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 اإلهداء
 

علم أهدي ثمرة عملي المتواضع هذا أوالً إلى من شجعاني وحفزاني على حب ال

 وتحدي الصعاب، وباركا طريقي بدعواتهما والداي الغاليين أطال هللا في

 عمرهما.

 إلى من شاركتني هموم البحث وشجعتني على مواصلة درب الحياة، نور قلبي

و  زوجتي العزيزة الغالية وإلى أبنائي نورهان ، أمين عبد الجليل و سرين

عمل ا الالكتكوتة بشرى دعاء ، إلى كل إخوتي ، وإلى الذين ساهموا في إتمام هذ

 عدة بعلمهم ونصحهم وجهدهم،من قريب أو بعيد بتقديمهم يد العون والمسا

 ات.إلى األستاذ المشرف  براهيمي عمر على ما قدمه لنا من توجيهات وإرشاد
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                                                                                                                      قال هللا تعالى:"و لئن شكرتم ألزيدنكم"

ذا تمام ها إلالحمد هلل تعالى خالق الكون واإلنسان ،واهب العقل واللسان الذي وفقن

هذا  يملعيلقى  بالتقوى ونأمل أن يبالحكم، وأكرمن يبالعلم وزينن نيالعمل وأنار

 كل االستحسان.

عملون بما ت هللاولقوله تعالى:"يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 

 خبير"

عد ب –ل في تكوين هذا التقرير وكل من له الفض ينتوجه بالشكر إلى كل من ساعدن

ى أن الموضوع عنوانا وفكرة إل أن كانعلى البحث والباحث منذ  –تعالى  هللا

 التقدير والعرفان. صار رسالة وبحثا.فله منا الشكر كله و

 اف علىلقبوله اإلشر براهيمي عمرو نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف 

                                                                                                                       هذا العمل وعلى نصائحه وتوجيهاته التي لم يبخل علينا بها.          

 ،لبلدي اعبي كما نتقدم بالشكر إلى  األمين العام للبلدية ، كذلك رئيس المجلس الش

 وإن على إنجاز هذا البحث، فلهم في نفس منزلة يوأعانن يونشكر كل من ساعدن

 ، فهم أهل للفضل والخير والشكر،لم يسعف لنا المقام لذكرهم

اية دن بدون أن ننسى كل األصدقاء، و كل األساتذة الذين أشرفوا على تعليمنا م

 .ه المرحلةذمشوارنا الدراسي إلى غاية ه

 يألنه ترك بصمة في حياتن يشكرا إلى كل من علمن

 لتحقيق أفضل يألنه شجعن يلكل من نصحن
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 :العامة قدمةالم
 افدهداأل مهدأ أحدد خاصدة بصدفة المحليدة التنميدة و عامدة بصدفة التنميدة عمليدة تعدد 

 و ركدودال حالدة مدن بدالمجتمع االنتقدال اهدخالل مدن كدنمي تحقيقهدا،أي إلدى الدولدة سدع  التدي

 تدوازنال تحقيدق كدذلك أفضدل،و وهد مدا إلدي االرتقداء و يدةهالرفا و التقددم حالدة إلدى الضدعف

 .ختلفةمال األقاليم بين

ركزيدددة ملالبا هتمددداماالأمدددام هدددذا الوضدددع لجدددأت الدولدددة وخاصدددة دول العدددالم الثالدددث إلدددى 

محلدددي توسددديع مشددداركة المدددواطنين فدددي الحكدددم ال اتجددداهفدددي إدارة شدددؤون المجتمدددع والدولدددة فدددي 

متددددين داري علددددى داعاإلوتحقيدددق التنميددددة الشددداملة، حيددددث تعتمددددد الددددول الحديثددددة فددددي تن يمهدددا 

زي مركدددلالمركزيدددة. وبالحدددديث عدددن الجزائدددر عرفددد  الن دددام االالأساسددديتين همدددا المركزيدددة و

عدددددد رنسدددددي وورفتددددده بالف االحدددددتاللقليميدددددة أفنددددداء فتدددددرة اإلمركزيدددددة الالداري وخصوصدددددا  اإل

 .االستقالل

 ىمسدتو علدى نوعيدة نقلدة تمثدل متكاملدة حضدارية عمليدةجوهرهدا  فدي التنميدة إن

 نسداناإل بفكدر االرتقداء تسدتهدف والتنميدة ،االجتماعيدة طبقاتده وبجميدع كلده المجتمدع

 عددادا  أب تكتسددي بالتددالي وهددي لدده، الكريمددة الحيدداة وتحقيددق ةلددالكام راتددهقد واسددتثمار

 بعد  يعتبددره كدان مدا عكدس وعلدى وبيئيددة، وفقافيدة واجتماعيدة واقتصدادية سياسدية

 قد ف االقتصدادي للنمدو لديس االهتمدام توجده يتطلدب التنميدة تحقيدق فدنن االقتصداديين

 علدى القدائم دأالمبد مدن إنطالقدا   وهدذا أيضدا، والثقافيدة والبيئيدة االجتماعيدة المسدائل ولكدن

 تعدر ت فننهدا واال "النمدو " الكمدي الجاندب علدى تقتصدر ال شداملة عمليدة التنميدة أن

 ةبالتنميد يسدمى أصدب  مدا إلدى التطدرق وقدع ذلدك ولتجندب البعددي، األمدد فدي لمخداطر

 .المحلية

 

 المحليدة بالجماعدات أكثدر تمدامهاال إلدى الجزائدر اتجهد  المحليدة التنميدة ألهميدة ون درا

 لعمليداتا فدي تدتحكم كونهدا و الدولدة رمهد فدي القاعديدة الخليدة و األولدى اللبندة تشدكل كونهدا

 اهدل نكدمي التدي يهد و تابعدة،مال و إشدراف و رقابدة و هتوجيد تخطدي  مدن ختلفدةمال اإلداريدة

 فدي تمدامهاال ذاهد جداء كمدا هبد القيدام الواجدب العمدل أولويدات تحديدد و لحدةمال الحاجدات حصدر

 و هدنال و التنميدة عمليدة فدي مهدودور واطنينمدال ركدة مشدا نطداق توسديع إلدي االتجداه إطدار

 مالقيدا إلدى الجزائدر  سدع  لدذلك و ، عامدة بصدفة المجداالت جميدع فدي المحلدي بدالمجتمع

يدة قدانون الوال و 90-08البلديدة قدانون إصددار خدالل مدن المحليدة الجماعدات ن دام بتطدوير

 دور سدددعتو إلدددى أدى ممدددا 07-12و قدددانون الواليدددة  10-11فدددم القدددانون الجديدددد للبلديدددة  90-09

 لمددددنيا والمجتمدددع عليهدددا إ شدددراك المدددواطنين أصدددب  حيدددث التنميدددة عمليدددة فدددي المحليدددة اإلدارة

 .االستثمار المحلي وتشجيع الخاص، القطاع أمام وفت  المجال

 

 المحلية التنمية تحقيق في كبير دور لها المحلية الجماعات أن في البحث أهمية تكمن

 .مجاالتال جميع في أوضاعه لتحسين المواطن من قربها بحكم كلها األساسية وهي والشاملة
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 مؤسسدات هداباعتبار واسدعة اختصاصدات ذات اليدوم المحليدة الجماعدات أصدبح  لقدد 

 .ةركزيمال اإلدارة و واطنمال بين الوسي  تشكل يه و اهأبعاد بكل المحلية للتنمية

 

 ليدةالمح الجماعدات أدوار و وظدائف تحديدد الدراسدة ذههد فدي أحداول نطلدقمال ذاهد ومدن

  .المحلية التنميةمجال  في

 شكالية:اإلأوال: 
 

 :التالي النحو على اإلشكالية تكون أن رأي  وضوعمال دراسة أجل من

 ؟ المحلية التنمية تحقيق في المحلية الجماعات مهتسا كيف

 :يلي فيما اهإجمال يكن الفرعية األسئلة من جملة اإلشكالية ذهه عن يتفرع و

 المحلية؟ التنمية و المحلية الجماعات من بكل قصودمال ما  -

 الجزائر؟ في المحلية التنمية و المحلية الجماعات واقع ما - 

 يها؟إل وكلةمال بمهامها تقوم حتى المحلية الجماعات اهتعتمد التي الوسائل يه ما  -

 إلددى السددبيل وهدد المحليددة؟وما التنميددة  رتعت دد التددي العراقيددل و الصددعوبات يهدد مددا -

 ا؟هتجاوز

 : الفرضياتثانيا : 

 

 :التالية الفرضيات احرباقت   قم  وضوعلما ذاه دراسة من كنمأت حتى

 التنميدة ةعمليد فدي األقداليم بدين التدوازن لتحقيدق الضدرورية األداة يهد المحليدة الجماعدات  -

 ميددةالتن خطد  إنجدداح فدي الددالزم الددعم و الئمدةمال وسددائلال اهدل تددوفرت مدا إذا المحليدة

 .المحلية

 تناسدبال عددم إلدي يعدود ناجحدة محليدة تنميدة إلدى الوصدول فدي المحليدة الجماعدات فشدل إن  -

 حجم بين

 .تاحةمال اإلمكانيات و منوحةمال الصالحيات

 وحسدن المحليدة صدادرمال عدن الكشدف فدي مهوتسدا االسدتقرار تحقدق المحليدة الجماعدات -

 .استخدامها

 

 البحث : أهميةثالثا : 

 المحليدة يدةالتنم تحقيدق فدي كبيدر دور لدذا المحليدة الجماعدات أن فدي البحدث أهميدة تكمدن       

 سداأسا ضدع  و قدد و واطنمدال مدن ربهداق بحكدم ذاهد و ا،هدل األساسدية يئدةهال ووالشداملة 

 و الصدحية و االجتماعيدة ،االقتصدادية أوضداعهم وتحسدين واطنينمدال شدؤون التسديير بهددف

 .البيئية حتى

 

 و الواليدات كافدة فدي المحليدة التنميدة عجلدة بددفع إال تتحقدق ال الوطنيدة التنميدة أن كمدا      

 .مركزي الال للن ام كبيرا تمامها تولي الجزائر أصبح  لذلك و  البلديات
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 شداركةملا يحقدق قراطديمدي ن دام إرسداء فدي البدايدة نقطدة يهد المحليدة الجماعدات أن كمدا     

 يالفعلد اهحضدور و الدولدة بتواجدد واطنمدال شدعور خدالل مدن االسدتقرار يحقدق و الشدعبية

 .همصالح خدمة في و هجانب إلى

 م االدارةأحدددد المواضددديع التدددي تهددد باعتبدددارهكمددا تتجلدددى أهميدددة الدراسدددة فدددي هدددذا الموضددوع      

 تمتد إليهم جميعا. أفارهالمحلية و الدولة و المواطنين ألن 

    

 البحث : هدافرابعا: أ

 : التالية دافهاأل تحقيق إلى الدراسة ذهه تسعى  

انوني التعدددرف علدددو واقدددع تسددديير الجماعدددات المحليدددة مدددن خدددالل التعدددرف علدددى االطدددار القددد   - 

 للبلدية .

 .خاص بشكل المحلية التنمية و عام بشكل التنمية وضوعمل أعمق فهم محاولة    - 

 لتنميدةا عمليدة فدي اهددور وظائفهدا إبدراز و المحليدة للجماعدات القدانوني اإلطدار تحديدد  - 

 .المحلية

 فدي ةالمحليد الجماعدات عمدل مدن تحدد التدي العراقيدل و التحدديات إبدراز إلدى تهددف كمدا   -

 .مهامها أداء

 .بها المحلية لتنمية آفاق وحجاج  بلدية إمكانيات تشخيص محاولة   -

 

   إختيار موضوع البحث : أسبابخامسا : 

 : موضوعية أخرى و ذاتية أسباب إلى وضوعمال ذاه اختيار يعود       

 فددي المحليددة التنمويددة السياسددات علددى أكثددر التعددرف و الكشددف فددي الرغبددة -

 .الجزائر
 

 تنميدةال تحقيدق فدي أدوار مدن بده بلديدة حجداج  تقدوم مدا معرفدة فدي الذاتيدة الرغبدة -

 .المحلي بمجتمعها النهو  و المحلية
 

 جدزءا تحتدل أصدبح  حيدث الذامدة الدواضديع أحدد المحليدة التنميدة أصدبح  لقدد -

 .أولوياتها مهأ وأحد جزائريةال الحكومة برامج في مهما
 

 .بها تمامهاال و اإلدارية الالمركزية نحو يمالعال هالتوج زيادة -
 

 .المحلية التنمية في المحلية الجماعات بدور تتعلق التي الدراسات نقص -

 

 

 

 سادسا:المنهج واألدوات المستخدمة في البحث :  



 المقدمة العامة
 

4 
 

لموضدددوع كمدددا هدددو معلدددوم فدددنن لكدددل دراسدددة أسدددلوبها ومنهجهدددا المالئدددم ، ولمعالجدددة هدددذا ا      

 و فكدددارمدددن أجدددل توظيدددف التعددداريف وسدددرد األ التحليلدددي  يـدددـفـــــــبنتبددداع المدددنهج الوص  قمددد

قيدددق هدددذه تحليدددل المفددداهيم المتعلقدددة بالموضدددوع و قدددد كدددان هدددذا المدددنهج هدددو انسدددب  المنددداهج لتح

ا إمكانيدددة إعطددداء وصدددف دقيددددق و تحليدددل موضدددوعي لل ددداهرة محددددل االهدددداف ألنددده يتدددي  لندددد

المدددنهج   ، كمدددا اسدددتخدمالدراسدددة و مدددن فدددم إسدددتخالص أهدددم النتدددائج بشدددكل علمدددي و مدددن م 

التطددددور التدددداريخي لمختلددددف المفدددداهيم الددددواردة فددددي التدددداريخي مددددن أجددددل عددددر  المراحددددل 

  .يةالمحلو اعتمدت عليه كونخ يتناول التطور التاريخي للجماعات  الدراسة

 كمدددددا اعتمددددددت علدددددى مدددددنهج دراسدددددة حالدددددة  لضدددددرورة تحديدددددد و حصدددددر الدراسدددددة فدددددي     

عرفدددددة بلديدددددة حجددددداج حتدددددى أتمكدددددن مدددددن دراسدددددة مختلدددددف الجواندددددب بددددده ميددددددانيا و بالتدددددالي م

 ة البلدي ما تقوم به الجماعات المحلية من دور في تحقيق التنمية المحلية في هذه

  اسات السابقة :رثامنا : الد

 يفدد اهأحدددد أن أسددتطيع ال دراسددتي فددي عليهددا اعتمدددت التددي راجددعمال إن        

 كبيددر بشددكل سددأعتمد لكددن و مرجعددي، فددثم ضددالتي وجدددت أينمددا بددل معددين، مجددال

 و القددوانين مددن الرسددمية صددادرمال أكثددر وبصددفة تخصصددةمال العامددة راجددعمال علددى

 .ختلفةمال التن يمية اللوائ 

 أخددرى و المحليددة الجماعددات موضددوع عالجدد  التددي الدراسددات بعدد  نجددد        

 : الدراسات ىذه بين ومن المحلية، التنمية موضوع

ه يددف تندداول الددذي و بوضددياف عمددار هلكاتبدد البلديددة قددانون شددرح بعنددوان كتدداب •

 فددي اهددأدوار مهددأ و البلديددة يئدداته هفيدد أبددرز و  10-11 البلديددة لقددانون شددرح

 .المحلية التنمية مجال

 

 خدداطر مصددطفى خدداطر للكاتددب المحليددة المجتمعددات تنميددة بعنددوان كتدداب •

 سددتوىمال علددى التنميددة تحقيددق فددي الفددرد أهميددة إلددى هخاللدد مددن عمددد حيددث

 .المحلية التنمية عملية من تحد التي العوائق مهأ وإبراز المحلي

 ارةاإلد دور تفعيددل نحددو همقالدد فددي النددور عبددد ندداجي لألسددتاذ مقددال كددذلك و     

 )المحلي الحكم( المحلية

 لددادارة القددانوني اإلطددار هخاللدد مددن تندداول حيددث الشدداملة التنميددة لتحقيددق الجزائريددة

 اقيددلالعر ابددرز وأيضددا الشدداملة التنميددة فددي األخيددرة هددذه دور أبددرز كمددا المحليددة

 .لوظائفها المحلية اإلدارة أداء فاعلية على تؤفر التي
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 : خطة وهيكل البحث :  تاسعا

المتواضددددعة  يشددددمل  دراسددددت الدراسددددة،مددددن خددددالل اإلشددددكالية المطروحددددة والموضددددوع محددددل 

 مع الحرص على تراب  وتسلسل األفكار.  فصول،فالفة 

 مفهدوم إبدراز خدالل مدن المحليدة التنميدة و المحليدة للجماعدات العدام اإلطدارالفصىل األول: 

 . المحلية التنمية مرتكزات كذلك و المحلية الجماعات وظائف و ذكر و منهما كل

 المحليددة التنميددة اتجدداه المحليددة الجماعددات مسددؤولية إلددي التطددرق تددم الفصىىل الثىىاني :

 التنميدددة فدددي اهدددودور الجزائدددر فدددي المحليدددة الجماعدددات واقدددع  إبدددراز خدددالل مدددن

 .المحلية التنمية  رتعت   التي عوقاتمال مهأ و المحلية،

 و لبلديدةا إمكانيدات ذكدر و حجداج بلديدة فدي المحليدة التنميدة إلدى التطدرق تدم الفصىل الثالىث :

 .و خاتمة  فيها التنمية آفاق
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 :تمهيد

 كذلد و الددول تلدفمخ طدرف مدن متزايدد مدامهتبا المحليدة الجماعدات موضدوع ح دي         

 نحدو عامدة بصدفة الدولدة و خاصدة المحلدي بدالمجتمع للنهدو  يدرةكب أهميدة مدن اهدل امدل

 ةالمحليد التنميدة عمليدات فدي أكبدر دور الالمركزيدة إطدار فدي الددول منحد  حيدث األفضدل

 باشدرملا سدؤولمال أصدبح  إذ الثقافيدة وحتدى واجتماعيدة اقتصدادية مدن ختلفدةمال اهدأبعاد بكدل

 .إقليمها مستوى على شاريعمبال القيام على

 كدذلك و وظائفهدا مهدأ ومعرفدة المحليدة الجماعدات فهدوممل أتطدرق سدوف نداه ومدن       

 . دافهاهأ مهأ و المحلية التنمية

  مفهوم الجماعات المحلية : األول:المبحث 

 التنميدة فدي فعدال بددور تقدوم كمدا الدولدة، داخدل امداه مركدزا المحليدة الجماعدات تحتدل       
 تنقدل أداة ثابدةمب يهدو الشدعب، مدن ونابعدة ينواطنمدال مدن قريبدة إدارة بكونهدا تتميدز فهدي

 مدن شدكالتمال ذههد حدل المجتمدع ذاهد ىإلد وتعيدد جاندب مدن وحاجاتده المجتمدع مشدكالت

 .منها البد أساسية وحدة فهيي وبالتال آخر جانب

 :المحليةتعريف الجماعات : المطلب األول

 عدن عبدارة يهدو الدولدة إقلديم مدن مقسدمة جغرافيدة، وحددات المحليدة الجماعدات تعدد   
 بددالطرق الوحدددات ذههدد شددؤون ىوتتددول والقددرى، دنمددوال الواليددات فددي مسددتقلة يئدداته

 .المالي واالستقالل عنويةمال بالشخصية وتتمتع اهل ناسبةمال

 باالسددتقالل لتمتعهددا المحلددي بددالحكم الدددول بعدد  فددي تسدميتها علدى أصدطل  وقدد 

 كددنموي المحليددة بالحكومددة تشددبيهها درجددة ىإلدد ركزيددةمال الحكومددة عددن الواسددعمددالي ال

 رهم دا يتضدمن يدراألخ ذاهد كدون المحلدي والحكدم المحليدة اإلدارة مصدطلحيين بد التفريدق

 هلدد أنشدد ال المحليددة اإلدارة ن ددام بينمددا والقضدداء والتنفيددذ التشددريع مددن التقليديددة الحكددم

 لطدابعا ذات رافقمبدال التنفيذيدة الوظيفدة مجدال فدي هعملد ينحصدر حيدث القضداء وال بالتشدريع

 ي. المحل

 ،المدالي واالسدتغالل عنويدةمال بالشخصدية تتمتدع إقليميدة اعداتجمب بأنهدا عرفد  كمدا 

 تنفيددذ علددى تعمددل ألنهددا واالقتصددادية االجتماعيددة التنميددة قيددقتح فددي أساسددي دور هددال

 و العمرانيددة التهيئددة التشددغيل، السدكن، مجداالت  فددي واالقتصددادية االجتماعيددة سياسدةالدولة

 .(1)يرالتعم

 يسدكنون السدكان مدن مجموعدة عدن عبدارة بأنهدا كدذلك المحليدة الجماعدات وتعدرف 

 هدال اجتماعيدة وبقديم محدددة بخصدائص يتميدزون الدولدة خريطدة مدن معيندة ترابيدة حددودا

                                                             
 2007 فيفري  17 عدد بسكرة، جامعة اإلنسانية، العلوم مجلة ، "المحلية للجماعات العامة االيرادات  "مرغاد، لخضر(1)  
( 
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 واالجتماعيددة االقتصددادية الوضددعية اهددتقرر التددي واألعددراف والتقاليددد بالعددادات عالقددة

 المجلددس فددي ثلهددامي مددن أعضددائها ينبدد مددن تنتخددب التددي للجماعددة والسياسددية والثقافيددة

 تن ديم علدى ينواطنمدال وتسداعد للجماعدة العامدة الشدؤون تن ديم علدى يشدرف الدذي الجمداعي

 أجددل مددن وفقافيددة واجتماعيددة اقتصددادية تنميددة إحدددا  علددى يعمددل كمدا الخاصددة شدؤونهم

 وعلدى الجهدة ومدع اإلقلديم مدع التنسديق إطدار فدي سدتوياتمال يدعجم علدى بالجماعدة النهدو 

 .(1)ني الوط ستوىمال

 عاصددرةمال المحليددة الجماعددات أصددبح  الكالسدديكي التعريددف ذاهدد جانددب ىلددإو 

 أسدسعدن تمتدين   فضدال األفضدل الخدمدة وتقدديم الحكديمير التددب همدا ينشدرط وجدود  تدرتف

 صدةتراوم مندمجدة  لبندة يهد المحليدة الجماعدات كدون علدى والحدرص المحليدة الديدقراطيدة

 وتنميتهدا للجماعدة المحلدي الشدأن إدارة فدي ليشداركوا ممثلدين لهدم  الجماعدة تنتخدب بحيدث

 السدكان حاجددات ختلدفمبتجهيزهدا وب الماليدة  اهدموارد تنميدة طريدق عدن وفقافيدا إقتصداديا

 (1) إلخ ....وتعليم صحة سكن، من يادينمال مختلف في

 خصائص الجماعات المحلية :

 : بالخصائص المحلية الجماعات تتميز       

 قاللواالسددت عنويددةمال بالشخصددية المحليددة الجماعددات تمتددع إن الماليددة : االسددتقاللية  -

 ذاهدو ة،سدتقلمال الماليدة الذمدة أو المدالي االسدتقالل بخاصدية اهدل فتدرااالع يوجدب اإلداري

 وكلدةمال االختصاصدات أداء مدن كنهداتم المحليدة للجماعدات خاصدة ماليدة مدوارد يرتدوفندي يع

 صدةالخا لألمدوال التملدك بحدق تعهداتمو عملهدا نطداق فدي مدواطنينال حاجدات وإشدباع إليهدا

 حددود فدي ةبحريد ميزانيتهدا بدندارة اهدل تسدم  المحليدة للجماعدات اليدةمال االسدتقاللية أن كمدا

 مدون مجدرى   علدى يرتدأف لدذلك يكدون ال حتدى للدولدة االقتصدادية السياسدة عليهدا نمليده مدا

 .االقتصادي النشاط

 فتدرااالع مدن عدادي بشدكل تندتج التدي ميدزاتلما مهدأ مدن يهدو : اإلداريدة االسدتقاللية

 السددلطات بكددل تتمتددع أجهددزة تنشددأ أننددي يع اإلداري فاالسددتقالل عنويددة،مال بالشخصددية

 حليدةالم يئداتهوال ركزيدةمال الحكومددة ين بد اإلداريدة الوظدائف توزيدع يدتم بحيددث الالزمدة

 ذههد عوتتمتد للدولدة ركزيدةمال السدلطات طدرف مدن يعتمدد رقدابي لن دام وفقدا وذلدك سدتقلة،مال

 : منها زايامب االستقاللية

 .وظائفها وتعدد لكثرة ن را ركزيةمال اإلدارة على العبء فيفتخ  -

                                                             
 )  ?www.ahwar.org/debat/show_art.asp الموقع تنموية،ان ر أدوات المحلية الجماعات اعتبار يمكن هل الحنفي، محمد(1) 

( رسالة ماجستير ،كلية 0720-2001المسيلة ) والية الريش عين بلدية حالة دراسة المحلية، التنمية على وانعكاساتها البلدية مالية ، بدة عيسى(2)

 20،ص 2008-2007االقتصادية و علوم التسيير ،قسم علوم التسيير العلوم 

 

http://www.ahwar.org/debat/show_art.asp
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  .(1) المحلية صال مبال تعلقةمال القرارات إصدار في اإلسراع قيقتحو التباطؤ تجنب - 

 هشدؤون يرتسددي فدي للمدواطن باشدرةمال شداركةمال طريددق عدن قراطيدةمالدي مبددأ قيدقتح -

 .المحلية العمومية

 السدلطات انشدغال عدن مترتبدةال األعبداء مدن والتخفيدف بفعاليدة المحليدة رافدقمال إدارة

 ليدةمح إداريدة مؤسسدات ىإلد اهإسدناد اإلمكدان فدي التدي البحتدة اإلداريدة بداألمور ركزيدةمال

 . (2) الخارجية والسياسة كالدفاع ةيروالخط ستعصيةمال القومية للمهام التفرغ بهدف

 هيدوع وزيدادة سياسدية تربيدة هتربيتد بهددف المحليدة هشدؤون يرتسدي فدي واطنمدال إشدراك  -

 بداد مب األخدذ فدي التوسدع يهددف وكدذا الوطنيددة، السياسدية للمناصدبتحضديره و السياسدي

 .قراطيةمالدي

 كددل اسددتفادة يخددص فيمددا فعاليتهددا وضددمان االجتماعيددة الخدددمات مجددال فددي التوسددع -

 الدددخول توزيددع جانددب فددي االجتماعيددة العدالددة مطلددب قيددقتحو اسددتثناء، دونين واطنمددال

 .أساسية بصفة واطنمال من عليها يحصل التي اوغيره الضرائب عنالمترتبة 

 :نشأة وتطور الجماعات المحلية: المطلب الثاني

 صدورة فدي فتجمدع منفدردا، العديش عدن عداجزا اإلنسدان ىتعدال و هسدبحان هللا خلدق"

 عدن ابحثد األسدر ذههد معد تج فمالعديش، لقمدة سدبيل فدي الكفداح عبدئ فيهدا يتحمدل بدائيدة أسدر

 حاجاتهدا إشدباع بقصدد قبائدل شدكل فدي المجموعدات ذههد وتكوند  واألمدن رعدىموال أوىمدال

 ائليدا،ع اهدأقوا القبيلدة فدي والسديادة السدلطة صداحب وكدان والروحيدة، واالقتصدادية األمنيدة

 زمنالد مدرور ومدع ا،هدأفراد ينبد مهللتفدا واحددة لغدة القبيلدة ذههد أفدراد نشدأت ذلدك وبعدد

 نيكد ولدد القدانون قدوة لدذا تقليددا بعدد فيمدا أصدبح  ارسداتمم الواقدع أر  علدى تواجددت

 انهمهدأذ فدي مبدرر مدن اهدأفراد علدى القبيلدة رئديس لسدلطة وال هبقبيلتد الوفيدق الفدرد الرتبداط

 .مهل األمن يروتوف مهاستقرار لضمان الوحيد األساس يه والسلطة السيادة ذهه أن سوى

 بدأن القبليدة لدرئيس يسدم  القربدى بدرواب  وارتبداطهم أفدراده لقلدة القبلدي الن دام يكدن ملد

 كمدا اآلخدرين األفدراد عدن بعيددا هلصدالح نشداطهم يشدغل أن وال اهدأفراد عدن معدزوال يكدون

 إذ ا،هدبأفراد باالسدتبداد لتسدم  تكدن ملد القبيلدة تعيشدها كاند  التدي والصديد رعدىمال حيداة أن

 القبيلدة رئديس رايدة تحد  الجماعيدة والحمايدة الحريدة علدى تقدوم بطبيعتهدا الحيداة ذههد أن

 القبيلدة المجلدس رئديس وسدلطة القبيلدة لدسمج ويعتبدر القبيلدة، أفدراد يختداره الدذي لسدهامجو

  .(3)المحلية السلطة لنشأة البدائية الصورة يه

                                                             
 سابق مرجع مرغاد، لخضر(3)
 اإلنسانية العلوم كلية الجزائر، جامعة ماجستير ، رسالة ، المحلية اإلدارة مؤسسات في التن يم عكوشي، القادر عبد(2)

 .55ص – 2006- 2004علم اإلجتماع  ، قسم ، واالجتماعية
 
 171المرجع نفسه ،ص  – 1
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 واحت فددوا الزراعيددة ندداطقمال بعدد  فددي األفددراد اسددتقر الزراعددة حرفددة ظهددرت وحينمددا

 جديدددة وظددائف وظهددرت دنمددال فددم القددرى بددذلك وتكوندد  الندداس حيدداة تيددرتغ الزراعددة

 كحراسددة الحراسددة مهنددة وظهددرت وإصددالحها، األدوات وصددناعة والحدددادة كالتجددارة

 وتددن م نازعداتمال تفد  التددي اإلداريددة السدلطة فكددرة وظهددرت والمحاصديل زروعداتمال

 .(1)القبيلة أفراد ينب العالقات

 لسدكانيةا التجمعدات مدن يدركث فدي األساسدية هوظائفد أداء فدي القبلدي الن دام تراجدع وبعدد

