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 الطب أو ضرر  عن للتعبير أو مصلحة لطلب املواطن، إليها يلجأ التي ألاولى العمومية الهيئة البلدية تعتبر  

 وكذا السكان، حاجيات وتلبية الضرورية، املصالح وتسيير ألافراد مصالح إدارة في بارزا دورا تلعب فهي الحماية،

 الدولة خصتها البلدية عاتق على الواقعة واملسؤوليات لألعباء ونظرا. الاقتصادية والتنمية إلاقليم تهيئة في املساهمة

 الشعبية، املشاركة تفعيل نحو التوجه ظل في صدر الذي البلدية قانون  وهو بها، خاص بقانون  0200 سنة منذ

  .التقليدية الخدمات توفير على التركيز بدل البلدية، النشاط أكثر تنموي  بعد وإعطاء

 في ذلك وتجسد. بها خاصة مالية إستقاللية 9100 لسنة ألاخيرة نسخته في والسيما البلدية قانون  أقر ولقد  

 حسب وإنفاقها املصادر، مختلف من ألاموال تحصيل عمليات بتحديد لها تسمح بحيث لوحدها، ميزانية منحها

 .محددة زمنية مدة خالل ومفصل دقيق برنامج

 أن إال املالية، الذمة لواستقال املعنوية، بالشخصية املتمتعة املستقلة العمومية الهيئة البلدية كانت وإذا  

 أجل من وذلك الفساد، من وحمايتها تنفيذها حسن لضمان الرقابة، ماليتها على تمارس أن من التمنع الخاصية هذه

 تحضير قواعد على التعرف هو البلدية ميزانية موضوع في البحث وراء من والغرض. فعال إداري  جهاز البلدية جعل

 في والتدقيق التمعن أن إال إلاعتراف هذا رغم إذ للبلدية، املالي إلاستقالل مدى على فوالوقو  ومضمونها امليزانية هذه

 على الوقوف الدراسة تهدف كما. فقط نظريا أمرا يبقى للبلدية املالي إلاستقالل أن نجد القانونية النصوص

 هذا في اعتمدنا ولقد. إلانفاق مليةع فعالية تحقيق في عائقا شكل عجز تعاني التي الجزائرية للبلدية املالية الوضعية

 .القانونية املواد تحليل في وكذا البلدية، ميزانية لدراسة مالئمة أكثر ألنهما التحليلي، الوصفي املنهج على البحث

 إلادارة مابين وصل همزة البلدية باعتبار وذلك العملية ألهميته نظرا املوضوع، اختيار أسباب وترجع  

 ومسؤوليتها الدولة سياسة تحقيق إلى وتسعى مشاكله، لحل املواطن إليها يلجأ التي ألاساسية يةالخل فهي واملواطن،

 بحثنا في عليها اعتمدنا التي ألاساسية املراجع بين ومن القصير النوع من البحث هذا ويعد املحلية، التنمية تحقيق في

"  طيبي لسعاد ماجستير رسالة وكذا رحماني، الشريف فهملؤل الجزائرية البلديات أموال كتاب كثيرا أفدتنا والتي هذا،

 لعجز سببا هما املحلية، املالية وكذا الرقابة ضعف أن إلى توصلت حيث املحلية، الجماعات ميزانية على الرقابة

 .الجزائر في البلديات

 الكتابات ألن ضوعباملو  الصلة ذات املراجع جمع صعوبة هي البحث، هذا في واجهتنا التي الصعوبات بين ومن  

 إدارية، كهيئة البلدية تناولت الحديثة وباألخص منها الكثير ألن املالي، شقها في خاصة قليلة املوضوع هذا خصت التي

  .ومنهجي علمي بعمق املوضوع تحليل صعوبة وكذا إلاداري، الشق على التركيز أي

  .حيثياته عن الخروج من وتمنعه وتضبطه املوضوع تناسب ألنها الشكل ثنائية خطة اتبعنا ولقد  

 :التالي الرئيس ي التساؤل  حول  تتمحور  معالجتها تود التي الرئيسية إلاشكالية وإن 

 ؟ البلدية ميزانية الاليات  للتنفيذ  ماهي

  وإعدادها؟ تحضيرها وقواعد وإجراءاتوماهي 

 تنفيذها؟ مراحل هي وما -
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  تنفيذها؟ على املمارسة الرقابة وطرق  -

عموميات تناولنا فيه  الفصل ألاول :  كل فصل  ثالث فصول  إلى يحثنا قسمنا إلاشكالية هذه عالجةومل  

 :املبحث الثاني ،مفهوم ميزانية البلديةتطرقنا إلى  :املبحث ألاول ،  من خالل مبحثين هما حول ميزانية البلدية

دور البلدية في التنمية   حول  الفصل الثاني في تطرقنا حين في، إعداد ميزانية البلدية ومضمونهافيه إلى  تعرضنا 

مكونات الفعل  متمثل في املبحث الثانيأما .التنمية املحلية :املبحث ألاول  ، مبحثين هما فقسمناه إلى املحلية

و  حول الدراسة امليدانية لطلب قرض إستغالل  و الذي كان يتمحور   الفصل الثالثإلى   ، فتطرقناالتنموي 

أما املبحث الثاني فإستعرضنا  ملحة عن بلدية مستغانمفكان حول  إلى أربع مباحث ، املبحث ألاول تطرقنا فيه 

أما املبحث الرابع   اعداد وتنفيد امليزانية البلدية التطرق إلىو املبحث الثالث  تقديم مديرية املالية والوسائلفيه 

  . 9102الدراسة امليدانية ملزانيية 
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  : مهيدت

تعتبر البلدية أبرز صورة واضحة ومعبرة عن الجماعات املحلية، لكونها تمثل أهم مؤسسة قاعدية في 

هرم الدولة، وذلك راجع إلى قرب البلدية من املواطن، ومعايشتها الواقعه ومعرفة مشاكله والتكفل بتلبية 

 . إحتياجاته، ألن مهمة البلدية هي تحقيق الصالح العام 

لمسؤولية الواقعة على عاتق البلدية واملهام الكثيرة واملتشعبة ، جعلت القانون يمنح لها ونظرا ل 

إستقاللية مالية، من خالل منحها ميزانية خاصة بها، تمكنها من حق تقدير نفقاتها، والبحث عن املصادر الالزمة 

 . وماهو محتواها ؟فما هو مفهوم ميزانية البلدية ؟ وكيف يتم إعدادها وتحضيرها . إليراداتها

 :هذا ما سنحاول التطرق إليه في الفصل ألاول على النحو التالي  

 مفهوم ميزانية البلدية: املبحث ألاول 

 إعداد ميزانية البلدية ومضمونها: املبحث الثاني 

 مفهوم ميزانية البلدية: املبحث ألاول 

مالية، وتجسد ذلك في منحها ميزانية خاصة ترتب عنه إستقاللية  1إن تمتع البلدية بالشخصية املعنوية، 

 .بها، تمكنها من حل مشاكلها املالية وتقديم خدمات أحسن للمواطن

ولقد تضمن هذا املبحث ثالث مطالب حيث تناولنا في املطلب ألاول تعريف ميزانية البلدية، وفي الثاني  

 .يزانية البلديةتطرقنا إلى مبادي ميزانية البلدية وفي الثالث أشرنا إلى وثائق م

 تعريف ميزانية البلدية: املطلب ألاول 

-21فحسب القانون . قبل التطرق إلى تعريف ميزانية البلدية علينا أوال أن نعرف امليزانية العامة للدولة 

ة الوثيقة التي تقدر للسن: " املتعلق باملحاسبة العمومية تعد امليزانية العامة للدولة 0221أوت  01املؤرخ في  90

املدنية مجموع إلايرادات والنفقات الخاصة بالتسيير وإلاستثمار، ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات برأس 

 2"املال وترخص بها 

وترخص بها من أجل  وثيقة تشريعية سنوية تقرر املوارد والنفقات النهائية للدولة: " وعرفها البعض بأنها  

 3.جهيز العمومي والنفقات برأسمالتسيير املرافق العمومية ونفقات الت

أما فيما يخص تعريف ميزانية البلدية، فإنه اليختلف كثيرا عن تعريف امليزانية العامة للدولة، حيث عرفها 

البعض بأنها ميزانية إلادارة املحلية، وهي املنهاج الحقيقي لإلدارة املحلية التي تريد تطبيقه خالل سنة معينة، وهي 

 .4وإلاتجاهات من أجل تحقيق إحتياجات ورغبات املواطنين تعكس بذلك الخطط

 

 

                                                           
لجماعة إلاقليمية القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املالية البلدية في ا: " على النحو آلاتي 10يجري نص املادة  - 1

