحرومة ،إعانة العاطلين عن العمل والمساعدة علىالتشغيل ؛
كما تقوم بدور رئيس ي في مسائل السكن التي هي شرط أساس ي للحياة العائلية ،فالبلدية تحدد في هذاالميدان حاجات المواطنين و االختيارات في إطار التخطيط وتنفيذ البرامج التي يتم تنسيقها على مستوى
البلدية ،ومن هنا أجاز لها المشرع االشتراك في إنشاء المؤسسات العقارية و تشجيع التعاونيات في المجال
العقاري ؛
 مهمة تكوين الفرد ونشر الثقافة والتعليم ومحو األمية ،وتشجيع انجاز المراكز والهياكل الثقافية وصيانةالمساجد و المدارس القرآنية ،وإنشاء المكتبات وقاعات المطالعة ؛
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كما تساهم الوالية ممثلة في المجلس الشعبي الوالئي في انجاز برامج السكن والقضاء على السكن الهشوغير الصحي ومحاربته ،باإلضافة إلى إنشاء الهياكل القاعدية الثقافية والرياضية و الترفيهية والخاصة
بالشباب وحماية التراث التاريخي و الحفاظ عليه ،وكذا برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات،
والمتعاملين االقتصاديين ،و السيما تجاه الشباب أو المناطق المراد ترقيتها؛

 .2معوقات تجسيد التنمية المحلية من طرف الجماعات المحلية:
يمكن حصر جملة العراقيل التي تقف لتحقيق التنمية المحلية من طرف الجماعات المحلية في العناصر
التالية التقسيم اإلداري ،إشكالية النظام الجبائي المحلي ،عدم تطابق الموارد مع األعباء ،ضعف الموارد
البشرية ،العراقيل اإلدارية ،ضعف المشاركة الشعبية .
 .2 .2التقسيم اإلداري لسنة :2141
لعل من األسباب الرئيسية التي أدت إلى تزايد النفقات العامة للجماعات المحلية في الجزائر ،التقسيم
اإلداري لسنة  2141والذي ترتب عنه زيادة في عدد الواليات من  02والية إلى  14والية وكذا زيادة عدد
البلديات من  221بلدية إلى  2212بلدية ،باإلضافة إلى القفزة االقتصادية واالجتماعية التي حققتها البالد
وتزايد النمو الديموغرافي في عدد السكان.
إن التقسيم اإلداري الجديد أفرز عددا من السلبيات نذكر منها ( :ين شعيب نصر الدين ،العدد
 ،6226/22ص .)220
 ازدياد في عدد البلديات القروية عديمة الدخل ال ترتكز على أي حياة اقتصادية أو مالية (ثلتي 0/6البلديات العاجزة ريفية).
 ظهور أكثر من  222بلدية اصطناعية تحتاج إلى توظيف جديد 22 لم يصاحب هذا اإلجراء وسائل لترقية االستثمار في هذه البلديات وبالتالي خلق العمالة. زيادة عدد الموظفين الذي استلزم مضاعفة ميزانيات التسيير دون أي مورد مالي لتغطية ذلك. االنخفاض الحاد ألسعار البترول الذي شاهدته سنة  2142والذي أدى إلى انخفاض عائدات الجبايةالبترولية إلى  21.24 %انعكس سلبا على المساعدات المخصصة من طرف الدولة للجماعات المحلية.
 تشتيت الحصيلة الجبائية ،حيث أن الحصيلة التي كانت توزع على  221بلدية و  02والية أصبحتتتشارك فيها  2212بلدية و  14والية.
فهذه اإلجراءات الجديدة أدت إلى بداية ظهور عدد من البلديات العاجزة  ،حيث تضاعف العدد  22مرات
من سنة  2112إلى  6222حيث بلغت عدد البلديات العاجزة ب  2222أي ¾ من بلديات الوطن و في نفس
الوقت تضاعف مبلغ العجز إلى قرابة  12مرة  ،وانطالق امن ذلك زادت أعباء الصندوق المشترك للجماعات
المحلية لمواجهة العجز .
ما كان ليحدث تزايد عدد البلديات العاجزة بهذه الكثافة لوال التقسيم اإلداري الجديد الذي أحدث
بلديات جديدة عاجزة بالنشأة  ،بلديات ال تستند إلى مورد مالي أو نشاط اقتصادي ، ،فالتقسيم اإلداري
الجديد قد ساهم بقدر كبير في تفاقم أزمة البلديات العاجزة ،عدديا وماليا.
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 .6 .2إشكالية النظام الجبائي :
ترتكز مالية البلديات بشكل أساس ي على المداخل الجبائية ،حيث أن هذه األخيرة تشكل أكثر من  12 %من
ميزانية البلديات ،بينما ال تتعدى إيرادات أمالكها نسبة  22 %فأهمية إشكالية النظام الجبائي تتحدد
بحجم نسبة هذه الموارد إلى ميزانية البلدية ،وباعتبار أن الموارد الجبائية تمثل الجزء األعظم من إجمالي
الموارد المالية المحلية ،فإنه يمكن إرجاع سبب العسر المالي التي تعاني منه الجماعات المحلية إلى ضعف
وتدهور هذا المورد.
•حدود النظام الضريبي  :أن كال من الضرائب المباشرة وغير المباشرة تحتالن أهم نسبة في هيكل الموارد
المالية للبلديات بحيث أن نسبتها تتراوح بين  42إلى  % 44من مجموع الموارد.
• تبعية النظام الجبائي للدولة  :تعد ظاهرة تبعية اإليرادات الجبائية للدولة من أخطر أسباب ضعف هذه
اإليرادات ،وتتجلى التبعية خاصة على مستوى تأسيس الضريبة وكذا قبضها ،فعلى سبيل المثال على
مستوى قبض الضريبة فإن المصالح التي اسند لها القانون مهمة قبض اإليرادات الضريبية هي مصالح
تابعة للدولة وليس للجماعات المحلية ،لذا ف ي ليست أجهزة مستقلة عن اإلدارة المركزية لوزارة المالية
وإنما هي أجهزة تابعة لها ،سواء بالنسبة للمصالح الخارجية إلدارة الضرائب أو قابض البلدية فهم معينون
من اإلدارة المركزية ويتبعون التعليمات الصادرة عنها وليس ألية جهة أخرى.
ورغم الدور الهام لقابض البلدية في تحصيل اإليرادات الجبائية والصالحيات المخولة له ،إال انه ال يستطيع
القيام بوظيفته بصفة كاملة دون الرجوع لإلدارة المركزية ،وليس له الحق في التدخل القتراح ما يراه
ضروريا لتحسين مردودية المنتوج الضريبي ،لذا البد من تحرير الجباية المحلية من جباية الدولة وإعطائها
نوع من االستقاللية ،ويظهر ذلك خاصة بتمكين الجماعات المحلية من اتخاذ القرارات المناسبة( .مولود
ديدان ،6222 ،ص-ص .)021 -022
•هيمنة الدولة على المصادر الجبائية  :نسبة العائد الجبائي للدولة يشكل  % 42بينما النسبة المخصصة
للجماعات المحلية ال تمثل سوى  % 21من مجموع اإليرادات الجبائية قبل سنة  ، 6220وعليه تبقى
هيمنه الدولة على الموارد الجبائية مستقرة ودون مراجعة ،فكيف يمكن إحداث تنمية محلية باإلبقاء على
هيمنة الدولة على المصادر المالية.
•ضعف التحصيل الجبائي للضرائب والرسوم المحلية
ويعود ذلك لغياب التحكم الحقيقي في وعاء الضريبة ،خاصة بالنسبة للرسم العقاري ورسم التطهير ،إلى
جانب ضعف التكوين للمنتخبين المحليين في هذا المجال.
ت-عدم تطابق الموارد مع األعباء  :لقد تعددت األسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة عجز أغلب البلديات
غير أن التحاليل أظهرت أن األسباب األساسية تكمن في عدم تطابق الوسائل مع المهام الموكلة  ،لوحظ
هذا التعارض بين أعباء البلدية وبين مواردها المتاحة منذ زمن بعيد ،بحيث أنه قد اعتمد قانونها قبل
الواليات وأسندت لها مثل هذه الصالحيات وهي ال تزال حديثة العهد باالستقالل ،واعتبارا لهذه الوضعية،
كانت ندرة الموارد المالية سيدة الموقف ،واضطرت الدولة والظروف هذه االعتراف بوجود فروق بين ندرة
الموارد واجم األعباء الملقاة على عاتقها .
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 .0 .2ضعف الموارد البشرية
تعاني معظم الدول النامية بما فيها الدول العربية والجزائر خاصة من خلل هيكلي في بنية الهيئات المحلية،
فهناك قضايا متعددة تتعلق باليد العاملة ،من حيث أدائها ،تدريبها ،تأهيلها وتحفيزها ،فنقص الخبرات
الفنية وانخفاض مستوى كفاءة موظفي اإلدارة المحلية (البلديات خاصة) ،إضافة إلى قلة عدد المهندسين
والمتخصصين العاملين في المؤسسات المحلية والبلدية ،تعتبر من المشاكل التقليدية التي تواجهها اإلدارة
المحلية والزالت( .عبد الرزاق إبراهيم الشيخلي ،6222 ،ص)222
تشكل مصاريف المستخدمين عبئا ثقيال على ميزانية البلديات من حيث أنها تشكل أكبر نسبة من اعتماداتها،
كما أن تركيبة هذه الشريحة من حيث سوء التكوين وقلة الكفاءات غالبا ما يحول دون تقديم الخدمات
بالشكل الجيد والفعال.
تمثل االعتمادات المخصصة ألجور ومرتبات الموظفين الدائمين  % 22من ميزانية التسيير ،فهذه النسبة
إذن واجم المبالغ التي تمثلها ،تشكل عبئا كبيرا على البلديات الضعيفة والمتوسطة الموارد التي غالبا ما
تعجز عن تسديدها إال بعد اللجوء إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
 .1 .2العراقيل اإلدارية:
من المشاكل اإلدارية التي تعاني منها المحليات في العديد من الدول النامية بما فيها الجزائر والدول
العربية ،غموض القوانين والتشريعات التي تتعلق بالعالقة بين المركز والهيئات المحلية من والية ،وبلدية.
فكما أشرنا سابقا ،أن متطلبات اإلدارة الرشيدة والفعالة تتطلب وتحتم تطبيق نظام حكم المركزي،
تتسم فيه العالقة بين المركز واألطراف (الجماعات المحلية) باالستقاللية النسبية ال التبعية والخضوع.
فبالرغم من النصوص التي حددت اختصاصات المجالس المحلية خاصة البلدية ،في معظم الدول
النامية ،إال أنها ال تتمتع باستقاللية حقيقية في إدارة شؤونها ،ثم إنه مادامت األنظمة الالمركزية تعتمد
على الدعم المركزي المباشر من الحكومة المركزية ،فهذا يؤدي إلى اختالل العالقة بين المركز وأطرافه.
(سمير محمد عبد الوهاب ،6222 ،ص )622
ففي الجزائر مثال ،ومن خالل قوانين اإلدارة المحلية (قانون البلدية وقانون الوالية) ،يتضح لنا مدى
اتساع اختصاصات البلدية الجزائرية ،ومدى تدخلها في كل األنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
إال أن هذه االختصاصات مقيدة إلى حد كبير بتدخل سلطة الرقابة( .غانم عبد الغني ،6226 ،ص .)061
إضافة إلى هذا ،فإنه هناك عدة مشاكل إدارية تواجهها المحليات في كثير من الدول النامية بما فيها الجزائر،
أهمها( :عبد الرزاق إبراهيم الشيخلي ،6222 ،ص.)221
الشكوى من الروتين الحكومي الذي يعرقل أعمال اإلدارة المحلية ،وتعدد اإلجراءات الحكومية.فقدان التنسيق بين أعمال الهيئة المحلية وفروعها.انتشار المحاباة والمحسوبية في تعيين موظفي الهيئات المحلية ،مما يؤثر على كفاءة العاملين عليها، .2 .2ضعف المشاركة الشعبية:
لقد كشفت العديد من الدراسات التي أجريت على تنمية المجتمعات المحلية ،أن السبب الرئيس والعائق
الحقيقي الذي حال دون نجاح مشروعات التنمية المحلية في معظم هذه المجتمعات ،هو أنها لم تكن
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تستجيب بصفة مباشرة لمطالب األفراد المحليين وهذا ما جعلها تلقى مقاومة شديدة عند تنفيذها ،حيث
يؤكد هذا معظم العاملين في مجال التنمية المحلية ،الذين خلصوا إلى ضرورة إشراك المواطنين أو األفراد
المحليين في جهود التنمية ألن هذا يشكل أحد األسباب المهمة التي يتوقف عليها نجاح هذه المشروعات
أو فشلها.
 .4خاتمة:
إن نجاح الجماعات المحلية في تجسيد أهداف التنمية المحلية يتطلب مجموعة من الركائز واألركان
والتي تتمثل في االعتماد على التمويل الذاتي وليس التمويل المركزي ،ضمان المشاركة الواسعة للمجتمع
المحلي في إدارتها ،أن تكون برامج التنمية نابعة من واقع المجتمع بعيدة عن السلطة المركزية ،توفير
الموارد البشرية الكفيلة بإدارة التنمية المحلية ،تحقيق التعاون الفعال بين الجهود الشعبية والجهود
الحكومية لالرتفاع بمستوى الوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا وإدماجها في منظومة
التنمية الشاملة.
من خالل قوانين اإلدارة المحلية (قانون البلدية وقانون الوالية) ،يتضح لنا مدى اتساع اختصاصات
البلدية الجزائرية ،ومدى تدخلها في كل األنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،إال أن هذه
االختصاصات تبقي مقيدة بنسبة كبيرة من خالل تدخل سلطة الرقابة المركزية.
التوصيات واالقتراحات:
إذا كان ضعف السلطات المحلية في العديد من الدول النامية بما فيها الجزائر في تحقيق التنمية
المحلية مرتبطا إلى حد ما بالعديد من المعوقات ،فال بد من العمل على تطبيق جملة التوصيات اآلتية:
 من الضروري إدخال إصالحات جوهرية تمس الجماعات المحلية سواء من الجانب اإلداري ،أو الجانبالمالي أو الجانب التشريعي.
 ضرورة التوجه من خالل إطار قانوني يهدف نحو تفعيل المشاركة الشعبية وإعطاء بعد تنموي أكثرلنشاط البلدية بدل التركيز على توفير الخدمات التقليدية،
 ضرورة توجه اإلصالحات المالية إلى تقليص دور الدولة في دعم البلدية ماليا ،وإيجاد طرق بديلة تهدفإلى تحقيق التمويل الذاتي للبلديات ،والتوازن بين النفقات واإليرادات وتدعم االستقالل المالي للبلدية
من خالل تحولها إلى جهاز إداري له دور فعال في النشاط االقتصاد ي.
 نجاح تحقيق التنمية محلية من طرف الجماعات المحلية يمر عبر رفع هيمنة الدولة على المصادر الماليةللبلديات من خالل تحديد الوعاء الضريبي ونسب االقتطاع وطريقة توزيعها.
 االهتمام بالموارد البشرية مع تطوير أساليب اإلدارة والتسيير وتفعيل الالمركزية إعادة توزيع المداخيل الجبائية بتحسين نسبة استفادة البلديات منها.الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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بورزامة جياللي ،بن عمر خالد و موساوي سليم

 يجب على الهيئات المحلية إشراك القطاع الخاص في نشاطاتها المحلية وتثمينه وتشجيعه لتخفيفأعبائها وتنمية وتطوير مصادرها المالية ،فباستطاعة القطاع الخاص ارتياد العديد من المجاالت
الخدمية التي ظلت حكرا على الجماعات المحلية في العديد من الدول النامية وتأديتها بصورة أفضل
من حيث الكم والكيف.
 العمل على إصالح النظام الضريبي لتعزيز فاعلية وعدالة الضرائب المفروضة على المستوى المركزيأو على المستوى المحلي ،باإلضافة إلى إصالح مداخيل األمالك وتثمينها ،والتي تعتبر ضعيفة في معظم
الهيئات المحلية في الدول النامية ولهذا وجب إعادة االعتبار لها من خالل تحديدها بدقة والتحكم في
تسييرها.
 إن نجاح أي برنامج يهدف لتنمية المجتمع ال يعتمد على الموارد المالية فحسب بل يتعدى إلى المواردالمعنوية المتمثلة في الطاقات البشرية.
 .2اإلحاالت والمراجع:
-2إبراهيم حسين العسل ،التنمية في الفكر اإلسالمي ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت6222. ،
-6أحمد شريف ،تجربة التنمية المحلية في الجزائر ،مقال منشور بمجلة العلوم اإلنسانية ،السنة السادسة ،العدد . 6221 ،12
-0احمد غريبي ،أبعاد التنمية المحلية وتحدياتها في الجزائر ،مجلة البحوث والدراسات العلمية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،العدد
 ،12أكتوبر ،جامعة يحي فارس ،المدية6222. ،
-1أسامة سنوس ي ،فاطمة محبوب ،مداخلة االقتصاد األخضر مسار لتحقيق التنمية المحلية المستدامة ،ملتقى ميلة6222. ،
-2بائر محمد على وردم ،العالم ليس للبيع ،مخاطر العولمة على التنمية المستدامة ،عمان ،األهلية للنشر والتوزيع6220. ،
-2بن شعيب نصر الدين و شريف مصطفى ،الجماعات اإلقليمية و مفارقات التنمية المحلية في الجزائر ،مجلة الباحث ،ورقلة ،الجزائر ،عدد
.6226/22
-2حرفوش سهام وآخرون ،اإلطار النظري للتنمية الشاملة المستدامة ومؤشرات قياسها ،المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة
والكفاءة اإلستخدامية للموارد المتاحة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات عباس سطيف 24-22 ،ابريل 6224.
-4خالد قاش ي ،رمزي بودرجة ،دور اإلدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة ،ملتقى ميلة.6222 ،
مصطفى الجندي ،اإلدارة المحلية وإستراتيجيتها ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية 2142.
-1محمد كامل عارف ،اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ،مستقبلنا المشترك ،سلسلة عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
الكويت ،العدد  ،216نوفمبر 2141.
-22موس ى رحماني ،واقع الجماعات المحلية في ظل اإلصالحات المالية وآفاق التنمية المحلية ،مداخلة في اطار ملتقى دولي ،جامعة الحاج
لخضر ،باتنة ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير6222. ،
-22مولود ديدان ،أبحاث في اإلصالح المالي ،دار بلقيس ،الجزائر6222. ،
-26منير ابراهيم شلبي ،المرفق المحلي – دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي2112. ،
 -20مسعودي عبد الكريم ،غيالني عبد السالم ،تسيير خدمات المياه والتطهير في الجماعات المحلية ،في المجلة الجزائرية للمالية العامة،
جامعة تلمسان ،مخبر الدراسات في المالية العامة ،العدد 6220./20
-21عكوش ي عبد القادر ،التنظيم في مؤسسات اإلدارة المحلية دراسة ميدانية ببلدية العفرون ،رسالة ماجستر" ،كلية العلوم االنسانية و
االجتماعية ،جامعة الجزائر.6222،
-22كروش صالح الدين ،دودان حنان ،مداخلة في الملتقى الوطني الثاني حول التنمية المحلية في الجزائر رهان التحول االقتصادي المربح،
يومي  62-21أكتوبر  ،6222المركز الجامعي بميلة .
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 -22عبد الرحمان محسن الحسن ،دور السياسات الوطنية في التنمية المحلية بالسودان ،مجلة الباحث ،العدد6220. ،20
 -22عبد الحميد عبد المطلب ،التمويل المحلي والتنمية المحلية ،الدار الجامعية ،مصر.6222 ،
 -24عبد الرزاق إبراهيم الشيخلي ،اإلدارة المحلية ،دراسة مقارنة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،األردن6222.،
-21عمار عوابدي ،القانون اإلداري ،الجزء األول ،ديوان المطبوعات الجامعية ،طبعة .6226
-62غانم عبد الغني ،العالقة بين اإلدارة المركزية واإلدارة المحلية في الجزائر ،ورقة مقدمة لندوة العالقة بين اإلدارة المركزية واإلدارة المحلية،
المعهد العربي إلنماء المدن ،بيروت6226. ،
-62سليمان مهنا ،ريدة ديب ،التخطيط من أجل التنمية المستدامة ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية ،المجلد الخامس والعشرون،
العدد األول.6221 ،
-66سعداوي موس ى ،الجباية البيئية ودورها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة ،الملتقى الوطني الثالث حول التنمية المحلية المستدامة
البعد البيئي ،جمعية األنوار لألنشطة العلمية والثقافية ،المركز الجامعي بالمدية 1-0 ،مارس .6224
-60سمير محمد عبد الوهاب ،مصادر التمويل المحلي وطبيعة العالقات بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية في الدول العربية ،ندوة
بيروت6222..
-61رابح غضبان ،جباية الجماعات المحلية ،رسالة ماجستير في القانون و اإلدارة المالية ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر،6222-6222،
-62المادة األولى من قانون رقم  24/12الصادر في  22أفريل  2112المتعلق بالبلدية.
 -62المادة  16من قانون الوالية رقم  22-26المؤرخ في -.6222/26/61
 -62المادتين 261و  211من قانون البلدية  22-22المؤرخ في .6222/22/66
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مساهمة التسويق اإلقليمي في تمويل الجماعات المحلية
Contribution of regional marketing to local community financing
د .ولد براهيم وهيبة
جامعة امحمد بوقرة -بومرداس
o.ouldbrahim@univ-boumerdes.dz

ملخص:
ّ
للتعرف على مدى مساهمة تطبيق منهي التسويق اإلقليمي في توفير الموارد
تهدف هذه الورقة البحثية
المالية الالزمة للجماعات المحلية من أجل تحقيق التنمية المحلية والمساهمة في التنمية االقتصادية،
وذلك من خالل إعداد وتصميم إستراتيجية التسويق اإلقليمي بإشراك جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في
القطاع العام والخاص لإلقليم ،والتي تعمل على جذب واستقطاب المستثمرين المحليين واألجانب في
مختلف القطاعات التابعة للمنطقة أو اإلقليم وزيادة جاذبيته
الكلمــات المفتــاحيــة :التس ـ ـ ـ ــويق اإلقليمي ،الجمــاعــات المحليــة ،التنميــة المحليــة ،إس ـ ـ ـ ــتراتيجيــة التس ـ ـ ـ ــويق
اإلقليمي
Abstract:
The purpose of this research paper is to determine the extent to which the application of the
regional marketing approach has contributed to the provision of financial resources to local
communities for local development and to economic development, through the preparation and
design of a regional marketing strategy involving all key actors in the public and private sectors
of the region, which is to attract and attract local and foreign investors in different sectors of the
region or region and to increase its attractiveness.
Keywords: Regional marketing ; local communities ; local developmen ; regional marketing
strategy
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ولد براهيم وهيبة

 .1مقدمة:
تعتبر الجماعات المحلية جزء ال يتجزأ من الدولة ،ف ي مكملة لسلطتها على األقاليم لذا تم منحها جزء
من سلطة القرار في الجانب المالي ،بحيث ّأنها تتكفل بتسيير وتطوير كافة المرافق العمومية على المستوى
المحلي وفي جميع القطاعات ( الصحة ،التعليم ،النقل ،االتصالت ،)...،لهذا ّ
فإن الجماعات المحلية تحتاج

لتغطية الوظائف المتعددة التي تتوالها في مختلف الميادين المنوطة بها إلى موارد مالية ذاتية ثابتة ،تضمن
لها نجاح دورها في تحقيق التنمية المحلية والنهوض باالقتصاد المحلي ،فكلما زادت هذه الموارد ،زادت
فعاليتها من أجل تلبية حاجات السكان المحليين المتزايدة ،ومن هذا المنطلق جاء تطبيق منهي التسويق
اإلقليمي الذي من خالله يتم البحث عن االستثمار وتفعيل النشاط التجاري واالقتصادي والحوار بين
مختلف األطراف ،كما يقدم نتائج من شأنها استغالل مكونات اإلقليم وتنميته ،وتوفير موارد مالية إضافية،
وبناءا على هذا جاءت هذه الورقة البحثية من أجل تسليط الضوء على منهي التسويق اإلقليمي وتطبيقه
من طرف الجماعات المحلية من أجل زيادة جاذبية اإلقليم وجذب مجموعات أصحاب المصلحة.
من خالل ما سبق يمكننا صياغة إشكالية هذه الورقة البحثية في السؤال الرئيس ي التالي:
ماذا نقصد بالتسويق اإلقليمي؟ وما مدى مساهمته في توفير الموارد المالية للجماعات المحلية؟
تدور إشكالية هذه الورقة البحثية حول اإلجابة على مجموعة األسئلة التالية:
 فيما يتمثل مفهوم التسويق اإلقليمي وأهميته؟ وما هي استراتيجياته؟
 كيف يقوم التسويق اإلقليمي بتمويل الجماعات المحلية؟
ولإلجابة عن هذه األسئلة قمنا بتقسيم هذه الورقة البحثية إلى محورين رئيسيين كالتالي:
المحور األول :اإلطار المفاهيمي للتسويق اإلقليمي.
المحور الثاني :الجماعات المحلية ودور التسويق اإلقليمي في تمويلها.
 .6اإلطار المفاهيمي للتسويق اإلقليمي
مع زيادة التنافس الحاصل حول السكان ،االستثمار الداخلي واإليرادات السياحية على مختلف األماكن
واألقاليم ،اضطرت اإلدارات العمومية إلى اللجوء أكثر فأكثر إلى تطبيق مبادئ التسويق اإلقليمي في سعيها
لتطوير أشكال الميزة التنافسية لجعل اإلقليم أكثر استدامة قدر اإلمكان (مصطفى.)6262 ،
 .2 .6ماهية التسويق اإلقليمي وأهميته
ساهم العديد من الك ّتاب والباحثين المتخصصين في علم التسويق بتقديم تعاريف عديدة للتسويق
اإلقليمي ،وفي الفقرة الموالية سوف نتطرق إلي البعض منها:
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أ .تعريف التسويق اإلقليمي:
تمثلت أهم التعاريف فيما يلي:
ّ
عرف  Gollain Vincentالتسويق اإلقليمي بأنه "مختلف الجهود المبذولة لتثمين اإلقليم وإمكانياته،
وتوفير عرض إقليمي قادر على المنافسة السوقية و يؤثر على قرارات وسلوك الجمهور المستهدف لصالح
الوجهة اإلقليمية ويكون في الوقت نفسه متفوقا على ممارسات المنافسين بصفة مستمرة" (داي،6222 ،
صفحة .)226
ّ
وعرفه  Joël Gayetعلى "أنه مجموع التقنيات التي تسمح ببناء وتطوير جاذبية إقليم معين وتدعيم قدرته
على الظهور والتميز داخليا وخارجيا ،باإلضافة إلى جذب األشخاص ورؤوس األموال إلى اإلقليم وذلك بصفة
دائمة أو مؤقتة" ،كما يعرفه أيضا على أنه "االستخدام المنسق ألدوات التسويق استنادا إلى فلسفة مركزية
موجهة نحو الزبائن تهدف إلى إنشاء عروض حضرية تهم الزبائن في المدن والمجتمع المدني والتواصل
معهم وتقديمها وتبادلها على صعيد واسع" (باشا ،6224 ،صفحة .)22
أما بالنسبة للباحثة  Girard Valerieفانها ترى أن "التسويق اإلقليمي عبارة عن مجموعة من التقنيات
التي تقوم بمباشرة الجماعات والمنظمات اإلقليمية عبر تخطيط مشروع التنمية االقتصادية ،السياحية،
الحضرية ،االجتماعية ،الثقافية والهوية" (شعباني ،6224 ،صفحة .)0،6
ّ
يمكن تعريف التسويق اإلقليمي على أنه منهي يقوم بجذب المؤسسات إلى إقليم معين ،تسهيل نشاطاتها
وتعزيز صورة اإلقليم التي تتالئم مع التنمية المحلية ( ،6221 ،kébirصفحة .)62
ب .أهمية التسويق اإلقليمي:
يستمد التسويق اإلقليمي أهميته من خالل:
ّ
أنه أصبح يمثل في اآلونة األخيرة ،إحدى أهم األساليب اإلدارية في تسيير وتقييم األقاليم ،وهذا راجع إلى
كون المنافسة بين األقاليم وتعزيز عروضهم( وذلك من خالل االتصال) يعتبر من أفضل الحلول لتعزيز
اإلجراءات التي تم اتخاذها في إطار التنمية المحلية ( ،6222 ،Djahida Guerboubصفحة .)22
كما يعتبر التسويق اإلقليمي أداة لجذب ووالء ّ
عدة فئات اقتصادية واجتماعية مختلفة السيما
المؤسسات التي تشكل استثمارا حقيقيا في اإلقليم المعني ،كونها تساهم في تحسين نوعية اإلطار المعيي ي،
وبناء شعور باالنتماء لجميع الجهات اإلقليمية الفاعلة (داي ،6222 ،صفحة .)221
 . 6.6تطور التسويق اإلقليمي وأهدافه
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يعود تطبيق التسويق على اإلقليم منذ القرن  ،21ويتضح هذا جليا من خالل بعض الممارسات في
الحقبة االستعمارية للواليات المتحدة األمريكية ،بحيث أخذت هذه الممارسات شكل التسويق الزراعي التي
تهدف إلى تعزيز األراض ي وتسويقها من أجل مشروع تعمير الغرب األمريكي.
وتدريجيا قامت الجهات الفاعلة المحلية بتطوير هذه الممارسات من أجل تعزيز مدنها ،ومنه كان ظهور
التسويق الحضري.
غير ّأن ظهور مصطلح التسويق اإلقليمي يعود أساسا إلى السبعينات وبالتحديد  2122بفضل الباحث وعالم
االجتماع  ،Michel Wieviorkaومنذ ذلك الوقت عرف ّ
عدة تطورات من الناحية النظرية والعملية.
)(Djahida Guerboub, 2015, p. 66
ويمكن تلخيص أهداف التسويق اإلقليمي فيما يلي( :باشا ،6224 ،صفحة )21
 تحسين جاذبية اإلقليم من خالل تقديم وترويج العروض التي تتوافق مع توقعات المستهدفين؛
 بناء وتطوير صورة اإلقليم المعني وتعزيزها لدى الجماهير المستهدفة بالعروض المقدمة لهم؛
 تقديم وإعداد إستراتيجية تجعل من العرض اإلقليمي أكثر وضوحا ،والسماح بجذب المؤسسات
من أجل االستثمار فيه؛
 توفير بيئة معيشية مالئمة ّ
للسياح والسكان المقيمين؛
 ينمي روح االنتماء إلى المدينة أو المنطقة أو البلد وذلك عن طريق تحسين إطارهم المعيي ي بالشكل
الذي يجعلهم متعلقين به بدل التفكير في مغادرته (شعباني ،6224 ،صفحة .)0
 0 .6مبادئ التسويق اإلقليمي ودعائمه
يرتكز التسويق اإلقليمي على جهود تثمين األقاليم من خالل جعلها أسواقا تنافسية بعرضها الذي يتميز
بقيمة أعلى من قيمة منافسيها ،وتتم إدارة هذه الجهود من قبل وكاالت التنمية لصالح السلطات العمومية
والمتمثلة في الجماعات اإلقليمية ،غرف التجارة ،ممثلو الدولة ،لجنة السياحة...الخ ( ،6221 ،Guyصفحة
.)002
أ .مبادئ التسويق اإلقليمي:
ومن أجل ضمان تطبيق التسويق اإلقليمي بطريقة فعالة يجب احترام المبادئ التالية( :باشا،6224 ،
صفحة )22،22
 فهم االختالفات الموجودة بين التسويق اإلقليمي وتسويق المؤسسات ،واالعتماد على مسؤولين ذوي
خبرة في تصميم التسويق اإلقليمي؛
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 تحديد الوجهة المناسبة من أجل تطبيق الوظائف التسويقية على اإلقليم من خالل قدرة المسوقين
اإلقليميين؛
 إنشاء فريق عمل متكون من خبراء ومسؤولين كفؤ لتنظيم وإدارة المنهي المتبع وتحريك الفاعلين
فيه؛
 إشراك الجهات الفاعلة للبناء والعمل بشكل جماعي في جميع مراحل التسويق اإلقليمي ،وإنجاح
األهداف المحددة مسبقا؛
 الثقة المتبادلة بين المساهمين في العرض اإلقليمي واألطراف الفاعلة المساهمة في جذب واستقبال
المستثمرين؛
 ضرورة فهم وتلبية حاجات ورغبات الزبائن من خالل البحث عنهم في العرض اإلقليمي أكثر من
البحث عن تثمينه؛
 وضع تحت تصرف كل الشركاء والجهات الفاعلة ،المعلومات الضرورية من أجل العمل الجماعي من
خالل توفير قاعدة بيانات وأدوات لتسهيل عملية نشرها مثل الشبكات الداخلية والخارجية وكذا
مواقع التواصل االجتماعي؛
 االستناد على اإلستراتيجية االقتصادية لإلقليم في إعداد إستراتيجية التسويق اإلقليمي.
ب .دعائم التسويق اإلقليمي:
ترتكز إستراتيجية التسويق اإلقليمي على ثالث أسس مهمة والتي تتمثل فيما يلي( :داي ،6222 ،صفحة
)222،221
 هوية اإلقليم :والتي تجسد القيم الحضارية والتاريخية وتعزز الشعور باالنتماء لدى السكان القاطنين
فيه وكذلك لدى ّزوره ،وذلك من خالل عالمة اإلقليم التي تتمثل في رمز أو اشهار يميز منتجات اإلقليم
عن األقاليم األخرى ،وصورة اإلقليم التي تعكس على ما هو عليه اإلقليم فعال.
 المشاريع الضخمة :والتي تعبر عن المجهودات التي تقوم بها الجماعات اإلقليمية باالشتراك مع الفاعلين
اإلقليميين لمواكبة العصرنة والتمكين لجاذبيته.
 التزام الجهات الفاعلة اإلقليمية :يعتبر التسويق اإلقليمي محل اهتمام العديد من الجهات الفاعلة
المحلية ،الجهوية ،الوطنية والدولية ،لذا توجب على الجماعات اإلقليمية أن تعمل على تعزيز
شعورهم باالنتماء من أجل مشاركتهم في تطبيق إستراتيجية التسويق اإلقليمي.
 1. 6سيرورة التسويق اإلقليمي وبعض النماذج عن تطبيقه
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ّإن التسويق اإلقليمي ال يستند على بيع منطقة ،أو شعار ،أو صورة ،أو حملة إعالنية فحسب ،بل يتعدى
ّ
ذلك إلى البحث في العوامل المادية ،المعنوية والموضوعية وتثمينها ،وعليه فانه إلعداد إستراتيجية مناسبة
للتسويق اإلقليمي لمنطقة ّ
معينة يجب المرور بالمراحل التالية( :نادية ،6224 ،،صفحة )210
 تشخيص وتحليل اإلقليم :يتمثل تشخيص اإلقليم في تقييم وتحليل نقاط القوة والضعف من جهة،
دراسة ومعرفة الفرص والتهديدات للبيئة المحيطة من جهة أخرى ،وذلك من خالل اليقظة اإلقليمية
ونظام المعلومات اإلقليمية التي توفر مختلف المعلومات واإلحصائيات التشخيصية ،مع ضرورة
تحديد وتعريف األقاليم ذات الصلة التي سيجرى التشخيص بشأنها ،كذلك األشخاص والجماعات
والمنظمات ذوي العالقة والذين يؤثرون في الحياة االقتصادية ،االجتماعية والثقافية.
 تحديد رؤية واضحة وخاصة عن اإلقليم :هي أهم نقطة ألي عملية تخص ترقية اإلقليم أو محاولة
جذب المستهلكين والتي تتمثل في االختيار األنسب لرؤية معينة عن اإلقليم والتعريف به ،وذلك من
خالل تحقيق األهداف المسطرة مسبقا بمشاركة جميع الجهات المعنية ،بما تتالئم مع الطبيعة
الخاصة لإلقليم.

ّ
 تخطيط المشاريع بإشراك كل الجهات :تتمثل هذه المرحلة في إعداد وتخطيط مشاريع التي تمكن من
تحقيق المساعي المرجوة واألهداف المسطرة وذلك بإشراك كل الجهات الفاعلة المعنية ،وكذا القيام
بعمليات تسويقية محضة لإلقليم بالتحليل للخصائص اإلقليمية ودراسة وضعيتها التنافسية وضبط
اإلستراتيحية المناسبة.
 مرحلة التقييم :وفي األخير تأتي هذه المرحلة من أجل القيام بحوصلة شاملة لكل الممارسات
والنشاطات واستخراج مجموعة من النتائج التي يؤخذ بها في وقت الحق.
في إطار المنافسة التي تقوم بها المدن األوروبية الكبرى الجتذاب السكان ورؤوس األموال  ،فان مدينة
ليون الفرنسية تشكل أحد السالئف في أوروبا من حيث العالمات التجارية للمدن أو التسويق اإلقليمي.
أطلقت مدينة ليون المبادرة في سنة  6222لتعزيز منطقتها على المستوى العالمي ،وكان الهدف واليزال
يتلخص في تنمية سمعة المدينة وجاذبيتها في جميع أنحاء العالم.
وتتمثل الوظيفة األولى للعالمة التجارية في التسويق اإلقليمي في أن تكون قادرة على جمع بين كل
الجهات الفاعلة المعنية تحت راية واحدة ،وهذا ما خططت له مدينة ليون بشعار ONLY LYONمنذ
إنشائه ،وقد انظم إلى هذا البرنامج مكتب السياحة الذي أطلقه المجتمع الحضري لتلك المنطقة.
واليوم فان شعار ONLY LYONهو برنامج مندمج في وكالة التنمية االقتصادية لمدينة ليون ،ومهمتها
الرئيسية هي جلب الشركات إلى المنطقة https://www.rue89lyon.fr( .و ).le12/01/2021
نجد أيضا كنموذج لتطبيق التسويق اإلقليمي مدينة نيويورك األمريكية ،التي قامت في السبعينيات
من القرن العشرين من أجل مواجه انخفاض معدل السياحة الذي عرفته آنذاك ،بتبني إستراتجية
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اتصال واضحة لكي تتحول إلى مدينة ذات عالمة تجارية ،من خالل استخدام عالمة المدينةcity
 brandingبمعنى بيع المنطقة كأي منتج أو خدمة لجذب ّ
السياج والشركات التجارية من خالل الترويج
لها

عن

طريق

الشعار

الشهير "أحب

نيويورك"