 يثالحدد العصدر فدي الوجدود حيدز ىإلد بدرزت إقليميدة شخصدية مهدأ تعتبدر التدي الدولدة نشدأت

 يدعجم بدندارة تقدوم الدولدة كاند  و، ينقدوانى إلد والتقاليدد حكومدة ىإلد السدلطة ولد تح حيدث

 لعددلا وإقامدة الدداخل مدن أمنهدا ايدةحمو الخدارج مدن الدولدة عدن كالددفاع همدةمال رافدقمال

 ين جميعا .للمواطن الخدمات يروتوف

 والسياسددية االقتصددادية الحيدداة هأوجدد وشددمل  الدولددة وظددائف اتسددع  الوقدد  رورمدوب

 ىلدإ الدولدة حاجدة مددى 18 القدرن خدالل الصدناعية الثدورة أفدرزت فدم كافدة، واالجتماعيدة

 فدراداأل حيداة فدي سدتمرموال باشدرمال الدولدة تددخل وضدرورة التنميدة بدرامج ووضدع التخطدي 

 تدبتر ولقدد والبدرامج، الخطد  تنفيدذ لصداح يكفدل الدذي النحدو علدى المجتمدع حركدة لتن ديم

 بهدا نوطدةمال سدؤولياتمال أداء مدن كنهدامي مداب اإلداري هداجهاز بتددعيم الدولدة قيدام ذلدك علدى

 اجهدةمو علدى قدادر يدرغ اإلداري الجهداز أصدب  الدولدة أجهدزة علدى األعبداء زيدادة مدع ولكدن

 األفدرادى إلد وظيفتهدا مهدام مدن جاندب الدولدة أسدندت ليوبالتدا تزايددةموال سدتمرةمال التحدديات

 البدث ةسدرع علدى ذلدك يسداعد حتدى الدولدة أقداليم فدي ثلهمتمد ليدةمح يئداته بواسدطة باشدرتهامل

 .طروحةمال المحلية والقضايا سائلمال في

 ولدةالد قيدام ضدرورة ىإلد أدى الحديثدة الدولدة رقعدة واتسداع الدولدة وظدائف تعددد إن

 الوظيفددة بتوزيددع وذلددك والمحلدديني الددوط الصددعيدين علددى صددال مالجميددع  إدارة بتن دديم

 . ليةمح يئاته ين وب ركزيةمال الحكومةبين  الدولة في اإلدارية

 ألخدذا ونحد الناميدة والددول تقدمدةمال الددول هد تجا 20 القدرن مدن الثداني النصدف ومندذ

 فدي حددف  فقافيدة أو تكنولوجيدة أو سياسدية تيدرامتغ لعددة نتيجدة ذاوهد المحليدة اإلدارة بدن م

 مدعو المحليدة، المجتمعدات إدارة أسدلوب يدرتغ فدي الرئيسدي اهدأفر كدان 20 القدرنم العدال

 ميددةالنا الدددول فددي الحكومددات قامدد  الغربددي االسددتعماربقيددة  مددن الناميددة الدددول اسددتقالل

 اإلدارة ون دم الحكدم أشدكال كدل مدن الدتخلص بهددف اإلصدالح سياسدات مدن العديدد بتطبيدق

 .االستعمار عليها فرضها التي

 البلديدة قدانون بنصددار المحليدة الجماعدات ن دام إصدالح خدالل مدن الجزائدر بينهدا ومدن

 للجزائدر اإلداريدة الوحددات ديددتح إعدادة منهدا دفهدوال 1969 فدي الواليدة وقدانون 1967 فدي

 تعمدل والتدي الخادمدة الدولدة فكدرة ظهدور ومدع الالمركزيدة، مدن أكبدر قددر وإتاحدة ومهامهدا

                                                             
 .172الصالح ساكري ، مرجع نفسه ،ص  -2
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 طرحدد ين واطنمددال حاجددات بنشددباع وتقددوم حراسددتها فقدد  ولدديس المجتمعددات خدمددة علددى

 بحكدم وطالبد  والناميدة تقدمدةمال الددول ينبد واسدع نطداق علدى إسدتراتيجيا خيدارا قراطيدةميدال

 مدن مهدل يقددم فيمدا الشدعب رأي أخدذالمتعدين  مدن كدان ذلدك ولتحقيدق الشدعب مدن الشدعب

 .والسياسات الخدمات

I. : أهم األسباب التي أدت إلى األخذ بها 

 لدددولا كددل فدي تقريبدا موحدددة المحليددة اإلدارة ن ددام العتمداد الداعيددة األسددباب تعتبدر

 :يلي فيما هاكن حصرموي

 والعدالددة األمددن فدي تتمثدل سدبق فيمددا الدولددة مهدام كاند  لقددتزايىد مهىام الدولىىة :  (1

 واالقتصددادية االجتماعيددة سددائلمبالي تعتندد متدخلددة دولددةى إلدد بعددد فيمددا والدددفاع فتطددورت

 سداعدةمل ياكدله إنشداء فدر  هداممال فدي والتعددد النشداط فدي التندوع هدذا ا،يرهدوغ والثقافيدة

 ركزيدةمبال العمدل أصدب  فقدد المحليدة، اإلدارة فدي تمثلدةمبهدا، وال ندوطمال الددور فدي الدولدة

 نشدد تموال التنمويددة شدداريعمال وتزايددد البلدددياتعدددد  تطددور مددع نفعددا يجدددي ال اإلداريددة

 .(1)القاعدية

 هندداكف الجغرافيددة الناحيددة مددن األقدداليم تلددفمخ التفىىاوت بىىين أجىىزاء إقلىىيم الدولىىة : (2

 مدن تلدفمخ كمدا عنهدا، البعيددة نداطقموال العاصدمة مدن القريبدة نداطقموال نداطق السداحليةمال
 اطقمند السدكان، قليلدة مددن بالسدكان، كت دةمال دنمدال وجدود جاندب ىالسدكان إلد تعدداد حيدث

 نطقدةم ينبد االخدتالف ذاهد العامدل، ذاهد علدى تتدوفر ال السدياحية ومنداطق باإلمكاندات تزخدر

لمدال ا العامدل جاندبى إلد والسدكاني الجغرافدي العامدل الواحددة فدي الدولدة منداطق مدن وأخدرى

 صدورت كدنمي اله أند ذلدك اإلقلديم شدؤون يرلتسدي ليدةمح بدندارة االسدتعانة بالضدرورة يفدر 

 رهمقد واحدد مركدزي بجهداز وإمكانياتده وموقعهدا عواملهدا اخدتالف علدى نداطقمال كدل يرتسدي

 التنميددة مواكددب لتطددورات اإلقلدديم مشدداكل مددن قريبدداير سددمال مقددر كددان وكلمددا العاصددمة

 أحسن. يرالتسي كان كلما اإلقليمية

ير التسددي عددن المحليددة اإلدارة تعبددر :المحلىىي المسىىتو  علىىى الديمقراطيىىة تجسىىيد (3
 عالمدة يهدو السدلطة ارسدةمم فدي الشدعب مدنين نتخبدمال إلشدراك فعالدة و وسديلةهدوتي الدذا

 المحليدة بداإلدارة ركزيدةمال السدلطة اسدتعان  كلمدا الحكدم ن دام قراطيدة فديمالدي عالمدات مدن

 قدقتح ال اإلداريدة ركزيدةمفال قراطيدةمالدي علدى ذلدك مؤشدرا كدان كلمدا نتخبدةمال سدهامجالو

 ظهددرت لدذا الدولدة فددي العامددة رافدقمكافددة ال إلدارة اهلوحددد كافيدة تعدد وال قراطيدةمالدي

 فالجماعددات رافددق المحليددةمال يرلتسددي األسدداليب أحسددن اهددباعتبار اإلداريددة الالمركزيددة

فالالمركزيدة .(2)المحلدي المجتمدع ىإلد أقدرب كونهدا يرالتسدي فدي ومهدم دور بدارز اهدل المحليدة

 محفدز أكثددرهددي  وبالتدالي القطاعددات كفايدة مددن وتزيدد الخدددمات، وتن ديم أداء مددن سدنتح

 .(3)المستثمرين  لجلب
 

                                                             
 ،4 عدد إفريقي، شمال اقتصاديات مجلة ، الجزائر في المحلية والمالية المحلية اإلدارة ن ام تشخيص ، عولمي نسمة - 1

 158 ص

2 -decentralization, local development and social cohesion an: analytical review, may,2009 ,p10 

  3- المرجع نفسه ،ص 159
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II. :أساليب تشكيل المجالس المحلية 

 

 قبدل مدن مباشدرة المحلدي المجلدس أعضداء كامدل انتخداب هفيد ويدتم االنتخىاب:أسىلوب  (1

 أنفسدهم شدي ترب نطقدةمال سدكان مدن عددد قيدام بواسدطة ذلدك ويجدري المحليدة سدكان الوحددة

 الددول مدن العديدد نداكهو السياسدية التجمعدات أحدد قائمدة ضدمن أو مسدتقل لالنتخابدات بشدكل

 فدديين واطنمددال لحددق مدداتراواح قراطيددةمدي األكثددر باعتبدداره (األسددلوب تأخددذ بهددذا التددي

 االنتخداب أسددلوب علددى بالتأكيددد األسدلوب ذاهد أصددحاب االنتخابي،ويؤكددد حقهددم ارسدةممل

 ضدغوطا ركزيددةمال السدلطة ارستمدد أن دون سديحولين منتخبدد أعضداء وجددود أن باعتبدار

 مصددر مهباعتبدار مهانتخبدو الدذينين للمدواطن األول قداممفدي ال يكدون مهدوالء أن حيدث علديهم

 .(1)مهسلطتهم ووجود

 تاعتبدارا قيدقتح علدى يؤكددون يدرالتعي أسدلوب اهتجدا أصدحاب إن : التعيىين أسىلوب (2

 رةهل داا أن مهالعتقداد األخدرى االعتبدارات عدن الن در بغد ين اإلداريتد الكفايدة والفعاليدة

 هامهدامل أدائهدا فدي ركزيدةمال السدلطة تشدارك أن أجدل مدن خلقد  بحتدة رة إداريدةهظدا المحليدة

 ارةإد علدى تشدرف التدي المجدالس ذههد تشدكيل أن يدرون فدننهم يوبالتدال الجديددة اإلداريدة

 : هفييراعى  أن البد المحلي المجتمعير وتسي

 يدامللق كشدرط والفنيدة اإلداريدة والخبدرة الكفداءة ذوي األعضداء أو عناصدر تدوفر -

 لدىع المحليدةهير للجمدا الغالدب فدي يكفدل ال االنتخداب أسدلوب الوظيفدة،وأن بهدذه

 نمدد باالسددتفادة يسددم ين التعيدد فأسددلوب صددالحهممل ين الحقيقيددين مثلددمال اختيددار

 .األشخاص بع  وكفاءة خبرة

 أسدلوب أن حيدث ركدزيمال سدتوىموال المحلدي سدتوىمال ينبد االرتبداط ضدرورة -

 علهداتج قدد االسدتقاللية مدن يدرةكب لدرجدة المحليدة يئداتهن  المدي مدثال االنتخداب

 الوطنيدة بالوحددة سداسمال يركزيدة وبالتدالمال الحكومدة عدن االنسدال  فدي تفكدر

  .(2)للدولة

 سدكان يقدوم حيدث ينوالتعيد االنتخدابين بد الجمدع أسدلوب أي : المخىتلط األسىلوب   (3

 تكددون بحيدث مباشددر بشدكل المحلددي المجلددس أعضدداء مددن عدددد بانتخدداب الوحددة المحليددة

 لدادارة وزارة فدي ثلدةمم ركزيدةمال السدلطات وتقدوم يننتخبدماألعضداء ال ؤالءهدل األكثريدة

 فدي ركزيدةمال السدلطة ثدلمم مدن توصدية وبنداء علدى األخدرى الدوزارات إحددى أو المحليدة

                                                             
 الثقافة  دار عمان: 1 الطبعة مقارنة، تحليلية دراسة مصر - فرنسا – بريطانيا األردن من كل في وتطبيقاتها المحلية اإلدارة الخاليلة، علي محمد  -1

 68ص 2009 

 
 النخبة األول، الجزء ينالمحلي ممثلينال تشكيل آلليات سياسية اجتماعية دراسة الجزائر، في المحلية النخبة هللا، خرف بن رهلطال -2

 28ص -2011(الجزائر، 1989-1962الحزب الواحد) ن ام ظل في المحلية
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 المحلدي المجلدس دعدم وهدذلدك  مدن دفهدوال األشدخاص مدن عددد ينبتعيد المحليدة نطقدةمال

 .(1)الغاية ذههل ين لهمؤ أشخاص ينتعي طريق عن بالكفاءات

 :المحلية الجماعات ووظائف أهداف: الثالث المطلب

. واجتماعيدة سياسدية منهدا متعدددة أهدداف هنداك :المحليىة الجماعىات أهىداف 

:وإدارية واقتصادية

 المحليددة يئدداتهال تشددكيل بدددأمب دافهدداأل ذههدد أساسددا تددرتب  :السياسىىية األهىىداف .1-1

 :منها دافاهأ يحقق الذي المحلية اإلدارة أساس مبدأ وهو باالنتخاب

 إلدارةا ن دام برقيقهدا إلدى يسدعى التدي الرئيسدية األهدداف أحدد تعتبدر حيدث : الديمقراطيدة -

 المحلدي عالمجتمد بواسدطة المنتخبدة المحليدة المجدالس فدي تمثلد  قدد الديمقراطيدة المحلية،هدذه

 لدم إن يتجدزأ ال جدزء المحليدة اإلدارة وتعتبدر المجتمعدات فدي هدذه واإلدارة الحكدم لتتدولى

مدواطنين ال إشدراك أن والحقيقدة كلهدا، بالدولدة الحكدم الدديمقراطي لن دام وقاعددة أساسدا تكدن

 الشددعور لددديهم وينمددي السياسددي أصددول العمددل علددى يدددربهم المحليددة وحددداتهم إدارة فددي

 .المسؤولية بتحمل

وحددة  بتحقدق أن تسدتطع لدد التدي الددول القدومي ففدي التكامدل وبرقيدق الوطنيدة الوحددة دعدم -

 تددعيم إلدى يسدعى أن يجدب فيهدا المطبدق المحليدة اإلدارة ن دام فدنن األركدان قويدة سياسدية

 .(2)الدولة داخل السياسية للقوى تسل  أي على والقضاء الوحدة الوطنية وتأكيد

 أن علدى القدادرة القدوى ذههد مثدل ظهدور ىإلد يدؤدي ال أن يجدب السدليم المحليدة اإلدارة فن دام

 سدهاوتدر تضدعها التدي العامدة للسياسدة تمثدل  ال أو ركزيدةمال الحكومدة تعدار  أو تندافس

 .الحكومة ذهه

 للدولدة عيواالجتمدا واالقتصدادي السياسدي البنداء تقويدة إلدى يهددف المحليدة اإلدارة ن دام إن-

 مواجهدة فدي أفدره ي هدر ممدا العاصدمة فدي تركيزهدا مدن بددال االختصاصدات وذلدك بتوزيدع

 .الخارج أو الداخل في الدول لذا قد تتعر  التي األزمات

 ارةاإلد كفداءة تلعدب حيدث اإلداريدة الكفداءات قيدقتحب وتتضدمن :اإلداريىة األهىداف .2-1

 العامدة فالوظدائ أداء فدي وكدذلك مختلفدةال للخددمات المحليدات إدارة فدي وأساسديا فعداال دورا

 وتوفد    ةمتاحدال للمدوارد األمثدل االسدتخدام لتحقيدق بكفداءة المحلدي المجلدس بهدا يصدطل  التدي

 علدى ءالقضدا فدي متسداه المحليدة اإلدارة ن دام أن وكمدا السدبل، بأيسدر ينللمدواطن الخددمات

 ال أشدخاص بواسدطة الخددمات تدؤدي حيدث اإلدارة السدلطة تركيدز تدالزم التدي قراطيدةمالدي

 .بها ستفيدينمال وأشراف لرقابة يخضعون وال المحلية الحاجات طبيعة يدركون

                                                             
 المملكة- مقارنة دراسة – المحلية اإلدارة ن م في كفايتها على وافره المحلية المجالس تشكيل الزغبي، سمارة خالد - 1

 64ص 1993 الثقافة، دار مكتبة األردن، 3 الطبعة : األردن – يوغسالفيا – فرنسا – المتحدة
 64ص الزغبي،مرجع سابق  سمارة خالد - 2
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 ركزيدةمال السدلطات علدى لقداةمال األعبداء مدن التخفيدف فدي المحليدة اإلدارة ن دام مهيسدا كمدا-

 ركزيدةلما للسدلطات الفرصدة يتدي  بددا المحليدة األنشدطة إدارة المحليدة المجدالسولى حيدث تتد

 .القومية ذات األهمية للمسائل للتفرغ

 : يلي فيما دافهاأل ذهه تتمثل :االقتصادية  األهداف .3-1

 الكوأمد وإيدرادات المحليدة والرسدوم الضدرائب خدالل مدن المحلدي التمويدل مصدادر    فدتو  -

 صديصتخو التقليديدة الدولدة مصدادر عدن العدبء تخفيدف فدي مهيسداممدا  المحليدة المجدالس

 .القومية للمشروعات صادرمال تلك

 ينواطنمدال وحاجدات المحليدة الوحددات احتياجددات تالئدم اقتصدادية مشدروعات تأسديس  - 

 شددروعمال إقددرار أو حتددرااق علددى ركزيددةمال السددلطة مددن عددادة أقدددر المحليددة فالمجددالس

 .المحلية الوحدة تحتاجه الذي االقتصادي

 .(1)المحلي ستوىمال على االقتصادي لتنشي  كنتيجة نيالوط االقتصاد تنشي  - 

 : في المحلية لادارة االجتماعية دافهاألتتمثل   :االقتصادية األهداف .4-1

 تجداوبال يحصدل وبدذلك الشدعبية بالقاعددة ركدزيمال البنداء لدرب  وسديلة المحليدة اإلدارة -

 .الشعبية القطاعات وباقي ركزيمال الجهاز ينب

 صدال مال إدارة ألن وذلدك احتياجداتهم علدى األفدراد لحصدول وسديلة المحليدة اإلدارة إن  -

 .هميول تحققو المحلي المجتمع وحاجات تتفق المحلية

ه كرامتد متدراواح الفدرد حريدة تأكيدد طريدق عدن اإلنسدانية وبدالقيم باإلنسدان الثقدة تعميدق -

 بيئددة ىإلد معهدم وينتمدي مجتمعده بدأفراد يددرتب  اجتمدداعي ككددائن همعاملتدد بدددع    هوكبريائد

 .(2) يمثله من وانتخاب اإلدارة في هورغبت بها ويتأفر فيها يؤفر معينة محلية

 :المحلية الجماعات وظائف .2

 مدن ختلفدةمال مؤسسدتها فدي ممثلدة المحليدة اإلدارة ىإلد أسدندت وظدائف عددة نداكه

 :في الوظائف ذهه صرنح أن كنموي وأقسام مصال  من يتبعها وما وبلدية والية

 تعمدل  كمدا ا،يرهدتأط و وتن يمهدا المحليدة الشدؤون تسديير أي : العدام والن دام األمدن

 فدي مهيسدا أن كدنمي مدا كدل وتدوفير عملهدا وتفعيدل ؤسسداتمال صدياغة علدى كدذلك

 كدذلك وتقدوم عمرانيدة وتهيئدة صدحة غدذاء، غداز، كهربداء، مدن ينواطنتمدال راحدة

 .العام الن ام على والحفاظ متلكاتموال األشخاص وأمن العام األمن بتفعيل

 خدالل مدن تسدييرها دنيدةمال الحالدة بتن دديم تتعلددق ندداهو: المحليددة العامددة صدلحةمال 

 مدن دنيدةمال الحداالت بكددل خاصدة تن يميدة ميكانيزمدات و سدجالت علددى االعتمداد

 الضدرورية التن يميدة األقسدام مهدأ مدن القسدم ذاهد ويعتبدريرهدا وغ ووفيدات والدات

 يخدص فيمدا المحليدة اإلدارة مؤسسدات أيضدا وتقدوم سدواء حدد علدى وللدولدة للمدواطن،

                                                             
 62،63صمرجع سابق  الخاليلة، علي محمد  - 1
 47خالد سمارة الزغبي ،مرجع سابق ،ص - 2
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 فيمدا الدولدة رسدمتها التدي دافهدفاأل المحليدة العامدة صدلحةمال وتطدوير يرتسدي مهدام

 فددي أدرجدد تحسددينها وين للمددواطن الخدددمات وتطددوير اإلداري اإلصددالح يخددص

 تمثديال وأكثدر واطنمدال مدن قربدا أكثدر اهدباعتبار المحليدة بداإلدارة تمدامهاال أولوياتهدا

 .المحلي ستوىمال على المجتمع متطلبات مع تعامال وأكثر للدولة

 فددي واطنمددال بنشددراك العمليددة ذههدد وتددتم للمددواطن واالسددتماع بددالمحي  االتصددال 

 اسدتقبال مهمدةى إلد باإلضدافة يجدري امدب هعالمدإو المحليدة الحيداة التن يميدة ريداتمج

 ينبدد علومدداتمال ور مددر وتسددهيل االتصددال إجراءاتهددا وتنشددي  وتبسددي  الددزوار

 .(1)هوإدارت واطنمال

  :خصائصها وأهم المحلية التنمية مفهوم الثاني:المبحث 

 االقتصددادي الفكددر مواضدديع ينبدد بددارزا مكانددا المحليددة التنميددة موضددوع يحتددل

 لاالنتقددا اهددخالل مددن كددنمي نامجددا وبر وخطددة عمليددة أنهددا ذلددك والدراسددات االجتماعيددة،

 ينبد وازنالتد قيدقتحوب أفضدل وهد مدا ىإلد هبد واالرتقداء التقددم ىالتخلدف إلد حالدة مدن بدالمجتمع

 . خصائصها مهوأ المحلية والتنمية التنمية فهوممنتطرق ل وسوف ختلفة،مال األقاليم

 

 :تعريف التنمية: المطلب األول

 عدددم مدع وفقافيدة وسياسدية واجتماعيدة اقتصدادية جواندب تضدم وشداملة معقددة عمليدة

 فهدي الفدرد حيداة جواندب جميدع تمدس التنميدة أن أي ، (2)والبيولوجيدة النفسدية الجواندب إهمدال

 البشدر بهدا يقدوم التدي والمسدتمرة الجدادة التحدوالت '' أنهدا علدى عرفد  كمدا بالشدمولية، تمتداز

 النسدق وفدق المتاحدة اإلمكانيدات مدع يتوافدق بمدا والفرديدة الجماعيدة الحيداة ظدروف لتحسدين

المهددارات و والتخصصددات والجماعددات راداألفدد بجميددع التنميددة المجتمددع،وتهتم فددي السددائد

 و . وال متناقضدة متندافرة غيدر تكدون بحيدث الدبع  بعضدها مدع تفاعلهدا ناحيدة مدن المختلفدة

 فيهدا أساسدي ومشدارك فاعدل اإلنسدان ويعتبدر رارلالسدتم قابلدة وتكدون لألفضدل دائمدا تسدعى

 مصدير وفدي المسدتقبل فدي تفكيدروال التنميدة جدوهر يعتبدر و منتجاتهدا مدن مسدتفيد مجدرد ولديس

 .(3)القادمة األجيال

 تهددف وإنمدا فقد  اقتصدادية رةهظدا ليسد  فهدي يوبالتدال األبعداد متعدددة عمليدة التنميدة

 تسدريع علدى وتعمدل الوطنيدة ؤسسداتموال االجتماعيدة البندى فدي جذريدة يدراتتغ إحددا ي إلد

 ندىعمال بهدذا يهدو الفقدر ومكافحدة اإلقليميدة الفدوارق حددة مدن والتخفيدف االقتصدادي النمدو

 .(4)للسكان األساسية الحاجات إشباع على والقدرة الذاتية الكفاية ى تحقيقإل تسعى

                                                             
 .51عكوشي ،المرجع السابق ،ص القادر عبد - 1
  179،ص 1991 لبنان  .العربية، الوحدة دراسات مركز الجزائرية، ،األزمة)وآخرون(الرياشي سليمان - 2
 السياسية لعلوم فيا ماجستير ،مذكرة  :2001 1977 الجزائر حالة دراسة التطبيق ومعوقات التغيير حتمية بين اإلدارية للتنمية الحديثة األساليب مرسي بن رفيق - 3

 69 ص, 2011 ، - وزو تيزي – معمري مولود الدولية،جامعة والعالقات
 7 ص ، 1993 صفاء، دار : عمان ،1 الطابعة واإلقليمي، التنموي التخطي  في مقدمة غنيم، عثمان محمد - 4
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 التطدور تخلدق يهدو المجتمدع، مسدتوى لرفدع حدال ىإلد حدال مدن االنتقدال نديتع فالتنميدة

 تلددفمخ أداء فاعليددة كفدداءة وزيددادة يددةهرفا لتحقيددق وذلددك للمجتمددع تكامددلموال الشددامل

(1)دافهاأل قيقتح اتجاهب خط موال هوجموال فقودمال يرالتغي إنها أخرى وبعبارة ،هأنشطت
. 

 أخدرى ن دم وإحدالل السدائد واالجتمداعي االقتصدادي النسدق يدرتغ بأنهدا كدذلك وتعدرف

 تكفدل بحيدث اإلنسدانية لالحتياجدات تلبيدة وأكثدر العصدر روح مدع تجاوبداو تقددما أكثدر جديددة

 وإطدالق اإلنسدان تحريدر ىإلد هوتتوجد النداس مدن األع دم السدواد عيشدةمل الئدممال سدتوىمال

 الحاضددر بندداء فدي فعدال كعنصدر همبادراتد أمددا المجددال وإفسدداح والخالقدة بدعدةمال هطاقتد

 .(2)واالستغالل والتعبئة التخلف أشكال كل من الوطن تحرير ه إلىتتوج كما ستقبلموال

 بالتنمية الصلة ذات المفاهيم بعض: 

 أو الثابتددة الزيدادة عمليدة ىإلدد النمددو يريشدين حدد ففدي التنميدة عددن النمدو يختلدف : النمدو-

 برقيدق عدن عبدارة التنميدة أن دنجد الحيداة جواندب مدن ينمعد جاندب فديتحدد   التدي سدتمرةمال

 الجهدود اسدتخدام نتيجدة والخددمات اإلنتداج فدي الدزمن مدن تدرةف عبدر ودائمدة سدريعة زيدادة

 حيدث مدن يتفقدان والتنميدة النمدو هومند والشدعبية الحكوميدة كةرشدت  مال األنشدطة لتن ديم العلميدة

 عمليدة وهد النمدو أن فدي يكمدن االخدتالف أن ىإلد واالرتقداء ينالتحسد نحدو اإليجدابي تجداهاال

 بهدا يقدوم التدي ن مدةمال الجهدود طريدق عدن بدتم الدذي النمدو ىإلدير فتشد التنميدة أمدا تلقائيدة،

 .(3)معينة دافهأ لتحقيق اإلنسان

 يةواالقتصدداد االجتماعيدة الحيداة جواندب فدي يدراتتغ إحددا  تسدتهدف عمليدة:هو التحدديث-

 جابيددةإي اتجاهددات تطددور ىإلدد التحددديث عمليددة وتنتهددي واإليديولوجيدة والثقافيدة والسياسدية

  ير إلددى االنتقددال المجتمددعيشدد هبأندد W.Mooreفددي حددين يددرى اولبددرت مددور  المجتمددع داخددل

 تن ديم نمد بهدا يتعلدق ومدا تكنولوجيدة أنمداط إلدذ التحدديث قبدل مدا تمدعمدن مجتمدع تقليددي أو مج

 .نسبيا ستقرةموال اقتصاديا تقدمةمال الغربية الدول يزمي اجتماعي

 المحليدة التنميدة كاند  فدنذا هنفسد الوقد  فدي المحليدة التنميدة دافهدأ أحدد ثدلمي والتحدديث

 قيدقتحو األفدراد معيشدة مسدتوى تحسدين ىإلد سدطرةمال التنمويدة البدرامج خدالل مدن تهددف

تحدديث و رفيعدا فنيدا صصداتخ األنشدطة صدصتخ يتضدمن التحدديث كدان وإذا اإلنسدان يدةهرفا

 ةفمد فلديس الفدرص، وتكدافؤ التن ديم ترشديد و متجانسدا تكدامال وتكاملهدا االقتصدادية الوظدائف

 التنميدة عمليدة يهدو أشدمل عمليدة ضدمن تدواهمح يهد التحدديث عمليدة كدون علدى  تدرااع

                                                             
  7 ،ص 1993 الوي، محمد دار : األردن ، النامية والدول اإلدارية التنمية زويلف، حسن مهدي  -1
 جامعة ماجستير، رسالة بوعريريج، وبرج المسيلة لواليتي دراسة بالجزائر، المحلية التنمية في المهني المجتمع دور الالوي، عبد السالم عبد-2

 ) كلية ورقلة
 .50،ص2011-2010 السياسية، العلوم قسم السياسية، والعلوم الحقوق

 7 ،ص 1993 الوي، محمد دار : األردن ، النامية والدول اإلدارية التنمية زويلف، حسن مهدي - 3
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 أجدل مدن وذلدك برقيقهدا ىإلد المحليدة والمجتمعدات تخلفدةمال الددول تسدعى التدي المحليدة

 .(1)الحضاري بالركب االلتحاق

 التنميدة تتضدمن بينمدا الصدافي القدومي النداتج فدي زيدادة ندييع االقتصدادي النمدو فمدثال

 أن ندىعمب والسياسدي، واالقتصدادي االجتمداعي الن دام فدي أساسدية تيدراتغ ذلدكي إلد إضدافة

 يخددم يكلديهال يدرالتغي ذاهدو النمدو هيتطلبد ال االقتصداد فدي يكليداه والتحد تتضدمن التنميدة

 .(2)االقتصادية العناصر ىإل باإلضافة وسياسية اجتماعية جوانب

 فدي تيدراتغ حددو ى إلد يريشد صدطل مال ذاهد بدأن حسدن مددمح الباسد  عبدد يدرى يدر:التغ-