 ،"املستقلة وتحدث بموجب القانون 
، 0221أوت  01، املوافق 0000محرم عام  90املتعلق باملحاسبة العمومية املعدل واملتمم ، املؤرخ في  90 - 21من القانون رقم  1املادة  - 2

ء 0221أوت  01املوافق  0000محرم عام  90الصادرة بتاريخ  11ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الجريدة الرسمي

 (.10-00ص)
 .10، ص 9110جمال العمارة ، منهجية امليزانية العامة للدولة في الجزائر ، دار الفجر للنشر، القاهرة،  -د - 3
 .019.، ص9110ية، دار املسيرة للنشر، عمان، عبد الرزاق الشيخلي، إلادارة املحل - 4



 البلدية ميزانية  عموميات حول                                                                      الفصل ألاول 

5 
 

جدول تقديرات : " املتعلق بميزانية البلدية على أنها  9100يونيو  99املؤرخ في  01-00ولقد عرف القانون  

إلايرادات والنفقات السنوية للبلدية، وهي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير املصالح البلدية وتنفيذ برنامجها 

 .1" جهيز وإلاستثمار الت

ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن ميزانية البلدية هي وثيقة حسابية تقديرية، يتم إعدادها ملدة سنة، و  

تقدر فيها جميع املوارد املتاحة وجميع ألاعباء، التي يجب أدائها، بمعنى تحديد أوجه إلانفاق وإلايرادات التي 

 2 .ستغطي هذه املصاريفة

التعريف الشامل والجامع مليزانية البلدية، يمكن إستخراج الخصائص التي تتميز بها وهي  ومن خالل هذا  

 :ألاتية الذكر

ويعني أن ميزانية البلدية هي عملية تقديرية، أي أن البلدية تقوم بتوقع نفقاتها  :امليزانية هي عمل تقديري • 

فقات، مما يعني أن ألارقام الواردة في ميزانية السنة معينة، ومن ثم البحث عن إلايرادات الالزمة لتغطية الن

البلدية هي مجرد تقديرات سواء في النفقات أو إلايرادات السنوية الخاصة بالبلدية، أما ألارقام الحقيقية فتظهر 

 .بعد التنفيذ الفعلي للميزانية، وذلك بوثيقة أخرى تدعى بالحساب إلاداري 

من النظام والدقة على املالية العمومية، ويتجسد ذلك عند  وتهدف عملية التقدير إلى إدخال املزيد 

إعداد امليزانية في ضبط تقديرات املوارد املتوقع تحقيقها، ومقارنتها بتقديرات النفقات املزمع تأديتها خالل نفس 

 . سنة امليزانية، كما تبرز عملية التقدير برامج ومشاريع البلدية وتدخالتها للسنة املعنية

ميزانية البلدية هي عبارة عن إذن صادر من املجلس الشعبي البلدي، أي أنه بمجرد  :نية هي عمل ترخيص يامليزا• 

 .املصادقة على ميزانية البلدية يتم صرف النفقات وتحصيل إلايرادات

التنفذ إال بعد املصادقة عليها من الوالي : على أنه  01-00وذلك حسب ما نص عليه قانون البلدية  

  .3 ..امليزانيات والحسابات: ت املتضمنة ما يأتياملداوال 

وتكتسب ميزانية البلدية قوتها من خالل الترخيص وجوهره يكمن في ضبط موضوع العمليات املالية   

 .والحدود القصوى لإلنفاق 

 

 

                                                           
املتعلق بالبلدية،  9100يونيو  99املوافق  0019رجب عام  91املتضمن قانون البلدية، املؤرخ في  01-00من القانون رقم  000املادة  - 1

،  9100جويلية  11املوافق  0019ان ، الصادرة بتاريخ أول شعب10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

      90.ص
رسالة مقدمة لنيل شهادة  -دراسة حالة بلديات والية املدية  -محمد برايح ، الجباية املحلية ودورها في تمويل ميزانية الجماعات املحلية  - 2

 .09. ، ص9111ير ، جامعة الجزائر، املاجستير في العلوم الاقتصادية، فرع التخطيط ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسي
 .09املتضمن قانون البلدية، مرجع سابق، ص  01-00من القانون رقم  10املادة  - 3
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فميزانية البلدية هي عمل مرخص حيث تسجل في امليزانية رخص إلايرادات والنفقات املقترحة، وهي  

 1 .ة إلزامية لكل الجماعات املحليةقاعد

من قانون  000وتستخلص هذه الخاصية من تعريف امليزانية من خالل املادة  :امليزانية هي عمل دوري •  

البلدية، بمعنى أن هناك ميزانية واحدة لكل سنة تعد بشكل دوري، أي أن ميزانية البلدية تخص سنة واحدة 

 .لسنة املالية املعنية، فميزانية البلدية تكون صالحة للتنفيذ ملدة سنة واحدةديسمبر ل 10جانفي إلى  10تمتد من 

وتعني هذه الخاصية أن ميزانية البلدية هي وسيلة مالية تسمح بتسيير مصالح البلدية  :امليزانية ذو طابع إداري •  

طنين، والتكفل بهم وحل بشكل جيد، يمكنها من تأدية املسؤوليات الكبيرة الواقعة على عاتقها إتجاه املوا

 .مشاكلهم

 مبادئ ميزانية البلدية: املطلب الثاني

يجب على البلدية وهي بصدد تحضير ميزانيتها، أن تضع في اعتبارها عدد من املبادی العامة، والتي  

 :في  تخضع لها أيضا امليزانية العامة للدولة، والتي صارت من البديهيات في علم املالية، وتتمثل هذه املبادئ

ويقصد بسنوية ميزانية البلدية أن تقديرات وتنفيذ إلايرادات والنفقات، الواردة في ميزانية  :مبدأ السنوية•  

 10حيث أن إيرادات البلدية ونفقاتها، تتحدد وتتجدد كل سنة تبدأ من . البلدية تخص فترة قدرها سنة واحدة

 .ديسمبر من نفس السنة 10جانفي وتنتهي في 

إذ أنه إذا زادت فترة . فترة السنة، تعد معقولة للتنبؤ بحصيلة إلايرادات وحاجتها إلى النفقات وذلك ألن 

 2 .امليزانية عن السنة فإن ذلك يؤدي إلى إضعاف الرقابة على ألاموال العمومية

ولعل أهم ألاهداف من إرساء هذا املبدأ هو إضفاء الواقعية وصدق التوقعات خاصة فيما يخص  

ومن ناحية . وحتى ال تكون التوقعات ذات طابع موسمي تهدد امليزانية إذا ما كانت املدة أقل من السنة .املوارد

 .أخرى ضمان املراقبة املستمرة للمجلس الشعبي البلدي على مالية البلدية

السنة املالية إال أن هذا املبدأ يرد عليه استثناء، ويتمثل في حالة عدم ضبط ميزانية البلدية السبب ما، قبل بدء 

 .الجديدة

وعليه فإنه يستمر العمل بميزانية السنة املنقضية، تطبيقا لقاعدة جزء من إثي عشر، أي أنه يستمر في  

إنجاز املداخيل والنفقات العادية املقيدة في آخر سنة مالية، الحين املصادقة على امليزانية الجديدة، غير أنه 

                                                           
، دراسة (مراقبة ميزانية الجماعات املحلية) كريمة ريحي ، زهية بركان ، وضع ديناميكية جديدة لتفعيل دور الجماعات املحلية في النتيمة  - 1

ولي حول تسيير وتمويل الجماعات املحلية في ضوء التحوالت، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التمييز، جامعة سعد دحلب مقدمة للملتقى الد

 .9110البليدة، 
 (.991 -ص )، 0226عناية غازي ، املالية العامة والتشريع الضريتي، دار البيارق، عمان  - 2
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حدود جزء من إثني عشر عن كل شهر من مبلغ إعتمادات السنة املالية  فياليجوز التعهد بالنفقات وصرفها إال 

 1السابقة، وذلك إلى غاية املصادقة على امليزانية الجديدة

 :مبدأ التوازن • 

ونعني به أن تقديرات النفقات مع تقديرات إلايرادات يجب أن تكون متساوية، و ال يمكن للمجلس  

وهذا أهم ما يميزها عن امليزانية العامة للدولة،  2زانية إذا لم تكن متوازنة،الشعبي البلدي أن يصادق على املي

ويعود سبب فرض توازن ميزانية البلدية إلى محدودية املوارد، فال يوجد ما يغطي نفقاتها، والعجز املتراكم يسبب 

 تتعلق بضبط امليزانية فيولقد ركز القانون على هذا املبدأ، و ذلك بالنص على أحكام . مشاكل لالقتصاد الوطني