"York

new

love

"I

(.)https://stayinstay.wordpress.com
كما أطلقت أمستردام مشروع العالمة التجارية لمدينتها عام  ،6221الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير صورة
هذه المدينة على نطاق دولي من خالل جذب ّ
السياح والمستثمرين األجانب (أوروبيين ،أمريكيين وأسيويين)
وسكان المدينة ،تحت شعار أنا أمستردام  I amsterdamوالذي يتمثل في أن كل الفاعلين في المدينة سواء
كان مقيما أو سائحا أو مستثمرا يساهم في هويتها https://docplayer.fr( .و )6262/22/20
 .0الجماعات المحلية ودور التسويق اإلقليمي في تمويلها
نال موضوع الجماعات المحلية اهتمام العديد من الباحثين ،وهذا راجع إلى الدور الذي تلعبه في تحقيق
التنمية المحلية من خالل ممارستها للصالحيات الموكلة لها ،كما ّأنها تعتبر من األساليب اإلدارية الحديثة
لتسيير األقاليم المحلية وهذا من خالل السماح للمواطنين بممارسة حق المواطنة ومشاركتهم في تسيير
شؤونهم عبر اختيار ممثليهم (رزيق ،6222 ،صفحة  ،)22كما تساهم أيضا في تحقيق التنمية المحلية من
خالل القيام بمختلف المشاريع التنموية ،لذلك توجب عليها توفير الموارد المالية الالزمة لتمويلها.
 .2.0ماهية الجماعات المحلية
سوف نتطرق فيما يلي إلى بعض التعاريف التي أعطيت لهذا المصطلح.
أ .تعريف الجماعات المحلية
تعرف الجماعات المحلية على ّأنها وحدات جغرافية وجزء ال يتجزأ من إقليم الدولة ،بحيث تتكفل بتسيير
وتطوير جميع المرافق العمومية محليا في جميع القطاعات ،كما ّأنها تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل
المالي (رشيدة ،6222 ،صفحة .)1
ويمكن تعريفها أيضا على ّأنها "وحدات إدارية محلية تتكون من مجالس منتخبة ،لها استقاللية مالية
وإدارية عن السلطة المركزية لتتمكن من تحقيق األهداف التي أنشأت من أجلها مع بقاء حق الرقابة
للسلطة المركزية"( .رشيدة ،6222 ،صفحة )1
بمعنى أن الجماعات المحلية هي جهاز إداري يقوم بتلبية االحتياجات المحلية عن طريق مصادر تمويل
مختلفة كالضرائب والرسوم المختلفة (رزيق ،6222 ،صفحة .)22
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ّإن الجماعات المحلية في الجزائر هي البلديات والواليات ،بعضها كان موجود منذ الحقبة االستعمارية
واألخر تأسس بعد االستقالل ( ،6221 ،kébirصفحة  ،)06وهي مجمع سكاني ،يتمتع بالشخصية المعنوية
واالستقاللية المالية واإلدارية عن السلطة المركزي ،وال يمكن إنشائها إال بموجب القانون.
ب .خصائص الجماعات المحلية
تتميز الجماعات المحلية بخصائص ومميزات عديدة أهمها( :الهادي ،6222 ،صفحة )22
 االستقاللية اإلدارية :تتمثل في إنشاء أجهزة تتمتع بكل الصالحيات ،بحيث يتم توزيع الوظائف
اإلدارية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية المستقلة ،والتي تخضع للرقابة من طرف
السلطات المركزية للدولة.
 الشخصية المعنويةّ :إن ّ
تمتع الجماعات المحلية بالشخصية المعنوية معناه حيازتها على
االستقاللية من حيث تعيين الموظفين والحصول على الموارد الذاتية وكذا اتخاذ القرارات التي
تنفذها السلطات التنفيذية المحلية.
 االستقاللية الماليةّ :إن تمتع الجماعات المحلية باالستقاللية المالية هذا يعني ّأن لها ميزانيتها
الخاصة ،أين تظهر إيراداتها ونفقاتها وقواعد تشغيلها ومواردها التي تمكنها من أداء االختصاصات
الموكلة إليها ،وإشباع رغبات واحتياجات المواطنين في نطاق عملها.
ج .أهمية الجماعات المحلية:
تستمد الجماعات المحلية أهميتها من خالل المزايا التي تتمتع بها وهي( :رشيدة ،6222 ،صفحة )2
 تجسيد الديمقراطية على المستوى المحلي ،وذلك من خالل مشاركة المواطنين في انشغاالتهم
وتطلعاتهم؛
 تساهم في تخفيف مهام الدولة من خالل إنشاء هياكل لمساعدتها؛
 تساهم في التنمية االقتصادية من خالل تحقيق التنمية المحلية.
د .أهدف الجماعات المحلية:
من جملة األهداف التي ترمي إليها الجماعات المحلية نجد ما يلي( :رزيق ،6222 ،صفحة )66،62
 تعتبر الديمقراطية أحد األهداف الرئيسية التي تسعى الجماعات المحلية إلى تحقيقها من خالل
انتخاب مجالسها المحلية؛
 تسعى اإلدارة المحلية إلى تدعيم الوحدة الوطنية والقضاء على مراكز القوى؛
 توزيع السلطة في الدولة بين الجماعات المحلية بدال من تركيزها في العاصمة ،ويكون دور الدولة هو
التنسيق ووضع حلول بينها؛
 تحقيق الكفاءة اإلدارية في تقديم الخدمات العامة المختلفة من خالل الكفاءة في االستجابة
النشغاالت واحتياجات المواطنين؛
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 القضاء على البيروقراطية؛
 تحقيق رغبات واحتياجات السكان المحليين من الخدمات المحلية بما يتفق مع ظروفهم
وأولوياتهم ،والحصول على الخدمات المحلية بسهولة؛
 شعور المواطن داخل المجتمعات المحلية بأهمية في التأثير على صناعة وتنفيذ القرارات المحلية،
مما يعزز الثقة بالنفس ويزيد من ارتباطه بالمجتمع المحلي؛
 كما تساهم أيضا في ربط الحكومة المركزية بقاعدتها الشعبية ،من خالل معالجة المشاكل المحلية
والسعي إلى الحفاظ على االستقرار االجتماعي ،وهو ما يعود على المواطنين المحليين بصفة ايجابية؛
 تساهم في ترسيخ الثقة في المواطن واحترام رغباته في المشاركة في إدارة الشؤون المحلية؛
 القيام بتوزيع عادل للخدمات على مستوى مختلف األقاليم ،والعمل على تكافئ األعباء المالية؛
 تساهم اإلدارة المحلية على توفير مصادر للتمويل المحلي وتخفيف العبء عن مصادر الدول؛
 تشجيع رؤوس األموال المحلية وتوجيهها نحو تأسيس مشاريع اقتصادية تالءم احتياجات المواطنين،
فالمجالس المحلية هي أعلم بما تحتاجه اإلدارة من المشاريع التي تعود بالمنفعة على السكان
المحليين؛
 تطوير التنمية االقتصادية كنتيجة لتطوير وتنشيط التنمية المحلية.
 .6 .0دور التسويق اإلقليمي في جذب االستثمار
تقوم الجماعات المحلية في سبيل تنويع طرق تمويلها ،بالبحث الدائم عن مصادر جديدة في أقاليمها،
من أجل تقديم الخدمات المختلفة وإشباع حاجات السكان وذلك بإقامة المشاريع المطلوبة ،ويعد
ّ
التحسن وتحقيق
االستثمار بنوعيه األجنبي والمحلي من أكبر اهتماماتها ،لما له من أهمية كبيرة في دفعها إلى
التنمية المحلية ،ومن أجل ذلك تقوم الجماعات المحلية بجذب هذه االستثمارات بمختلف الطرق
والوسائل ومن بينها تطبيق استراتيجيات ومنهي التسويق اإلقليمي الذي يعتبر اآللية التي تمهد للتنمية
اإلقليمية والمحلية ،حيث تستعمله كأداة للتشخيص العملي من أجل وضع تصور سياسة تأثير مالئمة
للعرض اإلقليمي خاصة االستثمار ،كما يسمح بجذب ووالء فئات اقتصادية عديدة أهمها السياح
والمؤسسات والتي تشكل استثمارا حقيقيا كونهما يساهمان في تحسين نوعية اإلطار المعيي ي( .داي،6222 ،
صفحة )221،220
وعليه ّ
فإن التسويق اإلقليمي يشكل بالنسبة للجماعات المحلية وسيلة لتعزيز جاذبية اإلقليم بما في ذلك
جذب االستثمار األجنبي والمحلي الذي يمثل مؤشر من مؤشرات جاذبيته ومصدر من مصادر تمويل
الجماعات المحلية ( ،6221 ،Boudiaf Aminaصفحة .)26
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 . 0.0دور التسويق اإلقليمي في إنشاء المؤسسات والمشاريع
ّإن السلطات اإلقليمية على قناعة تامة ّ
بأن المشاريع والمؤسسات تعتبر المحرك الذي يدفع بعجلة
التنمية االقتصادية عموما والمحلية بشكل خاص وذلك من خالل ،6221 ،kébir( :صفحة )22
 توفير فرص العمل للسكان ،األمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة وتوزيع دخل األجور؛
 توفير الموارد المالية للبلديات ،من خالل مختلف الرسوم والضرائب ،مما يخلق بعض األريحية للبلدية
بالقيام ّ
بعدة أنشطة؛
 تسمح بتحسين المستوى المعيي ي للمواطنين وذلك بفضل الثروة التي تخلقها؛
وعليه ّ
فإن المؤسسات والمشاريع التي يستقطبها اإلقليم تلعب دور هام جدا في التنمية اإلقليمية .يعتبر
التسويق اإلقليمي عامال محوريا في جذب واستقطاب مختلف المشاريع نحو إقليم ّ
معين لتحويله ألحد
األقطاب النامية ،إلى جانب فتح المجال أمام المشاريع التنموية المتعلقة بالخدمات ،فضال عن ذلك
إمكانية خلق وإنشاء مؤسسات اقتصادية (مصطفى ،)6262 ،من خالل إعداد الجماعات المحلية
إلستراتيجية التسويق اإلقليمي بمشاركة الجهات الفاعلة الرئيسية من أجل تعزيز جاذبية اإلقليم ومنه
جذب المشاريع المختلفة ،السيما وأنه توجد دراسة تجريبية ّبينت ّأن التسويق اإلقليمي يساعد في بناء
العالمات التجارية اإلقليمية القوية سواء بالنسبة ألصحاب المصلحة الداخليين أو الخارجيين (مصطفى،
 )6262مما يؤدي إلى زيادة جذب مختلف المستثمرين إلى إقامة مؤسساتهم وإنشاء مشاريعهم في تلك
المنطقة ،ومنه توفير الموارد المالية الالزمة للجماعات المحلية لتلبية حاجات السكان المحليين وإقامة
مختلف المشاريع التنموية.
 .1. 0دور التسويق اإلقليمي في جذب ّ
السياح
لقد أصبح تطبيق التسويق اإلقليمي ضرورة حتمية بالنسبة للجماعات المحلية من أجل توفير األساليب
واآلليات لجعل اإلقليم أكثر جاذبية وتنافسية ومنه النهوض باالقتصاد المحلي هذا من جهة ،ومن أجل
إيجاد مصادر تمويل أخرى غير المصادر التقليدية والتي ترتكز على إعانات الدولة والموارد الجبائية وغيرها
والخروج من هذه التبعية من جهة أخرى ،وفي هذا السياق نجد ّأن االهتمام بقطاع السياحة واالستثمار
فيه ،جذب ّ
السياح إلى اإلقليم وخلق مشاريع سياحية على مستوى الفنادق ،المطاعم ،النقل وغيرها من
الخدمات من شأنه أن يعمل على تحقيق التنمية السياحية في اإلقليم والذي ينجر منه خلق مصدر تمويل
جديد ومتجدد بالنسبة للجماعات المحلية( .باشا ،6224 ،صفحة )216
ّإن التسويق اإلقليمي منهي هام لتنمية الموارد السياحية ،كونه تسويق يعتمد على مجموعة مختلفة من
األدوات التسويقية بما في ذلك التسويق السياحي ،بحيث يقوم بتقييم المركز التنافس ي للمنطقة ،ويساعد
المسؤولين على اتخاذ قرارات عقالنية فيما يخص المشاريع المتعلقة بالتنمية اإلقليمية (،6222 ،Alsdai
صفحة .)26
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ّ
كما أنه يساعد على تعزيز الصناعة السياحية من خالل اقتراح الحلول الكفيلة بالتوفيق بين الجانب
االقتصادي والتجاري من جهة ،وجانب التنمية المستدامة من جهة أخرى ( ،6222 ،Alsdaiصفحة ،)20
ومن أجل إنجاح تطبيق هذا المنهي في جذب ّ
السياح واالستثمار السياحي من الضروري توفر المتطلبات
التالية( :باشا ،6224 ،صفحة )212،212
 التمييز بين التسويق اإلقليمي والتسويق السياحي من خالل تعديل مبادئ هذا األخير بما يتماش ى مع
التسويق اإلقليمي خاصة فيما يخص بالعرض المقدم؛
 إشراك كل الفاعلين العموميين والخواص للقطاع السياحي ،والعمل مع القطاعات األخرى عند تصميم
إستراتيجية للتسويق اإلقليمي؛
 خلق عالقة ثقة بين األطراف الفاعلة في اإلقليم والمستثمرين السياحيين المحتملين؛
 يجب التعامل مع الفاعلين اإلقليميين بشكل شفاف؛
 وضع رضا السائح في قلب العملية التسويقية ومحور إستراتيجية التسويق اإلقليمي؛
 االعتماد على اإلستراتيجية االقتصادية لإلقليم السياحي عند تصميم إستراتيجية التسويق اإلقليمي.
 .1خاتمة:
يعتبر منهي التسويق اإلقليمي من األساليب اإلدارية الحديثة في تسيير وتقييم األقاليم ،بحيث ينظر لإلقليم
ّ
على أنه منتج يهدف إلى التعريف به والترويج له ،كما يستخدم التقنيات التسويقية التي من شأنها تعزيز
واستغالل كل ممتلكاته من موارد ملموسة (الموارد الطبيعية والبشرية) وغير ملموسة (اإلرث والهوية)،
وتساهم في الرفع من قيمة اإلقليم وزيادة جاذبيته للمستثمرين ورجال األعمال إلنشاء المشاريع واألعمال
التجارية ،األمر الذي دفع بالجماعات المحلية إلى تطبيق هذا المنهي سعيا منها للبحث عن موارد مالية
ذاتية جديدة ترفع من فعاليتها ،والتي تجعلها أقدر على مواجهة متطلباتها المحلية والوطنية .وبناءا على ما
ّ
تقدم نجمل النتائج فيما يلي:
 يعتبر التسويق اإلقليمي منهي تتبناه األقاليم من أجل الرفع من جاذبيتها؛
 يهدف التسويق اإلقليمي إلى وضع اإلقليم في األسواق الوطنية أو الدولية وتنميته؛
 يستعمل التسويق اإلقليمي تقنيات تسويقية مشتركة مع أنواع أخرى للتسويق كالتسويق السياحي،
تسويق الخدمات ،التسويق االجتماعي وغيرها؛
 يعتبر التسويق اإلقليمي منهجا جماعيا وإستراتيجية منسقة بين مختلف الفاعلين؛
 تطبيق الجماعات المحلية لمنهي التسويق اإلقليمي من أجل الحصول على موارد مالية جديدة تسمح
لها بمواجهة طلبات واحتياجات سكانها المتزايدة ،والنهوض باالقتصاد المحلي.
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على ضوء ما سبق ،نخلص من خالل هذه الورقة البحثية إلى مجموعة من االقتراحات والتي تتمثل
فيما يلي:
 ضرورة تشجيع الدولة لتطبيق التسويق اإلقليمي كجزء ال يتجزأ ضمن الخطط اإلستراتيجية لإلقليم؛
 ضرورة إعداد الجماعات المحلية إلستراتيجية التسويق اإلقليمي لزيادة مواردها المالية وتمويل
مشاريعها التنموية؛
 ضرورة االستفادة من تجارب بعض الدول في مجال تقييم األقاليم وتطبيق التسويق اإلقليمي.
 .2اإلحاالت والمراجع:
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Résumé:
Le marketing territorial est devenu un impératif permettant d’améliorer l’attractivité du
territoire à l’égard des parties prenantes afin de se distinguer des autres territoires.
Cet article a pour objectif de présenter quelques fondements théoriques du marketing territorial et
son importance dans la promotion de l'attractivité et du développement économique local, pour
finir avec les défis de l’évaluation en marketing territorial.
Mots clés: Territoire ; Marketing territorial; Mix Marketing territorial; Défis d'évaluation;
développement Local
Jel Classification Codes: M31, M38, O10.
Abstract:
Territorial marketing has become an imperative to improve the attractiveness of the territory
with regard to stakeholders in order to stand out from other territories.
This article aims to present some theoretical foundations of territorial marketing and its'
importance in the promotion of attractiveness and local economic development, to finish with the
evaluation challenges of territorial marketing.
Keywords: Territory; Territorial Marketing; Territorial Marketing Mix; Evaluation challenges;
Local Development.
Jel Classification Codes: M31, M38, O10.
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1. Introduction:
Aujourd’hui le territoire est au centre des stratégies de développement économique et
devient un véritable sujet de l’action politique. La compétitivité accrue à l’égard des acteurs
économiques a conduit en effet les collectivités locales et territoriales à considérer le territoire
comme une variable de développement et dépendante du processus de changement. Le marketing
territorial est considéré comme une démarche ayant pour but de qualifier les biens et services
publics et d’attirer les différents acteurs internes ou externes permettant d’augmenter les revenus
financiers, créer l’emploi et améliorer l’attractivité du territoire afin de se distinguer des autres
territoires et pour valoriser leurs atouts pouvant influencer le regards des acteurs concernés.
Pour cela nous avons formulé notre problématique sur ce qui suit :
Quelle est l’importance du marketing territorial dans la valorisation des atouts et le
développement des territoires ?
Et pour y répondre à cette question, la méthodologie utilisée dans notre travail s’articulera
sur les axes ci-dessous :
-

La notion du marketing territorial en partant également de la notion de territoire ;
Les éléments du marketing territorial notamment les composantes du mix marketing ;
En fin nous allons exposer les défis d’évaluation de la démarche du marketing
territorial.

2. Définition et spécificités du Marketing Territorial
2.1 Définition
Dans le contexte franco-français du marketing territorial, l’association des termes
« marketing » et « territorial » engendre le scepticisme de nombreux auteurs et praticiens. En effet,
faire du territoire un objet, fusse-t-il spécifique, de pratique marketing renvoie à l’idée qu’un bien,
par nature collectif et co-construit, puisse être à commercialiser au bénéfice d’un petit nombre
d’acteurs. L’utilisation des termes « marketing territorial » s’accompagne bien souvent de notions
d’attractivité, d’hospitalité, de compétitivité, dans l’optique de préciser davantage le sens à
privilégier à une telle démarche (Chamard & Schlenker, 2017, p p. 41-57.).
Le Marketing territorial peut être défini comme une démarche visant à améliorer la part de marché
d’un territoire donné dans les flux internationaux de commerce, d’investissement ou de
compétences (Hatem, 2007, p. 2 ).
Le marketing territorial a pour but d’inciter des acteurs extérieurs à nouer des relations marchandes
avec des acteurs déjà présents sur le territoire, notamment, mais pas seulement, en s’implantant
sur celui-ci. Cette action est en général – à l’exception de quelques réseaux d’entreprises - pilotée
par des agences dépendant d’autorités publiques qui cherchent à assurer leur pérennité politique
en servant les intérêts de leur mandants – électeurs, pouvoirs économiques - Elle ne constitue que
l’un des outils des politiques de développement territorial, auquel une priorité plus ou moins
grande sera donnée selon les options politiques dominantes (Hatem, 2007, p. 22 ).
Le marketing territorial constitue donc un processus itératif et piloté de transformation accélérée
du territoire visant à accroître l’attractivité (marketing externe) et l’hospitalité (marketing interne)
de ce dernier en vue de poursuivre un développement territorial harmonieux aux yeux de
l’ensemble des parties prenantes (Chamard, 2018.).
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Certes, tout comme le marketing des biens et services, le marketing des territoires se base sur une
motivation économique, souvent commerciale, puisqu’il vise, surtout, d’attirer des entreprises
permettant d’augmenter les revenus des habitants et de dégager des ressources fiscales. Cependant,
il ne devrait pas se contenter de « vendre » un espace pour y attirer des entreprises, des habitants
ou des touristes. Au contraire, il devrait être considéré comme une démarche essentiellement
destinée à orienter le développement du territoire dans le sens souhaité (OCDE, 2007). Autrement
dit, la finalité du marketing territorial ne doit pas être seulement de dégager des moyens financiers,
mais surtout d’œuvrer pour le bien-être et le développement du territoire (Aboulaaguig, 2015, p.
171, 172.).

2.2 Les spécificités du marketing territorial (Hatem, 2007, p. 21 ):
L’offre territoriale: un « produit » dont les composantes existent indépendamment de
l’action de l’agence.
Les ambiguïtés de la notion de territoire.
La difficulté à définir et mesurer le « marché ».
Customisation extrême de la démarche.
L’agence ne vend rien (ou presque) pas elle-même, mais cherche à mettre en valeur auprès
de l’investisseur le potentiel d’affaires offert par le territoire.
Rôle de coordination des acteurs locaux pour la construction d’une offre territoriale
attractive.
L’investisseur n’est pas seulement un client, mais devient un partenaire du territoire à partir
du moment où il s’implante.
L’action se conçoit non seulement au moment de la négociation du projet, mais dans la
durée (tout au long de la présence de l’investisseur).
Pour parvenir à une mise en œuvre du marketing territorial, le cycle décrit ci-dessous la
démarche à suivre :

3. La démarche de marketing territorial
Le marketing territorial rassemble plusieurs caractéristiques qui font de lui un processus
de transformation d’une part, complexe d’autre part. Ce processus comporte de nombreuses
spécificités liées à la diversité des acteurs en présence, à la nature non marchande de certains
échanges, à la complexité de ce que constitue un territoire ou encore à la nécessaire mais délicate
implication de la population dans la démarche menée. Par conséquent, la démarche de marketing
territorial exige de prendre en compte ces éléments pour se structurer (Chamard, 2018.).
Chamard et Schlenker proposent une progression en deux phases et en cinq étapes de la demarche
de marketing territorial démarche (Chamard & Schlenker, 2017, p p. 45-46.). [Voir Figure N° 1].
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Figure N° 1: La démarche de marketing territorial : un processus itératif et piloté

Chamard & Schlenker (2017), La place du marketing territorial dans le processus de
transformation territoriale, Gestion et management public, 2017/3 (Volume 6 / n° 1), p.
45.

3.1 La première phase, dite amont, se compose de toutes les étapes qui précèdent la mise en
œuvre à proprement parler du marketing territorial. Elle revêt un rôle essentiel dans la démarche
globale puisque toutes les décisions fondamentales, souvent irréversibles, seront prises au cours
de cette phase.
Cette phase peut être décomposée en deux principales étapes territoire (Aboulaaguig, 2015, p.
172.):
Une première phase d’analyse et de diagnostic de l’environnement interne et externe du
territoire, aboutissant à la définition des objectifs généraux et des objectifs du marketing
territorial;
Une deuxième phase pour la détermination des choix stratégiques: identifier les cibles et
choisir un positionnement pour le territoire.
En premier lieu, le diagnostic territorial constitue une étape préalable essentielle pour la réussite
de toute stratégie du marketing territorial. En effet, l’analyse des caractéristiques du territoire revêt
une importance déterminante car, intégrée dans une démarche globale de marketing territoriale,
elle facilite la détermination des bons choix stratégiques territoire (Aboulaaguig, 2015, p. 172.).
Le territoire existait bien avant que la démarche de marketing soit entreprise à son sujet. Il est donc
nécessaire d’établir un diagnostic, d’inventorier tout ce qui forme le territoire vécu.

Quatre grandes composantes du territoire pouvant faire l’objet du diagnostic, et qui sont résumées
dans le tableau ci-après :
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Table N°1: Les composantes du diagnostic territorial
Les composantes

Les variables
 Histoire du territoire : origine du peuplement, rôle joué
dans l’histoire du pays…

Composante organique

 Organisation actuelle du territoire : poids du territoire
dan la région, territoires voisins, localisation des services
publics, importance du tissu associatif…

Composante économique

Etude historique (évolution) des activités économiques
dominantes ; Diagnostic économique actuel.
Impact de la géographie (relief, climat, nature géologique
du sol, réseau hydrologique…) sur :

Composante
géographique

 L’identité des habitants : sens de déplacement des
habitants, leur mobilité, les rapports des habitants entre
eux…
 La localisation et la nature des activités économiques
 Les infrastructures : routières, aériennes, ferroviaires…
 Identité visuelle du territoire : Paysages : présence de
forêts, montagnes, lacs, parcs …

Composante symbolique

 Architecture ancienne et nouvelle : présence d’usines,
châteaux, grands ensembles, architecture typique…
 Culture du territoire : traditions, rites, coutumes,
religion, population urbaine/rurale…
 Identité olfactive et sonore du territoire : bruits de la
ville, odeurs…

Source : Aboulaaguig (2015), Marketing Territorial et Attractivité des Investissements
Directs Etrangers dans la Region Meknes Tafilalet, Revue Marocaine de Recherche en
Management et Marketing, n° 11, p., 173.
Les territoires sont des lieux de production de produits agricoles, artisanaux, industriels,
de services, touristiques. Réussir la mobilisation des acteurs clés d’un territoire impliquent de
mettre en œuvre des actions de sensibilisation à la création d’une offre territoriale attractive et d’un
espace de destination identifié. L’espace géographique retenu par les acteurs du territoire est
notamment défini par la satisfaction des principales attentes des publics visés (offre patrimoniale,
écotourisme, gastronomie, montagnarde…) et non en lien avec une recomposition
administrative territoriale (Syneriance Consulting, 2019).
Dans ce contexte, le marketing territorial ne s’adresse pas uniquement à de grands territoires
qui se distinguent de leurs concurrents par des marchés précis. Il concerne également certains
territoires qui disposent d’atouts moindres du fait de la désertification rurale, du déclin des activités
industrielles traditionnelles. Dans ces territoires ruraux, les facteurs d’attractivité se concentrent
surtout sur des éléments culturels, patrimoniaux, liés aux cadres et à la qualité de vie, aux
services, au dynamisme des relations sociales… (Syneriance Consulting, 2019) [Voir Figure N°
2].
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Figure N° 2: Intégrer les politiques d’attractivité et de développement
Articulation ascendante et descendante
Développement local

- Amélioration de la qualité des ressources

- Apports de savoir-faire et de financements -

locales : formation, infrastructures, sites

Augmentation des capacités productives,

d’activité, …

embauche

- Amélioration de l’environnement local des

- Remédiation aux faiblesses de l’offre

affaires

endogène

- Appui sélectif au développement de

- Contribution à la structuration des filières et

certaines activités et/ou régions: aides

des pôles de compétitivité

financières et fiscales
Attraction des facteurs exogènes (capitaux,
compétence…(
Source: Hatem ( 2007), Le marketing territorial : principes, méthodes, pratiques, Editions
EMS, p. 46.

En deuxième lieu, et étant donné le grand nombre et l’hétérogénéité des cibles, la
segmentation territoriale permet de regrouper certains types de « clients » potentiels, les
investisseurs étrangers dans notre cas (définition des segments), d’en choisir un ou plusieurs à
satisfaire (choix de cibles) pour concevoir une offre territoire adaptée à leurs exigences territoire
(Aboulaaguig, 2015, p. 174.).
Enfin, le positionnement d’un territoire consiste à lui conférer une place déterminée dans l’esprit
des segments visés. Il a pour but de faire reconnaître le territoire par la cible en augmentant son
différentiel par rapport aux territoires concurrents tout en lui attribuant une « image territoriale»
territoire (Aboulaaguig, 2015, p. 174.).
C’est pourquoi, l’élaboration d’une stratégie territoriale conduit à transformer le projet partagé en
décision, déterminant la nature du pilotage ainsi les axes prioritaires et l’allocation de ressources
de la manière la plus pertinente possible au regard des contraintes du projet. À ce stade seront
décrites de manière formelle, les orientations de la stratégie territoriale à mettre en œuvre dans la
phase aval. Cette phase amont est donc le temps de la réflexion, la discussion, la mobilisation, la
décision et la formulation.
La démarche de création d’une stratégie de marketing territorial vise donc à trouver des
ressorts pour faire perdurer l’identité et l’image d’un territoire. Le marketing territorial va consister
en ce sens à dynamiser et à faire entendre la voix des territoires, notamment ruraux et locaux!
(Syneriance Consulting, 2019).
3.2 La deuxième phase, dite aval, conduit à piloter la mise en œuvre du projet de marketing
territorial. Elle consiste à décliner l’offre territoriale et à évaluer la transformation territoriale
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engendrée. L’offre territoriale regroupe tout ce que le territoire et ses acteurs proposent en matière
de biens et de services aux publics bénéficiaires.
La valorisation de l’offre territoriale couplée à la création de services dédiés constitue une
source importante de différenciation des territoires pour répondre aux attentes identifiées des cibles
visées.
La stratégie de conquête des marchés ciblés passe par la mise en œuvre d’actions
combinées (mix marketing) (Syneriance Consulting, 2019):
Politique de l’offre Produits/Services
Une politique de labellisation et de certification : pôles de compétitivité, services
spécifiques… Il s'agit d'étendre les labels reçus par le territoire à toutes les récompenses
reçues et qui peuvent avoir un effet positif sur la prise de décision des publics visés
(Gollain, 2019).
La détermination des acteurs clés à impliquer dans l’attractivité du territoire :
opérationnels, ressources, technologies, lieux, moyens financiers… Les politiques
d'attractivité sont désormais traitées dans une famille à part. Il ne s'agit pas d'actions que
les marketeurs peuvent adapter à court terme pour améliorer l'offre produit/service. Cette
variable "Politiques d'Attractivité" recouvre les actions à pousser auprès de tiers
(collectivités territoriales, Etat, établissements publics, entreprises, etc.) et qui
permettraient d'améliorer à moyen-long terme l'offre produit / service. On peut penser à la
création d'un échangeur, l'ouverture d'une ligne aérienne, la prolongation d'une ligne de
transports collectifs, la création d'un hôtel, etc. (Gollain, 2019).
Une politique de prix : immobilier, foncier, services en restauration, transport,
hébergements, loisirs…
Une politique de promotion du territoire : relations publiques, capital marque, publicité,
évènementiel, marketing direct : catalogues, e-mailings, réseaux sociaux…
Une politique de placement ou force de vente : réseau commercial..
La prise en compte du pouvoir politique local : instances publiques, nationales ou
européennes…
Un marketing d’influence : relais d’opinion, prescripteurs, ambassadeurs…
L’objectif étant de définir les axes stratégiques à emprunter pour mener à bien la démarche de
marketing territoriale. Il s’agit d’établir un plan d’actions marketing territorial cohérent pour
gagner en notoriété (Syneriance Consulting, 2019) :
Déterminer les actions clés de la politique de marque pour chaque cible retenue
Attaquer les marchés cibles
Sensibiliser les prescripteurs
Renforcer la construction d’une fierté d’appartenance des acteurs locaux à une culture.
Gollain propose un nouveau mix marketing adapté aux spécificités du marketing territorial qui
repose sur 15 variables, entre autres de nouvelles variables sont rajoutées au modèle des 4P
(Produit, Prix, Placement et Promotion) inventé par Philp Kotler . Il permet, en étant concentré sur
un segment de marché, d'identifier l'offre produit / services globale adaptée.
Les 15P sont réparties en 4 grandes catégories comme suit (Gollain, 2019): [Voir Figure N° 3]:
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Les 6 variables qui valorisent l'offre : Process, Produits et services, Prix reçus et labels,
Points de contacts et Personnel et Prix.
Les 4 qui activent directement la demande : Promotion, Personnalisation, Placement et
Plaisir du client.
Les 4 qui stimulent indirectement la demande : Partenariat, Persuasion, opinion
publique et pouvoir politique, et enfin ;
Celle qui permettrait d'améliorer l'offre produit / services à moyen-long terme :
Politiques d'Attractivité.

Figure N° 3: Les effets de levier des 15 P du marketing territorial

Source: Adapté de :, Gollain (2019), Les 15P: un nouveau mix marketing territorial,
http://www.marketing-territorial.org/2019/03/les-15p-un-nouveau-mix-marketingterritorial.html,, consulté le 01/05/2021
Le territoire n’est donc pas un espace figé, objet d’une campagne marketing éphémère,
mais un système social dynamique qui, en tant que sujet, conditionne toute tentative de marketing
territorial. Par ailleurs, la réussite d’une démarche ne se trouve pas dans la campagne marketing
menée mais dans la nature et l’ampleur de la transformation territoriale occasionnée. Les preuves
de cette transformation ne sont pas toujours directement observables, et requirent la mise en place
de métriques d’évaluation à plusieurs niveaux démarche (Chamard & Schlenker, 2017, p. 46).
La vocation de la démarche entreprise étant d’accroître l’attractivité et l’hospitalité du territoire, il
est nécessaire de procéder régulièrement à l’évaluation d’un tel projet. Mise en œuvre, action,
adhésion, évaluation apparaissent comme les maîtres mots de cette phase aval (Chamard &
Schlenker, 2017, p. 46).
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4. Les défis de l’évaluation en marketing territorial
Construire une grille d’analyse et d’évaluation d’une démarche de marketing territorial
représente à la fois en enjeu majeur pour le praticien mais également un défi empirique pour tenir
compte de la complexité de l’objet étudié, le territoire (Chamard & Schlenker, 2017, pp. 47-48) :
Tout d’abord, le succès de tout projet de marketing territorial présuppose un plan
stratégique dans lequel l’envergure, la finalité et les moyens du projet sont clairement
identifiés.
De plus, les buts opérationnels du marketing territorial doivent être élaborés en fonction du
contexte politique, économique et historique de chaque collectivité. La vision, les attentes,
et la mission du projet aux yeux du maître d’ouvrage méritent d’être clairement définis et
communiqués. Enfin, chaque objectif du projet peut être qualifié de spécifique, mesurable,
actionnable, réaliste et opportun.
Une troisième observation apparaît dans la difficulté à déterminer la nature de l’évaluation
des projets de marketing territorial. L’objectif de la transformation territoriale doit être
explicite et mesurable. La démarche de marketing territorial peut être conçue pour influer
sur les opinions des usagers, conférer une fierté d’appartenance, ou inciter les
investissements en infrastructure. Les preuves de réussite peuvent être captées au niveau
de l’individu, de la collectivité ou de l’opinion des cibles externes au projet. Le succès ou
l’échec du projet peut être mesuré en termes d’efficacité (calcul coûts-bénéfices),
d’efficience (qualité des relations entre la collectivité et ses usagers) ou d’innovation (la
mise en place des scénarios d’usages nouveaux). Les facteurs politiques et administratifs
externes au projet doivent également être pris en compte.
La répartition du territoire en communes, communautés, départements ou autres ne
correspond que rarement aux régions socio-économiques ciblées par la démarche
marketing. Les visions, les agendas et les évènements politiques conditionnent la valeur
perçue et la portée de chaque campagne. Face à la nature compétitive et souvent
conflictuelle des mandats électoraux, la question de la propriété intellectuelle de la marque
peut amplifier ou compromettre sa pertinence et sa longévité.
Le calendrier budgétaire influe également sur les possibilités de réussite d’une démarche
de marketing territorial. Si l’impact d’un projet est mesuré dans le changement des attitudes
et des comportements des différentes parties prenantes du projet, les échéances budgétaires
de la fonction publique sont souvent en conflit avec le temps nécessaire pour constater ces
changements.
Pour toutes ces raisons, l’impact du marketing territorial sur le développement économique
et social d’une collectivité reste difficile à mesurer. La causalité entre les moyens mis en œuvre
par le projet et les résultats économiques et sociétaux est conditionnée par le contexte,
l’administration et la vision politique de la collectivité dans le temps. Le lien entre la
perspective subjective des consommateurs de la marque et les indicateurs objectifs de
performance sont difficiles à établir. Les comparaisons des projets dans le temps, et entre les
collectivités requièrent l’élaboration de nouveaux cadres conceptuels et de métriques externes
aux projets. Pour faire face à ces différents défis, en nous basant sur la théorie de l’activité,
nous proposons de construire un outil d’évaluation et d’analyse de la transformation territoriale
(Chamard & Schlenker, 2017, p. 48).
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5. Conclusion :
Le Marketing territorial est devenu comme une variable impérative permettant d’améliorer
la part de marché d’un territoire, il constitue une démarche de valorisation ayant pour but de
présenter les qualités d’un territoire et l’efficacité des missions de service public rendues par une
ou plusieurs collectivités sur ce même territoire.
Le marketing territorial a pour objectif d’influencer les regards des acteurs extérieurs sur les
atouts déjà existants pilotés par des agences dépendant d’autorités publiques qui cherchent à
assurer leur pérennité politique et les pouvoirs économiques .
A cet effet il constitue donc un processus de transformation et développement du territoire
visant à accroître l’attractivité (marketing externe) et l’hospitalité (marketing interne) à l’égard des
parties prenantes afin de se distinguer des autres territoires. Dans ce contexte, il se base sur les
facteurs d’attractivité qui se concentrent surtout sur des éléments culturels, patrimoniaux, liés aux
cadres et à la qualité de vie, aux services, au dynamisme des relations sociales.
En conclusion, nous proposons quelques suggestions entre autre :
Fournir un diagnostic clair des données locales et régionales afin de répondre
correctement aux exigences régionales ;
Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, et les Encourager à la
Coopération et pratiques communes;
Assurer la promotion d'offres compétitives dans le but d'attirer des investissements ;
Favoriser un sentiment d'appartenance et de loyauté dans la région pour développer le
territoire et améliorer la qualité de vie ;
Intervention du gouvernement et encadrement juridique pour encourager et faciliter
l'investissement et la non-discrimination entre les acteurs locaux des secteurs privé et
public.
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The role of taxation in the financing of the Solidarity and Guarantee Fund for local
communities
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ملخص:
ركزت هذه الورقة البحثية على الدور الذي تحتله الجباية في تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات
المحلية باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع تمويلي تتمتع باالستقاللية المالية أوكلت لها العديد من المهام
لتحقيق ولدعم التنمية المحلية ،خاصة بالنسبة للجماعات المحلية التي تعاني من نقص في مواردها
المالية ،من اجل هذا قمنا بتشخيص مختلف الضرائب والرسوم التي اقرها المشرع الجزائري والمحصلة
لفائدة هذا الصندوق ،ثم قمنا بدراسة تطور اإليرادات الجبائية العائدة للصندوق وتحليل مكوناتها خالل
الفترة . 6221-6222
الكلمات المفتاحية :الجباية المحلية ،صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ،التنمية المحلية
Abstract:
This research paper focused on the role of the levies in financing of the Solidarity and Guarantee
Fund for local communities as it’s a public institution with financial autonomy, it was entrusted
with many tasks to achieve and support local development, especially for local communities that
suffer from a lack of financial resources. For this reason, we diagnosed various taxes and fees
approved by the Algerian legislator, and collected for the benefit of this fund, we then studied the
evolution of the Fund's tax revenues and analysed their components during the period 2007-20199.
Keywords: Local collection, solidarity and guarantee fund for local communities, local
development
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 .1مقدمة:
تحتل الجماعات المحلیة في الجزائر دورا هاما وأساسيا في إنعاش وتحقيق التنمیة المحلیة باعتبارها
امتداد لسلطة الدولة و سياستها على المستوى المحلي كونها الهيئات األكثر دراية باحتياجات المواطنين ،إال
أن اتساع الرقعة الجغرافية  ،والتفاوت الكبير في الموارد والثروات بين مختلف األقاليم أدى إلى ظهور
مشاكل مالية كبيرة وعجز في ميزانيات اغلب البلديات الوطن  ،وهو ما دفع بالحكومة الجزائرية إلى إنشاء
الصندوق المشترك للجماعات المحلیة في سنة  1973بموجب المرسوم رقم  73لیقوم بتقدیم المساعدات
المالیة و تجسید مخططاتها و برامجها التنمویة وتحقیق نوع من التوازن المالي ،والقضاء على الفوارق
الجهویة بين مختلف الجماعات المحلیة في الجزائر.
ونظرا لعجز هذا الصندوق في الوصول إلى األهداف المسطرة تم إصالحه كليا بالتزامن مع إعادة النظر
في القوانين المنظمة للجماعات المحلیة ) قانون البلدیة والوالیة( ،وهذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14في
24مارس  2014ليصبح بذلك صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والذي يتمثل هدفه األساس ي
في تجسيد الفكر التضامني المالي بين الجماعات المحلية من أجل تمكينها من القيام بمهامها و تحقيق برامجها
التنموية وخلق ظروف مالئمة للتنمية وتوفير الفعالية للمرافق العمومية األساسية بين مختلف الجماعات
المحلية ،والوصول إلى المستوى المطلوب منها فيما يتعلق بالتلبية احتياجات المواطنين والدفع بالعجلة
التنمية المحلية.
ومن اجل تحقيق أهداف الصندوق وضمان حسن سير عمله تم تدعيمه بموجب مختلف القوانين و
التنظيمات بمصادر تمويل متعددة والتي من بينها اإليرادات الجبائية حيث ثم تخصيص له نسب معينة من
مجموعة من الضرائب و الرسوم بغية ضمان التنويل المستمر له .
ومن خالل ما سبق يمكن طرح السؤال الرئيس ي التالي:
ما مدى مساهمة الجباية في تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية تم تقسيم الدراسة إلى ثالث محاور كتالي:
 المحور األول  :ماهية صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة. المحور الثاني  :مكونات الجباية العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. المحور الثالث  :واقع التمويل الجبائي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية خالل الفترة. 6221-6222
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 .6ماهية صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة:
 .2 .6تعريف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة و تنظيمه:
صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع
بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي تعمل تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية ،أنشاء سنة 6221
بهدف تحقيق التضامن المالي بين الجماعات المحلية من خالل تعبئة الموارد المالية وتوزيعه (المرسوم
التنفيذي رقم  21-222المادة  ،6221 ،24الصفحات  )2-1ا،وقد هدفت وصایة الجماعات المحلیة من
خالل إنشاء هذا الصندوق إلى تعزیز التمویل المحلي في إطار التنمیة التشاركیة ،وترقیة وتنفیذ سیاسة
جوارية جدیدة على المستوى المحلي ،قائمة أساسا على إدماج المقاربات التشاركیة في برامج التنمیة
المحلیة ،و ٕارساء آلیات تدعیم التمویل المحلي ذو المصدر الجبائي ،والتحول إلى مؤسسة شبه اقتصادیة
ضمن منظور التضامن اإلقلیمي المحلي،وضمان التمویل المستدام بتشاركیة الموارد الجبائیة (العیاش ي،
مارس  ،6222صفحة .)061
يسير هذا الصندوق مدیر عام تخول له السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين،و یدیره مجلس
توجیه الذي يرأسه الوزير المكلف بالداخلية والذي تتمثل مهامه في إقرار مشروع النظام الداخلي ،البرامج
السنوية والمتعددة السنوات للصندوق ،مشاريع الميزانيات التقديرية ،مشاريع اقتناء األمالك المنقولة
والعقارية و التنازل عنها ،الهبات ،والوصايا،كما يزود هذا الصندوق بلجنة تقنية تكلف بممارسة الرقابة
الالحقة على تنفيذ برامج ومشاريع الصندوق لحساب مجلس التوجيه( .المرسوم التنفيذي رقم 21-222
المادة )6221 ،24
 . 6.6مهام صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة و مجالت تدخله:
كلف المشرع صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة بالعديد من المهام في إطار تحقيق
األهداف التي أنشأ من اجلها،كما حدد له المجاالت التي يتدخل فيها.
 .2. 6.6مهام صندوق التضامن والضمان للجماعات:
يمكن تلخيص أهم مهام الصندوق فيما يلي( :المرسوم التنفيذي رقم  21-222المادة ،6221 ،24
صفحة )2
 العمل على إرساء التضامن ما بين الجماعات المحلية من خالل تعبئة الموارد المالية وتوزيعها. العمل على ضمان الموارد الجبائية التي سجلت ناقص قيمة جبائية بالمقارنة مع مبلغ تقديراتها. العمل على تعاضد الوسائل المالية للجماعات المحلية الموضوعة تحت تصرفها بموجب القوانينوالتنظيمات المعمول بها.
-توزيع المخصصات المالية المدفوعة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية .
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توزيع تخصيص إجمالي للتسيير فيما بين الجماعات المحلية سنويا لتغطية النفقات اإلجبارية ذات األولوية.
 تقديم مساهمات مالية لفائدة الجماعات المحلية التي يتعين عليها أن تجابه أحداث كوارث و /أوطوارئوكذا تلك التي تواجه وضعية مالية صعبة.
تقديم مساهمات مؤقتة أو نهائية للجماعات المحلية ومؤسساتها إلنجاز مشاريع تجهيز واستثمار في اإلطارالمحلي أو في إطار التعاون المشترك بين البلديات.
 الوساطة البنكية لفائدة الجماعات المحلية . منح إعانات مالية لفائدة البلديات إلعادة تأهيل المرفق العام المحلي. القيام بكل الدراسات والتحقيقات واألبحاث التي ترتبط بترقية الجماعات المحلية وإنجازها والعمل علىنشرها.
 المساهمة في تمويل أعمال تكوين المنتخبين والموظفين المنتمين إلدارة الجماعات المحلية وتحسينمستواهم.
المشاركة في أعمال اإلعالم وتبادل الخبرات واللقاءات السيما في إطار التعاون المشترك ببن البلديات. مباشرة وإنجاز كل عمل مرتبط بهدفه أو مخول له صراحة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها.- . 6.6.6مجالت تدخل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية:
باإلضافة إلى المهام السابقة يتدخل الصندوق في مجال التضامن ما بين الجماعات المحلية
بدفع المخصصات لفائدة الجماعات المحلیة ،وفي مجال ضمان التقديرات الجبائية وفق ما يلي:
-2-6في مجال التضامن ما بين الجماعات المحلية :في هذا اإلطار يدفع الصندوق لفائدة الجماعات المحلية
المخصصات اآلتية :
ا-تخصيص اإلجمالي للتسيير : 22هو التخصیص يمنح من طرف الصندوق إلى قسم التسیير لميزانیات
البلدیات والوالیات ،ویتضمن ما یلي( :العیاش ي ،مارس  ،6222صفحة )061
 معادلة التوزیع بالتساوي :وهي عبارة عن إعانة تضامنیة لها أهمیة كبرى من هذا التخصیص تساهم
في ضمان تسیير الجماعات المحلیة ،وتستهدف تقلیص فجوة الفوارق الناتجة عن ضعف الموارد
الجبائیة والمالیة للبلدیات من جهة ،والمتطلبات السكانیة من جهة أخرى ،والمرتبطة بالصعوبات
الجغرافیة وظروف حیاة المواطنين ،ویخضع تحدید الغالف المالي لهذه اإلعانة إلى معایير السكان
والموارد المالیة لكل جماعة محلیة.
 تخصیص الخدمة العمومیة :وهي إعانة موجهة إلى تدعیم خدمات المرافق العمومیة لتلبية
االحتياجات ذات الصلة بالمهام المخولة لها بموجب القوانين والتنظيمات (المرسوم التنفيذي
رقم  21-222المادة  ،6221 ،24صفحة  ، )2خاصة تلك التي تعرف صعوبات مالیة وعجز في تمویلها.
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 اإلعانات االستثنائیة:وهي إعانات تمنح لمواجهة الحاالت االستثنائیة كالكوارث واألحداث الطارئة
والحاالت الصعبة غير المتوقعة ،التي تحدث أضرار في ممتلكات الجماعات المحلیة ،وكذا الموجهة
إلى إعادة التوازن لميزانیات البلدیات والوالیات التي تعرضت لوضعیات مالیة صعبة..
 إعانات التكوین والدارسات والبحوث :یقوم الصندوق بمنح الجماعات المحلية إعانات للتكوين
والدراسات وتشجيع األبحاث (المرسوم التنفيذي رقم  21-222المادة  ،6221 ،24صفحة )2
ب -تخصيص إجمالي للتجهيز واالستثمار  :% 12يسمح هذا التخصيص بإنجاز برامج تجهيز واستثمار
بهدف المساعدة في تطوير الجماعات المحلية وخاصة المناطق الواجب ترقيتها ،حيث يتضمن هذا
التخصيص كل من إعانات التجهيز ،ومساهمات مؤقتة أو نهائية موجهة لتمويل المشاريع المنتجة
للمداخيل (المرسوم التنفيذي رقم  21-222المادة  ،6221 ،24صفحة  ،)2إن هذه المساهمات قد تكون
ضمن تمویل مشترك في برامج متعددة السنوات ضمن المخطط البلدي للتنمیة وفي إطار الدیمقراطية
التشاركیة  ،وهنا نسجل بدایات التحول في التسیير المحلي لألموال العمومیة إلى مؤسسات شبه اقتصادیة،
من خالل فتح المجال أمام الصندوق للقیام بالوساطة البنكیة لفائدة الجماعات المحلیة ،أي إدارة
الرسامیل العمومیة المحلیة وفق التسیير المالي ومتطلبات أسواق المال من عملیات إقراض وعملیات
استثمارات مشترك في تفویض المرفق العام ومع القطاع الخاص...إلخ( .عمرملوكي ،6224 ،صفحة )222
-6-6في مجال ضمان التقديرات الجبائية:
يتدخل صندوق الضمان للجماعات المحلية لتعويض ناقص القيمة في الموارد الجبائية بالنسبة لمبلغ
التقديرات التي تقوم بها الجماعات المحلية( ،المرسوم التنفيذي رقم  21-222المادة  ،6221 ،24صفحة
)2حيث تعتبر الموارد الجبائية من ضرائب و رسوم المصدر الرئيس ي المستقر لميزانية للجماعات المحلية
التي على أساس تقديراتها استنادا إلى الوعاء الضريبي يتم إعداد الميزانية ،وأي خلل في الوعاء الضريبي
الذي ال تتحكم فيه الجماعات المحلية مفاده اإلنقاص من قيمة أو إلغاء الضرائب و الرسوم التي تستفيد
من تحصيلها  ،وهو ما سيؤدي حتما الى عجز في الميزانيتها (قادري نسيمة ،6224 ،صفحة  ،)222ولتفادي
هذا العجز يقوم الصندوق بالتدخل في مالية الجماعات المحلية وتمويلها عن طريق تقديم مايعرف بناقص
القيمة الجبائية و التي هي الفارق بين التقديرات الجبائية والتحصيالت الفعلية (عديدأمينة ،6221 ،صفحة
 )10كما يتحصل على إيراداته من المساهمات اإلجبارية لكل من البلديات والواليات والتي تحدد نسبتها كل
سنة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية بناءا على التقديرات الجبائية للبلديات
والواليات،حيث حددت هذه النسبة ب 6بالنسبة للبلديات (القرار الوزاري المشترك الصادر بالجريدة
الرسمية العدد 62المادة ،6262 ، 6صفحة  ،)62و 2بالنسبة للواليا ت (القرار الوزاري المشترك الصادر
بالجريدة الرسمية العدد 62المادة ،6262 ، 6صفحة .)62
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 .0مكونات الجباية العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية:
يعتمد صندوق التضامن والضمان للجماعات على العديد من المصادر المالية في تمويل ميزانيته
والتي يمكن تلخيصها فيما يلي ( :ااالمر رقم  22-22المتضمن لقانون المالية التكميلي المادة ،40الصفحات
)61-60
 جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون. تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للدخل. متبقى مبالغ اإلعانات والمخصصات المسترجعة. الرصيد الناتج عن تصفية الضرائب والرسوم التي تعود لصندوق الضمان للجماعات المحلية. الهبات والوصايا. المساهمات السنوية للبلديات والواليات والتي تم تحديد نسبتها. مداخيل الضرائب وحصص الضرائب التي يخصصها التشريع الساري المفعول ،و التي سنتناولهابي يء من التفصيل فيما يلي :
تعددت أنواع الضرائب التي خصص له المشرع الجبائي الجزائري جزء من إيراداتها للصندوق التضامن
والضمان للجماعات المحلية والتي سنتناول أهمها في ما يلي :
 .2.0الضريبة الجزافية الوحيدة :تم استحداث هذه الضريبة بموجب قانون المالية لسنة  ،6222حيث
تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تغطي الضريبة على الدخل اإلجمالي ،الرسم على القيمة المضافة والرسم
على النشاط المنهي.يخضع لها األشخاص الطبیعیون والشركات المدنیة ذات الطابع المنهي التي تمارس نشاطا
صناعیا وتجاریا وحرفیا ،وكذا التعاونیات الحرفیة والصناعات التقلیدیة التي ال یتجاوز رقم أعمالها السنوي
أو إیراداتها المهنية السنویة خمسة عشر ملیون دینار) 15.000.000دج) ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض
الضریبة حسب الربح الحقیقي (قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،المادة  646مكرر،6262 ،،2
صفحة ،)21ويحدد معدل هذه الضريبة على أساس أحد المعدلين التاليين:
بالنسبة ألنشطة اإلنتاج وبيع السلع ب .%2
بالنسبة لألنشطة األخرى ب .%26
كما يتم توزيع حصيلة الضریبة الجزافیة الوحیدة كما یلي( :قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة  ،6262 ،246صفحة )22
تتحصل الدولة على .49%
يتحصل الصندوق المشترك للجماعات المحلیة على.5%
تتحصل غرف التجارة والصناعة على. % 0,5
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تتحصل الغرفة الوطنیة للصناعة التقلیدیة على. %0,01
تتحصل غرف الصناعة التقلیدیة والمھن على. % 0,24
تتحصل البلدیات على. %40,25
تتحصل الوالیة على. %5
 .6.0الرسم على القيمة المضافة :يعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك
النهائي أسس سنة  2112بموجب قانون المالية لتعويض الرسم الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج()TUCP
والرسم الوحيد اإلجمالي على تأدية الخدمات ( ، )TUGPSحيث يقصد بالقيمة المضافة هنا الفرق بين
قيمة المبيعات (رقم األعمال) وتكاليف الحصول على المواد األولية والسلع الوسيطة المستخدمة في عملية
اإلنتاج ( ،6221 ،Michael Burde, charches Wyploszصفحة  ،)02ويتم حساب الرسم على القيمة
المضافة بتطبيق إحدى المعدلين التاليين ( :قانون الرسم على رقم األعمال ،6262 ،صفحة )22
المعدل العادي والذي حدد ب .%21
المعدل المخفض والذي حدد ب %1
و یتم توزیع حصیلة الرسم على القیمة المضافة بين كل من الدولة ،البلدیة وصندوق التضامن والضمان
للجماعات كما يلي( :المادة  222من قانون الرسوم على رقم األعمال ،6262 ،صفحة )06
بالنسبة األعمال المحققة في الداخل :
تتحصل الدولة على  %22من حصيلة ناتج الرسم على القيمة المضافة ،بينما تستفيد البلدية %22
فقط ،أما صندوق التضامن والضمان للجماعات فيتحصل على.%22
بالنسبة األعمال المحققة ضمن االستيراد:
تتحصل الدولة على  %42من حصيلة ناتج الرسم على القيمة المضافة ،أما صندوق التضامن والضمان
للجماعات فيتحصل على.%22
 .0.0الرسم على النشاط المنهي  :TAPتم استحداث الرسم على النشاط المنهي في الجزائر سنة 2112
لتعويض الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والرسم على النشاط غير التجاري (المهن الحرة) ،وهو
عبارة عن ضريبة مباشرة تفرض على رقم األعمال المحقق ،حيث تحدد معدالته كمايلي( :المادة 666
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،6262 ،صفحة )22
معدل عادي يقدر ب .%6
معدل خاص بنشاطات البناء واألشغال العمومیة والري يقدرب  %6مع تخفیض بنسبة .%62
معدل خاص برقـم األعمـال النـاتج عـن نشـاط نقـل المحروقات بواسطة األنابیب يقدر ب .3%
معدل خاص بنشاطات اإلنتاج يقدرب % 1بدون االستفادة من التخفیضات.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

