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 داء:ععععععععععععععععااه
 

من أرسى لد  قواعد الخلق  أهد  ثمرة جهد  هذه إلى

 الكريم، و كيفية كبح زمام النفس أبي الموقر

إلى األستاذة الكريمة، بن قطاط خديجة التي لم تضني علي 

 بأ  معلومة علمية في تخص  قانون اادار  

 إلى جميع أهلي و أصدقائي 

م، أعضاء لجنة المناقشة على كما أشكر جميع األساتذة الكرا

 الجهد الذ  بذلوه ألجل قراءة و مراجعة هذه المذكرة

 أقدم لكم رسالتي المتواضعة 

 

 

 

 



 

 

 الشكر و التقدير:
 

أول الشكر و آخره هلل العلي القدير الذ  منحنا الصحة و القوة 
 انجاز هذا العمل و إتمامه.

كل اللذين كما أتقدم بجزيل الشكر و خال  االمتنان إلى 
 ساعدوني في إنجاز هذه المذكرة المتواضعة من قريب أو بعيد.

كما أشكر األستاذة "بن قطاط خديجة" على تفضلها بااشراف 
على البحث و االنتفاع بمالحظاتها القيمة التي نفعتني كثيرا و 
ساعدتني على إنجاز هذا العمل و إتمامه كما أتقدم بالشكر لكل 

ضاء لجنة المناقشة على الجهد الذ  بذلوه ، ألجل األساتذة الكرام  أع
 قراءة و ومراجعة هذه المذكرة.

كما أشكر جميع أساتذة جامعة مستغانم على كل ما بذلوه 
 لمساعدتي و توجيهي و إمداد  بالمراجع.
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 :مقدمة

 تحرص إذ الدول، معظم في الحديثة السياسية النظم باهتمام ااقليمية الالمركزية تحظى
 الوحدات سكان متطلبات لمواجهة فعالية أكثر وجعلها المحلية اتهأجهز  تطوير على النظم هذه
 أساس على العامة اادارة فيها المشرع نظم المعاصرة الدول كل غرار على الجزائر و المحلية
 المركزية هيئات من يتكون  األخير هذا جعل حيث الالمركز   و المركز   التنظيم بأسلوبي األخذ
 .مصلحية وأخرى  إقليمية

 من 16 المادة في ااقليمي الالمركز   اادار   التنظيم بقاعدة الجزائر   الدستور أقر ولقد 
 للدولة ااقليمية الجماعات "أن على تن  ،التي1الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور
 المركزية السلطة عن اتهلوحدا االستقاللية من نوعا المشرع لها منح كما ،"والوالية البلدية هي
 أغراض تحقيق بقصد للرقابة أخضعها أخرى  جهة ومن جهة، من الديمقراطية لمبدأ تجسيدا
 .العام اادار   االتجاه وحدة وضمان الدولة وحدة صيانة منها معينة

 وأسس قواعد على القائم الراشد الحكم مبدأ تكريس الديمقراطية هذه مظاهر من كمظهر و
 الذ  الكافي الشرط وهي تمع،لمجا تحكم التي والسلطة والموارد المصالح تنظيم يتم بواسطتها
 على الدولة قدرة في تتجلى والتي التنمية، أهداف لتحقيق بالجزائر الجماعات المحلية تحتاجه
 محلية لسلطات بنقلها المركزيتها من البد فعالة األخيرة تكون هذه ولكي المواطنين، خدمة

                                                           

المعرر  فعي  96/438 رقعم رئاسعي مرسعوم بموجعب الصعادر الشععبية، الديمقراطيعة الجزائريعة للجمهوريعة 1996 دسعتور - 1
المععععععععرر  فععععععععي  02/03معععععععععدل بموجععععععععب القععععععععانون رقععععععععم  08/12/1996الصععععععععادرة بتععععععععاري   76، ج.ر عععععععععدد 07/12/1996
 15/11/2008مععرر  فععي  08/19معععدل ومععتمم بالقععانون رقععم  14/04/2002الصععادر بتععاري   25ج.ر عععدد  10/04/2002

 14ج.ر ععدد  06/03/2016معرر  فعي  16/01، معدل بموجعب القعانون رقعم 16/11/2008الصادر بتاري   63ج.ر. عدد 
 .07/03/2016الصادر بتاري  
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 إلى العام الراشد الحكم مفهوم يتحول ابهو  عن كثب، المحلية التنمية مشروعات ترعى مختصة
 أدوارها تحقيق في المحلية تمكين الجماعات إلى السبيل بمثابة انهأل متخصصة، رشيدة إدارة
 الموارد ومحدودية العامة الخدمة تقديم إلزامية بين التوفيق عن الكفاية من قدر بأكبر الجديدة
 .المحلية المالية

 تتوافق معتبرة مالية موارد توفير تتطلب المحلية للجماعات المتزايدة النفقات أن باعتبار
 يكون  ذلك إلى والسبيل .التنمو   المسار وتحقيق التطور ومتطلبات المتزايد الديمغرافي النمو مع
 ولكن وخارجية ذاتية ومتنوعة مختلفة مالية بعائدات المحلية الجماعات تمويل خزينة طريق عن

 تحسينات من ماعرفته و، المحلية للجماعات المالية المصادر تنوع من الرغم على أنه المالحظ
 أعطيت التي الواسعة المبادرات مع تماشيا المالية قوانين ابه جاءت ملحوظة وتطورات
 .1المحلية للجماعات

 الوحيدة الحقيقة أصبح المواطنين حاجيات وتلبية اتهنفقا تغطية في كفايتها عدم أن غير
 اضطالع أصبح والمادية، المالية الوسائل تواضع ظل وفي المحلية، الجماعات تعرفها التي

 .محدودة مالية موارد مقابل كبيرة وأعباء بمهام الهيئات المحلية

 االسعتقاللية تعدعيم معن البعد المحليعة الجماععات أداء وتطعوير أفضعل تسعيير ولضعمان
 معنح أهعداف معن ألن افتعراض، مجعرد الالمركزيعة تصعبح معالي اسعتقالل بعدون  ألنعه والالمركزيعة،
 المعواطنين لعدى أكبعر بمصعادقة تحضعى جعلهعا انهشعرو  تسعيير فعي االسعتقاللية المحليعة الهيئعات
 للجماععات المعالي االسعتقالل تعدعيم أصعبح لقعد ،المحليعة الشرون  في مشاركتهم وتوسيع وتشجيع
  .القانون  حدود في وحواجز عوائق دون  النشاط حرية من لتمكنها لها أساسية مسألة المحلية

                                                           

لسعنة  49بالتوجيعه العقعار ، ج ر ج ج الععدد  ، المتعلق1990نوفمبر  18في  ، المرر 25 – 90من القانون رقم  72المادة  1
1990.  
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معن  األولعى المعادة فعي المعالي باالسعتقالل والواليعات البلعديات تمتعع علعى المشعرع نع  رغعم
االقتصعادية  السياسعية باالختيعارات أساسعا يعرتب  همفهومع تحديعد أن إال والواليعة، البلديعة قعانوني
 االعتعراف باالسعتقاللية منهعا سيقتضي ألنه الالمركزية تدعيم في جديتها مدىى يبين الذ  للدولة

 تحصعيل على مستقلة، والقدرة مالية بذمة وتمتعها المحلية، ماليتها تسيير في المحلية للجماعات
 الجماععات تتمتعع البعد أن ذلك تجسيد أجل ومنال ، 1المركزية السلطة إلى الرجوع دون  اتهإيرادا
 أدى كفايتهعا ععدم إال أن والواليعة، البلديعة قعانوني فعي المشعرع حعددها ذاتيعة ماليعة بمعوارد المحليعة
 بعاللجوء مواطنيهعا، حاجعات وتلبيعة اتهعنفقا لتغطيعة أخعرى  معوارد عن البحث إلى المحلية بالهيئات
 المحلعي العذاتي التمويعل عدم كفاية إلى وبااضافة .الدولة من المالية والقروض ااعانات لطلب
 مواردهعا فعي التصعرف حريعة يحعد معن العذ  األمعر ماليتهعا، علعى للرقابعة المحلية الهيئات تخضع
 علعى الدولعة تسعتحوذ حيعث غيعر عادلعة، بصعفة يعتم المحليعة المعوارد هعذه معداخيل توزيعع أن كمعا
 المسعتوى  علعى واالجتمعاعي بعالتوازن االقتصعاد  إخعالال يشعكل معا المعوارد، لغالبيعة النسعب أكبعر
 .المحلي

 الذ  الدور إلى  ترجع ، الموضوع هذا اختيار إلى بنا دفعت التي األسباب أهم من ولعل
والسيما  االجتماعية السياسية، األصعدة جميع على التنمية تحقيق في المحلية الجماعات تلعبه

على  القائم الجدال إلى إضافة المحلية، المشاريع تدعيم في المحلي التمويل ودور االقتصادية،
وكيفية  التنمو   المسار لعوائق المحلية الهيئات تحد  مدى حول والوطني المحلي المستوى 
 .مواردها وتوزيع استغالل

 : التالي ااشكال إلى طرح ارتأينا األساس هذا وعلى

 فعاليتها؟ مدى وما ؟ المحلية الجماعات إيرادات تتمثل فيما -

                                                           

 .31/12/2005الصادر بتاريخ  85، ج ر عدد 2006، المتضمن قانون المالية لسنة 31/12/2005، المؤرخ في 16-05من قانون رقم  14م  1
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 : الفرعية التساؤالت من مجموعة ااشكالية هذه عن وتتفرع -

الواردة  العمليات أهم هي وما ؟ أنواعها هي ؟ما المحلية الجماعات بإيرادات المقصود ما-
 ؟ تطبيقها وكيفية عليها؟

  ؟ المحلية الهيئات وجهتها التي الصعوبات وما ؟ تحقيقها تم التي االنجازات هي ما -

 ؟ماهي التنمية المحلية و ماهي مقوماتها و أهدافها-

 : وأهمها العلمية المناهج كافةبعض   إلى تقريبا هذا األكاديمي بحثنا في استندنا كما

الجماعات  لموارد المفاهيمي بااطار المتعلق األول المبحث في الوصفي المنهج-
وكيفية  القانونية أسسه تبيان مع مورد بكل التعريف أو التقديم عند إليه حيث استندنا المحلية،
 .وتوزيعه تطبيقه

 الوثائق مختلف في المدرجة ااحصائيات على استداللنا عند االستداللي، المنهج-
 …( اادارية الحسابات المداوالت، الميزانيات، (عليها تحصلنا اادارية التي

 نسب حيث من سيما ال المحلية الجباية من المشرع لموقف انتقادنا عند النقد ، المنهج-
 المردودية ذات للجباية واحتكارها األسد، لحصة الدولة واحتفاظ والضرائب توزيع الرسوم
 .حلوال اقترحنا الخاتمة وفي المرتفعة،

 األول الفصل خصصنا حيث فصلين، إلى موضوعنا قسمنا ااشكالية، عن ولإلجابة
دور اايرادات المحلية  إلى الثاني الفصل وخصصنا المحلية، الجماعات يراداتلإلطار العام ا

 .في تحقيق التنمية المحلية
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 الفصال األول: اإلطار العام إلرادات الجماعات المحلية 

االسعتقاللية  معن نوععا المحليعة للجماععات القعانون  معنح ااداريعة الالمركزيعة ألسعلوب انتهاجعا
 وتلبعي اتهعنفقا اهعتغطعي ب معوارد امعتالك فعي والواليعة البلديعة معن لكعل الحعق أعطعى حيعث الماليعة،
 إيعرادات األمعالك، ونعواتج معداخيل( جبائيعة غيعر ذاتيعة المعوارد هذه تكون  وقد .مواطنيها حاجيات
 هعذه كفايعة عدم حالة وفي ،)والرسوم الضرائب مداخيل(  جبائية ذاتية أو ،…(المالي االستغالل
 مصعادر إلعى تلجعأ مواطنيهعا، حاجيعات وتلبيعة المحليعة الجماععات نفقعات لتغطيعة الذاتيعة المعوارد
 المشعترك الصعندوق  يقعدها التعي وتلعك الدولعة تقعدمها التعي الماليعة كااعانعات الخارجيعة التمويعل
 .والوصايا الهبات القروض، إلى بااضافة المحلية، للجماعات

 حيعث المعوارد، هذه تحصيل كيفية في المحلية الجماعات قيد أخرى، جهة من القانون  لكن
 علعى الحصعول كضعرورة تحصعيلها، قبعل اسعتيفائها يسعتوجب قانونيعة وإجعراءات بشعروط قيعدها
 مبعال  وتوجيعه والوصعايا، للهبعات بالنسعبة بالداخليعة المكلعف العوزير طعرف معن المسعبقة الموافقعة
 لمعداخيل بالنسعبة التوزيعع كيفيعة القعانون  حعدد كمعا .المعداخيل ذات ريعالمشعا النجعاز القعروض
 الجزء على إال تستفيد ال المحلية الجماعات بينما للدولة، األسد حصة وأعطى والرسوم الضرائب
 كعل تعوفر رغعم ماليعا، عجعزا لهعا ويسعبب بمهامهعا القيعام األخيعرة هعذه يعرقعل معا وهعذا الكعل، معن
 .الموارد
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 الجماعات المحلية في الجزائر :األولالمبحث 

الجماععات المحليعة  أنشأتقواعد الالمركزية، حيث  إرساءسعت الجزائر منذ االستقالل إلى 
العموميعة، و كعذالك السعهر علعى  األمعالكو هيا الوالية و البلدية، من اجل القيعام بتسعيير المرافعق 

الضععرورية لهععم، و مععن خععالل هععذا المبحععث سععنتعرف  الحاجععاتللمععواطنين، و تععوفير  األمععنتععوفير 
 تعريف كل من الوالية و البلدية.على الجماعات المحلية بالجزائر و تطور نشأتها، و كذالك 

 ه م الجماعات المحلية في الجزائرالمطلب األول: مف

األعباء على المركزية اادارية و اتساع حجم المسروليات على عاتقها، جعل من  زيادةإن 
الهيئات المحلية الشريك و المساعد أساسي لها، و ذلك من خالل تمثيل المركزية اادارية في 
 األقاليم المحلية و إدارة الشرون العمومية المحلية، و من هنا ظهرت فكرة الهيئات المحلية. 

 : الجماعات المحليةالفرع األول

، و هي عبارة عن 1الدولة إقليمتعرف الجماعات المحلية على أنها وحدات جغرافية مقسمة 
هيئععات مسععتقلة فععي الواليععات و المععدن و القععرى، و تتععولى شععرون هععذه الوحععدات بععالطرق المناسععبة 

 نوية و االستقالل المالي.علها، و تتمتع بالشخصية الم

اسعععتعمال مصععطلح "الجماعععات المحليعععة المنتخبععة" ألن جهازهععا التنفيعععذ  و يفضععل الععبعض 
، ويطلععععق عليهععععا فععععي الجزائععععر اسععععم البلععععديات و الواليععععات، إن عبععععارة 2ينتخععععب مععععن قبععععل السععععكان

سعععبتمبر  20ون معععن قعععان 54الجماععععات المحليعععة ظهعععرت ألول معععرة فعععي الجزائعععر بمقتضعععى المعععادة 

                                                           

لخضععر مرغععاد، اايععرادات العامععة للجماعععات المحليععة فععي الجزائععر، مجلععة العلععوم اانسععانية تصععدر عععن جامعععة محمععد خيضععر  1
 .2005بسكرة، العدد السابع، فيفر  

و تطبيقاتهععا علعععى نظعععام البلديععة و الواليعععة فععي الجزائعععر، ديععوان المطبوععععات الجامعيعععة، شععيهوب مسععععود، أسععس اادارة المحليعععة  2
 .4ص  1986الجزائر 
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يععة فععي الجزائععر هععي البلععديات و الواليععات، و ذلععك الجماعععات المحل أن و التععي تععن  علععى 1947
 نتيجة التغييرات التي حدثت على الخريطة اادارية الجزائرية.

تم إنشاء جماعات محلية جديدة، فنشأت البلدية جماعات بموجعب األمعر  االستقاللأما بعد 
 38-69، و نشععأت الواليععة جماعععات بموجععب األمععر 19671جععانفي  18الصععادر فععي  67-24
الجماعععععات المحليععععة هععععي المنسععععولة علععععى تسععععيير  أصععععبحت، و 19692مععععا   23صععععادر فععععي ال

بتعريعععف كععل منهعععا فيمععا سعععيأتي، و تتميععز الجماععععات المرافععق و الممتلكعععات التابعععة لهعععا و سععنقوم 
 المحلية في الجزائر بمجموعة من الخصائ  سنقوم بذكرها.

 الفرع الثاني: خصائص الجماعات المحلية

االسعععععتقالل اادار   أهمهعععععاتتميععععز الجماععععععات المحليعععععة بمجموععععععة مععععن الخصعععععائ  و معععععن 
 .3الماليو 

 االستقاللية اإلدارية: -أوال

و هعو  ينتج االستقالل اادار  للجماعات المحلية من خالل االعتراف بالشخصعية المعنويعة
المتعلعق بالقعانون  4م04/04/1990المعرر  فعي  08-90لنا المعادة األولعى معن القعانون  أكدتهما 

البلديععة، فاالسععتقالل اادار  هععو الععذ  يجعععل مععن األجهععزة ااداريععة المحليععة تتمتععع بكععل السععلطات 

                                                           

ص  06المتضععمن قععانون البلديععة، الجريععدة الرسععمية ج.ج.د.ش، العععدد  1967جععانفي  18الصععادرة فععي  24-67األمععر رقععم  1
90. 

ص  44الوالية، الجريدة الرسمية، ج.ج.د.ش، العدد ، المتضمن قانون 1969ما   23الصادر في  38-69األمر رقم  2
512. 

 .16ص  لخضر مرغاد، اايرادات العامة للجماعات المحلية، مرجع سابق 3

 المتعلق بالبلدية. 1990أفريل  04الموافق لع  1410رمضان عام  12المرر  في  90/09القانون رقم  4
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الالزمععة للممارسععة نشععاطها، بحيععث يععتم توزيععع الوظععائف ااداريععة بععين حكومععة المركزيععة و الهيئععات 
المسععتقلة،  وذلععك وفقععا لنظععام رقععابي يعتمععد مععن طععرف السععلطات المركزيععة للدولععة و تتمتععع  المحليععة
 : 1بعدة مزايا نذكر منها االستقالليةهذه 

 تخفيف العبء عن اادارة المركزية نظرا لكثرة و تعدد وظائفها. -
 تجنب التباطئ و تحقيق ااسراع في إصدار القرارات المتعلقة بالمصالح المحلية. -
 أكثر و تكفل أحسن برغبات و حاجات المواطنين من اادارة المركزية. تفهم -
تحقيعععق مبعععدأ الديمقراطيعععة ععععن طريعععق المشععععاركة المباشعععرة للمعععواطن فعععي تسعععيير شععععرونه  -

 العمومية و المحلية.

 االستقاللية المالية للجماعات المحلية -ثانيا

بمععان الجماعععات المحليععة قععد تمتعععت بالشخصععية المعنويععة و االسععتقالل اادار  حسععب مععا 
ذكرنععا سععابقا، فإنععه سععيكون سععبب يوجععب لهععا االسععتقالل المععالي أو الذمععة الماليععة المسععتقلة، و هععذا 
 أداءيعنعععي تعععوفر للجماععععات المحليعععة معععواد ماليعععة تكعععون ملكيتهعععا للجماععععات المحليعععة تمكنهعععا معععن 

الموكلة لها، و إشباع حاجات المواطنين فعي نطعاق عملهعا، و تتمتعع بحعق التملعك  االختصاصات
م 07/04/1990المعععععرر  فعععععي  08-90معععععن القعععععانون  60، و تعععععن  المعععععادة 2لألمعععععوال الخاصعععععة

البلديععة و تحعععت رقابععة المجلععس بجميعععع  مالمتعلععق بقععانون البلديععة بعععأن يقععوم المجلععس الشععععبي باسعع
األمعععوال و الحقعععوق التعععي تتكعععون منهعععا ثعععروة البلديعععة،ؤ و معععن  الخاصعععة بالمحافظعععة علعععىاألعمعععال 

نتائج هذه االسعتقاللية الماليعة أنعه تسعتطيع الجماععات المحليعة إدارة ميزانيتهعا بحريعة فعي حعدود معا 

                                                           

 .246، ص 1981عوابد  عمار، مبدا الديمقراطية اادارية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1

، ص 1985خالعد سعمارة زغبععي، التمويعل المحلعي للوحععدات ااداريعة المحليعة، شععركة الشعرق األوسع  للطباعععة و النشعر، عمععان  2
09. 
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تمليه عليها السياسة االقتصادية للدولة ، و هذا حتى ال يكون لهعذا االسعتقالل تعأثير علعى مجعرى 
    .1دولةنمو النشاط االقتصاد  لل

 :مفه م ومصادر إيرادات الجماعات المحلية :المطلب الثاني

بعاايرادات  يغطعى العذ  إنفاقهعا طريعق ععن يعتم المتزايعد لمهامهعا المحليعة الجماععات مباشعرة
واالجتمعاعي  السياسعي للنظعام طبقعا أخعرى  إلعى دولعة معن مصعادرها تختلعف والتعي 2العامعة

 بإنفاقهعا وقيامهعا واالجتمعاعي االقتصعاد  دورها ترد  أن تستطيع ولكي دولة، لكل واالقتصاد 
 والتعي العامعة تهعاإيرادا مصادر المحلية الجماعات تحدد أن عليها يتعين وجه، أحسن على العام
 والسياسعية االقتصعادية الجوانعب شعتى فعي العامعة  تهعانفقا تغطيعة معن تمكنهعا لهعا دخعوال تععد

 3واالجتماعية.