 زهيديم واضد  اهتجدا يدرالتغ ذاهدل يكدون وقدد تقددما أو ارتقداء يكدون أن دون واألشدياء رهال دوا

 ألن ذلدك لفداتخ أو نكدوس يكدون وقدد تقددم أو ارتقداء يكدون قددير فدالتغ وسديكون كدان عمدا

 الدبع  فدي والتخلدف والتدأخر حياتهدا رهم دا بعد  فدي االرتقداءو التحسدن تشدهد المجتمعدات

 والتتحدد حدددو  ويددر هددالتغي أن ىإلدد Philip Roob" روب فليددب" بهويددذ األخددر

 يدرتغي عمليدة لكونهدا يددرللتغ اإليجددابي الجانددب تتضددمن والتنميددة اهتجدا أي فددي اجتماعيدة

 جواندب كدل فدي المجتمدع أفدراد لكدل أفضدل حيداة ونحد موجهدة ادفدة،هو مقصدودة سدريعة

 .(3)حياتهم

 :خصائص التنمية 

 نمداوإ االقتصدادي الجاندب علدى فقد  لديس ينطدوي شدامل تغيدر فالتنميدة : الشدمولية -

 لدىع المجتمدع مدع تتعامدل وهدي  واألخالقدي واالجتمداعي أيضدا الثقدافي والسياسدي

 .متكامال ن اما كونه أساس

 تمرمسد تغيدر فدي المجتمدع دام مدا اسدتمرارية طبيعدة ذات أنهدا إذ : االسدتمرارية -

 .ومتطلباته حاجاته في

 لدىع تعتمدد إراديدة عمليدة بدل عشدوائية ليسد  فهدي :طةلولسد واعيدة إراديدة عمليدة -

 .معينة دافهأ ىإل سبق للوصولمال التخطي 

 وأداء كفدداءة زيدادة طريدق عدن المجتمددع يددةهرفا قيددقتح غايتهددا ادفددةه عمليدة -

 .(4)هأنشطت تلفمخ

 

 

                                                             
 قسنطينة، جامعة ماجستير، رسالة سكيكدة، والية في ميدانية دراسة المحلية، التنمية معوقات رضا، أشرف راب  ونية - 1

 .20، ص 1999-1998االجتماع، علم معهد
 للدراسات العربي المركز واالقتصادية، االجتماعية التنمية لعمليات المعوق اإلداري الفساد محمود، ونعمي الدين صالح - 2

 55،ص1994والتدريب، األمنية
 21المرجع نفسه ،ص - 3
 .08مرجع سابق ،ص  زويلف حسن مهدي - 4
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  :وأهدافها تعريف التنمية المحلية :الثانيالمطلب 

 نداكه كاند  حيدث ينالبداحث تمدامهبا ح يد  فقدد المحليدة التنميدة موضدوع ألهميدة ن درا

 : منها نذكر أن كنمي تعاريف عدة

 ذههد ترتيدب أو دافدههوأ هحاجاتد ديددتح مدن المجتمدع بهدا يدتمكن عمليدة يهد المحليدة التنميدة-

 تلددك قابلددةمل العمددل فددي والرغبددة الثقددة إذكدداء فمأولوياتهددا، بحسددب دافهددالحاجددات واأل

 التعداون روح تمتدددو تنمدو الطريدق ذاهد ومدن اهدإزاء بعمدل بٍالقيددام داف،هدواأل الحاجدات

 .(1)المجتمع في والتضامن

 االجتمداعي العمددل ألسددلوب حدديث مفهددوم بأنهددا : صددابر الددين محددي عرفهددا كمدا

 االجتماعيدة العلدوم منداهج مدن وقواعدد أسدس علدى يقدوم ددة،محد منداطق واالقتصدادي فدي

 لوالعمد التفكيدر طريقدة فدي حضداري يدرتغي إحددا  علدى يقدوم ذا األسدلوبهدو واالقتصدادية

 سأسدا علدى قائمدا الدوعي ذلدك يكدون وأن المحليدة، وعدي البيئدة إفدارة طريدق عدن والحيداة

 كدل يفد يعداجم المحليدة البيئدة أعضداء مدن جاندب والتنفيدذ واإلعدداديدر التفك فدي شداركةمال

 .وإداريا عمليا ستوياتمال

 تعداونال قيدقتح كدنمي بواسدطتها التدي العمليدة يهد : المحليدة للتنميدة آخدر تعريدف وفدي

 داتوالوحد المحليدة المجتمعدات سدتوىمب لالرتقداء والحكدومي الشدعبي المجهدودين بد الفعدال

 كانلسد الحيداة نوعيدة تحسدين من ددور مدن وحضداريا وفقافيدا واجتماعيددا اقتصدداديا، المحليدة

 ةشدامل من ومدة فدي المحليدة اإلدارة مسدتويات مدن مسدتوى أي فدي المحليدة التجمعدات تلدك

 .ومتكاملة

 احتياجدات عدن لتعبدر ليدةمح عامدة سياسدة إطدار فدي تدتم التدي ييدرالتغ عمليدة إذا يهد

 اديمددال الدددعم مددن واالسددتفادة شدداركةمبال ينالمحليددين واطنمددال وإقندداع المحليددة الوحدددة

 .(2)الوطنية الوحدة أفراد لكل عيشةمال رفع مستوى ىإل وصوال للحكومة عنويموال

 :أهداف التنمية المحلية 

 المحليدة التنميدة دافهدأ ىأولد مدن الددخل فدي الزيدادة تعتبدر : المحلدي الددخل زيدادة -

 فدي الزيدادة كمعددل عوامدل هكمدتح لديمح تمدعمج أي فدي الحقيقدي الددخل فزيدادة

 فدي الزيدادة معددل كدان كلمدا فمدثال اديدةموال الفنيدة المجتمدع وإمكانيدات السدكان

 فدي للزيدادة أعلدى نسدبة قيدقتح علدى للعمدل الدولدة اضدطرت كلمدا يدراكب السدكان

 والفنيددة اديددةمال اإلمكانيددات علددى تتوقددف الزيددادة ذههدد حدددود أن يددرغ الدددخل

                                                             
 .15ونية رابح اشرف رضا ،مرجع سابق ص  - 1
  (بلديات فال  باتنة بوالية ميدانية دراسة المحلية الجماعات فعالية على وأفرها التن يمية المعوقات ساكري، الصال  - 2

  التوتة، عين – قسديس باتنة

-2007 والديمغرافيا، االجتماع علم قسم اإلسالمية، والعلوم االجتماعية العلوم كلية باتنة جامعة ماجستير، ،رسالة نموذجا

 212ص 2008
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 حققد ت كلمدا والكفداءات األمدوال رؤوس تدوافرت فكلمدا والدولدة، المحلدي للمجتمدع

 .المحلي الحقيقي الدخل في للزيادة أعلى نسبة

 مسدتوى رفدع أجدل مدن باسدتمرار الناميدة الددول تسدعى : عيشدةمال مسدتوى رفدع -

 مدا يقهداقتح تعدذرةموال للحيداة، اديدةمال الضدرورة بدأن أيقند  ألنهدا اهدأفراد معيشدة

 دفهدال ذاهد أن دنجد ذاهدل المحليدة المجتمعدات للسدكان عيشدةمال مسدتوى يرتفدع ملد

 فدةلكا قيقهداتح علدى المحليدة التنميدة تعمدل أن يجدب التدي دافهداأل مهدأ ينبد مدن

 .المحلي المجتمع أفراد

 احتياجداتهم المحلدي المجتمدع داخدل لألفدراد إن :لألفدراد األساسدية الحاجدات إشدباع -

 إذا ليوبالتدا سدكن،موال والتعلديم كدالعالج الحيداة تصدعب بددونها والتدي األساسدية

 مسدببات أحدد أن القدول أمكنندا االحتياجدات ذههد مدن واحدد ؤشدرمل غيداب حدد 

 حددو  مندع الحالدة ذههد فدي المحليدة التنميدة دافهدأ مدن يوبالتدال تواجدد قدد التخلدف

 .(1)وغيرها التعليم فرص وإتاحة مثال، اعةمج

 اسدتخدام طريدق عدن ذاهدو اهاسدتمرار وتأكيدد المجتمدع فديين واطنمدال جهدود تنميدة -

 طريدق عدن تنميتهدا علدى الطدرق بشدتى والعمدل المجتمدع فدي البشدرية واردمدال كدل

 .(2)مارسةموال والتدريب التعليم

 :المحلية التنمية مرتكزات: الثالث المطلب

 

 :منها رنذك متعددة المحلية التنمية لمجاالت بالنسبة :المحلية التنمية مجاالت .1

 واردمددال واسددتغالل وتن دديم تحسددين عمليددة بهددا يقصددد التددي: االقتصىىادية التنميىىة 

 أسدرع عددلمب والخددمات السدلع مدن الكلدي اإلنتداج زيدادة بهددف تاحدةمال والبشدرية اديدةمال

 اإذ الحقيقدي الفدرد دخدل فدي متوسدطة زيدادة قيدقتح بهددف السدكان فدي الزيدادة معددل مدن

 اهمسدتوتحسدين و الفدرد دخدلتحسدين  طريدق عدن ماديدا اإلنسدان يدةهرفا يهد التنميدة فغايدة

 الوضدعية لتطدوير ططداتمخ لوضدع أساسدا تهددف االقتصدادية التنميدة أن كمدا عيشدي،مال

 وحتددى الزراعددي أو الصددناعي الجانددب فدي كاندد  سددواء المحليددة للمجموعددة االقتصدادية

 .القاعدية نش تمال

 االجتمداعي الجاندب بتنميدة تمدامهلال يسدعى تنمدوي المجد يهدو:  االجتماعيىة التنميىة 

 علدى كيدزترلل اإلنسداني العنصدر وهد فهدوممال ذاهد رهجدو أن حيدث الواحدد اإلقلديم ألفدراد

 فدي الثقدة وخلدق ،هبد للنهدو  الراميدة البدرامج وتنفيدذ إعدداد فدي  الفدرد مشداركة قواعدد

 الضددمان وهددو التعلدديم اإلسددكان، الصددحة،:  مثددل االجتماعيددة التنميددة بددرامج فعاليددة

 عنصريين: على تشتمل المحلية االجتماعية األوضاع تغيير أن . كما(3)االجتماعي

 .العصر ظروف تساير مل التي ةمالقدي االجتماعية األوضاع يرتغي :األول
                                                             

 30،31ونية رابح اشرف رضا ،مرجع سابق ص ص  -1
 السياسية العلوم ،قسم واإلعالم السياسية العلوم كلية الجزائر جامعة ، ماجستير ،رسالة المحلية التنمية في المدني المجتمع ،دور سفيان ريدالوي - 2

 .50،ص 2010 الدولية،ماي والعالقات
-2010 وعلوم التسيير، التجارية العلوم االقتصادية العلوم كلية الجزائر جامعة دكتوراه، أطروحة وآفاق، واقع الجزائر في المحلية التنمية تمويل ، -3

 ،20،ص ص 2011
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 لألفدراد ويسدم  مسدتحدفة وقديم جديددة عالقدات هعند تنبثدق اجتمداعي بنداء إقامدة :الثداني

 .(1)طالبمال إشباع من كنمم قدر أكبر بتحقيق

 اعتبدار علدى مدا دولدة فدي القدائم السياسدي الن دام تنميدةى إلد تهددف : السياسىية التنميىة 

 باسدتيعاب لدو تسدم  مروندة السياسدي الن دام اهقتضدامب يكتسدب عمليدة يهد السياسدية التنميدة أن

 التدي شدكالتمال مواجهدة علدى القددرة هوتكسدب المجتمدع علدى تطدرأ التدي االجتماعيدة تيدراالتغ

 بأشدكال باألخدذ اذوهد.(2)ه واسدتقرار هفعاليتد مدن يزيدد امدل البعيدد دىمدال فدي المجتمدع هتواجد

 يلتدول ثلدونهممي مدن اختيدار فدي ينواطنمدال حدق فدي تمثلدةلموا يدةهيرالجما الشدعبية شداركةمال

 يلعددب السياسددية شدداركةمال خددالل مددن يالمحليددة،وبالتال المجددالس أعضدداء كاختيددار السددلطة

 .السياسية التنمية مسيرة دعم في يراكب دورا واطنمال

 علدى القددرة لدذا فعالدة إداريدة قيدادة بتواجدد اإلداريدة التنميدة تدرتب : اإلداريىة التنميىة 

 روح ن مدةمبال ينالعدامل األفدراد فدي يغدرس كمدا ،هومسدتويات التن ديم جواندب فدي النشداط بدث

 ىإلد والتطلدع دافهداأل تحقيدق  ىإلد تسدعى بطدةتراوم واحددة اعدةجم بدأنهم واإلحسداس التكامدل

 وتطدوير بتنميدة أكثدر يدرتب  اإلداريدة التنميدة مفهدوم أن كمدا ازات،نجدواإل العطداء مدن زيددمال

 وزيددادة اإلداريددة ؤسسدداتمال فددي والفعاليددة الكفدداءة لتحقيددق اإلدارة فددي البشددرية القدددرات

  .(3)أدائها مستوى ورفع تواجهها التي شاكلمال حل على وقدرتها مهارتها

 :اهأبرز من سمات بعدة تتصف :المحلية التنمية خصائص .2

 ركديح تفاعدل عمليدة فهدي عدابرة، عرضدية حالدة وليسد  فرعيدة عمليدة المحليدة التنميدة أن  -

 هئبأعضدا االجتمداعي، الجسدد فدي مسدتمرة حركدة تقتضدي أنهدا إذ ومتجددد، مسدتمر دينداميكي

 أجدل ومدن السياسدية للجماعدة تجدددةمال طالدبموال الحاجدات إشدباع بغيدة تنوعدةمال هوأبنيتد

 .الجماعة لتلك العليا ثلموال القيم من االقتراب

 لدوطنا مدن الفرعيدة األقداليم تسدتهدف وواعيدة، ومتعمددة موجهدة عمليدة المحليدة التنميدة -

 تخطي بدال ويقصدد ططدة،مخ إراديدة عمليدة يهد بدل تلقائيدة أو عشدوائية ليسد  أنهداندي يع ذاهدو

 يددققتح ونحدد والسدعي وضددوعيةمب الذاتيددة القددرات ديدددتحو للمسددتقبل، والن ددر التدددبر نداه

 .والكفاءة الفعالية من قدر بأقصى السياسية الجماعة دافهأ

 رادةإ يهد شدعبية، اعيدةجم إرادة تتطلدب واعيدة إراديدة عمليدة المحليدة التنميدة كدون إن -

 الدتخلص فدي والرغبدة بدالتخلف والشدعور وعدي يقضدي ذاهدو التخلدف مدن والدتخلص يدرالتفك

 ني. والوط المحلي ككل دنيمال المجتمع قبل من همن

 التنميدة يرتسد أن ندييع والتكامدل للتجزئدة قابلدةيدر غ متكاملدة عمليدة عامدة بصدفة التنميدة إن -

 تنميدة سدتحيلمال مدن يكدون لدذلك وتبعدا متوازندة بطريقدة سدتوياتموال القطاعدات  جميدع فدي

 الريدف شدكالتمب متمافدل  تمدامها دون ديندةمال مشدكالت حدل أو التعلديم دون مدثال الصدناعة

 التكامدل فكدرة تقدوم نداكهو واحددا، عضدويا كدال يشدكل المجتمدع أن التكامدل مفهدوم وأسداس

                                                             
 المكتب : مصر المجتمع(، وتشخيص العمل بحو  االستراتيجيات–المعاصرة  االتجاهات (المحلية المجتمعات تنمية خاطر، مصطفى أحمد -1

 44 ص ، 2005 الجامعي الجديد،
 47 ص ، 2011 - الجامعية المطبوعات ديوان 4 الجزائر ،)وإشكاليات قضايا (الجنوب بلدان في السياسية التنمية في دراسات طاشمة، بومدين - 2

 22،23خيضر ،مرجع سابق ص ص  خنفري - 3
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 فدي والتكامدل النشداط هأوجد يدعجم ينبد تبدادلمال االعتمداد تأكيدد فدي أساسدي بددور والشدمول

 .(1)مية التن

 : رئيسية نماذج فال  ناكه : المحلية التنمية نماذج .3

I. التكاملي النموذج  : 

 ليدةالمح المجتمعدات كامدل تهدم التدي البدرامج مدن موعدةمج فدي النمدوذج ذاهد ويتمثدل 

 تشدمل يهدو صدحراوية، ريفيدة، حضدرية، الدولدة، فدي الجغرافيدة نداطقمال كافدة تشدمل أي

 .واالجتماعية االقتصادية القطاعات كافة

 اللخد مدن اإلنمدائي التدوازن قدقيح التدي البدرامج يشدمل الدذي وهد التكداملي والنمدوذج

 علدى وذجالنمد ذاهد يقدوم كمدا والشدعبية، والمحليدة الحكوميدة الجهدود ين بد والتعداون التنسديق

 معداتالمجت داخدل المحليدة التنميدة مؤسسداتير تدوف بغدر  سدتمرةمال المحليدة التنميدة مبددأ

 سدتوياتمال علدى القائمدة الوطنيدة واألجهدزة ركزيدةمال األجهدزة عليهدا تشدرف والتدي المحليدة

 .الوطنية التنمية من جزء يه المحلية التنمية ألن والمحلية ركزيةمال اإلدارية

 ةفابتد قندوات خدالل مدن زدوجمدال االتصدال شدبكات تدوافر النمدوذج ذاهد لنجداح طتريشد

 تمؤسسددا خددالل مددن الوظيفيددة النوعيددة يئددةهوال ركزيددة،مال العليددا يئددةهالين بدد ومسددتمرة

 و ئيدة،اإلنما البدرامج وتنفيدذ ومتابعدة مراقبدة علدى تصدهر كةترمشد أو دائمدة ولجدان يئداتهو

 دارةإ عدن سدؤولةمال والتن يميدة اإلداريدة سدتوياتمال تكامدل طريدق عدن إال ذاهد يتدأتى لدن

 تخداذا يفد الالمركزيدة مدنين  معد قددر تدوفر ظدل فدي وذلدك القوميدة والتنميدة المحليدة التنميدة

 .دولةلل العامة الخطة إطار في المحلية التنمية برامج تنفيذ على تع    التي القرارات

II. التكييفي النموذج  

 علدى ينبثدق  منهمدا كدل برندامج أن كدون فدي التكداملي النمدوذج مدع النمدوذج ذاهد يتفدق 

 علددى يركددز التكييفددي النمددوذج كددون فددي ثددلمي بينهمددا الخددالف ولكددن ركددزيمال سددتوىمال

 علدى مدادواالعت الذاتيدة الجهدود ىإلد اإلشدارة خدالل مدن وذلدك المحلدي المجتمدع تنميدة عمليدات

 ارياإلد التن ديم فدي تيدراتغ اسدتحدا  النمدوذج ذاهد يتطلدب ال كمدا الشدعبية، التن يمدات

 شدرفملا التن يمدي الجهداز يلحدق أن ويددكن ،همند ندوع أي ظدل فدي للتنفيدذ قابدله ألند القدائم

 .قائم إداري جهاز بأي اهتنفيذ على

III.المشروع نموذج : 

 قيطبد يدراألخ ذاهد لكدون وذلدك النمدوذجينوبدين  شدروعمال نمدوذجبدين  اخدتالف نداكه 

 مشددروع النمددوذج ذاهدد أمثلددة ومددن تميدزةمال خصوصدياتها لددذا معينددة جغرافيددة منطقددة فدي

 .بالسودان الجزيرة

 أن كدنمي األغدرا  تعدددمال النمدوذج ذاهد أن التنميدة بشدؤون ينهتمدمال بعد  ويدرى

 نجاحده فبد  مدا إذا القدوي سدتوىمال علدى يطبدق اسدتطالعيا أو ريبيداتج نموذجدا ثابدةمب يكدون

 .(2)المحلية ناطقمال ناه قصودموال التجريبية، ناطقمال في هوفعاليت

 

                                                             
 .48عبد السالم عبد الالوي ،مرجع سابق ،ص  - 1
 .27ونية رابح أشرف رضا ،مرجع سابق ،ص - 2
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 :المحلية التنمية عناصر .4

 نأ القدول نسدتطيع دول لعددة المحليدة التنميدة بدرامج مدن العديدد اسدتقراء خدالل مدن

 : يلي فيما الدينامكية العملية لتلك اعتمدت أساسية عناصر ناكه

 البنائي التغير: 

 ندبجوا يدعجم ستمد ألنهدا امدةه وجدد حساسدة دينامكيدة عمليدة المحليدة التنميدة تعتبدر

 يددةبنائ تيددراتغ د تحدد التددي واالقتصددادية االجتماعيددة المجدداالت وتشددمل المحلددي المجتمددع

 مدن الندوع ذاهدو المحليدة، التنمويدة البدرامج فدي والتكامدل التدوازن يسدوده الدذي المجتمدع داخدل

 .العالقات وطبيعة والن ماألفراد  أدوار يشمل نائي الب يرالتغ

 مداتوتن ي أدوات ظهدور يسدتلزم الدذي يدرالتغ مدن الندوع ذلدك البندائي يربدالتغ ويقصدد

 فدي ةالقائمد والتن يمدات األدوار عدن نوعيدا اختالفدا تلدفتخ جديددة، واقتصدادية اجتماعيدة

 والعالقددات والددن م رهال ددوا فدي يددركب تحددول حدددو  ىإلدد الندوع ذاهدد ويفضددي المجتمدع،

 .المحلي المجتمع في السائدة

 أو يداكل واجتمدداعي اقتصددادي بنائيدايدرا تغ تتطلددب المحليدة عمليددة التنميدة كاندد  وإذا

 واألدوات والعالقددات والتن يمددات الددن م علددى تعددديالت بندخددال يكددون ذلددك فددنن جزئيددا

 وهد الدذي تقدبال األقدل الحدال مدن لالنتقدال بعضدها أو المحلدي المجتمدع فدي القائمدة والتفداعالت

 أفدراد موافدقغيدر ت ىإلد يدؤدي البندائي يدرالتغ فدنن وكدذلك تقدبال، أكثدر حدال ىإلد فعدال هعليد

 .يةالتنمو مراحلها في المحلية للمشروعات اديةمال زاتنجااإلتجاه  المحلي  المجتمع

 القوية الدفعة : 

 علدى تسدتند قويدة دفعدة مدن اهدل بدد فدال رجدوةمال دافهاهدأ المحليدة التنميدة حقدقت حتدى

 أن يجدب كمدا األمدام،ى إلد عجلتهدا دفدع يددكن حتدى والبشدرية اديدةمال العوامدل كدل جيددتنب

 ويدةاألول تكدون بحيدث لدو، األساسدية الحاجدات مدع المجتمدع فدي بذولدةمال األنشدطة تتوافدق

 .مباشرة حياتهم في األفراد تهم التي للمشروعات

 دا بنحد واالقتصدادي االجتمداعي المجدال فدي القويدة الدفعدة د تحد أن أيضدا كدنمي كمدا

 زيعداتو الخددمات وزيدعين توبدين واطنمدال ينبد والددخول الثدروات فدي التفداوت تقلدل تيدراتغ

 فدي والتوسدع العدالجين وتدأم اإلمكدان بقددر انيدامجو إلزاميدا التعلديم وجعدل األفدراد ين بد عدادال

 .بالخدمات تتعلق التي شروعاتمال من ذلك يروغ اإلسكان مشروعات

 السدلطات مدن كدل جهدود تضدافر يإلد حاجدة فدي المحليدة التنميدة فدنن األمدر حقيقدة وفدي

 قناعددة عددن الشددعبية شدداركةمال جانددب ىإلدد المحليددة يئدداتهوال الددبالد فددي القائمددة الرسددمية

 أو رسدم فدي سدواء األحاديدة السديطرة غيداب بددورهين يعد ذاهدو زائدف، يدرغ ووعدي وبدنرادة

 لعمليدة قويدة دفعدة يشدكل هأساسد فدي ذاهد المحليدة،وكل التنميدة وبدرامج مشدروعات تنفيدذ

 .(1)المحلية التنمية

 

 

                                                             
 .82ونية رابح أشرف رضا، مرجع سابق، ص - 1
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 المالئمة االستراتيجيات  

 نائيداب يدراتغ تتضدمن أن البدد غاياتهدا وبلوغهدا دافهاهدأ المحليدة التنميدة تتحقدق حتدى

 الوطنيدة مؤسسداتها بكامدل الدولدة مدن كدل جهدود بتضدافر قويدة هدفعد تتضدمن كمدا شدامال

 أخدرى، جهدة مدن شدرائحهم ختلدفمب المحليدة التنميدة فدي ينشداركموال جهدة مدن والمحليدة

 يجيةاإلسدترات وهدو أال فالدث عنصدر يإلد ماسدة حاجدة فدي أنفسدنا نجدد األمدر حقيقدة فدي ولكدن

 .التنموية الخصوصيات تراعي التي الئمةمال

 فتلدتخ المحليدة المجتمعدات بدأن عامدة بصدفة التنميدة خبدراء لددى جليدا الواضد  ومدن

 فددي تمثلددةمال عنويددةموال ديددةماال واإلمكانددات المجتمعددات بدداختالف الددبع  بعضددها عددن

 توىمسد ىإلد باإلضدافة األمدوال، رؤوس وكدذلك والتكنولوجيدة والبشدرية الطبيعيدة واردمدال

 عدن يددكهنا الواقدع، أر  علددى اهسدديدتجوب التنمويدة خططدداتمال علدى والسدديطرة الدتحكم

 رجددةبالد يتوقددف حيلددةم تنميددة أي احنجدد فددنن يوبالتددال والثقافيددة، التاريخيددة الخصوصدديات

 ال التدي الشدروط مدن لدةجم ىإلد تسدتند و بدقدة، روسدةمد مالئمدة تيجيةتراسدإ علدى ىاألولد

 : يهو عنها االستغناء كنمي

 التنميددة لنشدداطات بالنسددبة ذاهدد كددان وسددواء األولويددات بن ددام األخددذ •

 .تعددةموال ختلفةمال طاعتهاق أو المحلية

 .الكيفي اهتجاال جانب ىإل الرقمي الكمي اهتجباال األخذ •

 .هوتطلعات الحقيقية المجتمع إمكانيات ينب وازنةمال •

 نمدد االجتماعيددة والتنميددة جهددة مددن االقتصددادية التنميددةين بدد وازنددةمال •

 .أخرى جهة

 التنمويددة الخطدد  التنمويددة والبددرامج شدداريعمال تكددون أن يجددب كددذلك •

 .واقع من نابعة

 االبتعدداد ىإلدد اإلشددارة يتضددمن هذاتدد حددد فددي ذاهددو هنفسدد المحلددي المجتمددع

 التقددددم اهدددرهظا فدددي برمدددل التدددي زةهالجدددا األجنبيدددة اتجياتتراسددد عدددن

 .والتخلف والتبعية الفقر تكريس باطنها وفي يةهوالرفا والتطور
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 نهدداأل المحليددة الجماعددات ىإلدد الجزائددر فددي المحليددة التنميددة مسددؤولية تعهددد

 يريتسدد فددي ةهمسددامال و شدداركةمال أجددل مددنين المحليددين للمددواطن منبددر ثابددةمب تعددد

 المجددالس فددي مهددل ممثلددين انتخدداب لخددال مددن حقددوقهم عددن الدددفاع و شددؤونهم

 الدسددتور إعتبدددر فقددد الجزائددر فددي المحليددة الجماعدددات يددةهمأل ن ددرا المحليددة،و

 رازإلبدد قنتطددرف سددو هومندد,الددبالد فددي الالمركزيددة قاعدددتا اهمدد والبلديددة الواليددة

 .الجزائر في المحلية التنمية في منهما كل أدوار مهأ

 التنظيم القانوني للجماعات المحلية:األول: المبحث 

ات فدي الجماعد تعتبر الجماعات المحلية الركائز القاعديدة ألدي ن دام أساسدي وتدزداد أهميدة هدذه 

ارسددة التددي تعتمددد علددى التسدديير الالمركددزي الددذي يعطددي هامشددا  كبيددرا  مددن الحركددة فددي المم األن مددة

 المحلية.