549

خير فضيلة

ویتم توزیع حصيلته هذا الرسم كما يلي:
 % 22لصالح البلدیة،
 % 61لصالح الوالیة،
 % 2لصالح صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلیة.
 .1.0قسيمة السيارات  :تؤسس قسیمة على السیارات المرقمة في الجزائر ،ویقع عبء هذه القسیمة على
كل شخص طبیعي أو معنوي صاحب السیارة الخاضعة للقسیمة ،كما تدفع تعریفة القسیمة لدى كل من
قابض ي الضرائب والبرید والمواصالت ،مقابل تسلیم قسیمة الصقة (قانون الطابع المادة،6262 ،022-611
الصفحات  ، )01-04یوزع حاصل تعریفة القسیمة كاآلتي( :قانون الطابع المادة ،6262 ،021صفحة )01
 50%لصالح ميزانیة الدولة.
 20%لصالح الصندوق الوطني للطرقات والطرق السریعة.
 30 %لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة.
 .2.0الرسم على تعبئة الهاتف النقال :تأسيس هذا الرسم سنة  6221ليطبق على تعبئة الدفع المسبق بنسبة
 ،% 2حيث يستحق شهريا على متعاملي الهاتف النقال ويدفع ناتج هذا الرسم من طرف المكلفين إلى قابض
الضرائب المختص إقليميا خالل
العشرين يوما األولى من الشهر الموالي ،ویوزع حاصل هذا الرسم كما یلي( :القانون رقم  22-22المتضمن
قانون المالية )6224 ،
% 14لصالح ميزانية الدولة.
 % 2لصالح صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة.
 % 2لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني( .القانون رقم  22-22المتضمن قانون المالية ،
)6224
.2.0رسم سنوي على السیارات واآلالت المتحركة :ینشأ رسم سنوي یطبق على السیارات واآلالت المتحركة
ویستحق عند اكتتاب عقد تأمين السیارات من قبل صاحب السیارة أو اآللة المتحركة ،وتحدد قيمته
للسیارات السیاحیة ب 1500دج  ،وب  3.000دج بالنسبة للمركبات األخرى والمركبات ذات العجالت .ویتم
توزیع عائدات هذا الرسم على النحو التالي( :القانون رقم  21-21المتضمن قانون المالية ,6262المادة 41
 ،6221/26/22 ،،صفحة )221
 % 22لصالح ميزانیة الدولة.
 %02لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة.
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 .2.0الرسم على األطر المطاطية المستوردة :أسس الرسم على األطر المطاطية المستوردة بموجب المادة
60من قانون المالية لسنة  6222وتم تعديله بموجب المادة  21من قانون المالية لسنة  6221والذي يتضمن
تحديد مبلغ الرسم بقيمة  222دج عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة  ،وبقيمة  122دج عن كل إطار
مخصص للسيارات الخفيفة ،ويتم توزيع حصيلته كما يلي( :القانون المالية رقم ، 6224 ،24-24المادة
 ،226ص).224
 % 02لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة.
 % 01لصالح ميزانية الدولة.
 % 02لصالح الصندوق الخاص بالتضامن الوطني.
 %2لصالح الصندوق الوطني للبیئة والساحل.
.4.0الرسم على الزیوت و الشحوم و تحضير الشحوم  :تم استحداث هذا الرسم بموجب المادة  22من
قانون المالية  6222ثم عدل بموجب المادة  10من قانون المالية  6262أين تم تحديد قيمته
ب02222د.ج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني والتي تنجم عن استعمالها زیوت مستعملة.
ویتم توزیع مداخیل هذا الرسم كما یلي:
 %16لفائدة ميزانیة الدولة.
 %01لفائدة البلدیات بالنسبة للزیوت و الشحوم و تحضير الشحوم المصنوعة داخل التراب
الوطني ،ولفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة بالنسبة للزیوت و الشحوم و
تحضير الشحوم المستوردة.
 %61لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و الساحل.
.1.0الرسم الصحي على اللحوم :يفرض هذا الرسم على وزن اللحم الصافي للحيوانات المذبوحة  ،و يحدد
مبلغه ب22دج/كغ من وزن اللحوم الطازجة أو المبردة أو المطبوخة أو المملحة أو المصنعة التي مصدرها
ٌ
االتبة:الخيول ،اإلبل ،الماعز ،األغنام ،والبقر ،تخصص 4.2دج من مداخليه للبلدية و الباقي
الحيوانات
لصندوق التخصيص الخاص حماية الصحة الحيوانية ( .قانون الضرائب غير المباشرة المادة ، 126-112
 ،6262الصفحات )22-21
كما يدفع الرسم الصحي على اللحوم إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية في الحالتين التاليتين( :قانون
الضرائب غير المباشرة المادة  ،6262 ،124صفحة )22
ٌ
لما ٌيتم تحصيله في مؤسسات التبريد أو التخزين ال تملكها البلدية والتي توجد على ترابها.
ٌ
االستيراد .
لما ٌيتم تحصيله عند
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 .1واقع التمويل الجبائي لصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية خالل الفترة (. )6221-6222
تحتل الجباية دورا محوريا في تموبل الجماعات المحلية بما فيها صندوق التضامن والضمان
للجماعات المحلية في الجزائر ،وسنحاول فيما يلي التطرق الى دراسة تطور الجياية العائدة للصندوق
وتحليل مختلف مكوناتها خالل الفترة . 6221-6222
 2.1تقييم مردودية اإليرادات الجباية العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية خالل الفترة
(.) 6221-6222
الجدول رقم:2تطور حصيلة اإليرادات الجبائية لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية خالل
الفترة (.) 6221-6222
الوحدة مليون دج

البيان إيرادات الجباية نسبة تطور  CSGCLإيرادات الجباية نسبة  6/2إيرادات الجباية النسبة0/2
( )%
العادية ()0
( )%
المحلية ()6
( )%
)2( CSGCL
السنوات
4.22
242222
12.22
224262
67 715
6222
4.21
142402
12.22
621112
86 209
6224
27.31
4.62
2220111
12.22
616222
6221
12.61
97077
2.22
2021044
01.41
622022
6222
3.15
100136
2.24
2214210
01.41
622262
6222
9.47
109621
2.22
2111240
12.10
022221
6226
16.23
127410
2.22
6222212
16.21
016402
6220
14.87
146359
2.22
6262022
12.24
021202
6221
3.82
151954
2.02
6222022
12.22
012614
6222
7.09
162720
2.61
6221221
12.22
011622
6222
-1.72
159928
2.22
6222212
11.26
102220
6222
21.57
194426
2.10
6242212
12.24
121614
6224
6.48
207034
2.22
6121222
11.24
126624
6221
-0.24
206541
7.33
41.76
المتوسط
المصدر  :من إعداد الباحثة استنادا على إحصائيات مقدمة من المديرية العامة للضرائب.

يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن اإليرادات الجبائية لصندوق التضامن والضمان للجماعات
المحلیة عرفت تطورا ملحوظا خالل الفترة قيد الدراسة حيث انتقلت من  67 715مليون دينار سنة 6222
الى  206541مليون دينار سنة  6221أي بزيادة تفوت الثالث أضعاف،ويمكن ارجاع هذه الزيادة المعتبرة
الى اإلصالحات التي عرفتها الجباية المحلية خالل هذه الفترة وهذا باستحداثها لبعض الضرائب مثل
الضريبة الجزافية الوحيدة سنة  ، 6222والرسم على تعبئة الهاتف النقال الذي تأسس سنة 6221
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،باإلضافة الى الزيادة في بعض المعدالت الجبائية مثل الرسم على القيمة المضافة الذي انتقل من 2
الى  1فيما يخص المعدل المخفض ،ومن  22الى  21بالنسبة للمعدل العادي .
كما يتضح لنا من خالل هذا الجدول أن نسبة تطور إيرادات الجباية العائدة للصندوق التضامن والضمان
للجماعات المحلية عرفت تطور ايجابي من سنة إلى أخرى على العموم ،حيث بلغت أعلى نسبة تطور لها
سنة  6224بنسبة زيادة قدرت ب  %62حيث انتقلت من 22222مليون دينار جزائري سنة  6222إلى 42621
مليون دينار جزائري سنة  ،6224ويمكن إرجاع هذه الزيادة إلى األثر المالي للضريبة الجزافية الوحيدة
المستحدثة سنة  ،6222أما في  6222فقد بلغت نسبة التطور السنوي إليرادات الصندوق  %62.22سنة
حيث انتقلت الجبائية من  2211164مليون دينار جزائري سنة  6222إلى  211162مليون دينار جزائري
سنة ،6222ويمكن إرجاع هذه الزيادة المعتبرة إلى األثر المالي الناتج عن الرفع في معدالت الرسم على القيمة
المضافة.
كما يتبين لنا من خالل هذا الجدول أيضا أن اإليرادات الجبائية المخصصة للصندوق بالرغم من التطور
ّ
الذي عرفته خالل هذه الفترة ال تمثل إال جزء ضئيل من إيرادات الجباية العادية ،حيث بلغت في المتوسط
خالل الفترة( )6221-6222نسبة.%2.00
أما فيما يخص نصيب الصندوق من إجمالي اإليرادات الجبائية المحلية فيتبين لنا من خالل اإلحصائيات
ّ
المبينة في الجدول السابق أنها تمثل في المتوسط نسبة  %12.22وعليه فان الصندوق يتحصل على جزء
يقارب النصف من الموارد الجبائية المحلية التي تعتبر مورد أساس ي وهام في تمويل الصندوق التضامن
والضمان للجماعات المحلية.
 6.1هيكلة اإليرادات الجبائية العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة لسنة .6221
تتوزع اإليرادات الجبائية العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة بين مختلف انواع
الضرائب كل حسب نسبته كما هو موضح في الشكل الموالي :
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الشكل رقم  :22التركيبة الجبائية العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة لسنة .6221
ضرائب اخرى
0.85%

الرسم على تعبئة الهاتف
النقال
0.07%

الضريبة الجزافية
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المصدر :من إعداد الباحثة استنادا على إحصائيات مقدمة من المديرية العامة للضرائب.

يتضح لنا من الشكل السابق أن إيرادات الرسم على القيمة المضافة تشكل الجزء األكبر
من إجمالي اإليرادات الجبائية لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة  6221والتي هي
مقسمة إلى نوعين ،حيث يساهم النوع األول والمتمثل في الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات
المنجزة بالداخل بنسبة  ، 12.02في حين يساهم النوع الثاني والمتمثل في الرسم على القيمة المضافة
بالنسبة للعمليات المنجزة عند االستيراد ب ،11.22ويمكن إرجاع السبب في ارتفاع نسبة مساهمة هذا
الرسم في اإليرادات الجبائية للصندوق أساسا إلى اتساع قاعدة فرض هذا الرسم الذي يمس في الغالب
العديد من الفئات و األنشطة  .ليأتي في المرتبة الثانية الرسم على النشاط المنهي بنسبة قدرت ب2.02
من اجمالي اإليرادات الجبائية للصندوق وهي نسبة جد ضعيفة إذا ما قورنت بنسبة الرسم على القيمة
المضافة  ،تاليها كل من قسيمة السيارات ،و الضريبة الجزافية الوحيدة ،والرسم على تعبئة الهاتف النقال
بنسب ال تتجاوز .2.2
من خالل ما سبق يتجلى لنا التوزيع غير المتكافئ لإليرادات الجبائية المخصصة لصندوق التضامن
والضمان للجماعات المحلية والتي تتركز على مورد أساس ي واحد هو الرسم على القيمة المضافة والذي
يمثل أكثر من  12من الموارد الجبائية للصندوق ،وعليه فان باقي الضرائب ذات مردودية جد ضعيفة
ّ
وال تساهم إال بجزء جد ضئيل في تمويل إيرادات الصندوق .
على بالرغم من االصطالحات التي اقرها المشرع على صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية إال أنه
مزال يعاني من العديد من المشاكل والتي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي ( :قادري نسيمة ،6224 ،صفحة
)222
التوزيع غير العادل بين نسب توزيع الضرائب والرسوم بين الجماعات المحلية والصندوق حيث
تتحصل الجماعات المحلية في أغلب األحيان على أعلى النسب.
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262
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نظرا النخفاض نصيب الجماعات المحلية من ايرادات الجباية العادية والتي تقدر بحوالي%22
خالل الفترة  6221-6222وهي نسبة ضعيفة ،األمر الذي ينعكس سلبا على نصيب الصندوق الذي
يتحصل على حوالي  %12من إيرادات الجباية المحلية وهذا ما يؤثر على قدرته التمويلية.
مركزية القرارات المتعلقة بالجباية المحلية سواء من حيث إحداث الضرائب والرسوم ،تعديله،
وتخصيصها ،مما ينعكس سلبا على إيرادات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
سيطرة السلطة المركزية على صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية حيث يتجلى ذلك
من خالل التبعية العضوية ألعضاء أجهزة الصندوق للسلطة المركزية ،باإلضافة إلى الوصاية
المفرطة لوزير الداخلية على جل القرارات الواجب على الصندوق اتخاذها.
نقص دقة المعايير التي تبين اآلليات اإلجرائية والشروط الموضوعية الستفادة الجماعات المحلية
من اإلعانات المخول للصندوق تقديمها.
إرفاق كل اإلعانات بتخصيص خاص ،مما يقلل من استقاللية الجماعات المحلية في صرفها وفق
ماتراه مناسبا لها ،بل تكون مجبرة على االلتزام بمجال التخصيص .
 . 2الخاتمة
تعاني الجماعات المحلية في الجزائر بالرغم من تنوع مواردها بين داخلية وخارجية من عجز كبير
في تغطية احتياجاتها التنموية ،هذا مادفع بالمشرع إلى استحداث آلية جديدة لمعالجة هذا العجز من
خالل التضامن المالي بين البلديات والواليات ،من خالل إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات
المحلية  ،الذي تعتبر اإليرادات الجبائية أهم مورد له حيث بلغت قيمتها  206541مليون دينار جزائري
سنة  ، 6221كما أنها بلغت في المتوسط   12.22من اجمالي ايرادات الجياية المحلية خالل الفترة
 ،6221-6222وهي نسبة مرتفعة توحي باإلمكانيات المعتبرة التي يمتلكها هدا الصندوق ،أما فيما يخص
نسبة مساهمة الجباية العائدة للصندوق مقارنة بإيرادات الجباية العادية فبلغت في المتوسط 2.00
خالل الفترة .6221-6222
ولقد توصلنا من خالل هذه الورقة البحثية إلى مجموعة من النتائج:
إن المشرع الجزائري وفي إطار تحقيق التنمية المحلية والتخفيف من حدة التفاوت يبن البلديات
دعم صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بالعديد من المصادر المالية.
تعتبر اإليرادات الجبائية المورد األساس ي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية .
يحتل الرسم على القيمة المضافة الصدارة في تركيبة الضرائب والرسوم المكونة لإليرادات
الجبائية العائدة للصندوق بنسة تفوق ، % 12وهو ما يبين التوزيع غير المتكافئ لحصيلة مختلف
الضرائب والرسوم التي يستفيد منها هذا الصندوق.
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يعاني الصندوق من هيمنة السلطة المركزية والتي تتخذ اغلب القرارات الخاصة ببرامج التنمية
المحلية.
وبناءا على النتائج السابقة يمكن أن نقترح ما يلي:
ضرورة مراجعة توزيع نسب المداخيل الجبائية العائدة للصندوق بهدف الزيادة من قدرته
التمويلية وبالتالي تحقيق التنمية المحلية.
تدعيم إمكانيات الصندوق من خالل العمل على استحداث مصادر مالية جديدة.
ضرورة إعادة النظر في اإلطار التنظيمي للصندوق والعمل على منحه استقاللية التسيير.
 .2اإلحاالت والمراجع:
 2.2المؤلفات:
1. Michael Burde,charches Wyplosz,Macro économie une perspective européenne, 6édition ,lawvainela-neuve borck,paris,2014,P31.
 6.2المقاالت:
 .6عجالن العیاش ي ،آلیات ترشید الجبایة المحلیة لتعزیز التمویل المستدام للتنمیة التشاركیة المحلیة دراسة
تحلیلیة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة ' ،'CSGCLمجلة العلوم اإلنسانیة  ،جامعة محمد خیضر
بسكرة ،العدد ، 12مارس، 2017ص .061
 .0وصيف فائزة خير الدين،عمر ملوكي ،صندوق التضامن و الضمان للجمعات المحلية( )CSGCLومساهمته في دعم
المشاريع االستثمارية للبلديات  ،مجلة العلوم اإلدارية والمالية ،المجلد ،6العدد،6الجزائر ،6224 ،ص .222
 .1قادري نسيمة ،صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية كآلية للتضامن المالي محليا :وجه للتمويل
المركزي ،المجلة األكاديمية البحث القانوني ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية،
المجلد  ،22العدد ،2،6224ص.222
 .2عديد أمينة ،صندوق الضمان للجماعات المحلية الية العادة توازن االيرادات الجبائية المحلية  ،مجلة القانون
العقاري مخبر القانون والعقار ،جامعة البليدة ، 2الجزائر ،6221 ،ص. 10
 0.2القوانين ،الدالئل والرسائل:
المرسوم التنفيذي رقم  116-14المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و المحدد لمهامه
و تنظيمه و سيره،الصادر بالجريدة الرسمية العدد ،21بتاريخ 6افريل ،6221المواد،2-0-6ص . 2-1
لمرسوم التنفيذي رقم  ،222-21المواد من 02 - 60
المرسوم التنفيذي  ،222-21المادة  ، 2ص.2
المرسوم التنفيذي  ،222-21المادة  ، 1ص.2
من المرسوم التنفيذي  ،222-21المادة  ، 22ص.2
من المرسوم التنفيذي  ،222-21المادة  ، 26ص.2
المادة  24من المرسوم التنفيذي  ،222-21مرجع سابق ،ص.2
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القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  22افريل  6262المحدد لنسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن للجماعات
المحلية ،الصادر بالجريدة الرسمية العدد، 62بتاريخ 2مايو ، 6262المادة، 2ص .62
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  22افريل  6262المحدد لنسبة مساهمة الواليات في صندوق التضامن للجماعات
المحلية ،الصادر بالجريدة الرسمية العدد، 62بتاريخ 2مايو ، 6262المادة، 6ص . 62
االمر رقم  22-22المتضمن لقانون المالية التكميلي ،الصادر بالجريدة الرسمية العدد  ،12بتاريخ 60جويلية
،6222المادة ،40ص. 61 -60
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وزارة المالية ،المديرية العامة للضرائب ،قانون الضرائب المباشرة
والرسوم المماثلة ،الجزائر ،6262 ،المادة  646مكرر ،2ص.21
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،المادة  246مكرر، 2،6262ص22
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وزارة المالية ،مديرية الضرائب ،قانون الرسم على رقم األعمال 6262
،المادة ،60-62ص.22
قانون الرسم على رقم األعمال المادة ، 6262 ، 222ص. 06
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،المادة ، 6262، 666ص.22
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وزارة المالية ،مديرية الضرائب ،قانون الطابع ، 6262المادة -611
،022ص ص .01-04
قانون الطابع ،المادة ، 021،6262ص. 01
القانون رقم  22-22المتضمن قانون المالية  ،6224الصادر بالجريدة الرسمية العدد  ،22في ،6222/26/ 62المادة 22
المعدلة للمادة  06من األمر .22-21
القانون رقم  21-21المتضمن قانون المالية  ،6262الصادر بالجريدة الرسمية العدد ،42في  6221/26/22المادة 41
،ص.221
القانون رقم  ، 24-24المتضمن لقانون المالیة لسنة 2019 ،مؤرخ في  27ديسمبر ، 2018المادة  ،226ص.224
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وزارة المالية ،المديرية العامة للضرائب ،قانون الضرائب غير المباشرة
 ،الجزائر ،6262 ،المادة  ،126-112ص ص . 22-21
المادة ، 124من قانون الضرائب غير المباشرة ، 6262،ص.22
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مساهمة الصناعة التقليدية في تمويل التنمية المحلية في الجزائر
La contribution de l'artisanat au financement du développement local en Algérie
د .براهمي وهيبة
جامعة امحمد بوقرة بومرداس
o.brahmi@univ-boumerdes.dz

ملخص:
تتناول هذه الورقة البحثية معالجة إشكالية مساهمة الصناعة التقليدية في التمويل المحلي ،وذلك من
خالل إبراز المزايا التي تتمتع بها هذه الصناعة ،والتي تكسبها مكانة هامة في التنمية المحلية عامة ،وفي
الجزائر على وجه خاص ،ومن بعدها توضيح كيفية مساهمة الصناعة التقليدية في التمويل المحلي.
الكلمات المفتاحية :صناعة تقليدية ،تنمية محلية ،تمويل محلي.
Résumé:
Ce document de recherche traite la problématique de la contribution de l'artisanat à la finance
locale, en mettant en évidence les caractéristiques de cette industrie, qui lui a valu cette place
importante dans le développement local en général, et en Algérie en particulier. Puis nous essayons
de clarifier comment l'artisanat peut contribuer au financement local.
Mots clés: artisanat, développement local, financement local

 .1مقدمة:
تتكون الموارد المالية المحلية من مصادر ذاتية ،متأتية من الضرائب والرسوم المحلية وإيرادات أمالك
الدولة للهيئات المحلية ،ومصادر خارجية ،متأتية من إعانات الدولة والقروض والتبرعات والهبات .وفي ظل
تراجع أسعار النفط وتدهور قيمة الدينار ،وتوجه الدولة نحو االقتصاد في اإلنفاق العام ،أصبحت هذه
المصادر عاجزة عن توفير التمويل الالزم للجماعات المحلية عامة ،والبلدية بوجه خاص .وقد زادت حدة
األزمة المالية في الفترة الراهنة بظهور جائحة كورونا ،التي أدت إلى تعطيل أغلب األنشطة االقتصادية
العمومية والخاصة ،وتوقف البعض اآلخر عن النشاط خاصة في مجال المهن الحرة ،مما نتج عنه توقف
معظم المشاريع التنموية على مستوى البلديات بسبب غياب التمويل .أمام هذا الوضع ،يتوجب على
الجماعات المحلية البحث عن تنويع مصادر مواردها المالية المحلية ،وتشجيع بعث المشاريع االستثمارية
على مستواها ،وإشراك مختلف الفاعلين في عملية التنمية المحلية .ويعد قطاع المؤسسات الصغيرة
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والمتوسطة من أهم القطاعات التي تعول عليها معظم الدول ،المتقدمة والنامية على حد سواء ،في تحقيق
التنويع االقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني والمحلي .والصناعة التقليدية باعتبارها جزء من هذا
القطاع ،فإنها ال تقل عنه أهمية ،نظرا للمزايا العديدة التي تتمتع بها ،والتي تجعلها من أهم القطاعات التي
يمكن االعتماد عليها في بعث التنمية المحلية وضمان ديمومتها ،والمساهمة في تحقيق إيرادات مالية من
شأنها تخفيف العجز المالي للجماعات المحلية ،إذا ما تم دعم هذه الصناعات وترقيتها بالقدر الكافي.
وعلى ضوء ما سبق قمنا بطرح اإلشكالية اآلتية:
كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تساهم في تمويل التنمية المحلية في الجزائر؟
وقد جزأنا هذه اإلشكالية إلى أسئلة فرعية كاآلتي:
 ما هو دور الصناعة التقليدية في التنمية المحلية؟ كيف تساهم الصناعة التقليدية في التنمية المحلية في الجزائر؟ -كيف تساهم الصناعة التقليدية في التمويل المحلي؟

 .6مفهوم التمويل المحلي ،التنمية المحلية ،والصناعة التقليدية:
 .2 .6مفهوم التمويل المحلي:
يعتبر التمويل المحلي من الضروريات الالزمة واألساسية لقيام التنمية المحلية ،حيث تتطلب هذه
األخيرة تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية المحلية ،ويعرف التمويل المحلي بأنه كل الموارد المالية
المتاحة ،والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية بالصورة التي تحقق أكبر معدالت
لتلك التنمية عبر الزمن ،وتعظم استقاللية المحليات عن الحكومة المركزية في تحقيق التنمية المحلية
المنشودة ( .بن ناصر ،6220 ،ص  )12ولتنمية الموارد المالية المحلية يجب مراعاة( :بن سماعين ،السبتي،
 ،6222ص )20
 تحقيق الالمركزية في اإلنفاق وترشيد اإلنفاق العام. تطوير القدرات الفنية واالقتصادية للمشروعات وإعداد الدراسات الفنية. التخلص من المخزونات الراكدة أو إفادة وحدات محلية أخرى بها. تهيئة المناخ المناسب لالستثمار. تشجيع وتنظيم الجهود الذاتية الخاصة باألفراد ورجال األعمال ،وإسناد بعض الخدمات إلى شركاتخاصة ،والتنسيق بين المؤسسات والبنوك المتخصصة.
 االهتمام بالسياحة كمصدر للتمويل الذاتي. تفعيل آليات المشاركة الشعبية في المشروعات والوحدات المحلية.الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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 . 6.6مفهوم التنمية المحلية والتنمية المحلية المستدامة:
يتطلب توضيح مفهوم التنمية المحلية التطرق للمجموعة من المفاهيم ،نوردها فيما يلي:
 التنمية :عرفتها األمم المتحدة على أنها" :عبارة عن مجموعة من الوسائل والطرق التي تستخدم بقصدتوجيه جهود األهالي مع السلطات العامة ،من أجل تحسين مستوى الحياة من النواحي االقتصادية،
واالجتماعية ،والثقافية في المجتمعات القومية والمحلية ،وإخراج هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك
إيجابيا في الحياة القومية ولتساهم في تقدم البالد"( .قشوع ،6221 ،ص  )22وعرفها "والت روستو" بأنها:
"عملية مجتمعية واعية وموجهة إليجاد تحوالت هيكلية ،تؤدي إلى تكوين قاعدة وإطالق طاقة إنتاجية
ذاتية ،يتحقق بموجبها تزايد منتظم في متوسط إنتاجية الفرد وقدرات المجتمع ضمن إطار من العالقات
االجتماعية ،يؤكد ارتباطا بين المكافئة والجهد ،ويعمق متطلبات المشاركة ،مستهدفا توفير االحتياجات
األساسية وموفرا لضمانات األمن الفردي واالجتماعي والقومي"( .صوالحي ،6224/6222 ،ص )222
 المحلية :هي " :المجال الترابي األقرب للسكان ،أو اإلطار الجغرافي األصغر الذي تعيش فيه جماعة منالسكان ،والذي يمكن أن يكون الوحدات المحلية الناتجة عن التقسيم اإلداري ،كالجماعات المحلية
والدوائر .كما يمكن أن يكون المجال المعيي ي المرتبط بالهوية الجماعية لقاطنيه كالقبيلة والعشيرة".
(خثير ،صادفي ،6224 ،ص ص  )6221 ،624وتعني حسب رجل االقتصاد "برنار بيكار"" ،الفضاء الذي
توجد فيه رابطة اجتماعية مكثفة ،عالقات بين األشخاص ،تاريخ مشترك ،ممارسات ثقافية مشتركة،... ،
تكون قادرة على إظهار إرادة حقيقية للتعايش ،وبالتالي إعداد استراتيجيات جماعية للتنمية"( .هوشات،
 ،6224/6222ص )02
 التنمية المحلية :هي" :العملية التي يمكن بواسطتها تحقيق التعاون الفعال بين الجهود الشعبية والجهودالحكومية لالرتقاء بمستويات المجتمعات المحلية ،والوحدات المحلية ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والحضارية ،من منظور تحسين نوعية الحياة لسكان تلك التجمعات المحلية في أي مستوى من مستويات
اإلدارة المحلية في منظومة شاملة ومتكاملة"( .خثير ،صادفي ،6224 ،ص  )621وقد عرفها الدكتور "فاروق
زكي" ،بأنها" :تلك العمليات التي توجد جهود األهالي والسلطات الحكومية لتحسين األحوال االقتصادية،
واالجتماعية ،والثقافية للمجت معات المحلية ،وتحقيق تكامل هذه المجتمعات في إطار حياة األمة،
ومساعدتها على المساهمة التامة في التقدم القومي ،وتقوم هذه العمليات على عاملين أساسين هما:
مساهمة األهالي أنفسهم في الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم ،وكذا توفير ما يلزم من الخدمات
الفنية وغيرها ،بطريقة من شأنها تشجيع المبادرة والمساعدة الذاتية والمتبادلة بين عناصر المجتمع،
وجعل هذه العناصر أكثر فعالية"( .بن عثمان )6222/6222 ،وهي تتكون من مكونين أساسيين ،هما :جزء
هيكلي ،وجزء اجتماعي  -اقتصادي .يتعلق الجزء الهيكلي بهياكل اإلدارة والتمويل أي بالهياكل الالمركزية،
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وهو الجزء الملموس من التنمية المحلية .بينما يعنى الجانب االجتماعي واالقتصادي باألفراد ،والتفاعل بين
مختلف الفاعلين المشاركين في التنمية المحلية .وتعد مراعاة الجوانب الهيكلية واالجتماعية واالقتصادية
أساسية للغاية ألي عملية تنمية محلية ،ويتوقف نجاح مثل هذه العملية على ضرورة التوفيق بين هذين
المكونين (Ministère De l’industrie, De La PME, Et De La Promotion de L’investissement, 2011, p 12) .كما تعتمد
التنمية المحلية على مجموعة من المقومات ،هي(Ministère De l’industrie, De La PME, Et De La Promotion :
)de L’investissement, 2011, p 12

 التخطيط اإلقليمي ،والذي يحدد التوجهات الرئيسية واإلطار التنموي للمناطق. سياسة الالمركزية مدعومة بال مركزية هياكل الدولة. الحوكمة المحلية ،والتي تعرف على أنها ،مجموعة التفاعالت بين الجهات الفاعلة في المجتمع المحلي(قطاع عام ،قطاع خاص ،مجتمع مدني) ،موجهة نحو تحديد مشروع شامل مشترك ومشاريع خاصة لتنمية
المجتمعات.
 مشاركة المواطنين في هياكل الحكم المحلية. التمويل من خالل الضرائب الوطنية والمحلية والوكاالت الدولية. التنمية المحلية المستدامة :هي "العملية التي يتمكن بها المجتمع المحلي من تحديد حاجاته وأهدافه،بما يستجيب لحاجات وأهداف األجيال القادمة ،ف ي تعمل على الربط بين الموارد المحلية والبيئية
الخارجية ،من خالل تكريس مبدأ العدالة واالستمرارية واالستدامة ،مع األخذ بعين االعتبار متطلبات البيئة
التي تحافظ على حق األجيال المستقبلية"( .هوشات ،6224/6222 ،ص ص )02 ،02
 . 0.6الصناعة التقليدية:
الصناعات التقليدية هي صناعة تتميز بالتغلغل داخل النسيج العمراني ،وتتناسب مع التركيب العمري
لألفراد والجنسين ،وتختلف البيئة التي تعمل من خاللها منظومة األداء الناجح لتلك الصناعات حسب
الزمان والمكان ،فهناك مجموعة من العناصر المركبة التي تختص بالمصدر البشري أو الخامات المحلية،
أو أي من المقومات التي تعتمد عليها تلك الصناعات ،تختلف في تكوينها من إقليم إلى آخر ،كما يمكن أن
تتغير في ذات اإلقليم مع تغير الزمان واألجيال( .الهادي ،6222 ،ص ص  )220 ،222وهي كذلك ،الصناعات
التي يقوم بمزاولتها الحرفي معتمدا في عمله على مهاراته الفردية ،الذهنية واليدوية التي اكتسبها من تطور
ممارسته للعمل الحرفي ،باستخدام الخامات األولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية

أو

المستوردة ،بحيث يتم التعامل معها في اإلنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العدد واألدوات البسيطة.
(القحطاني ،6222 ،ص  .)21أما "منظمة اليونسكو" فتعرفها على أنها" ،تعبير حقيقي عن التقاليد الحية
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لإلنسان ،تتجلى فيه األسس الثالثة للتنمية المستديمة والقيم اإلنسانية ،وهي التكيف والتجديد واإلبداع".
(القحطاني ،6224 ،ص )22
وقد عرف "الدليل الجبائي للحرفي التقليدي في الجزائر" ،الصناعة التقليدية بأنها ،كل إعادة تصنيع
لنماذج قديمة ،تكتس ي طابعا فنيا وتكراريا لنماذج وتقنيات تعود إلى زمن قديم ،باستعمال وسائل بسيطة
واعتمادا على العمل اليدوي أساسا ،واستعانة باآللة في بعض األحيان .وتتميز الصناعة التقليدية أساسا،
بتمثيل نموذج أو منطقة أو تاريخ ذي طابع فني يسمح بتوارث الحرف التقليدية .بينما عرف الصناعة
التقليدية الفنية ،بأنها تتميز أساسا بإبراز الحرفي للمهارة واإلبداع واألصالة والخصوصية ،وهو ما يفترض
بعبارة أخرى ،تمتع الحرفي بكفاءة عالية( .المديرية العامة للضرائب ،6221 ،ص  .)22بينما تطرق األمر رقم
 22/12إلى عدد من المفاهيم المرتبطة بالصناعة التقليدية والحرف في الجزائر ،تتمثل فيما يلي( :الجريدة
الرسمية ،2112 ،ص ص )22 ،21
 . 2.0.6الصناعة التقليدية والحرف :هي كل نشاط إنتاج ،إبداع ،تحويل ،ترميم فني ،صيانة ،تصليح ،أو
أداء خدمة ،يطغى عليه العمل اليدوي ،ويمارس بصفة دائمة ورئيسية ،في شكل مستقر ،متنقل ،أو
معرض ي ،في أحد مجاالت النشاطات اآلتية :الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية ،الصناعة
التقليدية الحرفية إلنتاج المواد ،والصناعة التقليدية الحرفية للخدمات ،ويمارس إما فرديا ،أو ضمن
تعاونية للصناعة التقليدية والحرف ،أو ضمن مقاولة للصناعة التقليدية والحرف.
كما تم تحديد مفهوم كل مجال من مجاالت الصناعة التقليدية ،كما يلي:
 الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية :كل صنع يغلب عليه العمل اليدوي ،ويستعين فيه الحرفيأحيانا بآالت لصنع أشياء نفعية و/أو تزيينية ذات طابع تقليدي ،وتكتس ي طابعا فنيا يسمح بنقل مهارة
عريقة ،وتعتبر الصناعة التقليدية "صناعة فنية" عندما تتميز بأصالتها وطابعها اإلنفرادي وإبداعها.
 الصناعة التقليدية الحرفية إلنتاج المواد :أو الصناعة التقليدية الحرفية النفعية الحديثة ،هي عبارة عنكل صنع لمواد استهالكية عادية ،ال تكتس ي طابعا فنيا خاصا وتوجه للعائالت وللصناعة وللفالحة.
 صناعة تقليدية حرفية للخدمات :مجمل النشاطات التي يمارسها الحرفي ،والتي تقدم خدمة خاصةبالصيانة ،التصليح ،أو الترميم الفني ،باستثناء تلك التي تسري عليها أحكام تشريعية.
 . 6.0.6الحرفي :حدد األمر  22/12األشخاص الذين تطلق عليهم صفة الحرفي:
 الحرفي ،كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف ،يمارس نشاطا تقليديا كما هومحدد في هذا األمر ،يثبت تأهيال ،ويتولى بنفسه ومباشرة تنفيذ العمل ،وإدارة نشاطه وتسييره ،وتحمل
مسؤوليته.
 الحرفي المعلم ،كل حرفي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف ،يتمتع بمهارة تقنية خاصة،وتأهيل عال في حرفته ،وثقافة مهنية.
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 الصانع ،كل عامل أجير له تأهيل منهي مثبت.ويعد األشخاص الممارسين لنشاطات حرفية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل حرفيين.
 . 0.0.6تعاونية الصناعة التقليدية والحرف :هي شركة مدنية يكونها أشخاص ،لها رأس مال غير قار ،وتقوم
على حرية انضمام أعضائها الذين يتمتعون جميعا بصفة الحرفي .وتهدف إلى إنجاز كل العمليات وأداء كل
الخدمات التي من شأنها المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،في تنمية النشاطات التقليدية والحرف
وترقية أعضائها.
 . 1.0.6مقاولة الصناعة التقليدية والحرف :هي عن عبارة كل مقاولة تنشأ وفق أحد األشكال المنصوص
عليها في القانون التجاري ،والتي تنقسم إلى:
– مقاولة الصناعة التقليدية :كل مقاولة تتوفر على الخصائص التالية :ممارسة أحد نشاطات الصناعة
التقليدية المحددة في األمر  ،22/12تشغل عددا غير محدد من العمال األجراء ،يشرف على إدارتها حرفي أو
حرفي معلم ،أو بمشاركة أو تشغيل حرفي آخر على األقل يقوم بالتسيير التقني للمقاولة عندما ال يكون
لرئيسها صفة الحرفي.
– المقاولة الحرفية إلنتاج المواد والخدمات :كل مقاولة تتوفر فيها الخصائص التالية :ممارسة نشاط
اإلنتاج ،التحويل ،الصيانة ،التصليح ،أو أداء الخدمات في ميدان الحرف إلنتاج المواد أو الخدمات حسب
هذا األمر ،تسيير اإلدارة من طرف حرفي أو حرفي معلم ،أو بمشاركة أو تشغيل حرفي آخر على األقل يتولى
التسيير التقني للمقاولة عندما يفتقر رئيسها لصفة الحرفي ،تشغيل عمال أجراء دائمين أو صناع ال يتعدى
عددهم العشرة.
ويستثنى من مقاوالت الصناعة التقليدية والحرف كل من مقاوالت االستغالل الفالحي والصيد
البحري ،مقاوالت العمولة والوكاالت ومكاتب األعمال ،المقاوالت التي يقتصر نشاطها على بيع منتجات
الصناعة التقليدية المشتراة على حالها

أو تأجيرها ،المقاوالت التي تتسم خدماتها بطابع فكري خاص،

المقاوالت التي يكون نشاطها الحرفي عرضيا أو ثانويا ،والمقاوالت التي تستعمل أساسا مكنات آلية لإلنتاج
بالسلسلة.
 .0أهمية ومكانة الصناعة التقليدية في التنمية المحلية:
 .2.0أهمية الصناعة التقليدية في التنمية المحلية:
تتجلى أهمية الصناعة التقليدية في وجود صلة وثيقة بينها وبين الحياة االجتماعية واالقتصادية
والثقافية لألفراد ،وهذه الصلة تنبع من واقع المجتمع نفسه واحتياجاته اليومية .فالحرفي الذي يمارس
عمله في مجتمع معين يتجاوب بشكل مباشر مع حاجات المجتمع وأفراده ،من خالل التفاعل مع العادات
والتقاليد المعمول بها .كما أن أفراد المجتمع يختارون من إنتاج الحرفيين من غير مجتمعاتهم ما يتناسب
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مع احتياجاتهم وما يتماش ى مع خلفيتهم الثقافية( .الزاير ،2116 ،ص  )221وتتخذ الصناعات التقليدية
مكانة ذات ثالثة أبعاد :البعد االقتصادي ،ويتمثل في أن إنتاج الصناعات التقليدية يحتل جزء مهما في
المنتج القومي ،إذ يشكل مصدرا حيويا للعملة الصعبة .البعد االجتماعي ،وهو استيعاب أعداد مهمة من
الطاقات التشغيلية ،والمساهمة في تقليص الهجرة من الريف والقرية إلى المدن .والبعد الثقافي ،من خالل
المساهمة في المحافظة على الهوية الحضارية واألصالة القومية ،بحيث تستوحي الصناعة التقليدية إلهامها
من التراث الذي تمتاز به البالد( .القردلي ،6226 ،ص  )12كما يحظى قطاع الصناعات التقليدية بإهتمام
واسع في معظم دول العالم ،وتتزايد الجهود المبذولة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية لتأكيد
األهمية االجتماعية والثقافية لهذه الصناعات كجزء من التراث الوطني في غالبية الدول ،واإلهتمام كذلك
بالجوانب االقتصادية لهذه الصناعات ،وذلك ألهمية اإلستفادة من اإلمكانيات المتاحة ،سواء كانت تتعلق
بالموارد البشرية التي لديها مهارات متميزة في األنشطة الحرفية ،أو تتعلق بزيادة االستفادة من الخامات
األولية المتوفرة في البيئة المحلية ،أو غير ذلك من اإلمكانات المتاحة ،التي يمكن اإلستفادة منها في تنمية
وتفعيل االستثمار في مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم في هذا القطاع ،كما تركز بعض الدول على تنمية
الصناعات التقليدية وذلك ألهمية منتجاتها في جذب السواح وزيادة أعدادهم( .القحطاني ،6222 ،ص ص
 )21 ،20وتعد المغرب من الدول التي اهتمت بدعم وحماية الصناعة التقليدية والحفاظ عليها ليس
لحاجات السواح ،ولكن لحاجات مواطنيها الذين تنطبع حياتهم بمنتجاتها لباسا وأثاثا وزينة ،وغيرها.
(منظمة العمل العربية ،6222 ،ص )06
 .6.0مكانة الصناعة التقليدية في التنمية المحلية:
 مساهمة الصناعة التقليدية في رقم األعمال والناتج الداخلي الخام :مثال ،في المغرب تساهم هذه الصناعةبمعدل  % 2في الناتج الداخلي الخام ( 42مليار درهم) (دار الصانع ،6221 ،ص  ،)22بينما قدر رقم أعمالها
في سنة  6224بـ  22.1مليار درهم ،بزيادة سنوية تقدر بـ  % 1مقارنة بسنة  % 22.0 ،6222منه ( 12.1مليار
درهم) في مجال الصناعة النفعية ،و % 04.2منه ( 61.2مليار درهم) في مجال الصناعات ذات الحمولة
الثقافية .أما عن القيمة المضافة فبلغت ما يقارب  04.0مليار درهم بزيادة  % 2.2مقارنة بسنة ،6222
وهي تمثل  % 22.2من رقم األعمال اإلجمالي للقطاع المسجل في سنة  % 11 ،6224منها منتجات ذات
حمولة ثقافية ( 21.2مليار درهم) ،و % 22.4منها منتجات نفعية ( 60.4مليار درهم)( .مرصد الصناعة
التقليدية ،6262 ،ص ص )26 ،21
وفي دراسة للهيئة العامة للصناعات التقليدية في سلطنة عمان ،اعتبرت سنة  6221سنة مرجعية
لها ،بينت مساهمة هذه الصناعات في اإلنتاج ،وقدرتها على خلق قيمة مضافة ،وتحقيق اإلشباع الذاتي
للحرفي ،حيث( :اليحيائي)6226 ،
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 قدرت قيمة اإلنتاج بـ  20.22مليون دوالر أمريكي ،وإجمالي المبيعات منها بـ  22.24مليون دوالر (% 41.2من قيمة اإلنتاج) ،ويرد االختالف بين القيمتين إلى أن هناك نسبة من اإلنتاج الحرفي تدخل ضمن
االستخدام الشخص ي والعائلي لألسر المنتجة.
 قدرت قيمة المستلزمات المستخدمة في اإلنتاج بـ  1.22مليون دوالر ،مثلت المواد الخام النسبة الغالبةمنها بـ  0.04( % 42.0مليون دوالر) ،ومن الفارق بين مدخالت اإلنتاج ومخرجاته يتبين مقدار القيمة
المضافة ،وكلما زادت هذه األخيرة زادت تنافسية المنتج ،ومما سبق يتضح أن مقدار القيمة المضافة
المحصل عليها هو  1.22مليون دوالر ،وبلغ المتوسط العام لنسبة القيمة المضافة من اإلنتاج ،% 22.2
وبلغت نسبة هامش الربح لجميع الصناعات التقليدية .% 22.4
 بوجود معدل استثمار يقدر بـ  2.26مليون دوالر ،وإجمالي صافي الدخل المقدر بـ  2.66مليون دوالر ،قدرمعدل العائد على االستثمار في هذه الصناعات بـ  ،% 22.1وبلغت فترة االسترداد لرأس المال سنة وربع
تقريبا ،وهي فترة ليست بطويلة وذلك لالعتماد على العنصر البشري ومهارة العمل ،مما يضيف قيمة
اقتصادية على العمل تغطي تكاليف اإلنتاج األخرى بشكل كبير.
 مساهمة الصناعة التقليدية في الصادرات :بلغ اجم التجارة العالمية للصناعة التقليدية والحرف عام 6224ما يزيد عن  222مليار دوالر (حسن ،6262 ،ص  ،)21وحسب تقرير صادر عن الوحدة الخاصة
التابعة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول التعاون فيما بين
بلدان الجنوب ،فإن السوق العالمية للفنون والحرف آخذة بالتوسع ،وهي جديرة باإلهتمام بشكل واضح،
فقد ارتفعت الصادرات العالمية من  22.2مليار دوالر في عام  ،6222إلى  60.6مليار دوالر في عام ،6222
مسجلة زيادة بنسبة  .% 02وتعتبر الفنون والحرف من أهم الصناعات اإلبتكارية لإليرادات المتأتية من
الصادرات في البلدان النامية ،باإلضافة إلى وصفها عنصرا هاما في صادرات هذه البلدان (وزارة السياحة
واآلثار ،6221 ،ص  ،)24مثال ،بلغ اجم صادرات هذه الصناعة في المغرب ما يقارب  212.2مليون درهم
سنة  ،6224بزيادة  % 24.1مقارنة بسنة ( .6222مرصد الصناعة التقليدية ،6262 ،ص  )02وقدرت في
مصر في السبعة أشهر األولى من عام  6224بنحو  264مليون دوالر ،مقارنة بحوالي  222مليون دوالر خالل
نفس الفترة من عام ( ،6222حسن ،6262 ،ص  )41وفي إيران ،بلغت الصادرات من السجاد اإليراني اليدوي
 162مليون دوالر سنة  ،6222وإن انخفضت عام  6224بسبب الحصار المفروض على إيران ،إال أن قيمتها
تبقى معتبرة حيث قدرت بـ  604مليون دوالر( .