 :المحلية الجماعات إيرادات مفه م :األولالفرع 

 من العديد بال شغلت التي النظريات أهم من المحلية الجماعات إيرادات نظرية تعد
 لم أنه كما .العامة النفقات نظرية األهمية في سبقت وقد العصور، أقدم منذ الماليين المفكرين
بالنظر  مفاهيم عدة لها أعطيت حيث المحلية، الجماعات ايرادات واحد مفهوم على يتم االتفاق

 األخير بعد هذا عرفه الذ  التطور بعد واالقتصاد  االجتماعي الجانب السيما جوانب عدة إلى
 عصر التفتح في األفراد متطلبات تطور وكذا موجهة، دولة إلى حارسة دولة من الدولة تحول
 .والعولمة

                                                           

 .18ص لخضر مرغاد، مرجع سابق  1

 .35، ص1999الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان العامة، المالية حسين، مصطفى حسين 2

  85.ص ،  2009لبنان، الحقوقية، الحلبي منشورات العامة، المالية أساسيات ناشد، عدلي سوز   3
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 المحلية الجماعات بإيرادات التعريف :وال

 جماعاتال عليها تحصل التي الدخول مجموعة مالية، كأداة  المحلية، الجماعات بإيرادات يقصد
 العامة وتحقيق اتهنفقا تغطية أجل من المختلفة المصادر من )والبلدية الوالية ( 1ااقليمية
 .2واالجتماعي االقتصاد  التوازن 

 من أداة  العامة، النفقات تغطية في التقليد  إلى واجبها بااضافة اايرادات، أصبحت ولقد
 طريق عن التضخم لمحاربة الوالية أو البلدية واالجتماعي، تستعملها االقتصاد  التوجيه أدوات

 توزيع اعادة أداة  وهي االستثمار ، للتوجيه أو من السوق  الشرائية القوة بعض امتصاص
 الطبقات. بعض لتصفية أو بينها التقريب يضمن بما والدخول الثروات

 :المحلية الجماعات إيرادات مصادر :الثاني الفرع

وراء  والسعي المواطنين متطلبات وتوفير اتهنفقا مختلف لتمويل المحلية الجماعات تحتاج
 هو ذاتي ما منها خزينتها، مداخيل لتحصيل عليها تعتمد موارد عدة إلى المحلية، التنمية تحقيق
 خارجي. هو ما ومنها لها

 هذه تفعيل سبل أن إال المحلية لخزينة للجماعات الرئيسي الممول المحلية الجباية وتعتبر
 .3الحقا نبينها عوامل، عدة لوجود المحلية، التنمية مجال في عائقا يشكل الجباية

 

                                                           

  سوز  عدلي ناشد، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1999 ص 1.35

  86.و  85ص نفسه، المرجع 2

المتعلق بالبلدية على أن البلدية مسرولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة بها وهي  11/10قانون رقم  169 تن  المادة 3
 152مسرولة أيضا عن تعبئة مواردها. كدلك حمل المشرع الوالية مسرولية تعبئة موادرها المالية الخاصة بها في ن  المادة 

  .29/02/2012الصادر بتاري   12لق بالوالية، ج.ر عدد ، المتع21/02/2012المرر  في  12/07من القانون 
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 :المحلية للجماعات الذاتية التم يل مصادر :الثاني الفرع

الداخليععة للجماعععات المحليععة أساسععا إلععى مععدى القععدرة الذاتيععة تشعير المععوارد الماليععة الذاتيععة أو 
للجماعععات المحليععة، فععي االعتمععاد فععي تمويععل التنميععة المحليععة و تععأتي المععوارد الداخليععة مععن عععدة 

 مصادر و يمكن تقسيمها إلى موارد جبائية و موارد غير جبائية.

 : ةالمحلي للجماعات الجبائية غير الذاتية التم يل مصادر : أوال

و  ثتمثل الموارد الغير الجبائية أساسا في ناتج توظيف الجماعات المحلية، امكانياتها
 العقارية. ثروتهامواردها الخاصة المرتبطة باستغالل أمالكها و تسيير مواردها المالية، و 

 التم يل الذاتي:-1

على التوالي فإنه  من قانون الوالية 158من قانون البلدية، و المادة  195وفقا للمادة 
يتعين على كل من البلدية و الوالية، ضرورة اقتطاع جزء من إيرادات التسيير و تحويله لقسم 

 .1االستثمار

و يهدف هذا ااجراء إلى ضمان التمويل الذاتي لفائدة البلدية و الوالية، و يتراوح هذا 
 .%20إلى  %10 االقتطاع ما بين 

 المالي:إيرادات استغالل -2

في كل الموارد المالية الناتجة عن البيع المنتجات و تأدية  االستغاللنواتج  تتمثل
الخدمات للمواطنين، و التي توفرها الجماعات المحلية، تتسم هذه اايرادات بالتنوع و ترتب  

 وفرتها بمدى دينامكية الجماعات المحلية.

                                                           

 .38 ص سابق، مرجع حسين، مصطفى 1
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 و ن اتج األمالك: إيرادات-3

و هي اايرادات التي تنتج عن استغالل و استعمال الجماعات المحلية ألمالكها بنفسها 
باعتبارها أشخاص اعتبارية تنتمي للقانون العام، أو ما تتحصل عليه نتيجة استعمال أمالكها 

 من طرف الغير، و يمكن أن نذكر أهم اايرادات المتمثلة في بيع المحاصيل الزراعية.  

 : المحلية للجماعات الجبائية الذاتية التم يل رمصاد : ثانيا

إلى جانب اايرادات الغير الجبائية التي تتحصل عليها الجماعات المحلية خالل السنة 
تتوفر الجماعات المحلية على موارد جبائية ذات أهمية كبيرة في ميزانيتها، إذ تمثل الموارد 

ن من المداخيل الضرائب و الرسوم من ميزانية البلدية، و تتكو  %90الجبائية حوالي 
المخصصة كليا أو جزئيا إلى الجماعات المحلية و الصندوق المشترك للجماعات المحليةو هذا 

 .1ما سنتطرق إليه في المطلب الثاني في الفصل الثاني

 :يرادات الجماعات المحليةإل مصادر تم يل خارجية :لثاثا

 استثنائية كمرحلة أو أحيانا، مرحلية كعملية الخارجية الموارد على االعتماد عملية تأتي
نفقات  لتغطية تكفي ال الداخلية الموارد كانت إذا الضرورة عند المحلية الجماعات إليها تلجأ

 .أخرى  أحيانا المحلية الميزانية في واالستثمار التجهيز

 :المالية اإلعانات :1

 الجماعات إليها تلجأ التي الحاالت والوالية، البلدية قانوني في الجزائر   المشرع حدد قد
 : في تتمثل المالية ااعانات طلب إلى المحلية

                                                           

بسمة  عولمي: "تشخي  نظام اادارة المحلية و المالية المحلية في الجزائر"، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة باجي  1
 .269ص  4مختار عنابة، العدد 
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 .القانون  هذا في محددة هي كما اتهوصالحيا بمهامها مقارنة مداخيلها كفاية عدم-

 .ااجبارية للنفقات المالية التغطية كفاية عدم-

 .الطبيعية كالكوارث القاهرة القوة بحاالت بالتكفل المرتبطة التبعات-

 .قانونا لها المخولة االحتياجات بتلبية يتعلق فيما المطلوب المستوى  أهداف-

في  عليه المنصوص االستثمار تشجيع إطار في للبلدية، الجبائية لإليرادات القيمة نق -
 .المالية قانون 

تخصيصها  بضرورة ااعانات هذه على البلدية حصول فرصة أكثر المشرع قيد كما
 المركزية كما الحكومة من مقصود االعتماد هذا يكون  وقد .1أجله من منحت للغرض الذ 

 المركزية، بالقدر للرقابة المحلية السلطات اخضاع وذلك المركزية الحكومة إعانات في يحدث
 المالية الخارجية والموارد أخرى، إلى محلية وحدة من المحلية التنمية مستويات أدنى يحقق الذ 
 .أخرى  مصادر من تكون  وقد.2 به المعمول التنظيم وفقا

 : الحك مية اإلعانات -أ

التنمية  على اانفاق في للدولة العامة الميزانية ابه تساهم التي المالية المبال  تلك وهي
 اتهاختصاصا بعض على االضطالع في اتهلمساعد المحلية، المجالس ونفقات المحلية،

                                                           

 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10 قانون  172 م 1

 من القانون نفسه " ... تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طريق التنظيم". 172م  2
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 بينها الفوارق  وتقلي  المحلية للهيئات المتاحة المالية الموارد تكملة إلى دفتهو  .القانونية
 1التوازن. لتحقيق

الموارد  بعد المحلية الجماعات عليها تعتمد التي المالية الموارد أهم الدولة إعانات وتعد
 مواردها الذاتية كفاية عدم حالة في المحلية الهيئات بمساعدة غالبا الدولة تقدمها التي الجبائية،
 .2بردها إلزامها دون 

 : المحلية للجماعات المشترك الصندو   إعانات -2

  86/2663أنشأ الصندوق المشترك للجماعات المحلية بمقتضى مرسوم التنفيذ  رقم 
 المالي واالستقالل المعنوية بالشخصية يتمتع إدار   طابع ذات ،عمومية مرسسة الذ  يعد

 مهامه تأدية من الصندوق  ولتمكين .المحلية والجماعات الداخلية وزارة ويخضع لوصاية
 والتي الجبائية، القوانين في المحددة والرسوم الضرائب من تتكون  مالية له مواريد خصصت
  :التالي الشكل على4والضمان التضامن صندوق  من كل توزيعها على يتولى

                                                           

 للحقعوق  المساسعتر شهادة لنيل مذكرة الجزائر ، القانون  في المحلية للجماعات المالية االستقاللية طاوس، أمغار مريم، أمغار 1
 9 ص ، 2013 بجايعة، ميعرة، الرحمعان عبعد جامععة ة،ااقليميع للهيئعات المحليعة الجماععات قعانون  تخصع  الععام، القانون  قسم
 .01و

 .103ص ، 2000الجزائر، المحمدية، دار العمومية، والمحاسبة المالية في دروس حسين، الصغير 2

، يتعلععق بتنظععيم الصععندوق المشععترك للجماعععات المحليععة 04/11/1986المععرر  فععي  86/266مععن المرسععوم التنفيععذ  رقععم  1م  3
. يسير ص م ج م من طرف مجلس التوجيه لرئاسة وزير الداخلية، يضم 05/11/1986الصادر بتاري   45وعمله، ج ر عدد 

قة علععى التنظععيم الععداخلي لععع ص م ج م وتحديععد البرنععامج السععنو  معينععين، ويجتمععع للمصععاد 07منتخبععين و 07عضععو، مععنهم  14
 وكل حسابات المالية.

 على الجبائية، المداخيل وضمان البلديات بين ما المالي التضامن تجسيد قصد البلديات تتوفر "على البلدية قانون  من 211م  4
 علعى الواليعة قعانون  معن 176 م ونصعت  "للضعمان ... المحليعة الجماععات صعندوق  - للتضعامن البلعد  الصعندوق  -: صعندوقي
 الجماععات تضامن صدوق  - : هما صندوقين على الجبائية، المداخيل بينها وضمان المالي التضامن قصد الواليات تتوفر أنه

 .تنظيم بموجب الصناديق هذه وسير تنظيم شروط وتحدد .المحلية الجماعات ضمان صندوق  – المحلية
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 :التضامن صندو   إعانات-أ

والوالية  للبلدية المحلية الميزانية قسم إلى سنوية إعانات بتقديم الصندوق  هذا يخت 
تمنح  حيث البلديات، بين ما المالية االختالالت حجم تقلي  إلى ااعانات هذه دفتهو 

 الموكلة إلى المهام أهم بين ومن1المالية، الموارد حيث من فقرا األكثر المحلية للجماعات
 : التالي بالشكل والوالية البلدية بين الجبائي الناتج توزيع عملية الصندوق 

 لصندوق  الجبائي الناتج من  25% . البلد  التضامن لصندوق  الجبائي الناتج من %75
 .الوالئي التضامن

 : التسيير لقسم اإلجمالي التخصيص-3

 القضاء دفته المحلية الجماعات لتسيير موجهة التخصيصات من مجموع به، يقصد
 كل قدرة على بناءا تمنح التي والغنية الفقيرة المحلية الهيئات بين والفوارق  االختالفات على
 إذا حيث الوطني، والمعدل البلدية قدرة بين مقارنة بإجراء التخصيصات هذه حساب ويتم .بلدية
 أما المالية، المساعدة من البلدية تستفيد الوطني المعدل من أقل البلدية غنى مقدار نسبة كانت
 .التخصي  هذا من تستفيد فال أكبر كان إذا

 :االستثنائية اإلعانات-4

 التي العاجزة البلديات لفائدة المحلية الميزانيات لموازنة االستثنائية المالية ااعانة تخص 
المرر   266-86 المرسوم من 11 للمادة طبقا أنه حيث ااجبارية، األعباء مواردها ال تغطي
 أن يمكن فإنه المحلية، للجماعات المشترك الصندوق  تنظيم المتضمن ، 1986نوفمبر  04في 
 هذه للتوازن، لتصبح استثنائية إعانة صعبة مالية وضعيه تواجه التي المحلية للجماعات تمنح

                                                           

 المتعلق بالوالية. 12/07من قانون  177و  176المتعلق بالبلدية، و م  11/10من قانون  212م  1
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 من النفقات الضرورية لتغطية استخدامها ويتم ودورية مستمرة بصفة تتكرر بعد فيما ااعانة
 أمر المحتم من التكاليف وغيرها والهاتف، والماء والغاز الكهرباء وتكاليف للمستخدمين، أجور
 .1دفعها

المحلي  التنشي  مصلحة إلى ليرسل البلدية تكونه ملف طريق عن ااعانة هذه طلب ويتم
 .الداخلية وزارة إلى يمرر ثم ومن الوالية، مستوى  على

 :واالستثمار التجهيز إعانات-5

 االستثمار مجال في خاصة مجهودات تبذل التي المحلية للجماعات ااعانات هذه تقدم
هذا  في التضامن صندوق  يساهم .للتنمية الوطنية المخططات توجيهات إطار في تطويرها قصد
   75% بنسبة توزيعها يتم التي واالستثمار، التجهيز قسم لفائدة موارده من % 40بنسبة  اللمجا

  .2للوالية  %25 و للبلدية

 :الضمان صندو   إعانات-6

 بدوره والذ  الضمان صندوق  هناك إليه تطرقنا الذ  التضامن صندوق  إلى بااضافة
بتحصيل  الصندوق  هذا يتكفل حيث المحلية، للجماعات المشترك الصندوق  إدارة تحت يعمل
 يقوم بدوره بلدية، لكل الجبائية الموارد من 02 %بنسبة البلديات اشتراكات في المتمثلة موارده

                                                           

 بواليعة قرطوفعة معالل، علعي سعيد عمعار، بن للبلديات )جياللي تطبيقية دراسة البلديات، ميزانية عجز إشكالية أمحمد، بلجياللي 1
 والعلعوم والتسعيير االقتصادية العلوم كلية العامة، المالية تسيير فرع االقتصادية، العلوم في الماجستير شهادة لنيل مذكرة تيارت(
 .123 و 122 ص ، 2010 تلمسان، بلقايد، بكر أبي جامعة التجارية،

 . 125ص السابق، المرجع أمحمد، بلجياللي 2
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 بناق  القيمة يعرف لما تقديمه طريق عن وتمويلها البلديات مالية في بالتدخل الصندوق  هذا
 1.الفعلية الجبائية التحصيالت و التقديرات بين الفارق  ااعانة ذهبه ويقصد الجبائية

 يحصل ما غالبا الذ  للتأخير ونتيجة البلدية، األولية الميزانية إعداد أثناء فإنه آخر بمعنى
إلى  ميزانيتها في البلديات تلجأ الضرائب، مديرية قبل من الجبائية التقديرات مبال  في إرسال
 أنه األولية غير الميزانية في وإدراجها اادار   الحساب في والمحققة السابقة التحصيالت اعتماد
 السنة مع مقارنة الحالية السنة في المحصلة الجبائية القيمة في انخفاض هناك يكون  أن يمكن
 وبالتالي مبالغا فيها يكون  النشاط موضوع للسنة الجبائية التقديرات أن يعني ما وهو الفارطة،
 قيمة ليقدم الضمان صندوق  يتدخل وهنا الموازني، العجز ويقع السبب لهذا البلدية ميزانية تختل
 .2الحاصل العجز أو النق  هذا لتغطية الجبائية التقديرات من  90%حدود في مالية

 : للتنمية البلدية مخططات إعانات -7

للجماعات  المشترك الصندوق  طرف من البلدية عليها تتحصل التي ااعانات إلى إضافة
طريق  عن والتجهيز التنمية برامج بإنجاز تتعلق الدولة تمنحها أخرى  إعانات هناك المحلية،
مختلف  منه تعاني الذ  واالجتماعي االقتصاد  التدهور على للقضاء تنموية برامج اعتماد
 نفقات التجهيز وبرنامج الصناعية التنمية برامج في التنموية البرامج هذه وتتمثل (3البلديات،
 بتوزيع اعتمادات يقوم الذ  إقليميا المخت  الوالي قبل من المخططات هذه تنفيذ يتم .المحلي
 هذه توزيع قرارات ويتم والتنمية، للتخطي  المركزية المصالح قبل من للوالية المخصصة الدفع

                                                           

 فعي عليعه المنصعوص للضعان المحليعة الجماععات صعندوق  يخصع  "علعى بالبلديعة المتعلعق 10/11معن قعانون  213م  1
 ."اايردات هذه من تحصيله المتوقع للمبل  بالنسبة الجبائية اايررادات قيمة ناق  لتعويض أعاله  211المادة

 . 125ص السابق، المرجع أمحمد، بلجياللي 2

 كلية  01عدد السياسية، والعلوم للقانون  النقدية المجلة المحلية، الجماعات واستقاللية المركز   التمويل إشكالية رحمة، شكالط 3
 .104ص ، 2011 وزو، تيز   معمر ، مولود جامعة السياسية، والعلوم الحقوق 
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 هذا وكل البلدية، مستوى  على الخزينة ومصالح والقابضات المعنية البلديات على العملية
 .1بلدية بكل الخاصة اريعوالمش العمليات إلى بالنظر

مضمون  على يحتو   الذ  الدفع اعتماد بمقرر يعرف ما طريق عن العملية هذه وتتم
 .باانجاز المتعلقة الشروط وكل ااجمالي ومبلغه المشروع

والتزويد  بالر   المتعلقة البرامج نحو البلدية لمخططات المخصصة االعتمادات توجيه يتم
والمسالك  الطرق  شق ، 22.15% بنسبة الحضرية التهيئة ، 36.6% بنسبة الشرب بمياه
المتزايدة  الحاجة ااحصاءات هذه بينت حيث ، 13 %بنسبة البلدية وبناءات ،17.03%بنسبة 
 .2الدولة اعانات للبلديات المالية التبعية على واضح مرشر يعتبر ما وهو الدولة اعانات

 :وال صايا الهبات :ثالثا

بمثابة  نهاأل االستقرار، بعدم تتميز التي المحلية الجماعات مورد والوصايا الهبات تعتبر
 الهبات والوصايا.3 مباشرة غير أو مباشرة بصورة إما المنتخبة، المحلية لجماعات تقدم تبرعات
 خزينة المشاريع وكذا تمويل في المساهمة أجل من المواطنين به تبرع ما كل هي عامة بصفة

 هبة أو وفاته بعد المواطن يتركها وصية شكل في تكون  أن يمكن كما المحلية، الجماعات
 مرتبطة الهبات والوصايا أن إلى ااشارة وتجدر .مثال بلده في إسمه لتخليد مغترب يقدمها
 .4متهوقدرا المواطنين لدى التبرع ثقافة وجود بمدى

                                                           

 .24ص السابق، المرجع طاوس، أمغار مريم، أمغار 1

 .104شكالط رحمة، أمغاز طاوس مرجع سابق، ص 2
3  LOIE Philipe, Finances publiques, Cugas, France, 1983, P27. 

 العلعوم كليعة تمويلهعا، أسعاليب وتطعوير المحليعة الجماععات تحعديات حعول العوطني الملتقعى بعالوقف، التمويعل ريمعة، عمعر   4
 5ص ، 2010 مارس 11 و 10 يومي المدية، فارس، يحي جامعة التسيير،   وعلوم والتجارية االقتصادية
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 : وال صايا للهبات القان ني التكريس -1

 قسم إيرادات من إيراد والوصايا الهبات اعتبار على والوالية البلدية قانوني ن  لقد
 لتغطية يخص  ...." على البلدية قانون  من 195 المادة تن  حيث ،واالستثمار التجهيز
 نستخل 1  (3 )."...المقبولة والوصايا الهبات ... :– يأتي ما واالستثمار قسم التجهيز نفقات
 نفقات لتغطية المحلية الجماعات تستعمله إيراد هي والوصايا الهبات أن المادة ن  هذه من

 .ابه تقوم التي االستثمار عمليات

 : وال صايا الهبات قب ل -2

 بموجب عليها الموافقة إلى المحلية للجماعات الموجهة والوصايا الهبات قبول يخضع
 عليها المصادقة بعد إال المداوالت هذه تنفذ ال حيث .المنتخبة المحلية الشعبية للمجالس مداولة

 أما بالبلدية، المتعلقة لتلك بالنسبة وهذا بالوالية المداولة إيداع من يوم  30 خالل من الوالي
 أقصاه أجل في بالداخلية المكلف الوزير من عليها المصادقة بعد إال تنفذ ال فهي الوالية
 ويخضع .عليها مصادق األخيرة هذه تعتبر المدة هذه خالل قرارهما عن يعلنا لم وإذ شهران،
 الوزير أو للوالي المسبقة الموافقة إلى الوالية أو للبلدية الموجهة األجنبية والوصايا الهبات قبول
 .2التوالي على بالداخلية المكلف

 : القروض : رابعا

                                                           

 السالف الذكر. 22/06/2011المرر  في  11/10القانون رقم  1

 المتعلق بالوالية. 12/07من قانون  134و  55المتعلق بالبلدية، و م  10/11قانون  58و  57م  2
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 للتجهيز اتهعمليا لتمويل المحلية الجماعات إليه تلجأ الذ  المالية الموارد من القرض يعد
 1واالستثمار.