اشدرة مب إن الن ام الالمركزي يجسد الديمقراطيدة التدي تمدن  لسدكان المنداطق المحليدة الحدق فدي

زيدة إذن الالمرك 2.شؤونهم ومرافقتهم بأنفسهم عن طريق مجالس منتخبة كمدا هدو الحدال فدي الجزائدر

فدي  داريدةاإلوتوزيع سلطات الوظيفة  مفهومها هو الن ام الذي يقوم ويستند على أساس تفتي  اإلدارية

خصصدة المركزية الحكومة من جهة وبين هيئات ووحدات إدارة أخرى مسدتقلة ومت اإلدارةالدولة بين 

جود رقابة على أساس إقليمي جغرافي من ناحية، وعلى أساس فني وموضوعي من ناحية أخرى مع و

تورية لضدمان وحددة الدولدة السياسدية والدسد الالمركزيدةوصائية إدارية علدى هدذه الوحددات والهيئدات 

ة وبدين ، ولضمان نجاح عمليدة التنسديق بدين رسدم السياسدة العامدة والخطد  الوطنيدواإلداريةوالوطنية 

 و انجازها . تنفيذها

 .10-11التنظيم القانوني للبلدية على ضوء القانون : االول المطلب

مركزيددددة نصدددد  عليهددددا جميددددع دسدددداتير الدولددددة الجزائريددددة الالة دتعتبددددر البلديددددة قاعدددد

إلدددى يومندددا هدددذا وهدددي ذات وجدددود قدددانوني حسدددب مدددا تضدددمنته المدددادة  1963المسدددتقلة مدددن سدددنة 

المركزيدددة ممثلدددة  دارةاإلل الدراسدددات تعتبدددر ال، ومدددن خددد(1) مدددن القدددانون المددددني الجزائدددري 49

كدددل القدددرارات المتعلقدددة بشدددؤون  وإصددددارعمدددال األفدددي الدددوزارة فدددي أي دولدددة كانددد  قيدددام بكدددل 

بالمجدددددالس  سددددتعانةاالإمكاناتهددددا وظروفهدددددا أصددددب  مددددن الضددددروري  اخددددتالفقدددداليم علددددى األ

قلددددديم واليدددددة كانددددد  أم بلديدددددة كدددددونهم أقدددددرب وأعلدددددم بالحاجيدددددات اإلالمنتخبدددددة لتسددددديير شدددددؤون 

الديمقراطيدددة و بالبلديدددة  المتعلددق عدددن 10/11قلدديمهم فقدددد كدددرس القدددانون إلالضددرورية لدددأل فدددراد 

                                                             
1 
 ..1975سنة  75المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد  1975ديسمبر  25المؤر  في  58-75األمر  -
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بدددأن " يشدددكل المجلدددس الشدددعبي البلددددي إطدددار يمثدددل قاعددددة الالمركزيدددة  103فدددي الدددنص مادتددده 

 .(1) ةومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومي

 :البلدية: تعريف أوال

ولددددددى مددددددن القددددددانون البلدددددددي الصددددددادر األعددددددرف المشددددددرع البلديددددددة بموجددددددب المددددددادة 

بدددددددددأن " البلديدددددددددة هدددددددددي الجماعدددددددددة اإلقليميدددددددددة  1967/01/18بتددددددددداريخ  27/67بددددددددداألمر 

السياسدددددددددية واإلداريدددددددددة واالقتصدددددددددادية واالجتماعيدددددددددة والثقافيدددددددددة األساسدددددددددية" وعرفهدددددددددا 

 1990أفريدددددددل  07المدددددددؤر  فدددددددي  08/90بموجدددددددب المدددددددادة االولدددددددى مدددددددن القدددددددانون رقدددددددم 

المتعلدددددددق بقدددددددانون البلديدددددددة علدددددددى أنهدددددددا " الجماعدددددددة اإلقليميدددددددة األساسدددددددية التدددددددي تتمتدددددددع 

المددددددددالي " وال شددددددددك أن التعريددددددددف الثدددددددداني يعكددددددددس  اللسددددددددتقنويددددددددة واالبالشخصددددددددية المع

، كمددددددا (2) الوظددددددائف المثيددددددرة للبلديددددددة ومهامهددددددا المتنوعددددددة فددددددي ظددددددل الفلسددددددفة االشددددددتراكية

المتعلددددددددق بالبلديددددددددة  2011جددددددددوان  22المددددددددؤر  فددددددددي  10/11عرفهددددددددا القددددددددانون رقددددددددم 

 للدولدددددة، بموجدددددب المدددددادة األولدددددى منددددده بدددددأن " البلديدددددة هدددددي الجماعدددددة اإلقليميدددددة القاعديدددددة

وتتمتددددددع بالشخصددددددية المعنويددددددة والذمددددددة الماليددددددة المسددددددتقلة" وتعتبددددددر مددددددن خددددددالل المددددددادة 

اإلقليميدددددددة الالمركزيدددددددة ومكدددددددان  الثانيدددددددة مدددددددن نفدددددددس القدددددددانون: " البلديدددددددة هدددددددي القاعددددددددة

وتشدددددكل إطدددددار مشددددداركة المدددددواطن فدددددي تسددددديير الشدددددؤون العموميدددددة للممارسدددددة المواطندددددة 

. " 

ث تتمتددددددع إن للبلديددددددة مكانددددددة مهمددددددة فددددددي التن دددددديم اإلددددددداري للدولددددددة الحديثددددددة حيدددددد    

 بخصائص عديدة منها:

 مركزية إقليمية.الإن البلدية هيئة إدارية  •

متعدددددددددددة سياسدددددددددية للبلديدددددددددة فدددددددددي الن دددددددددام اإلداري الجزائدددددددددري إختصاصدددددددددات  •

ة واجتماعيددددددة وفقافيددددددة ألددددددن البلديددددددة تعددددددد الخليددددددة األساسددددددي واقتصدددددداديةواداريددددددة 

اإلجتماعيددددددددة والسياسددددددددية واالقتصددددددددادية  للدولددددددددة الددددددددج ازئريددددددددة فددددددددي الميددددددددادي

 .3والثقافية

 جميدددددع أعضددددداء المجلدددددس الشدددددعبي البلددددددي يدددددتم إختيدددددارهم عدددددن طريدددددق اإلنتخددددداب  •

لتددددددي ائية وبالتددددددالي يسددددددتبعد أسددددددلوب التعيددددددين تمامددددددا إال فددددددي الحدددددداالت االسددددددتثنا

 نص عليها القانون صراحة.

                                                             
2
 87، ص 2011، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 10/11عالء الدين عشي، شرح قانون البلدية  -

 

.214-132، ص ص 2011، مطبعة سخري الوادي، 2011الجزء األول، طبعة  فريد قصير مزياني، القانون اإلداري،.61عالء الدين عشي، المرجع نفسه، ص  -3 1
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ن ددددددام الوصدددددداية المطبددددددق علددددددى البلديددددددة الددددددوارد فددددددي مختلددددددف نصددددددوص قددددددانون  •

البلديددددددة دقيددددددق ومعلددددددم وصددددددارم يجددددددب علددددددى القددددددائمين علددددددى البلديددددددة التقيددددددد بدددددده 

 (.1)باطلة وغير مشروعة ومداوالتهماعتبرت أعمالهم  الوارد

 :ثانيا: هيئات البلدية

المتعلدددددق بالبلديدددددة نجددددددها  10/11مدددددن القدددددانون رقدددددم  15بدددددالرجوع إلدددددى ندددددص المدددددادة 

إلدددددى أن البلديدددددة تتدددددوفر علدددددى فالدددددث هيئدددددات للمداولدددددة ممثلدددددة فدددددي المجلدددددس الشدددددعبي  تشدددددير

 األمدددددينينشدددددطها  وإدارةتنفيذيدددددة يرأسدددددها رئددددديس المجلدددددس الشدددددعبي البلددددددي  البلددددددي، وهيئدددددة

 .(2)رئيس المجلس الشعبي البلدي العام للبلدية تح  سلطة

 يلي سنتطرق إلى كل هيئة على حدى:وفيما 

 المجلس الشعبي البلدي: .أ

 القددددددانون اإلطددددددارلقددددددد جعددددددل الدسددددددتور الجزائددددددري مددددددن المجلددددددس الشددددددعبي البلدددددددي 

 الدددددذي يعبدددددر فيددددده الشدددددعب عدددددن إرادتددددده ويراقدددددب عمدددددل السدددددلطات العموميدددددة كمدددددا جعلددددد 

ومكدددددددان مشددددددداركة المدددددددواطنين فدددددددي تسددددددديير الشدددددددؤون العموميدددددددة  الالمركزيدددددددةقاعددددددددتا 

 10/11للمجلدددددددس الشدددددددعبي البلددددددددي فدددددددي القدددددددانون  األساسددددددديالقدددددددانوني  اإلطدددددددارويتمثدددددددل 

 خدددددالله مدددددن مدددددن القسدددددم الثددددداني منددددد األولللبددددداب  األولالفصدددددل  السددددديماالمتعلدددددق بالبلديدددددة 

ه حيددددددث ن ددددددم كيفيددددددة عمددددددل المجلددددددس ووضددددددعية المنتخددددددب فيدددددد 61إلددددددى  16المددددددواد مددددددن 

 01/12بينمدددددا تدددددرك مسدددددألة تكوينددددده وانتخابددددده للقدددددانون العضدددددوي رقدددددم  مداوالتدددددهون دددددام 

المتضدددددددددددمن القدددددددددددانون العضدددددددددددوي المتعلدددددددددددق بن دددددددددددام  2012/01/12المدددددددددددؤر  فدددددددددددي 

 .االنتخابات

 تشكيل المجلس الشعبي البلدي: .1

يتشدددددددكل المجلدددددددس الشدددددددعبي البلددددددددي مدددددددن عددددددددد أعضددددددداء منتخبدددددددين الدددددددذين تدددددددم   

العدددددددام  االقتدددددددراعمدددددددن القدددددددوائم المرشدددددددحة علدددددددى مسدددددددتوى البلديدددددددة بموجدددددددب  اختيدددددددارهم

مدددددددن  65والسدددددددري المباشدددددددر، وذلدددددددك لمددددددددة خمدددددددس سدددددددنوات وذلدددددددك بموجدددددددب المدددددددادة 

التدددددددي تدددددددنص علدددددددى: " ينتخدددددددب المجلدددددددس  10/12رقدددددددم  لالنتخابددددددداتالقدددددددانون العضدددددددوي 

الشددددددعبي البلدددددددي والمجلددددددس الشددددددعبي الددددددوالئي لمدددددددة خمددددددس سددددددنوات بطريقددددددة اإلقتددددددراع 

وهدددددذا معنددددداه أن النددددداخبين ال يصدددددوتون علدددددى فدددددرد  ،(3)..."بي القدددددائم علدددددى القائمدددددة النسددددد

                                                             
 .99، ص 1988عمر صدوق، دروس في الهيئات المحلية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 1

لعلوم القانونية، تخصص إداري وادارة ابسمة لعور، التن يم القانوني للجماعات المحلية وأفره في تحقيق التنمية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في - 2
 34-35.، ص ص 2013عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

الصادرة في  01المتعلق بن ام اإلنتخابات، الجريدة الرسمية رقم  2012جانفي  12المؤر  في  12-01م من القانون العضوي رق 65أن ر المادة -3
.2012/01/14  
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بعدددددد المقاعددددد ولكددددل فددددرد أن يقدددددم قائمتدددده الخاصددددة  األفددددرادمعددددين بددددل علددددى قائمددددة مددددن 

 به والناخبون يختارون إحداها.

المتعلدددددددق بن دددددددام اإلنتخابدددددددات الشدددددددروط  01/12وبدددددددين القدددددددانون العضدددددددوي رقدددددددم 

التددددددي  78العامددددددة والخاصددددددة للمترشدددددد  لعضددددددوية المجلددددددس الشددددددعبي البلدددددددي فددددددي مادتدددددده 

القدددددوانين  األغلدددددب اإلصدددددالحإلدددددى أن المشدددددرع عمدددددم عمليدددددة  خاللهدددددامدددددن  اإلشدددددارةتجددددددر 

سددددددنة فقددددددد  18سددددددن اإلنتخدددددداب إلددددددى فطالمااااااا  فاااااا   فرصددددددة أكبددددددر الشددددددباب وإعطائدددددده

 .(1)سنة 23شعبي البلدي إلى خف  المترش  للمجلس ال

ويختلدددددددف عددددددددد أعضددددددداء المجلدددددددس الشدددددددعبي البلددددددددي بحسدددددددب التعدددددددداد السدددددددكاني  

 من قانون االنتخابات و ذلك كما يلي : 78للبلدية كما جاء في المادة 

 يبن عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي حسب عدد السكان  01الجدول رقم  •

المددددددؤر  فددددددي  01-12الجدددددددول مددددددن إعددددددداد الطالددددددب باالعتمدددددداد علددددددى قددددددانون العضددددددوي 

 المتعلق باإلنتخابات .   2012يناير 12

 12المدددؤر  فدددي  03-6312 رقدددم العضدددوي القدددانون مدددن 20 المدددادة وحسدددب

 المنتخبددة المجددالس فددي المددرأة ح ددوظ توسدديع كيفيددات يحدددد الددذي  2012جددانفي 

 يالجزائددر المشددرع كددذلك طتراشدد فقدد  المجددالس لهددذه المددرأة ترشددي  دعددم إطددار فددي

 ائمددةق كددل فددي النسدداء عدددد يقددل أال المجددالس ىددذه لدددفل شدديحاتترال قددوائم إعددداد فددي

 قدددراتمب وجدددودةمال البلديدددة الشدددعبية المجدددالس فدددي % 21 نسدددبة عدددن ترشدديحات

 نسمة 20,000 عن سكانها عدد يزيد التي وبالبلديات الدوائر

 

 

                                                             
1
 .174، ص 2012عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، الجزائر،  -

عدد أعضاء المجلس 

 الشعبي البلدي 

 عدد سكان البلدية 

 عضوا 13

 عضوا  15

 عضوا  19

 عضوا 23

 عضوا 33

 عضوا  43

 نسمة. 10.000البلديات التي تقل سكانها عن  في

 .نسمة  20.000و10.000في البلديات التي تتراوح عدد سكانها بين 

 .نسمة  50.000و20.001في البلديات التي تتراوح عدد سكانها بين 

 نسمة . 100.000و 50.001في البلديات التي تتراوح عدد سكانها 

 .نسمة  200.000و  100.001في البلديات التي تتراوح عدد سكانها 

 نسمة . 200.001في البلديات التي يساوي عدد سكانها بين 
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 المجلس الشعبي البلدي: تسيير .2

 مدددددددداوالت خاللهدددددددامدددددددن أجدددددددل أعمالددددددده يقدددددددوم المجلدددددددس بعقدددددددد دورات تجدددددددرى 

 إضافة إلى تشكيل لجان دائمة وأخرى مؤقتة متخصصة.

 يعقددددددد المجلددددددس الشددددددعبي البلدددددددي دورات عاديددددددة كمددددددا يمكددددددن عقدددددددالىىىىىىدورات:  1-2-

 دورات إستثنائية:

المتضددددددددمن قددددددددانون البلديددددددددة  10/11إن القددددددددانون رقددددددددم  الىىىىىىىىدورات العاديىىىىىىىىة: 1-1-2-

يجتمدددددع المجلدددددس الشدددددعبي البلددددددي فدددددي دورة عاديدددددة كدددددل شدددددهرين  ندددددص علدددددى أنددددده:

 (1) دورات في السنة. (06) أي معدل س  (02)

إرسددددددال اإلسددددددتدعاءات إلددددددى أعضدددددداء المجلددددددس مرفوقددددددة (2)ويشددددددترط قددددددانون البلديددددددة

بمقددددددر سددددددكانهم وذلددددددك قبددددددل  مخددددددولجدددددددول األعمددددددال بواسددددددطة طددددددرف  بمشددددددروع

 أيام من تاريخ إفتتاح الدورة.(10)عشرة 

يمكدددددددن للمجلدددددددس الشدددددددعبي البلددددددددي أن يجتمدددددددع فدددددددي  الىىىىىىىدورة اإلسىىىىىىىتثنائية: 2-1-2-

كمدددددا إقتضددددد  شدددددؤون البلديدددددة ذلدددددك بطلدددددب مدددددن رئددددديس أو فلثدددددي  دورة غيدددددر عاديدددددة

 (3) أعضائه أوبطلب من الوالي.(2/3)

 ولعقددددد دورة صددددحيحة يشددددترك قددددانون البلديددددة عدددددة إجددددراءات تتمثددددل فددددي: قيدددداس رئدددديس

 المجلدددس الشدددعبي البلددددي بنرسدددال االسدددتدعاءات إلدددى عضدددو كتابيدددا إلدددى مقدددر سدددكنه قبدددل

 أيام منعقد الدورة. (10)عشرة 

 دددم ولقدددد ن مدددداوالتدوراتددده عددددة  خددالليجدددري المجلدددس الشدددعبي البلددددي  :المىىداوالت 2-2-

 بعددددة قواعدددد يجدددب إحترامهدددا مدددن قبدددل رئددديس المجلدددس البلددددي المدددداوالتالمشدددرع هدددذه 

 : وتتمثل في

ل المجلدددس الشدددعبي البلددددي علنيدددة ومفتوحدددة لكدددل مدددواطن البلديدددة ولكددد ومدددداوالتجلسدددات 

سددة مددواطن معنددي بموضددوع المداولددة وغيددر أندده للمجلددس الشددعبي البلدددي أن يددداول فددي جل

 مغلقة استثناءا  إن كان محلها:

 دراسة الحالة بتأديبه للمنتخبين. -

 العام.دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على الن ام  -

علدددددددى مجريدددددددات الجلسدددددددة سدددددددواء  اإلطدددددددالعوبهدددددددذا يمكدددددددن للجمهدددددددور المدددددددواطنين 

المخصصدددددددددة  األمددددددددداكنأو عدددددددددن طريدددددددددق تعليقهدددددددددا فدددددددددي  (4) بالحضدددددددددور الشخصدددددددددي

                                                             
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق.2011يونيو  22المؤرخ في  10/11من القانون رقم  65المادة  -1
 المتعلق بالبلدية، المرجع نفسه.2011يونيو  22المؤرخ في  10/11من القانون رقم  21المادة  -2
 المتعلق بالبلدية، المرجع نفسه.2011يونيو  22المؤرخ في  10/11من القانون رقم  17المادة  -3
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق2011يونيو  22المؤرخ في  10/11من القانون رقم  26المادة  - 4
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الثمانيدددددددة المواليدددددددة لددددددددخول المداولدددددددة حيدددددددز التنفيدددددددذ وهدددددددذا  األيدددددددام خددددددداللللملصدددددددقات 

لمتعلقددددددة بالمحاف ددددددة ت التأديبيددددددة للمنتخبددددددين واالالتددددددي تتعلددددددق بالحددددددا المددددددداوالتباسددددددتثناء 

 على الن ام العام كما سبق ذكره.

 المجلددددددس الشددددددعبي البلدددددددي وانشددددددغاله باللغددددددة العربيددددددة مددددددداوالتيجددددددب أن تحددددددرر 
الحاضدددددددرين أو الممثلدددددددين  ألعضدددددددائهالبسددددددديطة  باألغلبيدددددددةالمجلدددددددس  مدددددددداوالتوتتخدددددددذ  (1)

 (2)يكون صوت الرئيس مرجعا . األصواتعند التصوي  وفي حالة تساوي 

: يشدددددددكل المجلدددددددس الشدددددددعبي البلددددددددي مدددددددن بدددددددين أعضددددددداءه لجدددددددان دائمدددددددة اللجىىىىىىىان

والتددددددي تهددددددم  الختصاصددددددهوأخددددددرى مؤقتددددددة لدراسددددددة بعدددددد  القضددددددايا والمسددددددائل التابعددددددة 

 البلدية وتتعلق موضوعات اللجان الدائمة خاصة بما يلي:

 ، واالستثماروالمالية  االقتصاد •

 الصحة والن افة وحماية البيئة، •

 والتعمير والسكن والسياحة والصناعات التقليدية،  اإلقليمتهيئة  •

 الري والفالحة والغابات والصيد البحري، •

 (3)والثقافة والرياضة والشباب. االجتماعيةالشؤون  •

تحدددددددد  اللجدددددددان الدائمدددددددة بموجدددددددب مداولدددددددة، مصدددددددادق عليهدددددددا بأغلبيدددددددة أعضددددددداء 

دددددد اللجندددددة هدددددا ن ام المجلدددددس الشدددددعبي البلددددددي، بنددددداء علدددددى اقتدددددرح مدددددن رئيسددددده. كمدددددا تع 

 الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة.

يمكدددددن أيضدددددا للمجلدددددس أن يشدددددكل مدددددن بدددددين أعضدددددائه لجندددددة خاصدددددة أو مؤقتدددددة مدددددن 

بددددددين أعضدددددداءه لدراسددددددة موضددددددوع محدددددددد يدددددددخل فددددددي مجددددددال اختصاصدددددده تقددددددوم اللجنددددددة 

يحددددددددد موضدددددددوع  الخاصددددددة بتقدددددددديم نتددددددائج أعمالهدددددددا لدددددددرئيس المجلددددددس الشدددددددعبي البلدددددددي

 الممنوحددددددة للجانددددددب الخاصددددددة مددددددن أجددددددل اسددددددتكمال واآلجددددددالالمهمددددددة  انتهدددددداءوتدددددداريخ 

 مهمتها بصفة صريحة في المداولة المحدفة لها.

 المجلس الشعبي البلدي:رئيس   .ب

 أغلبيددة علددىتحصددل   التددي القائمددة متصدددر البلدددي الشددعبي للمجلددس رئيسددا يعلددن

 .(4)االنتخابات نتائج تلي األكثر على يوما 15 لخال ينالناخب األصوات

 نجددها البلديدة قدانون المتضدمن 11/10 رقدم القدانون مدن 65 المدادة ندص إلدى بدالرجوع

 حصدل  التدي القائمدة متصددر البلددي الشدعبي المجلدس رئديس يعلدن:) يلدي مدا علدى نصد 

 أو المرشددحة رئيسددا  تعلددن األصددوات، تسدداوي حالددة وفددي الندداخبين أصددوات أغلبيددة علددى

                                                             
 المتعلق بالبلدية، المرجع نفسه.2011يونيو  22المؤرخ في  10/11من القانون رقم  53المادة  - 1
 المتعلق بالبلدية، المرجع نفسه.2011يونيو  22المؤرخ في  10/11من القانون رقم  54المادة  - 2
 المتعلق بالبلدية، المرجع نفسه.2011يونيو  22رخ في المؤ 10/11من القانون رقم  31المادة  - 3

 187،188،ص ص 2012،الجزائر:جسور للنشر و التوزيع،01بوضياف ،شرح قانون البلدية ، الطبعةعمار  - 4
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 بن ددام المتعلددق العضددوي القددانون مددن 80 المددادة تددنص بينمددا ، (سددنا   األصددغر المرشدد 

 على ما يلي : االنتخابات

ا ينتخبدد ،االنتخابدات نتددائج إلعدالن المواليددة  15  عشددر الخمسدة األيددام غضدون فدي

 االنتخداب المرشد  يقددم ،االنتخابيدة للعهددة لده رئيسدا   أعضدائه بدين مدن البلددي الشدعبي لمجلدس

 حالدة فدي للمقاعدد، المطلقدة األغلبيدة علدى الحدائزة القائمدة مدن البلددي الشدعبي المجلدس رئديس

 فالفدينو خمسدة الحدائزة للقدوائم يمكدن للمقاعدد المطلقدة األغلبيدة علدى قائمدة أي حصدول عددم

 قائمدة أي حصدول عددم حالدة فدي مرشد  تقدديم المقاعدد مدن األقدل علدى(%35ئدة)الما فدي

 .رش م تقديم القوائم جميع يمكن المقاعد، من األقل على((%35المائة في وفالفين خمسة

 ويعلدن الدوالي إلدى البلددي الشدعبي المجلدس رئديس تنصديب محضدر إرسدال يجدب

 والمندددوبيات اإلداريددة والملحقددات البلديددة بمقددر اإلعددالن إلصدداق طريددق عددن للعمددوم

 بحضددور رسددمي حفددل فددي البلديددة بمقددر مهامدده فددي المنتخددب الددرئيس ينصددب،(1)البلديددة

 يدوم 15 خدالل ممثلده أو الدوالي يرأسدها علنيدة جلسدة أفنداء البلددي الشدعبي المجلدس منتخبدي

 .(2)النتائج إعالن تلي التي األكثر على

 ل نوابدده مدن لعددد بتعييندده وذلددك تنفيذيددة هيئدة بتشدكيل الددرئيس يقددوم تعييندده وبعدد

 دوار هدو كمدا البلددي الشدعبي المجلدس أعضداء عددد حسدب ندواب وسدتة ندائبين بدين راوحليتد

 .11/10 رقم البلدي القانون من65 بالمادة

 البلدي الشعبي المجلس رئيس مهام إنتهاء: 

 البلدددي الشددعبي المجلددس رئدديس يسددتخلف : 11/10 القددانون مددن 71 المددادة تددنص

 (10)  عشدرة خدالل قدانوني مدانع محدل أو المنصدب عدن المختفدي أو المسدتقيل أو المتدوفي

 .أعاله 65 المادة في عليها المنصوص الكيفيات حسب األكثر على يامأ

 رئديس علدى يتعدين :البلديدة قدانون المتضدمن 11/10 القدانون مدن 73 المدادة تدنص :اإلسىتقالة 

 ذههدد وتثبدد  اسددتقالته لتقددديم لالجتمدداع المجلددس دعددوة المسددتقيل البلدددي الشددعبي المجلددس

 الشددعبي المجلددس رئدديس إسددتقالة تصددب  الددوالي، إلددى ترسددل مداولددة طريددق عددن االسدتقالة

 تثبيد  منةالمتضد المداولدة إلصداق يدتم الدوالي مدن اسدتالمها تداريخ مدن إبتدداء   المفعدول سدارية

 .البلدية بمقر البلدي الشعبي المجلس رئيس إستقالة

 

 منصدب عدن متخليدا يعدد: 11/10 القدانون مدن 71 المدادة عليهدا تدنص :المنصىب عىن التخلىي 

 لتقدديم أعداله 73 للمدادة طبقدا   المجلدس يجمدع لدم الدذي المسدتقيل البلددي الشدعبي المجلدس رئديس

 البلددي الشدعبي المجلدس رئديس تخلدي إفبدات يدتم القدانون، فدي محددد هدو كمدا أمامده، اسدتقالته

 عاديدة غيدر دورة خدالل غيابده مدن شدهر بعدد أيدام (10) عشدرة أجدل فدي المنصدب عدن

                                                             
 المتعلق بالبلدية،.2011يونيو  22المؤرخ في  10/11من القانون رقم  66المادة  - 1
 المتعلق بالبلدية، 2011يونيو  22المؤرخ في  10/11من القانون رقم  67المادة  - 2
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 .أعدداله 65 المدادة ألحكدام طبقدا   مهامده فدي ويسدتخلف .ممثلدده أو الدوالي رضدوبح للمجدالس

بمقدر  المنصدب عدن البلددي الشدعبي المجلدس رئديس تخلدي إفبدات المتضدمنة المداولدة تلصدق

 البلدية.

 المجلدس رئديس فيهدا يكددون أوضدداع عدددة فددي القددانوني المددانع يتمثدل :القىىانوني المىانع 

 :(1)مثل الشعبي البلدي

 .لالنتخاب القابلية عدم الحاالت من حالة في الوجود -

 .التعار  حاالت من حالة في الوجود -

 الجزائية. اإلدانة -

 رئديس مدن الثقدة سدحب حالدة علدى 11/10 القدانون فدي الجزائدري المشدروع يدنص لدم

 أو واالسدتعداداسدتقرار  عددم حداالت إلدى ذلدك فدي السدبب يعدود بمدا البلددي الشدعبي المجلدس

 ( 2).البلديات من العديد في اإلدارية القيادة طراباض

 البلدي الشعبي المجلس رئيس صالحيات: 

 تبدارهباعه إليد يعدود مدا منهدا متنوعدة بصدالحياتم القيدا البلددي الشدعبي المجلدس رئديس

 مدا ومنهدا البلددي الشدعبي للمجلدس تنفيذيدة يئدةه باعتبدارهه إليد يعدود مدا ومنهدا للدولدة الممدث

 :للبلدية ممثال باعتباره هإلي يعود

 منها نذكر :للدولة ممثال باعتباره البلدي الشعبي المجلس رئيس صالحيات: 

 .البلدية إقليم مستوى على الدولة البلدي الشعبي المجلس رئيس يمثل -

 أمدر هإليد يعدود فدم ومدن دنيدةمال الحالدة ضداب  بصدفة البلددي الشدعبي المجلدس رئديس يتمتدع -

ى إلدد إمضدداءه هيفوضدد نأ هلدد وزيجددو دنيددةمال الحالددة عقددود علددى الرسددمي الطددابع إصددغاء

 .بذلكم العا النائب ويبلغ بلدي موظف كل ىوإل ينالبلدي ينندوبمال

 .القضائية الشرطة ضاب  بصفة البلدي الشعبي المجلس رئيس يتمتع -

 تفدوي  هلديجدوز و الوفدائق علدى التصدديق عمليدة البلددي الشدعبي المجلدس رئديس ىيتدول -

  يناألمد ورقابدة مسدؤولية  تحد ذاهدو بلددي موظدف كدل ىوإلد يينالبلددين للمنددوب إمضداءه

 م.العا

 كددل اتخدداذو والتن يمدداتين القددوان نشددر البلدددي الشددعبي المجلددس رئدديسى يتددول كمددا

 .البلدية إقليم حدود في اهتنفيذى إل فيهد إجراء

 سددالمة نلضددما الضددرورية االحتياطدات كدل البلددي الشدعبي المجلدس رئديس ويتخدذ

 أو كارفدة فيهدا د ن تحدأ كدنيم التدي العموميدة األمداكن فدي متلكداتموال األشدخاص ايدةحمو

 ( .1)متلكاتموال األشخاص لحماية اإلسعافات ط مخ تفعيل وكذلك حاد ،

                                                             
 178ص ،)اإلداري النشاط اإلداري، التن يم (اإلداري القانون بعلي، الصغير محمد - 1
 قانون تخصص القانونية،  -العلوم في الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة التنمية، تحقيق في وأفره المحلية للجماعات القانوني التن يم لعور، بسمة - 2

 52 ص ، 2013 ،باتنة لخضر، الحاج جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية عامة، وادارة إداري
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 للمجلس تنفيذية يئةه باعتباره البلدي الشعبي المجلس رئيس صالحيات: 

 وفهد البلددي الشدعبي المجلدس لجلسدات يرالتحضد البلددي الشدعبي المجلدس رئديس ىيتدول

 شدأنها مدن التدي اإلجدراءات كدل ويتخدذ ،لاألعمدا لبجددو ويدبلغهم األعضداء يسدتدعي مدن

 قريدرات وأخدرى دورة كدل م بدين  ويقدد البلددي الشدعبي المجلدس مدداوالت تنفيدذ عمليدة تسدهيل

 وفدي يدذالتنف همدةمبم  القيدا مدن المجلدس رئديس يدتمكن وحتدى المجلدس مدداوالت تنفيدذ همند يعدد

 ةاالسددتعان 11/10مددن قددانون البلديددة  69بموجددب المددادة  شددرعمال خددول لدده  معقولددة لآجددا

 ىإلد يئدةهال وتضدم المجلدس، مدداوالت بخصدوص تابعدةموال فاإلشدرا ىتتدول تنفيذيدة بهيئدة

 .المجلس أعضاء تعداد حسب16 ىإل 13 من مهعدد وحتراوي هنواب الرئيس جانب

 للبلدية ممثال باعتباره البلدي الشعبي المجلس رئيس صالحيات: 

 الرسدمية، راتهالت دا يدعجم فدي البلديدة تمثيدل البلددي الشدعبي المجلدس رئديسى يتدول

 وإعدداد اسدتدعاءهه إليد يعهدد مدن وهد الصدفة وبهدذه البلددي، الشدعبي المجلدس رئاسدةى يتدول كمدا

 كمدا البلديدة اليدةمال تطدور ويتدابع البلديدة ميزانيدة تنفيدذ ىويتدول الددورة، لأعمدا لجددو مشدروع