)https://iranintl.com

 األهمية االجتماعية للصناعات التقليدية :تتجسد من خالل عدة مؤشرات ،كمساهمتها في خلق مناصبشغل للجنسين ،وتحقيق التوازن الجهوي ودعم استقرار السكان في مناطقهم األصلية ،وذلك إذا ما تم
دعمها بشكل فعال ،إذ عادة ما يتم نزوح األفراد للمدن بحثا عن عمل وظروف حياة أفضل.
حيث تبين تقارير منظمة اليونسكو أن  % 62من النشاط الريفي في الدول السائرة في طريق النمو يتم
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في هذا القطاع( .القحطاني ،6224 ،ص  )22ولم تغفل البلدان الصناعية عن أهمية هذه الصناعات إذ
تستقطب  % 22من قوة العمل الفرنسية ،و % 21من قوة العمل اإليطالية( .منطمة العمل العربية،6222 ،
ص  )06كما تبين اإلحصائيات أن  % 22من المؤسسات الصناعية األوروبية هي مؤسسات حرفية في شكل
مقاوالت من الباطن (Euro artisanat, 2012) ،وأن  % 14من المؤسسات األوروبية ،هي مؤسسات صغيرة
الحجم أو مؤسسات الصناعة التقليدية (تشغل من  2إلى  62عامل)(Chambre de métiers et de l’artisanat, 2011, ،
) p 02وفي المغرب ،يشغل القطاع  6.1مليون صانع بما يعادل  % 62من مجموع القوى العاملة( .مجلس
المستشارين ،6262 ،ص )22
تمثل الصناعات التقليدية أكثر من ربع المؤسسات في كثير من الدول العربية ،وهي تنتشر في الريف
والقرى وفي المدن ،ولكن درجة انتشارها بين الريف والمدينة تختلف بين الدول ،ففي حالة مصر مثال يقع
 % 22من هذه الصناعات في الريف والقرى( ،منطمة العمل العربية ،6222 ،ص ص  )00 ،61أما في
المغرب ،وحسب الجدول أدناه ،فإن  % 24.2من الحرفيين ينشطون في المناطق الحضرية.
الجدول رقم ( :)22توزيع الحرفيين في المغرب سنة 6224
المجموع
النسبة
الحرفيين
221121
% 24.2
وحدات إنتاجية لحرفيين فرادى حضريين
001261
% 61.4
وحدات إنتاجية لحرفيين فرادى قرويين
21206
% 2.2
مقاوالت صغرى ومتوسطة
2204142
% 222
المجموع
المصدر :من إعداد الباحثة إعتمادا على ،مرصد الصناعة التقليدية :بانوراما الصناعة التقليدية ،اإلصدار ،6262 ،26
المملكة المغربية ،ص ص .20 ،24

كما تبين إحصائيات سنة  6224أهمية الصناعة التقليدية النفعية ،حيث يتوزع الحرفيون بنسبة
 % 26.2في الصناعة التقليدية النفعية مقابل  % 02.0في الصناعات ذات الحمولة الثقافية ،كذلك من
توزيع الحرفيين حسب المناطق تبرز هيمنة الصناعة النفعية بالمناطق الحضرية والقروية على حد سواء،
وإن كانت لها وزنا أكبر في الوسط الحضري ( % 21.1من الحرفيين) مقارنة بالقرى ( % 24.2من الحرفيين).
(مرصد الصناعة التقليدية ،6262 ،ص )21

وقد ساهم الحرفيون الفرادى الحضريون بنسبة  % 46.1من رقم األعمال المحقق سنة ،6224
مقابل  % 22.1مساهمة من الحرفيين القرويين ،و % 2.2مقاوالت صغرى ومتوسطة .وساهمت منتجاتهم
في تلبية جزء من الطلب المحلي ،حيث بلغ هذا األخير نسبة  % 42.4من رقم األعمال المحقق في تلك السنة
حققتها األسر القاطنة والتجار( .مرصد الصناعة التقليدية ،6262 ،ص ص  )22 ،21في حين تمثل مخصصات
الجالية المغربية القتناء منتجات الصناعة التقليدية  % 22من المبلغ اإلجمالي الذي ينفقونه خالل إقامتهم
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بالمغرب ،مقابل  % 22إنفاق السواح األجانب على هذه المنتجات (www.mtates.gov.ma, 2021) .ومن هنا
تبرز أهمية الصناعة التقليدية في تحقيق اإلشباع المحلي.
 البعد الثقافي للصناعات التقليدية :تعتبر الثقافة وسيلة لتحقيق النمو أي وسيلة لتعزيز وإدامة التقدماالقتصادي ،فمثال يمكنها المساهمة في توليد إيرادات من خالل السياحة والصناعات التقليدية ،وفي تحقيق
التنمية المستدامة في منطقة أو دولة معينة ،ف ي تؤثر على سلوك البشر وعلى مساهمتهم في التنمية
االقتصادية ،وعلى تطورهم االجتماعي ورفاهيتهم ،وتتلخص اآلثار المحتملة للثقافة على التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،في تمتع األصول الثقافية لمجتمع ما بالقدرة الكاملة على دعم التنمية المحلية المستدامة
من خالل انعكاساتها االقتصادية ،كما توفر فرصا للنساء والشباب للمساهمة في النشاطات اإلنتاجية،
ويمكن أن تساعد السياسات التي تراعي الفوارق الثقافية في الحفاظ على الممارسات التقليدية ،وتلبية
حاجات الفئات المحرومة اجتماعيا كالنساء والسكان األصليين ،فالنساء تملكن المعارف وتنقلن القيم
الثقافية ،كما أن العديد من الصناعات الثقافية تولدها في معظم األحيان ،مؤسسات إنتاجية صغيرة أو
عائلية تتوافق تماما مع التنمية المحلية( .

وعليه ،فإن

الصناعات التقليدية باعتبارها منتجات تحمل في طياتها حمولة ثقافية وإرثا حضاريا كبيرا يجعلها تتناسب
مع متطلبات التنمية المحلية .ف ي تشكل أهم مقومات التراث المادي ،إذ ترتبط بالعقل والجسد معا ،ف ي
تبدأ بنشاط فكري توجهه المعرفة لمهارة يدوية تبدع نتاجا ماديا ،يعبر عن صيغة متميزة لتفاعل الحرفي
مع بيئته ويلبي احتياجات مجتمعه( .العدان  ،6222ص  )22فالتراث الثقافي المادي أو الملموس ،يتضمن
المباني والنصب واألماكن التاريخية ،التي تمثل التراث غير المتنقل ،والصناعات التقليدية التي تمثل التراث
المتنقل( .شاتالرد )6222 ،وعليه ،تمثل الصناعات التقليدية مجموع اإلنتاج المادي للثقافة التي ينتجها
هذا التفاعل ،وهي تنتج بهدف النفع وإشباع الوجدان والطواف حول المفاهيم العقائدية والنفسية ،وترتبط
بالخامات التي توفرها تلك البيئة ،وبتقنيات موروثة ،وكم من المهارات المكتسبة والتي تنمى تبعا لتطور
المنتج والفروق الفردية بين المجتمعات ،والفروق بين الحرفيين وقدراتهم اإلبداعية( .مهران ،بدون تاريخ،
ص ص )22 ،22
 .1مساهمة الصناعة التقليدية في التنمية المحلية في الجزائر:
 .2 .1مساهمة الصناعة التقليدية في التشغيل:
يبين الجدل أدناه تطور مناصب الشغل في الصناعة التقليدية ونسبة مساهمتها في التشغيل ،عقب
انقضاء إستراتيجية التنمية المستدامة للقطاع  ،6222/6220إذ من األهداف التي كانت مسطرة لهذا
القطاع ،إستقطاب  222222منصب شغل ،منها  202222منصب متوفر في سنة  ،6220و 222222منصب
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ناتج عن تسوية وضعية القطاع غير الرسمي ،و 642222منصب جديد على أساس وتيرة نمو تقدر بـ % 62
).(Ministère de la pme et de l’artisanat, 2003, p 66

الجدول رقم ( :)26تطور مناصب الشغل في قطاع الصناعة التقليدية والحرف من  6221إلى 6226
السنة
المناصب
المساهمة%

6221
220162
62.21

6222
216211
22.22

6222
620211
22.22

6222
600622
22.62

6224
621022
22.22

6221
012442
21.12

6222
026202
66.41

6222
122222
62.16

6226
142014
62.02

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على:
 النشريات اإلحصائية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية للسنوات ،6224 ،6222 ،6222 ،6222.6221
-Ministère de l’industrie, de la pme et de la promotion de l’investissement, bulletin d’information statistique de la pme n° 18, 20,
22.
- Bilan des activités et des emplois dans le secteur de l’artisanat de l’année 2008-2011, Et, Activités et emplois crées dans le
cadre de l’artisanat durant le 1er semestre 2012, Algérie, sur le site : www.mta.gov.dz, le 11/10/2012

وتبين إحصائيات سنة  ،6221عدم تجسيد األهداف المنتظرة من القطاع فيما يخص إستقطاب الشباب
األقل من  02سنة ،حيث بلغ عدد الحرفيين الذين تجاوز سنهم عتبة  02سنة  ،% 22وال يمثلون سوى
 % 0.62من قطاع الشغل مقابل  % 22خالل السبعينات ،و % 2.22سنة ( .6226وزارة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة والصناعة التقليدية ،6221 ،ص )24
وحسب تقديرات سنة  ،6222يمثل قطاع الصناعة التقليدية  % 4.61من القوى العاملة اإلجمالية
في الجزائر ،والتي بلغت  22.214.222عامل( .بن زعرور ،مخناش ،6221 ،ص  )22ويبين الجدول الموالي
تطور مناصب الشغل في القطاع حسب النشاط ،إذ ورغم أهمية الصناعة التقليدية إلنتاج المواد إال أن
معدالت نمو المناصب بها كانت منخفضة مقارنة بالصناعة التقليدية والفنية والصناعة التقليدية
للخدمات.
الجدول رقم ( :)20تطور الوظائف المستحدثة في قطاع الصناعة التقليدية حسب األنشطة خالل الفترة 6221 – 6222
6222
الوظائف المستحدثة
العدد
10622
الصناعة التقليدية والفنية
الصناعة التقليدية الحرفية إلنتاج 22021
المواد
الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات 62222
122216
المجموع

6222
العدد
02264
12222

%
22
22

6222
العدد
22211
22226

%
14
20

02
222

22602
11210

12260 01
20226 222

%
12
22

6224
العدد
61200
22246

16262 04
02222 222

%
12
22

6221
العدد
22410
22422

12062 02
62142 222

%
22
24
06
222

المصدر :وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي https://www.mtatf.gov.dz ،6262
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 . 6.1مساهمة الصناعة التقليدية في الناتج الداخلي الخام والصادرات:
تبين اإلحصائيات أن تطبيق إستراتيجية تنمية الصناعة التقليدية آلفاق  ،6222أدت إلى ارتفاع الناتج
المحلي للقطاع من  20.1مليار دج سنة  ،6222إلى  22.2مليار دج سنة  ،6222مسجال ارتفاعا يقدر بـ 62.62
 %خالل ثالث سنوات ،أي بزيادة سنوية تقدر بـ (،% 2.22بن زعرور ،621 ،ص  )22في حين ارتفعت قيمته
من  222مليار دج سنة  6224إلى  222مليار دج سنة ( 6221وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
والصناعة التقليدية ،6221 ،ص  ،)22و 261مليار دج سنة ( .6222الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية
والحرف ،ص  .)22وعموما من المتوقع أن تصل مساهمة الصناعة التقليدية في الناتج المحلي الخام في
الجزائر إلى  422مليار دج عام ( .6202بن زعرور ،مخناش ،6221 ،ص  )22كذلك ،تبين اإلحصائيات
المتوفرة أن مساهمة الصناعة التقليدية في التصدير تعد ضئيلة جدا ،كما هو موضح في الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)21صادرات الصناعة التقليدية في الفترة ()6222-6220
السنوات

6220

6221

6222

6222

6222

6224

6221

6222

الكميات (مليون طن)

0,034

0,069

0,616

2,997

4,091

1,222

1,422

1,102

القيمة (مليون دوالر

0,027

0,024

0,069

0,528

1,168

2,042

2,262

2,222

أمريكي)
المصدر :سمية دربال ،جليلة العمودي :سياسات دعم المؤسسات الحرفية في الجزائر ،الملتقى الوطني األول حول
إشكالية إستدامة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
جامعة الوادي ،الجزائر 22/22 ،ديسمبر .6222

 .0.1مساهمة الصناعة التقليدية في التوازن الجهوي:
تعتبر أنشطة الصناعة التقليدية من األنشطة التي يعول عليها بشكل أكبر للحد من نزوح السكان
نحو المدن الكبيرة وتخفيف الضغط عليها ،من خالل تحفيزهم على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في
هذا المجال ،واالعتماد على أنظمة اإلنتاج المحلي ،خاصة وأن هذه الصناعات تنشأ غالبا في أماكن تواجد
المواد األولية ،كما أن لكل منطقة منتجات تميزها عن غيرها ،وال يتم إنتاجها إال في تلك المنطقة مثل زربية
غرداية .ورغم مجموعة اإلجراءات التحفيزية المتخذة لصالح هذه الصناعة ،إال أن اإلحصائيات المتاحة
تبين توزيعا ال متجانسا لألنشطة التقليدية عبر مختلف ربوع البالد ،حيث سجلت معدالت نمو مرتفعة في
الجزائر ،وتيزي وزو ،وقسنطينة ،وسطيف ،وبجاية ،والشلف ،ووهران ،وجيجل ،وبرج بوعريريج ،وسكيكدة،
والمسيلة إذ شهدت أعلى نسب لتسجيل الحرفيين الجدد خالل الفترة من  6222إلى .6221
من جانب آخر تؤكد إحصائيات السجل التجاري لسنة  ،6222التوزيع غير المتجانس ألنشطة
الصناعة التقليدية بين الواليات ،إذ بلغ عدد المسجلين في السجل التجاري في مجال اإلنتاج الحرفي 2412
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مسجل في نهاية  ، 6222وقد سجلت أعلى نسبة تسجيل في واليات الوسط بـ  ،)% 11.24( 0144ثم الشرق
بـ  ،)% 01.62( 0212يليها الغرب بـ  ،)% 22.12( 422فالجنوب بـ ( .)% 2.2( 122المركز الوطني للسجل
التجاري ،6226 ،ص )24
 .1.1توفير فرص عمل للمرأة:
الصناعة التقليدية من النشاطات التي تستقطب المرأة بشكل كبير ،وهو ما يوضحه الجدول اآلتي،
والذي يبين تطورا ملحوظا في عدد مناصب عمل المرأة في هذا المجال ،والتي تطورت بنسبة كبيرة في مجال
الصناعة التقليدية والصناعة الفنية ،تليها الصناعة التقليدية للخدمات.
الجدول رقم ( :)22توزيع عدد النشاطات الحرفية حسب الجنس في الجزائر
إلى غاية 6224
إلى غاية 6220
إلى غاية 6224
إلى غاية 6220
ذكور
ذكور
إناث ذكور
ذكور
إناث
إناث
إناث
التقليدية 42622 02062 04042 66261 2621 26226 2062 2226

الصناعة
والفنية
22224 22222 4022 12622 0122 61012 6226 62221
إنتاج المواد
62441 221606 22621 222121 1212 21221 2202 02224
الخدمات
226124 622222 26106 242011 24221 222122 1221 20221
المجموع
المصدر :شكري بن زعرور ،عصام مخناش :الصناعة التقليدية في الجزائر ،تقييم المالئمة االقتصادية والبيئية في
ظل النموذج االقتصادي االجتماعي األخالقي.62 ،

 .2.1نظام اإلنتاج المحلي:
ونظام اإلنتاج المحلي ،هو نظام يضمن التعاون والتكامل بين متعاملين اقتصاديين ينشطون في نفس
القطاع ،ويشكل مركز اتصال دائم فيما بينهم ،والذي يسمح بتعاطف الخبرات واإلمكانيات واألهداف في
شكل ديناميكية شبكية ،مع ضرورة انخراط جميع السلطات المحلية والعمومية .وهو يهدف إلى تحسين
المنافسة الميدانية والقدرات االقتصادية ،وتنشيط عمليات اإلتصال بين الحرفيين وإنشاء شبكات تضامن
وتعاون بينهم ،وتطوير الكفاءات المهنية والتسييرية ،ودعم قابلية خلق مؤسسات جديدة وتخصصات
جديدة مع تطوير الموجودة منها ،وتشجيع الشراكة بين المتعاملين العموميين والخواص ،وتحقيق نمو
اقتصادي عقالني( .غرفة الصناعة التقليدية والحرف بسكرة )6222 ،وتعتبر أنظمة اإلنتاج المحلي باعتبارها
شكال من أشكال العمل التعاوني ،الشكل المعتمد لدى قطاع الصناعة التقليدية للنهوض بالنشاطات
الحرفية ،و باالقتصاد المحلي .و قد أنشأ القطاع لحد اآلن عشرين نظاما إنتاجيا محليا في مختلف فروع
نشاطات الصناعة التقليدية( .بن زعرور ،مخناش ،6221 ،ص )62
 .2مساهمة الصناعة التقليدية في التمويل المحلي:
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على غرار بقية األنشطة اإلقتصادية ،تساهم الصناعة التقليدية في التمويل المحلي من خالل مجموع
الضرائب التي يلزم الحرفيون بدفعها ،والتي تنقسم إلى الحقوق والرسوم عند إحداث النشاط ،والضرائب
والرسوم خالل ممارسة النشاط ،كما يلي( :المديرية العامة للضرائب ،6222 ،ص ص )21 ،22
 .2.2الحقوق والرسوم المطبقة على النشاط :وهي:
 اقتناء محل لممارسة النشاط الحرفي ،يخضع لحق التسجيل بنسبة  ،% 2يتحمل دفعه بصفة تضامنيةكل أطراف العقد بتقسيمه فيما بينهم بصفة عادلة ،ورسم اإلشهار العقاري بنسبة  % 2يتم حسابه على
الثمن المصرح به من قبل الحرفي الذي يتحمل عبأه.
 عقد كراء محل منهي ،يخضع لمدة محدودة لرسم نسبي يقدر بـ  ،% 6يتم حسابه على الثمن الكلي للكراءتضاف إليه األعباء ،كما يخضع لمدة غير محدودة لرسم التسجيل بنسبة  ،% 2ويخضع أيضا لرسم اإلشهار
العقاري بمعدل  ،% 2.22يتم تطبيقه على ثمن اإليجار.
 إنشاء مؤسسة حرفية ،يخضع العقد المتضمن إنشاء مؤسسة حرفية لرسم التسجيل وحق الطابع ،قيمةالرسم  ،% 2.2ويتم تطبيقه على مبلغ رأس مال الشركة ،شريطة أن ال يقل مبلغ هذا الرسم عن 2222
دج ،أما في حالة شركات األسهم فيجب أن ال يقل المبلغ عن  22222دج وال يتجاوز  022222دج ،ويتم
تصفية هذا الرسم من رأس مال الشركة .أما حق الطابع فيقدر بـ  62دج 12 ،دج ،أو  22دج وذلك حسب
نوع واجم الورق المستخدم في الطبع.
هذا ،باإلضافة إلى الرسوم التي يتم دفعها للحصول على بطاقة الحرفي للحرفيين المحليين واألجانب،
ومستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف للمؤسسات الحرفية ،تقدر بـ  2222دج للحرفيين،
التعاونية الحرفية  2222دج ،المؤسسة الحرفية  6222دج ،بينما يدفع األجانب مبلغ  22222دج .يسلم
البطاقة المهنية لألجانب والي الوالية التي يوجد فيها المعني أو مكان وجود المحل التجاري أو مقر الشركة،
وتحدد مدة صالحيتها بسنتين قابلة للتجديد( .الجريدة الرسمية ،6222 ،ص )61
 .6.2الضرائب والرسوم المطبقة خالل ممارسة النشاط :تتمثل فيما يلي()https://www.mfdgi.gov.dz
– نظام الضريبة الجزافية الوحيدة :يخضع له الحرفيون الذين ال يتجاوز رقم أعمالهم السنوي  22مليون
دج ،ويقدر الحد األدنى من الضريبة بـ  22222دج ،ويحدد المعدل الواجب التطبيق بـ  % 2بالنسبة
لنشاطات اإلنتاج وبيع السلع ،و % 26للنشاطات األخرى ،واقتطاع من المصدر محرر من الضريبة بمعدل
 % 2بالنسبة لألشخاص الطبيعيين ،مهما كانت وضعيتهم إزاء الفئات األخرى من المداخيل ،الذين ينشطون
في إطار دائرة توزيع السلع والخدمات عبر منصات رقمية ،أو البيع المباشر عبر الشبكة .ويطبق هذا االقتطاع
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من المصدر على مبلغ الفاتورة مع احتساب كل الرسوم ،من طرف مؤسسات إنتاج السلع والخدمات أو
المؤسسات الناشطة في مجال الشراء /إعادة البيع.
– الضريبة على الدخل اإلجمالي :يطبق النظام الحقيقي على الحرفيين الذين يفوق رقم أعمالهم السنوي
مبلغ  22مليون دج ،حيث ينتج الربح الصافي عن طريق مسك محاسبة قانونية .وتتمثل نسب الضريبة
المطبقة فيما يلي:

الجدول رقم ( :)22الضريبة على الدخل اإلجمالي لألنشطة الحرفية
قسط الدخل الخاضع للضريبة (دج)

نسبة الضريبة

ال يتجاوز 262.222

2

من  262.222إلى 022.222

62

من  022.222إلى 2.112.222

02

أكثر من 2.112.222

02

المصدر :المديرية العامة للضرائب :الدليل الجبائي للحرفي التقليدي ،الجزائر ،6222 ،ص .22

– الرسم على النشاط المنهي :يستحق على رقم األعمال المحقق ،وهو يتعلق بمبلغ اإليرادات المتأتية من
كل عملية بيع أو تقديم خدمات أو عمليات تندرج في إطار نشاطات الحرفي ،ويتشكل األساس الخاضع للرسم
من المبلغ الكلي لرقم األعمال قبل تطبيق الرسم على القيمة المضافة ،ويتم تحديد رقم األعمال الخاضع
للرسم بعد تطبيق تخفيض بنسبة  % 02على مبلغ عمليات البيع بالجملة ،وال يتعلق هذا التخفيض برقم
األعمال المحقق نقدا )Direction Générale Des Impôts, 2011( .يحدد معدل الرسم بـ  % 6ويخفض إلى
 % 2بدون االستفادة من التخفيضات بالنسبة لنشاطات اإلنتاج)https://www.mfdgi.gov.dz( .
– الرسم العقاري :تخضع المحالت المخصصة لممارسة النشاط الحرفي للرسم العقاري المطبق على
الملكيات المبنية ،حيث يطبق معدل  % 0على المساحات المبنية ،في حين تخضع األراض ي حسب مساحتها
والتي تعتبر كملحقات مباشرة للملكيات المبنية ،للمعدالت التالية ،% 2 ،% 2 :و .% 22غير أن األساس
الخاضع للرسم المتعلق بالمساحة المبنية المهنية يستفيد من تخفيض بنسبة  .% 22ويتم حساب األساس
الخاضع للرسم بضرب القيمة اإليجارية الجبائية المعبر عنها بالمتر المربع في المساحة الخاضعة للرسم.
)(Direction Générale Des Impôts, 2011
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 الرسم على القيمة المضافة :يخضع الحرفي للرسم على القيمة المضافة عندما يتجاوز رقم أعماله 02مليون دج ،وتخضع منتجات أنشطة الصناعة التقليدية المحددة قائمتها عن طريق التنظيم إلى رسم
مخفض مقدر بـ )https://www.mfdgi.gov.dz( .% 1
 .0.2مساهمة الصناعة التقليدية والحرف في اإليرادات الجبائية المحلية:
يتم توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة ،على اإلدارات اآلتية( :المديرية العامة للضرائب،6226 ،
ص  )216ميزانية الدولة  ،% 41.2البلديات  ،% 12الوالية  ،% 2الصندوق المشترك للجماعات المحلية 2
 ،%غرفة التجارة والصناعة  ،% 2غرفة الصناعة التقليدية والحرف بنسبة  ،% 2.26غرف الصناعة
التقليدية والحرف  .% 2.14بينما يتم توزيع مبلغ الرسم على القيمة المضافة % 42 :للدولة% 22 ،
للبلدية % 22 ،الصندوق المشترك للجماعات المحلية ،أما الرسم المحصل من عمليات التصدير فيوزع
 % 42للدولة % 22 ،الصندوق المشترك للجماعات المحلية( .الجيالني ،ص  )642وقد تم تقدير اإليرادات
الجبائية للصناعة التقليدية والحرفية في الجزائر كاآلتي:
الجدول رقم( :)22تقدير اإليرادات الجبائية للصناعة التقليدية والحرفية في الجزائر
إلى غاية 6222
22

إلى غاية
22

إلى غاية 6202
12

السنة
قيمة اإليرادات مليار
دج
المصدر :شكري بن زعرور ،عصام مخناش :الصناعة التقليدية في الجزائر ،تقييم المالئمة االقتصادية والبيئية في ظل
النموذج االقتصادي االجتماعي األخالقيhttps//mpra.ub.uni- ،March 2019 ،N°92871 ،MPRA paper ،
 ،muenchen.deص .21

 -2خاتمة:
من خالل الدراسة التي قمنا بها ،يتضح أن الصناعة التقليدية والحرف تمثل قطاعا واعدا يمكن
االعتماد عليه لتحقيق التنمية المحلية المستدامة ،وذلك لكونه يشمل ثالثة أبعاد :بعد اقتصاي ،بعد
اجتماعي ،وبعد ثقافي ،ونظرا للمزايا التي يتمتع بها في مجال توفير مناصب شغل بأقل تكلفة ،ورفع اإلنتاج
المحلي وقدرته على خلق قيم مضافة عالية ،وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة عن طريق التصدير
المباشر ،أو غير المباشر من خالل مقتنيات السواح والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ،استغالل الموارد
المحلية في اإلنتاج مما يساهم في استقرار الحرفيين في مواطنهم األصلية ،ومنه تحقيق التوازن الجهوي .كما
أن الصناعة التقليدية تعد قطاعا مناسبا لتشغيل المرأة ،وبرامج التشغيل الذاتي والعمل المنزلي .باإلضافة
إلى أهمية مساهمة القطاع ،ال سيما الصناعة التقليدية النفعية ،في إشباع جزء من الحاجات االستهالكية
للحرفيين أنفسهم وعائالتهم ،وكذلك إشباع حاجات السكان في المجتمعات المحلية.
والصناعة التقليدية هي من األنشطة التي تخضع للنظام الضريبي ،وهي بذلك تساهم في تمويل
اإلدارات المحلية عن طريق الضرائب والرسوم التي يدفعها الحرفيون .ويمكن تعظيم هذه المساهمة إذا
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ما تم التكفل بهذا القطاع بجدية ،وتذليل العقبات التي يواجهها االستثمار في المجال الحرفي .األمر الذي
من شأنه مواجهة تراجع إيرادات الدولة والجماعات المحلية بما فيها البلديات.
ففي حاالت كثيرة قد تلجأ الدول لرفع نسبة الضرائب لمواجهة العجز في مواردها المالية ،وهو ما
ينعكس سلبا على األنشطة اإلقتصادية من جهة ،وعلى القدرة الشرائية ألفرادها من جهة أخرى .وعليه،
قمنا باقتراح جملة من التوصيات التي نراها قد تساهم في النهوض بقطاع الصناعة التقليدية في الجزائر،
وتعزيز دوره في التنمية المحلية والتمويل المحلي ،نوردها فيما يلي:
 تخفيف العبء الضريبي على الحرفيين من أجل السماح بإنشاء قطاع خاص ،ينشط في مجاالت مختلفة،وقادر على خلق قيم مضافة ،ومنه توسيع الوعاء الضريبي بدال من رفع معدالت الضريبة.
 تحفيز الحرفيين في القطاع غير الرسمي على التسجيل القانوني لنشاطاتهم ومؤسساتهم الحرفية ،ومنهتحصيل إيرادات جبائية ضائعة بسبب النشاط غير الرسمي.
 تحفيز الشباب على التوجه لالستثمار في الصناعة التقليدية وإنشاء مقاوالتهم الحرفية. تشجيع النساء على إنشاء المقاوالت النسوية في مجال الصناعة التقليدية. مرافقة الحرفيين بغرض إنشاء مؤسساتهم الحرفية ،ومرافقتهم عند تصدير منتجاتهم ،بغرض خلق قيممضافة لالقتصاد المحلي.
 إنشاءات فضاءات محلية لتسويق المنتجات التقليدية. تسهيل التموين بالمواد األولية التي تعد من أهم الصعوبات التي تواجه الحرفي. االهتمام بالتكوين والتأهيل المستمر للحرفيين في مختلف المجاالت :إنتاج ،تصميم ،تسويق ،تغليف،بغرض دعم اإلنتاج الحرفي وتحسين جودة منتجاته.
 دعم االبتكار في الصناعة التقليدية لتحسين جودة المنتجات وحماية الملكية الفكرية. تسهيل التمويل البنكي إلقامة األنشطة التقليدية. .7اإلحاالت والمراجع:
 .2المؤلفات:
 العدان يوسف :أياد من ذهب ،الحرف والصناعات التقليدية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،نادي تراث اإلمارات،الطبعة األولى.6222 ،
 الهادي حامد :الحرفيون بين التكيف مع الفقر وصناعة رأس المال ،معهد البحوث والدراسات االجتماعية ،جامعةالقاهرة ،الطبعة األولى ،مصر.6222 ،
 معهد اليونسكو لإلحصاء :إطار اإلحصائيات الثقافية لليونسكو لعام  ،6221منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،كندا.6221 ،
 .6المقاالت:
 بلواضح الجيالني :فعالية نظام الجباية المحلية في تمويل ميزانية الجماعات اإلقليمية  ،دراسة حالة بلدية المسيلة خاللالفترة  ،6221 – 6221مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ،العدد االقتصادي  ،)6( 06جامعة زيان عاشور الجلفة ،الجزائر
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 القردلي المنجي محمد :مالمح من النسيج الحرفي في تونس ،مجلة الفيصل ،دار الفيصل الثقافية ،العدد  ،022المملكةالعربية السعودية ،ديسمبر .6226
 بن ناصر وهيبة :التمويل المحلي ودوره في عملية التنمية المحلية ،مجلة الدراسات والبحوث القانونية ،المجلد ،20العدد  ،26جامعة البليدة  ،6الجزائر.6220 ،
 دار الصانع :مجلة دار الصانع ،عدد  ،22أبريل  ،6221المملكة المغربية. محمد حسن :دور الصناعات التقليدية والحرفي في التنمية االقتصادية المحلي بجمهورية مصر العربية ،دراسة في تحليلالسياسات ،مجلة التنمية والسياسات االقتصادية ،المجلد  ،66العدد األول ،المعهد العربي للتخطيط ،الكويت .6262
 مرصد الصناعة التقليدية :بانوراما الصناعة التقليدية ،اإلصدار  ،6262 ،26المملكة المغربية. .0المداخالت:
 الزاير صالح حسن :تنمية الصناعات التقليدية ودور الفن والتربية الفنية فيها ،المؤتمر العلمي السادس حول الفنوتحديات العصر ،كلية الفنون الجميلة ،جامعة المنيا ،المجلد الثاني ،مصر.
 بن سماعين حياة ،السبتي وسيلة :التمويل المحلي للتنمية المحلية ،نماذج من اقتصاديات الدول النامية ،الملتقى الدوليحول سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات ،دراسة حالة الجزائر والدول النامية ،يومي  66/62نوفمبر
 ،6222جامعة بسكرة ،الجزائر.
 جيرالدين شاتالرد :ورقة عمل حول إدارة األماكن والحرف التراثية ،البتراء ،األردن 21/22 ،ماي .6222 دربال سمية ،العمودي جليلة :سياسات دعم المؤسسات الحرفية في الجزائر ،الملتقى الوطني األول حول إشكاليةإستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 22/22 ،ديسمبر
 ،6222جامعة الوادي ،الجزائر.
 غرفة الصناعة التقليدية والحرف لوالية بسكرة :دور الصناعة التقليدية والحرف في خلق فرص العمل وإنشاءالمؤسسات ،الملتقى الوطني حول سياسة التشغيل ودورها في تنمية الموارد البشرية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 20و 21أفريل  ،6222جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر.
 .1الرسائل واألطروحات:
 القحطاني سعيد بن عوض :الجدوى االقتصادية لإلستثمار في مشروع للحرف والصناعات اليدوية بالمملكة العربيةالسعودية ،المؤتمر الدولي حول السياحة والحرف اليدوية ،الهيئة العليا للسياحة 21 -2 ،نوفمبر  ،6222الرياض.
 القحطاني سعيد بن عوض :واقع وأهمية حماية الحرف والصناعات اليدوية في المملكة العربية السعودية ،ندوة أهميةحماية الملكية الفكرية في الصناعات التقليدية العربية 21-26 ،أكتوبر  ،6224القاهرة.
 بن عثمان شويح :دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية – دراسة حالة البلدية ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيلشهادة ماجستير في القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،6222/6222 ،جامعة تلمسان ،الجزائر.
 خثير محمد ،صادقي جمال :تحديات التنمية المحلية في ظل تراجع إعانات الحكومة المالية المخصصة للواليات والبلدياتفي الجزائر ،مجلة نماء لالقتصاد والتجارة ،عدد خاص رقم  ،26أفريل  ،6224جامعة جيجل ،الجزائر.
 صوالحي ليلى :التخطيط االستراتيجي المحلي كآية لإلدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية  -دراسة حالة الجزائر،أطروحة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية ،تخصص تنظيمات سياسية وإدارية،
 ،6224/6222جامعة باتنة  ،2الجزائر.
 قشوع منال محمد نمر :استراتيجيات التنمية الريفية المتكاملة في األراض ي الفلسطينية ،حالة دراسية منطقة الشعراويةمحافظة طولكرم ،أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في التخطيط الحضري واإلقليمي جامعة النجاح
الوطنية ،6221 ،فلسطين.
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 هوشات رؤوف :حوكمة التنمية المحلية في الجزائر – دراسة حالة والية بومرداس  ،-أطروحة مقدمة ضمن متطلباتنيل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية ،تخصص اإلدارة العامة والتنمية المحلية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 ،6224/6222جامعة باتنة  ،2الجزائر.
 .2القوانين والتقارير:
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،20الصادرة في  ،2112/22/21تتضمن األمر رقم  ،22/12يحدد القواعدالتي تحكم الصناعة التقليدية والحرف.
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،42الصادرة في  ،6222/26/22تتضمن المرسوم التنفيذي رقم ،121/22يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة لألجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني.
 الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف :ملخص مخطط عمل قطاع الصناعة التقليدية آفاق  ،6262الجزائر. المديرية العامة للضرائب :الدليل الجبائي للحرفي التقليدي ،منشورات الساحل ،الجزائر.6221 ، المديرية العامة للضرائب :الدليل الجبائي للحرفي التقليدي ،الجزائر.6222 ، المديرية العامة للضرائب :قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،الجزائر.6226 ، المركز الوطني للسجل التجاري ،إنشاء المؤسسات في الجزائر ،إحصائيات  ،6222الجزائر ،مارس .6226 النشريات اإلحصائية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية للسنوات ،6222 ،6222 ،6222.6221 ،6224
 مجلس المستشارين :تقارير لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية ،المملكة المغربية ،السنة المالية .6262 منظمة العمل العربية :المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو الداعمة للتشغيل ،تقرير المدير العاملمكتب العمل العربي ،البند األول ،القسم األول ،مؤتمر العمل العربي ،الدورة  66-22 ،04ماي  ،6222القاهرة.
 وزارة السياحة واآلثار :اإلستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الحرف اليدوية السياحي في األردن  ،6222/6222األردن،تشرين الثاني .6221
 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية :جلسات الصناعة التقليدية ،حصيلة وآفاق  ،6262نوفمبر.6221
 .2مواقع االنترنيت:
 بن زعرور شكري :تجربة الجزائر في تنمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف  22 ،6221-2116أكتوبر  .6221على الموقع: ،http://mpra.ub.uni-muenchen.de/19108تاريخ اإلطالع.6221/22/24 :
 جباية الحرفي التقليدي  .6262تاريخ االطالع https://www.mfdgi.gov.dz ،6262/22/22 حمد بن جمعة اليحيائي :تقرير دراسة مساهمة قطاع الصناعات الحرفية في الناتج المحلي اإلجمالي ،الهيئة العامةللصناعات الحرفية ،تاريخ اإلطالعwww.paci.gov.om .6226/22/22 :
 مؤشرات الحرف  :6224وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد التضامني  ،6262تاريخ اإلطالع ،6262/21/62على الموقعwww.mtates.gov.ma :
 مهران إيمان :الحرف التقليدية مدخال لتنمية الجنوب المصري ،المجلس الوطني المصري ،المو قع:www.almaglesalwatany.org
 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي https://www.mtatf.gov.dz :62627- Rapport :
-Chambre de métiers et de l’artisanat : Les chiffres essentiels de l’artisanat, France, Janvier 2011.
- Direction Générale Des Impôts : Guide Fiscal De L’artisan traditionnel, Algérie, 2011.