حالة التصويت عليها دون توازن، بحيث تقوم سلطة الوصاية بإرجاع امليزانية ألجل املداولة بشأنها والتصويت 

عليها على أساس التوازن، وفي حالة عدم إحترام هذا املبدأ، تتدخل السلطة الوصية لضبط توازن امليزانية 

حالة التصويت على ميزانية البلدية دون توازن يرجعها الوالي مرفقة  وعلى هذا ففي. مستعملة سلطة حلول محل

يوما التي تلي إستالمها، إلى رئيس املجلس الشعبي البلدي الذي يخضعها بدوره إلى مداولة  01بمالحظاته خالل 

وازن أو لم عليها مجددا دون ت ويتم إعذار املجلس الشعبي البلدي من قبل الوالي إذا صوت. أيام 01ثانية خالل 

 3 .أيام التي تلي إلاعذار تضبط تلقائيا من قبل الوالي 6تتضمن النفقات إلاجبارية، وخالل 

 :مبدأ الشمول •  

واملقصود به هو تحديد جميع إلايرادات والنفقات، بمعنى أنها تشمل املبلغ الصافي بغرض تسهيل  

والنفقات، أي إظهار فقط نتائج بعض املقاصات في  وتكمن أهمية هذا املبدأ في منع مقاصة إلايرادات. املراقبة

 .ميزانية البلدية، فهي قاعدة الحاصل الخام أو قاعدة عدم املقاصة

وتسمح قاعدة الحاصل الخام يتقديم إلايرادات والنفقات، بمبالغها املكونة للميزانية، وأيضا يسمح هذا  

 .4محددة، فهي قاعدة عدم تخصيص إلايرادات املبدأ بعدم توجيه حصيلة إيراد عام معين إلى نفقة عامة

 وثائق ميزانية البلدية: املطلب الثالث 

تتشكل ميزانية البلدية من وثيقتين على الخصوص، تتمثل الوثيقة ألاولى في امليزانية ألاولية، والتي يتم  

. عد البدء في تنفيذ امليزانية ألاوليةفي حين تتمثل الثانية في امليزانية إلاضافية والتي تأتي ب. إعدادها في بداية السنة

و باإلضافة لهاتين الوثيقتين تتكون ميزانية البلدية من وثائق أخرى تصدر إما قبل أو بعد التصويت على امليزانية 

إلاضافية ويتعلق ألامر باإلعتمادات املفتوحة مسبقا، والرخص الخاصة وهذا على عكس امليزانية العامة للدولة 

 .ن وثيقة واحدةالتي تتشكل م

                                                           
 .91بلدية، مرجع سابق، صاملتضمن قانون ال 01-00من القانون  061املادة  - 1
 .، املرجع واملوضع نفسه061املادة  - 2
 .91املتضمن قانون البلدية، مرجع سابق، ص 01-00، من القانون رقم 0 -1-9الفقرة  061املادة  - 3
 .091جمال لعمارة، مرجع سابق، ص،  - 4
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        امليزانية ألاولية:  أوال

عتبر امليزانية ألاولية الوثيقة ألاصلية وألاساسية التي يمكن أن تكفي لوحدها، وتقدر فيها جميع إلايرادات  

ويتم إعدادها قبل بدء السنة املالية وذلك حسب ماجاء في قانون البلدية . والنفقات السنوية الخاصة بالبلدية

 .1 ...يتم إعداد امليزانية ألاولية قبل بدء السنة املالية" :00-01

وتتمثل في امليزانية ألاصلية ذاتها وجدول تلخيص ي يسمح . وتحتوي امليزانية ألاولية على وثائق متعددة 

 .بالتحقيق من التوازن بين أقسام امليزانية، وجداول إحصائية ملحقة

 2 .لخص عام عن الوضعية الاقتصادية والسياسة املالية للبلديةوتحتوي الصفحة ألاولى من امليزانية على م

أكتوبر من السنة التي تسبق تنفيذها، وذلك حسب ما نص  10ويتم التصويت على هذه امليزانية قبل  

 3 . 01-00عليه قانون البلدية 

 امليزانية إلاضافية        :  اثاني

 .ة، تأتي لتعديل امليزانية ألاولية وتصحيحها وضبط توازنهاتعتبر امليزانية إلاضافية عبارة عن وثيقة مالي 

إذ أنها تسمح بتعديل النفقات وإلايرادات خالل السنة املالية، وذلك بعد ستة أشهر من تنفيذ امليزانية  

ألاولية، حيث تظهر إلاحتياجات وإلامكانيات املالية للسنة السابقة، وذلك من خالل الحساب إلاداري الذي يقدم 

نا كل املصاريف التي صرفت وإلايرادات التي حصلت فعال أثناء تلك السنة، والذي يتم إعداده قبل إعداد ل

 .مارس 10امليزانية إلاضافية وبالضبط في 

جوان من السنة التي تنفذ فيها، وذلك طبقا  01وعلى هذا يتم التصويت على امليزانية إلاضافية قبل  

يونيو من السنة املالية التي تنفذ  01يصوت على امليزانية إلاضافية قبل " لبلدية من قانون ا 1الفقرة  060للمادة 

 :4وللميزانية إلاضافية ثالث مهام هي". فيها

إلارتباط بالنسبة للسنة املالية السابقة، التي تترك للسنة املالية الجارية، عمليات لم تتم بعد أو فائضا من  -

 .املوارد أو عجزا في املالية

 .بط امليزانية ألاولية للسنة الجاريةض - 

 

                                                           
 .90.املضمن قانون البلدية، مرجع سابق، ص ll-10من القانون  000املادة  - 1
امليزانية العامة للدولة، الحسابات الخاصة بالخزينة،  -املباديع العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري  -بشير بلس شاوش، املالية العامة  - 2

 . 090. ، ص9110امليزانيات امللحقة، ديوان املطبوعات الجامعية، وهران، 
 .أكتوبر من السنة املالية التي تسبق ستة تنفيذها 10ى امليزانية ألاولية قبل يصوت عل: "طى النحو آلاتي 060يجري تنص املادة  -أ - 3
 سعاد طيبي، الرقابة على ميزانية الجماعات املحلية، رسالة ماجستير في القانون، فرع؛ إدارة ومالية، معهد الحقوق والعلوم إلادارية، ، - 4

 .00. ، ص9119جامعة بن عكنون، الجزائر، 
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 1برمجة العتادة  -

 الحساب إلاداري         :  اثالث

وهو عبارة عن كشف مالي، إذ يقدم لنا كل املصاريف التي صرفت وإلايرادات التي حصلت فعال أثناء  

أو قسم التجهيز وإلاستثمار، باإلضافة إلى البواقي املسجلة في قسمي امليزانية سواء قسم التسيير . السنة املالية

امليزانية ألاولية وامليزانية ) فهو بمثابة  حوصلة عن امليزانيتين السابقتين . ويبين لنا الوضعية املالية للبلدية

 (.إلاضافية

وعلى هذا ألاساس يمكن الحساب إلاداري من معرفة مدى صحة التقديرات والنتيجة  السنوية  

 .في طور إلانجاز للعمليات املنتهية، والتي هي

إذن فالحساب إلاداري يعتبر امليزانية الحقيقية للبلدية، فهو يشبه قانون ضبط امليزانية بالنسبة  

 .باإلضافة إلى أنه يساعد على دراسة تقدم إنجاز املشاريع التي تقوم بإنجازها البلدية. للميزانية العامة للدولة

لية للسنة في جدول مفصل، يقسم إلى قسمين شأنه شأن ويبين الحساب إلاداري جميع التسجيالت املا 

كما يوضح الحساب إلاداري ثالث نفقات . امليزانية، قسم خاص بالتسيير وقسم خاص بالتجهيز وإلاسثمار

 :أساسية، تسهل عملية إعداد امليزانية إلاضافية وتتمثل في

 نية إلاضافية، سواء بواقي إلانجاز والتحصيل لقسم التسيير، والذي يرحل إلى امليزا( 0

 .كان فائضا أو عجزا

 .يبين الرصيد إلاجمالي لقسم التجهيز وإلاستثمار( 9

 .يبين الفائض أو العجز في امليزانية إن وجد( 1

كما يمسك الحساب إلاداري املحاسبة العمومية للبلدية، الذي يعده رئيس املجلس الشعبي البلدي كونه  

مارس من السنة املعنية بالنسبة للسنة املاضية، ويعبر عن  10لحساب قبل ألامر بالصرف، ويتم إعداد هذا ا

امليزانية ألاولية، امليزانية ) على امليزانية، خاصة وان الوثائق ألاخرى  وثيقة إجبارية تسهل عمليات الرقابة املختلفة 