 باسددمها بالصددرف اآلمددر بصددفة ويتمتددع البلديددة، مددداخيل لتطددوير بددادراتمال يتخددذ

 للتشددريع طبقددا والوصددايا داياهددال ويقبددل البلديددة باسددم ختلفددةمال العقددود مويبددر صددلحتها،مول

 الجداري والتن ديم للتشدريع طبقدا زايدداتموال ناقصداتمال إبدرا هإليد ويعهدد العمدل، هبد الجداري

 ولحسدابها، البلديدة باسدم التقاضدي حدق ويمدارس ا،هتنفيدذ حسدن مراقبدة ىويتدول العمدل امدبه

 المجلدس رئديس يسدهر كمدا.هإسدقاط أو مالتقداد فإيقدا فبهدد ناسدبةمال القدرارات كدل ويتخدذ

 .2ةالبلدي ؤسساتمال سير حسن على البلدي الشعبي

 :العام األمين -ج 

 ألمدينا شخصدية للبلديدة المسديرة األجهدزة ضدمن أنده البلديدة قدانون بده جداء مدا أهدم لعدل

 هيئدةك البلددي الشدعبي المجلدس مدن تتشدكل البلديدة هياكدل أن حةارصد نصد  15 فالمدادة العدام

 العدام األمدين ينشدئها وإدارة البلددي الشدعبي المجلدس رئديس أسدهاري تنفيذيدة وهيئدة مداولدة

 .البلدي الشعبي المجلس رئيس سلطة تح 

 جلسالم أمانة بممارس العام لألمين صراحة لتعترف البلدية قانون من 29 المادة وجاءت

 البلدي عبيالش المجلس رئيس سلطة تح  توضع إدارة للبلدية أن 125 المادة في وورد البلدي الشعبي

 تنشي  ليهإ فعهدت العام األمين لمهام تفصيال أكثر فجاءت 129 المادة أما العام األمين وينشطها

 المتضمنة تالمداوال بتطبيق الصلة ذاتالقرارات  تنفيذ وضمان تقنيةالو اإلدارية المصال  وتنسيق

 .ديةالبل قانون من 126 المادة في عليه المنصوص المستخدمين تسيير ومخط  التن يمي الهيكل

 للتن دديم األمددر 127 المددادة أحالدد  لقددد العددام األمددين تعيددين شددروط عددن أمددا
 .للتن يم 128 المادة أحالتها العام األمين وواجبات حقوق لخصوص وكذلك

                                                                                                                                                                                                    
 214-213، مرجع سابق ص صبعلي الصغير محمد - 1
 220-217المرجع نفسه ،ص ص  - 2
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 المبحث الثاني: الجماعات المحلية كفاعل أساسي في التنمية المحلية:

 ازديدداد نبشددأ يددرللتفك أساسددي جددزء الحديثددة السددنوات فددي المحليددة التنميددة أصددبح 

 .داخيلمالتحسين و اهوازدياد شاريعمال تحسينو وفروات لأعما اإلنتاج،واستحدا 

 عنويددةمال بالشخصددية ذاهددلتددرف مع أساسددية وحدددات المحليددة الجماعددات تعتبددر كمددا

 لبدد فقدد  نللسددكا المحليددة الشددؤون يروتسددي إدارة علددى يقتصددر فمهامهددا ليامددالل واالسددتقال

 لخدال مدن الجزائدري شدروعمال أكدده مدا ذاهدو المحليدة للتنميدة أساسدية مؤسسدات كدذلك أصدبح 

 .11/10البلدية  قانون

 :وسائل تحقيق التنمية المحلية :  األولالمطلب 

I.: الوسائل المالية المحلية  

 .تشمل على الجباية المحلية ، التمويل الذاتي ، مداخيل االمالك      

 الجماعداتب الخاصدة اليدةمال صدادرمال فدي امدةه مكاندة المحليدة الجبايدة تدلتح الجبايىة المحليىة : (1

 ةالمحليد الجماعدات مسدتوى علدى ثدلتمو نشداطها لتمويدل األساسدي صددرمال تشدكل حيدث المحليدة

 :ىإل الجبائية واردمال تقسيم كنيمو الذاتية داخيلمال أكبر

 علددى والضددريبة جمددالياإل الدددخل ضدريبة وتشددمل :الدولىىة لفائىىدة محصىىلة ضىرائب 

 .الشركات أرباح

 : ضددرائب تشددمل األخددرى يهددضىىرائب محصىىلة لفائىىدة الجماعىىات المحليىىة 

 وضددرائب المحليددة للجماعددات كةترشددمال والصددناديق والبلددديات الواليددات لفائدددة صددلةمح

 دون سواها. البلديات لفائدة صلةمح

تنفدق  التدي اديدةموال اليدةمال النفقدات تلدك هأند علدى التمويدل يعدرف :الىذاتي للتمويىل بالنسىبة أمىا (2

 حيدز تددخل أن التنمويدة للبدرامج كدنيم فدال أساسدية التمويدل وعمليدة المحليدة، التنميدة خطد  ازإلنجد

 . (1)الالزمة اليةمال السيولة تتوفر مل ما لتنفيذا

 التجهيدز ائددةلف التسديير إيدرادات المحليدة مدن الجماعدات بده تقدوم اقتطداع إذا   الدذاتي فالتمويدل

 وزاري وقدرار البلديدة بالنسدبة لميزانيدة مشدترك وزاري قدرار االقتطداع نسدبة ويحددد واالسدتثمار

 .اإليرادات مجموع %20 و%16 بين عموما ويتراوح الواليات، لميزانية بالنسبة

 للجماعددات األشددخاص مددن قدمددةمال اإلسددهامات تلددك فهددي :األمىىال  مىىداخيل يخىىص وفيمىىا (3

ق الطدر قحقدو والبنايدات، العمدارات يرتدأخ وتشدمل معيندة خدمدة مدن االسدتفادة مقابدل فدي المحليدة

 .(2)العمومية الح يرة ومداخيل وقفوالت

 

 

 
                                                             

1 - Organization for economic co operation and development, financing local development  december 2007.p02 
 165حسين عبد القادر ،مرجع سابق ص  - 2
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II.  وتشمل  الخارجيةالوسائل المالية :  

 المحليددة للجماعدداتالمشددترك  الصددندوق يعددد : المشىىتر  للجماعىىات المحليىىةالصىىندو   (1

 ضدعويخ ،المدالي  واالسدتقالل عنويدةمال بالشخصدية تمتدعي إداري، طدابع ذات عموميدة مؤسسدة

 ويددلتمو يرتسددي األساسددية همهمتدد المحليددة، والجماعددات الداخليددة وزارة لوصدداية مباشددرة

 بتمويددل اهبدددور تتكفددل والتددي ،الددوالئي وكددذا البلدددي نالضددما وصددندوق التضددامنصددندوق 

يم بتقددد الصددندوق ميقددو وكددذلك الجبائيددة، المحاصدديل فددي الددنقص وتغطيددة البلديددة ميزانيددة

 دعددم فبهددد واالسددتثمار التجهيددز إعانددة خاصددة المحليددة للجماعددات اشددرةمبال سدداعداتمال

 .(1)يةالتنم برامج

 علددى تنشددأ التددي االسددتثمارية شددروعاتمال ويددلتم فددي القددرو  تسددتعمل القىىرو : (2

 للمجددالس عددادة وزيجدد وال نفقاتهددا تغطيددة علددى يزانيددةمال مددوارد و تعجددز المحلددي مسدتوى

 . 2الحكومة من نإذ ندو قرو  عقدى إل تلجأ نأ المحليات مستوى على المحلية

 الحاجددات لتغطيددة تكفددي ال الددذاتي التمويددل مصددادرن أمددا ب الحكوميىىة: اإلعالنىىات (3

 المركزيدة السدلطة إعاندات فدي أسداس تتمثدل خارجيدة، ماليدة مدوارد إلدى لجدأ هفنند الضدرورية

 تدؤدي بحيدث واالسدتثمار التجهيدز فدي خاصدة والواليدة البلديدة دعدم فدي امداه مدوردا   اهدباعتبار

 تلدفمخ فدي الرخداء تعمديم فددي تتمثدل اجتماعيدة وأخدرى اقتصددادية فداهدأ اإلعالندات ذههد

 .3البالد مناطق

 إعالندات يدةالبلد تتلقدى هفنند 11/10 نقدانو مدن 172 ادةمدال نصد  فقدد للبلديدة فبالنسدبة        

 كفايددة عددد .وصددالحياتها هامهددامب مقارنددة مددداخليها كفايددة لعددد نتيجددةتسدديير  صصدداتومخ

 خاصدة رةهقداال القدوة بحداالت بالتكفدل رتبطدةمال التبعدات اإلجباريدة، للنفقدات اليدةمال التغطيدة

 .ثماراالست تشجيع إطار في للبلدية الجبائية لايرادات القيمة نقص الطبيعية، الكوار 

 إال المحليدة يئداتهال ميزانيدة فدي ركزيدةمال السدلطة متسداه أف الضدروري فمدن وبالتدالي          

 باشدرةمال ركزيدةمال السدلطة تددخل نيكدو ال حتدى دودةمحد ةهمسدامال ذههد نتكدون أ ه يجدبأند

 .(4)يالمال لاالستقال على يؤفرما ب المحلية يئاتهال عمل في

 المحلية جالسالم ىإل مباشرة إما نواطنومال هب يتبرع امم حصيلتها نوتتكو  :والوصايا الهبات (5

 .هاوم بنق التي شاريعمال ويلتم في ةهمللمسا مباشر بشكل أو

 ذهه نقسموت الورفة مانعدا حالة في هوفات بعد ينواطنمال أحد تركها وصية نتيجةون تك قد وكذلك

 اتوتبرع ركزيةمال السلطات وافقةمب إال اهقبول معد بشرط مفيدة تبرعات ،ينقسمى إل التبرعات

 .نبأجا أشخاص من أو يئاته من كان  سواء الجمهورية رئيس وافقةمب إال اهقبول كنيم ال أجنبية

 هناك نوعين من  81/380 رقم مرسومال من 05 ادةمال هب قض  ما حسب :المحلي التخطيط (6

                                                             
 كلية ، ورقلة جامعة ماجستير، شهادة بالجزائر، المحلية التنمية إدارة في البلدية دور تفعيل آليات الطاهر، محمد غزير -1

 99،ص  2010- 2009قسم الحقوق : ) السياسية، والعلوم الحقوق

 حول الدولي الملتقى ، "النامية الدول اقتصاديات من نماذج المحلية للتنمية المحلي التمويل "السبتي وسيلة- إسماعيل بن حياة - 2

 2006نوفمبر 22و21  يومي النامية، والدول الجزائر حالة دراسة – المؤسسات اقتصاديات على وأفرها  التمويل سياسات

 06:جامعة بسكرة ص

  2012ديسمبر 02 عدد بسكرة، جامعة وإدارية، اقتصادية أبحا  الجزائر، في للبلدية الدالية االستقاللية موفق، القادر عبد  - 3
  272ص الجامعية، المطبوعات ديوان :الجزائر واالشتراكية، المحلية اإلدارة ديمقراطية جعفر، قاسم أنس محمد - 4
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 خرواآل البلدية مستوى على يتم اهمأحد التنميةمجال  في المحلية الجماعات بها ومتق خططاتمال

 .(1)الوالية مستوى على قطاعي

 Programmes Communaux de Développement  للتنميىة البلديىة المخططىات -أ

(P.C.D)  : ذاهد يشكل 09/08/1973المؤر  في  136-73بموجب المرسوم التنفيذي رقم   المنشأ 

 البلديدة تنميدة واحتياجدات أولويدات مدن يعتبدر هألند البلدية مستوى على للتنمية الئمةمال الوسيلةيراألخ

 .قررةمال األولويات مراعاة مع وافقتهاموب الوالية مع بالتنسيق إعداده يتم بحيث

 دسدؤوليةمل إقدراره مدع التخطدي  المركزيدة عدن يعبدر األمدر حقيقدة فدي وهد البلددي خط مفدال

 البلديدة تخدص التي شاريعموال البرامج على توييحو ،(2)والتنفيذ نجازاإل نميدا في المحلية الجماعات

 .ينللمواطن الضرورية والتجهيزات والقاعدي الفالحي لالمجا في

 Programmes Sectoriels De Développement للتنميىة القطاعيىة المخططىات -ب

(P.S.D) متناسدقة تنمويدة مشداريع بنعدداد الحصديلة الحقيقية للهياكل نشأةمال الالمركزية األداة يعتبر 

 واإلنتداج ازنجدباإل تعلقدةمال لاألعمدا وتنسديق ترتيدب تحقيق ىإل فويهد المحلية اإلمكانيات مع تماشيا

 ل مجالسها خال من يرةاألخ ذهه يدعم الوالية تراب مستوى على ينالعامل ينتصرفمال تلفمخ وتكوين

 :يلي ما على التنفيذي

 .المحلية خططاتمال في الخاص القطاع فإشرا -

 .العمرانية بالتهيئة الخاصة العمليات تنفيذ -

 ت.ستويامال كل في التنمية ط مخ إعداد في والتنشي  التنسيق -

 التجهيدزات نميددا فدي بدالعجز التكفدل ىإلد الصدناديق ذههد فتهدد :الخاصىة الصىناديق (7

 قالفددوار محاربددة إطددار فددي أخددرى واليددات مددع بالمقارنددة تخلفددةمال الددوطن واليددات عبددر

 .(3)الجهوية

 رغبدات وإشدباع اختصاصداتها بكدل مالقيدا المحليدة يئداتهال ذههد تسدتطيع حتدى يوبالتدال

 تؤديهدا التدي الخددمات لطبيعدة تبعدا ومتنوعدة متعدددة اليدةمال واردمدال نتكدو نأ ميسدتلز األفدراد

 عدن مالعدا مالن دا علدى بالمحاف دة يتعلدق مدا منهدا مختلفدة خددمات تدؤدي ألنهدا المحليدة السدلطات

 نسدكا لكدل ضدرورية بخددمات يتعلدق مدا ومنهدا العامدة والسدكينة والصدحة األمدن خددمات طريدق

 .(4)و غيرها والغاز الكهرباء كخدمات عنهم االستغناء ال يمكنهم بحيث المحلية ناطقمال

 :البشرية الوسائل (8

 اهبدددور التددي واجتماعيددة اقتصددادية تنميددة لتحقيددق ضددروري البشددري العنصددر يعتبددر

 االقتصددادي يكددلهال فددي أساسددية اتيددرتغي إحدددا  فتسددتهد ومتكاملددة شدداملة عمليددة تعتبددر

 يدةهالرفا فدم ومدن واإلنتداج الددخل مدن متصداعدة سدتوياتمالى إلد فوتهدد للدولدة واالجتمداعي

 .(5)ينواطنالم فئات ختلفمل العامة

                                                             
 .100عزيز محمد الطاهر مرجع سابق ص  - 1
 .16، ص 2006-2005المحلية  إدارة فرع الوطنية، المدرسة للتنمية، البلدية الم ططات حول دراسية حلقة موسى، رضوان بن - 2
3 - 
 26محمد انس قاسم جعفر ، مرجع سابق ،ص  - 4
5 - 
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 واالختصاصدات الصدالحيات فكدل تنمدوي مشدروع أي احنجدإل ضدرورية وسديلة يعدد كمدا

 ين بد ومدن البشدري، العنصدر غيداب فدي جددوى ندو تبقدى المحليدة الجماعدات عليهدا تتدوفر التدي

نددي همال سددارمالير تفسدد إطددار وفددي البشددرية، للمددوارد السددنوي الخطدد نجددد  البشددرية الوسددائل

 مرسددومال مددن 06 ادةمدال فددي علدديهم نصددوصمال الدولددة فدي ينالعمدومي واألعدوان ينوظفمدال

 ياسدنو ططدامخ تعدد نأفد العموميدة واإلدارات ؤسسداتمال علدى يتعدين  126-95 رقدم التنفيدذي

 األساسددية القانونيددةم لألحكددا ووفقددا تددوفرةمال اليددةمال للمناصددب تبعددا البشددرية واردمددال يرلتسددي

ب يجد التدي العمليدات ضدب  وهد هعليد نصدوصمال يرالتسدي مدن والغدر  بهدا، الددعم والتن يمدات

 ديددتحو توىسدمال تحسدينو التكدوين ، بدالتوظيف يتعلدق مدا السديما اليدةمال السدنة لخدال بهدا القيدا 

  ومصدال عنيدةمال اإلدارة خطد مال ذاهد ضدب  فدي تركوتشد التقاعدد، علدى اإلحالدة ،المعدارف

 يفد الشدروع وقبدل اليدةمال ناصدبمال عددد ديددتح لمجدرد العمدومي بدالتوظيف كلفدةمال السدلطة

  فدال متميدز التكدوين برندامج موقدع صيخد فيمدا أمدا نفسدها لاألشدكا حسدب ويعدد ويدتم تنفيدذه

 :يه جوانب

 العمل عن بعيدا   داخلي تكوين.  

 العمل أفناء داخلي تكوين.  

 خارجي تكوين.  

 سدتوىمال علدى العموميدة نالشدؤو يرتسدي اطنمدأل يددانيمال الواقدع لخدال ومدن يدراألخ وفدي

 فدي الن در إعدادة يسدتدعي مدا ذاهد التنمويدة، السياسدات تنفيدذ فدي واضدحا   عجدزا   أبدرز المحلدي

مددا ب واألولويددات الخيددارات حسددب النفقددات وترشدديد ليددةماوال اديددةموال البشددرية واردمددال ضددب 

 .(1)يحقق الصال  العام

 :المحلية التنمية مجال في البلدية دور :نيالثا المطلب

 وبيئدي فقدافي اجتمداعي، اقتصدادي، بعدد منهدا ومتعدددة مختلفدة أبعداد المحليدة التنميدة ضدم  لقدد

 يددةهرفا وزيددادة الحيدداة نوعيددة تحسددين فددي تسدداعد طريقددة أو مددنهج تعتبددر يهددو

 تعتبدر وبهدذا المحلدي سدتوىمال علدى الدولدة ثدلتم التدي القاعددة الوحددة البلديدة وتعتبدر،(2)المجتمدع

 ين واطنمدال مدع باشدرةمال عالقاتهدا بحكدم ختلفدةمال اهدبأبعاد المحليدة للتنميدة األساسدي كالمحدر

 :في للبلدية الدور ذاه ويكمن بها، وارتباطهم

 

 

 

 والتخطيط المستدامة والتنمية اإلقليم تهيئة مجال في: 

 سدنوية تنمويدة بدرامج بوضدع البلددي الشدعبي المجلدس يكلدف 108 و 107 للمدادة طبقدا

 سددتدامةمال والتنميددة للتهيئددةني الددوط خطدد مال إطددار فددي هلعهدتدد رافقددةمال السددنوات ومتعددددة

 البعيدد أو متوسد لوا يرالقصد دىمدال علدى وينفدذ القطاعيدة، التوجيهيدة خططداتمال وكدذا لاقلديم

                                                             
 82، الجزائر ،ص  03االول،الطبعة  الجزء اإلداري، التن يم اإلداري، القانون لباد، ناصر - 1

2 - European Union, Cohesion policy support for local development: best practice and future policy options, april 

2010,p10 
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 للقيدام المجلدس يسداعد ومدا الواليدة، طد مخو الحكوميدة برندامج االعتبدار ينبعد أخدذا   البدرامج ذههد

 علومداتموال الدراسدات كافدة يشدمل الواليدة مسدتوى علدى علومداتمال بندك كنداه نأ همدةمال بهدذه

 .(1)بالوالية تعلقةمال والعملية االجتماعية واإلحصاءات

 القانونيدة النصدوص مدوعمج مراعداة مدع للبلديدة العمراندي النسديج رسدم مهمدة ىيتدول كمدا

 .(2)العقارية بالتشريعات تعلقةمال النصوص وخاصة لفعومال السارية والتن يمية

 طابقدةم مدن للتأكدد الدائمدة الرقابدة مارسدةمب للبلديدة شدرعمال تبدراع األسداس ذاهد وعلدى

 صدلحةمال مدن مسدبق خيصتدرل العمليدات ذههد وخضدوع العقاريدة، للتشدريعات البنداء عمليدات

 وضددع سدداعة شددرعمال وأوجددب ،نالقددانو اهحدددد التددي مرسددومال تسددديد مددع بالبلديددة التقنيددة

 وكددذلك للفالحددة خصصددةمال سدداحاتمال مراعدداة العمرانددي ونسدديجها البلديددة طدد مخ ومناقشددة

 .للبلدية يالجمال والطابع كانيةمال المجموعات تجانس

 المجلددس موافقددة استصدددار نالقددانو أوجددب والصددحة، البيئددة علددى المحاف ددة دفوبهدد

 شدداريعمال باسددتثناء صددحية، اطرمخدد علددى ينطددوي شددروعمب األمددر تعلددق كلمددا الشددعبي

 .(3)الوطنية

 العمراندي تدرا ال ايدةحم البلديدة شدرعمال حمدل 10-11 نقدانو مدن 116 للمدادة وطبقدا

 .(4)جماليةأو ةيخيتار قيمة على ينطوي شيء وكل تاحفموال واآلفار الطبيعية واقعموال

 اكددليهال بتهيئددة رتبطددةمال بالعمليددات وتبدادر العقدداري، الوعدداء علددى المحاف ددة وكدذلك

 .الختصاصها التابعة بالشبكات الخاصة والتجهيزات

 النشداطات الحتدواء وجهدةمال سداحاتمال تهيئدة فدي سدالعةمال أو مالقيدا أيضدا بالبلديدة وينداط

 .الخدماتية أو التجارية أو االقتصادية

 عدودت ال التدي رورمدال إشدارات قامدةا صدالحية بالبلديدة شدرعمال أنداط الضدب  مجدال وفدي

 اهيدمال ومعالجدة قوالطدر العموميدة الن افدة علدى السدهر للبلديدة ويعدود أخدرى يئداته ىإلدذ

 بدةرالت ةايدحم اهدل يعدود كمدا عديدةمال األمدرا  ومكافحدة للشدرب الصدالحة يداهمال وتوزيدع القدذرة

 .ائيةمال والثروة

 االجتماعي مجال في: 

اع للبلديددة حددق المبددادرة بنتبدد 10-11 نالقددانو مددن 122 ادةمددال وجددبمب شددروعمال أعطددى

 نضددما وكددذا درسدديةمال للخريطددة طبقددا االبتدددائي التعلدديم مؤسسدداتنجدداز إ قصددد إجددراء كددل 

 ذههدو للتالميدذ، النقدل وسدائل يرتدوف نضدما علدى والسدهر مطداعملا يروتسدي نجدازوإ صديانتها،

 إلقلديما ينمدواط ينوبد بينهدا الصدلة وفدائق وتدرب  البلديدة عداتق علدى ملقداة فقيلدة مهمدة الشدك

 .عرفةموال العلم مجال  في عالدور ف من درسةماله تلعب امل اعتبارا
 ترقيدة أجدل مدنير التدداب كدلاتخداذ  بالبلديدة ينداط لدديها تدوفرةمال اإلمكاندات حددود وفدي

 انجداز يفد أيضدا   البلديدة مهوتسدا ييرالتحضد للتعلديم ومرافدق حددائق مدن للطفولدة مرافدقير وتدوف

 .للتسلية ومرافق كتباتمكال للثقافة ومرافق والشباب للرياضة مرافق

                                                             
 199عمار بوضياف ، شرح قانون البلدية ، مرجع سابق ،ص - 1
، شهادة ماجستير ،جامعة ليلى صوالحي ،دور الت طيط االستراتيجي في تطوير اداة االدارة المحلية دراسة حالة وزارة الدا لية والجماعات المحلية  - 2

 23ورقلة قسم العلوم سياسية و عالقات دولية ، ص 
 200عمار بوضياف ، شرح قانون البلدية ، مرجع سابق ،ص  - 3
 من قانون البلدية . 116المادة  -4
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 هشدأن مدن ترابهدا علدى تواجددةمال القرآنيدة دارسمدوال سداجدمال صديانة فدي البلديدة مهوتسدا -

 والتشدغيل الصدحة، مجداالت فدي إليهدا سداعدةمال يدد ومدد المحرومدة االجتماعيدة بالفئدات التكفدل

 .(1)والسكن

 

 مسدتوى علدى العقاريدة قيدةترال فتسدتهد مبدادرة كدل بتشدجيع البلديدة تكلدف السدكن، مجدال وفدي

 فددي التعاونيددات وتشددجيع العقاريددة ؤسسدداتمال إنشدداء فددي راكاإلشدد شددرعمال وأجدداز البلديددة،
 .(2)العقاري الالمج

 . المالي المجال في: 

 بلديدةال ميزانيدة علدى صدادقةمال سدنويا 180 للمدادة طبقدا البلددي الشدعبي المجلدس ىيتدول

 اإلضدافة انيدةيزمال أو عنيدةمال للسدنة السدابقة السدنة مدن أكتدوبر 31 قبدل األوليدة يزانيدةمال سدواء

 .نياب وباب مادة اليةمال االعتمادات على صادقةمال وتتم عنيةمال السنة من نجوا 15 قبل

 ملد إذا يزانيدةمال علدى صدادقةمال كدنيم ال هفنند البلديدة قدانون مدن 183 دةاالمد ندص وحسدب

 الشدعبي المجلدس صدوت إذا مدا حالدة وفدي اإلجباريدة النفقدات علدى تدنص ملد إذا أو متوازندة تكدن

 التدي يومدا 15 لخدال ح اتدهالبم مرفقدة يرجعهدا يالدوال نفدن متوازندة يدرغ ميزانيدة علدى البلددي
 10 لخدال البلددي الشدعبي للمجلدس فانيدة داولدةمل ضدعهايخ الدذي الدرئيس ىإلد اسدتالمها تلدي

 م.3أيا

 االقتصادي المجال في: 

 علدى تجهيدزب أو اسدتثمار مشدروع أي إقامدة ضدعيخ 10-11مدن قدانون  109طبقدا لمدادة  

 ألراضديا ايدةحم مجدال فدي والسديما البلددي، الشدعبي للمجلدس سدبقمال الدرأي ىإلد البلديدة إقلديم

 .البيئة في يروالتأف الفالحية

 هشدأن مدن إجدراء كدل ويتخدذ عمليدة بكدل البلددي الشدعبي المجلدس تبدادر 111 للمدادة وطبقدا  

 .4التنموي ططهامخو البلدية طاقات مع تتماشى اقتصادية نشاطات تنمية وبعثير التحض

 ازوأجد لالمجدا ذاهد فدي ينتعداملمال وتشدجيع البلديدة فدي السدياحي الجاندب ترقيدة وكدذا

 تتمتددع اقتصددادي طددابع ذات عامددة مؤسسددات إنشدداء البلدددي الشددعبي للمجلددس البلديددةن قددانو

 .معنويةلبالشخصية ا

 وذات ومتنوعدة ةيدركب مهامهدا الالمركزيدة كقاعددة البلديدة أف لندا يتضد م تقدد مدا يدعجم ومدن

 مبدالغ بتخصديص الددعم كدل العموميدة السدلطات أولتهدا ذلدك أجدل مدن بدالجمهور، وفيقدة صدلة

 .(5)ذكورةمال ياكلهال إلقامة رصدت مالية

                                                             
 من قانون البلدية  122المادة - 1
 202عمار بوضياف شرح قانون البلدية مرجع سابق ،ص  - 2
 من قاون البلدية . 183-180المادة - 3
 : من قانون البلدية .111-108المادة  - 4
 204عمار بوضياف ، شرح قانون البلدية مرجع سابق ص  - 5
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 .المحلية التنمية نجاح وعوامل معوقات :الثالث المبحث

 :المحلية التنمية معوقات:األول المطلب

 ةتنميد قدقتح ال امدب المحليدة الجماعدات هوجد فدي تقدف معوقدات عددة هنالدك    

 :منها نذكر :ليةمح

 :نذكر شاكلمال ذهه ينب من :التشريعية المعوقات .أ
 لبشددريةوا اليددةموال اديددةمال اإلمكانيددات قنفددو متعددددة بصددالحيات المحليددة الجماعددات تكليددف  -

 وشدريكا اطرفد الواليدة أو البلديدة لتجعد التدي التن يميدة النصدوص مدن العديدد وجدود مدع ألغلبهدا،

 ري،( الجمدداعي والقددرار قواالتفددا والتشدداور التنسدديق يحددتم أمددر وهددو أخددرى قطاعددات مدع

 التددخل فدي صدعوبات مدن ذلدك علدى بترتدي ومدا ) فالحدة بيئدة، سدياحة، سدكن عموميدة، لأشدغا

 .واإلستعجالية العادية مهامال وأداء

 ناسدباتملا مدع وتواليهدا المحليدة اإلدارة نلشدؤو ن مدةمال والقواعدد والتعليمدات اللدوائ  دتعدد -

 طداتمخط إعدداد أو العمرانددي أو االجتمدداعي لالمجددا فددي سددواء األحدددا  وتطددور ختلفدةمال

 ةمناسددب كددل مددع ذلددكيحددد  و الصددفقات رامإبدد وكيفيددة وازندداتموال المحليددة التنميددة وبددرامج

 ليدد مدا وهدو ينمعد عمدل علدى اجتماعيدة احتياجدات أو طبيعيدة كدوار  حددو  أو النتخابدات

 .المحلية الجماعات لعمل الناظمة ينالقوان قصور على

 للمجددالس المترشددحين فددي معينددة علميددة صصدداتتخ أو تعليمددي مسددتوى أي طترااشدد معددد -

 .اإلدارية والكفاءة نيالف الجانب على قراطييمالد للجانب تغليبا والمحلية الوطنية

 تتطلدب يالتد المجداالت كدل فدي المحليدة الجماعدات أداء علدى سدلبية انعكاسدات إلدى ذاهد أدى وقدد  -

 .فاوإشر تنفيذ بزطي  من الدختلفة اهبصور اإلدارية العمليات من متمكنة قيادية عناصر

 وعالنيتهددا المجلددس دورات وحضددور نواطنيمددال شدداركةمب تعلقددةمال وادمددال إلزاميددة عدددم  -

 بدل مغلقدة، جلسدات فدي البلدديات وأعدم أغلدب فدي تدتم التدي داوالتمدال ونشدر القدرارات وفقافيدة

 .(1)األعضاء بع  غياب في أحيانا

 لمجدالسا علدى قالنطدا الواسدعة سدتوياتموال الصدور تعدددةموال الشدديدة الرقابدة نقدانو كدريست  -

 مدن تحدد نأ شدأنها مدن التدي اإلقالدة أو توقيدف و العضدوية تعليدق القضدائية، تابعدةمال المحليدة

 ألساسديةا ناألركددا بأحددد التمتددع مدن حرمانهداي وبالتددال، المحليدة المجدالس لدددى بددادأةمال حريدة

 فدي تددخل التدي الجزئيدة سدائلمال فدي التددخل علدى االقتصدار ىإلد ويددفعها السدتقالليتها كرسدةمال

 مددن تقلددل السددلبية الرقابددة ذههددو الوصدداية نإذ فددي تددرددا   تتطلددب اختصاصدداتهاوال صددلب

 .المحلية المجالس صالحيات

 :والفنية اإلدارية المعوقاتب . 