أو  البنوك من إما المحلية اادارة عليها تحصل التي المالية المبال  من مجموعة وهو
 2عنها. فوائد وبدفع استحقاقها ميعاد حلول عند أخرى  مرة إليه بردها التعهد مع الجمهور،

 : للقروض القان ني التكريس -1

 أجل من االقتراض إلى المحلية اادارة لجوء والوالية بالبلدية المتعلقة القوانين كرست
 التسيير نفقات بتمويل القيام المحلية للجماعات يجوز ال إذ واالستثمار، التجهيز تمويل نفقات

 .القرض طريق عن

المحلية  الشعبيةالسلطة  طرف من عليه التصويت ويتم القرض إلى اللجوء قرار يتخذ
 من عليها المصادقة تتم التي ومدته القرض قيمة مداولة بموجب تحديد يتم حيث المنتخبة،
 مبلغه ااجمالي وتسجيل الميزانية في إدراجه طريق عن تسديده ويتم الوصائية، السلطات طرف
  .3التسيير قسم في تسجل الفوائد أما واالستثمار، التجهيز قسم في

 : القروض تقديم -2

وأول  المحليعة، للجماععات قروضعا تقعدم عمومية بنوكا 1964 سنة منذ أنشأت قد الدولة إن
 بنعك إنشعاء تعم أن إلعى ، CNEPبهذه المهمة هو الصندوق العوطني للتعوفير واالحتيعاط  بنك قام
 القعروض معنح فعي والمتخصع  ،85/85بموجعب المرسعوم  1985سعنة "BDL" المحليعة التنميعة

                                                           

 من قانون البلدية على : " يمكن البلدية اللجوء إلى القرض النجاز مشاريع منتجة المداخيل". 174المادة  1

 .241ص ،  2000مصر، الجديدة، الجامعة دار العامة، المالية في الوجيز ناشد، عدلي سوز   2

 المتعلق بالوالية. 12/07من قانون  156المتعلق بالبلدية، و م  11/10من قانون  174م  3
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 يتم ، فإنه1قروض للبلديات منح يتم وعندما .المحلية العامة والهيئات المحلية الجماعات لصالح
 : في والمتمثلة االستثمار من اتهإيرادا بفضل الدين رأسمال تسديد

 للتجهيز التي محلية رسوم طريق عن العمومية التجهيز نفقات في المتعهدين مساهمات-
 .للبناء المعدة واألرض العقار قيمة من  50% إلى 1 %بين تتراوح

 .المساعدات تقديم طريق عن الدولة إعانات-

 .التسيير ميزانية من االقتطاعات-

 يساعد مما اايجار ، القرض يمثل البلدية، قبل من عليه المحصل القرض يكون  وعموما
 .2الديون  تسديد أجل من إيرادات تحقق التي للعمليات األموال هذه تخصي  على البلدية

 :المحلية الجماعات إيرادات فعالية مدى :الثاني المبحث

 انجازات من عرفته وما المحلية، للجماعات المالية المصادر وتنوع وفرة من بالرغم
 محدودة تبقى االنجازات هذه أن إال .المحلية للجماعات الواسعة المدارات مع وتطورات تماشيا

 تراكم بسبب لها المحدد بالدور االضطالع من يمكنها ال وبالنتيجة مواردها، بحجم مقارنة
 الوسائل استعمال ترشيد في والنق  جهة، من المحلية التنموية الفجوات وتعدد النقائ 
 والمحلي المركز   المستويين بين الجبائية الموارد وتوزيع المحلية، للجماعات الخاصة والموارد
 والتفكير الراهنة االقتصادية التطورات مع وتكييفها اايرادات هذه تطوير يستدعي مما للدولة،

                                                           

 19، يتضععمن إنشععاء بنععك التنميععة المحليععة، ج ر عععدد 30/04/1985المععرر  فععي  85/85مععن المرسععوم التنفيععذ  رقععم  24م  1
 .01/05/1985الصادرة بتاري  

معع  2008-2000- للفتعرة تقييميعة دراسعة الجزائعر، فعي المحليعة التنميعة تحقيعق فعي ودورهعا المحليعة الجبايعة نورالعدين، يوسعفي 2
 أمحمعد جامععة التجاريعة، والعلعوم التسعيير وعلعوم االقتصعادية العلعوم كليعة الماسعتر، شعهادة لنيعل معذكرة البعويرة، دراسعة حالعة واليعة

 .2009سنة  بومرداس، بوقرة،
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 اتهمتطلبا مواجهة على أقدر وتجعلها المحلية، الجماعات فعالية من ترفع جديدة موارد إيجاد في
 .والوطنية المحلية

 بعدة الجزائر قامت السوق، اقتصاد إلى الموجه االقتصاد من االنتقال إطار في
 إلى إضافة الجبائية، ااصالحات رأسها وعلى الجوانب جميع مست إصالحات اقتصادية
 .المحلية للجماعات المشترك الصندوق  ابهقام التي ابه اانجازات المعترف

 :المحلية الجماعات م ارد إنجازات :األول المطلب

ودور  الضعريبي، اللمجعا فعي الدولعة ابهع قامعت التعي ااصعالحات اانجعازات هعذه تشعمل
 .األخيرة هذه مساعدة في المحلية للجماعات المشترك الصندوق 

 : الجبائية اإلصالحات الفرع األول:

 :1992 لسنة الجبائي ااصالح عنها أسفر التي األمور بين من

  :المحلية الجماعات وجباية الدولة جباية بين الفصل: أوال

  :1أهمها المالية قوانين بموجب المدرجة التعديالت من مجموعة ااصالح هذا وتبع

 الثروة على ضريبة وهي جديدة ضريبة إنشاء تم حيث 2،  1993المالية لسنة  قانون -1

                                                           

للدولة  العائدة المضافة القيمة على والرسم الشركات أرباح على الضريبة ااجمالي، الدخل على الضريبة فصل ذلك وبمعنى 1
 ورسم العقار   الرسم وكذا الجزافي، الدفع المهني، النشاط على الرسم وهي، المحلية للجماعات العائدة الضرائب تلك عن

 .التطهير

، 87، ج ر عدد 1996، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 19/01/1993مرر  في  93/01مرسوم تشريعي رقم  2
 .31/12/1994الصادر بتاري  
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 مععوت والتأمين البنوك عمليات على الرسم إلغاء تم حيث 1995،1قانون المالية لسنة  -2
 المضافة. القيمة على للرسم والبنوك التأمين مرسسات ابه تقوم التي العمليات إخضاع

 : المحلية الضرائب على التسبيقات نظام إلغاء -ثانيا

والذ   فعالية، أكثر جديد بنظام وتعويضه المحلية الضرائب على التسبيقات نظام إلغاء تم
 .اتهإراد استغالل في المحلية للجماعات أكبر حرية أعطى

يتضمن  كان الذ  المهني النشاط على الرسم أسس ، 1996 لسنة المالية قانون 1-
 :رسمين

 غير النشاط على والرسم ، 2.55%بمعدل والتجار   الصناعي النشاط  على الرسم
 2%.  إلى حاليا ليصل  2.55% بمعدل الرسم هذا إحداث تم وقد . 6.05 %بمعدل التجار  

 .الجزائر في المرقمة السيارات على قسيمة أسس ، 1997 لسنة المالية قانون 2-

 على الرسم ناتج من المشترك الصندوق  حصة رفع تم ، 2000 لسنة المالية قانون 3-
 المحققة للعمليات بالنسبة المشترك للصندوق  كاملة15% نسبة خصصت حيث المضافة، القيمة
 .2الداخل في المحققة للعمليات بالنسبة   10%و داالستيرا عند

 .3السيارات قسيمات تعريفة من الرفع تم ،  2004لسنة المالية قانون -4

                                                           

، الصادر بتاري  87، ج ر عدد 1996، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 31/12/1994مرر  في  94/03أمر رقم  1
31/12/1994. 

 .128لمرجع السابق، ص يوسفي نور الدين، ا 2

 السيارة مالك على عبئها ويقع الجزائر، في المرقمة السيارات على ،  1997لسنة المالية قانون  بموجب الضريبة هذه أنشأت 3
 السيارات. وعمر نوعية حسب القسيمات أثمان القانون  هذا وحدد معنو (، أو طبيعي )شخ 



 

24 

 

 القيمة على الرسم من البلديات حصة رفع تم ، 2006 لسنة التكميلي المالية قانون 5-
 معتبرة زيادة من ااجراء هذا يعنيه وما ، 10% إلى 5 % من الداخل في المحقق المضافة
 النشاط بحجم الرتباطه الرسم هذا ابه يتميز التي العالية للمردودية نظرا البلديات لموارد

 .االقتصاد 

 النظام محل تحل التي الوحيدة الجزافية الضريبة أسس ، 2007 لسنة المالية قانون 6-
 النشاط على الرسم ااجمالي، الدخل على للضريبة وتعويضها الدخل على للضريبة الجزافي
 خاضعا مكلف المليون  تقارب للشريحة بالنسبة وهذا المضافة، القيمة على والرسم المهني،
 : 50%   يلي كما حصيلتها توزع أن على  12% و  06 % معدلين وفق الجزافي للنظام
 .1المحلية للجماعات المشترك للصندوق   5%للوالية،  5 %للبلديات،   40%الدولة، ميزانية

تعزيز ميزانية البلديات بمورد ضريبي جديد، ،  تم 2008قانون المالية التكميلي لسنة  -7
 بين بالتساو   العقارية الريوع صنف ااجمالي الدخل على الضريبة حاصل حيث تم توزيع

 لهذه العالية للمردودية نظرا للبلديات المالية الموارد من يزيد وهذا ما والبلديات، الدولة
 .2الضريبة

 : المحلية للجماعات المشترك الصندو   انجازات : الفرع الثاني

 هذا قام المشترك، الصندوق  على باالعتماد المحلية الجماعات دعم برنامج إطار في
              باالحتياجات التكفل أجل من ميدان من كذا في و التدخالت من بمجموعة األخير

                                                           

، الصادر بتاري  42، يتضمن قانون المالية التكميلي، ج ر عدد 24/07/2008مرر  في  08/21األمر رقم  1
25/07/2008. 

 .130يوسفي نور الدين، المرجع السابق، ص  2
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 فيما نلخصها خصوصا البلديات و عموما المحلية الجماعات لصالح االنشغاالت المستعجلة و
 :يلي

 1234 على جزائر   دينار مليار 22 قيمته إجمالي مبل  توزيع تم 2008 سنة في -أ
  البلديات لهذه الحرمان حدة من للتقليل والية، 29 على دج مليار 3 قيمته آخرر  و مبل  بلدية

 لفائدة المحلية الميزانيات لموازنة المخصصة االستثنائية المالية ااعانة طريق عن و الواليات،
فقد  الملحقة(، النفقات و )األجور ااجبارية األعباء مواردها تغطي ال التي العاجزة البلديات
 793 لموازنة دج  8.202.417.994 قيمته إجمالي مبل  2008 لسنة الصندوق  خص 
 عاجزة، بلدية ميزانية

 ااطار هذا في البلديات استفادت فقد التنظيف بمعدالت البلدية الحظائر تعزيز بغية -ب
 جزائر ، دينار مليار 17.4 بلغت إجمالية بقيمة للتجهيز مخصصة مالية من إعانة

 الوطنية الشركة مع بالتعاون  و تم المحلية للجماعات المتنقل العتاد تجديد أجل من -ت
 هذه قبل من المصنع المعطل العتاد تصليح و تجديد عملية في الشروع الصناعية للمركبات
    التصليح   مستويات تحديد مع المعطلة المركبات جميع إحصاء تم أن بعد ذلك و 1الشركة،
 من بتمويل جزائر   دينار مليار 4.4 ب للعملية ااجمالية التكلفة قدرت قد و .و التجديد
 المحلية، للجماعات المشترك الصندوق 

                                                           

 يصادق عقود أو اتفاقية بموجب البلديات بين المشترك التعاون  إطار في المسجلة األعمال من قانون البلدية " تنجز 216 م 1
 ما شركة مع التعاقد أو بالتعاون  المعنية البلديات إحدى ابه تقوم األعمال هذه أن ولإلشارة ،"المداوالت طريق عن عليها

 انجازها".

 



 

26 

 

 1176 إنجاز مشروع اعتماد تم كذلك المحلية الجماعات دعم برنامج إطار في -ث
جزائر   دينار مليار 15 قدرها إجمالية بتكلفة بلدية، 1115 مستوى  على مطالعة و قاعة مكتبة
 : كاآلتي موزعة و المشترك الصندوق  من ممولة

 995-جزائر ، دينار مليون  700 قدرها بتكلفة البلديات لفائدة للمطالعة مكتبة  181
 .جزائر   دينار مليار 14.3 قدرها بتكلفة بلدية مكتبة

دينار  مليار 5.4 قدره ماليا غالفا المحلية للجماعات المشترك الصندوق  خص  -ج
 البلديات، لفائدة لألطفال حضانة دار 487 انجاز جزائر  

 في السيما المتمدرسين األطفال لفائدة النقل لضمان و المدرسي النقل مجال في -ح
 1300 القتناء دج مليار 4.5 قدره مالي غالف من البلديات استفادت فقد الريفية المناطق
 الغرض، لهذا حافلة

المشترك  الصندوق  خص  فقد تجهيزها و المدرسية المطاعم تأهيل إعادة إطار في -خ
 الوطني، القطر بلديات على وزع دج مليار 5.7 قدره مالي مبل  2008 لسنة

لترميم  موجه دج مليار 30.2 قدره مالي مبل  تخصي  تم دوما المدرسي اللمجا في -د
 ،2007/2008المرسسات المدرسية االبتدائية لموسم 

   الموردين لدى البلديات مصداقية على لإلبقاء و بالغة، أهمية ذو اخر تدخل في و -ذ
 44.8 بقيمة الدولة ميزانية إطار في مالي مبل  من البلديات استفادت الخدمات و عارضي
 1. 2007و  1991بين المتراكمة انهديو  من لتطهيرها جزائر   دينار مليار

 

                                                           

 .127و  126بلجياللي أمحمد، مرجع سابق، ص  1
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 المحلية الجماعات م ارد تحصيل ع ائق :الثانيالمطلب 

أن  إال المحلية، للجماعات المشترك صندوق  وانجازات الجبائية، ااصالحات كل رغم
 :كمايلي تلخصيها يمكن المحلية، الجماعات مساعي تحقيق وجه في تقف مالية عوائق هناك

 :المحلية الجباية ع ائق الفرع األول:

 المالية الموارد وزيادة الجبائي النظام تبسي  هو الجبائية ااصالحات عنه أسفرت ما إن
  :أهمها 1سلبية نتائج لها كانت المقابل وفي ما، نوعا المحلية للجماعات

والجماعات  الدولة بين الجبائية العائدات توزيع في عدالة إيجاد إلى الوصول عدم -1
 .2المحلية

 عائدات من المحلية الجماعات حرمان إلى أدت والتخفيضات ااعفاءات إجراءات -2
 .اتهلفائد تجبى أن انهكان بإمكا

 قل  مما االقتصاد  ااصالح برامج إطار في المحلية المرسسات من الكثير حل -3
 .الجزافي الدفع من التقلي  بدوره العمال تسريح إلى وأدى الجبائية اايراداتمن 

منتجة  غير ضرائب عن عبارة هي المحلية الجماعات لفائدة العائدة الضرائب مجمل -4
 الضريبة على بذلك ونعني الدولة لفائدة المحصلة بتلك مقارنة ضعيف مردود وذات كافي بقدر
 تتميز بالتطور بعناصر أساسا ترتب  التي الشركات أرباح على والضريبة ااجمالي الدخل

 .واالستمرار

                                                           

 .130يوسفي نور الدين، مرجع سابق، ص  1

 وهذا .الكل من بجزء تستفيد المحلية الجماعات بينما والرسوم، الضرائب مختلف لنواتج األسد بحصة تحتفظ التي هي فالدولة 2
 التنمو . مسارها في المحلية الجماعات وجه في يقف عائق يشكل والذ  والواليات، البلديات لمختلف ماليا عجزا يسبب ما
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الدولة  تقدمه ما على االعتماد إلى البلديات بمعظم أدى الجبائية الموارد كفاية عدم -5
 التقرير والتخطي  لسلطتي المحلية الجماعات فقدان يعني ما إعانات، من المشترك والصندوق 
 1التنمو . للنشاط المركزية للرقابة وإخضاعها

القمع  غياب في، تتمثل التهرب هذا إلى أدت أسباب عدة وهناك الجبائي، التهرب -6
 المسرولين المحليين لدى المسرولية روح غياب التنمية، تحقيق في المحلية الجباية فعالية غياب
 كثرة لضعف مردوديتها، تحصيلها في اادارة تالشي الضريبي، المجال في ئتهمكفا عدم أو

 الضريبي للتشريع الدولة احتكار مالي، عجز إلى يرد  ما المحلية، الضريبية ااعفاءات
 .المرتفعة المردودية ذات الضرائب على باستحواذها

 :المحلية للجماعات المشترك صندو   ع ائق الفرع الثاني:

كان  ،خصوصا البلديات و عموما المحلية الجماعات بين التضامن من نوع خلق إن
 المحلية للجماعات المشترك الصندوق  إنشاء وراء من المرجوة الغاية أو المنشود الهدف

   البلديات بين فيما المالي التفاوت فجوة تقلي  خالل من ذلك و1986 سنة بالصيغة الحالية
بالتالي  و 2الوطني القطر بلديات ميزانية في المالي التوازن  من تحقيق نوع إلى السعي من ثم و

ا تهمستويا إلى المشكلة حدة من التخفيف األقل على أو الموازني العجز مشكلة على القضاء
الزمن  من عشريتين من ألكثر الصندوق  لهذا الفعلي النشاط فإن هذا من بالرغم لكن .الدنيا

                                                           

 .127و  126بلجياللي أمحمد، مرجع سابق، ص   1

المتعلععق بالبلديععة علععى " ... يسععمح التعععاون المشععترك بععين البلععديات للبلععديات بتعاضععد وسععائلها  11/10مععن قععانون رقععم  215 م 2
ت بترقية من ذات القانون على "يقوم التعاون المشترك بين البلديا 217وإنشاء مصالح ومرسسات عمومية مشتركة" كما تن  م 

 فضاء للشراكة والتضامن بين بلديتين أو أكثر تابعة لنفس الوالية أو لعدة واليات."
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 يعععيل اعمعفي و 1، المحلي المستوى  على دوره على سلبا أثرت التي و النقائ  من جملة أفرز
 :في المتمثلة العراقيل هذه بعض إلى نتطرق 

عرقلت  معينين اآلخر والنصف منتخبين أعضائه نصف حيث الصندوق، وهيكلة تركيبة-
 .المركزية السلطة عن استقاللية بكل بمهامه القيام

ااعانات  صرف عملية مراقبة بمهمة تخت  له تابعة للجان الصندوق  افتقار-
 ألجلها، وهذا ااعانات هذه صرفت التي الوجهة أخذ على والحرص الممنوحة، والتخصيصات

 إنشاء هذه يتم لم لكن الصندوق، لعمل مساعدة متابعة لجنة به تقوم أن يفترض كان الدور
 .عليها ن  القانون  أن رغم هذا يومنا إلى اللجنة

 المعتمد  السكان  عدد لمعيار يخضع  الزال البلديات على الصندوق  مداخيل  توزيع إن-
واالقتصادية  المالية الوضعية االعتبار بعين يأخذ ال المعيار هذا أن إال ، 1986 سنة عليه منذ
 2العدالة. بمبدأ يمس ما وهذا بلدية لكل

قانون  بموجب المضافة، القيمة على للرسم تخضع أصبحت والتأمينات، البنوك عمليات-
 المدفوع كليا البنوك عمليات على للرسم تخضع صدوره، قبل كانت والتي ، 1995 لسنة المالية
 حولت الدولة أن كون  لها، كبيرة خسارة يشكل مما المحلية، للجماعات المشترك للصندوق 
 3المحلية. للجماعات األصل في كانت جباية مباشرة غير بطريقة

                                                           

 .152يوسفي نور الدين، مرجع سابق، ص  1

 .129و  128بلجياللي أمحمد، مرجع سابق، ص  2

 .152يوسفي نور الدين، مرجع سابق، ص  3
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السلطة  رغبة إلى يهدف ما المركزية التمويالت أوجه من وجها الصندوق  إعانات تعد-
مركزية "  السياسة في ثنائي واشتراك تشابك إلى يرد  ما المحلية، التنمية قيادة في المركزية
إطار  في إال اتهقرارا تقرير لها يمكن وال للوصاية، خضوعها عنه يترتب الذ  األمر "ومحلية
 1المحلية. المصالح يحقق بما مواردها استعمال من يمنعها ما وهو .العامة السياسة

 :أخرى  ع ائق الفرع الثالث:

السعي  في المحلية للجماعات المشترك الصندوق  وتعثر المحلية الجباية ضعف أن حقيقة
 لو تفطنت أخرى  أسباب هناك أنه إال البلديات، ميزانيات في المالي التوازن  من نوع تحقيق نحو
 :أهمها ومن منه تعاني الذ  العجز ذلك لغطت المحلية الجماعات لها

 .الجبائية غير الذاتية الموارد ضعف -1

عليها  االستحواذ المفروض من والتي ،2اتهممتلكا لمعظم البلديات وإهمال جهل- 2
 .خزينتها لتمويل دائما موردا العتبارها واستغاللها

إلى  أدى ما الدولة، لصالح العقارية األمالك المحلية)البلدية( عن الجماعات تنازل -3
 3الممتلكات. هذه إيرادات من انهحرما

المحلية  الجماعات من انتزعت التي الدولة، طرف من الزراعية الثورة سياسة انتهاج -4
 .معتبرة بموارد تمدها كانت التي الزراعية أراضيها )البلدية(،

                                                           

 .108شكالط رحمة، مرجع سابق، ص 1
 ااداريعة والهيئعات للمصعالح والمخصصعة أمالكها ضمن المصنفة واألراضي البنايات جميع بالبلدية، الخاصة األمالك تشتمل 2

 أو المهنعي االسعتعمال ذات والمحعالت العقعارات للبلديعة، الخاصعة األمعالك ضعمن وتوابعهعا السعكني االسعتعمال ذات المحعالت
 الحرفي. أو التجار  

 مثال حقها في استجار األراضي الزراعية، إنجاز محالتها التجارية. 3
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حساب  على مالية، بفضائح انتهت والتي العقارية، اتهالحتياطا البلدية تسيير سوء -5
 .المحلية الجماعات

والخدمات  اانتاجية اتهووحدا لعتادها، حظائر وتسير إنشاء، على البلديات إجبار -6
 المالية هي نتائجها كانت حيث للمرسسات، االشتراكي التسيير لقواعد وإخضاعها بلدية بمقاوالت
 .البلدية ميزانية أزمة في السبب

 )البلدية( المحلية الجماعات حرمان إلى أدى مما الدخل، منتجات ممتلكات تصفية -7
 .ميزانيتها تمول من موارد

 .المحلية العمومية للمرسسات التصفية إجراء -8

 البلدية( )أمالك لكانت التي للبلدية الخاص إنقاص الدومين في ساهمت العوامل هذه وكل
 1هذا. يومنا للبلدية( في المالية للبلدية) الذمة الجبائية غير الذاتية الموارد تقوية في دورا ستلعب

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 40مسلوس مبارك، االدارة الرشيدة للجماعات المحلية بين إلزامية الخدمة العامة وحتمية التعوازن المعالي، مجلعة اادارة، ععدد  1
 .2010المدرسة الوطنية لإلدارة، الجزائر، 
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 خالصة الفصل األول
تعد إيرادات الجماعات المحلية من أهم المواضيع التي شغلت العديد من الكتاب والمفكرين 

 .السيما الماليين واالقتصاديين منهمعبر مراحل مختلفة من تطورها، 

ولها مفهوما واسعا، حيث لم يتم االتفاق على مفهوم واحد لها، ومن أهم المفاهيم التي  
"أداة مالية في يد الدولة تتحصل عليها من خالل عدة  أنهاأعطيت لها في الوقت الحالي، 

 مصادر، وتستعملها لتغطية مختلف أوجه إنفاقها ".