 الحقيقية املنجزة من ، ماهي إال وثائق تنبوئية، في حين أن الحساب إلاداري يعبر عن النتيجة(إلاضافية

 . طرف البلدية

 

 

 

                                                           
 .الذي هو عبارة عن تقتر يسجل فيه املمتلكات ذات الطابع املنقول، بحيث يجب أن يكون موقع عليه بختم سلطة الوصاية 19 امللحق رقم - 1
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 إلاعتمادات املفتوحة مسبقا:  ارابع

واملقصود بها إلاعتمادات املصادق عليها على إنفراد، أي أنها تأتي قبل امليزانية إلاضافية، وذلك حسب ما  

 .، ويشترط لفتح إلاعتمادات  املسبقة توفر إيرادات جديدة101-00نص عليه قانون البلدية 

 الترخيصات الخاصة:  سامخا

ونعني بالرخص الخاصة أو الترخيصات وهي التي تأتي بعد التصويت على امليزانية إلاضافية وذلك ما  

وتجدر . من قانون البلدية، وهي تتشكل فقط من النفقات وليس من إلايرادات 9الفقرة  000نصت عليه املادة 

ترخيصات الخاصة ليستا ميزانية باملعنى العام، ويتم التصويت إلاشارة إلى أن إلاعتمادات املفتوحة مسيقا، وال

فاإلعتمادات املصوت عليهما . عليهما خارج امليزانيتين ألاولية وإلاضافية وتختلفان فقط من حيث الفقرة الزمنية

 .السرية خارج امليزانيتين السابقتين ليس لها حسابات خاصة مثل امليزانية العامة للدولة وذلك لتفادي الحسابات

 إعداد ميزانية البلدية ومضمونها: املبحث الثاني 

مرحلة تحضير امليزانية والتي : تمر عملية إعداد وتحضير ميزانية البلدية، بثالثة مراحل وتتمثل في كل من  

 . يقوم بها رئيس املجلس الشعبي البلدي، ومرحلة التصويت ثم مرحلة املصادقة من طرف السلطة الوصية

قسم التسيير، وقسم التجهيز : ا يخص مضمون ميزانية البلدية، فإنها تتكون من قسمين وهماأما فيم 

 .وإلاستثمار وكل منهما يتضمن إيرادات ونفقات محددة

 مراحل إعداد ميزانية البلدية: املطلب ألاول  

ضع إلى من أجل تجسيد أهداف البلدية واملتمثلة في تحقيق خدمة املواطن فإن ميزانية البلدية تخ 

إجراءات محددة من حيث إلاعداد فهي تمر بمراحل ثالث حتى تكون قابلة للتنفيذ، واملتمثلة في كل من مرحلة 

 . التحضير وإلاعداد، ثم تأتي مرحلة التصويت واعتماد امليزانية وأخيرا مرحلة املصادقة

 مرحلة تحضير وإعداد مشروع ميزانية امليزانية:  أوال

ويقوم . امليزانية أهم مرحلة ألنها بمثابة ألاساس الذي تبنى عليها املراحل القادمةتعتبر مرحلة تحضير  

رئيس املجلس الشعبي البلدي بتحضير وثيقة امليزانية واقتراحها على املجلس الشعبي البلدي، ويساعده في ذلك 

صالح املالية وامليزانية، فهم أعضاء اللجنة املالية للبلدية، واملتمثلين في كل من أمين عام للبلدية، ورؤساء امل

وعليه فإن هذه املرحلة تتمثل في جمع املعلومات واملعطيات . الذين يحددون املتطلبات املالية لإلختبارات املقترحة

ويتولى إنجاز هذه املرحلة ألامين العام للبلدية، تحت سلطة . الضرورية، لتقييم وتقدير إيرادات ونفقات البلدية

 .012-00عبي البلدي إعداد مشروع امليزانية ، وهذا ما نص عليه قانون البلدية رئيس املجلس الش

                                                           
يسمى فتح الاعتمادات املصادق عليها على انفراد في حالة الضرورة اعتمادات مفتوحة مسبقا انا : "على النحو آلاتي  000يجري نص املادة  - 1

 ".نية إلاضافية جا مت قبل امليزا
 البلدي إعداد مشروع امليزانية: على النحو اي  061يجري نص املادة  -- 2
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 :1وفي هذا إلاطار، ينبغي على ألامين العام للبلدية أن يسهر على احترام القواعد التالية 

 القاعدية الضرورية لتقييم  تبرير التقديرات املقترحة في امليزانية، حيث يتم حسابها على أساس العناصر

 . نفقات وإلاراداتال

  ترتيب تقديرات النفقات باملادة واملصلحة، مع تصنيفها بين إلاجبارية والضرورية وإلاختيارية . 

   أو تقديرية ( عقود إلايجار: مثال) أن تكون تقديرات إلايرادات مبنية على أساس معطيات حقيقية

 (. تقييم إداري : مثال) محددة 

  مولة من ميزانية الدولة على عاتق ميزانية البلديةوضع حد ألخذ نفقات الهياكل امل. 

 وبعد . التكفل بصفة معقولة ينفقات ألاعياد والحفالت العمومية مع ألاخذ بعين إلاعتبار قدرات البلدية

تجميع املعلومات الالزمة ومعرفة تقديرات امليزانية، يتم توزيع إلاعتمادات على قسميها، بحيث يولى قسم 

ية أمام قسم التجهيز وإلاستثمار ألنه يتضمن النفقات وألاعباء الالزمة لتسيير النشاط التسيير باألولو 

 .اليومي للبلدية فلذلك يعني باهتمام خاص

 مرحلة التصويت على ميزانية البلدية:  اثاني

بعد ضبط مشروع ميزانية البلدية يقوم رئيس املجلس الشعبي البلدي، بعرضها على املجلس الشعبي  

يقدم : " من قانون البلدية يقولها 19الفقرة  061وذلك من أجل التصويت عليها وهذا مانصت عليه املادة  البلدي

وبعد عرض رئيس املجلس الشعبي ". رئيس املجلس الشعبي البلدي مشروع امليزانية امام املجلس للمصادقة عليه 

الية للبلدية، وتبرير إلاعتمادات املسجلة في البلدي مشروع ميزانية البلدية على املجلس، يقوم بشرح الوضعية امل

 .امليزانية، وتوضيح إحتياجات البلدية الخاصة بالتسيير اليومي ملختلف مصالح البلدية

وكذا مشاريع التجهيز املبرمجة و تطور إلايرادات املحلية وبعدها يتم فتح املجال املناقشة أعضاء املجلس  

وإمكانية تعديل مشروع امليزانية، وبعد انتهاء  اجل إبداء رأي ألاعضاء الشعبي البلدي ملشروع امليزانية من

املناقشة يطرح املشروع للتصويت ويتم التصويت، وفقا ألحكام محددة قانونا وذلك حسب ما نص عليه قانون 

 .012-00البلدية 

 :وتتمثل هذه الشروط وألاحكام املتعلقة بالتصويت فيما يلي 

، ويجب أيضا 3تنفيذها أكتوبر من السنة املالية التي تسبق سنة 10يزانية ألاولية قبل يجب التصويت على امل. 0 

 .4جوان من السنة املالية التي تنفذ فيها 01أن يتم التصويت على امليزانية إلاضافية قبل 

                                                           
 (00.ص. )9100عبد الوهاب بن بوضياف، معالم التسيير شؤون البلدية، دار الهدى، الجزائر،  - 1
انية املدية وتضبيط وفقا للشروط املنصوص بصوت املجلس الشعبي البلدي على ميز : " على النحو آلاتي 10الفقرة  060يجري نص املادة  - 2

 .عليها في هذا القانون 
 (.90.ص)املتضمن قانون البلدية ، نفس املرجع،  01-00من القانون رقم  19الفقرة  060انظر املادة  - 3
 .، املرجع واملوضع نفسه11الفقرة  060انظر املادة  - 4
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لم  إذا : 1الحل ألاول : غير أنه إذا لم يحصل التصويت خالل هذه ألاجال فإنه يمكن تطبيق إحدى الحلين 

يتم ضبط امليزانية امليزانية ألاولية والتصويت عليها، قبل بدء السنة املالية فإنه يستمر العمل باإليرادات 

غير أنه اليجوز . والنفقات العادية املفيدة في السنة املالية السابقة إلى غاية املصادقة على امليزانية الجديدة

في الشهر من مبلغ إعتمادات السنة املالية  ( 09/0) ني عشر إلالتزام بالنفقات وصرفها، إال في حدود جزء إث

 .السابقة

من قانون البلدية ويتمثل هذا الحل في أنه في حالة عدم التصويت  060والذي نصت عليه املادة  :الحل الثاني 