 بسدبب البلدديات خاصدة نتخبدةمال المحليدة المجدالس مسدتوى علدى التخطدي  عمليدات ضدعف -

 ذات البشددرية والخبددرات واإلطددارات والكفدداءات علومدداتمال مددن كددفء نسددق تددوفرم عدد

 اإلداريددة والوظددائف أداء علددى سددلبا يددنعكس الددذي األمددر تخصصددة،مالالعددالي  التكددوين

 عدد نتيجدة لدذا المحققدة النشداطات تكامدل وعدد اهدوتنافر فداهداأل تعددد وكدذلك األخدرى،
                                                             

 ادية و علوشريف أحمد ، دور الجماعات االقليمية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر ، اطروحة الدكتوراه ،جامعة الجزائر ، كلية العلوم االقتص - 1

 202-200،ص ص  2010-2009التسيير ، قسم العلوم االقتصادية 
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 معنويددات علددى سددلبي يرتددأف اهددل نيكددو والتددي ومسددتقرةمحددددة  بنسددتراتيجية م االلتددزا

 لوأشدغا وري سدكن مدن شداريعمال تكامدل وعدد البشدرية، والطاقدات واردمدال وعلدى واطنمدال

 .آخر مشروع يتلف بحيث عمرانية وتهيئة عمومية

 يعكدسو المحليدة المجدالس أعضداء لددى والبشدرية سدتدامةموال الشداملة التنميدةوم مفهد غيداب -

 حتياجداتواال البشدري البعدد تراعدي ال والتدي تكاملدةمال يدرغ شداريعموال البدرامج نوعيدة ذلدك

 سداحاتمال حسداب علدى للسدكن وجهدةمال األراضدي قطدع مدن  فدي التوسدع :مثدل سدتقلةمال

 .الترا و واألفرية السياحية ناطقمال ينتثم معد الفالحية، األراضي أو الخضراء

 شداريعمال يرتدأط علدى القددرة موعدد ين وظفمدال لددى واإلنتاجيدة األداء مسدتوى انخفدا  -

 مدع البشدرية الوسدائلتدالؤم  معدد بسدبب ت نشدمال ونوعيدة لواآلجدا التكداليف فدي والدتحكم

 واإلطدداراتين وظفمددال النتقدداء واالختبددارات سددابقاتمال شددكلية نتيجددة سددطرةمال فداهدداأل

 علددى التددوفر مددن سددتخدمةمال يئدداتهال بددرر التوظيددف دوديددةمح وهدد المحسددوبية وبسددبب

 الوصدايةيرة تأشد بسدبب شداريعمالانجداز و تابعدةمال علدى والقدادرة لدةهؤمال البشدرية واردمدال

 سدتمرمال والتكدوين التددريب وغيداب التعليمدي سدتوىمال و انخفدا  العمدومي، الوظيدف و

 .1البشرية واردمال ضعف هومن جدية بصورة

 وكلددةمالالمهددام و المجدداالت وتعدددد القددراراتاتخدداذ  فددي لالمركزيددة الفعلددي التجسدديد غيداب -

 وخاصدة التنمويدة شداريعمال مقيدا تعيدق التدي وقراطيدةيرالب شداكلمال وكدذا المحليدة لدادارة

 األوامدر إصددار فدي الشدديد والدب ء اإلجدراءات تعقيددخدالل   مدن يرةوالصدغ توسدطةمال منهدا

 عمليدات ضدمن سدؤوليةمال مدلتح علدى اإلداريدة الكفداءة فدي العجدز ىإلد باإلضدافة والقدرارات

  .(2)التنمية

 :منها مالية صعوبات من المحلية الجماعات تعاني :مالية صعوبات .ج

 التهددرب رهوم ددا الجبددائي، التحصدديل فددي والعجددز الذاتيددة اليددةمال واردمددالمحدوديددة   -

 أو عدددم  اهمصددادر دوديددةمح بسددبب وذلددك( 3)المحليددة النفقددات وكثددرة ديونيددةموال الضدريب

 واردمدال صديصتخ وسدوء قاإلنفدا عمليدة فدي الدتحكم ضدعف بسدبب أو تثمينهدا علدى القددرة

 إنشدائها عنددد االقتصددادي البعدد االعتبددار ينبعدد يأخدذ ملدد الددذي اإلداري التقسدديم بسدبب أو

 .واإلداري االجتماعي بالبعد واكتفاءه

 الذاتيدة واردمدال زيدادة فدي مهتسدا التدي االسدتثمارية شداريعمال علدى االعتمداد عدد بسدبب أو

 .ركزيةمال السلطات مساعدات على االعتماد في تخو

 بشدكل ادواالعتمد اليدةمال االعتمدادات تدوفر رغدم شداريعمال لدبع  التنفيدذ آليدات تدوافر عددم  -

 نحهدداوم الحيويددة شداريعلما تنفيددذ فددي لينقدداومال الدى واللجددوء بددالعقود اإلدارة علددى كلدي

 نفقدات مدن ذلدك فدي ومدا التكداليف تقددير فدي بالغدةمال مدع ةهومشدبو قانونيدةيدر غ قبطدر

 .والتنفيذالنجاز ا مستوى وتدني إضافية

                                                             
 204،205شريف أحمد ، مرجع سابق ،ص  - 1
 لترقية الوطنية اإلستراتيجية دراسة المستدامة، المحلية التنمية تحقيق في والصغيرة المتوسطة المؤسسات دور الناصر، محمد مشري - 2

 والعلوم التسيير وعلوم العلوم االقتصادية كلية عباس فرحات جامعة رسالة ماجستير، )تبسة والية حالة( الصغيرة والمتوسطة المؤسسات

 2079،ص 2009-2008 التجارية
 213،214مرجع نفسه ص ،ص  - 3
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 المحليددة والجماعددات الداخليددة وزارة قبددل مددن قدمددةمال سدداعداتمال محدوديددةو ضددعف  -

 مشددتركالوق الصددند مسددتوى علددى العجددز ذاهددو المحليددة للجماعددات مشددتركالوق والصددند

 :منها ألسباب يرجع

 البلددي يرتسدي إعاندات بددفع وقالصدند وتكليدف العداجزة للبلدديات يدروالكب تزايددمال العددد -

 .1ميزانية من% 40 الغالب على تتعدى والتي

 الوسد  علدى كيدزروالت الريدف لتطدوير وجهدةمال اليدةمال خصصداتموال سداعداتمال ضدعف -

 .ندمال وواجهات الحضري

 وتعبئددة وحشددد ميددعتج علددى تعمددل المحلددي سددتوىمال علددى ماليددة مؤسسددات وجددود عددد -

 .اهواستثمار يرةالصغ المحلية دخراتمال

 :نذكر عوقاتمال ذهه ينب :والثقافية االجتماعية المعوقات .د

 عكدسوي المحليدة المجدالس وعدالدة يدةهمأ مبعددين واطنمدال مدن يدرةكب فئدة لددى قناعدة وجدود -

 .المجالس ينوب المجتمع أفراد ينب يرةالكبالفجوة ذلك

 .المحلية والسلطات االجتماعية الفئاتين ب التواصل وضعف الثقة غياب -

 الفئددات مصددال  وتضددارب االجتمدداعي النسددق مكونددات ين بدد ماالنسددجا وعددد التنددافس -

 والعروشددية الجهويددة االعتبددارات وغلبددة والفئويددة الحزبيددة العوامددل بسددبب االجتماعيددة

 .(2) االنتخابية والحمالت الدعاية في وتوظيفها العائلية والرواب  والثقافية

 .نالديو وتراكم والبطالة األمية نسبة وارتفاع تزايد مع الفقر مشكلة -

 يؤدي مام الحضارية ندمال ىإل الريف من جرةهال في االستمرار مع لةهمذ بنسبة نالسكا تزايد -
 لخدماتوا رافقمال على يرالتأف جانب ىإل اإليكولوجي الجانب على السلبية االنعكاساتى إل

 بسبب يةاالجتماع والخدمة التطوعي العمل وغياب المحلية التنمية في الشعبية شاركةمال ضعف -
 .هومؤسسات هياكله وقلة هوضعف دنيمال المجتمع شكلية

 :المحلية التنمية نجاح عوامل :الثاني المطلب

 تشدكيل فدي بدارزا   دورا   اهدل السياسدية العوامدل :السياسىي واالسىتقرار السياسىية اإلرادة :أوال

 نيددةقانو أداة قتضددىمب يقددرر المحليددة اإلدارةم ون ددا قطددر، ألي واإلداري السياسددي مالن ددا

 .دولةال في السياسي العمل تباشر التي الجهة عن يصدر مرسوما أو قانونا أو كاف دستورا  

 علدى قراطيدةيمالد ارستمد ال دولدة فدي قراطيدةيمد ليدةمح سدلطة مقيدا تصدور كدنيم فدال

 دعمهداو المحليدة اإلدارة إلنشداء أساسدي أمدر السياسدي االسدتقرار نأ كمدا ركدزي،مال سدتوىمال

 رغيد سياسدي من دا ظدل فدي تنمدو ان التنميدة إدارة علدى مكدنمال يدرغ ومدن .دافهاهدأ لتحقيدق

 .مستقر

 فدي الفاعلدة فواألطدرا المحليدة اإلدارة علدى ومباشدر عميدق يرتدأف اهدل السياسدية البيئدة نإ

 اإلدارة فتدوفر ،ىاألولدد بالدرجددة تمعيدةمجو سياسددية إدارة والتنميددة المحليدة، التنميددة االتمجد

 والمحلدي نيالدوط سدتوىمال علدى التنميدة لنجداح يدةهمأ األكثدر العامدل يشدكل الصدادقة السياسدية

 السياسددية هوتن يماتدد المجتمددع ومكونددات ين سددؤولمال حمدداس لدددىو توحددد مددن توجددده امددب

                                                             
1  - 
 .115أحمد شريفي ،مرجع سابق ،ص - 2
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 مجتمعاتده لصدال  للعمدل الدافعيدة يجدادوإ التخلدف وخطدر التنميدة يدةمبأه شدعور مدن دنيدةموال

 الداخليددة التحددديات ومواجهددة احهددالنج منددا  يروتددوف مسددتقلة وطنيددة بددرامج وبندداء وأوطددانهم

 هفيد تختفدي مسدتقر سياسدي بوضدع مدعومدة نتكدو نأ يجدب اإلدارة ذههد الخارجيدة، والتهديددات

 .والتوتر والنزاع والفرقة الصراع عوامل

 الجهداز ثابدةمب ؤسسدةموال والمجتمدع الدولدة فدي اإلدارة تعتبدر :والفعالىة الكفىؤة اإلدارة :ثانيىا

 بليسدتق مركدز يشدكل كمدا النشداطات، يدعجم هويوجد وينسدق ويدن م ويددير يدتحكم الدذي األساسدي

 بدرتعت كمدا هكلد ذلدك ويقديم كدميحو )خرجداتمال( اهدل ناسدبةمال القدرارات ويصددر علومداتمال

 .ملكيتها طبيعة كان  مهما مؤسسة أي في وضرورية أساسية أداة اإلدارة

 اليدا  وم عضدويا   العموميدة ؤسسدةمال يكلدةه بنعدادة الجزائدر قامد  الثمانيندات مطلدع ومدع

 صددورو والبلدديات الواليددات عددد برفدعني الدوط للتدراب  اإلداري التقسديم فددي الن در وإعدادة

 نأ إال ، م1989 دسدتور صددور عقدب والبلديدة الواليدة نوقدانو ؤسسداتمال اسدتقالليةن قدانو

 وقدد مدافيه الن در إعدادة اسدتدعى ممدا نقدائص عددةن يددامال فدي أظهدرا والواليدة البلديدة نقدانو

 كلفدةمال اهدباعتبار التنميدة عمليدة فدي الحاسدم اهدودور اإلدارة يدةهمأ أحدد علدى خافيدا لديس أصدب 

 بما يلي  :

  .وتنميتها اليةمال واردمال تدبير -

 التخطددي  بعمليددات موالقيددا ،فداهددأ ىإلدد تهدداجموتر التنمويددة السياسددات وتشددكيل صددياغة -

 .1واألولويات فداهاأل ديدتحو

 :منها واالستفادة التكنولوجيا في التحكم ثالثا

 لميدة،الع اإلسدهامات وزيدادة بلدورة فدي يدرا  كب دورا   التكنولوجيددة التطددورات لعبدد  لقدد

 تمدامهاال وانصدب التطدورات لتلدك اسدتجابة الحديثدة يمهالددفا مدن العديدد ظهدورى إلد أدت حيدث

 ناأصدبح حيدث ن مداتمال عمدل مختلدف مجداالت فدي تطدورةمال التكنولوجيدا ماسدتخدا كيفيدة علدى

 نيددةوترااللك واإلدارة ونيددةترااللك كالتجددارة المجدداالت يددعجم فددي تكنولوجيددا واقعددا نعدديش

 .ونيةترااللك والحكومة

 مالددتالح معهدا يتحقددق بطريقدة لاالتصددا شدبكات ديدددتحو ايجداد فددي تسدهم فالتكنولوجيدا

 .وفعالية كفاءة بأقصى والدولية الوطنية الخارجية وبيئتها المحلية الجماعات داخل

 لااسدتعم لالخد مدن واطنمدوال ن مدةمال ينبد الجدواري والعمدل التواصدل عمليدة تسدهل كمدا

 .المحلية الجماعات نشاط على الجمهور وإطالع مواإلعال الحديثة اإلشهار وسائل

 :اإلقليمي التخطيط :ا  رابع

 جتمدعالم أقداليم تنميدة طريدق عدن الوطنيدة التنميدة قيدقتح ىإلد اإلقليمدي التخطدي  فيهدد

 بحيدث األقداليم ذههد خصوصديات يراعدي ومدن ومتكامدل نمتدواز وبشدكل فعاليدة بطريقدةأكثر

 :يلي فيما اإلقليمي التخطي  يةهمأ وتبرز للتنمية، لأعلىمعد يتحقق

 لدبط األكثدر المجداالت ىإلد وتوجيههدا االسدتثمارات تشدجيع لخدال مدن التنميدة عمليدة دفدع -

 .ينالمحلي نالسكا تطلعات مع وباتجاو نفعا واألكثر ختلفةمال القطاعات في

 نللسكا ناتواز أكثر جغرافي توزيع همع يتحقق الذي األقاليم ب    التنموي التباين من الحد -
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 تماعيدةواالج االقتصدادية يدةهالرفا مدن متقدارب ومسدتوى األقداليم لجميدع نمتدواز لنمدو هوضدمان

 .نللسكا

 :اإلداري الفساد ومحاربة الثقافة تكريس :ا  خامس

 كددمللح ومعيددارا   قراطيددةيمالد لألن مددة مميددزاو رئيسدديا   عنصددرا   الثقافددة أصددبح  حيددث

 شدوفةمك بطريقدة فوالتصدر العمدل تقتضدي والشدفافية هوفعاليتد اإلداري العمدل وكفداءة الراشدد

 شددروعةمال العامددة صددلحةمال خدمددةى إلدد فتهددد بشددأنها تخددذةمال القددرارات مادامدد  وعلنيددة

 وعامدل اطنومدوال اإلدارةين بد والدتالحم الثقدة لتقويدة عامدل :كونهدا فدي الشدفافية يدةهمأ وتتجلدى

 لاالمجد فدت  لخدال مدن وذلدك وإداري سياسدي اسدتقرار عامدل وكدذلك الفسداد محاربدةو لاالتصدا

 ينديع ذاهدو والمجداالت الندواحي كافدة فدي المجتمدع نشدؤو إدارة سدير علدى لاطدالع أمدامهم

 بد    المحليدة المجدالس فددي والشدفافية وسدلطاتها أجهزتهدا يدعجم فدي الدولدة سياسدات وضدوح

 .أنفسهم يننتخبمال األعضاء

 يددةالتنم برقيددق فددي النجدداح مددن المحليددة اإلدارة تددتمكن حتددى اإلداري الفسددادمحاربددة 

 ذهين هدبد ومدن معدا والدولدة المجتمدع علدى سدلبية آفدار اإلداري الفسداد عدن يترتدب هألند المحليدة،

 لتديا القدرارات معارضدة نتائجهدا مدن نيكدو والدولدة واطنمدال ينبد  فواصدل  إيجداد السدلبيات

 عدن نجدري وكدذلك الدولدة، يبدةه يضدعف أندو كمدا .لدذا االسدتجابة موعدد اإلداريدة األجهدزة اهتتخدذ

 طريددق عددن العامددةل األمددوا والضددياع للمددوارد واألمثددل الكددفء االسددتخدام غيددر الفسدداد

 و الرشوة. وانتشارا لسرقة مالعا مالال على والسيطرة لاالستغال

 :الشعبية المشاركة :سابعا  

 مهد ينالمحليد ينواطنمدال نأ نكدو فدي المحليدة التنميدة إدارة فدي شداركةمال يدةهمأ وتكمدن

 البددرامج عدن مهورضدا مشدداركتهم يوبالتددال هوأولوياتد المجتمدع لحاجددات معرفدة النداس أكثدر

 علددى ينالقددائم هيوجدد مؤشددر والمحليددة الوطنيددة السددلطات فطددر مددن نفددذةمال شددروعاتموال

 ن مدداتمال فددي اإلدارة وجدددت كمددا الئمددة،مال والوسددائل ناسددبةمال شددروعاتمال ىإلدد التنميددة

 دائددرة توسدديع مددع القددرار صددنع فددي شدداركةمال بدددأمب األخددذى إلدد ضددرورة ندداه نأ الحديثددة

 التمثيدل :لصدد شداركةمال أندواع ومدن واحدد فدرد يدد فدي القدرار تركيدز وعدد أمكدن كلمدا ينشداركمال

االجتماعيدددة  وكدددذلك التن يمدددات)السدددلطة المحليدددة(المحليدددة الحكوميدددة يئددداتهال فدددي السياسدددي

 .(1)دنيمال المجتمع من مات
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 :الثالث الفصل

 حالة :  التنمية المحلية         دراسة 

 في بلدية حجاج 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 الخاتمة العامة
 

46 
 

 :تمهيد

 األساسية اهيمفمال تقديم لخال من البحث ذاهل الن رية الجوانب ختلفمب امماإلل حاول  أن بعد

 الجانب في هب اإلحاطة خاتم إسقاط الفصل اهذ في سنحاول المحلية، التنمية عناصر مهأل هتعرض و

 حجاج  بلدية يف المحلية التنمية لواقع ميدانية بدراسة القيام ولةمحا اللخ من الواقع على الن ري

 .ابه التنموية شاريعمال مهوأ حجاج  بلدية إمكانيات معرفة إلى اهوراء من يسعى والتي

 المعنى العام لبلدية حجاج وهيئاتها المحلية: االولالمبحث 

 

 المحلي لمجتمعبا واالرتقاء المحلية للتنمية أكثر ديناميكية إلعطاء دةهجا حجاج  بلدية تسعى

 علتج لتيا واإلمكانيات تهالؤمال لكتم سياحية  البلدية وأن خاصة أحسن، معيشية مستويات ىإل

 .وعا مشر أمرا طموحها

  تعريف بلدية حجاج وموقعها الجغرافيالمطلب االول : 

 تعريف بلدية حجاج : -1

لي بلدية حجاج بلدية ساحلية ذات طابع فالحي وسياحي بامتياز تحتوي على شري  ساح

ب مقرر بموج 1874شواطـــــئ،أنشأت بلدية حجاج في سنة  أربعةكلم  يحتوي على  12بامتداد 

 .والمصادق على إنشائها إبان االحتالل الفرنسـي 06/07/1873صدر بتاريخ 

 :الموقع الجغرافــــي -2
. 

د بلديدددة حجددداج علدددى سددداحل البحدددر األبدددي  المتوسددد   شدددرق واليدددة مسدددتغانم ،تبعدددتقدددع 

لشدددمال البحدددر كلدددم  يحدهـــدددـا مـدددـن ا 13كلدددم ومقدددر الدائـــدددـرة  بدددـ: 36عدددن مقدددر الواليدددة بدددـ: 

مالددك بددن عبددد ال  األبددي  المتوسدد  ، مددن الجنددوب بلديددة سدديدي بلعطددار، مددن الغددرب  بلديددة

 19000خضدددر وسددديدي علدددي  يبلدددغ عددددد سدددكانها رمضدددان  ومدددن الشدددرق بلدددديتي سددديدي ل

 92هكتددددار ) أي مددددا يعددددادل 9200وتتربددددع علددددى مسدددداحة قدددددرها  (،2008نسددددمة )إحصدددداء 

-غوايزيددددة-جبددددابرة-دوار وهددددي أوالد بوخدددداتم 12يتوزعددددون عبددددر مقددددر البلديددددة و (  ²كلددددم

و -سددددواحلية-خدايديددددة-حدادشددددة-أوالد علددددي-أوالد لحددددول-زريفددددة-مزرعددددة نهدددداري-سددددمارة

 .رالبواكي

 لمحة تاريخية عن بلدية حجاج : -3

منزل يقطنها الكولون من  50، وكان  ساعتها تضم 1873جويلية 06تأسس  البلدية في 

 bosquet أطلق  اإلدارة الفرنسية على البلدية اسم 1885جويلية  08األلزاس، وبتاريخ 

 1810نوفمبر  08، المولود بتاريخ pierre joseph François bosquet تكريما للماريشال 

 . 1861فبراير  03مون  دومارسو، والمتوفى يوم  في

ولى صة األللبلدية تاريخ حافل بالبطوالت واألمجاد، فلقد كان  سباقة إلى إطالق الرصا

لمعمر ، حيث تم هجوم مسل  على أكبر مزرعة آنذاك وهي مزرعة ا1954في ليلة أول نوفمبر 

يه تشهد فمركز تعذيب وتنكيل بالجزائريين، حيث اس*دي جونسون* والتي تحول  فيما بعد إلى 

 :كما دارت بالمنطقة عدت معارك ضارية أهمها  الكثيرون
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 .1958معركة أوالد بوخاتم عام  -

 .1959معركة السمارة عام  -

 .1960معركة زريفة عام  -

 .المعمرينن موقتل العديد  1958ناهيك عن القنبلة التي وضعها فدائي بمقهى بالبلدية عام 

 بلهاشمي /شهيد منهم قواد السبع الميلود/ ساخي خالد /أحمد سعدون 207و تحصي البلدية 

 ...محمد وغيرهم

 

 

 

 البحر األبيض المتوسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والية مستغانم-:خريطة تمثل موقع بلدية حجاج 01الشكل رقم 

 

 

 بلدية سيدي ل ضر

 بلدية حجاج

 الملك بلدية بن عبد

 رمضان

 بلدية سيدي بلعطار

 بلدية سيدي علي
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 الهيكل التنظيمي لبلدية حجــــاج: الثانيالمطلب 

 

جـــدددـاج لكدددل بلديدددة هيكدددل تن يمدددي خددداص بهدددا، حيدددث يتمثدددل الهيكدددل التن يمدددي لبلديدددة ح      

والشدددددؤون مدددددن األماندددددة العامدددددة، مصدددددلحة المستخدميــدددددـن إضدددددافة إلدددددى المصدددددلحة الماليدددددة 

 االقتصادية المصلحة التي تم التربص بها و مصلحة تقنية للتعمير والبناء.

 األمانة العامة -1

ل  البلديددددة يددددرأس األمانددددة العامددددة األمددددين العددددام للبلديددددة بالتنسدددديق مددددع جميددددع مصددددا          

والسدددهر علدددى حسدددن سددديرها ،كمدددا يقدددوم بنعدددداد جددددول األعمدددال الخددداص بدددالمجلس الشدددعبي 

بددددين  وتحريددددر المددددداوالت ومتابعتهددددا ،وهددددي المشددددرفة علددددى إدارة البلديددددة والتنسدددديقالبلدددددي 

صدددفة بمختلدددف مدددديرياتها والسدددهر علدددى السدددير الحسدددن للبريدددد الصدددادر أو الدددوارد حيدددث تتكدددون 

لبلديدددة عامدددة  مدددن مكتدددب تسددديير ديدددوان رئددديس البلديــــدددـة  حيدددث يقدددوم بالتكفدددل علدددى أرشددديف ا

 لتن يميدددةاوالسدددهر عليددده بنضدددافة إلدددى جمدددع الوفدددائق القانونيدددة  حف ددده، ترتيبه،تسددديره ،متابعتددده

لتدددي واسدددتغاللها ووضدددعها فدددي متنددداول مصدددال  البلديدددة وتكدددوين بندددك للوفدددائق وخاصدددة منهدددا ا

ل تمدددس بشدددكل كبيدددر أو غيدددر مباشدددر تسددديير مصدددال  البلديدددة خاصـدددـة واإلدارة عامدددة اسدددتغال

 .الوفائق واألرشيف للقيام بالدراسات والتحليل

 مصلحة المستخدميـــن  -2

لحيدددداة اتقددددوم مصددددلحة المسددددتخدمين بتسدددديير المددددوارد البشددددرية، تن دددديم ومتابعددددة         

لضدددمان االمهنيدددة للموظدددف، دفدددع األجدددور والمرتبدددات للعمدددال باإلضدددافة إلدددى العالقدددات مدددع 

 االجتماعي وبطاقة الموظفين.

ـا تتكون هذه المصلحة من عدة مكاتب وهي كمــ مصلحة المالية والشؤون االقتصادية: -3

 :يلــــــــــي

 تنفيذهايقوم بتسيير النفقات واإليرادات الخاصة بالفرع العمومي و  :مكتب التجهيز 

 حسب مخطـــ  التنمية للبلديـــــة.

 ادة يم وإعيقوم بمتابعة وتنفيذ الصفقات ودراسة ملفات التقو: مكتب الصفقات العمومية

 وتحضير ملفات برامج التخطي .التقويم 

 يقوم باالحتياطات العقارية والمزايدات والمناقصات. :مكتب أمال  الدولة 

  سددداحات تتكدددون مددن مكتدددب التهيئدددة العمرانيدددة والم :التعميىىىر والبنىىىاء -مصىىلحة تقنيىىىة

 الخضراء و مكتب التعميـر متابعة البرامج والمشاريع التنمويـة.

  مصلحة المحاسبة وقسم التسيير -4

فيهدددددا التدددددربص حيدددددث تقدددددوم بأعدددددداد الميزانيدددددة ومتابعدددددة هدددددي المصدددددلحة التدددددي تدددددم 

اإليدددرادات ونفقدددات البلديدددة والملحقدددات التدددابع لهدددا التأشددديرة الماليدددة لسدددند الطلدددب للتأكدددد مدددن 

مدددن المرسدددوم رقدددم  123القدددرو  الماليدددة و يشدددرف عليهدددا رئددديس المكتدددب محددددد بالمدددادة 
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مهامددددده تحريدددددر وكشدددددف الحدددددواالت ، مسدددددك ومدددددن  02/02/1991المدددددؤر  فدددددي  91/26

السدددددجالت والملفدددددات الخاصدددددة بتنفيدددددذ الميزانيدددددة والمتابعدددددة الماليدددددة لمختلدددددف البدددددرامج و 

باإلضدددافة إلدددى  إعدددداد ومتابعدددة الصدددفقات ككدددل و تحضدددير المزايددددات الخاصدددة بالممتلكدددات  

كمددددا يوجددددد عددددون مكلددددف بأرصدددددة الحسددددابات ويحددددتف  بنسددددخ مددددن الحددددواالت والكشددددوف 

رة مدددن طدددرف المراقدددب المدددالي و أمدددين الخزيندددة لمعرفدددة التدددي تدددم صدددرفها و عددددم المؤشددد

صدددددرفها و يقدددددوم  أيضدددددا بنعدددددداد ميزانيدددددة لنفقدددددات التسددددديير والتجهيدددددز و أخدددددرى خاصدددددة 

 بنيرادات التسيير والتجهيز .

 

 :ـــــيتتكون هذه المصلحة من عدة مكاتب وهي كمـــا يلـــــ:  المصلحة البيومترية  -5

  المركبات مكتب ترقيم. 

  مكتب بطاقة التعريف الوطنية. 

  مكتب جواز السفر. 