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

576

براهمي وهيبة

- Ministère De l’industrie, De La PME, Et De La Promotion de L’investissement, rapport n °1, Développement
Local : concept, stratégies, et Benchmarking, série politique économique et développement, DGVEES,
Document de travaille N°33, Algérie, septembre 2011.
--Ministère de l’industrie, de la pme et de la promotion de l’investissement, bulletin d’information statistique
de la pme n° 18, 20, 22.
- Ministère de la pme er de l’artisanat : Plan d’action pour le développement de l’artisanat Horizon 2010, Alger,
2003.
8- Sites Internet :
- Bilan des activités et des emplois dans le secteur de l’artisanat de l’année 2008-2011, Et, Activités et emplois
crées dans le cadre de l’artisanat durant le 1er semestre 2012, Algérie, sur le site : www.mta.gov.dz, le
11/10/2012
-https://iranintl.com , consulté le 16/04/2021.
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دور الرقابة الجبائية كأساس لتجسيد الالمركزية في التسيير وتنويع مصادر تمويل التنمية المحلية في الجزائر

دور الرقابة الجبائية كأساس لتجسيد الالمركزية في التسيير
وتنويع مصادر تمويل التنمية المحلية في الجزائر
The role of fiscal control as a basis for the embodying decentralization in management
and diversifying sources of financing for local development in Algeria
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:ملخص
هدفت الدراسة إلى إبراز دور الرقابة الجبائية في الجزائر كأساس لتجسيد الالمركزية في التسيير وتنويع
 حيث قامت السلطات العمومية بإصالحات عميقة للنظام الجبائي قصد،مصادر تمويل التنمية المحلية
 نتج عنها تفعيل الرقابة الجبائية وتحقيق الالمركزية في تسيير الجماعات،استغالله بالشكل المطلوب
.المحلية ومنحها موارد مالية ذاتية متنوعة
توصلت الدراسة إلى أن الرقابة الجبائية تعتبر أداة فعالة للتحصيل الجبائي وتجسيد الالمركزية في
 خاصة في ظل، ودعمها لجهود تنويع مصادر تمويل التنمية المحلية في الجزائر،تسيير الجماعات المحلية
 ومواجهة اإلدارة الجبائية لمجموعة من التحديات أثرت على.Covid19 شح الموارد الناتجة عن جائحة
، منها ما هو داخلي كضعف كفاءة الموارد البشرية وغياب الثقافة الجبائية،وصولها للفعالية المطلوبة
.ومنها ما هو خارجي كالفساد واالقتصاد الموازي والتهرب والغش الضريبيين
، الالمركزية في التس ـ ـ ــيير، الجماعات المحلية، الرقابة الجبائية، اإلص ـ ـ ــالحات الجبائية:الكلمات المفتاحية
.تمويل التنمية المحلية
Abstract:
The study aimed to highlight the role of fiscal control in Algeria as a basis for embodying
decentralization in management and diversifying sources of financing for local development, as
the public authorities carried out deep reforms to the fiscal system in order to exploit it in the
required manner, which resulted in activating fiscal control and achieving decentralization in the
management of local communities and granting them various self-financial resources.
The study concluded that fiscal control is an effective tool for fiscal collection and the
embodiment of decentralization in the management of local communities, and its support for
efforts to diversify sources of financing for local development in Algeria, especially in light of the
scarcity of resources resulting from the Covid19 pandemic. The fiscal administration faced a
number of challenges that affected its access to the required effectiveness, including internal ones,
such as weak human resource efficiency and the absence of fiscal culture, and some external ones
such as corruption, parallel economy, tax evasion and fraud.
Keywords: Tax reforms; Fiscal control; Municipalities and local communities; Decentralization
of management; Financing of local development.
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شهد العالم خالل العقدين األولين من القرن الحادي والعشرين العديد من التحوالت االقتصادية
الكبرى ،األمر الذي انعكس على البلدان النامية التي وجدت نفسها أمام عدة تحديات فرضتها الظروف
الداخلية والخارجية ،من بينها الجزائر التي تسعى جاهدة لمواكبة التطورات الحاصلة ومسايرة هذه
التحوالت لتحقيق التنمية االقتصادية والتي تحتاج بدورها إلى تمويل ،لذا باشرت السلطات العمومية إلى
العديد من اإلصالحات االقتصادية للعبور نحو إقتصاد السوق ،والذي أصبح اتباعه حتمية بعد فشل
النظام االشتراكي في تحقيق التنمية االقتصادية وضرورة البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
وعليه سوف نحاول من خالل دراستنا هذه اإلجابة على إشكالية البحث الموالية :كيف تسهم الرقابة
الجبائية في تفعيل الالمركزية في تسيير البلديات وتنويع مصادر تمويل التنمية المحلية في الجزائر؟
لإلجابة على السؤال الرئيس ي السابق ،قمنا بطرح مجموعة من األسئلة التالية:
فيما تتمثل اإلصالحات الجبائية التي قامت بها الجزائر؟
كيف يمكن تحقيق الالمركزية في تسيير البلديات من خالل الرقابة الجبائية؟
هل ساهمت اإلصالحات في الرقابة الجبائية التي باشرتها السلطات العمومية في دعم مصادر تمويل
التنمية المحلية وتحقيق نوع من االستقاللية المالية للبلديات في الجزائر؟
تتمثل فرضية البحث الرئيسية فيمايلي  " :سعت السلطات العمومية في الجزائر الى القيام بالعديد
من االصالحات الهيكلية لنظامها الجبائي ،وهذا من خالل تفعيل الرقابة الجبائية بهدف تحقيق الالمركزية
في تسيير الجماعات المحلية ،وتنويع مصادر تمويل التنمية المحلية بها ".
تتجسد أهمية البحث من ازداد اهتمام الدولة الجزائرية بالجباية المحلية لكونها تعتبر موردا
اقتصاديا هاما لتنفيذ السياسة المالية العامة للدولة ،وعامال أساسيا في تحقيق خطط التنمية المحلية
على مختلف المستويات االقتصادية ،حيث اعتمدت الجزائر في سياستها االقتصادية على قوانين وإصالحات
مست على وجه الخصوص السياسة الجبائية من خالل إصالحات  ،2116حيث تهدف هذه اإلصالحات
بشكل رئيس ي إلى تبسيط وعصرنة النظام الجبائي نظرا لتعقده في كثرة الضرائب والرسوم ،إضافة إلى
العيوب والنقائص التي كان يتميز بها.
هذه السلبيات جعلت من اإلصالح الضريبي ضرورة لمواجهة تحديات أزمة كوفيد 21-وتداعياتها
االقتصادية على الجزائر بداية من مارس  ،6262فقد شكل إصالح النظام الجبائي أحد أهم محاور إصالحات
الحكومية ،والتي يمكن تحقيق من خالله مجموعة من األهداف تتمثل أساسا في تفعيل الرقابة الجبائية،
وتحسين أداء الجباية المحلية من خالل الالمركزية في التسيير ،والبحث عن جيوب تمويل جديدة لتحقيق
التنمية االقتصادية المحلية.
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نهدف من خالل دراستنا هذه إلى التعريف بماهية اإلصالحات الجبائية التي باشرتها الدولة الجزائرية،
والتطرق إلى دور الرقابة الجبائية والتدقيق الجبائي في ضمان الالمركزية في تسيير البلديات ،وتنويع مصادر
تمويل التنمية المحلية في ظل تداعيات جائحة  Covid–19وانخفاض عائدات جباية المحروقات ،وجهود
تنمية مناطق الظل بالبلديات المعوزة .وذلك وفق منهي وصفي واستقرائي ،وعليه قمنا بتقسيم دراستنا
هذه الى:
المحور األول :اإلصالحات الجبائية في الجزائر.
المحور الثاني :تحقيق المركزية التسيير من خالل تفعيل الرقابة الجبائية.
المحور الثالث :تنويع مصادر تمويل التنمية المحلية في الجزائر في ظل إصالحات الرقابة الجبائية.

 .6اإلصالحات الجبائية في الجزائر:
إن السعي الدائم للسلطات العمومية الجزائرية إلى تحقيق مجموعة من األهداف من خالل سياستها
الجبائية ،باإلضافة إلى التغيرات الدائمة في البيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،جعل من اإلصالحات
الجبائية ضرورة حتمية ،حيث عرف النظام الجبائي الجزائري العديد من اإلصالحات لعل أبرزها إصالح
سنة  ،2116وما تلته من إصالحات أخرى من خالل قوانين المالية السنوية والتكميلية ،والتي سعت في
مجملها إلى إقامة نظام جبائي ذو كفاءة ،قائم على مجموعة من الضرائب الممكن تطبيقها عمليا ،وال تلقى
معارضة اجتماعية من خالل تكيفها مع األوضاع االقتصادية السائدة.
 .2 .6مفه ــوم اإلصالحات الجبائيـة:
يعرف اإلصالح الجبائي على أنه التغير المقصود للنظام الجبائي القائم بهدف التكفل بالحاجات
الجديدة أو المعدلة ،واالستجابة للقيود البيئية المحيطة الجديدة ،حيث البد أن يأخذ بعين االعتبار
الخصوصيات والمميزات االقتصادية واإلجتماعية والسياسية الخاصة بكل بلد (قدي عبد المجيد ،دراسات
في علم الضرائب ،6222 ،ص .)611
كما يمثل اإلصالح الجبائي مختلف التغيرات التي تطرأ على النظام الجبائي في الدولة لمواكبة
التطورات االقتصادية واالجتماعية ،أو لتحقيق خطط التنمية في مرحلة من المراحل (عثمان سعيد عبد
العزيز ،العشماوي شكري رجب ،6221 ،ص  .)202مما سبق يمكننا استنتاج الخصائص التالية لمصطلح
اإلصالح الجبائي (عفيف عبد الحميد ،6222/6221 ،ص ص :)222-221
أوال -ظاهرة عامة وضرورية :ففي ظل تحرك اقتصاديات بلدان العالم نحو التطوير :وذلك بعد التغيرات
المتالحقة التي شهدتها في السنوات الماضية ،مثل االتجاه نحو التكتالت االقتصادية لمجموعة من الدول
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أو القوى االقتصادية ،واتفاقيات تحرير التجارة الدولية ،وكذلك العمل نحو تحويل القطاع العام إلى قطاع
خاص أو ما يعرف بالخوصصة ،هذا ما دفع إلى ضرورة إحداث إصالح جبائي عالمي في مختلف النظم
الضريبية والجبائية التي تتأثر بهذه األحداث ليشمل جميع الدول المتقدمة والنامية.
ثانيا -اإلصالح الجبائي هو إصالح اقتصادي :يقصد باإلصالح االقتصادي نقل االقتصاد الوطني ككل من
وضع تشوبه العيوب واالختالالت إلى وضع خالي منها ،ويمكن االعتماد في هذا االطار على الضرائب كأداة
فعالة في إنجاح خطوات اإلصالح االقتصادي ،مما يتطلب تطويرا في النظام الجبائي ذاته حتى يستطيع
تحقيق أهداف خطة اإلصالح االقتصادي في الدولة.
ثالثا -تعدد أنماط اإلصالح الجبائي وأهدافه :وهذا بتعدد أهدافه وغاية القائمين عليه ،إذ يمكن أن يكون
جزئيا إلصالح خلل تشريعي في القانون الضريبي ،أو لسد ثغرة من ثغرات القانون ،أو بهدف الحد من التهرب
الضريبي ،كما يمكن أن يكون شامال يسعى إلى تحقيق أهداف عدة من أهمها تبسيط النظام الجبائي.
 . 6.6أسباب اإلصالح الضريبي في الجزائــر:
إن أسباب ودوافع اإلصالح الضريبي تكمن في نقائص وعيوب النظام الجبائي القديم ،وتتمثل العيوب
التي شكلت سببا للقيام باإلصالحات الضريبية مايلي:
أوال -ضعف الجهاز اإلداري :إن النقص في المعلومات والبيانات المالية تعكس بالدرجة األولى ضعف الجهاز
اإلداري القائم على تنظيم الضرائب وتحصيلها ،مما يؤدي إلى زيادة ظاهرة التهرب الضريبي ،عالوة على
الفساد اإلداري والمالي (بن طاطة عتيقة ،6221/6224 ،ص .)02
ثانيا -تعقد وعدم استقرار النظام الضريبي :تواجه المؤسسات االقتصادية الجزائرية نظاما ضريبيا معقدا،
وذلك نتيجة لتنوع الضرائب وتعدد معدالتها ،باإلضافة إلى اختالف مواعيد تحصيلها ،حيث جعلت هذه
العوامل من النظام الضريبي صعب التطبيق والتحكم فيه ،مما صعب من مهام تحصيل وجباية الضرائب
ومن الوضعية المالية المؤسسة معا (ناصر مراد،اإلصالح الضريبي في الجزائر وأثره على المؤسسة
والتحريض االستثماري ،2112 ،ص ص .)60-66
ثالثا -نظام ضريبي غير مالئم لمعطيات المرحلة الراهنة وارتفاع الضغط الضريبي :لقد أصبح الضريبي
النظام السابق غير مالئم ،وال يتكيف مع متغيرات وتحديات بيئة المؤسسات االقتصادية الجزائرية خاصة
بعد اإلصالحات الضريبية وأمام المعطيات الجديدة للسوق (قدي عبد المجيد ،فعالية التمويل بالضريبة
في ظل التغيرات الدولية ،2112 ،ص .)21
رابعا -ثقل العبء الضريبي :كانت تعاني المؤسسات الجزائرية من ارتفاع وطأة الضرائب على أرباح الشركات،
حيث يعتبر العبء الضريبي جد ثقيل على كاهلها بسبب تعدد الضرائب وارتفاع معدالتها ،ما يشكل خطرا
على على مالءة خزينتها ،كما أنه يمثل أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في عدم توازنها المالي (قاش ي
يوسف ،6221/6224 ،ص .)211
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خامسا -عدم فعالية الحوافز الضريبية في توجيه االستثمار الخاص  :بالرغم من صدور العديد من قوانين
االستثمار الخاص خالل الفترة التي سبقت إصالحات  ،2116والتي كانت موجهة أساسا لتشجيع االستثمار
في القطاع الخاص من خالل سياسة التحفيز الجبائي ،إال أنها فشلت في تحقيق األهداف المرجوة منها،
ويعود ذلك إلى أسباب متعددة أهمها اإلجراءات التعجيزية للقطاع الخاص التي جاءت بها القوانين المتتالية
خالل الفترة الممتدة بين  2120و  ،2112باإلضافة إلى الظروف السياسية واالقتصادية غير المالئمة آنذاك
(قدوري نور الدين ،6222/6221 ،ص .)10
 . 0.6أهداف اإلصالح الجبائي للمالية المحلية في الجزائــر:
إن إصالح نظام المالية والجباية المحليتين يستجيب لعدة أهداف واحتياجات استعجالية من جهة،
وأهداف إستراتيجية من جهة أخرى ،فبالنسبة لألهداف االستعجالية فإن اإلصالح يهدف وبشكل مستعجل
إلى إحداث نوع من التوازن في ميزانيات الجماعات المحلية ،فقد شهدت هذه األخيرة على مر  22عاما
الماضية تضاعفا كبيرا في عدد البلديات العاجزة ،وتطور كبير في عمليات االستدانة ،وهذا ليس فقط من
أجل تغطية احتياجات االستثمار بل حتى لتغطية األعباء العادية للتسيير .أما على المستوى االستراتيجي
فإن الهدف من اإلصالح هو إعطاء الجماعات المحلية الوسائل الالزمة والكافية إلنجاز المهام المنوطة إليها
على أكمل وجه ،ويجعلها في وضعية تسمح لها بالتدخل في تسيير الشؤون المحلية بشكل أكثر ضمانا وبفعالية
دائمة .وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تعددت مبادرات أو محاوالت إصالح المالية والجباية المحليتين ،فقد تم
وضع العديد من اللجان المكلفة باإلصالح منذ سنة  2120دون الوصول إلى إصالح عميق وشامل ،فالعديد
من هذه المحاوالت يتم تأجيلها ثم ترجمتها في النهاية عن طريق إجراءات تعديلية بسيطة يتم إدخالها
بموجب قوانين المالية المتعاقبة ،دون أن يكون لها تأثير واضح وحقيقي على مستوى الموارد المحصلة
للجماعات المحلية .أما في الجانب المالي فإن عمليات مسح ديون البلديات التي بدأت منذ سنة  2112فيما
يتعلق بالديون المتراكمة إلى غاية ديسمبر  ،2141فهو يقدر بــأكثر من خمسة مليار دج ،والتي تم تغطيتها من
طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلية  ،FCCLوامتدت هذه العملية إلى غاية الفترة 6222-2111
بالنسبة لجميع الديون المتراكمة إلى غاية سنة  ،2111بمبلغ إجمالي قدره  66مليار دج ،والذي تم التكفل
به من ميزانية الدولة (يوسفي نور الدين ،6222/6221 ،ص ص  .)202-201وقصد إيجاد نظام ضريبي
يتماش ى مع التغيرات البيئية التي شهدتها الساحة االقتصادية العالمية ،وهذا من خالل العمل على تجاوز
تغطية نقائص النظام الضريبي القديم ،نجد من أهم األهداف التي كان المشرع الضريبي يرمي لبلوغها
مايلي:
أوال -أهداف اجتماعية :تتمثل فيمايلي (بريي ي عبد الكريم ،6221 ،ص :)622
التوسع ف ي استعمال الضريبة التصاعدية على حساب الضريبة النسبية ،ذلك أن الضريبة التصاعدية
أكثر عدالة من الضريبة النسبية ،حيث أنها تراعي مختلف مستويات دخل المكلفين بالضريبة.
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إعادة توزيع المداخيل والثورة بين أفراد المجتمع بشكل عام.
التمييز بين األشخاص الطبيعيين والمعنويين في المعاملة الضريبية ،وذلك بإخضاع كل منهما إلى
معاملة ضريبية تتماش ى مع ظروف كل طرف.
التقليل من استهالك المنتجات الضارة عن طريق فرض رسوم عالية على انتاجها.
األخذ بعين االعتبار المقدرة التكليفية لألفراد ،وهذا بمراعاة الظروف الشخصية لكل ممول ،مع
التوسع في منح اإلعفاءات الضريبية ألصحاب المداخيل الدنيا.
تشخيص المستثمرين بتوسيع نشاطاتهم نحو ترقية الشغل وامتصاص البطالة لتجنب اآلفات
االجتماعية.
ثانيا -أهداف اقتصادية :من أهمها مايلي (محرزي محمد عباس  ،6222/6221ص :)261
تحقيق نمو اقتصادي من خالل ترقية االدخار وتوجيه نحو االستثمار المنتج ،مع تخفيف الضغط
الضريبي المفروض على األفراد والمؤسسات.
توجيه الموارد االقتصادية نحو المناطق التي ترغب الدولة في ترقيتها.
العمل على تحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات ،لكون هذه األخيرة هيمنت عليها المنتجات
البترولية ،وهذا في ظل عدم استقرار السوق النفطية.
توفير حوافز للقطاع الخاص وإنشاء مساحة اقتصادية تسودها المنافسة العامة والكاملة بين
المتعاملين.
العمل على استقرار االقتصادي الوطني من خالل التخفيف من الضغوط الضريبية ،والتي تؤثر على
القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة ،ومحاربة حاالت االنكماش من جهة أخرى.
ثالثا -أهداف مالية :وهي تتجسد فيمايلي (قالب ذبيح لياس ،6222/6222 ،ص :)22
زيادة الحصيلة الضريبية لكونها مورد أساس ي لخزينة الدولة بهدف تغطية النفقات العامة.
إدخال الرسم على القيمة المضافة مدعما بقواعد تسمح بتنمية اإلنتاج واالستثمار ،لما يتمتع به
هذا الرسم من مزايا.
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توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض المعدالت ،ألنها سابقا كانت أوعيتها ضيقة وأسعارها غير مستقرة.
تخصيص إيرادات الجباية العادية لتغطية نفقات التسيير ،وذلك نتيجة لتقلبات مداخيل الجباية
البترولية.
 . 1.6مجاالت اإلصالح الجبائي في الجزائــر:
هناك العديد من القضايا المتعلقة باإلصالح الضريبي والتي تتطلب المراجعة ،وأهم هذه القضايا
العمل على تصحيح التشوهات الهيكلية في نظام الضرائب ،وكذا زيادة اإليرادات الجبائية وتخفيض عجز
الميزانية باالعتماد على تخفيض الضغط الضريبي على رقم األعمال ،وإدخال الضريبة على القيمة المضافة،
وإقرار ضريبة على أرباح الشركات... ،الخ ،ويمكن إجمال أهم مجاالت اإلصالح الضريبي فيمايلي:
أوال -توسيع الوعاء الضريبي :يتم ذلك بطريقتين ،الطريقة األولى هي إنشاء أدوات جديدة لتشمل أنواعا
جديدة من الضرائب على الدخول أو السلع االستهالكية ،أو الضرائب البيئية التي يكون الغرض األساس ي
منها حماية البيئة ،أو فرض ضرائب على نشاطات القطاع غير المهيكل من خالل مؤشرات خاصة تعكس
نوع النشاط ودرجته .أما الطريقة الثانية ف ي زيادة كفاءة النظام بما يسمح الوصول إلى شرائح لم تكن
تغطى في السابق ،وفي الحقيقة فإن النوع الثاني هو المقصود في عمليات اإلصالح الضريبي في البلدان
النامية ،حيث يؤدي ضعف الجهاز اإلداري المنظم لعملية جباية الضرائب إلى فقدان جزء كبير من حصيلتها
الضريبية.
ثانيا -ترشيد معدل الضريبة :تأتي عملية ترشيد معدل الضريبة بعد توسيع الوعاء الضريبي في الحدود التي
تسمح بها اإلدارة الضريبية ،ولكن كما هو معروف فإنه كلما زادت معدالت الضريبة زاد مقدار التعقيد
الضريبي وزادت معه مشكالت التجنب والتهرب الضريبيين ،لذلك فإن عملية الترشيد تعني بالدرجة األولى
تقليل الفوارق بين تلك المعدالت في الهيكل الضريبي ،وقد دلت التجارب العملية في البلدان النامية أن
هناك ضغوطا كبيرة للقيام بعملية الترشيد هذه إذا ما زادت تلك المعدالت ،ومن أهم متطلبات القيام
بعملية الترشيد توفر المعلومات الدقيقة والتي تسمح للتفريق بين األوعية الفرعية أو الجزئية المختلفة،
وتعاني البلدان النامية بالخ صوص نقصا شديدا في هذه المعلومات ،ما ينعكس سلبا على هيكل المعدل
الضريبي فيها.
ثالثا -االتساق بين األدوات الضريبية :من الضروري النظر إلى النظام الضريبي كله في سياق القيام بعملية
اإلصالح ،ذلك أن عملية إصالح نوع واحد من الضرائب قد تكون على حساب نوع آخر ،وعندما يفتقر
اإلصالح إلى التنسيق والتتابعية فقد تحدث سلبيات تنعكس على مستوى كفاءة الجباية وفعاليها.
رابعا -تحسين أداء الجهاز االداري :دلت التجارب الدولية في هذا المجال على أهمية التنسيق بين مستوى
اإلصالحات الضريبية من جهة ،ومستوى فعالية الجهاز اإلداري وقدرته على التكيف والتحسن السريع في
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األداء من جهة أخرى ،بل إن بعض الباحثين أشار إلى أن مقدرة الجهاز اإلداري على التصحيح والتكيف
السريع تعتبر العنصر الحاسم في نجاح عملية اإلصالح أو فشلها ،خصوصا خالل مراحل التنفيذ (بوزيدة
حميد ،6222/6222 ،ص .)20
.2.6

السياق الدولي والوطني لإلصالح الضريبي:
عرفت الساحة االقتصادية الدولية والوطنية تحوالت جذرية بداية من سنة  ،2116مما دفع

بالسلطات العمومية إلى مواكبتها عن طريق إحداث تغيرات جذرية في نظامها الضريبي ،ليكون أكثر تكيفا
وفعالية وتحقيقها للنتائج المرجوة.
أوال -السياق الدولي لإلصالح الضريبي :تزامن اإلصالح الضريبي في الجزائر مع عدة تحوالت هامة عرفتها
الميادين والمجاالت االقتصادية الدولية ،والتي تمثلت فيمايلي (ناصر مراد ،اإلصالحات الضريبية في الجزائر،
 ،6220ص :)61
فشل أداء النظام االشتراكي ،وسيطرة النظام الرأسمالي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية التي
تتحكم في إدارة االقتصاد العالمي ،وذلك باالستعانة بالمؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي ومنظمة
التجارة العالمية.
إعادة هيكلة االقتصاد العالمي نتيجة الثورة العلمية التكنولوجية ،بما أفرزته من تحوالت جديدة في
سياق تداعيات ظاهرة العولمة.
االتجاه ا لمتزايد نحو التكتل االقتصادي بين البلدان المتقدمة ،والذي يتطلب تنسيق االليات
االقتصادية لهذه الدول ،وتدعيم قدراتها التفاوضية في مجال التجارة العالمية.
إستثمار أزمة التنمية في دول العالم الثالث نتيجة تراكمات أزمة المديونية ،ما جعلها تخضع
لضغوطات فيما يتعلق بتعقيدات شروط االقتراض في األسواق المالية الدولية ،ونمو أعباء خدمات
الديون.
ثانيا -السياق الوطني لإلصالح الضريبي :إن االنخفاض الحاد الذي شهدته أسعار البترول سنة  2142أدخل
الجزائر في أزمة خانقة ،حيث تراجعت معدالت النمو مع ارتفاع في اجم مديونيتها ،ولتحسين وضعية
االقتصاد الوطني بادرت السلطات العمومية الجزائرية إلى حزمة من اإلصالحات ،وعلى رأسها التوجه نحو
اقتصاد السوق الذي كرسه دستور سنة  ،2141ومست هذه اإلصالحات العديد من الجوانب من بينها
(بتصرف الباحثان نقال عن :

اإلصالحات الضريبية في الجزائر،6220 ،
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أ -تحول عالقة الدولة بالمؤسسات االقتصادية :في ظل اإلصالحات االقتصادية تحولت الدولة إلى مالكة
لرأس مال المؤسسة عن طريق صناديق المساهمة وليست مسيرا لها ،وأصبحت عالقة الدولة بالمؤسسات
خاضعة لقواعد الفعالية والمردودية االقتصادية ،لذلك اقتصر تدخلها على التخطيط التوجي ي لتحديد
أهداف وقواعد التنمية الشاملة ،مستخدمة في ذلك أدوات الضبط االقتصادي المناسبة.
ب -إصالح نظام األسع ــار :في ظل االستقاللية ولتمكين المؤسسة من اتخاذ القرار تمت مراجعة نظام األسعار
من خالل القانون رقم  26-41 :المتعلق باألسعار ،والذي يميز بين نوعين من األسعار هما األسعار المقننة
واألسعار الحرة.
ت -إصالح التجارة الخارجيــة :عملت السلطات العمومية الجزائرية على تحرير التجارة الخارجية من خالل
الرفع التدريجي الحتكار الدولة لها ،وهذا ما جاء به القانون رقم  ،61-44 :والذي سمح لكل مؤسسة أن
تخصص مبلغ محدد من النقد األجنبي واالئتمان حسب مقدرتها الخاصة.
ث -إصالح الجهاز المصرفــي :وذلك من خالل قانون النقد والقرض الذي أوجب على القطاع المالي مراعاة
معايير المخاطرة والمردودية المالية ،ودراسة جدوى المشاريع المقدمة من قبل المؤسسات ،مع إرساء
مبدأ توحيد المعاملة بين المؤسسات العمومية والخاصة في إمكانية الحصول على اإلئتمان.
 .0تحقيق المركزية التسيير من خالل تفعيل الرقابة الجبائية:
يعتمد التصور السليم لالمركزية التسيير على آليات ومؤسسات تقنية ومالية جد محكمة تكون فيها
حقوق المتدخل وواجباته منسجمة وتحظى بعناية مستمرة ،كما أن التفعيل الحقيقي لالمركزية يرمي إلى
إشراك المواطن في إدارة وتسيير شؤونه المحلية إنطالقا من كون هذه األخيرة تساعد على تربية المواطنين
تربية سياسية صالحة (زغدود علي ،2141 ،ص  )60هذا من جهة ،كما أن الالمركزية التي تتعلق ببرامج
الجماعات المحلية والبرامج القطاعية تعتبر المركزية جزئية ألنها تنحصر في أعمال التسيير ،وتستثني بعض
العمليات ذات التأثير المباشر على التنمية المحلية من جهة أخرى ،وهنا يبرز دورها في تفعيل الرقابة
الجبائية.
.2.0

الرقابة الجبائية ومختلف أشكالها وإجراءاتها:
تعتبر الرقابة الجبائية وسيلة محورية من أجل ضمان احترام العدالة الجبائية بين األفراد المكلفين

بالضريبة أمام التشريع الضريبي ،والنظر في قبول أو إعادة تقييم قيمة الوعاء الضريبي للمكلفين (حموش
خولة ،بزارية أمحمد ،6262 ،ص  ،)021ومكافحة أشكال عدم االنضباط وردع أشكال التهرب والغش
الجبائيين (تومي سومية ،بن عمارة منصور ،6262 ،ص  .)22ف ي تمثل مجموع العمليات واإلجراءات التي
تقوم بها اإلدارة الضريبية ،وذلك من خالل سلطتها القانونية في التحقق من مصداقية تصريحات المكلفين
بالضريبة ،بهدف رفع الحصيلة الجبائية (خذيري صبرينة ،جنينة عمر ،6221 ،ص  ،)060كما توجد للرقابة
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

586

دور الرقابة الجبائية كأساس لتجسيد الالمركزية في التسيير وتنويع مصادر تمويل التنمية المحلية في الجزائر

الجبائية عدة أشكال عامة (شكلية ،على الوثائق والتصريحات) (حموش خولة ،بزارية أمحمد ،6262 ،ص
 ،)022ورقابة معمقة تشمل التحقيق في (المحاسبة ،المصوب ،الوضعية الجبائية الشاملة) (جامع زهرة،
كرمية توفيق ،6262 ،ص ص  ،)2022-2021باإلضافة إلى رقابة الفرق المختلطة ،وعلى المعامالت العقارية
(خذيري صبرينة ،جنينة عمر ،6221 ،ص ص .)062-061
وللرقابة الجبائية عدة إجراءات تشمل إرسال إشعار بالتحقيق في الوثائق المحاسبية ،وتقديم الوثائق
الثبوتية ،مع وجود حق في االستعانة بمستشار جبائي وفق مدة محددة قانونا ،وينتج عنها نتيجة للتحقيق
في الوضعية الجبائية للمكلف ثم تقرير نهائي (مجدوب خيرة ،مصطفى طويطي ،6224 ،ص .)060
 .6.0تجسيد ديمقراطية المشاركة كأساس لتجسيد الالمركزية في التسيير المحلي:
إذا كان المشرع الجزائري قد منح اختصاصات للجماعات المحلية فإن هذا يدل على أنه يريد أن
يخص مواطني البلديات لمشاركة فعلية في إدارة شؤونهم ،ألنهم أعلم بها من غيرهم ،وفي هذا االطار يمثل
المجلس المنتخب قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ،فتحقيق
الفعالية في التسيير ال يمكن تحقيقها في إطار تسيير منغلق على ذاته وال يأخذ بعين االعتبار إال الجوانب
التقنية البحتة ،ألن تسيير الشؤون يتطلب اإلصغاء إلى انشغاالت الجميع .فشرعية المؤسسات المحلية
تتوقف في آخر األمر إلى قدرتها على تلبية حاجات المواطنين ،وانطالقا من ذلك فإن الالمركزية في التسيير
المحلي ال تتجسد إال بفضل المواطنين الذين يطبقونها في الواقع اليومي المعاش ،ويقصد بالمشاركة في
النظام المحلي إسهام المواطنين بطريقة أخرى في التصميم واالشراف على تنفيذ السياسات المحلية عن
طريق جهودهم الذاتية ،أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المركزية المحلية (أحمد رشيد ،2142 ،ص
 ،)16فالمشاركة في التسيير ترقى إلى مستوى يمكن اعتبارها فيه بمثابة ركيزة للتنمية المحلية ،ومن إيجابيات
إشراك الجميع في القرارات المحلية نجد( :بن ناجي شريف ،6222 ،ص .)241
تكريس التشاور حول جميع العمليات التي تتعلق بمواطني البلديات ،إذ يمكن تطبيق بعضها في ميدان
التهيئة العمرانية ،عن طريق القضاء على السكن الهش الذي ال تتوفر فيه الشروط الصحية والتنموية.
تقديم حسابات عن استعمال األموال العمومية ،إذ أن شفافية الحسابات من شأنها أن تسترجع
الثقة والمصداقية اللتين تعتبران من موجبات المشاركة الفعلية للمواطنين.
من شأن ترقية مشاركة المجتمع أن يرسخ الحس المدني أكثر ،مع تمكين المواطنين من معرفة
الصعوبات الواجب تحملها ،وبالتالي التقليل من حدة االستياء وتحسين التكفل بشؤونهم على مستوى
األحياء والقرى ،أو على مستوى بعض الفئات االجتماعية السيما فئة الشباب ،وأن تبرز في األخير بشكل
أكبر روح التضامن التي يتحلى بها المجتمع المحلي.
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إعادة المصالحة بين اإلدارة والمرفق العام من خالل ضبط إستراتيجية فعالة للحوار ،تقوم على
أساس مد قنوات اتصال إيجابي يساعد على امتصاص الضغط االجتماعي.
وفي سياق دعم مشاركة المواطنين في التكفل بالشؤون المحلية نرى أن هناك دور كبير تلعبه
الجماعات المحلية في ذلك ،إذ يتعين عليها القيام به في إطار التكفل بتسيير الشؤون المحلية وذلك في ظل
احترام المهام المسندة من اإلدارة إلى األفراد المنتخبين (بن ناجي شريف ،6222،ص .)241
 .0.0إقـ ــامة برامج تنمية المركزيــة أكثر فعالية على المستوى المحلي:
لقد سعت الجزائر منذ االستقالل إلى تجهيز الجماعات المحلية ببرامج وإمكانيات معتبرة تسمح لها
القيام بمهامها المنوطة ،إذ البد من تجميع مختلف األنشطة ضمن برامج موحدة ،األمر الذي يؤدي إلى
تنسيق أمثل وأفضل في برمجة المشاريع .إن تحقيق الالمركزية التي تتعلق ببرامج البلدية والبرامج القطاعية
تعتبر المركزية جزئية النحصارها في أعمال التسيير ،وأنها تستثني بعض العمليات ذات التأثير المباشر في
تحقيق التنمية المحلية ،وفي هذا اإلطار ينبغي بشكل خاص (المجلس الوطني االقتصادي واإلجتماعي
والبيئي ،6222 ،ص :)22
مراجعة مجال تدخل البرامج القطاعية الالمركزية للتحديد الدقيق لمحتوى البرامج الذي يجب أن
يطابق الخدمة العمومية القاعدية التي تتكفل بالخصوصيات المحلية.
توضيح مسؤوليات المشاركين في عمليات اتخاذ القرار من خالل رد االعتبار إلى المستوى المركزي
لمهام التصور والتحليل والتقدير والتقييم والرقابة ،على حساب صالحيات التسيير التي تشكل حاليا
القسط األوفر من نشاطاتهم.
تحديد النفقات العمومية المحلية المتكررة عن برمجة المشاريع.
إنشاء هيئة جهوية استثمارية تكلف بتأطير الجماعات المحلية في مجال الدراسات الخاصة
للمقا ييس ،والحث على التضامن بين الجماعات المحلية ،وتنسيق مخططات التهيئة اإلقليمية
وتمويلها.
وضع إطار مرجعي متعدد السنوات يتمحور حول تحقيق النتائج ،وذلك من أجل تنفيذ السياسات
القطاعية والتنمية المحلية المنبثقة عن السياسات المالية العمومية.
تحويل البرامج القطاعية الالمركزية والبرامج البلدية للتنمية إلى برنامج وحيد.
مما تقدم ،نستنتج بأن إصالح الرقابة الجبائية على مستوى الجماعات المحلية يمثالن ركيزة في القيام
بعملية تغيير جذرية لجميع الهياكل القاعدية والمركزية ،ويصاحبهما مجموعة من النتائج واآلثار من أهمها
االمتيازات والتحفيزات الجبائية سعيا من السلطات العمومية إلى استقطاب استثمارات المؤسسات ،ومن
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بين نتائج هذه اإلصالحات نجد تبسيط النظام الجبائي من خالل وجود إدارة ممركزة ومتخصصة ،ومحاولة
تحقيق توازن مالي واقتصادي من خالل التحفيزات الجبائية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المحلية،
والتقليص من الغش والتهرب الضريبي عن طريق تقنيات جديدة للرقابة الجبائية ،فال تقوم إدارة جبائية
فعالة دون وجود موارد جبائية كفؤة ،وهذا ما حرصت عليه الرقابة الجباية المحلية عن طريق مجموعة
من المؤشرات العامة واالقتصادية.
 .1تنويع مصادر تمويل التنمية المحلية في الجزائر في ظل إصالحات الرقابة الجبائية:
إن موضوع إصالحات الرقابة الجبائية فيما يخص التوازن االقتصادي يتمثل أساسا في إيجاد
تحفيزات جبائية الهدف منها هو تحقيق التنمية االقتصادية المحلية المستديمة (شتوي موس ى،)6222 ،
وهذا من خالل إيجاد سبل التمويل عن طريق الزيادة في عدد االستثمارات خاصة تلك الموجهة للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،إذ نجد أن اإلصالحات الجبائية قد أخذت بعين االعتبار مبدأ العدالة ،حيث قامت
السلطات العمومية في الجزائر بإبرام العديد من االتفاقيات مع مختلف بلدان العالم والتي تهدف إلى إيجاد
تنظيم مصرفي جبائي وجمركي مالئم الستقطاب اإلستثمارات األجنبية .وفي هذا اإلطار وحرصا على تجسيد
مبدأ العدالة والمساواة أمام الضريبة ،تم اتخاذ عدة تدابير على المستوى التشريعي ،حيث تم تأسيس
تقنيات جديدة للرقابة الجبائية من أجل تقوية وسائل مكافحة مختلف أشكال اإلضرار بثروة الوطن بما
فيها محاربة الغش والتهرب الضريبيين ،وفي هذا الصدد تم استحداث مصالح مختصة في الرقابة الجبائية
وهي (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:)2112 ،
المديرية الفرعية للرقابة والبطاقيات على مستوى كبريات المؤسسات.
المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث على مستوى مركز الضرائب.
المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث على مستوى المركز الجواري للضرائب.
المصالح الجهوية للبحث والمراجعات على مستوى المديرية الجهوية للضرائب.
وحتى يعطي اإلصالح الجبائي النتائج المرجوة منه البد أن يكون مدعوم بإدارة ضريبية فعالة ،ويتحقق
هذا األمر من خالل إنتقاء الموارد البشرية بعناية وكفاءة ،مع مراعاة مسارهم الوظيفي ومؤهالتهم المهنية
واستعداداتهم النفسية للعمل في اإلدارة الضريبية.
.2.1

دور تنويع مصادر الموارد المالية في تحقيق التنمية المحلية في إطار الرقابة الجبائية:
تتمتع الجماعات المحلية بصالحيات ومهام متعددة ومختلفة لشغل وظائفها ،ولهذا من الضروري

تحقيق تنمية محلية بمعناها الشامل عن طريق توفير موارد مالية متنوعة يمكنها تحقيق مجموعة من
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األهداف المتمثلة في إشباع الحاجيات االقتصادية ،المتمثلة أساسا في تحسين مستوى المعيشة لدى أفراد
المجتمع من خالل القيام بمختلف المشاريع ،والتي ستوفر بدورها سلع وخدمات تستعمل إلشباع حاجيات
األفراد ،هذا باإلضافة إلى أهداف أخرى إجتماعية وسياسية وإدارية كلها تحتاج إلى المزيد من الموارد
المالية لكي يتم تحقيقها بالشكل المناسب ،خاصة إذا كان تحقيق هذه األهداف مرتبط بتوفر التمويل
الالزم (عبد المطلب عبد المجيد ،6222 ،ص.)64
كما قد يصادف تمويل جهود التنمية المحلية العديد من العقبات والعراقيل لعل من أبرزها هو
ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات وإقامة المشاريع ،والذي يكون ناتج عن عوامل داخلية تخص البيئة الداخلية
للتنمية المحلية ،وتنحصر أساسا في زيادة األجور وارتفاع أسعار الخدمات ومستلزمات تقديم الخدمة،
باإلضافة إلى عوامل خارجية مرتبطة بالسياسات االقتصادية العامة اإلصالحية التي تشمل مجموعة من
العوامل أو المتغيرات التي تؤدي إلى زيادة تكلفة تقديم الخدمات وإقامة المشاريع الخاصة ،يضاف إلى ذلك
اتساع نطاق الخدمات وتزايد أاجام المشاريع المحلية يؤدي بصورة آلية إلى تزايد تكلفتها تلقائيا ،حيث
يلقي هذا االتجاه بعبء كبير على القائمين باإلدارة المحلية ،ويستلزم بضرورة بذل المزيد من الجهود لتعبئة
الموارد المالية المحلية إلحداث التنمية المنشودة ،والبحث عن أفضل السبل إلدارتها وحسن استغالل
الموارد المتاحة.
إال أن تزايد اعتماد الجماعات المحلية على اإلعانات الحكومية في تقديم الخدمات والمشاريع الخاصة
بالتنمية المحلية يؤدي إلى قبول اإلدارة المحلية لمزيد من الرقابة الجبائية ،هذا ما أدى إلى تزايد االتجاه
إلى االعتماد الذاتي في تمويل التنمية المحلية والسعي نحو الحصول على موارد مالية لمواجهة تقلبات
التنمية المحلية دون اإلخالل بمبدأ االستقاللية (عبد المطلب عبد المجيد ،6222 ،ص ،)06كما أن هناك
اتجاه فكري آخر يشير إلى أنه في الكثير من البلدان أصبح هناك رغبة متزايدة في تحميل الجماعات المحلية
المزيد من أعباء تمويل التنمية ،ومن هذا المنطلق يمكن استنتاج أن التنمية المحلية تحتاج للمزيد من
تعبئة الموارد المالية التي يمكن أن تحد من معدالت التنمية المطلوبة ،وفي حالة ما إذا رغبت اإلدارة
المحلية في تسريع وتيرتها فإنها في هذه الحالة مطالبة بتعبئة المزيد من الموارد المالية المحلية بكل الوسائل
الممكنة .مع العمل على رفع وتحسين المستوى المعيي ي للمواطنين من خالل تدعيم االستثمار المحلي
وتفعيل دور المواطنين في على المستوى المحلي.
.6.1

تفعيل قاعدة المساهمة في تمويل التنمية المحلية:
لكي تتحقق التنمية المحلية تحتاج البلدان النامية دعما القتصاديات التنمية على المستوى المحلي،

مع مساهمة جهود األفراد إلكمال التقدم االقتصادي ودفعه لتحقيق مستويات مقبولة ،لذا البد من تكثيف
سياسة االتصال مع إشراكهم في القرار المحلي ،وتسخير الجماعات المحلية إلمكانيات حقيقية بغرض
استعمال قدراتها واحتياطاتها قصد مشاركة المواطنين في األعمال المسطرة ،ومن هنا يمكن التفكير
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

590

دور الرقابة الجبائية كأساس لتجسيد الالمركزية في التسيير وتنويع مصادر تمويل التنمية المحلية في الجزائر