الشعبي  على ميزانية البلدية، بسبب إختالل داخل املجلس الشعبي البلدي، فإن الوالي يقوم باستدعاء املجلس

 .البلدي في دورة غير عادية للمصادقة على امليزانية

 061غير أن هذا الحل ال يطبق إال إذا انقضت الفترة القانونية للمصادقة على امليزانية، وبعد تطبيق أحكام املادة 

العادية إلى وفي حالة عدم توصل هذه الدورة غير . بالنسبة للميزانية ألاولية( الحل ألاول ) من قانون البلدية 

 .املصادقة على امليزانية يقوم الوالي يضبط امليزانية النهائية

 2 .عليه قانون البلدية يجب أن يتم التصويت على ميزانية البلدية بابا بابا ومادة بمادة، وذلك حسب ما نص. 9

لرئيس  ويمكن للمجلس الشعبي البلدي إجراء تحويالت من باب إلى باب داخل نفس القسم، كما يمكن  

املجلس الشعبي البلدي، إجراء تحويالت من مادة إلى مادة داخل نفس الباب، غير أنه اليجوز تحويل إعتمادات 

 3 .مقيدة بتخصيصات معينة

وعليه فإنه يفهم من نص املادة السابقة الذكر، أنه يتم التصويت على إلاعتمادات من طرف املجلس   

بالنسبة للفرع الخاص بالتسيير، ومادة مادة وبرنامجا برنامجا بالنسبة الشعبي البلدي فصال فصال ومادة مادة 

وهذا على عكس طريقة التصويت الخاصة بامليزانية العامة للدولة حيث يتم . للفرع الخاص بالتجهيز وإلاستثمار

. إلزامية يجب أن يتم التصويت على ميزانية البلدية على أساس التوازن بصفة. 1. التصويت عليها بشكل إجمالي

 061وهذا على خالف ماهو معمول به بالنسبة للميزانية العامة للدولة، ولقد ورد النص على هذا املبدأ في املادة 

 ...." .اليمكن املصادقة على امليزانية إذا لم تكن متوازنة : " من قانون البلدية  10الفقرة 

لتوازن، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بأن حدد والجدير باملالحظة أن املشرع لم يكتفي بالنص على مبدأ ا 

 .الوسائل القانونية الكفيلة بضمان إحترام هذا املبدأ

ففي حالة ما إذا صوت املجلس الشعبي البلدي على امليزانية وهي غير متوازنة، تقوم السلطة الوصية  

مها إلى رئيس املجلس الشعبي البلدي يوما من إستال  01املكلفة باملصادقة عليها واملتمثلة في الوالي بإرجاعها خالل 

 .مرفقة بمالحظات الوالي

                                                           
 .، املرجع واملوضع السابقين061انظر املادة  - 1
 .91املتضمن قانون البلدية ، مرجع سابق، ص 01-00من رقم  19الفقرة  069املادة  - 2
 .، املرجع واملوضع نفسه 10الفقرة  069املادة  - 3
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والذي يتم طرحها من قبل املجلس الشعبي البلدي على املجلس إلخضاعها ملداولة ثانية من جديد وذلك  

 1 .أيام، وإذا صوت عليها مجددا بدون توازن يتولى الوالي ضبطها 01في غضون 

 2 .هي متضمنة للنفقات إلاجباريةيجب التصويت على ميزانية البلدية و . 0

للتصويت على امليزانية يجب حضور املداولة ألاغلبية املطلقة لألعضاء املمارسين، وإذا لم يجتمع املجلس . 1

الشعبي البلدي لعدم إكتمال النصاب القانوني، تعتبر املداوالت املتخذة بعد إلاستدعاء الثاني بفارق خمسة أيام 

 . 3 .مهما كان عدد ألاعضاء الحاضرين كاملة على ألاقل صحيحة

 مرحلة املصادقة على ميزانية البلدية:  اثالث

بعد تصويت املجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية، فإن هذا إلاجراء غير كاف حتى تصبح امليزانية  

 .نافذة، بل يجب إستكمال إجراء أخر واملتمثل في املصادقة على امليزانية من قبل الوالي

يوم من إيداعها لدى  90وإذا كان املبدأ أن تنفذ مداوالت املجلس الشعبي البلدي بقوة القانون بعد  

 4 .الوالية

من نفس القانون عددت أربعة أنواع من املداوالت، اليمكن لها أن تنفذ إال بعد  16إال أن املادة  

ميزانية وتهدف املصادفة إلى تمتيع السلطة الوصية املصادقة عليها من قبل الوالي، ومن بينها املداولة املتضمنة لل

بصالحية مراقبة مضمون هذه امليزانية، ومدى إنسجامها مع السياسة الاقتصادية وإلاجتماعية املتبعة من طرف 

الدولة، وتطرح املصادقة على ميزانية البلدية التعرف أوال على السلطة املختصة باملصادقة، وثانيا معرفة 

 .قة، ثم ثالثا أجال املصادقةمضمون املصاد

 :السلطة املختصة باملصادقة على ميزانية البلدية  -

ألاصل أن الوالي هو الذي يمارس الوصاية، على جميع البلديات الكائنة في حدود إقليم الوالية التي  

صراحة على من قانون البلدية  10ألف ساكن، ولقد نصت املادة  11يشرف عليها، والتي يفوق عدد سكانها عن 

 .إال بعد أن يصادق عليها الوالي...التنفذ املداوالت املتضمنة امليزانيات والحسابات "أنه 

الذي  10-69غير أنه يمكن للوالي أن يفوض هذه الصالحية، لرئيس الدائرة وذلك طبقا للمرسوم رقم  

ض رئيس الدائرة املوافقة على يضبط أجهزة إلادارة العامة بالوالية والذي نص على أنه يمكن للوالي أن يفو 

ألف نسمة ، وإضافة إلى ذلك فإن البلديات التي يقدر عدد سكانها  11ميزانية البلديات التي تقل عدد سكانها عن 

                                                           
 .املرجع و املوضع السابقين  10-11-19الفقرة  061املادة  - 1
 .91جع سابق، صاملتضمن قانون البلدية ، مر  01-00من القانون  10الفقرة  061انظر املادة  - 2
 (.0ص)، نفس املرجع،  91املادة  - 3
 ( .91ص )، نفس املرجع،  10انظر املادة  - 4
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ألف ساكنا فأكثر اليتم املصادقة على ميزانيتها إال بعد عرضها على لجنة وزارية مشتركة مكونة من ممثلين  11ب 

 1 .اليةعن وزارتي الداخلية وامل

 مضمون املصادقة  -

تشكل املصادقة على ميزانية البلدية إجراءا إلزاميا، يمكن لسلطة الوصاية من ممارسة رقابتها على  

مضمون امليزانية، وتنصب هذه الرقابة على الخصوص التأكد من مدى إحترام البلدية عند صياغتها للميزانية 

 .املوارد، ومدى تضمنها للنفقات إلاجباريةملبدأ توازن امليزانية أي توازن النفقات و 

 رقابة مدى إحترام مبدأ توازن امليزانية. أ

منه على ضرورة التصويت  10الفقرة  061كما سبق الذكر وحسب قانون البلدية وما نصت عليه املادة  

بعد إرجاعها  وإذا تم خرق هذا املبدأ عند صياغة امليزانية، وتمسكت به. على امليزانية على أساس التوازن 

لتصحيحها من طرف الوالي مرفقة بمالحظاته، وإذا لم يتم التصويت على امليزانية على أساس التوازن خالل 

 . 2ثمانية أيام فهنا يمارس الوالي سلطة الحلول محل املجلس الشعبي البلدي ويتم ضبطها تلقائيا

  رقابة مدى تضمن ميزانية البلدية النفقات إلاجبارية -ب 

فة إلى تدخل الوالي في رقابة توازن امليزانية، يدخل ضمن صالحياته أيضا، إمكانية رفض امليزانية إذا إضا 

فيقوم الوالي بمراقبة مدى تضمن امليزانية لهذه النفقات، وذلك ما . لم تتضمن النفقات ذات الطابع إلاجباري 

س إلاجراءات املعمول بها في حالة التصويت البلدية، ويتم تطبيق نف من قانون  10الفقرة  061نصت عليه املادة 

 .على امليزانية بدون توازن 

 أجال املصادقة -ج

على أجل يحدد للوالي قصد املصادقة على املداوالت املتضمنة  16لقد نص قانون البلدية في مادته  

ريخ إيداع امليزانية بالوالية مليزانية البلدية، ولم يعلن قراره سواء باملوافقة أو الرفض خالل مدة ثالثون يوما من تا

فتعتبر امليزانية مصادق عليها بقوة القانون، والهدف من تحديد أجال املصادقة على ميزانية البلدية هو منع 