  مكتب رخصة السياقة. 
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 :  الهيكل التنظيمي لبلدية حجاج 02الشكل رقم 
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 إيرادات ونفقات بلدية حجاج :المطلب الثالث 

 

لبلديدددة، و تقدددديرات اإليدددرادات و النفقدددات السدددنوية لتتمثدددل ميزانيدددة البلديدددة فدددي جددددول  

و  هددددي عقددددد تددددرخيص و إدارة يسددددم  بسددددير المصددددال  البلديددددة و تنفيددددذ برنامجهددددا للتجهيددددز

ب االسدددتثمار. يحددددد شدددكل ميزانيدددة البلديدددة و مضدددمونها عدددن طريدددق التن ددديم، و هدددذا حسدددد

 22افددددق المو 1432رجددددب عددددام  20مددددؤر  فددددي  11 - 10مددددن القددددانون رقددددم  176المددددادة 

 .، المتعلق بالبلدية2011يونيو سنة

 :إيرادات البلدية وأنواعها اوال:

 يضددداالبلديدددة مسدددؤولية عدددن تسددديير مواردهدددا الماليدددة الخاصدددة بهدددا. وهدددي مسدددؤولية أ  

 يوجدددب اإلداري المعنويدددة واالسدددتقالل بالشخصدددية عدددن تعبئـدددـة مواردهدددا كمدددا تمتدددع

 تدوفير ييعند وهدذا الماليدة المسدتقلة، الذمدة أو المدالي االسدتقالل بخاصدية لهدا االعتدراف

 اتحاجد إليهدا، وإشدباع الموكلدة االختصاصدات أداء مدن بهدا تمكنهدا خاصدة ماليدة مدوارد

 الخاصة. لألموال التملك بحق نطاق عملها، وتمتعها في المواطنين

 بحريدة ميزانيتهدا بدندارة لهدا تسدم  للبلديدة الماليدة االسدتقاللية فدنن ذلدك إلدى باإلضدافة

 مجدرى علدى تدأفير لدذلك يكدون حتدى ال االقتصدادية للدولدة، السياسدة تمليده مدا حددود فدي

 مدن جهدة الصدفة هدذه لهدا ليسد  للبلديدة الممندوح االسدتقالل أن غيدر االقتصدادي، النمدو

 سدنقوم مدا ، وهدذا المركزيدة السدلطات تقدوم بهدا التدي المراقبدة جهدة حددود الميزانيدة،ومن

  .(90)خارجية مالية مالية ذاتية وإيرادات إيرادات الفرعين، في بتحليله

 إيرادات مالية ذاتية  -1

تشكل  لدية ألنهاتحتل حصيلة الموارد الجبائية والرسوم مكانة مهمة في الموارد الخاصة بالب     

يما فادات مصدر تمويل أساسي وتتكون من الضرائب المباشرة والغير مباشرة وتتمثل هذه اإلير

 يلي:

ة تأخددددذ إن السياسددددة الضددددريبية للجماعددددات المحليددددالضىىىىرائب والرسىىىىوم المحليـــــىىىىـة:  -1-1

ئب دائمدددا فدددي الحسدددبان أن جبايدددة الضدددرائب ذات الطدددابع الدددوطني أصدددعب مدددن جبايدددة الضدددرا

وطنيدددة المحليدددة، فدددي حدددين أن هدددذه األخيدددرة تهددددف أساسدددا إلدددى زيدددادة الحصددديلة الضدددريبية ال

ين ثمارات المحليدددة وكدددذا تعمدددل علدددى تحقيدددق التدددوازن بدددمدددن خدددالل تغطيتهدددا لجملدددة االسدددت

 .محليةإيرادات ونفقات الجماعات المحلية، وتعد من العناصر األساسية في التنمية ال

ل من دية في كتتمثل أهم الضرائب المباشرة المحصلة لفائدة البل:  الضرائب المباشـــــرة -أ 

إضافة  عقاريالمهني  ،الرسم التطهيري  و ال الضريبة على الدخل اإلجمالي، الرسم على النشاط

   .إلى الرسم الفرعي على البنزين الممتاز والعادي والغاز وال والمواد الصيدالنية

هي اقتطاع مالي نقدي تقتطعه الدولة جبرا على أصدحاب  :الضريبة على الدخل اإلجمالي - 1 

  (IRG) :ذوى الددددددددددددددددخل )الضدددددددددددددددريبة علدددددددددددددددى الددددددددددددددددخل اإلجمدددددددددددددددالي

                                                             
 .131،ص،1989المطبوعات الجامعية،بن عكنون الجزائر، علي زغدود،المالية العامة،ديوان 
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تتضمن المادة األولى من قانون الضرائب والرسوم الممافلة على أنه تمس ضريبة سدنوية         

المكلفدون الخاضدعين لهدذه الضدريبة هدم  .وحيدة على األشخاص الطبيعيين تسمى ضريبة الددخل

األشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر ويعتبر أن موطن التكليف موجود في الجزائر 

إلدى األشدخاص الدذين لدديهم مسدكن بصدفتهم مدالكين أو منتفعدين أو مسدتأجرين لده عنددما  بالنسبة

 .يكددددددددددددددددددددددون اإليجددددددددددددددددددددددار باتفدددددددددددددددددددددداق وحيددددددددددددددددددددددد أو اتفدددددددددددددددددددددداق سددددددددددددددددددددددنوي

 المقيمدددددين فدددددي الجزائدددددر وذوي المراكدددددز المصدددددلحة لدددددديهم فدددددي الجزائدددددر أيضدددددا ،   -

 األعدددددددوان الدددددددذين يمارسدددددددون وظدددددددائفهم أو يكلفدددددددون بمهدددددددام خدددددددارج الدددددددوطن ،  -

 ص غيددددددر المقيمدددددددين فدددددددي الجزائددددددر ولدددددددديهم ذات مصددددددددر جزائدددددددري ،األشدددددددخا  -

 شددددددددركات المسدددددددداهمة الددددددددذين لددددددددديهم المسددددددددؤولية الغيددددددددر محدددددددددودة فيهددددددددا ،  -

المسددديرين ذوي األغلبيدددة فدددي شدددركات أمدددوال بالنسدددبة ألربددداح األسدددهم والنسدددب المئويدددة   -

  د.ج. 60000هدددددددم الدددددددذين ال يزيدددددددد دخلهدددددددم الصدددددددافي عدددددددن  واألشدددددددخاص المعنيدددددددون

 الخ ( …العمال، الموظفون  - 

 الرسم على النشاط المهني -2     

ويشددددمل هددددذا الرسددددم األشددددخاص الددددذين يعتمدددددون فددددي أنشددددطهم علددددى العمددددل الددددذهني، 

سدددنويا  الفدددردي كاألطبددداء والمحدددامين والمهندسدددين والمحاسدددبين...الخ، ويسدددتحق هدددذا الرسدددم

اطاتهم للضدددريبة الددذين يمارسدددون نشدددمددن اإليدددرادات اإلجماليددة المحققدددة مدددن قبددل الخاضدددعين 

 الدائمة في الجزائر.

 الرسم التطهيري -3

غ ويمثدددل الرسددددم التطهيددددري كدددل مددددن الرسددددم علددددى رفدددع القمامددددات المنزليددددة وتفريدددد    

صدددرف المدداء فددي المجددداري، ويحصددل لفائدددة الجماعدددات المحليددة التددي بهدددا شددبكات قنددوات ال

حي مددددن قبدددل الهيئددددة أو المؤسسددددة ويحسدددب دوريددددا باسدددم المسددددتفيد مدددن الصددددرف الصدددفق .

 المكلفة بتوزيع المياه الصالحة للشرب أو المياه الصناعية.

 الرسم الفرعي على البنزين الممتاز والعادي والغاز وال والمواد الصيدالنية  -4

رسم ذا الويحسب هذا الرسم على أساس مبلغ سعر بيع التجزئة بهذه المتوجات، ويدفع مبلغ ه 

  ذي تمإلى صندوق قاب  الضرائب المختلفة قبل الخامس والعشرين من الشهر التابع للشهر ال

 فيه فوتره المنتج.

  ى سم إلينقويتعلق الرسم العقاري بالملكيات المبنية وغير المبنية، والرسم العقاري:  -5

 :و تخضددددع للرسددددم العقدددداري علددددى األمددددالكالرسىىىىم العقىىىىاري علىىىىى الملكيىىىىات المبنيىىىىة –أ 

 المبنية التالية 

 المنش ت المخصصة إليواء األشخاص والمواد أو لتخزين المنتج ؛ -

ك المنشدددد ت التجاريددددة الكائنددددة فددددي محددددي  المطددددارات الجويددددة والمددددوانئ ومحطددددات السددددك -

ت  بمدددددا فيهدددددا ملحقاتهدددددا المتكوندددددة مدددددن مسدددددتودعات وور  الحديديدددددة ومحطدددددات الطرقدددددا

 الصيانة ،

ال وأرضددديات البنايدددات بجميدددع أنواعهدددا وقطدددع األرضدددية التدددي تشدددكل ملحقدددا مباشدددر لهدددا  -

 يمكن االستغناء عنها،



 الخاتمة العامة
 

53 
 

األراضدددددي غيدددددر المزروعدددددة والمسدددددتخدمة السدددددتعمال تجددددداري أو صدددددناعي كدددددالور   -

مالدددك، مددن نفددس النددوع، سددواء كددان يشددغلها ال وأمدداكن إيددداع البضددائع وغيرهددا مددن األمدداكن

 ي:أو يشغلها آخرون مجانا,ويتم حساب الرسم على الملكيات المبنية بالشكل التال

 يةمساحة الملك xالرسم على الملكيات المبنية = القيمة اإليجارية للمتر المربع 

يمددا ف% لكددل سددنة حتددى يؤخددذ عامددل القدددم فددي االعتبددار، أمددا  2ويحدددد بعددد تطبيددق تخفددي  

 % 50يخص المصانع فنسبة التخفي  موحدة ومحددة ب 

 وقد حددت نسب الرسم العقاري على الملكيات المبنية كما يلي:

 %3الملكيات المبنية  -

ي فدددددطبيعيدددددون الواقعدددددة الملكيددددات ذات االسدددددتعمال السدددددكني التدددددي يملكهدددددا األشدددددخاص  ال -

مندداطق محددددة عددن طريددق التن دديم، وغيددر مشددغولة سددواء بصددفة شخصددية وعائليددة أو عددن 

 %10طريق الكراء تخضع لمعدل قدره 

اوي % عنددددما تقدددل مسددداحتها أو تسددد05األراضدددي التدددي تشدددكل ملحقدددا للملكيدددات المبنيدددة:  -

 ²م 500

% عنددددددما تفدددددوق  10 ²م 1000وتقدددددل أو تسدددداوي  ²م 500% عندددددما تفدددددوق مسدددداحتها  07

 ²م 1000مساحتها 

 وتخضدددع للرسدددم علدددى الملكيدددات غيدددر الرسىىىم العقىىىاري علىىىى الملكيىىىات  يىىىر المبنيىىىة: -ب

 المبنية كل من 

 األراضي الكائنة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير. -

 األراضي الفالحية. -

ع مضدددروبة للمتددر المربددد وتنددتج قاعددددة هددذا الرسدددم مددن مندددتج القيمدددة اإليجاريددة الجبائيدددة 

 في المساحة الخاضعة للرسم

 .وتحدد القيمة اإليجارية الجبائية لكل منطقة وفقا لجداول من مة  لهذا الرسم

  يمثل أنواع الطرق و األرصفة:  03الجدول رقم 

 المبلغ /د.ج للمتر أنواع الطرق واألرصفة

 TAPIS 10.000.00طريق مبس  

 GOUDRONNE 5.00.000طريق معبد عادي 

 1.000.00 طريق عير معبر

 CARRELAGE 15.00.000رصيف مبل  

 2.00.500 رصيف عادي

طريق  ود.ج ، 10.000.00: نالح  من خالل الجدول ، أن الطريق  المبس  قدر بمبلغ  التعليق

يث قدر د.ج ح 1.000.00د.ج إضافة إلى طريق غير معبد قدره  5.000.00معبد عادي قدر بمبلغ 

الرصيف  د.ج ، أما بالنسبة إلى األرصفة فقد بلغ16.000.00المبلغ كامل على الطرقات حوالي 

 جد. 1700500د.ج أي  2.00.500و الرصيف العادي بمبلغ قدره  15.000.00المبل  حوالي 
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 الضرائب والرسوم المحلية  ير مباشرة لبلدية حجاج -ب 

ل عددلبلديددة حجدداج فددي كددل مددن الرسددم تتمثددل الضددرائب والرسددوم المحليددة غيددر مباشددرة 

لمحدددالت االدددذبائ ، الرسدددم علدددى القيمدددة المضدددافة، الرسدددم علدددى اإلقامدددة و الرسدددم علدددى السدددكن و 

 .التجارية

 الرسم على الذبائ  -1

ويتميز  وهو رسم غير مباشر يستحق لصال  الجماعات المحلية التي تتوفر فيها المذاب ،        

غ ة بملبطابع الضريبة غير المباشر، ألنه يفر  على المتوجات االستهالكية حيث يقدر كل سن

 د.ج   97.000.00قدره 

 :الرسم على اإلقامة -2

 واسطةي بدون مقابل مباشر بيعتبر رسم اإلقامة  عبارة عن اقتطاع نقدي إجباري نهائ

 يقها ها وتحقخدماتالهيئة المحلية، يدفعه الفرد الملزم جبرا للجماعة المحلية  من جراء تأديتها ل

سب ح للنفع ،تفر  على الفنادق، الخيام الصيفية ، مرافق الصحية ومواقف السيارات 

 ( .02)الجدول رقم  2017مداولة المجلس الشعبي البلدي  لسنة 

ـــة الخاصة بشواطئ بلدية حجاج لسنـ  يمثل إيرادات  موسم االصطياف   : 04الجدول رقم 

 .(2019سبتمبر  30إلى  2019جوان  01) للفترة  الممتدة من  2019
 

بلديددة حجدداج لددديها شدداطئين حيددث تقددوم كددل سدددنة  مددن خددالل الجدددول نالحدد  أن:  التــــــىىـعليق

د.ج  200.000.00بفدددت  مزايددددة لكرائهمدددا بسدددعر افتتددداحي لموقدددف السددديارات الدددذي قددددر بمبلدددغ 

د.ج و المركدددددز الصددددديفي الدددددذي قددددددر بمبلدددددغ  50.000.00و مرافددددق صدددددحية المقددددددرة بمبلدددددغ 

إجمددددالي مبلدددغ  2017موسدددم االصدددطياف لسدددنة  إيدددراداتد.ج  ؛ حيدددث بلغددد   3200.000.00

 د.ج. 6900.0000.00قدره 

 

 

 المبلغ / د.ج إيرادات  موسم االصطياف

 - الشاطئ األول:
موقف السيارات – 1   200.000.00 

مرافق صحية -2  50.000.00 

 320.000.00 مركز صيفي -3

الشاطئ الثاني:  -  

موقف السيارات  –1   200.000.00 

 50.000.00 مرافق صحية -2

مركز صيفي -3  3200.000.00 

 6900.000.00 المجموع
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 الرسم على السكن و المحالت التجارية  -6

يعتبدددر رسددددم السدددكن عبددددارة عدددن اقتطدددداع نقدددددي إجبددداري نهددددائي بددددون مقابددددل مباشددددر 

بواسدددطة الهيئدددة المحليدددة، يدفعددده الفدددرد الملدددزم جبدددرا للجماعدددة الترابيدددة مدددن جدددراء تأديتهدددا 

ويسدددتعمل فدددي تمويدددل النفقدددات العموميدددة للجماعدددات  المحلدددي، العددداملخددددماتها وتحقيقهدددا للنفدددع 

وهدددددو مدددددن الرسدددددوم المحليدددددة المسدددددتحقة لفائددددددة الجماعدددددات     المحليدددددة بددددددون تخصددددديص

الحضدددرية وبعددد  الجماعدددات القرويدددة والتدددي يدددتم تددددبيرها مدددن طدددرف المصدددال  الجبائيدددة 

 جماعددددات الحضددددريةبدددددوائر ال هددددذا الرسددددم التابعددددة للمديريددددة العامددددة للضددددرائب، ويطبددددق

والمنددداطق المحيطدددة بهدددا والمراكدددز المحدددددة بدددنص تن يمدددي، المحطدددات الصددديفية والشدددتوية 

ومحطددددات االستشددددفاء بالميدددداه المعدنيددددة، ويددددتم تحديددددد الدددددوائر التددددي يفددددر  داخلهددددا رسددددم 

 .91السكن بنص تن يمي

كمدددا يتميدددز رسدددم السدددكن بكونددده ضدددريبة تفدددر  علدددى رأس المدددال، أي تفدددر  علدددى    

لكهددددا تدددددخل ضدددمنها العقددددارات التدددي يم  العقاريدددة التددددي فدددي حددددوزة الملدددزم والتدددي الثدددروة 

الملدددزم بالضدددريبة، وهدددو األمدددر الدددذي يجعلددده يفدددر   علدددى العقدددارات المخصصدددة للسدددكن 

مجاندددا  منتفعددا، أو كدددان العقددار موضدددوعا الشخصددي للملدددزم سددواء كدددان هددذا األخيدددر مالكدددا أو

تحدددد  تصددددرف زوجدددده أو أصددددوله أو فروعدددده مددددن عمددددود النسددددب المباشددددر مددددن الدرجددددة 

 األولى. 

 2019يمثل الرسم السنوي على كل السكنات ببلدية حجاج لسنة : 05الجدول رقم 

 

 

 

:نالحدددد  مددددن خددددالل الجدددددول أن الرسددددم السددددنوي علددددى كددددل محددددل مهنددددي ،  لتعليىىىىقا

كددل  د.ج أمددا الرسددم السددنوي علددى 5.000.00تجدداري أو حرفددي  و مددا شددابه ذلددك قدددر بمبلددغ 

 50.000.00محطدددة نفطال،الدددديوان الدددوطني للخمدددور و المراكدددز الصدددحية فقددددرت بمبلدددغ مدددن 

 .د.ج 

لحرفيددددة إن الرسددددم السددددنوي الخدددداص بالسددددكنات والمحددددالت التجاريددددة، المهنيـــــددددـة  وا 

  2001ديسمبـــدددددددـر  22المدددددددؤر  فـــــدددددددـي  01/21، وفقدددددددا للقدددددددانون  رقدددددددم 2017لسدددددددنة 

لمعدلددددة ألحكددددام مندددده ا 11والسدددديما المددددادة  2002المتضمــددددـن قانـــددددـون الماليــــددددـة لسنــــددددـة 

 تالي:انون  الضرائـب المباشـــرة والرسوم الممافلة  كالمن ق 2مكرر  263المــادة 

                                                             
 .المتضمن  الضرائب المباشـــرة والرســــــوم 94-01-01المؤر   36-90الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المالية، قانون 91

 

 د.ج 600.00 الرسم السنوي  على كل السكنات

مهني، تجاري أو الرسم السنوي على كل محل م استعمال 

 حرفي وما شابه ذلك.

 د.ج 5.000.00

 د.ج 50.000.00 الرسم السنوي على محطة  نفطال

 د.ج 50.000.00 الرسم السنوي  على الديوان الوطني للخمور

 د ج 50.000.00 الرسم السنوي  على  المراكز الصيفية
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 لبلدية حجاج  أمال  البلدية المنقولة و ير المنقولة

: الصادرة بتاريخ 86/18د.ج ، حسب المداولة رقم  1.300.000،00السوق األسبوعي:    -

07/12/2018 

 د.ج شهريا. 3500.00محل مغطى بالسوق اليومي:  21كراء  -

 دج في السنة400.000.00قاعة الحفالت:  كراء  -

 الضرائب المباشرة و ير المباشرة، والرسوم

 د.ج  سنويا 395.825.00الرسم على العقارات المبنية وغير المبنية:  -

 د.ج سنويا 16.271.569.00الضرائب المباشرة وغير المباشرة:  -

 :إيرادات مالية خارجية - 2 

لفددددارق ابمددددا أن مصددددادر التمويددددل الددددذاتي ال تكفددددي لتغطيددددة الحاجددددات الضددددرورية، فددددنن         

لدددى يغطدددى عدددادة بمدددوارد ماليدددة خارجيدددة تتمثدددل فدددي إعاندددات السدددلطة المركزيدددة أو الحصدددول ع

قدددرو . وعلدددى الدددرغم مدددن أن ال دددروف االقتصدددادية الحاليدددة جعلددد  مدددن عمليدددة االقتدددرا  

 خاصدددة وأن أغلدددب البلدددديات تعددداني مدددن العجدددز المدددالي،شدددبه مسدددتحيلة بسدددبب رفددد  البنوك،

بقيدددد   ا،فددددنن اإلعانددددات الحكوميددددة للبلدددددياتبهباإلضددددافة إلددددى الشددددروط القانونيددددة المرتبطددددة 

وسدددددتبقى مدددددوردا هامدددددا فدددددي دعدددددم البلدددددديات ماليدددددا خاصدددددة فيمدددددا يتعلدددددق بعمليدددددات التجهيدددددز  

 .واالستثمار

 :اإلعانـات - 2-1

قدددات الدولدددة تمثدددل اإلعاندددات الماليدددة أحدددد البندددود األساسدددية التدددي تسدددتطيع مدددن خاللهدددا نف      

ق العامددددة أن تددددؤدي دورا رئيسدددديا فددددي إعددددادة توزيددددع الدددددخل القددددومي و تقليددددل حدددددة الفددددوار

ولددددة للد االتفاقيددددةاالجتماعيددددة بددددين شددددرائ  المجتمددددع و بالتددددالي أصددددبح  أحددددد صددددور السياسددددة 

ايددددد دور و االجتماعيددددة التددددي أخددددذت اسددددتخداماتها تتزايددددد مددددع تزلتحقيددددق أهدددددافها االقتصددددادية 

ن مددددالدولددددة االقتصددددادية و االجتماعيددددة ، سددددواء فددددي دول االقتصدددداد السددددوق أم لدددددى غيرهددددا 

 .الدول

 اإلعانات الحكومية للجماعات المحلية -2-1-1

ص ن ددددرا لعدددددم  كفايددددة مددددوارد الجماعددددات المحليددددة، فددددنن السددددلطات المركزيددددة تخصدددد        

هددددا إعانددددات للجماعددددات المحليددددة بهدددددف التنميددددة االقتصددددادية واالجتماعيددددة، تسددددعى مددددن خالل

 االهتمدددامالدولددة إلدددى تعمددديم الرخددداء فدددي مختلدددف الجهددات والمنددداطق إلزالدددة الفدددوارق الجهويدددة و

 ار وفبدداتبالمندداطق النائيددة، ويعددد هددذا المصدددر مددن المصددادر الهامددة لكوندده باعثددا علددى اسددتقر

يجدددداز ت المحليددددة، ويددددؤدي حتمددددا إلددددى تنفيددددذ المشدددداريع التنمويددددة.ويمكن إميزانيددددات الجماعددددا

 أهداف وأنواع اإلعانات الحكومية فيما يلي:
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  أهداف اإلعانات الحكومية -1 

 ا يلي:متهدف السلطات المركزية من تقديم اإلعانات إلى الجماعات المحلية إلى         

 ى من الخدمات العامة.تمكين الجماعات المحلية من تحقيق حد أدن - 

التخفيددددف مددددن العددددبء الضددددريبي المحلددددي، إذ أن العددددبء الضددددريبي يزيددددد فددددي الجماعددددات  - 

ة إعاندددة المحليدددة الفقيدددرة عنددده فدددي الجماعدددات المحليدددة الغنيدددة، فدددنذا قددددم  السدددلطات المركزيددد

 لمحلية.اللجماعات المحلية الفقيرة، فننها تتي  لها فرصة التخفيف من األعباء الضريبة 

جتماعيدددة توجيددده الجماعدددات المحليدددة للقيدددام بدددأنواع معيندددة مدددن المشدددروعات االقتصدددادية واال - 

 .لتحقيق التوافق بين الساسة المحلية والسياسة المركزية

ماعدددات معالجدددة  األزمدددات االقتصدددادية، حيدددث يمكدددن للدولدددة عدددن طريدددق تقدددديم اإلعاندددات للج - 

 يم سياسددةالمحليددة فددي أوقددات الكسدداد أن تمكنهددا مددن التوسدديع فددي اإلنفدداق ممددا يسدداعد علددى تدددع

د االنتعدددا  االقتصدددادي وفدددي أوقدددات الرخددداء تسدددتطيع أن تخفددد  مدددن هدددذه اإلعاندددات حتدددى تحددد

 .ؤدي ذلك إلى حدو  األزمات االقتصاديةمن اإلنتاج خشية أن ي

 

 المحليدددة تسددداهم الميزانيدددة العامدددة للدولدددة فدددي دعدددم الجماعدددات:أنىىىواع اإلعانىىىات الحكوميىىىة -2 

 من خالل:

 اإلعانات  ير المخصصة  -أ 

أن تكددون هددذه  تسدداهم الدولددة فددي النفقددات التددي تتعلددق بالمصددال  العددام بنعانددة سددنوية، دون      

 غر  معين، وعادة ما تقدر هذه اإلعانة على أساس حجم السكان.اإلعانة مخصصة ل

 اإلعانات الوالية -ب

إلعاندددات تسددداهم الواليدددة فدددي المشدددروعات التدددي بهدددا الجماعدددات المحليدددة علدددى أال تددددفع هدددذه ا  

لدددذي اإال بعدددد التأكدددد مدددن مددددى تقددددم العمدددل فدددي هدددذه المشدددروعات، ومددددى مطابقتهدددا للمشدددروع 

 اإلعانةمنح  على أساسه 

، وتهدددددف هددددذه اإلعانددددات إلددددى اسددددتكمال المشدددداريع المعطلددددة فددددي مختلددددف الجماعددددات المحليددددة

 وتدفع وفق دراسات.

 من  صندو  التضامن والضمان للجماعات المحليــــة -ج

 الصدددددندوق مؤسسدددددة عموميدددددة ذات طدددددابع إداري تتمتدددددع بالشخصدددددية المعنويدددددة واالسدددددتقالل   

محليددة مددن الصددندوق بنرسدداء التضددامن مددا بددين الجماعددات ال يكلددف 2المددالي، كمددا تبيندده المددادة 

 من القانون. 05خالل تعبئة الموارد المالية وتوزيعها. كما تبينه المادة 

رنددة مددع كمددا يكلددف الصددندوق بضددمان المددوارد الجبائيددة التددي سددجل  ندداقص قيمددة جبائية،بالمقا

 مبلغ تقديراتها.

 ويكلف الصندوق في هذا اإلطار بما يأتي:

العمدددددل علدددددى تعاضدددددد الوسدددددائل الماليدددددة للجماعدددددات المحليدددددة الموضدددددوعة تحددددد  تصدددددرفها  -

 بموجب القوانين والتن يمات المعمول بها

 توزيع المخصصات المالية المدفوعة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية. -
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ات توزيددددع تخصدددديص إجمددددالي للتسدددديير فيمددددا بددددين الجماعددددات المحليددددة سددددنويا لتغطيددددة النفقدددد -

 اإلجبارية ذات األولوية

حدددددا  تقددددديم مسدددداهمات ماليددددة لفائدددددة الجماعددددات المحليددددة التددددي يتعددددين عليهددددا أن تجابدددده أ -

 كوار  أو طوار  وكذا تلك التي تواجه وضعية مالية صعبة.

جهيدددز تتقدددديم مسددداهمات مؤقتدددة أو نهائيدددة للجماعدددات المحليدددة ومؤسسددداتها إلنجددداز مشددداريع  -

 المحلي أو في إطار التعاون المشترك بين البلدياتواستثمار في اإلطــــار 

 الوساطة البنكية لفائدة الجماعات المحليـــــة -

 من  إعانات مالية لفائدة البلديات إلعادة تأهيل العام المحلي -

يدددددة القيدددددام بكدددددل الدراسدددددات والتحقيقدددددات واألبحدددددا  التدددددي تدددددرب  بترقيدددددة الجماعدددددات المحل -

 .وإنجازها والعمل على نشرها

عدددددات المسدددداهمة فددددي تمويددددل أعمددددال تكدددددوين المنتخبددددين والمددددوظفين المنتمددددين إلدارة الجما -

 المحلية وتحسين مستواهم.

ون المشدددداركة فددددي أعمددددال اإلعددددالم وتبددددادل الخبددددرات واللقدددداءات السدددديما فددددي إطددددار التعددددا -

 المشترك بين البلديات.

جدددددب القدددددوانين مباشدددددرة وإنجددددداز كدددددل عمدددددل مدددددرتب  بهدفددددده أو مخدددددول لددددده صدددددراحة بمو -

 والتن يمات المعمول بها.

ت : يكلددددف الصددددندوق فددددي إطددددار مهامدددده، بدددددفع المخصصددددات اآلتيددددة لفائدددددة الجماعددددا6المددددادة 

 المحلية من صندوق التضامن للجماعات المحلية:

 % 60تخصيص إجمالي للتسيير:  -

 % 40تخصيص إجمالي للتجهيز واالستثمار:  -

عتمدددادات مدددن فصدددل إلدددى فصدددل بموجدددب مقدددرر مدددن يمكدددن عندددد الحاجدددة، القيدددام بتحويدددل اال

 بعد موافقة مجلس التوجيه. بالداخليةالوزير المكلف 

: يمدددن  تخصددديص الخدمدددة العموميدددة للجماعدددات المحليدددة التدددي تعدددرف صدددعوبات فدددي 9المدددادة

 تغطية النفقات اإلجبارية المرتبطة بتسيير المرافق العامة 

م تلبيددددة االحتياجددددات ذات الصددددلة بالمهدددداويدددددفع هددددذا التخصدددديص للجماعددددات المحليددددة بهدددددف 

 المخولة لها بموجب القوانين والتن يمات.

تحدددددد المعددددايير المتبعددددة لحسدددداب تخصدددديص الخدمددددة العموميددددة بقددددرار مددددن الددددوزير المكلددددف 

 .بالداخلية

 التبرعات والهبات والوصايا - 2-2

تها ممدددا تعتبدددر التبرعدددات والهبدددات مدددوردا مدددن مدددوارد الجماعدددات المحليدددة،وتتكون حصددديل       

مسددداهمة يتبدددرع بددده المدددواطنين، إمدددا بشدددكل مباشدددر إلدددى الجماعدددات المحليدددة أو غيدددر مباشدددرة بال

بعدددد  فدددي تمويدددل المشددداريع التدددي تقدددوم بهدددا، وقدددد تكدددون نتيجدددة وصدددية يتركهدددا أحدددد المدددواطنين

  مها أحد المغتربين لتخليد أسمه في بلده.وفاته، أو هبة يقد
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وتعدددد التبرعدددات مدددن مدددوارد الجماعدددات المحليدددة وتنقسدددم إلدددى  التبرعدددات  التبرعىىىات: -2-2-1

 ية.92المقيدة بشرط وهذه التبرعات ال يمكن قبولها إال بموافقة السلطات المركز

 الهبات والوصايا - 2-2-2

 المحلية وتنقسم إلى: وتعد الهبات والوصايا من موارد الجماعات   

الهبدددددات والوصدددددايا: التدددددي ال ينشدددددأ عنهدددددا أعبددددداء، أو يشدددددترط فيهدددددا شدددددروط، أو تسدددددتوجب 

 تخصيص عقارات أو تكون دعاة لالعترا  من قبل عائالت الواهبين أو الموصين.