رع الجزائر  إيرادات الجماعات المحلية في قانوني البلدية والوالية إلى وقد قسم المش 
قسمين إيرادات قسم التسيير وإيرادات قسم التجهيز واالستثمار، كما أنه حمل كل من البلدية 

وتلبية  تها، حتى تتمكن من تغطية نفقابهاوالوالية مسرولية تعبئة مواردها المالية الخاصة 
 . نهاحاجيات سكا

بين لها ماهي المصادر التي من خاللها تحصيل مواردها. وهذا ما تطرقنا إليه في  ثم
منها  سواءموضوعنا، ثم قمنا بدراسة نظرية وتحليلية لمختلف موارد تمويل الجماعات المحلية 

الذاتية الجبائية المتمثلة في مختلف الرسوم والضرائب، التي تعود في بعضها إلى البلدية 
عضها توزع حصيلتها بين الدولة والجماعات المحلية، والبعض اآلخر يتم لوحدها، وفي ب

وذاتية غير جبائية ناتجة عن توظيف  .تقاسمها في إطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية
 العقارية والمنقولة المنتجة للمداخيل. تهامختلف مواردها الخاصة المرتبطة باستغالل ممتلكا

ات المحلية )البلدية والوالية( الحق في االستعانة بالموارد كما منح المشرع الجماع 
الخارجية المتمثلة في مختلف ااعانات المالية والهبات والوصايا والقروض. لكن من جهة 

، الموافقة المسبقة بها أخرى قيدها بقيود وشروط تتمثل في، عدم كفاية مواردها الذاتية الخاصة
ية والجماعات المحلية بالنسبة للهبات والوصايا، بااضافة إلى من طرف الوزارة المكلفة بالداخل

 .استخدام االقتراض في مشاريع تحقق مداخيل
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ومن خالل دراستنا التحليلية، عرفنا أن المشرع الجزائر ، وضع على عاتق الجماعات   
الضرائب المحلية مسرولية تعبئة وتسيير مواردها الخاصة، ومن جهة أخرى جعل استحداث 

والرسوم من اختصاص الدولة فق ، حيث أنه ال يمكن للبلديات أن تسجل إال الضرائب 
  .والمساهمات والرسوم المنصوص عليها قانونا والسارية المفعول

كما أنه ال يجب على الجماعات المحلية تحصيل أ  ضريبة أو رسوم إال بعد الموافقة 
 .التداولية المسبقة للمجلس الشعبي البلد 

ومن هنا عرفنا مدى محدودية استقاللية الجماعات المحلية في توفير مواردها الجبائية   
وكذا مدى محدودية مردوديتها ما دام أن الدولة هي التي تستأثر بحصة األسد. فالتوزيع غير 
العادل لنسب الموارد الجبائية للجماعات المحلية تشكل أكبر عائق في مدى تحقيق هذه األخيرة 

 المحلية.  للتنمية

لتفعيل الالمركزية الجبائية في تحقيق التنمية المحلية، يجب الجمع بين كل أهدافها األساسية 
المتمثلثة في، تحقيق الفعالية، الشفافية، التقيد في مجال المالية العامة على أساس الحفاظ على 

مواطنين في مختلف الوحدة الوطنية واالستقرار السياسي، وكذا تحقيق نوع من المساواة بين ال
 المناطق
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 الفصل الثاني: دور اإليرادات المحلية في تحقيق التنمية المحلية

تسعى الكثير من الدول سواء النامية أو المتقدمة إلى زيادة معدالت التنمية المحلية، في 
المجتمعات المحلية في منظور أن المزيد من التنمية المحلية يرد  المزيد من التنمية على 
المستوى الوطني، و لكي تحقق التنمية المحلية أهدافها، البد أن يتوافر لها عبر الزمن المقادير 
الكافية من التمويل المحلي، فكلما استطاعت المحليات تعبئة المزيد من الموارد المالية كلما 

 استطاعت أن تحقق المزيد من التنمية المحلية
 للتنمية المحليةالمبحث األول: اإلطار العام 

تشكل التنمية المحلية ركيزة من ركائز األساسية للتنمية إذ تستهدف تحقيق توازن التنمو  
بين مختلف المناطق في مقدمة أنشطتها و مهامها تنفيذ مشروعات البني األساسية ضمن 

    االستثمارات المحلية.  النطاق المحلي، إلى جانب دورها المرثر في تفعيل

 المطلب األول: مفهوم التنمية المحلية

ظععرا الرتبععاط مفهععوم التنميععة المحليععة بعععدة مفععاهيم فكريععة واقتصععادية وسياسععية ورؤيععة ن
، فعإن تععدد هعذه المصعادر كعان سعببا مباشعرا في ععدم وضعع مفهعوم موحعد  1فلسععفية وأخالقيعة

للتنميعة المحليعة، حيث كان معدلولها معن منظعور اقتصعاد  تقليعد  يتمثعل في تعوفير المأكعل 
ها أخععذ والملعبس ورفعع مسعتوى دخعل الفععرد لالنتقععال مععن دائععرة الفقععر إلى دائععرة التقععدم، بعععد

يتطععور بتطععور األنظمععة االقتصععادية والسياسعية وارتباطعه بنظعام الماليعة العامعة، العلعم العذ  

                                                           

،سععنة  2ر  ومرتكععزات التنميععة فععي ااسععالم، دار الهععدى، عععين مليلععة، الجزائععر، الطبعععة حسععن صععادق عبععد هللا، السععلوك اادا 1
 .83،ص  1992
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ألجل تحقيق أهداف السياسة  تهاوترشيد نفقا يبحعث ععن كيفيعة اسعتخدام المعوارد الماليعة للدولعة
 .تشكل قاعدة تأسيس للتنمية المحلية ، ومنظومة قانونية ترطر العمعل التنمعو  البلعد  و 1المالية

نتنععاول في هععذا المطلععب، المفهععوم الفكععر  والقععانوني للتنميععة المحليععة، لنخععوض بعععد ذلععك 
 ومظاهرها.في أشكالها 

 تعريفها :الفرع األول 

عرفها إن ااحاطة بمفهوم التنمية المحلية تقتضي استعراض بعض التعريفات، غير أنها 
 ثين و المفكرين كل وفق اختصاصه.الباح

 الفكري  التعريفأوال: 

فكرة التنمية بشكل عام، حيث تنعاول البعاب األول  1976لقد تبنى الميثاق الوطني لسنة 
  2االتجاهعات الرئيسعية للتنميعة، في حعين تنعاول البعاب الثعاني منعه األهعداف الكعبرى للتنميعة منعه

" على البلديات والواليات حل  86وفعق معا تضمنه الميثاق السابق الذكر في صفحته رقم 
، وعلى السلطة المركزية البت في القضايا الوطنية، ومن هنا ينبغي بها المشاكل الخاصة

كامعل الصعالحيات للنظعر في كعل المشعاكل ذات  للمركزيعة أن تخعول الواليعات والبلعديات
، يتبعين معن ذلعك أنعه ال تنميعة محليعة دون إشعراك الجماععات المحليعة 3 "...لمحليعةالمصعلحة ا

في مجعال التنميعة وتعميمهعا علعى المسعتوى الوطني، ومن ثم المساهمة بها  لتقعوم بعدورها المنوطعة
 .في سياسة التوازن التنمو  الجهو  

                                                           

 .12غار  عناية، المالية العامة والتشريع الضريبي، جامعة عين شمس، القاهرة )، بدون طبعة(، ص  1

،ج ر ج ج الععدد  1976جويليعة  05المعرر  فعي  56 – 76،الصادر بموجب األمعر رقعم  1976راجع الميثاق الوطني لسنة  2
 . .1976لسنة  61

 .86،مرجع مذكور أعاله، ص  1976لميثاق الوطني لسنة  3
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لعة وتمثعل لبلديعة الخليعة األساسعية للدو ااعتعبر  19861كمعا أن الميثعاق العوطني لسعنة  
 .منطلقعا قاعديا للتخطي  ووسيلة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المحلية

في هذا السياق حاول عدة باحثين في مجال التنمية المحلية بلورة وإعطاء مفهوم فكر   
يعتبرهععا "مفهععوم حععديث ألسععلوب العمععل للتنمية، نععذكر مععنهم تعريععف محععي الععدين صععابر الععذ  

االجتمععاعي واالقتصعاد  في منعاطق محعددة يقعوم علعى أسعس وقواععد معن منعاهج العلعوم 
االجتماعيعة واالقتصعادية، وهعذا األسعلوب يقعوم علعى إحعداث تغيعير حضعار  في طريقعة التفكعير 

البيئة المحلية، وأن يكون ذلك الوعي قائما على أساس  والعمعل والحيعاة ععن طريعق إثعارة وعي
المشاركة في التفكير وااعداد والتنفيعذ معن جانب أعضاء البيئة المحلية جميعا في كل 

 ."2المستويات عمليا وإداريا

 تستمد التنمية مفهومهعا القعانوني معن النصعوص األساسعية، نقصعد بعذلك الدسعتور أو
الجماععات المحليعة، السعيما قعانون البلديعة، وكعذا مختلعف النصعوص النصعوص الخاصعة ب
تععدخلها خاصععة تلععك المتضععمنة المشععاريع، المخططععات والععبرامج  لمجاالت  التنظيميعة المحعددة

التنمويععة المسععطرة في إطععار سياسععة التخطعي  العتي تنتهجهعا الدولعة، معن حيعث األسععاس 
 .3 ععتور  لمفهعوم التنميعة معن خعالل مراجعتنععا للدساتيرالدس

                                                           

ج ر ج ج ،1986فبرايععر  08المععرر  فععي  22 – 86بموجععب المرسععوم الرئاسععي رقععم  ، الصععادر1986الميثععاق الععوطني لسععنة  1
 .1986لسنة  07العدد 

 .23،ص  1993الثالث دراسة نقدية في علم اجتماع التنمية، القاهرة، دار المعارف، كمال التابعي، تغر يب العالم  2

  .1963لسنة  64،ج ر ج ج، عدد  1963دستور  -   3

 .1976لسنة  94،ج ر ج ج، عدد  1976دستور   –

 .1989لسنة  09،ج ر ج ج، عدد  1989دستور  - 

 .1996ل سنة  76،ج ر ج ج، عدد  1996دستور  - 



 

37 

 

أمعععا فيمعععا يتعلعععق بنصعععوص الجماععععات المحليعععة، فنجعععد أن قعععانون البلديعععة الصعععادر 
والمعتمم، تحععدث ععن إسعتراتيجية التنميعة، في الكتععاب الثعاني  ، المععدل24 – 67بموجعععب األمعر 

ضعمن البععاب األول الذ  يحتو  على ثمانية فصول، حيث تمثله في التنمية االقتصادية 
 واالجتماعية

نكفععل الجماعععات المحليععة  بها مععا يمكععن قولععه أن التنميععة المحليععة في الجزائععر يقصععد
االقتصعادية واالجتماعيعة  المجاالتعامععة والبلديعة بصعفة خاصعة بترقيعة وتطعوير مختلعف بصععفة 

والثقافيعة ذات الصعلة المباشرة بالمواطن المحلي، وذلك ضمن برنامج منسجم ومستدام ذو أمد 
 .قصير ومتوس  وبعيد

لجهود الذاتية من ، فإن االمحليةإذا كانت جهود الدولة تمثل عامال مهما لتحقيق التنمية 
خالل المنتخبين المحليين ومشاركة المواطنين ال تقل أهمية ععن ذلعك، إذ عرفعت التنميعة المحليعة 

العمليعة العتي بواسععطتها يمكععن تحقيععق التعععاون الفعععال بععين جهععود المععواطنين وجهععود  نهابأ
تويات التجمعععات المحليععة والوحععدات المحليععة لالرتقععاء بمسعع (السععلطات العموميععة )الدولععة

اقتصععاديا واجتماعيععا وثقافيععا وحضععاريا مععن منظور تحسين نوعية الحياة ضمن منظومة شاملة 
  .1ومتكاملة

في سياق المفاهيم المتعددة للتنميعة المحليعة معن منظعور إيعديولوجي وقعانوني، نععرج علعى  
ر إسعالمي، فعرغم ععدم وجعود لفعظ التنميعة في العن  القعرآني بعل حعتى أنعه مفهومهعا معن منظعو 

يتععذر علينعا إيجعاد مشععتقاته، إال أن الععبعض يععذهب إلى الحععديث عععن مرادفععات تضععمنها القععرآن 
نة النبويعة معن ، ويمكعن أن يستشعف داللعة هعذا المفهعوم بالنسعبة للسع 2مرادفعا 11الكععريم وبلغععت 

                                                           

 .13،ص  2001عبد المطلب عبد الحميد، التمويل المحلي، الدار الجامعية، ااسكندرية،   1

 .97حسين صادق عبد هللا، مرجع سابق، ص  2
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صلى هللا عليه و سلم: ما من مسلم يغرس أو يزرع زرعا فيأكل منه طير  خعالل حعديث الرسعول
 .1أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة

 : أشكالهاالثاني فرعال

سععبق وأن أشععرنا أنععه يصعععب تحديععد مفهععوم التنميععة المحليععة، ذلععك راجععع لععيس فقعع   
لتنوعهععا واتخاذهعا لصعور وأشعكال متنوععة )اقتصعادية، اجتماعيعة، إداريعة...ال (، وال يعرتب  هعذا 

ثععار المترتبععة عععن تنفيععذ المشععاريع التنعوع بتععدد الجوانععب الحياتيععة للمععواطن فحسععب، وإنمععا باآل
التنمويععة سععواء كانععت وطنيعة، محليعة أو مسعتدامة، معن خعالل وضععها موضعع التنفيعذ وععدم 
إيقاعهعا وحسعبها ضعمن العبرامج واألرقععام النظريععة البعيععدة كععل البعععد عععن تلبيععة حاجيععات 

غععرار التنميععة الصععحية المعرفيعة، الثقافيعة، ااداريعة و العتي ال يعرمن المععواطن اليوميععة علععى 
معن خعالل تقديمها خدمات ملموسة يستفيد بها  المعواطن بوجودهعا إال إذا قامعت بالعدور المنعوط

  .منها بصفة مباشرة

معن أجلهعا، فقعد إن عمليعة التنميعة ال يمكعن فصعلها ععن بيئتهعا، والتصعورات العتي رسمعت  
تكعون التنميعة ذات طعابع وطعني معن حيعث االمتعداد الجغعرافي ومركزيعة المشعروع التنمعو  
العوطني، وقعد تكعون ذات شععكل محلععي بحسععب خصوصععية احتياجععات كععل بلديععة نظععرا لطابعهععا 

تأخعذ التنميعة طعابع شعامل ومسعتدام  البيئععي والجغععرافي والثقععافي واالقتصعاد ، كمعا يمكعن أن
 :حيعث نبعين هعذه األشعكال علعى النحو التالي

 أوال: التنمية ال طنية

تتحدد معالم التنمية الوطنية حسب الرؤية الخاصة بكل بلد، حسب االختيعارات الوطنيعة 
معن مختلعف جوانبعه، الحياتيعة لألفعراد، بغيعة  بالمجتمعالعتي تتسناها كل دولة، قصعد النهعوض 

                                                           

 .6012، رقم الحديث  509،ص10لد رقم رواه اامام البخار ، فتح البار  ، شرح صحيح ، مكتبة الصنف ، ا 1
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ملعة ، فهعي بعذلك ترتكعز علعى محعور رئيسعي يتمثعل في ج1معن مسعتوى إلى مسعتوى  بهم االرتقعاء
المشعاريع الكعبرى العتي ال تتعولى العدوائر الوزاريعة متابععة تنفيعذها اشعباع الحاجيعات علعى 

، رغعم توتيعدها ذاتهاالمسعتوى العوطني ضعمن ااطعار العذ  يتععدى نطعاق الجماععات المحليعة 
حديدية والمطارات علعى أقعاليم هعذه الجماععات مثعل إنجعاز الطعرق الوطنية وخطوط السكة ال

 . والمستشفيات الجامعية

التنمية المحلية التنمية المحلية هي القدرة على االستفادة من مصادر البيئة البشرية 
والمادية المتوافرة وزيعادة تلعك المصععادر كمععا ونوعععا وتطويعهععا بمععا يعععود نفعععه علععى جميععع أفععراد 

مة هععذه المصادر، ويبقى العنصعر البشر  وتطويره ماديا ع وثقافيا ، مععع ضععمان اسععتداالمجتمع
  .2وروحيعا الشرط األساسي لكل تنمية محلية

في الدول الناميعة، أن التنميعة المحليعة  المجتمعويرى الدكتور فاروق زكي في كتابة تنمية 
هعي تلعك العمليعات العتي توحعد بعين جهعد األهعالي وجهعد السعلطات الحكوميعة، لتحسعين األحعوال 

في إطار  المجتمعاتاالقتصعادية واالجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية، وتحقيقا لتكامل هذه 
 :ات على عاملين أساسيينحياة األمة، بحيث تقوم هذه العملي

 مساهمة المواطنين )األهالي( أنفسهم في الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم1- 

تشعجيع المبعادرة  نهاتعوفير معا يلعزم معن الخعدمات الفنيعة وغيرهعا بطريقعة معن شعأ 2-
، ما  3عاليةوجعل هذه العناصر أكثر ف المجتمعوالمسعاعدة الذاتية والمتبادلة بين عناصر 

                                                           

 .98حسين صادق عبد هللا، مرجع سابق، ص   1

ى الغصعيني أو عجعرم، ورقععة عمعل بعنعوان "دور العوعي البلعد  فعي التنميعة المحلعي "ةعع ، معرتمر العمعل البلعد  األول، مركعز نه 2
  .2006مارس  27 – 26البحوث للمرتمرات، بتاري  

 .94،ص  1971مصطفى الجند ، المرجع في اادارة المحلية، منشأة المعارف، ااسكندرية،  3
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يستشف من هذا التعريف أن المحعرك األساسعي للتنميعة يتمثعل في االعتمعاد علعى خصوصعية 
البيئعة المحليعة معن معورد بشعر  وتمويعل معععالي ذاتي، باعتبارهعععا طاقعععات للمشعععاريع التنمويعععة 

حتياجاتعه التنمويعة، كلمعا اعتمعدت الجماععة المحليعععة، فالعنصعععر البشعععر  هعععو أدرى معععن غعععيره با
المحليعة )البلديعة( علعى مواردهعا الماليعة كلمعا تعدرجت في االستقالل المالي، ومن ثم في صنع 

وقصعد تحقيعق ، القرار التنمو  المحلي وفق مععايير وقعيم إيجابيعة إضعافية يسعتفيد منهعا المواطن
هعذه البرامج وشموليعة إنجازهعا، رأت السعلطات الجزائريعة أن تقوم سياسة األهعداف المتوخعاة معن 

 : التنمية المحلية على األسس التالية

  :1تدخل الدولة -أ

إعطععاء الععدور القيععاد  للدولععة في عمليععة التنميععة المحليععة وطنيععا ومحليععا باعتبارهععا ممثلععة 
 .تهمواطنين، وتعمل على تحقيق طموحاوالمعبرة عن إرادة الم المجتمع

 :المشاركة الشعبية -ب

، جعلعت منعه يتطلعع 2إن الظروف التاريخية التي عاشها الشععب الجزائعر  خعالل فعترة االسعتعمار
إلى غد أفضل ومتجدد تسوده العدالة والمساواة في االستفادة من ثمعار التنميعة وال يتعأت لعذلك إال 
معن خالل إشراك المواطن في عملية تنفيعذ ومراقبعة وتوجيعه مختلعف العبرامج والمخططعات 

جماعيعة بعدأت بالتسعيير العذاتي التنمويعة وقعد تجسعد ذلعك في إقعرار أسعاليب وأنظمعة تسعيير 
والتسعيير االشعتراكي للمرسسعات وصعدور المراسعيم المنظمعة لعإلدارة المحليعة وتشعكيلها ععن طريعق 

تم إقععرار التعدديععة الحزبيععة والسععماح  1989اانتخعاب الكلعي والمباشعر، ومعع صعدور دسععتور 

                                                           

 .42،ص 2005، 1سعد طه عالم، التخطي  مع السوق، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ص1

جزء األول، ديوان المطبوعات ، سياسة تخطي  التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر، البهلول حمد بلقاسم حسنم 2
 .1999الجامعية، الجزائر، 
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ومراقبعة تنفيعذ  المجتمعأمامهععا للمساهمة في خدمة  المجالح بإنشععاء الجمعيععات المدنيععة وفسعع
  .1المشعاريع وتعوفير أطعر المشعاركة ععبر جمعيعات األحيعاء ومجعالس المدينة

 :التخطيط -ج

يمثعل التخطعي  منهجعا عمليعا وأداة فعالعة وحياديعة يمكعن تطبيقعه علعى المسعتوى العوطني 
والمحلعي مهمعا كانعت طبيععة النظعام االقتصعاد  المعتمعد أو المعنهج السعياد  المتبعع، فهعو عمليعة 

ق مجموعععة مععن القععرارات ومععوارده عععن طريعع المجتمعتغيعير اجتمعاعي وتوجيععه واسععتثمار طاقععات 
الرشععيدة الععتي يشععترك في اتخاذهعا الخعبراء وأفعراد الشععب والمسعرولين المحليعين لتحقيعق وضعع 
اجتمعاعي أفضعل للمجتمعع علعى كافعة مسعتوياته خاصعة علعى مسعتوى البلديعة كنسعق في فعترة 

اني يمكن استخدامها وتوظيفها في إحداث المع زمنيعة معينعة وفي ضعوء إيديولوجيعة واضعحة
  .2التغيير المطلوب

 :لذلك اختارت الجزائر واعتمدت في سياستها التنموية على البرامج التالية

 .Plans Sectoriels Concentrée) )تخطي  المركز  في صورة برامج ممركزةال -
 Plans Sectoriels) غعععير ممركعععزةالتخطعععي  ااقليمعععي في شعععكل بعععرامج قطاعيعععة  -

(Développées. 
 .(Plans Communal De Développement) المخططات البلدية التنموية  -

 

 

 

                                                           

 .94،ص  1971حمد شريفي، تجربة التنمية المحلية في الجزائر، مجلة العلوم اانسانية، منشأة المعارف، ااسكندرية،  1

 .13،ص  1999موسي خميس، مدخل إلى التخطي ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سنة  2
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 ثالثا: التنمية المستدامة
إلى جانعب التنميعة الوطنيعة والمحليعة، هنعاك التنميعة المسعتدامة وهعي العتي تعتمعد علعى 

الذاتيعة ولعيس علعى مكونعات ومقعدرة آخعر وفي كعل المتغعيرات، وهعي تععني الحفعاظ علعى  تهامكونا
كرامعة اانسعان معن خعالل تحسعين وسع  معيشعته وتعوفير فعرص لعه متسعاو  ة أمعام جميعع أفعراد 

فاععل فيعه فضاء تنمو  يت نهاععن طريعق اادارة المحلية السيما على مستوى البلدية كو  المجتمع
المعواطن ويبعدع ويععبر فيعه ععن آفاقعه التنمويععة، والععذ  يضععمن مععن خاللععه جميععع الحقععوق 
بالشععكل الععذ  يحقععق اسععتدامة حقععوق غععيره مععن األجيال القادمة دون الحيلولة واانقاص من 

 . األهداف التنموية للسياسة العامة للدولة
للبلديعة دور كبعير في العدفاع ععن مصعالحها معن أجعل النفعع الععام، كمعا لهعذا نخلعع  أن 

تحفعز وتشجع على خلق جو نشي  لخدمة التنمية وخلق الوسائل والمنا  المناسب لها عن 
طريق خلعق فعرص عمل للشباب ودفعهم إلى العمل في تنافسية غير صراعية وشفاف إلى جانب 

بالتعبئععة مععن أجععل حععثهم علععى المسععاهمة في إنجععاز المشععاريع  المدني فإنعه يقعوم المجتمع
ععن طريعق ممثلعي األحيعاء بالوسع  الحضعر   تهمالتنمويععة المسععجلة لفائععدة البلديععة وتقععدم اقتراحعا