السلطة الوصية من التعسف في ممارسة سلطة املصادقة على ميزانية البلدية مما يؤخر تنفيذها ويؤثر على 

 .تسيير مصالح البلدية

 

 

                                                           
، الجريدة الرسمية  0269يناير  91، املتعلق بضبط أجهزة إلادارة العامة بالوالية، املؤرخ في 10-69من املرسوم رقم  1انظر املادة  - 1

يوليو  91املؤرخ في  901-20من املرسوم رقم  01، وكذلك املادة (000.ص)، 0269، 10: العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

 (.1ص)، 0220، 06: ، الجريدة الرسمية، العدد0220
 ( .91ص) املتعلق بالبلدية ، مرجع سابق،  01-00من القانون رقم  061انظر املادة  - 2
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 مضمون ميزانية البلدية: لثانياملطلب ا

 : تشتمل ميزانية البلدية على قسمين  

 قسم التسيير  -

 .قسم التجهيز وإلاستثمار  -

 1 .وينقسم كل قسم إلى إيرادات ونفقات 

 La section de fonctionnementقسم التسيير                 :  أوال

ئيس املجلس الشعبي البلدي، التسيير الحسن يتعلق قسم التسيير بالنفقات الالزمة التي تضمن لر  

 .ملصالح البلدية، وكذا إلايرادات املخصصة لتحمل هذه النفقات

  إيرادات قسم التسيير -

املوارد الجبائية، : تتحمل البلدية أعباء كثيرة تمول بواسطة موارد متنوعة حددها التشريع كما يلي 

ة والصندوق املشترك للجماعات املحلية، رسوم و حقوق و حاصل إلاستغالل املساهمات املمنوحة من الدول

 .2مقابل الخدمات املرخص بها وعائدات أمالك الدولة

 :املوارد الجبائية  -( 1 

فلقد سمح القانون للبلدية بتحصيل . وهي مجموعة إلايرادات الناتجة عن تحصيل الضرائب والرسوم 

غير أن حدود هذا إلاستقالل تبقى  . تتمتع باإلستقالل املالي املوارد ذات الطبيعة الجبائية الش ئ الذي جعلها

، التي تتولى إحداث كل الضرائب 3ضيقة لكون أن وضع الضريبة وفرضها هو من إختصاص الدولة فقط

والرسوم وتحصيل أغلبها وتحول نسبة منها محددة قانونا للجماعات املحلية، ولتخفيف هذا الحكم نص قانون 

ى إحداث ضرائب ورسوم وأتاوی لفائدة البلدية، ويؤذن لهذه ألاخيرة بتسجيلها في ميزانيتها عل 00-401البلدية

 .وتحصيلها

                                                           
 . 90البلدية ، مرجع سابق، صاملتعلق ب 01-00من القانون  002انظر املادة  - 1
 .90املتعلق بالبلدية، مرجع سابق،ص  01-00من القانون  021وردت قائمة موارد التمير بالنسبة للبلدية في املادة  - 2
 000.سابق، ص6بشير يلس شاوش، مرجع  - 3
والرسوم وألاتاوی املحددة عن طريق القانون  اليسمح للبنية الا بتحصيل الضرائب واملساهمات: على النحو آلاتي 020يجري نص املادة  - 4

 ...والتنظيم
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ومع ذلك فإن حصيلة املوارد الجبائية والرسوم تحتل مكانة مهمة في املوارد الخاصة بالبلدية ألنها تشكل  

من الضرائب املباشرة وغير من مجموع املداخيل وتتكون % 21مصدر تمويل أساس ي حيث تقدر نسبتها ب 

 .1املباشرة 

 :2الضرائب املباشرة -أ

تفرض على مواد تتميز بالثبات وإلاستقرار النسبي كاملداخيل ورأس املال، وال تكتفي الدولة بتحديد  

 .الضريبة ونسبتها، بل تتعدى إلى تحديد نسب توزيعها وهو ما أضعف قدرة البلدية على التحكم في ماليتها املحلية

حيث أن جميع الضرائب تجمع في وعاء واحد ثم يعاد توزيعها على البلديات بنسب محددة مسبقا بغض  

كما أن وحدة مصدر الضريبة جعلت ممول  النظر عن نسبة تحصيل كل بلدية أو احتياجاتها أو كثافتها السكانية،

 3 .الدولة هو ذاته ممول البلدية

لى البلديات وألاجهزة ألاخرى يوحي إلى عدم وجود أي معيار وإن طريقة تسب وتوزيع هذه الضرائب ع 

موضوعي للفصل بين ماهو عائد للدولة أو الوالية أوالبلدية وعدم وجود مرونة في التوزيع الضريبي تسمح في 

 .التحكم في الوعاء الضريبي لكل بلدية حسب أهمية نوع الضريبة

ة فنجد هناك وضعيتين، وهما ضرائب تستفيد منها وحول طريقة توزيع الضرائب املباشرة على البلدي 

الدولة كاملة، وضرائب توزع بين الدولة والجماعات املحلية وضرائب تعود للبلدية وحدها، وبما أن دراستنا 

تنصب على ميزانية البلدية سوف نركز دراستنا على الضرائب املحصلة للبلدية وحدها و الضرائب املوزعة مابين 

 .أخرى  البلدية وهيئات

  4الضرائب املحصل عليها لصالح البلدية وحدها -

نظرا للمهام العديدة امللقاة على عاتق البلدية فإن القانون خصها باإلستفادة حصريا بمجموعة من  

 :الضرائب والرسوم التي تحصل لصالحها كلية وهي تضم

لفائدة البلديات وهو يعد رسما أسس هذا الرسم بموجب قانون الضرائب املباشرة   :5الرسم العقاري  -أ 

إلى  906حسب أحكام املواد من  011% سنويا، ويحسب على أساس املساحة حيث تستفيد البلديات منه حاليا 

منه، وينصب على العقارات  01و  12املواد  9110من قانون الضرائب املباشرة، وكذا قانون املالية لسنة  900

 . املبنية وغير املبنية

                                                           
، 0260مسعود شيهوب، أسس إلادارة املحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والوالية في الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 1

 000.ص
قة عمل مقدمة في امللتقى الوطني حول واقع إلادارة املحلية نجالء بوشامي ، صالحيات البلدية بين فعالية ألاداء ونقص الوسائل، ور  - 2

 9101أفريل  96-90بالجزائر ، جامعة زياتي عاشور، الحلقة يومي 
 (.909. ص) ، مصر، ( بدون تاریخ تشر) عادل محمود حمدي ، مشكالت إلادارة املحلية ، رسالة دكتوراه ،  - 3
 .66.سعاد طبيي، مرجع سابق، ص - 4
 .000.ص001. لس شاوش، مرجع سابق، صبشير ب - 5
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يؤسس هذا الرسم على املكليات املبنية املوجودة فوق التراب الوطني  :عقاري على امللكيات املبنيةوالرسم ال -

باستثناء تلك املعفية من الضريبة صراحة واملتمثلة في العقارات املخصصة للمساجد وألامالك الوقفية وتلك 

ألاجنبية املخصصة لإلقامة الرسمية  املخصصة ملرفق عام، والتي ال تدر إيرادات وكذا العقارات التابعة للدول 

وتخضع لهذا الرسم املنشآت املخصصة إليواء . للبعثات الدبلوماسية والقنصلية مع مراعاة مبدأ املعاملة باملثل

ألاشخاص واملواد أو لتخزين املنتوجات واملنشآت التجارية الكائنة في محيط املطارات الجوية واملوانئ ومحطات 

 ...حقاتهاالسكك الحديدية ومل

من القيمة إلايجارية الجبائية، غير أن هذا املعدل % 1ويحتسب الرسم العقاري بتطبيق معدل قدره  

ألاشخاص الطبيعية بصفة شخصية وعائلية  في حالة عدم شغل هذه العقارات املبنية واململوكة% 01يصل إلى 

 . عن طريق إلايجار

املبنية وتخص ألاراض ي  يؤسس هذا الرسم سنويا على امللكيات غير :الرسم العقاري على املكليات غير املبنية  -

الكائنة في القطاعات العمرانية والقابلة للتعمير وكذا املحاجر ومواقع إستخراج الرمل ومناجم امللح والسبخات 

 . وألاراض ي الفالحية

لواليات والبلديات كما انه يعفي من هذا الرسم العقارات غير املبنية امللكيات التابعة للدولة وا 

واملؤسسات العمومية العملية والتعليمية وإلاسعافية عندما تكون مخصصة النشاط ذي منفعة عامة وغير مدرة 

للربح، ويحتسب الرسم على أساس القيمة إلايجارية الجبائية للمكليات غير املبنية املعبر عنها باملتر املربع أو الهكتار 