مستقبال في جعل الجماعات المحلية التي تعكس رغبات المواطنين من أجل السعي جماعيا إلى تحقيق
أهداف مشتركة تصبوا كلها لتحقيق الصالح العام وتلبية الحاجيات العامة.
فالبلديات ال يمكن لها االضطالع بشكل طبيعي للمكانة والدور المحددين لها على ضوء حالتها المالية،
سواء بسبب النقص في ترشيد استعمال وسائلها ،أو بسبب تنظيم وتوزيع الموارد الجبائية بين المستويين
المركزي والمحلي ،كما أنها تخضع في تصرفاتها المالية لمختلف أنواع الرقابة الجبائية السابقة والالحقة
وهو ما يبين المركزية الكبيرة الممارسة عليها ،ومن ثم وجب تفعيلها بجعلها رقابة ترمي إلى تحرير المبادرات
وليس لعرقلة التسيير المحلي ،مع إعطاء دور أكبر للهيئات الالمركزية في تسيير المالية المحلية.
 .0.1دور التحصيل الجبائي والرقابة الجبائية في استقاللية الذمة المالية وتمويل التنمية المحلية:
تتمتع الجماعات المحلية بذمة مالية مستقلة ،حيث ترصد لها ميزانية خاصة بها نفقاتها وإيراداتها،
إال أنها تتفادى مبدأ أنه ال ضريبة بدون قانون ،حيث أن سلطة إحداث الضرائب والرسوم تعود إلى السلطة
التشريعية ،وعليه يمنع منعا باتا تحصيل أو إنشاء ضريبة غير منصوص عليها في القانون ،وال يمكن للمجالس
الشعبية المحلية إنشاء أي ضريبة أو التغيير في نسبتها إال فيما ينص عليه القانون صراحة (بدو شعيب،
 ،6222ص .)02وعليه ،فالمستفيد األكبر من الضرائب هي ميزانية الدولة التي تتحصل على ضرائب ذات
مداخيل كبيرة تعتبر األساس في إيرادات قوانين المالية ،بينما تتحصل الجماعات المحلية على ضرائب
ضعيفة المداخيل ،باإلضافة إلى تنامي ظاهرة التهرب الضريبي.
إن من أهم أسباب ضعف الموارد الجبائية للجماعات المحلية هو عدم مقدرتها على تحصيل
الضرائب والرسوم نتيجة العديد من األسباب كنقص كفاءة عملية الرقابة الجبائية ،باإلضافة إلى وجود
ثغرات في التشريع الضريبي ،كل هذه العوامل قلصت من الفعالية الجبائية للتمويل المحلي (خالد الخطيب،
 ،6222ص ،)222حيث يعتبر التهرب الضريبي من العوامل األساسية في خفض عوائد الجبائية المحلية،
وبالتالي التخفيض من قدرة البلديات على أداء مهامها ،األمر الذي يتطلب ضرورة اإلسراع في مكافحة وإيجاد
حلول لها ،فمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي يعتبر عامال أساسيا في دعم العدالة الجبائية ودعم الموارد
المالية ،وذلك من خالل تفعيل آليات الرقابة الجبائية وفرض عقوبات صارمة على التهرب الجبائي ،األمر
الذي من شأنه التقليل من استفحال هذه الظاهرة والحد من خطورتها ،ذلك أن معرفة األسباب التي تؤدي
إلى التهرب الجبائي تبقى غير كافية في ظل غياب التحرك الصارم لإلدارة الجبائية للحد من هذه الظاهرة،
والتي ينبغي اتباع إجراءات كفيلة بردعها ،كتدعيم الرقابة الجبائية على تصريحات المكلفين بأداء الضريبة،
فالتصريح هو العملية األساسية التي تحدد وفقا لها قيمة المبلغ الواجب تسديده ،ومن خالله يتم التهرب
جبائيا باعتباره أحسن وسيلة لذلك ،إذا تعلق األمر بقيمة الممتلكات خاصة منها العقارية وكذا مقدار
االئتمان ،فعلى الرغم من أن اإلدارة المركزية قد قامت بالعديد من اإلجراءات في هذا الخصوص إال أن
هذه الظاهرة مازالت مستفحلة .وفي هذا اإلطار أصبح من الضروري تفعيل دور الرقابة الجبائية عن طريق
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تدعيم مصالح الضرائب بالوسائل الحديثة واإلطارات الالزمة ،وكذا إعطاء صالحيات محلية في ميدان
الرقابة الجبائية على مستوى البلدية ،كونها أدرى بقيمة المعامالت التجارية التي تتم على مستوى اإلقليم،
باإلضافة إلى إمكانية تقسيم اإلقليم إلى مراكز تجارية مختلفة من حيث قوة النشاط ،وتحديد قيمة نظرية
دنيا لرقم األعمال الخاص بكل منطقة.
 .2خاتمة:
إن إصالح النظام الضريبي الجزائري جاء نتيجة حتمية فرضتها التغيرات والتطورات االقتصادية
واالجتماعية التي حدثت بعد الصدمة النفطية ،حيث هدف بصفة أساسية إلى تبسيط النظام الضريبي مع
إضفاء المزيد من العدالة والشفافية ،وتشكل الضريبة على الدخل اإلجمالي والضريبة على أرباح الشركات
باإلضافة إلى الرسم على القيمة المضافة أهم الضرائب الناتجة عن عملية اإلصالح ،حيث يعتبر النظام
الضريبي الجزائري نظاما تصريحيا لمجمل الضرائب والرسوم المشكلة لبنيته على أنظمة الربح الحقيقي
والنظام المبسط ونظام التصريح المراقب ،إضافة إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة لتأسيس أوعية
الضرائب.
إال أن الوضعية الحالية التي تعرفها الجماعات المحلية من حيث التمويل خاصة في ظل أزمة
 Covid19هي وضعية حرجة للغاية ،وترجع بالدرجة األولى إلى ضعف الموارد المالية الجبائية خاصة من
حيث التحصيل ،حيث أن أغلبية الضرائب والرسوم التي يتم جبايتها لفائدة الجماعات المحلية هي عبارة
عن ضرائب ورسوم ذات مردود ضعيف ،الي يء الذي يعيق جهود الجماعات المحلية في التنمية وتحقيق
توازنها المالي.
فالجماعات المالية وعلى الرغم من تمتعها باالستقاللية المالية في تسيير شؤونها إال أن السلطات
العمومية تبقى هي من لديها السلطة في إحداث الضرائب وتحديد القواعد الخاضعة للضريبة المحلية،
األمر الذي جعل من هذا المورد غير كاف ،وبالتالي اللجوء إلى مصادر تمويل أخرى كاإلعانات ،وذلك للتخفيف
من حدة الصعوبات التي تعاني منها في ظل تدني مستوى التحصيل الجبائي وعدم منحها نسبة كافية ،حيث
أن مراجعة النسب الممنوحة للجماعات المحلية باإلضافة إلى زيادة الفعالية في التحصيل نتيجة تفعيل
الرقابة الجبائية ،مع منح االستقاللية في التسيير ،من شأنه أن يمثل صمام األمان لتنمية محلية ناجحة،
وهذا ما ساهم به اإلصالح الجبائي من خالل تحقيق الالمركزية في التسيير ،وزيادة المردودية المالية إلى
غاية تحقيق الهدف الذي تسعى السلطات العمومية الجزائرية لتحقيقه ،والمتمثل في إحالل الجباية العادية
محل الجباية البترولية ،وذلك من أجل تمويل التنمية المحلية في ظل التداعيات االقتصادية واالجتماعية
ألزمة  ،Covid19وجهود القضاء على مشكلة مناطق الظل  22222التي تم إحصاؤها على المستوى الوطني.
.2.2

نتائج الدراسة :
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تعتبر الرقابة الجبائية أداة فعالة للتحصيل الجبائي ،وتجسيد الالمركزية في تسيير الجماعات المحلية
ودعمها لجهود تنويع مصادر تمويل التنمية المحلية في الجزائر ،خاصة في ظل شح الموارد الناتجة عن
جائحة .Covid19
فعالية إجراءات التدقيق المحاسبي كأداة رقابية في مكافحة التهرب والغش الضريبيين من األفراد
المكلفين ،مع تفعيل الرقابة الجبائية يؤدي إلى زيادة اجم األموال المسترجعة من خالل عمليات التدقيق
المحاسبي ،وسيسمح من رفع عائدات التمويل المحلية.
واجهت اإلدارة الجبائية مجموعة من التحديات التي أثرت على وصولها للفعالية المطلوبة ،هذه
التحديات منها ما هو داخلي متولد من صلب النظام الضريبي نفسه كضعف كفاءة الموارد البشرية
وغياب الثقافة الجبائية ،ومنها ما هو خارجي كالفساد واالقتصاد الموازي وتهريب رؤوس األموال.
عدم وضوح بعض التعديالت القانونية التي يقوم بها المشرع الضريبي أدى إلى تكيف المكلفين
بالضريبة معها واغتنامها لصالحهم ،وعدم امتثالهم الطوعي ،ما نتج عنه تنامي ظاهرة التهرب والغش
الضريبيين ،وبالتالي إضعاف بعض عمليات وإجراءات الرقابة الجبائية في التحصيل الضريبي ،األمر الذي
انعكس سلبا على مصادر تمويل البلديات وتراجع معدالت التنمية المحلية بها.
.6.2

مقترحات وتوصيات:

 وضع حيز التنفيذ نظام معلومات جبائي وطني يسمح بتنسيق العمل بين مختلف اإلدارات الضريبية
ونشاطات األفراد المكلفين ،مع كشف حاالت الغش أو المتهربين عن دفعها ،ومالءمته للوضعية
المالية لألفراد والمؤسسات التي تعثرت نشاطاتها نتيجة جائحة .Covid19
 دعم البرامج التدريبية المتخصصة ألعوان الرقابة الجبائية التي تسمح باستعمال التكنولوجيات
الحديثة ،ومواكبة مختلف المستجدات والتعديالت في التشريعات والقوانين خاصة في مجال
التجارة االلكترونية وأنظمة الدفع االلكتروني ،سيعمل على توسيع الوعاء الجبائي للبلديات وزيادة
التحصيل الجبائي ،وبالتالي تعبئة مصادر المالية إضافية لتمويل جهود التنمية المحلية.
 العمل على جعل التشريعات والقوانين الضريبية تتميز بالشفافية والوضوح ،وتكون محفزة لألفراد
المكلفين على أدائها في وقتها ،مع إدراج مواقع الكترونية تسمح من تسهيل أداءات المكلفين
والتزاماتهم.
 دعم جهود إصالحات الجباية المحلية في الجزائر ،مع تقليص الفروقات بين القواعد المحاسبية
والقواعد الجبائية ،من خالل وضع حيز التطبيق قوانين وتشريعات مرنة تعمل على إحداث انسجام
وعدم تعارض بين النظام المالي المحاسبي والمنظومة الجبائية.
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 إعداد معايير محاسبية وطنية تتوافق مع طبيعة الممارسات المحاسبية والجبائية لألفراد
والمؤسسات عن طريق إشراك مختلف الفاعلين االقتصاديين ،واالستفادة من تجارب البلدان
الرائدة في هذا المجال.

 .2اإلحاالت والمراجع:
 .2المؤلفات:
 أحمد رشيد ،التنمية المحلي ــة( ،القاهرة ،مصر  :دار النهضة العربية ،)2142 ،ص .16
 زغــدود علي ،اإلدارة المركزيــة في الجمهوريــة الجزائريــة ،الطبعــة الثــانيــة( ،الجزائر  :المؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة الوطنيــة للكتــاب،
 ،)2141ص .60
 عبد المطلب عبد المجيد ،التمويل المحلي والتنمية المحلية( ،اإلسكندرية ،مصر :الدار الجامعية للطباعة النشر
والتوزيع ،)6222 ،ص ص .06-64
 عثمان ســعيد عبد العزيز ،العشــماوي شــكري رجب ،اقتصــاديات الض ـرائب( ،اإلســكندرية ،مصــر  :الدار الجامعية
للطباعة والنشر والتوزيع ،)6221 ،ص .202
 قدي عبد المجيد ،دراس ـ ــات في علم الضـ ـ ـرائب ،الطبعة األولى( ،عمان ،األردن :دار جرير للنشـ ـ ــر والتوزيع،)6222 ،
ص .611
 .2المذكرات واألطروحات:
 بدو شعيب ،موقع الجباية المحلية من المالية المحلية وكيفية استغاللها لمواجهة العجز المالي ،مذكرة تخرج غير
منشورة( ،المدرسة الوطنية لإلدارة  ،الدفعة  ،01الجزائر  ،)6222 ،ص.02
 بريي ـ ي عبد الكريم ،دور الض ــريبة في إعادة توزيع الدخل الوطني  :دراس ــة حالة الجزائر خالل الفترة ،6222-2144
رسالة دكتوراه( ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،الجزائر  ،)6221 :ص .622
 بن طاطة عتيقة ،النظام الض ــريبي في كل من س ــوريا والجزائر ،مذكرة الماجس ــتير غير منش ــورة( ،كلية االقتص ــاد،
جامعة دمشق ،سوريا  ،(6221/6224 :ص .02
 بوزيدة حميد ،النظام الضــريبي الجزائري وتحديات اإلصــالح االقتصــادي في الفترة  ،6221-2116أطروحة دكتوراه
دولة في العلوم االقتصادية( ،جامعة الجزائر ،الجزائر  ،)6222/6222 :ص .20
 ثابتي خديجة ،دراســة تحليلية حول الضــريبة والقطاع الخاص  :دراســة حالة والية تلمســان ،مذكرة الماجســتير غير
منشورة في إطار مدرسة الدكتوراه( ،جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان ،الجزائر  ،)6226 :ص .12
 ش ـ ـ ــتوي موسـ ـ ـ ـ ى ،الضـ ـ ـ ـريبة ودورها في اإلنعاش االقتص ـ ـ ــادي ،مذكرة ماجس ـ ـ ــتير غير منش ـ ـ ــورة( ،جامعة يحي فارس
بالمدية ،الجزائر .)6222 :
 عفيف عبد الحميد ،فعالية السـ ـ ـ ــياس ـ ـ ــة الض ـ ـ ــريبية في تحقيق التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة ،مذكرة مقدمة لنيل ش ـ ـ ــهادة
الماجسـ ــتير في إطار مدرسـ ــة الدكتوراه في علوم التسـ ــيير( ،جامعة فرحات عباس سـ ــطيف  ،2الجزائر ،)6222/6221 :
ص ص .222-221
 قاشـ ـ ـ ـ ي يوسـ ـ ـ ــف ،فعالية النظام الضـ ـ ـ ــريبي في ظل إفرازات العولمة االقتص ـ ـ ــادية  :دراسـ ـ ـ ــة حالة النظام الضـ ـ ـ ــريبي
الجزائري ،مــذكرة المــاجس ـ ـ ـ ــتير في العلوم االقتص ـ ـ ـ ـ ــاديــة ،فرع اقتص ـ ـ ـ ـ ــاديــات المــاليــة والبنوك( ،جــامعــة أمحمــد بوقرة
بومرداس ،الجزائر  ،)6221/6224 :ص .211
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 قدوري نور الدين ،اإلص ــالحات الجبائية وأهميتها في جذب االس ــتثمار األجنبي المباش ــر  :دراس ــة حالة الجزائر خالل
الفترة  ،6224-2116مـذكرة المـاجسـ ـ ـ ــتير في العلوم االقتص ـ ـ ـ ــادية ،فرع اقتص ـ ـ ـ ــاديات المالية والبنوك( ،جامعة أمحمد
بوقرة بومرداس ،الجزائر  ،)6222/6221 :ص .10
 قـدي عبـد المجيـد ،فعالية التمويل بالضـ ـ ـ ــريبة في ظل التغيرات الدولية  :دراس ـ ـ ـ ــة حالة النظام الجزائري في الفترة
 ،2112-2144أطروحة دكتوراه الدولة في العلوم االقتصادية( ،جامعة الجزائر ،الجزائر  ،)2112 :ص .21
 قالب ذبيح لياس ،مساهمة التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية  :دراسة حالة مديرية الضرائب أم البواقي،
مذكرة الماجستير غير منشورة( ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر  ،)6222/6222 :ص .22
 محرزي محمد عباس ،نحو تنس ـ ـ ــيق ض ـ ـ ــريبي في إطار التكامل االقتص ـ ـ ــادي المغاربي ،أطروحة الدكتوراه في العلوم
االقتصادية ،فرع النقود والمالية( ،جامعة الجزائر ،الجزائر  ،)6222/6221 :ص .261
 ناص ـ ــر مراد ،اإلصـ ـ ــالح الض ـ ــريبي في الجزائر وأثره على المؤس ـ ـ ـس ـ ــة والتحريض االسـ ـ ــتثماري ،مذكرة الماجسـ ـ ــتير غير
منشورة في العلوم االقتصادية( ،جامعة الجزائر ،الجزائر  ،)2112 :ص ص .60-66
 يوس ــفي نور الدين ،الجباية المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر  :دراس ــة تقييمية للفترة -6222
 6224مع دراس ـ ـ ــة حالة والية البويرة ،مذكرة الماجس ـ ـ ــتير في العلوم االقتص ـ ـ ــادية ،فرع اقتص ـ ـ ــاديات المالية والبنوك،
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،الجزائر  ،)6222/6221 :ص ص .202-201
 .0المقاالت:
 بن ناجي شريف ،العالقة بين اإلدارة ومرتفقيها في القانون الجزائري ،مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة  ،المجلد ،22
العدد  ،22المدرسة الوطنية لإلدارة ،الجزائر ،6222 ،ص .241
 تومي س ـ ـ ـ ــوميــة ،منص ـ ـ ـ ــور بن عمــارة ،دور الرقــابــة الجبــائيــة في مكــافحــة الس ـ ـ ـ ــلوكــات الجبــائيــة المنحرفــة للمكلفين
بالضريبة في ظل عالقة االرتباط القوية بين القانون المحاسبي والقانون الجبائي  :دراسة حالة الجزائر ،مجلة دراسات
جبائية ،المجلد  ،21العدد  ،26جامعة علي لونيس ي البليدة  ،6الجزائر ،6262 ،ص .22
 جامع زهرة ،كرمية توفيق ،أثر التدقيق المحاسبي على فعالية الرقابة الجبائية للحد من التهرب الضريبي في الجزائر
 :دراس ــة تحليلية قياس ــية خالل الفترة  ،6224-6222مجلة معهد العلوم االقتص ــادية ،المجلد  ،60العدد  ،26جامعة
الجزائر  ،0الجزائر ،6262 ،ص ص .2022-2021
 حموش خولـة ،بزاريـة أمحمـد ،فعـاليـة الرقابة الجبائية في الحد من التهرب الض ـ ـ ـ ــريبي  :مركز الض ـ ـ ـ ـرائب لوالية برج
بوعريريج نموذجا ،مجلة االقتص ـ ـ ــاد الجديد ،المجلد  ،26العدد  ،22جامعة جياللي بونعامة خميس مليانة ،الجزائر،
 ،6262ص ص .022-021
 خــذيري ص ـ ـ ـ ــبرينــة ،جنينــة عمر ،الرقــابــة الجبــائيــة في الجزائر بين هــدفي مكــافحــة التهرب الجبــائي وتنميــة اإليرادات
الجبائية  :دراسة حالة الجزائر خالل الفترة  ،6224-6222مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ،المجلد
 ،26العدد  ،26جامعة محمد بوضياف المسيلة ،الجزائر ،6221 ،ص ص .062-060
 الخطيب خالد ،التهرب الضـ ــريبي ،مجلة جامعة دمشـ ــق ،المجلد  ،22العدد  ،26جامعة دمش ـ ــق ،س ـ ــوريا،6222 ،
ص .222
 مجدوب خيرة ،مص ــطفى طويطي ،أثر التدقيق المحاس ــبي على فعالية الرقابة الجبائية للحد من التهرب الض ــريبي :
دراس ـ ـ ــة حالة بمديرية الضـ ـ ـ ـرائب لوالية تيارت ،مجلة الدراس ـ ـ ــات االقتص ـ ـ ــادية المعاص ـ ـ ــرة ،العدد  ،22جامعة محمد
بوضياف المسيلة ،الجزائر ،6224 ،ص .060
 ناص ـ ـ ــر مراد ،اإلص ـ ـ ــالحات الض ـ ـ ــريبية في الجزائر ،مجلة الباحث ،المجلد  ،26العدد  ،26جامعة قاص ـ ـ ـ ــدي مرباح
ورقلة ،الجزائر ،6220 ،ص ص 62-61
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 .1القوانين والمراسيم:
 الجمهوريــة الجزائريــة الــديمقراطيــة الش ـ ـ ـ ــعبيــة ،المجلس الوطني االقتصـ ـ ـ ـ ــادي واالجتمــاعي والبيئي ،تقرير المجلس
الوطني االقتصادي واالجتماعي لسنة  ،6222الجزائر ،ص .22
 المادة  ،21الجريدة الرســمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية ،العدد  ،22الصــادرة بتاريخ  24ديســمبر
.2112
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:ملخص
لقد أصبحت الجماعات المحلية بفعل االختصاصات التي أسندت إليها قطبا ر رئيسيا لتحقيق تنمية
 فقد أسندت لها مهام التخطيط،اقتصادية واجتماعية وثقافية منسجمة ومتكاملة على الصعيد المحلي
 مما أصبح يتطلب موارد وكوادر بشرية مؤهلة وقادرة على ترجمة كل، واالستثمار والتعمير والبيئة والتجهيز
 من هنا تبرز لنا أهمية دور المنتخب الجماعي كعامل أساس ي في اتخاذ،هذه الخيارات إلى واقع ملموس
 فهو الطرف المؤهل قانونيا بفعل القوة المسندة،القرارات اإلستراتيجية لنجاح الجماعة في بلوغ أهدافها
 مما أصبح يفرض حاليا،له من قبل المواطنين المحليين إلدارة شؤونهم واالستجابة لحاجياتهم ومتطلباتهم
االهتمام بهذا المورد البشري المتمثلة في المنتخب في المجلس المحلي من خالل نهي سياسة فعالة للتكوين
 عبر إنشاء وتأسيس معاهد متخصصة لتكوين المنتخبين الجماعيين ومدهم بالوسائل واآلليات،والتحفيز
 حتى يتم تحقيق األهداف والوصول إلى تلبية كل،التسييرية إلدارة كل الموارد سواء كانت مالية أو بشرية
.احتياجات السكان المحلية
. التكوين، التسيير المحلي، الموارد البشرية، الجماعات المحلية:الكلمات المفتاحية
Résumé :
Grâce aux prérogatives qui leur sont assignées, les collectivités locales sont devenues un pôle
majeur pour parvenir à un développement économique, social et culturel harmonieux et intégré au
niveau local. Elles se sont vu confier les tâches de planification, d’investissement, d’urbanisme
d’environnement et de fonctionnement, soulignant ainsi l’importance du rôle des ressources
humaines locales en tant que facteur clé dans la prise de décisions stratégiques pour que la
collectivité locale réussisse à atteindre ses objectifs, car elle est la partie juridiquement qualifiée
par la force qui lui est assignée par les citoyens locaux pour gérer leurs affaires et répondre à leurs
besoins et exigences.
Ce qui nécessite maintenant une attention à cette ressource humaine, qui est élue au conseil local
par une approche efficace de la formation et de la motivation, et en établissant des instituts
spécialisés pour la formation du personnel élu et en leur fournissant les moyens et les mécanismes
pour gérer toutes les ressources, qu’elles soient financières ou humaines, afin que les objectifs
soient atteints et que tous les besoins de la population locale soient satisfaits.
Mots-clés : collectivités locales, ressources humaines, gestion locale, formation
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 .2مقدمة:
إن شروط ومستلزمات الالمركزية اإلدارية تظل مترابطة فيما بينها وال يمكن فصل إحداها عن
األخرى ،وتتمثل في الموارد المالية والقانونية والبشرية إال أن المورد األخير يظل أبرزها ،ألنه العامل الذي
يضمن نجاح وأداء العناصر والمستلزمات األخرى لوظائفها .من هنا جاءت الفكرة القائلة بأن "اإلنسان هو
مصدر الثروة ومنبعها" وليست الثروة أساس البناء بل يظل اإلنسان هو المحور األساس ي في بلورة وتحقيق
الرفاهية من خالل اإلمكانيات المتوفرة.
فما يمكن أن نستنتجه أن المورد البشري هو العمود الفقري في كل عملية إنتاجية كانت أو خدماتية
انطالقا من األهمية الكبرى التي أصبح يتميز بها في تطوير أية منظمة ،على اعتبار أن كل الموارد األخرى
وخاصة المادية منها لن تكون لها أية أهمية داخل المنظمة دون أن تكون للموارد البشرية كفاءة عالية.
إذن هناك عالقة تبادلية بين العناصر المادية وكفاءة الموارد البشرية ،فبدون موارد بشرية مدربة ومؤهلة
لن تكون هناك فعالية في المنظمة.
وكنتيجة منطقية لهذا التوجه الجديد بدأت الموارد المادية تفقد قيمتها كموارد مضمونة لتحقيق
أهداف المنظمة ،بينما أصبح الرأس مال البشري ذو قيمة ربحية ورهان إستراتيجي ،مما يجعل تسيير هذه
الموارد البشرية يشكل إستراتيجية فائقة األهمية بالنسبة للمنظمات عامة وللجماعات االقليمية خاصة.
إال أن اإليمان والوعي بمكانة وقوة مساهمة الموارد البشرية في الرفع من جودة هذه الجماعات لم يبرز
بشكل كبير إال خالل منتصف تسعينات القرن الماض ي ،نتيجة للتحوالت االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والتقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية.
فعال لقد أصبحت الجماعات المحلية بفعل االختصاصات التي أسندت إليها قطبا رئيسيا لتحقيق
تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية منسجمة ومتكاملة على الصعيد المحلي ،فقد أسندت لها مهام
التخطيط واالستثمار والتعمير والبيئة والتجهيز ،مما أصبح يتطلب موارد وكوادر بشرية مؤهلة وقادرة على
ترجمة كل هذه الخيارات إلى واقع ملموس .من هنا تبرز لنا أهمية دور المنتخب الجماعي كعامل أساس ي في
اتخاذ القرارات اإلستراتيجية لنجاح الجماعة في بلوغ أهدافها ،فهو الطرف المؤهل قانونيا بفعل القوة
المسندة له من قبل الساكنة المحلية إلدارة شؤونهم واالستجابة لحاجياتهم ،مما أصبح يفرض حاليا
االهتمام بهذا المورد البشري من خالل نهي سياسة فعالة للتكوين والتحفيز ،عبر إنشاء وتأسيس معاهد
متخصصة لتكوين المنتخبين الجماعيين ومدهم بالوسائل واآلليات التسييرية إلدارة مختلف الموارد سواء
كانت مالية أو بشرية حتى يتم تحقيق األهداف والوصول إلى تلبية كل احتياجات السكان المحلية.
فيكتس ي اليوم موضوع تسير الموارد البشرية أهمية بالغة باعتبار أن أي مشروع عصرنة أو تحديث
أية المنظمة أو إدارة يجب أن يركز على المورد البشري بالدرجة األولى .فالكثير من الدول قطعت
أشواط متقدمة في مجال تسير مواردها البشرية باعتمادها على كل ما هو مفيد من أبحاث نظرية
وتقنيات عملية ،فأصبحت تتوفر على إدارات فعالة تواكب التغيرات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية الحاصلة بها ،ومن هنا يمكن طرح اإلشكالية التالية:
اإلشكالية :فيما تكمن إشكالية تسيير الموارد البشرية في الجماعات اإلقليمية بالجزائر؟
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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ولإلجابة على اإلشكالية المطروحة ارتأينا التطرق للنقاط التالية وذلك وفق ما يلي:
أوال :مكانة وأهمية الموارد البشرية في الفكر الحديث
ثانيا :تسيير الموارد البشرية في الجماعات اإلقليمية
ثالثا :سياسات واليات تسيير الموارد البشرية في الجماعات اإلقليمية
رابعا :تحديات الجماعات اإلقليمية
خامسا :اآلليات النوعية للتسيير الجيد لإلدارة العامة
سادسا :أهم النقائص والصعوبات التي تعاني منها الجماعات اإلقليمية في الجزائر
 .6مكانة وأهمية الموارد البشرية في الفكر الحديث
يعتبر المورد البشري الشرط الضروري من أجل أي عمل ناجح سواء تعلق األمر بالجماعات المحلية
أو بأي إطار آخر ،صحيح بأن القوانين واللوائح التنظيمية ضرورية ولكنها تبقى حبرا على ورق في ظل غياب
الفرد القادر على ترجمتها إلى أفعال.
كما يكتس ي المورد البشري أهمية قصوى داخل المنظمة باعتباره من أهم مواردها لذلك يجب
االحتفاظ به مع العمل على تحسين قدرته وتطورها ،ولهذا نجد معظم النظريات اإلدارية توليه أهمية كبيرة
حيث تعتبر التنمية والتدريب والتكوين من أساسيات نجاح المنظمات ،وتختلف طرق التدريب من منظمة
إلى

أخرى1.

إن العالم اليوم يعرف تحركات وتحوالت في العالقات االقتصادية والسياسية وانساق القيم
واإلكراهات االجتماعية في إطار ما يسمى "بالعولمة" و'المنافسة" حيث المطالبة أكثر بتأهيل االقتصاد
واإلدارة والمجتمع عموما من أجل أخذ المواقع وتحمل المسؤوليات أمام التغيرات السريعة المتالحقة وغير
المنتظرة أحيانا .وتشكل العناية بالمورد البشري ،الرهان األكبر واألخطر لربح التحديات وكسب رهان الجودة
والفعالية والتنمية بصفة شاملة .ولقد تنبهت الكثير من الدول لهذا المعطى اإلستراتيجي واعتمدته
المنظمات الخاصة والعامة ،حتى بات من المؤكد أن عدم إشراك جزء من المورد البشري – ولو ضئيل
في مسار التنمية وبناء المستقبل -يشكل خسارة كبرى في سياق السرعة والبحث عن الربح األسرع واألوفر
والجودة العالية .وفي هذا اإلطار ابتدعت المقاوالت الخاصة أساليب جديدة لتسيير المورد البشري من أجل
زيادة النمو ،ويقوم على أساس تجاوز الطرق التقليدية وأنظمة التسيير القائمة على التحكم والمراقبة
والضبط والرئاسة ،أي التخلص من التنظيمات البيروقراطية واعتماد أسلوب التسيير الجيد والفعال،
وبالموازاة مع األهمية والنجاح الذي أبانت عنه هذه األساليب فإن نقلها إلى المنظمات واإلدارات العمومية
خلق عدة متاعب وشكوك في نجاحها تزداد حدتها عندما تبرز الرغبة في نقلها إلى مستوى أدنى ،أي الجماعات
المحلية ،حيث يمتزج السياس ي بالتقني ،وتختلط المهام وتتشابك المسؤوليات ويصعب التقييم والمحاسبة.
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 .0تسيير الموارد البشرية في الجماعات اإلقليمية:
لقد حان الوقت لتلعب الجماعات دورا رائدا في التسيير الجيد لمواردها البشرية من أجل الرفع من
جودة خدماتها ،وذلك من أجل جعل إدارة الموارد البشرية وحدة فنية لها بعد إستراتيجي يعتمد األسلوب
العلمي في تسيير الموارد البشرية ،واالعتماد على التسيير التوقعي الحتياجات الجماعات من هذه الموارد،
وتحديد المؤهالت األساسية الواجب توفرها لكي تستجيب وحاجيات الجماعات من أجل تقديم خدماته
بجودة عالية ترض ي الزبائن.
إن التوافق بين متطلبات العمال وهدف المنظمة يتطلب تحسين وتطوير التسيير بها ،وهذا األخير ال
يتحقق إال بوجود إدارة الموارد البشرية ألن لها دور فعال في تحقيق األهداف وتحسين مردود ومستوى العمال
داخل المنظمة .فإدارة الموارد البشرية هي الوسيط بين المنظمة والعمال وكذا المورد البشري الذي يعتبر
النواة ألي منظمة والركيزة األساسية الذي باستطاعته أن يرقى بها إلى أعلى المستويات وذلك من خالل
مساهمته بإبداعاته وأفكاره وأيضا بالتزامه ومواظبته على العمل ،لذا تكوين هذا العنصر أصبح ضرورة ملحة
لكل منظمة مهما كان نوعها خاصة أو عامة ،وكذا تسهيل أداء المهام الموكلة إلى كل األعمال في جميع
المستويات التنظيمية وهذا من أجل بلوغ تلك األهداف المسطرة ،فالتكفل بالموارد البشرية أساس كل تقدم
وتطور فحتى ال يصبح الفرد أداة معرقلة للتنمية يجب العمل على جعله يتطور ،وال شك أن التكوين يمثل
وسيلة هامة من وسائل التنمية ،فتنمية الموارد الطبيعية ال يمكن أن يكتب لها النجاح دون تنمية الموارد
البشري .ومن هنا اتضح أنه ال بد من تغيير مستويات المعرفة والمهارات واالهتمامات للقيم واالتجاهات
والقدرات واالستعدادات الخاصة بالفرد والمجتمع ككل.
إن مفهوم تسيير الموارد البشرية غير مستوعب لدى المسؤولين باإلدارة الجماعية ،مما جعل األمر يقتصر
فقط على تسيير شؤون الموظفين المتعلقة بالمسائل الروتينية العادية ،ربما لم ترسخ في أذهاننا سوى أن
تسيير شأن الفرد هي مهمة صعبة ألن الفرد ليس شخصا يحتل مكانة أو وظيفة معينة ،بل هو أيضا مجموعة
من القيم واألحاسيس التي تحكم تصرفه وسلوكه وشخصيته ،لهذا فإن مصطلح تسيير الموارد البشرية
يؤدي إلى التزام خلقي لهذا المورد ،وبالتالي وضع إستراتيجية للبحث عن األفكار واألساليب الضرورية لحل
المشاكل الواقعية والدقيقة التي يتخبط فيها هذا المورد البشري.
ومن هنا يمكن تعريف تسيير الموارد البشرية بأنها" :مجموعة من اآلليات والوظائف التي بواسطتها
يمكن تطوير قدرات وطاقات هذه الموارد التي يعتمد عليها لتنظيم العمل ،وذلك من أجل بلوغ األهداف
المتوخاة من

اإلدارة"2.

ومن هنا يجب النظر إلدارة الموارد البشرية بمنظور جديد ،يتوخى منه البحث عن توازن مستمر بين
طبيعة الحاجات والموارد البشرية في المنظمة من خالل اعتماد األفكار واألساليب الحديثة وذلك بغية
الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
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تطوير الممارسات اإلدارية المساعدة على اإلبداع والذي يقود إلى استخدام أفضل للموارد البشرية والمالية
المتاحة.
وهكذا فان التسيير اإلداري سيرورة ضرورية لكل إدارة عامة من أجل تحقيق رسالتها أو أهدافها المتمثلة
في تفعيل أنشطة أو خدمات مختلفة ومتنوعة ،باستعمال الموارد البشرية الالزمة والمتخصصة في شتى
ميادين الحياة استنادا إلى تخطيط مسبق وتنظيم محكم ووفق انجاز دقيق ومراقبة محكمة ،وكذا تحفيز
مستمر للموارد البشرية.
ومن هنا تشكل الموارد البشرية بال منازع الثروات الحقيقية لإلدارة العامة لكونها تلعب أدوارا حيوية
في نجاحها ،عن طريق االهتمام بالموارد البشرية كأفراد أو جماعات وعالقاتهم داخل هذه اإلدارات .وعموما
فان تسيير الموارد البشرية يقوم على أساس اإليمان بأن األفراد العاملين في مختلف مستويات أو نشاطات
اإلدارة العامة هم أهم مواردها ،ومن واجب هذه اإلدارة أن تعمل على تزويدها بكافة الوسائل التي تمكنهم
من القيام بأعمالهم لما فيه مصلحتهم ومصلحتها ،وان تراقبهم وتسهر عليهم باستمرار لضمان نجاحها
ونجاحهم خدمة للمصلحة العامة .وفي األخير فان نجاح تسيير الموارد البشرية يصبح رهين تحقيق المعادلة
التالية :أهداف واضحة بمختلف مستوياتها إضافة إلى وجود فريق عمل منظم ومحفز ،يعمل على خلق
التجانس بين األفراد

والوظائف3 .

 .1سياسات واليات تسيير الموارد البشرية في اإلدارة المحلية
إن نظام الوظيفة العامة هو اإلطار الذي يحكم سياسات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات
واإلدارات المحلية حيث يتجاذب العالم نظامان للوظيفة العامة ،نظام مفتوح يتميز بوجود تنظيم قانوني
واحد يحكم سياسات تسيير الموارد البشرية في القطاع الخاص والعام على السواء ،وتأخذ به عدة دول على
غرار الواليات المتحدة األمريكية ،ونظام مغلق يخص القطاع العام بتنظيم مستقل لتسيير الموارد البشرية
يختلف عن التنظيم القانوني في القطاع الخاص ،وتأخذ به غالبية الدول على غرار فرنسا والجزائر .ويعبر
نظام الوظيفة العامة المغلق في الجزائر عن سياسات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات واإلدارات
العمومية الجزائرية ،ويرعى هذه السياسات المصالح المكلفة بالوظيفة العامة.
إن المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية هو الركيزة األساسية التي توجه تسيير الموارد البشرية في
المؤسسات واإلدارات العمومية الجزائرية ،ويعد هذا المخطط في شكل جداول من طرف المؤسسة المعنية
في بداية السنة اعتمادا على مدونة المناصب المالية ،ويجسد بذلك التسيير التقديري للموارد البشرية خالل
السنة المعنية خاصة فيما يتعلق بالتوظيف والتكوين.
ويتم توظيف األفراد في المؤسسات واإلدارات العمومية سواء من مصادر داخلية أو خارجية استنادا
لشروط عامة تطبق على كافة الوظائف وشروط خاصة بالوظيفة الشاغرة ،ووفق مراحل تنت ي بتثبيت الفرد
في منصبه ،ويسمح التوظيف بإنشاء عالقة العمل التي تتميز بطابع االلتزام المزدوج لطرفيها.
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وتتم عملية تنقيط الموظفين بصفة دورية كل سنة عن طريق منح نقطة وتقدير عام لكل موظف
وتسجيلها في ملفه اإلداري الخاص ،وتعتمد نتائج عملية التنقيط هذه في اتخاذ قرارات الترقية .كما يتقاض ى
كل موظف أجرا قاعديا يرتبط بالصنف والقسم والرتبة التي ينتمي إليها هذا الموظف المحددة في جدول
تصنيف الوظائف إضافة إلى العالوات المختلفة ،كما يستفيد من ترقية في الدرجة أو الرتبة حسب الشروط
المنصوص عليها.
وقصد تحسين تأهيل الموظفين ،تعمد المؤسسات واإلدارات العمومية الجزائرية إلى ضمان تكوين
موظفيها باتباع برامج للتكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات ،وتعتبر مخططات التكوين
األداة القانونية التسييرية التي تسمح للمؤسسات واإلدارات العمومية بتخطيط احتياجاتها في مجال التكوين
بناءا على معطيات عملية مدروسة .كما يعتبر المسار المنهي أساسا يقوم عليه نظام الوظيفة العامة في
الجزائر ،ويتم تطوير المسار المنهي للموظفين استنادا للتنظيم المعمول به وباالشتراك بين المؤسسة أو
اإلدارة العمومية المعنية ولجان الموظفين وتحت الرقابة الصارمة للمصالح المكلفة بالوظيفة العامة.
كما يسهر نظام الوظيفة العامة في الجزائر على ضمان المحافظة على الموارد البشرية كمطلب إنساني
وقانوني تمليه األعراف والقوانين الدولية ،حيث كفل التشريع الجزائري حق الموظفين في العطل وفترات
الراحة ،وحق المشاركة في تنظيم مسارهم المنهي عن طريق اللجان المختلفة ،وحق االستفادة من الخدمات
والتأمينات االجتماعية على اختالفها.
وقصد تفعيل سياسات تسيير الموارد البشرية على مستوى المؤسسات واإلدارات العمومية ،تسهر
المصالح المكلفة بالوظيفة العامة على التقييم والمراجعة المستمرة لتسيير الموارد البشرية على مستوى
هذه المؤسسات والتحقق من مدى مالءمة القرارات الفردية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية ،وذلك بغية
تطوير وتزويد القوانين التي تحدد مسار الحياة المهنية للموظفين.
 .2تحديات الجماعات اإلقليمية:
إن االنتقال الفعلي من تسيير شؤون الموظفين إلى تسيير الموارد البشرية باإلدارة المحلية ،ال يكتمل
فقط بإعادة النظر في اإلطار القانوني والتنظيمي للوظيف العمومي ،بل األمر أكبر من ذلك ،أي ضرورة اعتماد
وتوظيف العناصر األخرى للتسيير توظيفا صحيحا حتى يمكننا أن نصل إلى تسيير للموارد البشرية باإلدارة
المحلية كنظيره المعمول به على صعيد المنظمات الخاصة.
وتتمثل العناصر األساسية لتدبير الموارد البشرية في التخطيط والتنظيم والتوظيف وتقييم ألداء،
ثم التحفيز ،لهذا فال يمكن أن ينفصل أي عنصر تسييري عن باقي العناصر األخرى ،وبالتالي فذلك الترابط
واالنسجام بينهما هو الذي يؤدي إلى حسن استعمال واستغالل المنظمة لمواردها البشرية.
ويعتبر التخطيط في هذا اإلطار من أهم العناصر التسييرية األخرى ،فعن طريقه يتم تقدير حاجات
المنظمة من الموارد البشرية في المستقبل من حيث أعدادها ونوعياتها ،ويجري ذلك على ضوء نتائج
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تصميم وتحليل الوظائف ،أي العمل على تحديد واجبات ومسؤوليات وظائف المنظمة والمواصفات
والشروط الواجب توفرها في من سوف يشغلها أو يعين فيها.
لهذا فتخطيط الموارد البشرية يعتبر الجسر الذي يمكن من نجاح باقي العمليات والعناصر التسييرية
األخرى للمورد البشري من حيث تنميته وتأهيله عن طريق التكوين أو التحفيز من خالل مطابقة الدافع مع
الحافز ،أو العمل على تقييم أدائه عن طريق محاولة الوصول إلى كل المؤشرات والعناصر الالزمة
والمساعدة على تقييم أداء العاملين.
لهذا فتسيير الموارد البشرية الزال لم ّ
يفعل بعد على مستوى اإلدارة الجماعية ،ويظل األمر يقتصر
فقط على تسيير شؤون الموظفين ،مما يجعل الوظيفة العمومية ال تتسم بميزة الفعالية والمرونة ،ومنه
نستنتج أن الجماعات المحلية اليوم أصبحت مطالبة في ظل التحوالت الحالية على المستويات االقتصادية
واالجتماعية باالنتقال من منظومة تسيير شؤون الموظفين إلى اعتماد أسلوب التسيير الفعال لمواردها
البشرية ،أي العمل على تطبيق آليات وسياسات التسيير بمفهومها الصحيح .ولن يتأتى ذلك إال بتوفير
شروط محددة أهمها أن تتوفر اإلدارة العامة عن موظفين أكفاء وطاقات مبدعة ومسيرين ذو خبرة ودراية
بمجال تسيير الموارد البشرية .ويمكن تلخيص أهم الوظائف التسييرية للموارد البشرية التي البد من نقلها
إلى اإلدارة المحلية على النحو التالي:
 )2تخطيط الموارد البشرية:
ويقصد بها تحديد احتياجات المنظمة من الموارد البشرية كما ونوعا .ويتطلب هذا تقدير طلب
المنظمة من العاملين وتحديد ما هو متاح منها ،ومن ثم المقارنة بين جانبي الطلب والعرض لتحديد صافي
العجز أو الزيادة في الموارد البشرية للمنظمة.
 )6تحليل وتوصيف الوظائف:
ويقصد بها التعرف على واجبات ومسؤوليات كل وظيفة وتحديد مواصفات من سيشغلها 4.أي االنتقال
من المنصب المالي إلى توصيف الوظيفة ،حيث يمثل المنصب وظيفة معينة يحددها المستوى الهيكلي
وتتمحور في انجاز مجموعة من المهام وعلى هذا األساس فان المنصب ال يأخذ بعين االعتبار النتائج
المحققة وال الكفاءات الالزمة لشغله ،ولكن المناجمنت العمومي الجديد يفرض على وظيفة تسيير الموارد
البشرية أن ترتكز على أدوات أخرى في تحديد المنصب ،فقبل شغل المنصب يجب أن تسبق عملية
التوظيف مرحلة توصيف الوظيفة هدفها تحديد الغاية من المنصب ،النتائج المتوقعة منه واألنشطة
والمهام التي يتعين على شاغلها أداؤها.5
 )0وضع نظام االختيار والتعيين (التوظيف):
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وتهتم هذه الوظيفة بالحصول على الموارد البشرية وإجراء عمليات المقابلة واالختبارات ،وغيرها من
األساليب لضمان وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ،وتقديم الموظف الجديد إلى محيطه
اإلنساني.
 )1تصميم نظام األجور:
وتهتم هذه الوظيفة بتحديد قيمة كل وظيفة وأهميتها النسبية وتحديد أجرها.
 )2تصميم نظم الحوافز:
ويقصد به منح مقابل عادل لألداء المتميز ،وتحديد الحوافز الفردية والجماعية .كما تهتم هذه الوظيفة
بانضباط العاملين ووضع نظم الترقية والنقل الخاص بهم .كما أن المناجمنت العمومي الجديد يلغي الترقية
على أساس األقدمية ويحل مكانها الترقية على أساس

االستحقاق6.

 )2إعداد خطة التدريب:
وتستهدف تحسين كفاءة العاملين من خالل تزويدهم بالمعلومات وإكسابهم المهارات المناسبة
واالتجاهات االيجابية المناسبة للعمل.
 )2تصميم نظام تقويم أداء العاملين:
وتهتم هذه الوظيفة بوضع نظام لتقويم أداء العاملين يتضمن كيف نقوم ،ولماذا نقوم ،ومتى نقوم،
وآثار التقويم ونتائجه .وبالتالي يلح التسيير الجديد على ضرورة استبدال معايير تقييم أداء األفراد الصارمة
كأداة التنقيط مثال بطرق أكثر تحفيزا لألفراد من أجل بذل مجهود أكبر كالمقابالت الفردية على سبيل
المثال7.