زرلي وممثلعي المنعاطق الريفيعة بالوسع  الريفعي ليتشعكل بعذلك ععراك تنمعو ، عالجعه الباحعث 
محمعد أمقعران معن جامععة تيعز  وزو وفعق التصعور التعالي:"أن حركيعة التنميعة المحليعة المسعتدامة 
هعي بمثابعة عمعل مسعتمر للبنعاء ألجعل تطعوير وإععادة إنشعاء األصعول والموارد النوعية، وكذا 

 و نهايةعناصعر متكاملعة بدايعة  معوارد المزايعا المقارنعة الديناميكيعة، فهعو يعرى أن هنعاك أربعع
لتشكيل ااقليم، وتتمثل فيما يعرف باألنساق الجزئيعة، أ  النسعق الجزئعي لإلقلعيم الجيوفيزيعائي 
النسعق السياسعي، النسعق االجتمعاعي الثقعافي والنسعق االقتصعاد ، بحيعث أن هعذه األنسعاق 

لتنميعة المحليعة المسعتدامة، فالنسعق األول يسعاهم تسعاهم بطريقعة فعالعة في إنجعاز ديناميكيعة ا
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، أما الثاني فيأتي بالحلول الخاصعة 1بفاعليعة في جعذب واستقطاب وارتباط الموارد واألصول
للمشعاكل العتي يواجههعا األععوان المحليعون، أمععا النسععق الثالععث فيضعمن إعععادة إنتععاج روح 

ععين االجتمععاعي، بينمععا النسعق األخعير يعوزع بطريقعة مسعتمرة المعادة المقاولععة والتقيعيم والتثم
يالحعظ معن خعالل هذا الطرح أن األستاذ قام باسعتنباط  ،"الحيويعة في شعرايين عناصعر ااقلعيم

هعذه العناصعر معن دراسعة ميدانيعة تطبيقيعة علعى مسعتوى محلعي ممعا مكنه من التعمق في ترتيب 
 . ات األنساق السابقة الذكرأولوي

 المطلب الثاني: مظاهرها و أبعادها

ن البلديعة ال يوجعد معا يحعول بينهعا وبعين دورهعا في ترقيعة التنميعة المحليعة بمختلعف إ
عي القاعععدة الالمركزيععة تتععدخل ه نهامظاهرهعا الحضعرية، الريفيعة السعياحية...ال ، علععى اعتبععار أ

ذات الصععلة بإشععباع حاجععات المعواطن المحلعي، ممعا يتععين عليهعا تحديعد  المجاالتفي مختلععف 
تضعمن تنفيعذ توقععات المخطع   أهعدافها االقتصعادية واالجتماعيعة بدقعة وفعق ااجعراءات العتي

 يضعر بالبيئعة فالتنميعة المحليعة والفضاء البيئي محورين وبالشعكل العذ  ال 2عابهالعوطني علعى ترا
 .متجانسين كالهما يكمل اآلخر

 اهرهاظ: مالفرع األول

يشير مفهوم التنمية إلى سلسلة من التغييرات اايجابية التي تشمل جوانب الحياة 
االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، واأليديولوجية، ويحاول من خاللها اانسان تحليل التطورات 

                                                           

زرلععي محمععد أمقععران، جامعععة تيععز  وزون مداخلععة قععدمت خععالل الملتقععى الععدولي حععول التنميععة المحليععة والحكععم الراشععد، جامعععة  1
 .27/26أفريل  2005.إسطمبولي بمعسكر خعالل يومي 

لسعنة  49،المتعلق بالتوجيه العقعار ، ج ر ج ج الععدد  1990نوفمبر  18،المرر  في  25 – 90من القانون رقم  72المادة  2
1990.  
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والتغييرات التي تواجه مجتمع ما، لمحاولة لفهم المشكالت إن وجدت وتصحيح مسارها بما 
المجتمع وتطلعات أفراده، وتعتبر التنمية اليوم من أهم عناصر استقرار الشعوب يتناسب مع 
 .وتطويرها

 التنمية الحضريةأوال:

يقعول ابعن خلعدون "الحفعاظ علعى مراكعز المعدن بتاريخهعا الحضعار  وبسعجلها العمعراني  
جتمعاعي خطعا ومسعارا وتركيبتهعا االجتماعية تكتب لها النجاح ولن يتحقق ما لم تأخذ البعد اال

لهعا"، فكعأن بعه يقعول أن ال تنميعة حضعرية إذا لم تراععي خصوصعية البيئعة االجتماعيعة للمدينعة 
عذا به  المعراد تنميتهعا، ومعن ثم كانعت البلديعة في الجزائعر هعي القاععدة المحليعة المرهعل للقيعام

،علعى دععم وتقويعة  1989التحعول الدسعتور  سعنة العدور حيعث حرصعت الجزائعر بععد 
)البلديعة( بمعا يمكنهعا معن المشععاركة الفعالععة في تطبيععق اسععتراتيجيات  تهاومسعروليا تهاصعالحيا

، ويكععون بععذلك  1التهيئععة العمرانيععة، إذ تم إصععدار تشععريعات جديععدة للتهيئععة والتعمععير والعقععار
ومهامهععا، في إطععار حرصه على تمكينها معن  تهاع الجزائععر  قععد حععدد وبععين مسععرولياالمشععر 

بالشكل الذ   المجال، وضعب  حعدود ممارسعة مهمتهعا في هعذا  2المعدن تهيئةالتكفعل بتسعيير و 
بنعاء بالواليعة يرثر سلبا خالل تقاطع دورها التنمعو  الحضعر  معع معا تقعوم بعه مديريعة التعمعير وال

في إطعار تجسعيد مشعاريعها القطاعيعة المسعجلة تحعت عنعوان مشعاريع التحسعين الحضعار  والعتي 
الطععرق والمسععاحات  تهيئة تتضععمن أشععغال اانععارة العموميععة وتععزيين محععي  النسععيج العمععراني و

 .الخضععراء لضمان حياة هادئة للمواطن

                                                           

1 – Missoum Sbih, l'administration publique Algérienne, hachette littérature, Paris, 1968. 

 90" المواد من )،القانون المتعلق بالبلدية، مرجع سابق، خاصة الفصل الثاني ": منه التعمير والهياكل األساسية والتجهيز  2
 ).96إلى 
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بصعدور أول قعانون جزائعر   ،2006عابي، تعوج هعذا المسععى في سعنة وفي تطعور إيج
، العذ  يهعدف إلى تحديعد األحكعام الخاصعة الراميعة إلى تعريعف عناصعر سياسعة  1للمدينعة

  . ااقليم والتنمية المستدامة تهيئةالمدينعة، في إطعار سياسعة 

يععة شعريكا فعاعال تتحمعل جعزءا كبعيرا في وبموجعب هعذا التعأطير القعانوني، تكعون البلد
 .النهعوض بالتنميععة الحضععرية بععدء مععن عمليععة القضععاء علععى السععكنات الهشععة وغععير الصععحيحة

 التنمية الريفيةثانيا: 

إذا كعان بعروز مسعألة التنميعة الريفيعة مرتبطع ا ارتباطعا وثيقعا بتطعور السعياق العوطني في  
الجزائعر في مجملعه، فهعو أيضعا معرتب  وبشعكل أكثعر خصوصعية بالتقاطعات تتعلعق بسعكان الريعف 

ر دون وتعدهور شعروط معيشتهم، وخاصة خالل سنوات التسعينيات والذ  ال يمكنه أن يستم
المساس بالتوازن الكلعي للمجتمعع، في هعذه الظعروف يمكعن اعتبعار التنميعة الريفيعة مسععى يسعمح 
للسعلطات العموميعة بالقيعام بأعمال تنموية لتثبيت السكان وزيادة الفرص االقتصادية وضمان 

للتكفل  التوازن الضرور  بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وتعتبر أيضا وسيلة
باالحتياطات الحقيقية للسكان الخاضعين لشعور عميعق بالتهميش وااقصاء وتطلعهم إلى مزيد 

 .من التقدم والحداثة

وقعد ظهعرت الحاجعة إلى سياسعة التنميعة الريفيعة بديهيعة لمواجهعة بععض الوضععيات العتي 
ر، والتي تفاقمت مثل االسعتقطاب تمعت في السنوات األخيرة على مستوى البلديات الريفية بالجزائ

المفعرط في بعععض منععاطق الععوطن، وتقلعع  سععكان بعععض الفضععاءات الريفيععة وجمععود الحيععاة 
  .فيهععا، أخععذ تنععوع الوضعيات في المناطق الريفية بالحسبان والتي تتفاوت من بلدية إلى أخرى 

                                                           

سععععنة  15،المتضععععمن القععععانون التععععوجيهي للمدينععععة، ج ر ج ح عععععدد  2006فبرايععععر  20،المععععرر  فععععي  06 – 06القععععانون رقععععم  1
2006. 
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ذا معطيعات خاصعة، متنوععا لعه ديناميكيتعه الخاصعة إن تكعريس نظعرة التنميعة الريفيعة يعتعبر 
بعه مزود بمشروع مستقبلي، نشعير أنعه منعذ إلغعاء الثعورة الزراعيعة، تم إفعراغ فكعرة الريعف تعدريجيا 
معن معناهعا، إلى درجععة اختفععاء مقععاييس "االقتصععاد الريفععي" مععن جامعتنععا وهياكععل الهندسععة 

 .1مععن إدارتنععا في الوقت الذ  بدأت فيه هذه الجوانب تتعزز في البلدان المتقدمة الريفيععة

إن االنتقعال معن نظعرة "الفضعاء الالحعق للمدينعة" إلى فكعرة "الفضعاء الخعاص" هعو لعب 
يعة التنميعة الريفية، وهذا الفضاء هو الحلقعة األفضعل لتجسعيد التنميعة المحليعة علعى مسعتوى البلد
معع الحفعاظ في ذات الوقعت علعى خصوصعية هعذا الفضعاء العذ  يشععر سعكانه باالنتمعاء إليعه 
بمقتضعى القعرب الثقعافي الععادات، التقاليعد، فااسعتراتيجية الوطنيعة للتنميعة الريفيعة المسعتدامة 

 .تأخعذ بععين االعتبعار في تطبيقهعا هذه الخصوصيات

السابقة الذكر والتشخي  الشامل للوس  الريفعي بالبلديعة، فعإن  على أساس التعاريف
 نهابلديعة المصعنفة ريفيعة، لكعون نسعبة عمرا 979التنميعة الريفيعة تتطعابق معع التنميعة المحليعة في 

معدل الكثافة السكانية للكيلومتر المربع دون معدل المنطقعة العتي تنتمعي إليهعا  %وأن 50دون 
 .2بالبلديات كإقليم مناسعتعبر إقلعيم هعذه لعذلك ي

بلديعة المصعنفة حضعريا، فعإن التنميعة الريفيعة يمكعن اعتبارهعا  562 عأمعا علعى مسعتوى ال 
كتنميعة خصوصية ذات محور تنمو  معين، لذا نقول ال توجد أقاليم بال مسعتقبل وإنمعا توجعد 

، وألن سياسعة التنميعة الريفيعة أوسعع في أهعدافها وأبععد معن حيعث معداها  3فقع  أقعاليم بعال مشعاريع
تسعتهدف األسعر الريفيعة العتي تععيش وتعمعل في الوسع  الريفعي، معع اهتمعام خعاص لتلعك  هانفإ

                                                           

 .35،ص 2006دليل سياسة التجديد الريفي، الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية، اللجنة الوطنية للتنمية الريفية، أوت   1
2 Ministère de l'agriculture et du développement rural, ministre déligue chargé du développement rurale, conceptions 

et mise en œuvre du projet de proximité de développement rural (PPDR), Guide de procédures, version du 

07/06/2003. 
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األسعر العتي تععيش في المنععاطق النائيععة أو المعزولععة، ممععا يععرد  إلى التوسععع في مجععال 
اركة العديععد مععن تطبيقهععا وتجسععيد مشععاريعها التنمويععة إلى قطاعععات أخععرى وتسععتدعي مشعع

 (.الفععاعلين المحليععين )الجماعععات المحليععة الجمعيععات والتنظيمات المهنية، المواطنين...ال 

يستند تطبيق سياسعة التنميعة الريفيعة علعى ااسعتراتيجية الوطنيعة للتنميعة الريفيعة العتي  
رتين، األولى في جويلية ،والتي تم عرضها في مجلس الحكومة م 2004أععدت في جويلية 

في صياغتها النهائية، وبعد مرحلة تجريبيعة  2006،لعرض أسسها، والثانية في فبراير  2003
واليععة، وفي  48تم فيهعا اختيعار طرقهععا ومناهجهععا ونجاعتهععا عععبر بلععديات ( 2005، 2003)

ة في ظل التشاور، حسب خصوصيتها خضععم ذلععك قامععت كععل واليععة بإعععداد إستراتيجيتها الخاص
  .المحلية

أن ااستراتيجية  2006فبراير  14وعلى هذا األساس أكد مجلس الحكومة المنعقد في 
الوطنية للتنميعة الريفيعة المسعتدامة والمشعاريع الجواريعة للتنميعة الريفيعة المندمجعة بالباديعة أصعبح 

 :كون فيها، حيث يقصد بالبلدية الريفية البلدية التي ي1حقيقعة اليعوم وحعدد مفهومها ونطاقها 

 .%50معدل التحضير أقل من  -
متوس  كثافة أقل من متوس  المنطقة التي ينتمي إليها )الشمال، الهضاب العليا   -

 (.الجنوب
 .2حضرية جزئيا 25ريفية بالكامل و 954بلدية ريفية منها   979 -
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 التنمية السياحيةثالثا: 

إن االهتمععام بالتنميععة السععياحية جعععل مععن الدولععة ااطععار األول والفاعععل في وضععع  
اآلليععات المناسعبة لالسعتثمار العقعالني في هعذا القطعاع وكعل ذلعك يصعب في إطعار تحقيعق تنميعة 

لجماععات المحليعة خعالل للمجتمعع معن خعالل االسعتغالل العقعالني للمعوارد العتي تتحصعل عليهعا ا
تنفيعذها للعديعد معن المشعاريع التنمويعة وإعطائهعا بعذلك فرصعة لتمويعل نفسعها بنفسعها، ويعأتي ذلعك 
حسعب الموقعع الجغعرافي والتاريخي والبيئي لكل بلدية، فالبلعديات الواقععة علعى الشعري  السعاحلي 

 .محميات وآثار تاريخية...ال بها  تلف عن تلك التيلهعا ديناميكيعة تنمويعة سعياحية خاصة تخ

ن تطبيععق الالمركزيععة في تسععيير شععرون الدولععة يجعععل للجماعععات المحليععة دورا كبععيرا في إ
وتععأتي الجماعععات  االهتمععام بتطلعاتععه وظروفه مععن خععالل المجتمعتجسععيد طموحععات أفععراد 

 .المحليععة أساسععا
 لفرع الثاني: أبعاد التنمية المحليةا

التنمية المستدامة هي مصطلح أممي يهدف إلى تطوير موارد الكوكب البشرّية والطبيعّية، 
وتجويد التعاطي االجتماعي واالقتصاد ، بشرط تلبية احتياجات الحاضر دون التدّخل بقدرة 

 .األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاّصة بها

 البعد االقتصادي:  -أوال

 األبعادالتنمية المحلية ، ألنه ينعكس ايجابيا على  أبعادمن أهم و يعتبر البعد االقتصاد  
، من خالل تحسين الظروف االقتصادية و االجتماعية للمواطن و السعي لتخفيف  األخرى 

 .االقتصاد الفقر و البطالة ومنه معالجة المشاكل االجتماعية التي يكون سببها البعد 

ماديا عن طريق تحسين أداء الفرد وتحسين  اانسانغاية التنمية المحلية هي رفاهية  إن
وضع مخططات يكون  إلىمستواه المعيشي ، كما أن هذا النوع من التنمية يهدف أساسا 
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الغرض منها تطوير الوضعية االقتصادية للمجموعة المحلية سواء كانت في الجانب الصناعي 
أو الزراعي وحتى المنشآت القاعدية بما يسمح الحقا بتوازن يمكنها من توفير منتجات اقتصادية 

مختلفة مبنية على األسس  بأطروحاتتلبي حاجات أفرادها ، ومن ثم جاءت التنمية االقتصادية 
 .وتحقيق رخاه الماد  اانسان إسعادهجية العلمية من أجل المن

للتنمية المحلية بعد اقتصاد  من أجل تنمية ااقليم اقتصاديا وذلك عن طريق البحث  
المنطقة، سواء عن طريق بها  أن تتميز 22عن القطاع أو القطاعات االقتصادية التي يمكن 

 .النشاط الزراعي، أو الصناعي أو الحرفي

 البعد االجتماعي  -ثانيا

إن البعد االجتماعي له أهمية كبيرة، فال فائدة من زيادة الدخل الفرد ، دون أن يتحسن 
 الوضع االجتماعي من تحسن مستويات المعيشة، و تحسن مستو  تعليم، و شغل ...إ .

 بها االرتقاءومن هذا المنطلق فإن التنمية المحلية تشمل جميع مجالت الحياة، و تحاول 
و تحسينها بشكل جماعي في مستو  إقليمي معين، و هذا ما يعطي التنمية المحلية األهمية 
الكبيرة إلى جانب السياسات العمومية التي تسعى لتحقيق الصالح العام، و تحقيق التوازن 

  .1وجهالجهو  بين األقاليم مع ترك حرية المبادرة للجماعات ااقليمية للقيام بدورها بأكمل 

 البعد السياسيثالثا: 

تنمية النظام السياسي القائم في دولة ما على اعتبار أن البعد التنمو  السياسي  إلىيهدف 
يمثل استجابة النظام لتحديات بناء الدولة و األمة و المشاركة وتوزيع األدوار ، وال تكون التنمية 

ر النظام السياسي ،وهذا األخير ال يتم من خالل تحقيق استقرا إالذات الطابع و البعد السياسي 
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توافر فيه الشكل أو األخذ بأشكال المشاركة الشعبية الجماهيرية و المتمثلة في حق  إذا إال
لتولي السلطة باختيار النخب الحاكمة أو اختيار أعضاء  همالمواطنين في اختيار من يمثلو 

المواطن دورا  التشريعية و المحلية ،ومن خالل المشاركة السياسية يلعب  المجالسالبرلمان و 
 .إليهاكبيرا في دعم المسيرة التنموية المحلية الشاملة للدولة التي ينتمي 

  اإلداري البعد رابعا:

للتنمية المحلية بتواجد قيادة إدارية فعالة لها القدرة على بث روح  اادار  يرتب  البعد 
النشاط الحيو  في جوانب التنظيم ومستوياته كما يغرس في األفراد العاملين بالمنظمة روح 

مزيد  إلىتحقيق األهداف والتطلع  إلىجماعة واحدة ومترابطة تسعى  بأنهم ااحساسالتكامل و 
يرتب  أكثر بتنمية وتطوير القدرات  ااداريةما أن مفهوم التنمية من العطاء و االنجازات ك

العلمية وزيادة  ااداريةلتحقيق عنصر الكفاءة و الفعالية في المرسسات  اادارةالبشرية في 
على استخدام هذه الطرق في حل ما يواجهها من مشاكل ورفع مستوى أدائها  تهاوقدرا تهامهارا

       ما في التنمية المحلية وبجوانبها المختلفة االقتصادية  قصىأوتطوير سلوكها بما يحقق 
 اادارةللتنمية المحلية يشمل بعض الجوانب المشتركة بين  اادار  البعد  إنو االجتماعية ... ، 

المحلية و المركزية نظرا ألن التنمية المحلية  اادارةالمحلية وجموع المواطنين المحليين وبين 
وعملية التكامل االجتماعي وذلك من خالل الجهود األتية للمجتمع  اادار  تستهدف البعد 

 :1أربعة جوانب مختلفة في عملية التنمية المحلية إلىويشير هذا البعد ، المحلي

 المجتمع.البرامج المخططة التي تركز على االهتمامات المشتركة لسكان /1

 .دعم وتطوير الجهود الذاتية2/

 .ية سواء كانت مادية أو بشريةالمساعدات الحكوم/3
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 البعد الثقافيخامسا:

الثقافية لتحقيق التنمية المحلية  ااقليملهذا البعد أهمية بالغة ألنه يستغل خصوصية 
من  ااقليمما يتميز به  إبرازمن خالل  السياحة،تساهم في تحسين  أنفالثقافة المحلية يمكن 

الخدمات و الصناعة  فتزدهر السياحة و معها قطاع األخر إلى خصوصية و محاولة تسويقها
تحقق مناصب شغل جديدة ، و مصدر تمويل جديد لإلقليم المحلي  أن نهاالتقليدية التي من شأ

 .استغالل أحسنما تم استغالل البعد الثقافي  إذا

 البعد البيئيسادسا:

الهامة في معادلة تحقيق التنمية المحلية ومنه فإن التنمية  األبعاديعد البعد البيئي احد 
المحلية تتضمن ذلك التطوير النوعي في الجانب االقتصاد  دون إهمال البعد البيئي في التنمية 

 .المحلية، فمن بين أهم األبعاد التي تم تضمينها للتنمية المحلية البعد البيئي

المستدامة تعني االستجابة لحاجيات الحاضر بدون ااضرار بقدرات األجيال فالتنمية 
، ومن وجهة نظر الجمعية العالمية، تعرف التنمية المستدامة من تهمالقادمة في تلبية حاجيا

" التنمية التي تحقق خدمة اقتصادية و اجتماعية و بيئية أساسية  نها، على أ1زاوية محلية 
لمحلية بدون ااخالل بتوازن النظام الطبيعي، و االجتماعي مع تقديم لجميع سكان البلدية ا

 .الخدمات
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   آليات تفعيل مساهمة اإليرادات المحلية في تحقيق التنمية  المبحث الثاني:

 المستدامة

بعد تعرفنا على كل من التنمية المحلية،  و مداخلها و مجاالتها التي أظهرت لنا وضوح 
التنمية، سنحاول التعرف على أهم مقومات التنمية المحلية، و كذا أهدافها أكثر لمصطلح 

 التنموية.

 المطلب األول: مقومات و أهداف التنمية المحلية

تعتبر التنمية المحلية سياسات و برامج تهدف إلى التنمية جميع الجوانب، سواء 
تسعى  المقومات واالقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية للمواطن، فهي تقوم على مجموعة من 

 إلى تحقيق جملة من األهداف.