 .بالنسبة لألراض ي الفالحية

من قانون الضرائب املباشرة الصالح البلديات التي  901أسس هذا الرسم بموجب املادة  :رسم التطهير -ب 

تقوم فيها مصلحة برفع القمامة املنزلية، وهو يفرض سنويا على جميع املمتلكات املبنية الخاضعة للرسم 

 :كما يلي 9111العقاري، وتقدر قيمته حسب قانون املالية لسنة 

ألف  11دينار عن كل منزل واقع في البلدية التي يقل عدد سكانها عن  011لمحالت السكنية بالنسبة ل 

أما بالنسبة للمحالت التجارية والحرفية  -. دینار بالنسبة للبلدية التي يفوق سكانها عن هذا العدد 111و . نسمة

وكان يتضمن رسم . لف نسمةأ 11دينار بالنسبة لكل محل يقع في البلدية التي يقل عدد سكانها عن  0111

ألغي هذا الرسم من قانون الضرائب  0220التطهير الرسم الخاص الصب في املجاري، غير أن قانون املالية السنة 

 1 .املباشرة

واملالحظ أن هذه الرسوم ذات عائدات ضعيفة جدا فهي التشكل مصدر تمويل حقيقي للبلدية لعدم  

 .ستثماري التي تكون فيه الضريبة تصاعديةإرتباطها بالنشاط الاقتصادي أو إلا 

                                                           
من املرسوم  90بموجب املادة  9مكرر  900مكرر و  900و 900ألغي الرسم الخاص بالصب في املجاري الذي تم التص عليه في املواد  - 1

 .66، الجريدة الرسمية العدد 0220املتضمن قانون املالية لسنة  0221-09- 92املؤرخ في  06-21التشريعي رقم 
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 :1الضرائب املوزعة مابين البلدية وهيئات أخرى  - 2

تستفيد البلدية والوالية والصندوق املشترك للجماعات املحلية من نسب معينة من الضرائب حيث يتم  

 : تقسيم العائدات الجبائية بين البلدية وهيئات أخرى وتشمل هذه الضرائب مايلي

، 0220وهو من الضرائب املباشرة والذي أحدث بموجب قانون املالية لسنة  :TAPلرسم على النشاط املنهي ا -أ

وذلك بعد إدماج كل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والنشاط غير التجاري ويفرض هذا الرسم سنويا 

أصحاب ) اعيا أو نشاط غير تجاري على ألاشخاص الطبيعية أو املعنوية الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صن

 .، وهو ينصب على رقم ألاعمال أي على املبلغ السنوي للمبيعات، لكن عائداته(املهن الحرة 

 : 2ليست للبلدية وحدها حيث يتم توزيعه كما يلي

 %1.12: الوالية  -

 % 1.30: البلدية  -

 % 1.00: الصندوق املشترك للجماعات املحلية  -

الضريبة من خالل املبلغ إلاجمالي لرقم ألاعمال وإلايرادات املهنية خارج الرسم على  ويحدد وعاء هذه 

 .3القيمة املضافة املحقق خالل السنة 

فقط من الوعاء % 9واملالحظ أن حصة البلدية هي أعلى نسبة ولكن النسبة العامة املحصلة هي  

  4 .الضريبي نجد أن هذه النسبة ضئيلة جدا

وهو املبلغ املقتطع على ألاجور واملنح والفوائد الدائمة واملعاشات، وقد كان سابقا يرجع كله  :فيالدفع الجزا -ب 

 9110من قانون املالية لسنة  01منه تعود إلى البلديات، ولكن مع أحكام املادة % 01للجماعات املحلية، حيث 

 .ألغيت الجماعات املحلية كلية من إلاستفادة منه

يؤسس هذا الرسم على مبلغ سعر البيع بالتجزئة هذه املنتوجات  :زين املمتاز والعادي والغازالرسم على البن -ج 

 . وبتحملها بائعها ويحصل هذا الرسم لفائدة الصندوق املشترك للجماعات املحلية

، وهو CNLوتكون هذه الضريبة مناصفة مابين البلدية والصندوق الوطني للسكن  :الضريبة على ألامالك  -د

رض على امللكية العقارية ذات إلاستعمال التجاري والسكني وتقدر مليون قيمته على ألامالك املنقولة والعقارية يف

 .مليون دينار، حيث تستفيد البلدية من نصف املداخيل 11الي تزيد قيمتها عن 

                                                           
 01جريدة رسمية رقم  10/00/0260املؤرخ في  900/0260أنش ئ الصندوق املشترك للجماعات املحلية بموجب املرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .0260-00-1املؤرخ في 
 .001.، ص9110رضا خالص ي، النظام الجبائي الجزائري، دارهومة، الجزائر،  - 2
 01.،ص9112-9116لة ماجستير في الحقوق جامعة الجزائر، سلمى بن دايخة، نفقات الجماعات املحلية، رسا-د  - 3
 .من قانون الضرائب املباشرة 912انظر املادة  - 4



 البلدية ميزانية  عموميات حول                                                                      الفصل ألاول 

19 
 

الية لسنة القانون امل 21فرض هذا الرسم بموجب املادة  : TVAحصة من الرسم على القيمة املضافة  -1 

 :الرسمين 0220ليخلف، منذ سنة  0220

 (TUGP) الرسم الوحيد على إلانتاج  -

 (TUGPS)الرسم الوحيد على خدمات املصلحة  -

مقارنة  01% يعتبر الرسم على القيمة املضافة الضريبة ألاكثر إنتاجا والتتجاوز حصة البلدية فيها   

، كما أن للصندوق املشترك للجماعات حصة من هذا الرسم تقدر  % 61بالدولة التي تستأثر بالنصيب ألاكبر ب 

 61وهذا بالنسبة للعمليات املحققة في الداخل واما بالنسبة للعمليات املحققة عند إلاستيراد فتقدر ب %  01ب 

ات ويطبق بصفة عامة على عملي. لفائدة الصندوق املشترك للجماعات املحلية%  01لفائدة ميزانية الدولة، و % 

بين معدل أقص ى  TVAالبيع وألاشغال العقارية والخدمات التي تخضع إلى الرسوم وعمليات التسليم، ويقدر سعر 

 %. 0وأدنى % 00

تضمن التشريع الجبائي نوعين من إلاقتطاعات في مجال تنظيم إلاحتفاالت، وتخص هذه  :1حقوق إلاحتفال -2 

 .حتفاالت املنظمة بالقاعاتالحقوق كل من رسم إلاحتفاالت العائلية ورسم إلا 

، بحيث 0220من قانون املالية السنة  011تأسس هذا الرسم بموجب املادة  :رسم إلاحتفاالت العائلية -أ

يؤسس هذا الرسم ملصلحة ميزانية البلديات في املناطق التي تنظم فيها إحتفاالت ألافراح العائلية مع املوسيقي 

خصة الشرطة املقررة لهذا الغرض، ويدفع الرسم بواسطة سند قبض يكلف به ألاشخاص املستفيدون من ر 

 . مسلم من طرف البلدية وذلك قبل بداية الحفل

التي أعطت إلاختصاص للبلدية بتقدير قيمة الرسم عن  9110من قانون املالية لسنة  10وحسب املادة  

عبي البلدي وتحدد قيمة هذا الرسم طريق قرار من طرف رئيس املجلس الشعبي البلدي بعد مداولة املجلس الش

 :في الحدود التالية

 . دج عن كل يوم عندما ال تتعدى مدة الحفل الساعة السابعة مساءا 611دج إلى  111من  -

دج إذا امتد الحفل إلى ما بعد الساعة السابعة، وفرض هذا الاسم نظرا لألوضاع  0111دج إلى  0111من  -

 . فترة التسعينيات ألامنية التي شهدتها الدولة في

  :2الرسم على إلاحتفاالت املنظمة في القاعات  -ب 

إذا  :الحالة ألاولى: من قانون الرسوم على رقم ألاعمال في حالتين 090أسس هذا الرسم بموجب املادة  

 من مبلغ نفقات% 91تمت إلاحتفاالت أو التظاهرات في قاعات أو مؤسسات عامة أو خاصة، وتكون نسبة الرسم 

                                                           
 .001.، ص000.بشير بلس شاوش، مرجع سابق، ص - 1
 001بشير بلس شاوش، مرجع سابق، ص - 2
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إذا لم تنظم إلاحتفاالت في هذا النوع من املؤسسات ولم تستقبل الجمهور، يحدد مبلغ : الحالة الثانية. التنظيم

 .دج 111الضريبة ب 

  :رسم إلاقامة -3 

، فكان يفرض على ألاشخاص غير 0200لقد أسس هذا الرسم ألول مرة بموجب قانون البلدية لسنة  