 )4وضع نظم الترقية والنقل:
وتهتم هذه الوظيفة بوضع نظم الترقية والنقل.
 )1صيانة ورعاية العاملين:
وتهتم هذه الوظيفة بوضع نظم السالمة المهنية والرعاية الصحية واالجتماعية للعاملين.
 )22تطوير عالقات العمل:
وتهتم هذه الوظيفة بتهيئة جو من الثقة والتفاهم بين العاملين .وتعمل على بحث مطالب وشكاوى
النقابات العمالية ،ووضع نظام لبحث ومعالجة شكاوى العاملين.
لهذا فالهدف من تسيير الموارد البشرية هو انسجام كوادرها البشرية مع أهدافها وغاياتها ،أي
الوصول إلى تنفيذ تلك االختصاصات المتعلقة بالتنمية االقتصادية دون عناء ،وبالتالي فالتسيير يمكن من
وضع الشخص المناسب في المكان المناسب من خالل التخطيط والتكوين والتوظيف والتحفيز وتقييم
األداء.
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 .2اآلليات النوعية للتسيير الجيد لإلدارة العامة
تعتبر الموارد البشرية المحلية الركيزة األساسية لقيام الالمركزية بشكلها العام والمحدد األساس ي إلنجاح
التسيير المحلي .وفيما يلي عرض ألهم اآلليات التي يجب أن تعتمدها اإلدارة العامة من أجل التسيير الفعال
لمواردها البشرية:

 2.2العناية بالموظفين الجماعيين وتحديث اإلدارة العامة:
تعتبر الموارد البشرية األداة األساسية لتحديث الجهاز اإلداري وعصرنته وتقوية قدراته وكفاءاته وبالتالي
تجاوز االختالالت التي تتخبط فيها ،ومنه أصبح ملزم على اإلدارة العمل على تأهيل الموارد البشرية والتعامل
معها وفق مقاربات جديدة تنظر للموارد البشرية بنظرة مختلفة عن سابقيها ،وفيما يلي عرض ألهم النقاط
والتي يجب أخذها بعين االعتبار لضمان تسيير جيد وفعال لإلدارة العامة:
2.2.2اعتبار الموظف أداة إنتاج وقيمة مضافة:
إن التحوالت التي يشهدها العلم عبر انتشار التقنيات الرقمية واتساع التكنولوجيا العالية الدقة ،وجب
على اإلدارات هي األخرى أن تغير من نوعية موظفيها حتى تنجح في ربح تحديات العولمة ،ومن هنا يجب
إعادة النظر في الطرق التقليدية للتوظيف حتى يكون الموظف أداة نوعية تساهم في التقدم .كما يجب
تهيئة الظروف المناسبة التي تساعده على أداء مهامه على أحسن وجه كتوفير الحواسيب ووسائل النقل
واالتصال...الخ .كما يجب االهتمام بتكوين الموظفين باعتبارها محور رئيس ي لمردوديتهم من جهة وتحسين
دور الجماعات المحلية في تسيير الشأن العام المحلي من جهة أخرى.
ومن مما سبق يجب وضع إستراتيجية شاملة ومتكاملة تعمل على تأهيل الموظفين وضمان كفاءتهم ،خاصة
وأن التقنيات الجديدة في التسيير تتطلب كفاءات قادرة ومؤهلة .ومن جهة أخرى فان التكوين المستمر ال
ينبغي أن يقتصر على العارف والمعطيات اإلدارية فقط ،بل يتعداها الى بعض للميادين الجديدة والتقنيات
الحديثة منها تلك المتعلقة بالتسيير المال والمحاسبي ،تسيير الموارد البشرية ،وكذا التعرف على آليات
التواصل الحديثة سواء مع اإلدارات األخرى أو المواطنين...الخ
.6.2.2إصالح الوظيف العمومي:
يجب وضع تسيير استراتيجي للموارد البشرية في إطار مخطط مستقبلي شامل للتوظيف والتكوين
والتأهيل يتوخى تلبية حاجيات الجماعة من اإلطارات وخاصة التخصصات الحديثة في اإلعالميات ،التسيير
المحاسبي ،البيئي...الخ .وذلك عن طريق:
_إعادة النظر في منظومة الوظيف العمومي.
_اعتماد جديد لتقييم األداء على مستوى هذه اإلدارات.
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_اعتماد نظام تكوين جديد وفعال ومستمر.
_التواصل مع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واالستفادة من تطوير العمل اإلداري والتواصل مع المواطنين.
0.2.2محاربة الفساد اإلداري:
إن الفساد اإلداري هو المتاجرة بالوظيفة وامتيازاتها واستغالل النفوذ لغير األغراض القانونية الموجودة
من أجلها ،وهو سلوك مخالف للقيم الدينية واألعراف االجتماعية واألخالقية 8.ومن أجل القضاء ومحاربته
يجب ترسيخ بعض القيم والقوانين في المرفق العام نذكر منها:
 التربية على األخالق والمبادئ السامية إلعادة االعتبار للقيم األخالقية بالجماعات المحلية،
واسترجاع ثقة المواطنين في هذه الهيئات.
 إحياء الجانب التحسيس ي التربوي في نفوس

المواطنين9.

 ترسيخ الثقة بين المواطنين ومختلف المرافق العمومية من خالل توطيد قيم الشفافية والنزاهة
في تسيير هذه المرافق ،وذلك من خالل توفير المزيد من الضمانات للمواطنين اتجاه اإلدارة وضبط
ممارسة السلطة التقديرية وإقرار المساءلة وتقييم األداء في التسيير العمومي.
 1.2.2إرساء الشفافية باإلدارة العامة:
تعتبر الشفافية خاصية من خصائص الحوكمة ،وعنصر من العناصر التي يجب أن يتأسس عليها
التسيير الجيد للشأن العام المحلي .فمازالت اإلدارة المحلية تعاني من أشكال السرية وعدم الوضوح ابتداء
من التسيير اليومي مرورا إلى التسيير المالي وإبرام الصفقات العمومية...الخ.
فان كانت الشفافية تقاس بمدى سيولة المعطيات المتعلقة بتسيير الشأن العام المحلي ،فان تفعيلها
مرتبط هو األخر من خالل فعل التواصل واالتصال.
 2.2.2تأسيس ثقافة االتصال باإلدارة العامة:
إن مبادئ الحوكمة الجيدة تفرض إقامة تواصل دائم بين المسؤولين والموظفين واألعوان المحليين
من جهة ،وبين الرؤساء والمواطنين من جهة أخرى .ذلك الن توطيد العالقة بين المسؤول والموظف تزيد
من مردوديته وإنتاجه من خالل االطالع على مشاكله وصعوباته التي يواجهها في العمل والتي تحول دون
إمكانية أداء العمل بنجاعة ،كما أن التواصل مع المواطنين يساهم بشكل ايجابي في تكريس الديمقراطية
المحلية وبناء عالقة جيدة بين المجلس الشعبي والرأي العام.
 2.2.2نقل الجماعات المحلية من إدارة كالسيكية إلى إدارة الكترونية:
لقد أصبح تبني اإلدارة االلكترونية خيارا استراتيجيا من أجل محاربة البيروقراطية وعدم التواصل
وكذا القضاء على التصرفات والسلوكات السلبية في اإلدارة العامة ،كما أصبح التعامل مع تكنولوجيا
االتصال واإلعالم واالستفادة منها أداة مهمة في ترشيد العمل اإلداري والرقي بتسيير الجماعات المحلية.
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 6.2المراقبة الداخلية دعامة أساسية للتسيير الجيد:
ويمكن تقسيمها إلى تقنيتين مهمتين وهما:
2.6.2مراقبة التسيير:
تعتبر مراقبة التسيير آلية حديثة للرقابة تتوخى تقييم مناهي التسيير داخل المؤسسات عبر اقتراح
اإلجراءات التصحيحية على المسؤولين قصد تحقيق األهداف المسطرة وهو ما يجعل منها مراقبة مندمجة
في التسيير وليست خارجة عنه .إن أهمية هذه الطريقة في التسيير تتجلى في كونها مبادرة داخلية أي أن
اإلدارة المحلية هي صاحبة القرار في االستعانة بها في تحديث وسائل عملها ،وليست تقنية مفروضة من
الخارج.
 6.6.2التدقيق الداخلي:
إلى جانب مراقبة التسيير هناك طريقة أخرى ال تقل فعالية عن سابقتها أال وهي التدقيق الداخلي حيث
يعتبر من الركائز األساسية لتسيير اإلدارة المحلية ،فهو تقنية حديثة تقدم الكثيير من المزايا وااليجابيات
في التحكم في عمل الجماعات المحلية ،سواءا في الجوانب المالية أو المحاسبية أو التنظيمية ،وبالتالي
تحسين نظام المراقبة الداخلية يعتبر إحدى مقومات تأهيل الجماعات المحلية.
تكمن أهمية هذه التقنية في:
 التحكم في المخاطر من خالل تقديم معلومات شفافة ومالئمة وفي الوقت المناسب.
 ضمان سالمة األموال المادية من ممتلكات عقارية ،المنقوالت وغير المادية كالموارد البشرية.
 ضمان احترام التعليمات.
 .2أهم النقائص والصعوبات التي تعاني منها الجماعات اإلقليمية في الجزائر على مستوى البلديات:
تعتمد البلدية في إطار ممارسة مهامها على منتخبين تم إختيارهم من قبل المواطنين لتمثيلهم
واإلستماع لمطالبهم والعمل على تجسيدها في واقعهم اليومي ،والموظفين المكلفين بإنجاز المهام وتسيير
مختلف مصالح البلدية هم عكس المنتخبين يشكلون الفئة التي تتميز بالديمومة واإلستمرار ألن عملهم
مستقل عن مدة الفترات اإلنتخابية ،يحكمهم قانون خاص 10وهم موجودون تحت سلطة الهيئة التنفيذية
التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي وإدارة ينشطها األمين العام الموجود هو أيضا تحت سلطة
الرئيس .وفيما يلي عرض ألهم مواصفات الموارد البشرية في البلديات بالجزائر:
2.2معطيات عامة عن اإلطار البشري في البلديات:
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يتضمن تصنيف موظفي البلدية حسب المعطيات التي تقدمها المديرية العامة للوظيفة العمومية
على أربعة فئات :التصميم ،التطبيق ،أعوان التحكم و أعوان التنفيذ ،و هم موزعين حسب الجدول أدناه
(إلى غاية :)6220/26/02

الجدول رقم  :22توزيع مستخدمي اإلدارة العامة حسب نوع اإلدارة و مستوى الكفاءات
مستوى
الكفاءة
نوع اإلدارة
اإلدارة
المركزية
المصالح
الالمتمركزة

التصميم
العدد

النسبة

التطبيق

أعوان التحكم

أعوان التنفيذ

اإلجمالي

المئوية

العدد

النسبة ٪

العدد

النسبة ٪

العدد

النسبة ٪

العدد

النسبة ٪

026222

%22,20

20110

%22,62

22424

%66,22

226242

%14,21

02216

%22,16

422222

%12,44

122026

%22,14

12021

%22,21

21222

%1,24

241122

%66,22

المؤسسات
العمومية
ذات الطابع

106162

%66,62

212221

%06,21

22262

%22,22

01122

%4,22

241062

%10,20

اإلداري
المؤسسات
العمومية
ذات الطابع
العلمي،الث

%2,22

12222

22112

%24,02

1622

%1,12

2210

%2,11

62222

%62,61

قافي و
المنهي
البلديات
المجموع
العام

612112

%21,41

212206

222,22

1

%

22616

%2,62

26262

%1,02

26240

%1,21

622041

%42,62

261226

%02,04

622622

%26,44

641212

%21,22

242126

%02,22

المصدر  :إحصائيات المديرية العامة للوظيفة العمومية 6221
يتضح من الجدول أعاله أن مستخدمي اإلدارة البلدية يمثلون  %21,41من مجموع مستخدمي الوظيفة
العمومية ،وهم في الصف الرابع بعد تعداد اإلدارات الالممركزة الذين يمثلون أكبر نسبة بـ ،%12,44
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المؤسسات ذات الطابع اإلداري بـ %66,62ثم اإلدارة المركزية بـ %22,20و نجد في مؤخرة الترتيب
المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري العلمي والثقافي والمنهي.
الشكل قم  :22توزيع تعداد مستخدمي الوظيفة العمومية بحسب نوع اإلدارة
النسبة المئوية;
اإلدارة المركزية;
;%16,03

النسبة المئوية;
البلديات;
;%14,89
النسبة المئوية; المؤسسات
العمومية ذات الطابع
العلمي،الثقافي و المهني;
;%5,00
النسبة المئوية;
المؤسسات العمومية
ذات الطابع اإلداري;
;%22,20

النسبة المئوية;
المصالح
الالمتمركزة;
;%41,88

المصدر  :من إعداد الباحثة إستنادا اإلحصائيات الموجودة في الجدول أعاله.

يظهر أيضا من خالل الجدول ضعف التأطير الذي يمثل  %2,62في التصميم و  %1,02في التطبيق
مقابل تضخم أعوان التنفيذ الذين يمثلون نسبة  %42,22من العدد اإلجمالي للموظفين في البلديات ،كما
نالحظ أن إدارة البلديات هي األسوء من حيث التأطير مقارنة باإلدارات األخرى.
الشكل رقم  :26توزيع مستخدمي البلديات حسب مستوى الكفاءات
;Série1
التطبيق;
;12626
%4,35

;Série1
التصميم;
;15292
%5,26

;Série1
أعوان التحكم;
;12183
%4,19

;Série1
أعوان التنفيذ;
;250389
86,20%

المصدر  :إحصائيات المديرية العامة للوظيفة العمومية 6221
نالحظ حسب المعطيات المقدمة من المديرية العامة للوظيف العمومي أن عدد الموظفين المسجلين
لسنة  6226قد بلغ  622012يشمل  212220موظف دائم مقابل  202216متعاقد ،ودائما بالمقارنة مع
اإلدارات األخرى نجد أنها اإلدارة الوحيدة التي تعتمد بصفة معتبرة على الموظفين المؤقتين إذ يتساوى فيه
تقريبا عدد الموظفين الدائمين و لمؤقتين ،وهذا ما يؤكده الشكل التالي:
الشكل رقم  :20توزيع تعداد مستخدمي الوظيف العمومي حسب الطبيعة القانونية لعقد العمل
(معطيات سنة )6226
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عدد الموظفين

دائمين
مؤقتين

نوع اإلدارة

المصدر  :إحصائيات المديرية العامة للوظيفة العمومية .6226
كما أوضحت دراسة للمركز الوطني للدراسات والتحاليل للسكان والتطوير ( )CENEAPسنة  6222موضوعها
"دراسة حول تأطير الوالية ،الدائرة والبلدية" ( Etude sur l'encadrement de la Wilaya la Daira et de la
 ) Commune - juillet 2000أن المستوى الدراس ي لمستخدمي البلديات يبرز بوضوح طغيان تركيبة
المستويات الدراسية الدنيا عن العليا ،مما قد يفسر هذا التدني الكبير في األداء للخدمات العمومية
 6.2النقائص المسجلة على مستوى اإلطار البشري للبلديات:
يرتبط تطبيق الالمركزية أساسا بقدرة المسؤولين المحليين على ممارسة إختصاصاتهم ،إال أن الواقع
بين أن التدابير التي تحيط بعملية إختيار وتعيين ممثلي وموظفي الجماعات المحلية أصبحت ال تتجاوب
إطالقا مع الواقع ،فباإلضافة إلى غياب إنتقاء صفات التأهيل والتسيير في فئة كبيرة من الممثلين المحليين،
إلى حد أن بعضهم وحتى وقت ليس بالبعيد إشتهروا بجهلهم حتى القراءة والكتابة ،فإن الشروط التي تحيط
بعملية تعيين األعوان اإلداريين وجلب اإلطارات المؤهلة ال زالت محفوفة بكثير من الغموض ،خاصة إذا
علمنا بأن اإلطارات تميل في غالبها إلى العمل على مستوى اإلدارات المركزية ،أو عدم الممركزة على األقل،
وذلك بسبب إنسداد أبواب الترقية وغياب المحفزات التشجيعية وهذا ما أدى إلى حرمان البلديات من
التأهيل الالزم ،أي ضعف مستوى التأطير الناجم عن إفتقار البلديات للمستخدمين ذوي الكفاءات المهنية
و العلمية و الشهادات الجامعية .إن أغلب بلديات الوطن تعاني من نقص فادح في اإلطارات و هذا يعود
لجملة من األسباب نذكر منها:
 عدم إحترام إجراءات التوظيف و إعتماد طريقة الترقية الداخلية أكثر من التوظيف الخارجي مما
يجعل مناصب كثيرة تشغل من قبل موظفين لهم معارف عملية في حين يفتقدون للمعارف العلمية.
 ضعف الموارد المالية المتاحة مما يجعلها تفتقر إلى المحفزات المالية (رواتب جيدة ،منح ،إعانات
..إلخ) الكفيلة بإستقطاب الكفاءات العلمية و أصحاب الشهادات العالية.
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 إفتقار معظم البلديات إلى جداول تقديرية خاصة بتسيير الموارد البشرية و غياب سياسة واضحة
للتوظيف ،إذ نجد أغلب اإلطارات الجديدة موظفة في إطار تشغيل الشباب أو الشبكة اإلجتماعية،
أو عقود ما قبل التشغيل ،أو عقود اإلدماج المنهي ،ما يعني كبح فعالية هؤالء اإلطارات ألنهم
يفتقدون إلى المسؤولية ،و ينقصهم اإلحساس بأنهم قطعة أساسية في تسيير البلدية ،األمر الذي
ينعكس بالسلب على أدائهم لوظائفهم.
 عدم برمجة دورات تكوينية للموظفين بإستمرار ،وإن وجدت ف ي تقتصر على عدد قليل من
المستخدمين.
 )2ثقل أعباء المستخدمين:
تطغى أعباء المستخدمين على نفقات التسيير للبلديات ،فعلى المستوى الوطني المقياس المرجعي
المقبول عمومـا في هذا المجال هو  %12من إجمالي نفقات التس ـ ـ ـ ــيير ،إال أن البلديات في معظمها موجودة
خـارج حـدود هـذا المعيـار ،فعــادة مــا يتم تس ـ ـ ـ ــجيــل معــدالت مقلقــة من  22إلى  ،%22ويؤكـد هـذه المعلومــة
أيضـ ـ ــا مسـ ـ ــؤولوا اإلدارة المحلية على المسـ ـ ــتوى المركزي سـ ـ ــنة  6220إذ أن معطياتهم تشـ ـ ــير إلى أن أعباء
المسـ ـ ــتخدمين التي تشـ ـ ــكل تقريبا نسـ ـ ــبة  %22من مجموع نفقات البلديات ،في حين أن  %22مخص ـ ـ ـصـ ـ ــة
للتمويل الذاتي و  %22مخص ـ ـص ـ ــة لص ـ ــندوق التض ـ ــامن ( )FWPSو  %26مخص ـ ـص ـ ــة لص ـ ــندوق الض ـ ــمان
فــالتحكم في هــذا العنص ـ ـ ـ ــر يؤدي بــالض ـ ـ ـ ــرورة إلى التحكم في تس ـ ـ ـ ــيير ميزانيــة البلــديــات ،كمــا أن اجم هــذه
التكاليف تفرض على البلدية التوظيف العقالني والرش ـ ــيد للمورد البش ـ ــري ،إن ثقل هذه المص ـ ــاريف على
الموارد المالية للبلديات غالبا ما يحول دون س ــعي البلدية لتقديم خدمات ذات جودة

وتحس ــين كل ما

هو مرتبط بالتنمية المحلية على مستواها.
فنس ـ ـ ـ ـبـة مــا يقـل عن  %02من الموارد المـاليــة المتـاحــة المتبقيـة عليهـا أن تكفي لمواجهــة مص ـ ـ ـ ــاريف
التسـيير األخرى واإلبقاء على النسـبة القانونية ( )%22المقتطعة لقسم التجهيز واالستثمار العمومي ،الي يء
الذي غالبا ما يكون مستحيل.
0.2مستوى التأهيل على مستوى الجماعات اإلقليمية بالجزائر:
مستوى التأهيل يختلف بين اإلدارات المركزية وباقي اإلدارات ،فيرتفع في الدوائر الوزارية
وينخفض في الجماعات المحلية والنتائج التالية لسنة  6222تبين

ذلك11:

 على المستوى الوطني :مستوى التأهيل  26%الفئات غير مؤهلة تشكل .02%
 على المستوى المركزي :مستوى التأهيل  22%الفئات غير مؤهلة تشكل .26%

الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول" :محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر :حتمية
تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء-يومي  62و  62جانفي 6262

611

اشكالية تسيير الموارد البشرية في الجماعات اإلقليمية

 على المستوى الوالئي :مستوى التأهيل  22,42%الفئات غير مؤهلة تشكل .22,11%
 على المستوى البلدي :مستوى التأهيل  1,24 %الفئات غير مؤهلة تشكل .41,2%
 .4الخاتمة:
يتضح من خالل هذه المداخلة أن المورد البشري يكتس ي أهمية قصوى داخل المنظمة مهما كان
نوعها أو اجمها ،لذلك يجب االحتفاظ به مع العمل على تحسين قدرته وتطورها ،كما يمكن القول أنه
حان الوقت لتلعب الجماعات االقليمية دورا رائدا في تسيير جيد لمواردها البشرية من أجل الرفع من جودة
خدماتها ،ولذلك يجب جعل إدارة الموارد البشرية وحدة فنية لها بعد إستراتيجي يعتمد األسلوب العلمي في
تسيير هذه األخيرة ،واالعتماد على التسيير التنبؤي الحتياجات الجماعات المحلية من هذه الموارد ،وتحديد
المؤهالت األساسية الواجب توفرها لكي تستجيب وحاجيات الجماعات من أجل تقديم خدماته بجودة
عالية ترض ي الزبائن.
فإذا كان تسيير الموارد البشرية يحظى بأهمية قصوى لدى المنظمات الخاصة من أجل تحقيق
أهدافها ،فإن اإلدارة العامة الزالت متخلفة عن اعتماد األساليب واألدوات التسييرية بمفهومها الصحيح.
لهذا فالموارد البشرية باإلدارة الجماعية ظلت متخلفة عن مواكبة األساليب والطرق الحديثة في التسيير،
والدليل على ذلك قدم المنظومة القانونية للموارد البشرية لإلدارة الجماعية ،حيث لم تواكب التطورات
الجارية ،باإلضافة إلى عشوائية التوظيف والتنظيم ،وغياب التخطيط وعدم فعالية التكوين ،وكذا غياب
نظام فعال لتقييم أداء الموظف الجماعي ،كما أن نظام التحفيز يصطدم بدوره بمشاكل كثيرة تحد من
فعاليته واستجابته لدوافع الموظفين .ومنه فإن عملية التسيير اإلداري ترتبط وترتكز على تأهيل الفرد
والرفع من كفاءته المهنية ،وتكوينه على التقنيات الحديثة بالشكل الذي يخوله أن يقوم بمهامه على أحسن
وجه في فترة زمنية قياسية  .ومن ثم يجب وضع إستراتيجية للبحث عن األفكار والتدابير الضرورية لحل
المشاكل الواقعية والدقيقة التي يتخبط فيها هذا المورد البشري .ويمكن اقتراح بعض النقاط للنهوض
بالجماعات االقليمية في الجزائر خاصة والوطن العربي عامة:
 إن المطالبة باالستثمار في الرأسمال البشري ودعم مكانة إدارة الموارد البشرية ،ناجم عن إيمان في
العمق بفرص النجاح الذي يحققه هذا المورد ،السيما إذا علمنا أن التحديات المستقبلية ستكون
إنسانية أكثر منها مالية أو تكنولوجية ،خاصة أن الرهان الحقيقي هو الرهان على الثروة البشرية التي
يمكن وبكل المقاييس اعتبارها الثروة الحقيقية ألية منظمة.
 إن تخطيط القوى العاملة جزء أساس ي من نظام تنمية وتدريب الموارد البشرية على مستوى األجهزة
اإلدارية ،وهو ما يمثل العملية األولى في هذا النظام ،وغالبا ما تتوقف عليه بقية العمليات األخرى:
كاالختيار والتدريب وصيانة الموارد البشرية ،كما أنه يدخل في عالقات تبادلية بين النشاط الخاص
بإدارة معلومات األفراد ،والمتمثل في سجالتهم ونشاط معلومات الوظائف وعملية التوصيف والتقييم
والتحليل .فباعتماد اإلدارة المحلية على التخطيط المناسب ستحقق تطورا وإصالحا كبيرا سواء على
مستوى األجهزة اإلدارية والفئات العاملة بها ،بحكم أن اإلدارة سوف لن تسير في مسارات عشوائية،
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وإنما في خطة ممنهجة تستهدف تحقيق أهداف محددة سواء حاليا أو مستقبليا .فتعتبر اإلدارة المحلية
اليوم قطب رئيس ي ومهم لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
يجمع الخبراء على أن الوظيفة العمومية في الجزائر ال تمتلك نظام لتسير الحياة المهنية للموظفين
وال سياسة تكوينية قادرة على التكييف مع المعطيات الجديدة .كما يغلب على نمط العمل في
الوظيف العمومي الروتين وهذا لغياب المحفزات وكذا لغياب األهداف.
إن التسيير الحديث للموارد البشرية يفرض علينا االنتقال من أسلوب اإلدارة إلى أسلوب
المناجمنت ،وكذا إيجاد وفاق خاص بكل تنظيم يشارك فيه جميع المتعاملين لتحديد أهداف
التنظيم ،كما أن التسيير الحديث للموارد البشرية يفرض علينا اعتماد أدوات وأجهزة التسيير
الحديث ،كالتسيير التنبوئي للمناصب .إذ نعرف حاجيات اإلدارة من أي فئة مهنية في الزمن
المستقبلي ،وتأسيس نظام إعالم اجتماعي يوفر المعلومة الدقيقة والمجددة التي تسمح للمسير
باتخاذ القرار المناسب.
كما أن التسيير الحديث للموارد البشرية ال يعتمد فقط على تطوير مناهي التسيير وإدخال اإلعالم
اآللي واألخذ بالتقنيات الجديدة ،بل يجب أن يكون الفرد هو محور العصرنة وركيزتها ،وهذا بأن
يكون له الحق في حياة مهنية مثمرة تتجاوب مع مردوديته وخبرته وأن تكون المردودية هي العامل
األساس ي في الترقية ،كما يجب أن يعتمد تأهيل الموظف على التكوين والتدريب حتى نستجيب
للتغيرات المتسارعة ،كما أن أي موظف له الحق في أي يعمل في مناخ عمل جيد وأن يستفيد من
أجر كافي ومن الحماية االجتماعية ،وال يجب أن نهمل الحق في االعتراف والتقدير ،اللذين يلعبان
الدور الكبير في تحفيز أي موظف ،إلى جانب إشراكه في رسم أهداف المنظمة وإعداد مخططات
العمل.
أما في الجزائر فإن أغلب المالحظين أجمعوا على أن اإلدارة الجزائرية مازلت تسير بأنماط قديمة،
وأنها المعرقل األساس ي في التنمية الوطنية ،حيث أنها ال توفر المناخ الحسن لجلب االستثمارات
وتطوير المشاريع كما أن خدماتها تبقى بعيدة عن النوعية المرجوة من طرف المواطنين ،ففي حين
تتعامل أغلب اإلدارات العالمية مع مواطنيها على أنهم زبائن يجب إرضائهم من حيث نوعية الخدمة
واآلجال والتكلفة ،تبقى اإلدارة الجزائرية تتبنى الفكر القديم وتفرض بيروقراطية ثقيلة ضيعت على
الجزائر الكثير من فرص االستثمار والشراكة مع الخارج ،وبالتالي فرصة اإلقالع االقتصادي.
فاإلدارة العصرية تطورت وأصبح تسير الموارد البشرية فيها يعتمد على أدوات التخطيط والبرمجة
من خالل تحديد األهداف ،وانتقاء أدوات التنبؤ والتقييم المناسبة للتجسيد األهداف المسطرة
سابقا ،كما أنها أصبحت تهتم بالبعد اإلنساني واالجتماعي للموظف من خالل البحث عن التحفيز،
عكس ما كانت عليه وظيفة المستخدمين في الماض ي ،فإستطاعت اإلدارة العصرية أن تحقق
الفعالية وأن تحسن مردودية موظيفها من خالل شتى أنواع التحفيز والتكوين وأنماط التقييم .في
حين يبقى الوظيف العمومي في الجزائر بعيد كل البعد عن هذه التغيرات اإلستراتيجية في تسيير
الموارد البشرية ،معتمدا على تسير كالسيكي ممل ال يفتح آفاق لحياة مهنية جيدة .مما أدى إلى
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هروب الكثير من اإلطارات الممتازة إلى القطاع الخاص في الخارج أو الداخل كما أن استمرار الوضع
على حاله يهدد بشل جميع اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية ،فالتغير أمر حتمي ال مفر منه.
كما أنه هناك اتفاق لدى الباحثين والممارسين في الدول العربية على أن هناك اخفاقات في تسيير
االدارات المحلية ،حيث لم تتمكن الحكومات المركزية من تعزيز النهاج الالمركزي بما يمكن من
احداث أهداف التننمية االقتصادية واالجتماعية على المستوى المحلي ،فلم تمنح الوحدات
االقليمية السلطات والصالحيات التي تمكنها من اعداد خطط وبرامج التنمية المختلفة ،ولم
تتمكن قانونا من االشراف على الكثير من المشاريع المركزية ،مما يؤدي الى سوء التنفيذ وتضارب
األولويات ،وعدم تناغمها مع االحتياجات المحلية للمواطنين ،رافق ذلك عدم توفير قدرات
وامكانيات تمكن تلك االدارات االقليمية من انجاز وتحقيق أهدافها.
لضمان مقومات االدارات المحلية البد من منح كل البلدية والوالية الشخصية القانونية
(المعنوية) 12واالستقالل المالي واإلداري ،ووفقا لهذا االقتراح ،فان الوالية كمستوى أول تضم في
داخلها مجموعة من البلديات كمستوى ثان ،وتمارس الوالية اختصاصها على نطاق الوالية بأكملها
على ان تترك للمستوى الثاني (البلديات) اختصاصات في مجاالت محددة .ويمكن أيضا أن تكون
هناك وحدات محلية ذات طبيعة خاصة كعاصمة الدولة والمدن ذات الطبيعة السياحية ،الدينية
أو االقتصادية على أن تقتصر سلطاتها على المجاالت التي تميز هذه الوحدة المحلية .وفي هذا
االطار ،ال بد من التأكيد على ضرورة مراعاة توافر المقومات التالية عند اعادة النظر في
التقسيمات المحلية وانشاء وحدات محلية جديدة13:
توافر الموارد المالية والبشرية الكافية.
توافر الحجم المثالي للوحدات المحلية ،حيث أن الوحدات صغيرة الحجم ال يمكنها االحتفاظ
باألعداد الكافية والمناسبة من الموظفين والمعدات بحكم وعائها الضريبي المحدود.
تمكين المواطنين من الممارسة الديمقراطية ،من حيث إتاحة الفرصة لقطاعات كبيرة منهم ليمثلوا
في مجالس الوحدات المحلية ،وبما يمكنهم من االتصال مع ممثليهم في تلك المجالس.
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Résumé
L’analyse des ressources financières (fiscales et non fiscales) des communes a démontré une
faiblesse accablante de ces dernières, ce qui impacte négativement le financement local, qui reste
tributaire des subventions de l’Etat ainsi que les dotations du CSGCL (spirale d’endettement
accablante).
L’absence d’un pouvoir fiscal local, d’une part, empêche les communes de disposer d’une
autonomie de décision sur le plan fiscal (création et utilisation de l’impôt).D’autre part, la faiblesse
du recouvrement fiscal, ainsi que le rendement du patrimoine, l’inégale répartition des produits
fiscaux, entre l’Etat et les collectivités locales, constituent des facteurs qui influent négativement
sur le rendement de la fiscalité locale.
Pour remédier à l’insuffisance des ressources Communales, l’Etat doit prendre un certain nombre
de mesures pour réussir ses réformes, à commencer par l’approfondissement de la culture de la
décentralisation, ainsi que des mesures d’ordre institutionnel, juridique et organisationnel.
Classification JEL : E62, H21, H24.
Mots clés : Autonomie financière ; Fiscalité ; Collectivités Locales ; Réforme ; CSGCL.

Abstract
The analysis of the financial resources (fiscal and non-tax) of the communes has shown that they
are overwhelmingly weak, which has a negative impact on local financing, which remains
dependent on State subsidies and the CSGCL's endowments (overwhelming spiral of
indebtedness).
The absence of a local tax authority, on the one hand, prevents municipalities from having
autonomy of decision on the tax level (creation and use of tax), and on the other hand, the weakness
of tax collection, as well as the return on assets, the unequal distribution of tax revenues between
the State and local authorities, are factors that negatively affect the return on local taxation.
To remedy the inadequacy of municipal resources, the State must take a number of measures to
make its reforms successful, starting with the deepening of the culture of decentralization, as well
as institutional, legal and organizational measures.
Classification : JEL : E62, H21, H24.
Keywords: Financial Autonomy; Taxation; Local Authorities; Reform; CSGCL
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INTRODUCTION
Le traitement de la crise des finances locales, constitue une priorité de l’action gouvernementale
compte tenu de la place des collectivités locales, dans la prise en charge des besoins des citoyens.
Dans leur grande majorité, les communes éprouvent aujourd’hui encore des difficultés, à équilibrer
leurs comptes et à subvenir aux lourdes charges qui leur incombent.
Cette situation qui les entraîne dans la "spirale du déficit" et les contraint à l'endettement répété,
se répercute négativement sur le niveau et la qualité de leurs prestations. La gestion des services
publics locaux, dans la plupart, sinon dans toutes les communes du pays, se distingue aujourd’hui
par ses faibles performances. Ce constat est partagé de façon quasi unanime, à la fois par les
responsables politiques et administratifs, les gestionnaires locaux et les citoyens. Dans un tel
contexte, la réforme du système des finances et de la fiscalité locale répond à des nécessités à la
fois urgentes et stratégiques.
Au plan de l'urgence, la réforme vise à endiguer au plus vite une tendance lourde, de désagrégation
des capacités financières locales, qui a vu en l'espace de 15 ans, une multiplication par 10 du
nombre de budgets communaux déficitaires, et le développement alarmant de processus
d'endettement des communes, non pour des besoins d'investissements créateurs de richesses, mais
simplement pour couvrir des charges ordinaires de fonctionnement.
Au plan stratégique, la réforme a pour objectif de donner aux communes, les moyens d'accomplir
pleinement leurs missions et de les placer ainsi en situation d'intervenir de manière à la fois mieux
assurée, plus efficace et plus durable dans la gestion des affaires locales et dans la prise en charge
des services publics de proximité.
Il convient de noter, que les intentions de réforme des finances locales ont été nombreuses. C’est
ainsi que plusieurs commissions de réforme ont été mises en place depuis 1973, sans jamais aboutir
à une refonte de fond. Les réformes, chaque fois annoncées et toujours ajournées, se sont traduites
en fin de compte par de simples aménagements introduits dans différentes lois de finances, sans
impact réel et profond sur le niveau des ressources affectées aux collectivités locales.
Sur le plan financier, des opérations de "désendettement des communes" ont été engagées : d’abord
en 1991 pour les dettes consolidées à fin décembre 1989 pour un montant de plus de 5 milliards
de dinars, financé sur le Fonds commun des collectivités locales, puis en 2000 pour toutes les
dettes accumulées à fin 1999 pour un montant de 22 milliards de dinars pris en charge par le budget
de l’État.
Malgré ces opérations, l'endettement a toutefois tendance à se reconstituer, car les solutions à la
crise des finances locales, ne peuvent se réduire aux seules approches financières ou fiscales.
L’expérience de ces dernières années montre en effet qu’on ne peut traiter des finances locales
sans s'interroger sur la nature, la consistance et l'ampleur des missions de la commune, sur
l'étendue des pouvoirs financiers et fiscaux locaux, sur les capacités de maîtrise des prérogatives
exercées, sur l'efficacité des modes d'organisation et de gestion, etc.
Contrairement à l’Etat qui jouit d’une faculté de dépenses illimitées, puisqu’il peut créer en contre
partie des dépenses, les recettes nécessaires pour les couvrir, les collectivités locales sont tenues
de voter leurs budgets en parfait équilibre comptable. Cette obligation d’équilibre découle des
textes régissant les finances locales notamment la loi 11.101 relative à la commune et la loi 90.092
relative à la wilaya. L’article 183 d la loi de 2011 relative à la commune dispose : « lorsque le
budget de la commune n’a pas été voté en équilibre par l’assemblée populaire communale, le wali
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le renvoie dans les 15 jours à compter de sa réception, au délibération d’assemblée populaire
communale. Si le budget n’a pas été à nouveau voté en équilibre, il est réglé d’office par le wali.
»
Quant à la loi relative à la wilaya, elle dispose dans l’article 161 : « le budget de la wilaya doit être
obligatoirement voté en équilibre par l’assemblée populaire de wilaya.». de ce qui précède une
problématique s’impose : Quel tableau peut-on dresser de l’état des lieux actuel, des finances et
de la fiscalité locales, et puis quels sont les grands axes de réforme ?
Il apparaît aujourd’hui que le traitement de la crise des finances locales ne peut être dissocié d’une
démarche d'ensemble, s'inscrivant dans un programme de modernisation et de réforme globale des
modes d'organisation et de fonctionnement de la commune et des instruments et mécanismes de
gestion des affaires publiques locales.
Cette communication, tourne autours de la problématique suivante :
Ainsi, les recommandations formulées dans la présente intervention, ne s'attachent pas seulement
à prendre en charge la dimension propre aux finances et à la fiscalité locale mais elles s’étendent
aux autres dimensions, relatives à la réforme communale dans son ensemble.
La présente intervention, est articulée autour de deux grandes parties :
• La première partie, présente l’état des finances locales à travers la collecte et l’exploitation de
diverses statistiques;
• La seconde partie est consacrée aux « axes de la réforme et les conditions de sa mise en oeuvre
». Elle traite notamment des mesures de réformes à engager, de la stratégie de mise en oeuvre, de
pilotage et de suivi de la réforme ;
• Des recommandations sont également formulées sur la refonte du CSGCL et la typologie des
communes ainsi que sur le contenu d’un projet de loi spécifique sur les finances et la fiscalité
locales.
I .L’ETAT DES FINANCES ET DE LA FISCALITE LOCALES
1. LA CRISE DES FINANCES LOCALES : UN DESEQUILIBRE BUDGETAIRE
PROFOND ET STRUCTUREL
Dans leur grande majorité, les communes éprouvent des difficultés à subvenir aux charges
financières qui leur incombent et se trouvent dans l’incapacité à couvrir des charges sans cesse
croissantes, avec des revenus qui demeurent globalement limités et peu évolutifs.
Depuis la fin des années 80, on assiste à une augmentation rapide et régulière des communes
déficitaires, dont le nombre dépasse aujourd'hui les 1.100, soit les ¾ des communes du pays. Les
déficits enregistrés se traduisent par des situations d'endettement des communes qui ont pris depuis
une quinzaine d'années, des proportions alarmantes.
Ainsi, l’endettement des communes est passé de prés de 5 milliards de DA en 1995 à 22 milliards
de DA en 1999 et à 48 milliards en 2006, pour seulement un échantillon de 990 communes. Les
communes déficitaires sont essentiellement des communes rurales (près de 2/3 de l'ensemble des
communes déficitaires) contre 1/3 de communes urbaines. Parmi les communes déficitaires, ce
sont principalement les communes issues du découpage de 1984 qui sont concernées. Ces
communes qui sont aujourd'hui encore confrontées à des difficultés structurelles pour équilibrer
leurs budgets, constituent l'effectif principal des collectivités éligibles aux aides du CSGCL3 et de
l'État. Les causes de cette situation sont multiples mais l’analyse a montré que les raisons
essentielles se trouvent dans l’inadéquation des moyens et des missions conférées aux communes.
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En effet, les déficits dont souffrent les 3/4 des communes, sont à rechercher d’abord dans le
caractère excessivement extensif de leur plan de charge, celui-ci étant par ailleurs non corrélé avec
l'évolution de leurs ressources financières. Dans ce plan de charge, figurent des attributions propres
aux communes, mais également des activités, des prestations ou des interventions que ces
collectivités doivent accomplir au titre de divers transferts et délégations de missions incombant
aux services de l'État.
2. L’IMPOSSIBLE CROISEMENT ENTRE LES BESOINS DE FINANCEMENT ET LES
CAPACITES D’AUTOFINANCEMENT
Les besoins de financement des communes sont en croissance rapide et restent mal cernés compte
tenu des difficultés des communes, à évaluer leurs charges et leurs coûts en l’absence de normes
et de données fiables sur le fonctionnement des services publics locaux.
Par ailleurs, les capacités d’autofinancement des communes se sont considérablement rétrécies.
Le prélèvement minimum obligatoire sur les recettes de fonctionnement, devant être affecté à la
couverture des dépenses d'équipement et d'investissement, initialement fixé à 40 % des recettes
fiscales, s'est réduit ces dernières années pour se situer au taux minimum légal de 10 %. Cette
situation, qui illustre le processus de régression des capacités d'épargne des communes, faute de
ressources suffisantes, se répercute sur leur capacité à financer leur développement, sur fonds
propres et contribue à les maintenir en situation de dépendance du financement de l'État.
3. DES CHARGES SALARIALES TELLEMENT LOURDES
Pour l’essentiel, les dépenses de fonctionnement des communes sont dominées par les dépenses
de personnel. Au plan national, la norme de référence généralement admise en la matière est de 45
% des dépenses totales de fonctionnement. Toutefois, dans leur majorité, les communes se situent
au-delà de ce seuil; il n'est pas rare d'enregistrer des taux préoccupants de 50 à 60 %. Les effectifs
sont surtout composés d'agents d'exécution, dont une part notable de vacataires (environ 1/4 des
effectifs totaux).
4. DES COMMUNES TRIBUTAIRES PLUS QUE JAMAIS DE L’ETAT
La structure des recettes des communes fait apparaître la forte dépendance des communes du
financement qu'elles reçoivent de l'État et de la caisse de la solidarité et de garantie des collectivités
locales.
En ce qui concerne le fonctionnement, les subventions allouées par la CSGCL, représentent en
effet une part parfois appréciable (pouvant aller à 70 % dans certains cas) dans les budgets des
communes.
S'agissant des ressources d'équipement, elles sont également constituées principalement de l'aide
de l'État (notamment au titre des plans communaux de développement). Seules quelques
communes, en nombre très limité, parviennent à engager des investissements sur leurs ressources
propres. Pour l'ensemble des autres communes, les aides de l'État représentent l'essentiel des
moyens de financement de leur développement.
5. L’INSUFFISANCE DES RESSOURCES FISCALES AU REGARD DES BESOINS
Les ressources fiscales des collectivités locales sont constituées de revenus provenant de :
• La fiscalité d’État, telle que la T.V.A et l’impôt sur le patrimoine, dont un taux de leurs recettes
est affecté aux collectivités locales.
• La fiscalité locale, dont les produits reviennent en totalité aux communes, aux wilayas et à la
CSGCL. Le poids de ces ressources dans le financement local est marginal. Dans cette

619

 حتمية: "محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائر:الملتقى الوطني االفتراض ي األول حول
6262  جانفي62  و62 يومي-تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة األداء

Finances Locales Algériennes : Du constat aux marges de manœuvre

composition, la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
représentent l’essentiel des ressources locales (plus de 93%). L’impôt foncier reste mal maîtrisé
alors que le rendement des autres taxes demeure bas et sans impact réel sur le niveau des ressources
locales.
Malgré l’introduction de nouvelles mesures, et l'amélioration du niveau des recettes, la fiscalité
locale n’arrive toujours pas à répondre aux besoins financiers sans cesse croissants des
communes4.
6. LA FISCALITE LOCALE : PEUT MIEUX FAIRE……
Les ressources fiscales revenant aux collectivités locales, ont connu des évolutions, au même titre
que celles de l'État. Cependant, elles n'ont pas fait l’objet de réforme. Certaines dispositions
fiscales laissent parfois apparaître des anomalies, ou traduisent des approches qui prêtent à
discussion.
Ainsi, par exemple, des produits fiscaux pour l'exploitation de carrières ou mines, sont versés aux
communes qui abritent des sièges sociaux d'entreprises, tandis que les communes qui accueillent
sur leur territoire les activités de production de ces mêmes entreprises (et qui en subissent par
conséquent toutes les nuisances, ainsi que leurs charges coûteuses) ne reçoivent aucune part de
cette fiscalité.
D'autres situations sont relevées, concernant par exemple la TAP, la taxe d'habitation et la
contribution des communes aux Fonds de wilayas pour la jeunesse.
• La TAP est issue de la fusion de deux anciennes impositions, à savoir : la taxe sur l’activité
industrielle et commerciale (T.A.I.C) et la taxe sur l’activité des professions non commerciales
(T.A.N.C). Ces deux impôts étaient perçus par les collectivités locales au taux respectif de 2% et
de 6%. Or, le taux actuel de la TAP qui est de 2%, ne reflète donc pas fidèlement le taux cumulé
réel résultant de la fusion opérée, ce qui se traduit par une diminution des recettes des communes.
• Enfin, S’agissant de la taxe d'habitation, la valeur locative fiscale telle que régie actuellement et
servant de base au calcul de la taxe foncière, repose sur des fondements contestables. Cette valeur
fiscale est certes modulée selon la taille et l'importance des communes mais elle est appliquée
uniformément à tous les biens relevant d’une même catégorie, sans faire de distinction selon les
caractéristiques et qualités particulières de ces biens (par ex. maisons de maître, appartements de
haut standing, logements sociaux, etc.). L'absence de classification des biens conduit ainsi à
soumettre un vieil appartement dans un immeuble collectif d'un quartier populaire à la même
valeur locative fiscale/m², qu’une habitation individuelle située dans un quartier résidentiel. Dans
le cas d'espèce, il n'est pas prévu de mécanisme d'ajustement, susceptible par exemple, de faire
intervenir les assemblées communales pour la fixation des différentes valeurs locatives fiscales,
dans les limites de seuils prédéfinis par l’Etat.
7. UNE MOBILISATION DES RESSOURCES LOCALES EN DECA DE SON
POTENTIEL
Le rétrécissement des capacités d’autofinancement des communes, signalé plus haut, est
particulièrement alimenté par leur faible propension à la mobilisation des ressources locales, qu’il
s’agisse de valorisation du patrimoine ou de recouvrement des créances5.
• Les communes maîtrisent peu leur patrimoine. Elles se trouvent souvent dans l'incapacité de
fournir des données précises sur le rendement de ce patrimoine qui, très souvent, est dans un état
de dégradation avancé et a connu des réductions plus ou moins sensibles, à l'occasion d'opérations
de privatisation de biens communaux et de cession d'actifs. Ces opérations ont certes allégé les
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charges de gestion des communes, mais ont diminué en même temps le potentiel de leurs revenus
patrimoniaux.
• Le rendement de ce patrimoine reste également en deçà de son potentiel compte tenu de la
politique tarifaire appliquée par nombre de communes (pour l’exercice 2016, les recettes

patrimoniales sont estimées à 13% de l’ensemble des recettes communales). Le tarif
des prestations rendues par les communes à leurs administrés, ainsi que le montant des loyers des
locaux communaux sous bail se situent à des niveaux excessivement bas, et parfois, pour certains
services, ils n'ont pas évolué depuis l’indépendance. La faiblesse du recouvrement des impôts et
taxes locales, est liée aux problèmes d'identification et de recensement et à l'absence d’une réelle
maîtrise de l’assiette notamment de l’impôt foncier (taxe foncière) et de la taxe d’assainissement.
A cela il faut ajouter la faible implication des élus locaux dans cette opération. Le constat actuel
du patrimoine local est le suivant(voir les graphes 01 et 02) :
Le nombre global de biens productifs de revenus réparti comme suit:
 (65 964) locaux d’habitations qui génèrent 8 % du revenu global ;
 (113 220) locaux commerciaux qui génèrent 29 % du revenu global ;
 (3121) marchés (marchés publics de voitures, légumes et de fruits, à bestiaux,
hebdomadaire, détail) qui gênèrent 43 % de revenu global.
Graphe n° 01 : Etat des lieux du patrimoine des collectivités locales pour l’année 2019
(situation physique).
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Source : Ministère de l’intérieur des collectivités locales et de l’aménagement de territoire.