 الفرع األول: مق مات التنمية المحلية

وير المجتمعات المحلية، و عليه تتناول هذه تعتبر عملية التنمية ضرورة حتمية لتط
  .الدراسة المقومات التالية

 المق مات المالية أوال:

يعتبر العنصر المالي عامال مهما في تحقيق التنمية المحلية، بحيث أن نجاح الجماعات 
، و التخل  من األعباء الملقاة على عاتقها من ناحية توفير الخدمات 1المحلية في أداء واجبها

        و من الطبيعي أنها كلما زادت المواطنين، يتوقف لحد كبير على حجم مواردها المالية، 
، أن  -الجماعات المحلية –و توفرت مصادر التمويل للجهات المحلية كلما أمكن لهذه األخيرة 

و ذلك باالعتماد على نفسها دون اللجوء إلى الحكومة  لوجه األكمل ،تمارس اختصاصها على ا

                                                           

خنفعععر  خضعععير، تمويعععل التنميعععة المحليعععة فعععي الجزائعععر و اقعععع وآفاق.)أطروحعععة دكتعععوراه فعععي العلعععوم االقتصعععادية، فعععرع التحليععععل  1
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المركزية للحصول على ااعانات المالية، كما أن تسيير هذه الموارد يستوجب وجود إدارة مالية 
على مستوى المحلي تتولى تنظيم حركة األموال ، و هذا بالتخطي  المالي الجيد، و كذا الرقابة 

مالية تساعد على تحقيق التنمية سبق هناك مقومات  ااضافة إلى ماالمالية المستمرة، ب
  المحلية، إال و هي توفر نظام محاسبي كفر و تنظيم رشيد المعلومات ، و تحليل مالي سليم 

 .و موازنة محلية أو قيم مالية دقيقة

 ثانيا: المق مات البشرية

اانتاجية، و في نجاح التنمية إن العنصر البشر  أهم عنصر و أهم مورد العملية 
المحلية، فالعنصر البشر  هو الذ  يفركر في كيفية استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام  
و هو الذ  يدير التمويل الالزم اقامة المشروعات ، كمال أنه هو الذ  ينقذ هذه المشروعات 

ل الالزمة لها في الوقت و يتابعها و يعيد النظر فيما يقابله من مشكالت، و يضع الحلو 
المناسب، و لهذه يوجب على التنمية المحلية تحقيق هدف تنمية الموارد البشرية من مختلف 
الجوانب ، سواء االجتماعية ، االقتصادية، التفافية و حتى السياسية، باعتبار أن اانسان لديه 

ه فعال في مواقف العمل إمكانيات و قدرات بنوعيها، الذهنية و الجسدية تفوق ما تم استغالل
 .1المختلفة

و يمكن النظر إلى الدور الذ  يلعبه العنصر البشر  في التنمية المحلية من زاويتين: 
فألولى هي أن العنصر البشر  غاية أو هدف التنمية، و الثانية أن العنصر البشر  وسيلة 

 .لتحقيق التنمية
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 ثالثا: المق مات التنظيمية

المحلية الناجحة مجموعة من ااجراءات التنظيمية التي تتمثل في وجود تتطلب التنمية 
إدارة محلية، مهمتها إدارة المرافق المحلية و تنظيم الشرون المحلية، بحيث تتمثل هذه المقومات 
في رب  المستويات التنموية المختلفة يبعضها البعض ، ضمن إطار نظام موحد و مفتوح  

، و كما ذكر  1توفير ااطار التشريعي المالئم لتعزيز جهود التنميةبااضافة إلى ذلك يتوجب 
سابقا أن المقومات التنظيمية تتمثل في وجود نظام وحدات محلية إلى جوار إدارة مركزية مهتمة 
بالتخفيف من أعباء موظفي اادارات المركزية، وقصرها على األعمال اادارية المهمة ذلك عن 

دارية مختلفة، بحيث يجب عليها أن تراعي جميع الظروف و العوامل طريق استخدام أساليب إ
 .2المحلية مما يرفع من كفاءة العمل

 الفرع الثاني: أهداف التنمية المحلية

تختلف أهداف التنمية المحلية في الوحدات المركزية عن األهداف العامة للدولة، فالهدف 
ل األفراد و الجماعات في أ  مجتمع العام لها يرمي إلى تحقيق مستوى رفاه متوازن لك

بااضافة إلى تحقيق العدالة االجتماعية و ذلك بتحقيق جميع الحاجيات على مختلف األصعدة 
 و لجميع الفئات و تتمثل أهداف التنمية المحلية في:

تحقيق معدالت عالية من النمو االقتصاد ، و ذلك من خالل زيادة المشاريع  -
 توسيعها. االقتصادية و المحلية أو

القضاء على الفقر و الجهل و التخلف، و يتم ذلك من خالل فتح مناصب شغل عن  -
 طريق المشاريع مما يخفض من معدل البطالة، و برفع من القدرة الشرائية لألفراد.
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توسيع الهياكل التربوية كبناء المدارس في مختلف البلديات و المجتمعات السكانية  -
التمدرس لألطفال و فك العزلة عن المناطق النائية  خاصة في الريف من أجل ضمان

 .1و دفعها نحو االنفتاح و التحضر تدريجيا
عدم ااخالل في التركيبة السكانية و توزيعها بين أقاليم الدولة، و الحد من الهجرات  -

 الداخلية، من الريف إلى المناطق الحضرية أو ما يعرف بالنزوح الريفي.
       الدولة بالمشاريع التنموية مما يضمن تحقيق العدالة فيهاشمول مختلف مناطق  -

 و الحيلولة دون تمركزها في العاصمة أو في مراكز الجذب السكاني.
زيادة التعاون و المشاركة بين السكان و مجالسهم المحلية، مما يساعد في نقل  -

 المجتمع المحلي في حالة الالمباالة إلى حالة المشاركة الفعالة.
ازدياد القدرات المالية للهيئات المحلية مما يساهم في تعزيز قيامها بواجباتها و تدعيم  -

 استقاللها.
          توفير المنا  المالئم الذ  يمكن السكان في المجتمعات المحلية من اابداع -

 و ااعتماد على الذات، دون االعتماد الكلي على الدولة و انتظار مشروعاتها.
الصناعات و النشاطات االقتصادية المختلفة لمناطق المجتمعات المحلية بتوفير جذب  -

التسهيالت الممكنة مما يساهم في تطوير تلك المناطق و يتيح ألبنائها مزيدا من 
 الفرص.

تعزيز القدرات العامة و البنية التحتية للمجتمع كالنقل، المياه و الكهرباء، و بناء  -
 الطرقات ،ؤ و استصالح األراضي.الهياكل القاعدية، و شق 

إدخال و استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف الميادين سواء اانتاجية أو  -
 الخدماتية.

                                                           

 .28ص  مرجع سابق ،خيضر خنفر   1
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السلطة و اادارة مما يساعدها على االستفادة من الالمركزية و التي تعني االستقاللية  -
لى السكان المحليين و أعلم و ضع المشاريع المناسبة لها، باعتبارها أقرب من الدولة إ

 .1باحتياجاتهم
و من كل ما سبق، يمكن استنتاج الهدف الرئيسي للتنمية المحلية في جانبين أساسيين 

 هما:
تحقيق حاجيات المجتمع المحلي باختالف أنواعها: اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا  -

 بااضافة إلى تحسين نوعية المعيشة لتلك الوحدات المحلية.
ل كل الموارد الذاتية الممكنة بما فيها العنصر البشر ، ة تعبئتها من أجل استغال -

 تحقيق تنمية ذاتية و إقالع محلي.

 :المحلية للجماعات الذاتية التمويل مصادر :المطلب الثاني

 االعتمعاد فعي لهعا الذاتيعة القعدرة معدى فعي أساسعا المحليعة، للجماععات الماليعة المعوارد تتمثعل
 معن المحليعة الجماععات لنجعاح جيعد معرثر فهعي ثعم ومعن المحليعة، التنميعة تمويعل فعي نفسعها على

 ويمكعن .2الذاتيعة الماليعة المعوارد معن ممكعن قعدر أكبعر تعبئعة خعالل معن تحقيق أهعدافها عدمه في
 .جبائية غير وموارد جبائية موارد إلى الداخلية الموارد تقسيم

 : المحلية للجماعات الجبائية غير الذاتية التمويل مصادر : الفرع األول

 اتهعامكانيا المحليعة الجماععات توظيعف نعاتج فعي أساسعا الجبائيعة غيعر المعوارد تتمثعل
وهعي  العقاريعة، اتهعوثرو  الماليعة مواردهعا وتسعيير ألمالكهعا باسعتغاللها المرتبطعة ومواردها الخاصة

 : كاآلتي

                                                           

 .44بن غضبان، مرجع سابق، ص  1
2 GRABA Hachemi, Les ressources fiscales des collectivités locales, ENAG, Alger, 2000, P 39-40. 
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 :الذاتي التم يل -أوال

 كل على يتعين أنه على 2الوالية، قانون  من  158والمادة ،1البلدية قانون  من  195للمادة وفقا
 .التجهيز واالستثمار لقسم وتحويله التسيير إيرادات من جزء اقتطاع ضرورة والوالية البلدية من
 من حتى تتمكن والواليات البلديات لفائدة الذاتي التمويل ضمان إلى ااجراء هذا يهدف و

 بالمائة. 20 إلى 10 بين ما االقتطاع هذا ويتراوح ذمتها، لفائدة االستثمار من حد أدنى تحقيق

 :في والمتمثلة التسيير إيرادات أهمية أساس على االقتطاع نسبة وتقدر

 .المحلية للجماعات المشترك الصندوق  مساهمة -

 للبلديات.( )بالنسبة المباشرة غير الضرائب -

 .للواليات( )بالنسبة المباشرة الضرائب -

االقتصعادية  للمنشعأة بالصعيانة المتعلقعة العمليعات تمويعل فعي المقتطععة األمعوال وتسعتعمل
 التوازن المالي على والحفاظ المعيشي ااطار تحسين انهشأ من التي العمليات وكل واالجتماعية
  .3المحلية للميزانيات

 :األمالك ون اتج إيرادات -ثانيا

 بنفسها ألمالكها المحلية الجماعات استعمال أو استغالل عن تنتج التي اايرادات وهي
 أمالكها من استعمال نتيجة عليه تحصل ما أو العام، للقانون  تنتمي اعتبارية أشخاص باعتبارها

                                                           

  .سابق مرجع بالبلدية، المتعلق 10/11رقم  القانون  1

 .سابق مرجع بالوالية، المتعلق 12/01رقم  القانون   2

 .71يوسفي نور الدين، المرجع السابق، ص  3
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 وحقوق اايجار الزراعية، المحاصيل بيع عن الناتجة اايرادات تلك أهمها ومن الغير، طرف
 منح االمتيازات وعوائد حقوق  التوقف، وأماكن األسواق المعارض، في األماكن استغالل وحقوق 
 (.العامة... المساحات استعمال البناء، )رخ 

 :المالي االستغالل إيرادات -ثالثا

 خعدمات تأديعة أو المنتجعات بيعع ععن الناتجعة الماليعة المعوارد كعل في االستغالل نواتج تتمثل
 ا بمعدىتهعوفر  وتعرتب  بعالتنوع اايعرادات هعذه وتتسعم 1المحليعة، الجماعات توفرها والتي للمواطنين
 : يلي مما اايرادات هذه وتتكون  .المحلية الجماعات ديناميكية

 .الجنائزية الرسوم عوائد 1-

 .اللحوم وختم فح  في المتمثلة الخدمات وتأدية السلع بيع نواتج 2-

 .األوبئة ومكافحة الصحية والرقابة اابادة عمليات رسوم 3-

 .والقياس والوزن، الكيل، حقوق  4-

 .والتجارية الصناعية العمومية المخازن  في واايداع التخزين حقوق  5-

 .والصناعية التجارية المصالح ونواتج القروض على الفوائد 6-

 : المحلية للجماعات الجبائية الذاتية التمويل مصادر : الفرع الثاني

 السعنة خعالل المحليعة الجماععات عليهعا تتحصعل التعي الجبائيعة غيعر اايعرادات جانعب إلعى
 الجبائيعة المعوارد تمثعل إذ ميزانيتهعا، فعي كبعرى  أهميعة ذات جبائيعة معوارد علعى األخيعرة تتعوفر هعذه

                                                           

  العمومية للمراقبة مكاتب إنشاء البلديات تستطيع حيث والحقوق، والخدمات المنتوجات بيع في االستغالل منتوجات تشمل 1

 .لميزانيتها إضافية موارد تدخل بفضلها التي الخدمات هذه مقابل



 

59 

 

 أو كليعا المخصصة والرسوم الضرائب مداخيل من وتتكون  البلديات، ميزانية من °/. 90 حوالي
 المعوارد هعذه وتتمثعل.1 المحليعة للجماععات المشعترك والصعندوق  المحليعة الجماععات إلعى جزئيعا
 : يلي فيما المحلية للجماعات الجبائية المالية

 : المحلية للجماعات كليا المخصصة الجبائية الم ارد-أوال

والرسعوم  الضعرائب مختلعف معن المحلية، للجماعات كليا المخصصة الجبائية الموارد تتكون 
 الضرائب هما من قسمين الجبائية الموارد هذه وتضم .لها مباشرة ااجمالية حصيلتها تعود التي
 .2النوعية والضرائب الرسمي، القيد محل ضرائب :

 : اإلسمي القيد محل الضرائب1-

 .العقار   والرسم الجزافي، الدفع المهني، النشاط على الرسم الضرائب، من النوع هذا يضم

 : المهني النشاط على الرسم -أ

 على الرسم خلف والذ  ، 1996 لسنة المالية قانون  بموجب الضريبة هذه استحدثت
 المكلفين طرف من بالجزائر المحققة المبيعات رقم على ويعتمد والتجار ، الصناعي النشاط

 الرسم هذا تحصيل ويتم.3 تجار   غير أو وصناعي تجار   نشاط يمارسون  الذين بدفع الضريبة
 البلدية - ° 0.59% بنسبة الوالية -: التالية بالنسب توزيعه يتم رقم األعمال من  02% بنسبة

                                                           

  70ص السابق، المرجع نورالدين، يوسفي 1

 .21ص السابق، المرجع طاوس، أمغار مريم، أمغار 2

 لعديهم العذين المهنعي علعى النشعاط علعى الرسعم يسعتحق أنعه علعى المماثلعة، والرسعوم المباشعرة الضرائب قانون  من  217المادة 3 
 ويسعتحق التجاريعة غير صنف األرباح ااجمالي الدخل على للضريبة أرباحه تخضع نشاطا ويمارسون  الجزائر، في دائما محال
 أرباحعه تخضعع نشعاط يمارسعون  العذين المكلفين بالضعريبة طرف من المحقق األعمال رقم على أيضا المهني النشاط على الرسم
 الشركات. أرباح على الضريبة أو والتجارية الصناعية األرباح صنف في ااجمالي الدخل على للضريبة



 

60 

 

 من المعني يستفد أنه غير 1 %0.11الصندوق المشترك للجماعات المحلية  - 1.30 %بنسبة
على مبل  عمليات البيع بالجملة المتعلقة  %30مختلفة وهي: تخفيض قدره  بنسب تخفيضات

 من الحقوق غير المباشرة. %50بالمواد التي يشتمل سعر بيعها بالتجزئة ما يزيد عن 

تكعون  أن بشعرط باألدوية، المتعلقة بالجملة البيع عمليات مبل  على  50% قدره تخفيض-
  .2ااستراتجية المواد ضمن  مصنفة

 كما،والغاز والعاد  الممتاز للبنزين بالتجزئة البيع عمليات مبل  على  75 قدره تخفيض-
 صعفة لهعم العذين التجزئعة لتجعار للضريبة الخاضع األعمال رقم من °/. 30 نسبة تخفيض يمنح
 لنظعام والخاضعع النشعاط مزاولعة معن األوليتعين السنتين على سوى  الوطني، التحرير جيش عضو
 معن 220 المعادة نصعت فلقعد ااعفعاءات، يخع  فيمعا أما .الحقيقي الربح حسب الضريبة فرض
 كقاععدة المعتمعد األعمعال رقعم ضعمن يعدخل أنعه علعى المماثلعة والرسعوم المباشعرة الضعرائب قعانون 
 : للرسم

 بالضعريبة بعالمكلفين األمعر  تعلعق  إذا ، دج 80.000 يتجعاوز ال العذ  األعمعال رقعم -
 المكان عين في والمستهلكة المأخوذة والسلع واللوازم المواد البضائع، ببيع متهنشاطا تتعلق التي
 االمتيعاز هعذا معن ولالسعتفادة الخعدمات، قطعاع فعي بالضعريبة للمكلفعين بالنسعبة دج 50.000 و

 .شخ  أ  مساعدة دون  بأنفسهم يمارسوا أن الطبيعيين األشخاص على ينبغي

 ميزانيعة قبعل معن المدعمعة الواسعع االسعتهالك ذات بعالمواد الخاصعة البيعع عمليعات مبلع -
 .التعويض من تستفيد التي أو الدولة

                                                           

 .2008لسنة  التكميلي المالية قانون  من  08م بموجب المعدلة المماثلة، والرسوم المباشرة الضرائب قانون  من  222م 1

، ج.ر ااستراتجية، يتضمن تحديد أسعار بعض السلع والخدمات 15/01/1996المرر  في  31/96المرسوم التنفيذ  رقم  2
 . 17/01/1996، الصادر بتاري  04عدد 
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 بمعا للتصعدير الموجهعة والسعلع بعالمواد المتعلقعة السمسعرة أو النقعل أو البيعع عمليعات مبلع -
 .للتصدير مباشرة الموجهة البترولية المواد إنتاج قصد المعالجة عمليات كافة ذلك في

 المرسوم في عليها المنصوص ااستراتجية بالمواد والخاصة التجزئةب البيع عمليات مبل -
 المعواد بععض أسععار تحديد كيفية المتضمن ، 25/01/1996المرر  في  96/31 رقم التنفيذ 
  10%بنسبة بالتجزئة للبيع بالنسبة الربح حدود تفوق  ال عندما  1ااستراتجية والخدمات

  2 .المالي اايجابي االعتماد عقد إطار في القروض بتصدير المتعلق الجزء-

 : الجزافي الدفع-ب

 والتي بالجزائر المقيمة والهيئات والمعنوية المادية األشخاص عاتق على الجزافي الدفع يقع
 صاحب به يتكلف الجزافي والدفع والمكافآت، واألجور،التعويضات الرواتب وتدفع نشاطا تمارس
 .العمل

علععععى كتلععععة األجععععر بكاملععععه إلععععى  %03الجزافععععي مععععن خععععالل تطبيععععق نسععععبة يحسععععب الععععدفع 
 3الجماعات المحلية. فهو يوزع كاآلتي:

 %30البلدية -

 ، موزعة كاآلتي:%70الصندوق المشترك للجماعات المحلية 

                                                           

 وما بعدها. 70يوسفي نور الدين، مرجع سابق، ص  1

مكعرر  282، تم إلغاء ه<ا الرسم واستبدل برسم الجزافي الوحيد وأساسعه القعانوني المعادة 2006فيفر   01من  وابتداءإال أنه  2
 .2007من قانون المالية لسنة 

 على والرسم ااجمالي الدخل على الضريبة وتعوض الدخل على للضريبة الجزافي النظام محل وحيدة جزافية ضريبة ترسس" 3
 لميزانيعة 40 %الدولعة،  لميزانيعة  50 % كالتعالي الضعريبة هعذه نتعائج وتعوزع  ."المهنعي النشعاط علعى والرسعم المضعافة القيمعة
 .المحلية للجماعات المشترك للصندوق  05%    الوالية، لميزانية %05البلدية، 
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 %100المجموع                                

 : العقاري  الرسم -ج

 مجمله في ناتجه ألن المحلية للجماعات الجبائية الموارد أهم من العقار   الرسم يعتبر
 . وثبات استقرار من الرسم هذا به يتسم لما ميزانيتها، إلى مباشرة موجه

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  67/83فقد تم تأسيس هدا الرسم بموجب األمر 
 ولقد تعرض لعدة تعديالت جاءت بها قوانين المالية، ويشمل على ما يلي: 1967،1

 : المبنية الملكيات على العقاري  الرسم -

 تلك الوطني باستثناء التراب فوق  الموجودة المبنية الملكيات على العقار   الرسم يرسس
 أما 2صناعية. أو أو تجارية سكنية ألغراض معدة كانت سواء صراحة، الضريبة من المعفية
 للمتر والضريبية اايجارية أساس القيمة على يحسب فهو الرسم هذا حساب لكيفية بالنسبة
 هذا كان مهما المستأجر أو العقار مالك على عاتق الرسم هذا يطبق .االستعمال حسب المربع
 المبنية العقارات على الضريبة تفرض بحيث العقارات، على ويكون  معنويا أو طبيعيا الشخ 
تطبيق  بعد هذا لكن المبنية، للملكيات مربع متر لكل الجبائية ااجارية ناتج القيمة أساس على

                                                           

الصعادر بتعاري   47، ج.ر ععدد 1967، يتضمن قانون المالية التكنيلي لسنة 02/06/1967، المرر  في 67/83األمر رقم  1
03/06/1967. 

 .48مرجع سابق، ص رابح، غضبان 2

 .%20، ص.م.ج.م. %20، الوالية%60البلدية 
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 حد التخفيض يتجاوز ال أن ويشترط  كتعويض وذلك أقدمية سنة لكل 2 % يساو   تخفيض
 .40 %قدره أقصى

 على ترد الدائمة فااعفاءات المرقتة، منها و الدائمة منها الرسم هذا على إعفاءات وتوجد

 .المحلية والجماعات للدولة التابعة المبنية العقارات

 بشرط والرياضة، الصحة،الثقافة العلمي، والبحث التعليم لهيئات التابعة المبنية والعقارات
 مالي. ربح تحقيق أجل من الخدمات لتقديم تسعى ال منتجة غير العقارات هذه أن تكون 

 ويزول معينة، زمنية لمدة قانونا المحددة الشروط تحقق أن يجب المرقتة ااعفاءات أما
  .1المحددة المدة انقضاء أو  الشرط ااعفاء بزوال

 · المبنية: غير الملكيات على العقاري  الرسم-

معفية  تكن لم ما طبيعتها كانت مهما المبنية غير الملكيات كل على الرسم هذا يفرض
 في األراضي بالخصوص المبنية غير الملكيات هذه تتمثل و .الرسوم و الضرائب من صراحة
 قيمة و تحدد الملح، ومناجم عمرانية قطاعات في الكائنة للتعمير القابلة األراضي و الفالحية
 أو بالمتر المربع المبنية غير المساحة حسب للملكية االيجارية القيمة على بناء الرسم هذا

   10 %إلى 3% من الرسم هذا نسبة وتتراوح للضريبة، الخاضعة للمساحة تبعا الواحد الهكتار
 .2الملكية قيمة من

 :المبنية غير الملكيات على الرسم هذا من وتعفى

                                                           

 . 11و  10ص السابق، المرجع طاوس، أمغار مريم، أمغار 1

 فعرع القعانون، فعي الماجسعتير شعهادة لنيعل معذكرة ، حقيقعة أم وهعم  :الجزائعر في المحلية الجماعات استقاللية رمضان، تسمبال 2
 .96 ص ، 2009 وزو، تيز   معمر ، مولود جامعة الحقوق، كلية الدولة، تحوالت
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أو  التعليميعة أو العموميعة المرسسعات و المحليعة الجماععات و للدولعة التابععة الملكيعات -
 .لألرباح منتجة غير و عامة منفعة ذ  لنشاط مخصصة تكون  عندما ااسعافية

 .الحديدية السكك تشغلها التي األراضي-

 .مبنية غير أمالك من المتكونة و العمومية لألوقاف التابعة األمالك-

 3.1المبنية الملكيات على العقار   للرسم الخاضعة األرضية القطع و األراضي-

 : الن عية الضرائب2-

 الضعرائب أهميعة بعنفس ليسعت المحليعة الجماععات لفائعدة المقعررة النوعيعة الضعرائب تعتبعر
 : هي و ا،به مقارنة الضعيفة لمرد وديتها نظرا االسمي محل القيد

 : التطهير رسم-أ

القمامات  لرفع مصلحة ابه يوجد التي البلديات لفائدة يحصل و سنويا التطهير رسم يرسس
القطع  و المحالت و المساكن كل إلى الرسم هذا يمتد و .المنتفع أو المالكة باسم المنزلية
 القمامات. و النفايات ترك انهشأ من الحرفي و التجار   النشاط ذات األرضية

 : تتراوح فهي السكان عدد و النشاط طبيعة حسب الرسم هذا قيمة تحدد و

 . السكني االستعمال معد محل لكل دج 1000 الى دج 500 من-

 صعناعي أو تجعار   اسعتعمال ذات المحعالت كانعت إذا دج 10000 الى دج 1000 من-
 1البلد . الشعبي لسالمج  من بمداولة وتحدد كثيرة نفايات تنتج أو مهني

                                                           

 . 11ص السابق، المرجع طاوس، أمغار مريم، أمغار 1
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 رسم من  100% بنسبة البلديات الخصوص وجه على المحلية الجماعات تستفيد
 قانون  يتضمن  1980ديسمبر  31صادر في  12-80بموجب قانون  أسس الذ  التطهير
خدمات  من المستفيدة غير الملكيات و المنازل التطهير رسم من يعفى و  2. 1981سنة المالية
برفع  خاصة مصلحة على المتوفرة البلديات داخل الواقعة المنزلية القمامات رفع مصلحة
  .3المنزلية القمامات

 : اإلسكان رسم-ب

 بموجعب و الواليعات، و للبلعديات العقاريعة الحظعائر لصعيانة بالكامعل الرسعم هعذا يخصع 
الرئيسعية  العدوائر مقعرات و البلعدبات جميعع إلعى ااسعكان رسعم امتعد 2003 لسعنة الماليعة قعانون 

 :كاألتي يقدر الذ   4الحضرية،

 .السكني الطابع ذات للعمارات دج- 300

معن  غيرهعا و الحرفعي التجعار ، غيعر و التجعار   الطعابع ذات للمحعالت دج- 1200
 النشاطات.