ت ويمكددددن اإلشددددارة إلددددى أن التبرعددددات والهبددددات ال تشددددكل شدددديئا كبيددددرا فددددي مددددوارد الجماعددددا

 استثنائية ال يعتمد عليها في  تمويل الجماعات المحلية. المحلية،وهي موارد 

 القرو  المحلية   2-2-3

ائمددا فددي تعتبددر القددرو  مددن الركددائز األساسددية لتشددكيل الجماعددات المحليددة، فهددي تسددجل د     

 إيددددرادات قسددددم االسددددتثمار، ولهددددا الحريددددة فددددي تحديددددد مبلددددغ القددددر  علددددى الددددرغم مددددن تقييددددد

المحليددددة وقددددد أكددددد المشددددرع الجزائددددري أن تكددددون القددددرو  اسددددتعمال القددددر   للجماعددددات 

ية اإلنشدددائ المحليدددة موجهدددة للمشددداريع ذات المدددرد وديدددة والنفدددع العدددام، أن تسدددتعمل فدددي المشددداريع

سددددتعمل التددددي تعجددددز الميزانيددددة  العاديددددة للجماعددددات المحليددددة علددددى تغطيددددة نفقاتهددددا، وأن ال ت

عددددات التجهيددددز، وهددددذا لتمكددددين الجما لتسددددديد الددددديون األصددددلية، وكددددذا اسددددتعمالها فددددي نفقددددات

 المحلية من تسديد القرو  الممنوحة في اآلجال المحددة.

وتلجدددددأ الجماعدددددات المحليدددددة إلدددددى االقتدددددرا  مدددددن األجهدددددزة المصدددددرفية عموميدددددة، ويعدددددد     

ع مدددصدددندوق الدددوطني التدددوفير واالحتيددداط مدددن أهدددم المصدددارف المكلفدددة بدددنبرام عقدددود القدددرو  

 الجماعدددات المحليدددة فدددي الجزائدددر ،وبعدددد إلغددداء مبددددأ التخصدددص المصدددرفي تعدددددت األجهدددزة

ة عنددددد الجماعددددات المحليددددة ،ال بددددد للجماعددددات المحليدددد المصددددرفية المكلفددددة بددددنبرام العقددددود مددددع

ازه االقتددددرا  أن تخبددددر الدولددددة أو الجهدددداز الحكددددومي خاصددددة إذا كددددان المشددددروع المددددراد إنجدددد

 غير وارد في الخطة الوطنية.   

 

 د ج 120.880.379.24   " إعانات الدولة"               قر  قدره     1050دة الما

 

 ج د    993.000.00" إعانات الوالية "                    1051باإليرادات بالمادة:

 ج  " أشغال جديدة " 230:بالنفقات بالمادة -

 -تهيئة ساحة لعب  بدوار البواكير   -

. 01.12.108.263.1.797.5عملية رقم 

N.K 

 د ج    993.000.00

 

 د ج 996.000.00"إعانات الوالية "                     1051باإليرادات بالمادة:
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 ج "أشغال جديدة " 230:بالنفقات بالمادة -

إتمام انجاز  قاعة  متعددة الخدمات بدوار  -

 الغوايزية.

. 01.12.108.263.3.891.5عملية رقم 

N.K 

 

 د ج  996.000.00

 إعانات وتحصيالت أخرى "»  739باإليرادات بالمادة 

 د ج  28.185.000.00المبلغ  

 بالمواد:بالنفقات  -

 د ج 12.000.000.00 أجور المستخدمين الدائمين 610 -

 د ج    7.500.000.00 أعباء اجتمــاعية 618 -

 د ج    8.685.000.00 أعباء استثنائية 69 -

 د ج   28.185.000.00 وعــالمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 : نفقات بلدية حجاج ثانيا

 النفقدداتد العاديددة و الغيددر عاديددة ويوجدد نفقددات العامددةتتمثددل نفقددات البلديددة فددي كددل مددن 

 : يسنتعرف عليها فيما يل  االختيارية واإلجبارية

 نفقات العامة البلدية  -1

إلدددى  إن النفقدددات المحليدددة هدددي المدددرآة العاكسدددة للسياسدددة العامدددة المحليدددة، حيدددث تهددددف

الهدددام  سددلع وخدددمات بمختلدددف أنواعهددا ون ددرا للدددورإشددباع الحاجيددات المحليددة لألفدددراد مددن 

المندددددداط بالجماعددددددات المحليددددددة فددددددي مختلددددددف نددددددواحي الحيدددددداة السياسددددددية واالقتصددددددادية 

يدددة واالجتماعيدددة، أدى إلدددى ضدددرورة نمدددو وتزايدددد كبيدددر ومتسدددارع فدددي حجدددم النفقدددات المحل

 ويحتوي قسم التسيير في باب النفقات العامة على ما يلي :

 تخدمي البلدية،أجور وأعباء مس -

 التعويضات واألعباء المرتبطة بالمهام االنتخابية، -

 المساهمات المقررة على األمالك ومدا خيل البلدية بموجب القوانين، -

 نفقات صيانة األمالك المنقولة والعقارية، -

 نفقات صيانة طرق البلدية، -
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 المساهمات البلدية واألقساط المترتبة عليها، -

 ن قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز واالستثمار،االقتطاع م -

 فوائد القرو ، -

 أعباء التسيير المرتبطة باستغالل تجهيزات جديدة، -

 مصاريف تسيير المصال  البلدية، -

    .األعباء السابقة -

 النفقات العادية والنفقات  ير العادية 1-1

تغطيدددة لبمدددوارد غيدددر عاديدددة يرجدددع هدددذا التقسددديم إلدددى الحاجدددة لتجديدددد المدددوارد العاديدددة 

اندد  كات  إذا النفقددات العامددة المحليددة وهندداك معددايير متعددددة للتفريددق بددين النددوعين مددن النفقدد

ي غيدددر النفقدددة تمددد  بطريقدددة دوريدددة فهدددي نفقدددة عاديدددة، إمدددا إذا لدددم تدددتم بطريقدددة منت مدددة فهددد

 أمددددا إذا عاديددددة وإذا كاندددد  النفقددددة تسددددتهلك خددددالل المدددددة الماليددددة المحددددددة فهددددي نفقددددة عاديددددة

ات يمكدددن مدددن جهدددة أخدددرى تبيدددين معندددى النفقدددو تعدددددت الفتدددرات الماليدددة فهدددي غيدددر عاديدددة.

دوات العاديددددة والغيددددر عاديددددة مددددن خددددالل أن النفقددددات العاديددددة تشددددمل نفقددددات التسدددديير واأل

تشددييد   شددغال  الواللددوازم التددي تتطلبهددا الجماعددات المحليددة بينمددا النفقددات غيددر العاديددة تشددمل أ

ات حرصدددا لطرقددات والمجدداري، تفيددد التفرقددة بدددين النددوعين فددي مجددال تقسدديم النفقددوالبندداء وا

 الماليدددة علدددى تغطيدددة النفقدددات العاديدددة الدددواردة فدددي الميزانيدددة المحليدددة مدددن حصددديلة المدددوارد

 عادية.العادية، بينما يتم اللجوء إلى الموارد الغير عادية لتغطية النفقات غير ال

 ريةالنفقات االختيارية واإلجبا -2

فقددددات تنقسددددم النفقددددات المحليددددة مددددن حيددددث سددددلطة المجددددالس المحليددددة فددددي إنفاقهددددا إلددددى ن       

مدددي ع اإللزاإجباريددة وأخددرى اختياريددة، والنفقددات اإلجباريددة هددي تلددك النفقددات التددي تأخددذ الطدداب

 والمنصوص عليها بقوة القانون والتي تشمل ما يلي:

 للجماعات المحلية ،نفقات صيانة األحوال المنقولة والعقارية  -

 نفقات صيانة الطرق الوالئية والبلدية ، -

 نفقات المشاركة في صندوق الضمان االجتماعي، -

نفقدددات تسددديير مصدددال  الجماعدددات المحليدددة ، وهدددذا الندددوع مدددن النفقدددات إلزامدددي وال يجدددوز وال  -

س المحليددة يمكددن االسددتغناء عليدده فددي أوقددات األزمددات والكددوار ، ألنهددا تددرتب  بتسدديير المجددال
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وتقدددديمها للخدمدددة العموميدددة للمدددواطن المحلدددي، فهدددي إلزاميدددة لضدددمان تقدددديم هدددذا الندددوع مدددن 

 الخدمات.

  .النفقات العامة لبلدية حجاج: يبن  06ول رقم الجد 

 بالمداخيــــــــــــل:                

 د ج     120.880.379.24   " إعانات الدولة"               قر  قدره     1050المادة ب - 

 بالنفقــــــــــــــات              

    د ج 120.880.379.24" أشغال جديــدة"            قر  قدره    230بالمادة  - 

إعدددادة االعتبدددار لمنشددد ت  الحرائدددق وميددداه األمطدددار  01

 عبر مركز حجاج 

 ج.د 500.000.00 

 ج .د 7.931.204.00 اإلنارة العمومية بمركز حجـاج والدواوير  02

 د ج 8.896.835.00 التهيئــــة الحضرية  بحــــي ســــي بوعبد هللا 03

 د ج 11.929.000.00 تطهير دوار الغوايزية.   04

 د ج 5.134.371.84 تطهيــــــــــر دوار الجبابرة. 05

 د ج 10.181.968.40 التهيئة الحضرية بحجاج مركز  06

 د ج 8.525.000.00 إعادة تأهيل مقر بلدية حجاج  07

إتمدددام شدددبكة توزيدددع الميددداه الصدددالحة للشدددرب بددددوار   08

 بقتشان، نهاري، سوا حلية غرب وأوالد بوخاتم 

 د ج     4.946.000.00

 د ج   11.934.000.00 تطهير دوار جبابرة      09

 د ج  11.929.000.00 تطهير دوار الغوايزية    10

 د ج 20.000.000.00 التهيئة العمرانية  لمركز حجاج.    11

 د ج    10.973.000.00  التهيئة العمرانية  بحي سي بوعبد هللا    12

 د ج     8.000.000.00 اإلنارة العمومية بمركز حجـاج والدواوير    13

 د ج 120.880.379.24 المجموع                           

 

 

بقدددي المقــدددـدر ب: (93)المددد  المبلىىىغ" تحصددديالت وإعاندددات أخدددرى " مدددع إلحددداق  739المدددادة 

 د ج   9.990.789.00

 و توزيعها  على النفقات للمواد اآلتية:  
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د ج     5.180.000.00 أجور المست دمين الدائمين 610  

د ج    1.820.000.00 أعباء اجتماعية 610  

د ج    2.990.789.00 أعباء السنوات المالية السابقة 826  

د ج      9.990.789.00 المجمـــــــــــــــــــــوع  

 

 »إعانات الدولة والجماعات العمومية األخرى »  733باإليرادات بالمادة 

 د ج 8.174.000.00المبلغ  

 بالنفقات بالمواد: -

 د.ج 2.043.500.00 لوازم صيانة البنايات 605 -

 دج3.629.256.00 أجور المستخدمين الدائمين 610 -

 دج1.275.144.00 أعباء  اجتمــاعية 618 -

 دج1.226.100.00 ماء –كهرباء  -غاز  634 -

 دج8.174.000.00 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

درت قددد:نالحددد  مدددن خدددالل الجددددول أن إعاندددات الدولدددة و الجماعدددات المحليدددة األخدددرى  التعليىىىق

 2.043.500.00د.ج حيدددددث قددددددرت لدددددوازم صددددديانة البنايدددددات بمبلدددددغ 8.174.000.00بمبلدددددغ 

درت قددددد.ج واألعبدددداء االجتماعيددددة  3.629.256.00د.ج ،أجددددور المسددددتخدمين الدددددائمين بمبلددددغ 

المدددددددداء قدددددددددرت بمبلددددددددغ -الكهربدددددددداء-ازد.ج إضددددددددافة إلددددددددى الغدددددددد 1.275.144.00بمبلددددددددغ 

 د.ج  1.226.100.00

 قسم التسيير:

 د.ج  1.339.093.00                                             739: اإليرادات              

  د.ج  1.339.093.00                                               83:   النفقات                

 مومي ضمن:94واستعمالها بقسم التجهيز الع                

 د.ج  1.339.093.00: إعانة الوالية:          1051اإليرادات بالمادة                 

 ية المدرسية ("  تمويل المدارس االبتدائية )التغذ  230بالنفقات بالمادة:                 

 2013 مدن السدنوات خدالل للبلديدة الخاصدة والنفقدات اإليدرادات مجمدوع يبدين التدالي الجددول

 اإليدرادات  طدرح خدالل مدن وذلدك عليهدا، تحصدل  التدي النتيجدة وكدذلك 2019 غايدة إلدى

 .للبلدية المالية الوضعية ا روأخي النفقات، من

                                                             
 07/09/2017الصادرة بتاريخ:  86/17المداولة رقم  94
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 2019إلى 2013 سنة من لبلدية حجاج المالية الوضعية :07رقم جدول

 الجزائري. الدينار :لوحدةا                                                                                           

 

 2019 إلى 2013 من حجاج  لبلدية المالية الوضعية يوض  منحنى  :01البياني الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتيجة مجموع النفقات اإليراداتمجموع  السنة
الوضعية 

 المالية

2013 680,067,000.24 459,548,037.24 220,518,963.00 
فائ  في 
 الميزانية

2014 653,000,420.00 395,199,908.00 257,800,512.00 
فائ  في 
 الميزانية

2015 820,756,300.00 397,499,315.00 423,256,985.00 
فائ  في 
 الميزانية

2016 986,223,412.00 270,110,682.00 716,112,730.00 
فائ  في 
 الميزانية

2017 1,042,030,228.00 501,908,872.00 540,121,356.00 
فائ  في 
 الميزانية

2018 1, 280, 271,247.00 750,021,631.00 530,249,616.00 
فائ  في 

 الميزانية

2019 1, 341,186,987.00 673, 221,537.00 667,965,450.00 
فائ  في 

 الميزانية
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     برامج التنمية في بلدية حجاج  المبحث الثالث:

 المطلب االول : 

 في مجال التجهز العمومي : -1

  70إنجاز مقر البلدية الجديد نسبة األشغال% 

 ار تهيئددددة قاعددددة المطعددددم المدرسددددي لمدرسددددة دوار زريفددددة ، دوار الغوايزيددددة و دو

 اوالد بوخاتم .

  عيبددوط و انجدداز مالعددب جواريددة بالعشددب االصددطناعي فددي حددي الشددهيد بددن قددوة

 دج)االشغال منتهية ( .11.965.450,00دوار الغوايزية  بمبلغ قدره 

 .إنجاز قاعة العالج بدوار زريفة 

  بمبلدددغ  04تهيئدددة مركدددز الددددرك الدددوطني و مركدددز الحمايدددة المددددني بشددداطئ رقدددم

 دج 4.344.333،00قدره 

  دج  10.670.254.00بمبلغ قدره  04التهيئة الخارجية لح يرة شاطئ رقم 

 01ة مركدددددز الددددددرك الدددددوطني و مركدددددز الحمايدددددة المددددددني بشددددداطئ رقدددددم تهيئددددد 

 دج 4.108.867.70بمبلغ

  بمبلدددغ 02تهيئدددة مركدددز الددددرك الدددوطني و مركدددز الحمايدددة المددددني بشددداطئ رقدددم 

 دج 3.249.616.30

  بمبلدددغ  03تهيئدددة مركدددز الددددرك الدددوطني و مركدددز الحمايدددة المددددني بشددداطئ رقدددم

 .95دج1.672.188.00

 لمائية : في مجال الموارد ا -2

  و خددددزان  3م2500انجددداز خزانددددات مائيددددة علددددى مسددددتوى  شدددداطئ حجدددداج بسددددعة

 نصف ارضي بدوار السمارة .

 في مجال األشغال العمومية تم انجاز المشاريع التالية : -3

   مصدددددابي( انجددددداز االندددددارة العموميدددددةLED)  بمبلدددددغ قددددددره  04لشددددداطئ  رقدددددم

 دج. 5.265.393.00

  كلدددددم بمبلدددددغ قددددددره  01طولددددده  02تجديدددددد طريدددددق أوالد بطويدددددل بشددددداطئ رقدددددم

 دج .  11.997.541.55

  دج .12.129.970.00بمبلغ قدره  04تهيئة األرصفة والجدار بشاطئ رقم 

  التهيئدددة الحضدددرية  للشدددوارع و االرصدددفة بحدددي الشدددهيد قدددالدرس مصدددطفي،حي

 مسكن اجتماعي ، حي البرج ودوار اوالد علي . 100

  مصابي  اإلنارة العمومية بمصابي  تغير(LED)(96 ). 

 

 

 
                                                             

 مصلحة الصفقات العمومية للبلدية . - 95

 - مصالح التقنية للبلدية .96 
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 لبلدية حجاج  2019لسنة     (P.C.D) للتنمية البلديةمخطط  :08رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السكن :في مجال  -4

  السكن(الترقوي المدعمLPA ) مسكن.  100توزيع 

  مسددددكن علددددى  150كمددددا توجددددد حصددددة مسددددكن . 320السددددكن الريفددددي  توزيددددع

 مستوى الدائرة . 

 في طور االنجاز  مساكن  10مجمع في دوار الغوايزية تضم  يسكن ريف. 

  (.97) 2015وحدة سكنية سنة  250السكن االجتماعي توزيع 

 االجتماعية :في المجال التشغيل والشبكة  -5

 دماج االجتماعي جهاز النشاطات االDAIS :105    متعاقد 

  منحددددة الجزافيددددة للتضددددامنAFS :733 المعددددوقين ، المسددددنين ، نسدددداء  مسددددتفيد(

 المزمنة ( األمرا ربة عائلة ،المكفوفين و 

  المهني  اإلدماججهاز المساعدة علىDAIP: 210 عامل . 

 

 

 

 

 

                                                             
 - مصلحة السكن ببلدية حجاج .97 

 المبلغ )دج( المشاريع

 12.129.970.00 04تهيئة األرصفة والجدار بشاطئ رقم 

طوله  02تجديد طريق أوالد بطويل بشاطئ رقم 

 كلم 01
11.997.541.55 

لشاطئ   (LEDانجاز االنارة العمومية )مصابي  
 04رقم 

5.265.393.00  

 تهيئة مركز الدرك الوطني و مركز الحماية المدني

 03بشاطئ رقم 
1.672.188.00 

 تهيئة مركز الدرك الوطني و مركز الحماية المدني

 02بشاطئ رقم 
3.249.616.30 

 تهيئة مركز الدرك الوطني و مركز الحماية المدني

 01بشاطئ رقم 
4.108.867.70 

 10.670.254.00 04التهيئة الخارجية لح يرة شاطئ رقم 

انجاز ملعب جواري بالعشب االصطناعي في 

 دوار الغوايزية
11.965.450,00 

 تهيئة مركز الدرك الوطني و مركز الحماية المدني
 04بشاطئ رقم 

4.344.333،00 
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 العامة الخاتمة

 نمد ذلدك ،و الدولدة داخدل كبيدر دور المحليدة للجماعدات أن يتضد  سدبق مدا خدالل مدن 

 الحدرص و السياسدية و الثقافيدة و االقتصدادية و االجتماعيدة المحليدة التنميدة تحقيدق خدالل

 نعتبدر،ف العدام الن دام علدى بالحفداظ ذلدك ،و هاحتياجاتد جميدع فدي المدواطن راحدة ضدمان علدى

 و لرخداءا حالدة إلدى التخلدف حالدة مدن بدالمجتمع االرتقداء بهدا يمكدن الجماعدات المحليدة حقيقدة

 اهدرنعتب حيدث ، المجداالت مختلدف فدي  البلديدة هبد تقدوم  الدذي الددور فدي جليدا ذلدك ي هدر

 فدي لمتكامد بشدكل تدتم ال التنميدة ذههد أن إال ، بمجتمعهدا المحلدي للنهدو  أساسدية ركيدزة

 لدوائ  ،ووجدود متدوفرة إمكانيدات وجدود لعددم ،وذلدك أعمالهدا مدن تحدد معوقدات وجدود ظدل

 المسدتوى علدى التخطدي  عمليدة ضدعف كدذا ،و المحليدة الجماعدات لشدؤون من مدة متعدددة

 . المنتخبة المحلية المجالس

 هلد كدون مسدتقر سياسدي ن دام األولدى بالدرجدة تدوفر وجدب المحليدة بالتنميدة للنهدو  و

 كددالنمو أخددرى عوامددل إلددى باإلضددافة المحليددة الجماعددات علددى ومباشددر تددأفير عميددق

 فدي ضدرورية مدن أكثدر يهد المجتمدع فدي فعالدة إدارة ووجدود العدادل و المسدتديم االقتصدادي

 .منهم االستفادة و التخطي  و التكنولوجيا، في التطور ننسى أن دون كان  دولة أي

 ،أعمالهدا مدن تحدد معوقدات وجدود ظدل فدي متكامدل بشدكل تدتم ال التنميدة هدذه أن إال

 :منها نذكر

 للسددلطات مطلقددة تبعيددة فددي يجعلهددا ممددا والبشددرية، الماليددة المددوارد محدوديددة -

 .محليال المستوى على التنمية لعملية المركزية السلطة قيادة إلى يؤدي مما المركزية،

 خاصدة وأبعادهدا جوانبهدا كدل فدي محليدة محليدة لسياسدة واضدحة معدالم وجدود عددم -

 يددةالقانون المن ومددة تحسددين عدددم إلددى السددبب ويرجددع المؤسسدداتية؛ باآلليددات يتعلددق فيمددا

 .المحلية التنمية لمفهوم لاستجابة

 اإلقتصددادية الجوانددب يراعددي ال الددذي اإلداري والتقسدديم التخطددي  ضددعف -

 اليدداتالفع مختلددف فددي للمددواطنين السياسددية لمشدداركةاو والبيئيددة والعمرانيددة واإلجتماعيددة

 اسداتإنعك إلدى أدى ممدا المحليدة اإلدارة علدى خطيدرة إنعكاسدات لده المجتمدع فدي الموجدودة

 الرئيسدي الهددف يشدكل الدذي الجهدوي التدوازن وعددم تفداوت مدن المسدتوى المحلدي علدى

 .المحلية واإلدارة للتنمية

 :القول يمكن إليها خلصنا التي الدراسة نتائج عر  بعد

 هاشدؤون تسديير فدي أكثدر اسدتقاللية إلدى تحتداج الجزائدر فدي المحليدة الجماعدات فدنن

 أن يجدب .المحليدة الجماعدات ن دام فدي واضدحة قواعدد و قدوانين ضدع و يجدب كمدا المحليدة

 تحقيدق هومند يواجههدا، تحددي أي مواجهدة و بمهامهدا تقدوم حتدى كافيدة ماليدة مدوارد لهدا تكدون

 .فعلية محلية تنمية

.ومعالجتده الموضدوع اختيدار فديي وفقد قدد نكدون أن العلديم، السدميع هللا نسدأل و أخيدرا
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 178ص ،)اإلداري النشاط اإلداري، التن يم( داراإل القانون بعلي، الصغير محمد -1

 131،،ص1989علي زغدود،المالية العامة،ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون الجزائر،  -2

 ص،ص 2012التوزيع، ،الجزائر:جسور للنشر01البلدية،الطبعة قانونعمار بوضياف ،شرح  -3
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 التنمية ، - 50.1،ص2011-2010 ، السياسية، والعلوم الحقوققسم زويلف  حسن مهدي -13

 7 ،ص 1993 الوي، محمد دار : األردن ، النامية والدول اإلدارية

 لمطبوعاتا ديوان :الجزائر واالشتراكية، المحلية اإلدارة ديمقراطية جعفر، قاسم أنس حمدم -14

 272 ص الجامعية،
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 كلية الجزائر جامعة ، ماجستير ،رسالة المحلية التنمية في المدني المجتمع ،دور سفيان ريدالوي -2
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 50(، ص2011-2010) السياسية

 والية الريش ينع بلدية حالة دراسة المحلية، التنمية على وانعكاساتها البلدية مالية ، بدة عيسى -6

 )يرلوم التسيع( رسالة ماجستير ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ،قسم 2007-2001المسيلة )
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 بوالية يدانيةم دراسة المحلية الجماعات فعالية على وأفرها التن يمية المعوقات ساكري، الصال  -7
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 دراسة تطبيقال ومعوقات التغيير حتمية بين اإلدارية للتنمية الحديثة األساليب مرسي بن رفيق -8

 مولود معةالدولية،جا والعالقات السياسية لعلوم فيا ماجستير ،مذكرة 1977 2001 : الجزائر حالة

 69 ص, 2011 ، - وزو تيزي – معمري

 الجزائر، جامعة ماجستير ، رسالة ، المحلية اإلدارة مؤسسات في التن يم عكوشي، القادر عبد -9
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 شهادة ،بالجزائر المحلية التنمية إدارة في البلدية دور تفعيل آليات الطاهر، محمد غزير -10

 99ص ، 2010- 2009قسم الحقوق : ) السياسية، والعلوم الحقوق كلية ، ورقلة جامعة ماجستير،
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ارة الة وزاالدارة المحلية دراسة حليلى صوالحي ،دور التخطي  االستراتيجي في تطوير اداة  -11

ولية ، دقات الداخلية والجماعات المحلية ، شهادة ماجستير ،جامعة ورقلة قسم العلوم سياسية و عال
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 القتصادية،وا االجتماعية التنمية لعمليات المعوق اإلداري الفساد محمود، ونعمي الدين صالح -2

 55،ص1994والتدريب، األمنية للدراسات العربي المركز

 تشكيل آلليات سياسية اجتماعية دراسة الجزائر، في المحلية النخبة هللا، خرف بن للطاهر -3
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-2008 تجاريةال والعلوم التسيير وعلوم العلوم االقتصادية كلية عباس فرحات جامعة رسالة ماجستير،

 2079،ص 2009

9-  

 الملتقيات : 

 الدول ادياتاقتص من نماذج المحلية للتنمية المحلي التمويل" السبتي وسيلة -إسماعيل بن حياة -1

 حالة راسةد – المؤسسات اقتصاديات على وأفرها  التمويل سياسات حول الدولي الملتقى ، "النامية

 06معة بسكرة صا:ج 2006نوفمبر 22و21  يومي النامية، والدول الجزائر

 إدارة رعف الوطنية، المدرسة للتنمية، البلدية المخططات حول دراسية حلقة موسى، رضوان بن  -2

 .16، ص 2006-2005المحلية 

 

 االنترنيت شبكة على مقاالت 

 

 الموقدع  تنمويدة،ان ر أدوات المحليدة الجماعدات اعتبدار يمكدن هدل الحنفدي، محمدد -1

www.ahwar.org/debat/show_art.asp ( 

http://www.ahwar.org/debat/show_art.asp
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 : الملخص

ة السياسدددددي فددددي جميدددددع المجددددداالت لشددددداملةتنميددددة المحليدددددة هدددددي أسدددداس التنميدددددة الا         
 لجماعددددداتادعيم  واالقتصدددددادية ، مندددددذ االسدددددتقالل ، سدددددع  الجزائدددددر إلدددددى تدددددواالجتماعيدددددة 

ة أفضدددل قددددرواالحتياجدددات المحليدددة  وجعلهدددا أداة للتنميدددة المحليدددة أقدددرب إلدددى المعرفدددة المحليدددة

دولدددة ال تددددرج  و قدددمباشدددرة مددع المصدددال  المحليدددة.ها علددى تجسددديدها وتنفيدددذها بفضددل اتصدددال

ا  المحلي منددددذ االسددددتقالل لصددددال  البلددددديات دعمدددداالطددددار فددددي صددددالحياتهافددددي التنددددازل عددددن 

 الالمركزية. لألسس الدستورية

الس مجية استقالل يمتدع يقابلهالتنمية المحلية لم إدارة فنن التوسع في السلطات البلدية في         

كس م تعلمنتخبة للسلطة المركزية ، تتبع سياسة الخط  الوطنية من جهة ،ومن ناحية أخرى ، 

،  ات المحليةللجماعالمالي  ليةدعم االستقال ت المالية المتتالية رغبة المشرع في ذلكاإلصالحا
 .صالحياتها خاصة بعد الزيادة في

 يد توطيدالتأكب االنتخابات على أنها طريقة فريدة لتشكيل المجالس المحلية هوال شك أن اإلبقاء 

جانب  إلى لي المجتمع المحالذي يسم  بنشراك  ةالتشاركي فكرة الديمقراطيةتجسيد و االستقاللية

يضمنها  جب أنوهي من الركائز األساسية التي ي،ي  وتنفيذ برامج التنمية المحليةتخط الدولة في

        ة.البلديالقانون 

 :المفتاحية الكلمات

 .الجماعات المحلية ، التنمية المحلية ،البلدية 
 

Résumé :         
             

            Le développement local est la base d'un développement global dans tous les 

domaines 

politiques, sociaux et économiques, depuis l'indépendance, l'Algérie a cherché à renforcer la 

municipalité et à en faire un outil de développement local plus proche de la connaissance des 

besoins locaux et mieux à même de l'incarner et de le mettre en œuvré grâce à son contact 

direct avec les intérêts locaux. 

L'État a été inclus dans la renonciation à ses pouvoirs dans le contexte local depuis 

l'indépendance en faveur des municipalités à l'appui des fondements constitutionnels de la 

décentralisation. 

Cependant, l'expansion des autorités municipales dans le département du 

développement local n'a pas été accompagnée par la consolidation de l'indépendance des 

conseils élus de l'autorité centrale, en poursuivant la politique des plans nationaux d'une 

part, 

et d'autre part, les réformes financières successives n'ont pas reflété le désir du législateur de 

soutenir l'indépendance financière de la municipalité, surtout après l'augmentation des 

pouvoirs. 

Présenter l'élection comme un moyen unique de former des conseils locaux est 

certainement une consolidation de l'indépendance et un reflet de l'idée de démocratie 

participative qui permet l'implication de la base communautaire aux côtés de l'État dans la 

planification et la mise en œuvré des programmes de développement local. 

C'est l'un des piliers de base qui doit être garanti par la loi municipale attendue, ainsi 

que de réduire la surveillance de la municipalité 

Mots-clés: développement local, la municipalité, Groupes locaux 
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