Graphe n° 02 : Etat des lieux du patrimoine des collectivités locales pour l’année 2019.
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Source : Ministère de l’intérieur des collectivités locales et de l’aménagement de territoire.
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8. UNE TRESORERIE COMMUNALE DOMINEE PAR DES FLUX INSTABLES
La suppression du principe des droits constatés en 1995 (malgré les réserves objectives formulées
par les collectivités locales), n’a pas manqué de perturber le bon fonctionnement des communes.
Les retards et insuffisances dans le recouvrement des recettes ont pour effet, chaque année et
durant plusieurs mois, de mettre en difficulté les communes, du fait de l’absence de trésorerie leur
permettant d'honorer le règlement périodique de certaines charges, notamment les charges
obligatoires (rémunérations et charges sociales, eau, gaz, électricité, téléphone….).
9. L’ENCADREMENT LOCAL ET LES DERIVES BUDGETAIRES : UN DEFECIT
CHRONIQUE
La sous administration des communes est un fait établi de longue date. Au plan des ressources
humaines et surtout de l'encadrement dont disposent les administrations communales, dans les
filières administratives et techniques, l'état général de la situation continue à présenter des déficits
notables au regard des ratios souhaitables.
Le taux moyen national d'encadrement des communes n'excède pas 6%, alors qu'il devrait se situer
au moins au double. Dans de nombreux cas, la faiblesse de l’encadrement et le manque de
formation qui le caractérise conduisent à des dérives dans la gestion des dépenses publiques
locales. Il n’est pas rare de constater le non respect des règles de l'orthodoxie budgétaire et
l'inobservation des procédures en vigueur , par les gestionnaires communaux, du fait de leur
manque d’expérience et de formation, en particulier en matière de passation de marchés publics et
d'expropriation pour cause d'utilité publique (voir le tableau n°01).
Tableau n° 01 : encadrement des élus et des cadres ( 2014-2019)
Année
Nombre de cadres et élus formés (par catégorie)
2014
2519 (1541 P/APC ; 960 fonctionnaires ; 48 cadres)
2015
2581 (997 archivistes, 1541 chefs de service ; 43 inspecteurs)
2016
235 (Secrétaire Général de Daïra).
2017
363 (180 cadres locaux;152 cadres centraux ; 50 cadres chargés
2018
2018/2019

de communication ; 08 cadres dans les marchés publics).
2076 (1784 élus ( P/APC+vices présidents) ;225 P/APC ;67
cadres supérieurs du Ministère).
281 (48 DAL ; 48 DRAG. 30 cadres du Ministère ; 155

SG de Daïra).
Total

8055

Source : Ministère de l’intérieur des collectivités locales et de l’aménagement de territoire.

10. LA CSGCL : QUAND LA MAUVAISE GESTION EST REMUNEREE
Le dispositif mis en oeuvre à travers la CSGCL et le FCCL auparavant, a longtemps fonctionné
dans des conditions acceptables et son intervention a réellement permis, jusqu'à l'heure actuelle,
de corriger quelque peu les inégalités de revenus, existant entre collectivités aisées et collectivités
démunies. Toutefois, à l'épreuve de l'expérience, ce dispositif a révélé des insuffisances dans les
modes de répartition, des dotations aux différentes collectivités concernées, ainsi que des
inadaptations au regard de l'évolution économique du pays et celle des contextes locaux .La
CSGCL est tenue de verser, sur le fonds de solidarité, une dotation globale de fonctionnement de
60% et une dotation globale de l’équipement de et d’investissement de 40% (voir le tableau 1.1).
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Tableau n°02 : Répartition de la dotation de péréquation (2014-2020)
Année
Wilaya (Million de
Communes
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total

Dinars)

(Million de Dinars)

68.76
72
73
73.66
93
95
100
575.42

10
10
10
10
10
10
10

70

Source : Ministère de l’intérieur des collectivités locales et de l’aménagement de territoire.

10.1. Les limites fonctionnelles du dispositif
• La répartition des ressources de la caisse de solidarité, selon les différents taux fixés par la
réglementation, s'est révélée conjoncturellement inadaptée. Dans la pratique, en effet, ces taux sont
devenus difficilement applicables en raison de l’endettement des communes et de l’augmentation
considérable du nombre de déficits budgétaires enregistré ces dernières années. L’essentiel des
ressources est actuellement orienté vers la péréquation et la couverture partielle des déficits
structurels.
• Le mode de calcul du ratio de richesse s'est révélé également inadapté, car il ne prévoit pas de
pondérations quant à la situation de richesse réelle (ou de pauvreté réelle) des communes. Basé sur
le critère de la population, le ratio est pénalisant pour les communes ayant une population réduite,
mais une superficie importante et des services publics plus nombreux donc plus coûteux.
• Des déviations assez graves, ont été enregistrées en matière d'octroi des subventions d'équilibre
et de péréquation, qui sont destinées respectivement à combler les déficits des budgets de
fonctionnement et à réparer les inégalités.
En effet, le mécanisme mis en place a fini par être exploité par des communes, qui présentaient
systématiquement des budgets déficitaires, dans le but de bénéficier des subventions et d'accroître
leurs ressources. Le dispositif a pris, ainsi, un caractère inéquitable, pénalisant la gestion saine et
accordant en quelque sorte, une prime à la mauvaise performance de gestion.
• En matière de dotations d’équipement, les concours du CSGCL, ont apporté un appui bénéfique
aux communes démunies. Toutefois, ils ont contribué à créer une source de dispersion des moyens
de financement du développement local,
avec les crédits mobilisés par ailleurs au titre de l'autofinancement, des PCD et autres programmes.
La dissémination des crédits et des programmes, favorise peu une approche intégrée de
développement local.
• Le dispositif CSGCL, n'a pas prévu de mécanisme autorisant les possibilités d'emprunt à court,
moyen ou long termes, susceptibles de favoriser l'accès des communes, à des formes de gestion
dynamique et en rapport avec les évolutions de l'environnement économique.
10.2. Les limites organiques du dispositif
Au plan organique, le Conseil d’orientation de la CSGCL, appelle deux observations principales :
• Sur le plan des attributions, le Conseil dispose dans la pratique d'une très faible marge d’initiative.
Il n'est pas responsabilisé dans l'élaboration de véritables politiques d'appui aux communes
démunies, ni dans les résultats de la CSGCL, en termes de qualité des performances réalisées.
• Sur le plan de sa composante, le conseil d'orientation parait souffrir d’une représentativité assez
réduite. En effet, compte tenu de l’importance du rôle dévolu à la CSGCL, en matière de solidarité
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et du montant considérable des sommes engagées, cette composante parait aujourd'hui
insuffisamment étoffée.
En conclusion, la situation financière actuelle des communes à la lumière de ces développements,
révèle un certain nombre de dysfonctionnements, dont les causes sont multiples :
• L’évolution constante des déficits des communes qui s’explique en partie par l’insuffisance de
leurs ressources au regard de leurs besoins mais également par une gestion manquant de rigueur
et de rationalité ;
• Un endettement croissant et cumulatif et son impact négatif, sur la crédibilité des institutions
communales ;
• Les limites du système fiscal actuel des collectivités locales, d’où l’urgence de rechercher des
solutions qui assurent un équilibre durable du système des finances locales et son autonomie ;
• La faiblesse du système de recouvrement où l’Etat s’attache d’abord au recouvrement de ses
propres produits d’où le faible rendement de la fiscalité locale ;
• L’inadaptation du système de solidarité devenu inefficace.
A ces divers constats établis dans les développements précédents, l'analyse de l'état des lieux et
du contexte dans lequel évoluent les communes, font apparaître une institution communale à
vocation éclatée, sur laquelle pèsent des charges souvent considérables, auxquelles elle doit faire
face avec des moyens généralement limités, des schémas d'organisation et de fonctionnement
archaïques, relativement figés et frappés d'uniformité excessive.
Régulièrement pointées du doigt par les administrés, mais aussi par les pouvoirs publics centraux,
les communes sont jugées avec sévérité pour les piètres résultats de leurs actions et pour leur
impuissance apparente à accomplir leurs missions les plus élémentaires.
S'il se présente comme un vecteur indispensable d'amélioration des conditions de gestion locale,
le projet de réforme des finances et de la fiscalité locales ne doit pas occulter la nécessité de rénover
les conceptions et les pratiques, liées à tous les aspects touchant à l'organisation et au
fonctionnement même de la commune, dans son ensemble, à l'effet d'insérer la réforme financière
dans une trajectoire de réelle modernisation de l'action communale.
II. LES AXES DE LA REFORME ET LES CONDITIONS DE SA MISE EN ŒUVRE
La réforme des finances et de la fiscalité locales, répond à des objectifs clairement identifiés et
s'attache à prendre en charge des préoccupations ciblées. Il convient néanmoins, par souci de
cohérence, de bien situer les résultats qui en sont attendus, au regard du contexte général dans
lequel elle intervient et d’intégrer cette réforme dans une vision globale liée à une démarche
graduelle d’approfondissement de la décentralisation.
1. L’APPROFONDISSEMENT DE LA CULTURE DE LA DECENTRALISATION
La décentralisation, comme principe d’organisation et de fonctionnement de l’administration
locale et comme procédé de clarification et de rationalisation des rapports entre l’Etat et les
collectivités locales, peut-elle être en cette étape la solution à la crise des finances et de la fiscalité
locales ?
L’autonomie qu’elle préfigure dans la gestion des affaires locales, sa légitimité et ses effets positifs
sur l’échelon local, peuvent apparaître comme des arguments favorables et une alternative à la
crise actuelle des finances locales et un postulat de base. Dès lors quelle politique de
décentralisation envisager pour les collectivités locales dans le cadre de la mise en oeuvre des
réformes des finances et de la fiscalité locales ?
Si le principe de la décentralisation a été maintes fois, rappelé et fortement admis par les décideurs
à travers la mise en place d’un système de prise de décision et de gestion autonome au niveau
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local, sa mise en oeuvre se heurte à des difficultés majeures et à des contraintes objectives, liées à
un environnement local encore mal préparé, à la diversification des contextes locaux, à la
complexité des problèmes à résoudre au niveau local, à la faiblesse des ressources et moyens, au
sous encadrement et au déséquilibre structurel des communes.
Intimement liée aux mécanismes de changements institutionnels, la décentralisation doit s’inscrire
dans une démarche plus large de réforme, du fonctionnement de l’administration et de l’Etat. Elle
ne saurait donc être réduite à une simple opération technique de répartition des compétences entre
l’Etat et les collectivités locales.
Dès lors, en cette étape la politique de décentralisation, doit apporter des réponses aux questions
de l’heure en gardant à l’esprit, que les conditions de succès doivent être subordonnées par :
• Une démarche graduelle et préparatoire à l’approfondissement d’une culture de la
décentralisation ;
• Un rôle actif de l’Etat dans le soutien, le contrôle, l’évaluation et l’orientation de l’action locale
;
• Une plus grande responsabilisation des acteurs locaux(contractualisation) ;
• Une réforme globale des finances et de la fiscalité locales ;
• Une mise à niveau et une modernisation globale des modes d’organisation et de gestion de
l’administration locale.
2. L’IMPERATIF D’UNE REVISION GLOBALE DU MODE D’ORGANISATION ET DE
GESTION DES COMMUNES.
L’objectif central de la réforme envisagée consiste non seulement à proposer un programme de
mesures de nature à surmonter la crise actuelle des finances locales, mais également de poser les
bases ou les termes de référence d'une gestion financière locale fondée sur des mécanismes plus
efficaces, et s'appuyant sur des dispositifs plus équilibrés et plus durables.
Les analyses et le diagnostic effectués, ont montré que le projet de refonte des finances locales et
de la fiscalité ne peut être dissocié d’une démarche plus globale, comme un véritable plan de
modernisation des collectivités locales, à la fois dans leurs modes d'organisation et de
fonctionnement, ainsi que dans les formes et les méthodes de leur intervention dans la gestion des
affaires publiques locales.
Cette préoccupation fondamentale conditionne en effet tout progrès significatif dans la résolution
durable de la crise des finances locales. Ainsi, la démarche opérationnelle de réforme des finances
et de la fiscalité proposée se veut en rupture avec les nombreuses tentatives de règlement
conjoncturel de la question des déficits et de l’endettement des communes. Elle s’inscrit dans une
démarche qui transcende les simples aspects fiscaux et financiers de la crise pour traiter de ses
causes profondes, dans le cadre d’une stratégie cohérente, inscrite dans la durée et qui met en avant
les exigences d’une meilleure qualité de la gouvernance locale.
Dans cette optique, les mesures proposées s'articulent autour de quatre axes, qui portent
respectivement sur :
• Les mesures d’ordre financier et fiscal, comportant des mesures urgentes de rattrapage et des
actions tendant au rétablissement de certains équilibres;
• Les mesures d’ordre institutionnel et juridique visant la clarification de certaines missions des
communes, les conditions de leur exercice, et un effort de codification des règles d'intervention;
• Les mesures au plan managérial, qui s'intéressent aux systèmes et cadres normatifs de gestion,
ainsi qu'aux méthodes, techniques et instruments à développer en matière de gestion financière;
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• Les mesures relatives à l'encadrement humain des communes, visant son renforcement quantitatif
et qualitatif et la valorisation de son statut.
A l'appui des recommandations préconisées, des propositions sont formulées en vue de la refonte
du Fonds commun des collectivités locales, présentées sous deux variantes, visant l'amélioration
du système de solidarité et une adaptation des mécanismes du Fonds au regard des nouveaux
besoins et des évolutions économiques en cours dans le pays.
Des propositions sont également formulées en vue de dépasser les situations d’uniformité dans
l’administration des communes et d’inéquité dans l’allocation et la répartition des ressources à
travers l’adoption d’une typologie des communes plus adaptée.
En appui aux mesures de réformes, le contenu d’un éventuel projet de loi sur les finances locales
est aussi proposé à la réflexion.
Enfin, les recommandations liées aux modalités de mise en oeuvre de la réforme, à son pilotage,
son accompagnement, son suivi et son évaluation périodique sont formulées en dernière partie de
cette communication.
3. LES MESURES DE REFORMES A ENGAGER
3.1. Les mesures d’ordre financier et fiscal
Les recommandations proposées s'attachent d'une part à définir les lignes principales d'un
programme urgent de rattrapage, destiné à rétablir dans l'immédiat les équilibres financiers des
communes et, d'autre part, à identifier une double série de mesures, d'ordre financier et fiscal,
tendant à remédier plus durablement à leur fragilisation financière et à assurer une meilleure
rentabilité du patrimoine local. Il est important de souligner que les mesures fiscales proposées,
aspirent la contribution, à une meilleure répartition des ressources entre l’Etat et les collectivités
locales.
3.1.1 : Des mesures d’ordre financier
.1) la valorisation du patrimoine communale
La mise en valeur du patrimoine communal algérien, sa sauvegarde, sa protection et son
enrichissement constituent l’une des missions majeures de l’Etat, pour améliorer l’autonomie
financière des communes.
Le patrimoine n’est pas seulement une charge, il est aussi un atout majeur pour l’attractivité des
territoires, l’équilibre économique, l’identité et la cohésion sociale. Il constitue ainsi une véritable
source de financement pour les collectivités locales.
2) inventaire des ressources patrimoniales
L’un des problèmes au niveau des communes est la méconnaissance des élus locaux du gisement
patrimonial. Par conséquent, cela constitue un handicap pour les communes sur plusieurs plans :
social, culturel et économique. Ces dernières doivent adopter une gestion plus dynamique et plus
efficace de leur patrimoine.
Le processus de valorisation du patrimoine doit commencer par l’établissement d’un inventaire
qui consiste à faire un recensement des ressources patrimoniales susceptibles d’être mobilisées.
L’objectif de cet inventaire est d’évaluer le potentiel patrimonial des communes sur l’ensemble du
territoire national6.
Pour cela, des visites doivent s’effectuer sur les sites (mer, déserts, montagnes, musées, villages
traditionnels, monuments…..) et des entretiens doivent être menés avec des acteurs concernés par
le patrimoine (associations locales, parcs communaux, clubs de spéléologie….)7.
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3) suivi du patrimoine
Deux documents réglementaires qui sont le sommier de consistance et le registre d’inventaire
doivent être tenus et actualisés de manière permanente par les services communaux (cotés et
paraphés par le président de l’APC) pour permettre un suivi de leur patrimoine.
4) Etablissement des contrats et des cahiers de charges
Certaines opérations effectuées par les communes, telles que la location, la concession et
l’affermage8 des biens et des immeubles doivent faire obligatoirement l’objet d’un contrat ou
d’un cahier des charges devant contenir l’ensemble des droits et obligations des deux parties ( le
service contractant et le cocontractant).
5) le recours à l’adjudication
Les communes doivent recourir de plus en plus à l’application stricte de l’adjudication, qui est la
procédure selon laquelle le marché est attribué au soumissionnaire le moins- disant. Elle porte sur
des opérations simples de type courant et ne concerne que des candidats nationaux ou étrangers
installés en Algérie. Ainsi, l’adjudication permet la perception des droits de place, de
stationnement dans les aires, marchés et abattoirs.
6) Actualisation des tarifs
Les tarifs appliqués par les communes sont restés inchangés de puis des années, alors que le
contexte économique du pays a changé au fil du temps.
Les locaux à usage d’habitation, industriel et commercial doivent faire l’objet d’une actualisation
de leur valeur locative, en faisant référence aux tarifs appliqués sur le marché de l’immobilier. Le
recours aux services des domaines et ceux des impôts pour l’évaluation des valeurs locatives est
indispensable.
En outre, la tarification des services rendus par les communes aux usagers tels que le transport
scolaire, les crèches… etc, doivent être actualisés d’un coté, et correspondre aux couts de revient
de ces prestations d’un autre coté.
La non- actualisation des tarifs, constitue un manque à gagner pour les communes, donc des
recettes en moins dans leurs budgets donc et par conséquence une réduction de l’autonomie
financière des communes.
7) sensibilisation à la rénovation et à la préservation du patrimoine
Le patrimoine communal doit faire l’objet d’un certain nombre de mesures, notamment la
restauration, qui consiste à remettre en état soit à l’identique, soit partiellement les immeubles qui
constituent le patrimoine de la commune.
En outre, la sauvegarde du patrimoine est importante et passe par la prise en considération d’un
certain nombre de mesures pour éviter la progression de la dégradation.
La réhabilitation, est un autre aspect à prendre également au sérieux, par les élus locaux ; en effet
remettre aux normes de confort, d’hygiène et de sécurité constitue une valorisation durable du
patrimoine communale.
8) faire connaitre le patrimoine communal
Les élus locaux peuvent lancer des compagnes de publicité pour faire connaitre le potentiel
touristique de leur commune, notamment les communes situées dans des zones montagneuses et
celles situées dans le grand sud du pays.
L’exploitation efficace de ce gisement touristique (2/3 des communes rurales) pour ces communes
déshéritées constituerait des revenus importants pour les budgets communaux9.
9) Implication de l’emprunt dans le dispositif de financement
Comme indiqué auparavant, le recours à l’emprunt par les communes est quasiment inexistant,
combien même il est précisé dans le code communal.
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Le recours à cette source de financement, peut constituer un moyen efficace pour dynamiser le
développement local. Cela n’est valable que dans la mesure, ou le recours à ce mode est bien
analysé, bien réfléchi, car le non- remboursement de cet emprunt constituerait une lourde charge
sur le budget communal.
La bonne gestion de l’emprunt implique d’abord la réalisation d’une analyse financière par des
spécialistes capables d’apprécier objectivement la décision de l’emprunt en tenant compte de l’état
financier de la collectivité locale10.
Les élus locaux en Algérie, ne sont pas des spécialistes dans le domaine financier et bancaire.
Les autorités locales peuvent à cet effet, recourir à des partenaires financiers pour des analyses
financières, afin de leu donner des avis, des éclairages (choix de l’emprunt, choix de
l’investissement, gestion de la dette) et une projection suffisante pour une meilleure et rentable
prise de décision11.
10) Rationalisation des mécanismes de péréquation
La péréquation est définie comme un mécanisme de redistribution, qui vise la réduction des écarts
de richesse, et donc les inégalités, entre les différentes collectivités territoriales, et renforcer ainsi
la cohésion sociale.
Elles sont attribuées aux communes, en tenant compte de la moyenne nationale par habitant des
ressources affectées aux communes, et la moyenne par habitant des ressources de la collectivité
considérée.
Les montants attribués aux communes par ce mécanisme, n’ont pas réduits les inégalités de
répartition, d’où la nécessité de la mise en place d’une politique visant une péréquation efficace
des ressources.
A ce titre, la réforme du fonds de la solidarité et de la garantie des collectivités locales (CSGCL)
en tant qu’organisme redistributeur de recettes fiscales locales est indispensable.
En outre, il faudrait réviser la formule de péréquation en élargissant son assiette et en tenant compte
des besoins de dépenses des communes et de leur niveau de richesse.
3.1.2 : Les mesures d'ordre fiscal
1) Instaurer le principe de localisation de l’impôt (TAP) sur le territoire de la commune où s’exerce
l’activité productive des sociétés (et non où s'exerce la fonction administrative de siège social). En
effet, c'est généralement la fonction productive qui est source de nuisances et sujétions diverses,
générant des charges communales non compensées ;
2) Engager la mise en application de la taxe d’occupation du domaine public communal pour les
ouvrages de transport de l’électricité, de gaz, des hydrocarbures et des installations de
télécommunications (loi de finances 2003) ;
3) Généraliser la taxe d'habitation à l'ensemble des communes ;
4) Mise en oeuvre d’une taxe sur les transactions de véhicules automobiles et engins de travaux
publics ;
5) Prévoir le prélèvement d’une taxe de 1 DA par litre sur la vente des carburants polluants, à
affecter aux communes ;
6) Révision de la tarification des prestations de services publics rendus aux usagers en tenant
compte de leurs coûts de revient.

7) Recouvrement de la fiscalité par :
 Impliquer davantage les communes dans la détermination et l’actualisation des bases
taxables de l'assiette ;
 Mettre en place des mécanismes de motivation et de stimulation matérielle
des agents chargés du recouvrement ;
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 Élaboration d’une instruction sur les modalités de perception et de versement au trésorier
communal du produit de la taxe de séjour ;
 Renforcer les services fiscaux locaux par la dynamisation des brigades mixtes à
spécialiser dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.
8) Valorisation des ressources patrimoniales locales12
 Procéder au recensement des biens communaux et à son évaluation exhaustive ;
 Revaloriser le patrimoine communal, en actualisant les valeurs locatives par référence au
marché, notamment de l’immobilier, pour les locaux d’habitation et les locaux à usage
industriel et commercial. Mobiliser les services des domaines à cet effet ;
 Exploiter les principaux gisements existants au niveau local, notamment l’occupation et
l’utilisation du domaine public (le stationnement automobile et autres activités diverses).

3.2. Les mesures d’ordre institutionnel et juridique
Les besoins financiers des communes, sont déterminés par la consistance de leurs missions et le
volume de leur plan de charge, eux-mêmes résultant de la nature et l'étendue du rôle que l’État
entend leur faire assumer. Aussi, les missions communales doivent faire l'objet d'un diagnostic
approfondi puis d'une clarification, en vue de situer de manière plus précise, les responsabilités et
les charges qu'elles impliquent ou génèrent.
La recommandation essentielle, dans ce domaine, consiste à clarifier le rôle des communes. Par
ailleurs, d'autres mesures importantes sont préconisées, liées à un effort indispensable, de
codification d'un certain nombre de règles, pour une meilleure visibilité de l'action communale et
d’une adaptation du cadre juridique et réglementaire.

La clarification des missions communales
 Clarifier la répartition des missions entre l’État et les collectivités locales, en distinguant
les missions de service public local propres aux communes et celles d’intérêt national
assumées par les communes pour le compte de l'État. Il est vrai que l’avant-projet de loi
relative à la commune a pris en charge cette préoccupation ; toutefois les dispositions
introduites restent insuffisantes et peu précises.
 Mettre en oeuvre un système de contractualisation pour les missions d’intérêt national
confiées par l’État aux communes, pour garantir un financement adéquat à leur
accomplissement par ces dernières.
 Clarifier les attributions et missions respectives de l’administration et des élus locaux. Ce
problème reste insuffisamment pris en charge dans le projet du code communal.

La codification des règles et l’adaptation du cadre juridique
 La commune en tant que collectivité locale de base, a une vocation très large qui permet
d’agir dans tous les domaines, économique, social et culturel. Pour la gestion de l’ensemble
de ces domaines, la commune est confrontée à une multitude de textes légaux et
réglementaires rendant le système juridique applicable aux communes, lourd, complexe et
parfois inadapté.
Dans ce contexte et mettant à profit l’action de refonte du code communal et de la réforme des
finances et de la fiscalité locales, l’inventaire de l’ensemble du dispositif légal et réglementaire
régissant les finances et la fiscalité locales, doit être revu et adapté aux objectifs de la réforme
engagée.
 Élaborer un texte de loi spécifique sur les finances et la fiscalité locales. Dans cette
perspective, une commission interministérielle (Finances/MICLAT) de proposer un avantprojet de loi sur la réforme fiscale.
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 Élaborer un texte d'application de l'art. 160 (al. final) de la loi relative à la commune,
précisant la nomenclature des dépenses obligatoires des communes.
 Poser une règle prévoyant que l’État est tenu à l'obligation de compenser toute réduction
de ressources d’origine fiscale décidée par lui.
 Instituer le principe du visa préalable des dépenses engagées au niveau des communes de
plus de 50.000 habitants, à confier au trésorier communal.
 Procéder à la généralisation du transfert de la gestion de l’eau et de l’assainissement aux
organismes spécialisés (A.D.E – O.N.A).
 Rappel du respect des règles de l’orthodoxie budgétaire et la mise en place d’un dispositif
de contrôle et de suivi de l’exécution du budget communal.
 L’instruction interministérielle C1 sur les opérations financières des communes remontes
à 1967. Il est indispensable de procéder à son actualisation.

La question des missions communales
L’analyse des différents textes régissant l'institution communale et les réalités concrètes du terrain
montrent que les communes font face à un volume considérable de missions et d'attributions.
Aussi, les missions communales doivent faire l'objet d'un diagnostic approfondi puis d'une
clarification, en vue de situer de manière plus précise les responsabilités et les charges qu'elles
impliquent ou génèrent. Il s'agit ici principalement des missions assumées pour le compte
d'administrations sectorielles, notamment l'éducation, la santé, la culture, la jeunesse et sports, le
culte,…
La recommandation essentielle, dans ce domaine, consiste à clarifier les rôles, afin d'aboutir à une
décision de principe sur l'alternative suivante :
• Soit décharger les communes de leurs responsabilités de gestion, d’entretien, de maintenance des
parcs ou réseaux d'équipements relevant de ces administrations sectorielles,
• Soit maintenir ces responsabilités au niveau des communes, et, dans ce cas, leur attribuer des
dotations financières annuelles, individualisées et contractualisées par secteur, proportionnelles
aux charges effectivement supportées ainsi que les ressources humaines adéquates.

La question de l’organisation des communes
La nécessité d’un organigramme et de structures adaptés à chaque catégorie de commune suivant
une typologie fondée sur les critères de la taille et du volume des tâches ainsi que d’un tableau des
effectifs a été rendue obligatoire. La mise en place de ces organigrammes est une urgence.

La question du management des communes
Elle constitue le point faible des communes. Même si la désignation d’un Secrétaire général est
nécessaire, il faudrait la faire accompagner d’un programme de relèvement des niveaux de
qualification des personnels locaux.
Le code communal actuel prévoit, que les personnels des communes, bénéficieront d’actions de
formation, de perfectionnement et de recyclage que devrait être suivis par la mise en en place des
programmes nationaux de formation accompagnées de mesures de motivation au plan du statut et
des rémunérations avec pour but de renouer avec la compétence et le professionnalisme.
L’Etat ayant engagé une réforme fondamentale en matière de gestion budgétaire et comptable par
:
• l’introduction de la gestion axée sur le résultat avec une plus grande responsabilisation des
gestionnaires et restructuration du circuit de la dépense, l’allègement des procédures d’exécution
des dépenses, l’efficacité des contrôles, ainsi que la réalisation d’un Plan Comptable de l’Etat
adapté aux normes de comptabilité internationales (IPSAS).
A cet effet, il y’a lieu d’adapter le cadre budgétaire des communes par l’informatisation de sa
gestion et la refonte à la comptabilisation des communes.
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3.3. Les mesures au plan de la gestion et des procédures
Les recommandations dans ce domaine visent à améliorer la capacité de l’administration locale à
développer des systèmes plus efficaces de gestion, à mieux confectionner le budget et à maîtriser
les dépenses, et à mettre en oeuvre des procédés plus modernes de gestion.
3.3.1. L’élaboration d’un cadre budgétaire simplifié pour les petites et moyennes communes
Ce cadre s’inspirerait du nouveau cadre budgétaire en vigueur au niveau des communes chefslieux de wilaya et de daïra, en vue d’uniformiser la nomenclature des comptes de l’ensemble des
communes du pays, pour des besoins statistiques et de comptabilité nationale.
3.3.2. La définition d’un programme pluriannuel de modernisation et de développement des
capacités de management budgétaire et comptable des communes en vue d’une plus grande
maîtrise des dépenses.
Ce programme qui vise à former les cadres des communes aux bonnes pratiques de gestion
budgétaire et comptable, devrait prévoir les mesures et actions suivantes :
• L’élaboration à l’intention des gestionnaires locaux de manuels de procédures dans les domaines
fiscal, comptable et budgétaire ;
• La mise en oeuvre d’un système d’évaluation des coûts de revient des différents services publics
locaux ;
• La normalisation des charges et des coûts: élaborer une grille normative des charges locales pour
une meilleure maîtrise des coûts des différents services publics afin de permettre la rationalisation
des dépenses ;
• L’évaluation des coûts de prise en charge des missions de service public sur la base de normes
admises en collaboration avec les autres départements ministériels concernés ;
• La mise en place d'indicateurs normalisés et d'un tableau de bord de la gestion financière ;
• La mise en place d’organigrammes et de tableaux des effectifs adaptés aux spécificités des
communes, pour renforcer et normaliser leur organisation ;
• L’introduction des méthodes et techniques de management public local et assurer le respect des
règles de l’orthodoxie budgétaire par la mise en place d’un dispositif de contrôle et de suivi 13;
• La maîtrise des prévisions budgétaires et des règles d’engagement pour éviter la sous-évaluation
des dépenses et la surestimation des recettes ;
• Le renforcement des mesures de contrôle des budgets et des modalités de gestion budgétaire des
communes par l’autorité de tutelle ;
• La normalisation du parc automobile des communes pour une meilleure maîtrise des charges.

3.4. Les mesures relatives à l’encadrement local
La faiblesse de l'encadrement est l'une des causes principales des performances limitées des
communes, aux plans technique, administratif et financier. Les mesures préconisées en matière de
redressement financier devraient contribuer à placer les communes en situation de mieux étoffer
leurs services en personnels qualifiés. Les besoins exprimés avec insistance, pour disposer de
certains profils (comptable, fiscaliste, statisticien, etc.) sont à prendre en considération. En outre,
un intérêt important doit être accordé à la nécessité de rendre plus attractif le statut du personnel
communal, et au renforcement des actions de développement de la ressource humaine, en
multipliant les sessions de formation et de perfectionnement en direction de l'ensemble des filières
administratives et techniques.

3.4.1. Valorisation de l'emploi public communal
 Élaborer un statut attractif des personnels communaux et tenir compte de la nécessité
d'adapter les profils aux besoins spécifiques des communes.
 Mettre en place un organe spécifique de gestion des personnels communaux (chargé
d'organiser les concours de recrutement, de gérer les parcours de carrières, les
mouvements, la mobilité, d'organiser et suivre la formation et le perfectionnement,…).
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3.4.2. Renforcement de l'encadrement communal
 Renforcer l’encadrement administratif et technique communal;
 Pourvoir aux postes vacants de SG, chefs de services et chefs de bureaux des communes;
 Créer un poste de comptable communal dans la nomenclature des emplois communaux,
pour assurer la tenue de la comptabilité administrative et son suivi régulier, et mettre un
terme aux retards constants enregistrés dans la production des différents documents
budgétaires;
 Créer des emplois de fiscalistes et statisticiens dans la nomenclature des postes
communaux, chargés de suivre la gestion de la fiscalité locale ;
 Renforcer les trésoreries communales en moyens humains et matériels pour une meilleure
prise en charge de leurs missions;
 Mettre à niveau le personnel communal dans le cadre de programmes de formation et de
perfectionnement adaptés.

3.4.3. La formation des élus
Les élus locaux ne sont pas intégrés systématiquement dans les politiques de formation. Il est
nécessaire aujourd’hui d’organiser des formations pour les élus locaux, et en priorité pour les
présidents d'assemblées populaires communales. C’est un investissement qui ne sera que
bénéfique dans l’intérêt de la collectivité et du citoyen.
3.4.4. La formation du personnel
Les établissements de formation spécialisée ne sont pas nombreux pour une population d’agents
estimée à plusieurs dizaines de milliers d’agents. L’accent doit être concentré sur deux axes : la
formation initiale et la formation continue de perfectionnement. Dans ce cadre, il est recommandé
 De mettre en place un schéma directeur de formation à moyen terme et des plans de
formation à court terme ;
 De rendre la formation continue plus efficace pour les communes.
3.4.5. Le guide de l’administration
A l’heure actuelle, il n’existe pas de guide des collectivités locales et, encore moins, de guide des
procédures et des pratiques de gestion. Aussi, il est recommandé :
 d’élaborer un guide de la commune ou du président de l’APC ;
 d’élaborer un guide de l’administré ;
 d’élaborer des manuels sur les principales et les plus courantes des méthodes de gestion.
3.4.6. L’administration électronique
C’est un volet important et qu’il convient de prendre en charge, car il a un impact important sur
l’encadrement et les prestations des communes. Dans ce cadre, il serait judicieux :
 De mettre en place un schéma directeur de modernisation de l’administration locale ;
 De former et mettre en place dans chaque commune un web master.
3.5. Champ et contenu du projet de loi sur les finances et la fiscalité locales
L’article 122 de la constitution exclut tout octroi du pouvoir fiscal aux collectivités locales, en
disposant que la création et le taux des impôts, des contributions, taxes et droits de toute nature
relèvent du domaine de la loi.
Si l’octroi d’un pouvoir fiscal aux communes, ne peut être envisagé que dans le cadre d’une
révision constitutionnelle, une loi relative aux finances et à la fiscalité locales est, en revanche,
envisageable, en raison du déséquilibre financier chronique, dont souffrent la majeure partie des
communes et des problèmes connexes de gouvernance locale, entendue comme la capacité des
élus à servir leurs administrés.
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L’intérêt de cette loi est de fixer le cadre général de la gestion des finances locales afin d’assurer
plus de stabilité et de prévisibilité aux ressources locales en consolidant leurs assises financières
et en codifiant les règles de leur gestion. Dans ce cadre, les principaux enjeux de cette loi devront
viser :
3.5.1. L’amélioration des ressources fiscales locales
La maîtrise des ressources locales devra être envisagée dans un processus d’appui des communes
à travers le renforcement et la clarification :
- de la nature des impositions revenant aux collectivités locales
- de leurs champs d’application
- de leurs bases imposables et des taux d’imposition
3.5.2. La clarification des rapports entre les communes et l’Etat
Dans le cadre d’une complémentarité des missions de l’Etat et des communes, il
s’agira notamment de :
 Renforcer la personnalité juridique et financière de la commune par rapport à l’Etat et aux
autres collectivités locales, en réaffirmant son autonomie et sa capacité à gérer les affaires
publiques qui lui incombent, ce qui implique une distinction clairement établie dans la loi
entre les compétences de base de la commune et ceux des autres pouvoirs publics.
 Consacrer la liberté d’initiative des communes pour toute question qui n'est pas
explicitement exclue de leur compétence et signifier expressément, que la formation des
agents communaux aux techniques modernes de gestion et le renforcement institutionnel
des communes sont à la charge de l’Etat.
 Enoncer le principe selon lequel, toute création ou extension de compétence devra être
accompagnée de ressources déterminées par la loi dans l’acte de transfert.
 Faire mention de la possibilité de transférer des personnels et les garanties qui leurs sont
offertes (convention type).
3.5.3. La consolidation de l’assise financière des communes
La loi devra prévoir un mécanisme qui garantit aux communes un niveau de ressources leur
permettant de financer leurs missions de service public et de gestion de la proximité sur un horizon
de 05 ans. La loi devra réaffirmer le droit des communes à disposer d’un niveau de ressources
suffisant, stable et permanent pour exercer leurs compétences et que les ressources financières des
communes doivent être proportionnées aux missions qui leur sont confiées, en contrepartie, d’un
engagement contractuel de performance vis-à-vis du pourvoyeur de financement (Etat ou Wilaya)
et la commune.
3.5.4. Une définition claire des ressources
Sur ce plan, la loi devra :
 Préciser la nature des ressources mises à la disposition des communes :
- Impositions de toute nature que les communes sont autorisées, par la loi, à percevoir (redevances
et taxes pour services rendus).
- Produits du domaine communal et d’exploitation,
- Participations, produits financiers,
- Compensations fiscales, dons et legs,
- Subventions et dotations de fonctionnement et d’investissement reçues de l’Etat ou autres
collectivités locales.
 Intégrer, pour des raisons de maîtrise des dépenses publiques, l’affectation des ressources
aux communes, dans la politique nationale de répartition.
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 Prévoir un système de péréquation pour corriger les effets de la répartition inégale des
sources de financement et des charges et apporter une aide aux communes
économiquement faibles. Les collectivités locales doivent être consultées, selon des canaux
appropriés, sur les modalités de redistribution des ressources.
 Prévoir la possibilité d’orienter les subventions reçues par les communes vers le
financement de projets spécifiques, que le pourvoyeur de financement souhaite
promouvoir, sans que cela ne remette en cause la liberté d’action des communes dans leur
propre domaine de compétence.
 Consacrer éventuellement le droit des communes à recourir au marché de capitaux,
moyennant un encadrement réglementaire strict, pour éviter des dérives.
3.5.5. La codification des règles de gestion des dépenses publiques
La loi projetée est l’occasion d’instituer de nouveaux instruments de gestion communale en vue
de renforcer la capacité des responsables locaux en matière de gestion notamment en termes de
préparation du budget et de son exécution.
- En matière de préparation du budget :
 Promouvoir la prévision budgétaire pluriannuelle sur un horizon quinquennal (durée du
mandat électif),
 Introduire de nouvelles classifications de dépenses (par nature et par fonctions (santé,
logement, enseignement, voirie, AEP) en usage au plan international,
 Redéfinir de nouveaux documents assurant la transparence et la lisibilité des dépenses
publiques comme la note d’orientation budgétaire,
 Arrêter un calendrier budgétaire mieux adapté au cycle de gestion des affaires
communales.
- En matière d’exécution du budget :
 Faire référence à l’usage d’une comptabilité plus proche de la comptabilité générale et
promouvoir le principe de sincérité des écritures comptables, en imposant à chaque
commune la présentation d’un rapport sur l’évolution de ses finances, qui retracerait
l’évaluation des ressources à moyen terme ainsi que les charges ventilées par grandes
fonctions.
- En matière fiscale :
 Prévoir la spécialisation de certains impôts au profit exclusif des communes et affirmer le
principe de la collecte de l’impôt par l’Etat au profit des communes.
- En matière de contrôle administratif des actes :
 Prévoir les formes du contrôle administratif exercé sur les communes. Le contrôle
administratif des actes des communes devrait concerner le respect de la légalité et des
principes de droit. Le contrôle peut, toutefois, comprendre un contrôle de l'opportunité
exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l'exécution
est déléguée aux collectivités locales.

CONCLUSION
L’étude et l’analyse du financement local, montrent que les collectivités locales sont affrontées à
des contraintes financières entraînant une multiplication des déficits des budgets locaux. Ces
contraintes sont de deux sortes :
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- Des ressources insuffisantes et inadéquates : le niveau de ces recettes ne peut pas couvrir les
dépenses sans cesse croissantes d’où la nécessité d’améliorer le rendement de la fiscalité locale, la
gestion du patrimoine et la refonte du système des subventions.
- Des dépenses locales croissantes : les communes éprouvent de plus en plus des difficultés à
maîtriser le niveau de leurs dépenses. En effet de nouvelles règles de gestion doivent être adoptées
pour éviter un endettement excessif et renouer avec les règles de bonne gestion des finances
locales.
La réforme de la fiscalité locale a toujours constitué les revendications des élus locaux. Hors la
réforme qu’a connue l’Algérie en 1992, qui n’a touché que la fiscalité de l’Etat, et celle de la
fiscalité locale a été ajournée.
Les idées développées dans cette communication, s'attachent d'une part à définir les lignes
principales d'un programme urgent de rattrapage, destiné à rétablir dans l'immédiat les équilibres
financiers des communes et, d'autre part, à identifier une double série de mesures,
d'ordre financier et fiscal, tendant à remédier plus durablement à leur fragilisation financière et à
assurer une meilleure rentabilité du patrimoine local. Afin de contribuer à une meilleure répartition
des ressources entre l’Etat et les collectivités locales.

Les annexes :
Annexe n°01 : REPARTITION (EN %) DES PRODUITS FISCAUX ENTRE L'ÉTAT ET
LES COLLECTIVITES LOCALES
Impôts et taxes
Répartition
Etat
Wilaya
Commune
CSGCL
1. Taxe sur l’activité professionnelle
TAP

-

29,5%

65%

5,5%

2. Impôt Foncier (Taxe Foncière sur les
propriétés bâties ou non bâties)

-

-

100%

-

3. Taxe d’habitation

-

-

4. Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM)

-

-

5. Droits sur permis de lotir et bâtir

-

-

6. Taxe de séjour

-

-

7. Installation de consignes
publicitaires

-

-

8. Droits de fêtes et réjouissances

-

-

100%
100%
100%
100%
100%
100%

9-Taxe sanitaire de viandes (taxe
100%
d’abattage)
-Viandes importées
taxe versée
intégralement au CSGCL
10. Impôt sur le patrimoine
80%
20%
11. TVA sur les affaires intérieures
80%
10%
12. TVA sur les produits importés
85%
5%
13. Vignette automobile
80%
14. Impôts miniers
15. Taxes écologiques
90%
10%
16. Redevances de package
30%
70%
Source : Ministère de l’intérieur des collectivités locales et de l’aménagement de territoire.
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Annexe n°02 : CADRE LOGIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME
Nombre
d’actions

Objectifs
spécifiques

Résultat1.1
Réformer et adapter le
cadre institutionnel

12

Résultat1.2
Adapter le cadre
juridique et
réglementaire

06

Résultat 1.3
Adapter et mettre à
niveau le cadre
organisationnel

07

Objectif 1 :
Assurer un
environnement
organisationnel,
institutionnel et
juridique
approprié à la
conduite
de la réforme des
finances et de la
fiscalité

Résultats attendus

Résultat 2.1 :
Adapter et clarifier
les missions et rôles
des collectivités locales
Résultat 2.2 :
Renforcer et mettre
à niveau l’encadrement
des communes
Résultat 2.3 :
Mettre en place un
système d’information
dynamique
et un programme
d’accompagnement et
de communication
autour de la conduite
du changement

Objectif principal

Réforme
des
finances
et de
REFORME DE
la fiscalité
FINANCES ET DE
locales
LA FISCALITE
LOCALES

02
Objectif 2 :
04

04

Rationaliser et
rendre
plus efficaces les
missions et
interventions
des communes.

REFORME DE
FINANCES ET DE
LA FISCALITE
LOCALES

Résultat 3.1:
Objectif 3 :
Valoriser et adapter
17
les dispositifs
Développer et
financiers
améliorer
et fiscaux
les performances
Résultat 3.2 :
de la gestion
Renforcer et maîtriser
03
financière
les règles et procédures
de gestion.
des communes.
Source : Ministère de l’intérieur des collectivités locales et de l’aménagement de territoire.
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