 الواليعاتو  البلديات لصالح ناتجه يعود و ،سونلغا مصالح طرف من ااسكان رسم تحصيل يتم
 واليعة عنابعةوالية  وهران، والية الجزائر، والية : في المتمثلة الجزائر في الكبرى  المدن في الواقعة

                                                                                                                                                                                           

 ااقليمية مجموعاتلا حول الوطني الملتفى المحلية، الحماعات ميزانية لتمويل كآلية المحلية الجباية دور تفعيل فريدة، سقالب 1
 03 و 02 يعومي بجايعة، ميعرة، الرحمعان عبعد جامععة السياسعية، والعلعوم الحقعوق  كليعة واآلفعاق، الراشعد: الحقعائق الحكم وحتميات
  33 ص ، 2008 ديسمبر

 . 13ص السابق، المرجع طاوس، أمغار مريم، أمغار 2

 . 97ص السابق، المرجع رمضان، تسمبال 3

 .13ص السابق، المرجع طاوس، أمغار مريم، أمغار 4
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 لعه تخضعع و الواليعات، لهعذه التابععة العدوائر مقعرات و البلعديات جميعع إلعى يمتعد و قسعنطينة،
 .1نوعها كان مهما المهني و السكني الطابع ذات كالعمارات

 : اإلقامة رسم-ج

  إقامة فيها يملكون  ال و البلديات، في اليقيمون  الذين األشخاص على ااقامة رسم يفرض
 .2للبلدية بكامله يعود خاص رسم هو و العقار ، للرسم خاضعة خاصة

 المستعملة المحالت، أصحاب و الفنادق أصحاب طريق عن الضريبة هذه تحصيل يتم
 : كما يلي توزيعه يتم و .البلدية قابض إلى بدفعه يقومون  الذين السياح يواءا

 .نجوم ثالثة ذات للفنادق بالنسبة دج- 50

 .نجوم أربعة ذات للفنادق بالنسبة دج- 150

 .نجوم خمسة ذات للفنادق بالنسبة دج- 250

تملعك  سعياحية كمحطعات المصعنفة البلعديات لصعالح يعدفع الرسعم هعذا أن ااشعارة تجعدر و
 االسعتقبال ظعروف تحسعين و للصعيانة حصعيلته توجعه حيعث بحريعة، منعاطق أو معدنيعة حمامعات
 3وااقامة.

 : المحلية للجماعات جزئيا المخصصة الجبائية الم ارد -ثانيا

                                                           

 . 98ص ،  2000سنة ،  01عدد البرلماني، الفكر مجلة ،"الضريبي ااصالح "عبده، محمد بودربالة 1

صادر بتاري   86، ج ر عدد 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 24/12/2002المرر  في  02/11من القانون رقم  67م  2
25/12/2002. 

 جامعة الحقوق، كلية العام، القانون  في الدكتوراه  درجة لنيل رسالة )التنمية، عملية في ودورها المحلية المالية سعاد، طيبي 3
 .98 ص ، 2009 الجزائر،
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 النسعب إلعى إضعافة الدولعة، معع المحلية الجماعات تتقاسمها الجبائية الموارد من النوع هذا
 الضعرائب و الرسعوم معن الموارد هذه تتكون  و المحلية، للجماعات المشترك للصندوق  التي تعود
 : التالية

 : المضافة القيمة على الرسم 1-

العاليعة  لمردوديتعه نظعرا للبلديعة الجبائيعة المعوارد أهعم معن المضعافة القيمعة علعى الرسعم يعتبعر
 و خاصعة لرسعوم الخاضعة غير الخدمات و العقارية األشغال و البيع عمليات على يطبق الذ 
 .االسترداد عمليات

 85%. بنسبة الدولة-

 5%. بنسبة البلدية-

 10 %.بنسبة المحلية للجماعات المشترك الصندوق -

 تأديعة علعى و اانتعاج علعى ااجمعالي الوحيعد الرسعم يمثعل المضعافة القيمعة علعى الرسعم
 نتيجعة تعتبعر التي الحاصلة االقتصادية التطورات مع تتماشى و حديثة الضريبة فهذه الخدمات،
 .1قو   ضريبي نظام لتنظيم إيجابية

تخضع  أصبحت التأمينات و البنوك عمليات أن الرسم هذا يخ  فيما مالحظته يمكن ما
يدفع  الذ  البنوك عمليات على للرسم تخضع كانت قبل فمن المضافة، القيمة على لرسم
 .المحلية للجماعات إعانات لتقديم أوجد الذ  المحلية، للجماعات المشترك للصندوق  مباشرة

                                                           

 . 25و  24ص سابق، مرجع رابح، غضبان 1
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مما  المحلية الهيئات لفائدة تحصل األصل في كانت جباية بتحويل الدولة قامت بالتالي و
 الدولة هيمنة يركد ما هو و ،5 %تتعدى ال الرسم هذا من نسبنها أن بما لها كبيرة خسارة يشكل
 .الجبائية الموارد أهم على

 المضعافة القيمعة علعى الرسعم تطبيعق فعي شعرعت التعي المغاربيعة العدول معن تعتبعر فعالجزائر
 1992 أفريعل فعي فعليعا طبعق العذ  ، 1981 سعنة الماليعة قعانون  بموجعب إدخالها تم أن وهذا بعد
 1. 1991سنة المالية قانون  بموجب على معدالته المصادقة بعد

 : الذبح على الرسم2-

 اللحعوم ذات الحيوانعات ذبعح بمناسعبة البلعديات لصعالح الضعريبة هعذه تحصعيل يعتم
 كالتالي: يوزع الذ  الواحد للكيلوغرام دج 05 بمعدل األغنام...( الماعز، االستهالكية )األبقار،

 .البلدية لصالح الواحد للكيلوغرام دج  3.5-

  .2الحيوانية الصحة بحماية الخاص الصندوق  لصالح الواحد للكيلوغرام دج 1.5-

 يعتم و األخعرى، الرسعوم و بالضعرائب مقارنعة ضععيفة بمردوديعة العذبح علعى الرسعم يمتعاز
حالعة  فعي و المسعل ، ابهعترا علعى يقعع التعي البلعديات لصعالح الضعرائب أععوان طعرف تحصيله معن
 من البلديات مجموعة إشراك حالة في الجمارك،أما إدارة طرف من المبل  تحصيل يتم ااسترداد

                                                           

 حيعث خعدمات، و لعوازم و معواد بعين الوسعيطة االسعتهالكات و ااجمعالي اانتعاج بعين بعالفرق   "المضعافة القيمعة تععرف 1
 ."مالية رسوم و ضرائب و أجور و السلع هذه إنتاج في تدخل التي العوامل هي االستهالكات الوسيطة

 .15 ص السابق، المرجع طاوس، أمغار مريم، أمغار 2
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 البلديعة خعارج ميزانيعة حسعاب فعي يعدخل الرسعم هعذا ععن الناتجعة فالحصعيلة واحعد بلد  مسل  في
 .1المسل  فيها يوجد التي

 : الممتلكات على الضريبة3-

األشعخاص  ةعععالضريب ذهعععله يخضعع و الماليعة، الذمعة علعى الضعريبة اسعم كعذلك عليهعا يطلعق
 .2فيها جبائي موطن لها التي و الجزائر في المقيمة غير و الجزائر في المقيمة الطبيعية

القعيم  و الحقعوق  و األمعوال موعلمج الصافية القيمة في تتمثل الضريبة هذه حساب قاعدة و
 :كالتالي توزيعها يتم و سنة، كل عن للضرائب الخاضعة

 .60% بنسبة الدولة-

 3. 20%بنسبة البلدية-

معوارد  مجمعوع معن قليلعة مردوديعة لهعا أن الممتلكعات علعى الضعريبة فعي مالحظتعه يمكعن معا
معا  رغعم ممتلكعات بضعب  المحليعة الهيئعات مبعاالة ععدم إلعى أساسعا الضععف هعذا يععود و البلديعة،
 .أموال من عنها ينتج

 : السيارات على الجبائية الضريبة4-

 بشعرط الجزائعر، فعي مرقمعة سيارة يملك معنو   أو طبيعي شخ  كل الضربية هذه يتحمل
 1997 فعي سعنة الرسعم هعذا تأسعيس تعم قعد و الضعريبة، دفعع معن المعفعاة القائمعة معن تكعون  ال أن

                                                           

 . 98ص السابق، المرجع رمضان، تسمبال 1

 .16 ص السابق، المرجع طاوس، أمغار مريم، أمغار 2

، الصادر بتاري  85، ج ر عدد 2006يتضمن قانون المالية لسنة  31/12/2005المرر  في  05/06من قانون رقم  14م  3
31/12/2005. 
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 كانعت إذا و نوعهعا حمولتهعا حسعب و السعيارة إسعتعمال بعدأ سعنة حسب الضريبة هذه قيمة تحديد
 :كالتالي توزيعها يتم و سياحية، أو المسافرين لنقل مخصصة إستغاللية أو نفعية السيارة

 20%. بنسبة الدولة-

 80 %.بنسبة المحلية للجماعات المشترك الصندوق -

منها  تستفيد أخرى  رسوم و ضرائب هناك الجبائية الموارد هذه أنواع كل إلى إضافة
 اععععععتطرقنا إليه التي الضرائب و الرسوم أهمية بنفس ليس لكن ا،تهنفقا لتغطية المحلية اتععالجماع
  1األخرى. بالرسوم مقارنة ضعيفة بمردودية األخيرة هذه تمتاز حيث

 

 خالصة الفصل الثاني:

في هذا الفصل تم التطرق إلى ااطار النظر  للتنمية المحلية باعتبارها أحد األهداف األساسية 
للجماعات المحلية، بحيث عرفت التنمية المحلية على أنها السياسات و البرامج التي تسعى 
الجماعات المحلية ااقليمية إلى تحقيقها، احداث تغيير مرغوب فيه في وس  المجتمعات 

ة بهدف رفع المستوى المعيشي و تمت أيضا دراسة مجموعة نظريات التنمية المحلية المحلي
، نظرية الوس  المتجدد، بااضافة إلى دراسة أهم كنظرية أقطاب النمو، نظرية التنمية من تحت

 الوسائل المستعملة في تحقيق التنمية المحلية و هي الوسائل المالية و االقتصادية و البشرية.

                                                           

 المالية القانون  من  560المادة في عليها ن  التي المهنية األلواح و بااعالنات الخاص الرسم :نذكر الضرائب هذه بين من 1
 نوع باختالف نسبتها تختلف التي التقسيم وشهادة والهدم البناء برخصة المتعلقة العقارية بالرخ  الخاص والرسم 2000 لسنة

 .المحلية والجماعات الدولة بين توزع المرسسات هذه أرباح من 33% بنسبة المناجم أرباح على والضريبة .الرخصة
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 الخاتمة:
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لما سبق، أن التحرك نحو االستقاللية الماليعة أصعبح فعي الوقعت الحاضعر أمعرا حتميعا  ختاما
لتفعيعععل دور الجماععععات ااقليميعععة للنهعععوض بأعبعععاء التنميعععة الشعععاملة علعععى مسعععتوى أقاليمهعععا فتمتعععع 
الجماعععات المحليععة بالشخصععية المعنويععة واالسععتقالل المععالي، أعطععي لهععا الحععق فععي تعبئععة مواردهععا 

، وهععععذه المععععوارد تتنععععوع بتنععععوع نهاوتلبيععععة متطلبععععات سععععكا تهععععاتععععي تمكنهععععا مععععن تغطيععععة نفقاالماليععععة ال
طبيعتهععا، مععوارد ذاتيععة جبائيععة تتمثععل فععي المععوارد الناتجععة عععن مختلععف الضععرائب والرسععوم، ومععوارد 

ومرافقهععا، وفععي حالععة عععدم كفايععة هععذه  تهععاذاتيععة غيععر جبائيععة الناتجععة عععن تشععغيل واسععتثمار ممتلكا
لذاتيععة أعطععى المشعرع الجماعععات ااقليميععة الحعق فععي اللجععوء إلعى مصععادر خارجيععة تتمثععل المعوارد ا

 .في مختلف ااعانات المالية والمساهمات

لكن بالرغم معن نع  القعانون علعى مختلعف المعوارد التعي يمكعن للجماععات المحليعة تعبئتهعا  
موعععات المجي لتمويععل إال أن مععن حيععث التجسععيد الفعلععي تشععكل الجبايععة المحليععة المصععدر األساسعع

مععععن مععععوارد ميزانيعععات البلععععديات(، بععععالنظر إلععععى قصععععور عوائععععد /.°  90المحليعععة )تمثععععل أكثععععر مععععن 
 .الهادفة إلى تحقيق الربح تهاتنازلت عن معظمها، ومحدودية تدخال نها، لكو تهاممتلكا

النظام الجبائي يتصف بالمحدودية وهيمنعة الدولعة علعى حصعة األسعد وكعذا  زد على ذلك أن
احتكارهععا للجبايععة ذات المردوديععة المرتفعععة السععتمرارها وتطورهععا بينمععا لععيس للبلععديات نظععام جبععائي 
محلععي علععى غععرار اسععتقاللها المععالي، ولهععذا نععادت العديععد مععن الجهععات بضععرورة مراجعععة منظومععة 

البلععععديات( نظععععام جبايععععة خععععاص  ،الماليععععة المحليععععة بععععأن يخصعععع  للجماعععععات المحليععععة )الواليععععات
ن النظععععام الجبععععائي للدولععععة، تخصعععع  إيراداتعععه وتععععوزع بحصعععع  معينععععة بععععين الواليععععة ومنفصعععل ععععع

والبلديعععة وصعععندوق الجماععععات المحليعععة. فالسعععلطة الجبائيعععة الحاليعععة للبلديعععة محعععدودة بحصعععتها معععن 
 %23إيرادات النظام الوطني العام للضرائب حيث أن حصتها هذه ال تشكل فعي المتوسع  سعوى 

واليععععة  48ائيععععة العامععععة الوطنيععععة، هععععذه النسععععبة المنخفضععععة لتمويععععل مععععن مجموعععععة اايععععرادات الجب
ون تهععععا وهععععذا مععععا أدى إلععععى ،بلديععععة، بمععععا فيهععععا الصععععندوق المشععععترك للجماعععععات المحليععععة 1541و

 .اادارات المحلية في تحصيلها
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فمجمعوع البلععديات ال تسععتفيد مععن الجبايععة بقععدر مععا هععو مطلععوب منهععا فعلععه، وبالخصععوص مععا 
مععن بعععث االنتعععاش االجتمععاعي واالقتصععاد ، فهععذا األخيععر يتطلععب مشععاريع هععو مفععروض عليهععا 

العذ  أصعبح يطالعب بالمزيعد معن  المجتمععضخمة ذات تكنولوجية عالية، واألول الذ  يمثل وعي 
 تها.المرافق العامة وتحسين خدما

والمصععالح خاصععة وأن الجزائععر مقبلععة علععى اقتصععاد السععوق وعولمتععه والععذ  يطالععب المرافععق 
العامعععععة بالسعععععرعة وحسعععععن األداء فعععععي إطعععععار التراجعععععع التعععععدريجي للدولعععععة فعععععي مجعععععاالت األنشعععععطة 

و علعععى ضعععوء هعععذه الدراسعععة المتواضععععة لموضعععوع إرادات الجماععععات المحليعععة، تعععم  االقتصعععادية،
  التوصل إلى النتائج و االقتراحات المبينة على النحو التالي:

 النتائج: -أوال

توزيععع الضععرائب بصععفة عامععة بععين السععلطة المركزيععة والهيئععات المحليععة إعععادة النظععر فععي  -
وذلععك علععى أسععاس تخصععي  كامععل حصعععيلة الضععرائب ذات الطبيعععة المحليععة للوحععدات المحليعععة 
الذاتية وفقا لخط  شاملة وطويلة المدى من جهة ثابتة بتحميل الجماعة المحليعة مسعرولية تحديعد 

رائب، و فععي تحصععيلها مععع تزويععدها بالوسععائل الماليععة الوعععاء الضععريبي وتحديععد بعععض نسععب الضعع
 . التي تسمح لها بتحقيق أهدافها في إطار برامج البلدية للتنمية

إعادة تجميع البلديات إلى حدود معقولة، حيث أصبح معن الضعرور  التفكيعر فعي تجميعع  -
نفقععات  واليععة، هععذا التجميععع الععذ  سععوف يقلععل مععن 40بلديععة و 900 هععذه البلععديات فععي حععدود 

التسعععععيير، ويمكعععععن حصعععععر هعععععذه العمليعععععة فعععععي تقلعععععي  هعععععذا الععععععدد الكبيعععععر معععععن البلعععععديات حسعععععب 
لكل منطقة أو جهة من العوطن حيعث سعارت جعل دول أوروبعا فعي إطعار  بهةالخصوصيات المتشا
نحععو التخفيععف ال الزيععادة. وكععإجراء لتقريععب اادارة مععن المععواطن يمكععن  نهاااصععالحات التععي شععهد

رية بالمناطق شبه المعزولة للتخفيف على مقرات البلديعة معن االكتظعاظ معن جهعة فتح ملحقات إدا
وتقريععب اادارة مععن المععواطن مععن جهععة أخععرى علععى اعتبععار أن هععذه األخيععرة تنحصععر مهمتهععا فععي 
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اسععتخراج وثععائق الحالععة المدنيععة فقعع ، هععذا ااجععراء يمكععن البلديععة األم مععن اابقععاء علععى مصععادرها 
ا أن عمليعععة إنشعععاء هعععذه المقعععرات ال يكلعععف قعععدر معععا يكلفعععه إنشعععاء بلديعععة بكعععل الجبائيعععة كاملعععة، كمععع

 .وموظفيها تهاتجهيزا

علعععى المشعععرع الجزائعععر  إععععادة النظعععر فعععي الصعععالحيات واالختصاصعععات وفعععق المصعععادر  -
المحليععة المتععوفرة، واامكانيععات المتاحععة، وبالنتيجععة إمكانيععة السععيطرة علععى القععدرات الماليععة المحليععة 

 .المسطرةها بطرق سلمية نحو األهداف اانمائية المحلية وتوجيه

األنشععطة ذات النفععع المحلععي، وهععي بمثابععة الصععالحيات التقليديععة التععي مععن أجلهععا وجععدت * 
البلديععة خدمععة لمواطنيهععا وتسععهيال لكععل أنشععطتهم االجتماعيععة واالقتصععادية )كتزويععد السععكان بالميععاه 

....(، الشعععيء العععذ   تهعععاالميعععاه، إنجعععاز الطعععرق وتعبيعععدها وإنار الشعععروب، مراقبعععة وصعععيانة قنعععوات 
الرفعععع معععن مسعععتوى المعععداخيل  نهايعععرد  إلعععى تسعععهيل وتحفيعععز األنشعععطة االقتصعععادية التعععي معععن شعععأ

وعلى هعذا األسعاس يمكعن إبقعاء هعذه الخعدمات ذات  ،الجبائية نتيجة انتشار األنشطة االقتصادية 
سععرار السععلطة المركزيععة علععى أدائهععا مععن طععرف البلععديات الطععابع المحلععي مععن صععالحيات البلديععة وإ

 .بأحسن وجه

األنشعععطة ذات النفععععع الععععوطني : ويمكعععن إجمععععال هععععذه المهعععام أو الصععععالحيات فععععي خمسععععة *
 : محاور

إنجعععاز وصعععيانة المرسسعععات التعليميعععة : لقعععد أوكعععل المشعععرع الجزائعععر  إنجعععاز المرسسعععات - 
والخريطعة المدرسعية، كمعا أوجعب البلديعة بضعرورة تعوفير التعليمية للبلديات طبقا للمقاييس الوطنيعة 

األرضععية الصععالحة لبنععاء مثععل هععذه المرسسععات، والسععهر علععى صععيانتها بعععد اانجععاز، كمععا أوكلععت 
لها مهام النقل المدرسية، إضعافة إلعى تشعجيع التعلعيم معا قبعل المدرسعي والعمعل علعى ترقيتعه. غيعر 

 . ةأن هذا القطاع يكلف البلديات أعباء كبير 
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إنجععاز وصععيانة المراكععز الصععحية : بععالرغم مععن أن هععذه المهععام هععي مععن صععالحيات وزارة - 
الصعععحة إال أن البلديعععة مطالبعععة بإنجعععاز دور الععععالج والمراكعععز الصعععحية، والتعععي تتطلعععب إمكانيعععات 

 . تفوق بكثير تلك التي تتوفر عليها البلديات

صعالحيات وزارة الثقافعة، غيعر أن  إنجاز وصعيانة المراكعز الثقافيعة : هعذه المرسسعات معن- 
بهععذه  البلديععة مطالبععة بإنجازهععا، وصععيانتها، الشععيء الععذ  يجعععل مععن المسععتحيل أن تقععوم البلععديات
 . المهام على أكمل وجه، حتى ولو قامت به يعتبر من باب المحافظة على هذه الصالحية فق 

 اإلقتراحات: -ثانيا

المهععام، غيععر أنععه علععى الدولععة أن تععرمن تمويععل األعبععاء بإمكععان البلععديات االحتفععاظ بكععل - 
 .ذات النفع العمومي

أو إسناد هذه المهام ذات النفع الوطني إلى الدولة واابقاء على المهام المتعلقعة بالسعلطة  -
العمومية، بحيعث تتكفعل كعل وزارة بقطاعهعا المحلعي وتسععى إلعى تطعويره بوسعائلها الماديعة والماليعة 

 بها. الخاصة

كما يمكن إشراك القطاععات المعنيعة والمتعلقعة بالمصعالح ذات النفعع العوطني معع البلديعة  - 
غيعععر أن الغالعععب عنعععد المتخصصعععين  ،فعععي شعععكل اتفاقعععات بعععرامج تتقاسعععم فيهعععا األعبعععاء بالتسعععاو  

يرجحععون الحععل أو االقتععراح الثععاني والععذ  مفععاده أن تتكفععل الدولععة بتلععك المصععالح التععي مععن صععميم 
 تها.اختصاصا

وحقهعا فعي  بهعا وعليه، يمكن القول أنه، رغم تمتعع الجماععات المحليعة بمعوارد ماليعة خاصعة 
وتلبيعععة حاجيعععات  تهعععاالماليعععة، إال أن هعععذه األخيعععرة سعععتبقى ععععاجزة ععععن تغطيعععة نفقا نهاتسعععيير شعععرو 

مواطنيها، مادامت الدولة هي التي تملك السلطة في تأسيس الضعرائب وتحديعد القاععدة الخاضععة 
ة المحليعععة، ومعععن هنعععا ال يبقعععى هنعععاك أ  معنعععى للجبايعععة المحليعععة التعععي كعععان معععن األصعععح للضعععريب
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تسميتها بالموارد الجبائية للجماعات المحلية إن لم يتم إعادة النظر في العديد معن الخصوصعيات 
السععيما القععوانين التععي تحععدد نسععب توزيععع الضععرائب، مععع إعععادة النظععر فععي الصععالحيات الضععخمة 

ات يحععب أن يعععاد النظععر فيهععا بعععين الحكمععة والتبصععر وإال أصععبحت ظععاهرة عجععز الموكلععة للبلععدي
 . البلديات ظاهرة مرضية مزمنة يصعب الخروج منها دون آثار سلبية تعم كل القطاعات

وفعععي األخيعععر، نقعععول أن ظعععاهرة العجعععز المعععوازني للبلعععديات الجزائريعععة معععن المواضعععيع التعععي  
حت عائقععععا يحععععول دون مععععنح الجماعععععات المحليععععة تشععععغل بععععال السععععلطات العموميععععة، حيععععث أصععععب

 تهعااستقاللية في التسيير، وقد الحظنعا فعي هعذه الدراسعة التطبيقيعة أن هنعاك بلعديات ال تقعوى إيرادا
الذاتية حتى على تغطية أجور موظفيها وعمالها، فأنى لها أن تطالعب باسعتقالليتها فعي التسعيير ؟ 

يات التي تمكن البلديات من تطوير مواردهعا الذاتيعة دون وقد طرح التساؤل مرارا وتكرارا عن الكيف
اللجوء إلى تدخل الدولة ؟ في ظل متغيرات اقتصعادية جديعدة يحكمهعا قعانون اقتصعاد السعوق وألن 
المشعععكل عميعععق وكثيعععر معععن ااصعععالحات لعععم توفعععق فعععي حلعععه، فعععإن التفكيعععر بعقالنيعععة وموضعععوعية 

محليععة ومجتمععع مععدني ومختصععين فععي إيجععاد وطريقععة علميععة عمليععة وإشععراك الجميععع مععن سععلطات 
ناجعععة تكععون بمثابععة الوصععفة النهائيععة المثاليععة التععي تحتععو  المضععادات الوقائيععة التععي  نهائيععة حلععول

تحعععارب الظعععاهرة، وتجسعععد رغبعععة الجميعععع فعععي تثمعععين اايعععرادات وترشعععيد النفقعععات المحليعععة وإصعععالح 
  .لرقابة والنهوض بالتنمية المحليةالنظام الجبائي، وتفعيل أداء العنصر البشر  وتشديد ا
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 بوقرة، أمحمد جامعة التجارية، والعلوم التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية الماستر،
 .2009سنة  بومرداس،

 الملتقيات و الندوات:-ج

زرلي محمد أمقران، جامعة تيز  وزون مداخلة قدمت خالل الملتقى الدولي حول التنمية  .1
 .27/26أفريل  2005.المحلية والحكم الراشد، جامعة إسطمبولي بمعسكر خعالل يومي 

 المحلية، الحماعات ميزانية لتمويل كآلية المحلية الجباية دور تفعيل فريدة، سقالب .2
 واآلفاق، الراشد: الحقائق الحكم وحتميات ااقليمية عاتمجمو لا حول الوطني الملتفى
 03 و 02 يومي بجاية، ميرة، الرحمان عبد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية
 . 33ص ،  2008ديسمبر

 وتطوير المحلية الجماعات تحديات حول الوطني الملتقى بالوقف، التمويل ريمة، عمر   .3
 فارس، يحي جامعة التسيير،   وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية تمويلها، أساليب
 .5ص ، 2010 مارس 11 و 10 يومي المدية،

نهى الغصيني أو عجرم، ورقعة عمل بعنوان "دور الوعي البلد  في التنمية المحلي "ةع ،  .4
 .2006مارس  27 – 26مرتمر العمل البلد  األول، مركز البحوث للمرتمرات، بتاري  
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 النص ص القان نية: -ثانيا

 الدساتير: -أ

  .1963لسنة  64،ج ر ج ج، عدد  1963دستور  .1

 .1976لسنة  94،ج ر ج ج، عدد  1976دستور  .2

 .1989لسنة  09،ج ر ج ج، عدد  1989دستور  .3

 .1996ل سنة  76،ج ر ج ج، عدد  1996دستور  .4
 رئاسي مرسوم بموجب الصادر الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية 1996 دستور .5

الصادرة بتاري   76، ج.ر عدد 07/12/1996المرر  في  96/438 رقم
ج.ر  10/04/2002المرر  في  02/03معدل بموجب القانون رقم  08/12/1996
مرر  في  08/19معدل ومتمم بالقانون رقم  14/04/2002الصادر بتاري   25عدد 
، معدل بموجب القانون 16/11/2008الصادر بتاري   63ج.ر. عدد  15/11/2008
 .07/03/2016الصادر بتاري   14ج.ر عدد  06/03/2016مرر  في  16/01رقم 

 الق انين و األوامر: -ب

المتضمن قانون البلدية، الجريدة  1967جانفي  18الصادرة في  24-67األمر رقم  .1
 .90ص  06الرسمية ج.ج.د.ش، العدد 

، المتضمن قانون الوالية، الجريدة 1969ما   23الصادر في  38-69األمر رقم  .2
 .512ص  44الرسمية، ج.ج.د.ش، العدد 

القانون المتعلق بالبلدية، مرجع سابق، خاصة الفصل الثاني ": منه التعمير والهياكل  .3
 ).96إلى  90األساسية والتجهيز )،" المواد من 
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التكنيلي لسنة  ، يتضمن قانون المالية02/06/1967، المرر  في 67/83األمر رقم  .4
 .03/06/1967الصادر بتاري   47، ج.ر عدد 1967

، يتضمن قانون المالية التكنيلي لسنة 02/06/1967، المرر  في 67/83األمر رقم  .5
 .03/06/1967الصادر بتاري   47، ج.ر عدد 1967

، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 31/12/1994مرر  في  94/03أمر رقم  .6
 .31/12/1994، الصادر بتاري  87، ج ر عدد 1996

،المتضمن القانون التوجيهي  2006فبراير  20،المرر  في  06 – 06القانون رقم  .7
 .2006سنة  15للمدينة، ج ر ج ح عدد 

، يتضمن قانون المالية التكميلي، ج ر 24/07/2008مرر  في  08/21األمر رقم  .8
 .25/07/2008، الصادر بتاري  42عدد 

 .سابق مرجع بالوالية، المتعلق 12/01رقم  القانون  .9
أفريل  04الموافق لع  1410رمضان عام  12المرر  في  09/09القانون رقم  .10

 المتعلق بالبلدية. 1990

 المراسيم و القرارات: -جو

 بين ما المالي التضامن تجسيد قصد البلديات تتوفر" على البلدية قانون  من 211م  .1
 - للتضامن البلد  الصندوق  -: صندوقي على الجبائية، المداخيل وضمان البلديات
 أنه على الوالية قانون  من 176 م ونصت  "للضمان ... المحلية الجماعات صندوق 
 صندوقين على الجبائية، المداخيل بينها وضمان المالي التضامن قصد الواليات تتوفر
 .المحلية الجماعات ضمان صندوق  – المحلية الجماعات تضامن صدوق  - : هما
 .تنظيم بموجب الصناديق هذه وسير تنظيم شروط وتحدد

من قانون البلدية على : " يمكن البلدية اللجوء إلى القرض النجاز مشاريع  174المادة  .2
 منتجة المداخيل".
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 بين المشترك التعاون  إطار في المسجلة األعمال من قانون البلدية " تنجز 216م  .3
 هذه أن ولإلشارة ،"المداوالت طريق عن عليها يصادق عقود أو قيةاتفا بموجب البلديات
 انجازها". ما شركة مع التعاقد أو بالتعاون  المعنية البلديات إحدى ابه تقوم األعمال

 المالية قانون  من 08 م بموجب المعدلة المماثلة، والرسوم المباشرة الضرائب قانون  .4
 .2008لسنة  التكميلي

 على الرسم يستحق أنه على المماثلة، والرسوم المباشرة الضرائب قانون  من 217 م .5
 تخضع نشاطا ويمارسون  الجزائر، في دائما محال لديهم الذين المهني على النشاط
 على الرسم ويستحق التجارية غير صنف األرباح ااجمالي الدخل على للضريبة أرباحه
 الذين المكلفين بالضريبة طرف من المحقق األعمال رقم على أيضا المهني النشاط
 األرباح صنف في ااجمالي الدخل على للضريبة أرباحه تخضع نشاط يمارسون 
 الشركات. أرباح على الضريبة أو والتجارية الصناعية

، يتضمن إنشاء بنك التنمية المحلية، ج ر 30/04/1985المرر  في  85/85رقم قرار  .6
 .01/05/1985الصادرة بتاري   19عدد 

، يتعلق بتنظيم الصندوق المشترك 04/11/1986المرر  في  86/266رقم قرار  .7
. يسير ص م 05/11/1986الصادر بتاري   45للجماعات المحلية وعمله، ج ر عدد 

 07عضو، منهم  14ج م من طرف مجلس التوجيه لرئاسة وزير الداخلية، يضم 
لتنظيم الداخلي لع ص م ج م وتحديد معينين، ويجتمع للمصادقة على ا 07منتخبين و

 البرنامج السنو  وكل حسابات المالية.

،المتعلق بالتوجيه العقار ، ج ر  1990نوفمبر  18،المرر  في  25 – 90القانون رقم  .8
  .1990لسنة  49ج ج العدد 
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، يتضمن قانون المالية التكميلي 19/01/1993مرر  في  93/01مرسوم تشريعي رقم  .9
 .31/12/1994، الصادر بتاري  87ر عدد ، ج 1996لسنة 

، يتضمن قانون 24/12/2002المرر  في  02/11من القانون رقم  67م  .10
 .25/12/2002صادر بتاري   86، ج ر عدد 2003المالية لسنة 

يتضمن قانون المالية  31/12/2005المرر  في  05/06من قانون رقم  14م  .11
 .31/12/2005، الصادر بتاري  85، ج ر عدد 2006لسنة 

المتعلق بالبلدية على أن البلدية مسرولة عن  11/10قانون رقم  169المادة  .12
تسيير مواردها المالية الخاصة بها وهي مسرولة أيضا عن تعبئة مواردها. كدلك حمل 

من  152المشرع الوالية مسرولية تعبئة موادرها المالية الخاصة بها في ن  المادة 
الصادر  12، المتعلق بالوالية، ج.ر عدد 21/02/2012المرر  في  12/07القانون 
 .29/02/2012بتاري  

 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10قانون  172 م .13
من قانون  177و  176المتعلق بالبلدية، و م  11/10من قانون  212م  .14

 المتعلق بالوالية. 12/07
يسمح التعاون المتعلق بالبلدية على " ...  11/10من قانون رقم  215م  .15

المشترك بين البلديات للبلديات بتعاضد وسائلها وإنشاء مصالح ومرسسات عمومية 
من ذات القانون على "يقوم التعاون المشترك بين البلديات  217مشتركة" كما تن  م 

 بترقية فضاء للشراكة والتضامن بين بلديتين أو أكثر تابعة لنفس الوالية أو لعدة واليات."
 الجماعات صندوق  يخص " على بالبلدية المتعلق 10/11قانون من  213م  .16

 اايررادات قيمة ناق  لتعويض أعاله  211المادة في عليه المنصوص للضان المحلية
 ."اايردات هذه من تحصيله المتوقع للمبل  بالنسبة الجبائية
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من قانون  134و  55المتعلق بالبلدية، و م  10/11قانون  58و  57م  .17
 متعلق بالوالية.ال 12/07

 :المراجع باللغة األجنبية -ثالثا

A- Les ouvrages : 

1. GRABA Hachemi, Les ressources fiscales des collectivités locales, ENAG, 

Alger, 2000, P 39-40. 

2. LOIE Philipe, Finances publiques, Cugas, France, 1983, P27. 

3. Missoum Sbih, l'administration publique Algérienne, hachette littérature, 

Paris, 1968. 

B- Les Articles : 

1. Ministère de l'agriculture et du développement rural, ministre déligue chargé 

du développement rurale, conceptions et mise en œuvre du projet de 

proximité de développement rural (PPDR), Guide de procédures, version du 

07/06/2003. 

 

 

 

 

 



 

86 

 

 رسوووهووفووال
 1............................................المقدمة...........................

 5..........................الفصال األول: اإلطار العام إلرادات الجماعات المحلية
 5...................................المبحث األول: الجماعات المحلية في الجزائر
 6......................................المطلب األول: مفه م الجماعات المحلية في الجزائر

 6..................................................................الفرع األول: الجماعات المحلية
 7........................................................الفرع الثاني: خصائ  الجماعات المحلية

 7...............................................................................االستقاللية اادارية -أوال
 8............................................................االستقاللية المالية للجماعات المحلية -ثانيا

 9................................مفه م ومصادر إيرادات الجماعات المحلية :المطلب الثاني
 9....................................................المحلية الجماعات إيرادات مفهوم :الفرع األول

 10...........................................................المحلية الجماعات بإيرادات التعريف :أوال
 10.................................................المحلية الجماعات إيرادات مصادر :الثاني الفرع
 11........................................المحلية للجماعات الذاتية التمويل مصادر :الثاني الفرع

 11.........................................المحلي للجماعات الجبائية غير الذاتية التمويل مصادر : أوال
 11.................................................................................التمويل الذاتي -2
 11.........................................................................إيرادات استغالل المالي-2
 12........................................................................اتج األمالكإيرادات و نو -3
 12............................................المحلية للجماعات الجبائية الذاتية التمويل مصادر : ثانيا
 12.............................................مصادر تمويل خارجية ايرادات الجماعات المحلية :لثاثا
 12................................................................................المالية ااعانات :1
 13..............................................................................الحكومية ااعانات -أ
 14...................................................المحلية للجماعات المشترك الصندوق  إعانات -2
 15........................................................................التضامن صندوق  إعانات-أ
 15...............................................................التسيير لقسم ااجمالي التخصي -3
 15.............................................................................االستثنائية اتااعان-4
 16......................................................................واالستثمار التجهيز إعانات-5



 

87 

 

 16........................................................................الضمان صندوق  إعانات-6
 17..............................................................للتنمية البلدية مخططات إعانات -7
 18............................................................................والوصايا الهبات :ثالثا

 19...........................................................والوصايا للهبات القانوني التكريس -1
 19.......................................................................والوصايا الهبات قبول -2
 20..................................................................................القروض : رابعا
 20....................................................................للقروض القانوني التكريس -1
 20................................................................................القروض تقديم -2

 21......................المحلية الجماعات إيرادات فعالية مدى :الثاني المبحث
 22......................................المحلية الجماعات م ارد إنجازات :األول المطلب

 22..............................................................الجبائية ااصالحات الفرع األول:
 22...............................................المحلية الجماعات وجباية الدولة جباية بين أوال: الفصل

 23....................................................المحلية الضرائب على التسبيقات نظام إلغاء -ثانيا
 24....................................المحلية للجماعات المشترك الصندوق  انجازات : الفرع الثاني

 27................................المحلية الجماعات م ارد تحصيل ع ائق :انيالمطلب الث
 27 ...........................................................المحلية الجباية عوائق الفرع األول:
 28........................................المحلية للجماعات المشترك صندوق  عوائق الفرع الثاني:
 30.....................................................................أخرى  عوائق الفرع الثالث:
 32................................................................................خالصة الفصل األول

 34..............الثاني: دور اإليرادات المحلية في تحقيق التنمية المحليةالفصل 
 34...................................المبحث األول: اإلطار العام للتنمية المحلية

 34...................................................المطلب األول: مفه م التنمية المحلية
 35............................................................................يفهاالفرع األول: تعر 
 35.................................................................................أوال: التعريف الفكر  

 38...........................................................................الفرع الثاني: أشكالها
 38..................................................................................أوال: التنمية الوطنية

 40......................................................................................تدخل الدولة -أ
 40................................................................................المشاركة الشعبية -ب



 

88 

 

 41.......................................................................................التخطي  -ج
 42...............................................................................ثالثا: التنمية المستدامة

 43......................................................المطلب الثاني: مظاهرها و أبعادها
 43..........................................................................الفرع األول: مظاهرها

 44.................................................................................أوال:التنمية الحضرية
 45..................................................................................ثانيا: التنمية الريفية
 48................................................................................ثالثا: التنمية السياحية

 48..............................................................الفرع الثاني: أبعاد التنمية المحلية 
 48...............................................................................البعد االقتصاد  -أوال
 49...............................................................................البعد االجتماعي -ثانيا

 49..................................................................................ثالثا: البعد السياسي
 50...................................................................................رابعا:البعد اادار  
 51..................................................................................خامسا:البعد الثقافي
 51...................................................................................سادسا:البعد البيئي
 52.........آليات تفعيل مساهمة اإليرادات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة المبحث الثاني:

 52........................................المطلب األول: مقومات و أهداف التنمية المحلية
 52..........................................................الفرع األول: مقومات التنمية المحلية

 52.............................................................................أوال: المقومات المالية
 53............................................................................ثانيا: المقومات البشرية
 54..........................................................................ثالثا: المقومات التنظيمية

 54.........................................................الفرع الثاني: أهداف التنمية المحلية
 56.............................المحلية للجماعات الذاتية التمويل مصادر :المطلب الثاني
 56.........................المحلية للجماعات الجبائية غير الذاتية التمويل مصادر : الفرع األول

 57..................................................................................الذاتي التمويل -أوال
 57.........................................................................األمالك ونواتج إيرادات -ثانيا
 58......................................................................المالي االستغالل إيرادات -ثالثا

 58...............................المحلية للجماعات الجبائية الذاتية التمويل مصادر : الفرع الثاني
 59..............................................المحلية للجماعات كليا المخصصة الجبائية الموارد-أوال
 59......................................................................ااسمي القيد محل الضرائب1-



 

89 

 

 59.........................................................................المهني النشاط على الرسم -أ
 61....................................................................................الجزافي عالدف-ب
 62................................................................................العقار   الرسم -ج
 62...............................................................المبنية الملكيات على العقار   الرسم -
 63..........................................................المبنية غير الملكيات على العقار   الرسم-

 64..................................................................................النوعية الضرائب2-
 64.......................................................................................التطهير رسم-أ
 65.....................................................................................ااسكان رسم-ب
 66.......................................................................................ااقامة رسم-ج
 67.........................................المحلية للجماعات جزئيا المخصصة الجبائية الموارد -ثانيا
 67......................................................................المضافة القيمة على الرسم 1-
 68.................................................................................الذبح على الرسم2-
 69..........................................................................الممتلكات على الضريبة3-
 69...................................................................السيارات على الجبائية الضريبة4-

 70 .....................................................................خالصة الفصل الثاني
 71.............................................................................................الخاتمة 
 73..........................................................................................النتائج -أوال
 75.....................................................................................ااقتراحات -ثانيا

 77...................................................................................قائمة المراجع

 

 

 

 

 



 

90 

 

 

 مــلخص المذكرة
 

بإعتبارهعا الهيئعات  كبيرة في تحقيق التنمية المحلية،تكتسي الجماعات المحلية أهمية    
علععى االقتصععاد المحلععي ،ولععديها إتصععال مباشععر بالمشععاكل الميدانيععة  األولععىالمشععرفة بالدرجععة 

لكعععي تلععععب الجماععععات المحليعععة دورا بعععارزا فعععي حيعععاة المجتمعععع ، التعععي تواجعععه التنميعععة المحليعععة
ال بد من توفير اامكانيعات الالزمعة لتحقيعق التنميعة علعى المسعتوى المحلعي، إذ  وتسيير شرونه

أن مقععدرة الجماعععات المحليععة علععى النهععوض بالتمنيععة المحليععة مععرتب  بشععكل أساسععي بمواردهععا 
الماليعععة الذاتيعععة و الخارجيعععة التعععي تحتاجهعععا لتغطيعععة نفقاتهعععا، حيعععث عملعععت الدولعععة علعععى تعععوفير 

ديععة و البشععرية الالزمععة، إذ عملععت علععى تععوفير مصععادر تمويععل تمكنهععا مختلععف اامكانيععات الما
مععن القيعععام بمهامهعععا و النهعععوض بالتنميعععة المحليعععة علععى المسعععتوى المحلعععي، و معععن أهمهعععا علعععى 
ااطععالق مععوارد الجبايععة المحليععة، حيععث أنععه كلمععا زاد إعتمععاد الجماعععات المحليععة علععى مواردهععا 

زادت فعاليتهعا فعي تحقيعق التنميعة المحليعة و أمكنهعا تلبيعة  الجبائية و حسن إستغاللها لها كلمعا
حاجععععات مواطنيهععععا  بشععععكل أفضععععل، إذ أن توفرهععععا علععععى مصععععادر ذاتيععععة يمكنهععععا مععععن تجسععععيد 
إسعتقالليتها ععن اادارة المركزيعة و التقلععي  معن إعتمادهعا علععى ااعانعات المتأتيعة مععن اادارة 

 المركزية.
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