 .ين ملسكن فيها وخصص مبلغه إلاستصالح املناصب التذكارية وتنمية السياحةاملقيمين في البلدية وغير الحائز 

لم يدرجه ضمن املوارد املرخص للبلدية بتحصيلها، وهكذا  0221غير أن قانون البلدية الصادر في سنة  

ندما ع 0226فقد رسم إلاقامة أساسه القانوني مما حال دون مواصلة تحصيله، وبقي ألامر على حاله لغاية سنة 

يؤسس هذا الرسم الفائدة البلديات أو : " أعاد قانون املالية لنفس السنة تأسيس هذا الرسم بالنص على أنه

تجمع البلديات املصنفة في محطات سياحية أو مناخية أو هیدرو معلنية أو إستحمامية، ويتم تصنيف هذه 

ديات املصنفة وتقدر قيمته عندما يتعلق البلديات بموجب مرسوم، ويفرض على ألاشخاص غير املقيمين في البل

 .ألامر باإلقامة عبر الفنادق

 . نجوم 1دينار بالنسبة لفندق  11 - 

 .نجوم  0دينار بالنسبة لفندق  011 -

 .نجوم 1دينار بالنسبة لفندق  911 - 

واء ويحصل رسم إلاقامة عن طريق املؤجرين للغرف وأصحاب الفنادق والحمامات املستعملة من أجل إي 

ألاشخاص الذين يعالجون ويعفي من هذا الرسم ألاشخاص املستفيدون من تكفل صناديق الضمان الاجتماعي، 

 .واملعوقون جسديا واملجاهدون ومعطوبو حرب التحرير، وأرامل الشهداء واملجاهدين

 (رسم الذبيحة: ) الرسم الصحي على اللحوم -4 

، كما يخضع (الجمل، البقر، املاعز) خل إقليم البلدية يفرض هذا الرسم على الحيوانات املذبوحة دا 

دج للكيلوغرام الواحد من  1تعريفة الرسم ب  0220لنفس الرسم إستيراد اللحوم وحدد قانون املالية لسنة 

 119-10دج من هذه التعريفة الصندوق حماية الصحة الحيوانية، في حساب رقم  0.11اللحم، ويخصص مبلغ 

ويخصص . حية لألغنام، أما باقي املبلغ تستفيد منه البلدية التي وقعت في إقليمها الذبيحةأموال الحماية الص

مبلغ الرسم بكامله للصندوق املشترك للجماعات املحلية ملا يتم تحصيله في مؤسسة للتبريد أو التخزين التمكلها 

 . البلدية والتوجد على ترابها
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 :1الرسم الخاص على رخص العقارات -5

شأ املشرع الفائدة البلديات رسما خاصا على العقارات يفرض على الرخص والشهادات املتمثلة في أن  

رخص البناء ورخص تقسيم ألاراض ي ورخص التهديم وشهادات املطابقة والتجزئة والعمران، فال تصدر هذه 

 .الرخص إال إذا تم دفع هذا الرسم

وحدد املرسوم  00-00-01-12طنية في املواد وفيما يخص هذا الرسم فقد نص قانون ألامالك الو  

واملتعلق برخصة شبكة الطرق، شروط وكيفيات إعداد ومنح  9110-09-10املؤرخ في  129 -10التنفيذي رقم 

الرخصة التي تسمح باالستعمال الجماعي أو الفردي أجزاء من امللك العمومي للطرق والطرق السيارة وكذا 

 .العمومي وعلى ألامالك املجاورة له إلارتفاقات املطبقة على امللك

منه، حيث سجلت  02املادة  9110لكن معدالت هذا الرسم خضعت لتغييرات في قانون املالية لسنة   

 .زيادة ملحوظة

 :حاصل إلاستغالل -( 2 

لتي ويتمثل هذا املورد في املوارد التي تجنيها البلدية من خالل العمليات ذات الطابع التجاري والصناعي ا  

 :تؤديها وتتمثل فيما يلي

لقد أجاز القانون للمجالس الشعبية البلدية تأسيس مكاتب عمومية للوزن  :حقوق الوزن والقياس والكيل -أ 

 . أو القياس وتطبق في هذه الحالة حقوقا على املبيعات التي تجري في ألاسواق والساحات

شعبي البلدي أن يؤسس أتاوی تبعية للذبيحة كحقوق لقد مكن القانون املجلس ال :آتاوی تبعية للذبيحة -ب 

 . واستعمال املبردات التابعة للبلدية

تتحمل مصالح النظافة التابعة للبلدية نفقات التطهير، إما في إطار إلتزام قانوني  :إسترجاع نفقات التطهير -ج 

البلدية رسما كتعويض عن  في حالة املرض املعدي أو عند طلب صريح من املعني، وفي كلتا الحالتين تفرض

 . املصاريف التي دفعت في هذا املجال

يمكن للبلدية إنجاز مخازن حقيقية إلستقبال البضائع املتنوعة  :حقوق التخزين في مستودع الجمارك -د 

التابعة للجمارك، وتتكلف البلدية بجميع نفقات الحراسة، وتتقاض ى مقابل ذلك حقوق يحددها املجلس الشعبي 

 .ولة تصادق عليها السلطة الوصيةفي مدا

 : 2ويتضمن هذا النوع من املوارد على الخصوص مايلي :عائدات أمالك البلدية(  3

 .يمكن للبلديات أن تؤجر العقارات التابعة ألمالكها الخاصة عن طريق املزاد العلني :إيجار العقارات  -أ

                                                           
 (.69ص) ،9100عبد الوهاب بن بوضياف، معالم التسيير شؤون البلدية، دار الهدى، الجزائر،  - 1
 .061. ص. 002.بشير يلس شاوش ، مرجع سابق، ص - 2
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 : وتضم هذه الحقوق مايلي :حقوق الطرقات  -ب 

جسب قانون ألامالك الوطنية تتمثل في الترخيص بشغل قطعة من ألامالك العامة إلاستعمال  :قوفرخصة الو * 

 :الجميع شغال خاصا، دون إقامة مشتمالن على أرضيتها، وتشمل على الخصوص التدخالت التالية

 . وقوف مؤقت أللة ورشة أو مخبأ ورشة-

 . إستعمال رصيف الطريق في امتداد مطعم أو مقهى -

 ...(.بائع ورود، بائع خضر وفواكه) رض البضائع أمام محل ع -

 .1وقوف كل أنواع املركبات  -

تمثل هذه الحقوق سعر إيجار موقع في ألاسواق : حقوق املوضع والوقوف في ألاسواق العمومية واملعارض 

 . عروضة وقيمتهاالعمومية واملعارض ويتحدد هذا السعر على أساس املساحة املشغولة أو طبيعة البضائع امل

يجوز للبلديات أن تتقاض ى أتاوات عند ترخيصها لشخص طبيعي او  :أتاوى شغل ألامالك العامة للبلدية -ج 

 . معنوي، لشغل أمالكها العمومية كالترخيص املتعلق إلنشاء محطة لتوزيع البنزين

ازل عن قطع أرضية داخل املقبرة إلى للبلديات التن 0201ديسمبر  01رخص ألامر الصادر في  :امتيازات املقابر -د 

، وتقسم هذه التنازالت إلى تنازالت ملدة 2من يريدون أن يمتلكوا مكانا معينا لتأسيس مدافن خاصة الدفن موتاهم

سنة غير قابلة للتجديد و اليتم أي تنازل إال بدفع مبلغ من  01سنة قابلة للتجديد او مؤقتة ال تتجاوز مدتها  11

 . ديةاملال إلى البل

 نفقات قسم التسيير: ثانيا

نظرا لألعباء امللقاة على عاتق البلدية فلقد نص قانون البلدية، على مهام عديدة لهذه ألاخيرة، والسيما  

: في مجال النظافة وحفظ الصحة والبناء والتعمير وحفظ ألارشيف ومن بين النفقات إلاجبارية يمكن ذكر كل من

ندوق الضمان الاجتماعي، النظافة وحفظ الصحة وأعباء رفع القمامة املنزلية، ألاجور، مساهمة البلدية في ص

نشكل : من قانون البلدية على أنه 11الفقرة  012حفظ وصيانة أرشيف البلدية، وفي هذا الصدد نصت املادة 

 ".أعباء حفظ أرشيف البلدية وتسييره وصيانته نفقات إجبارية

  :بلدية في مجال التربيةالنفقات املرتبطة بتنفيذ مهام ال* 

 :من قانون البلدية على أنه 099فلقد نص على هذه املهام املادة 

                                                           
 .60.عبد الوهاب بوضياف، مرجع سابق، ص - 1
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  0201ديسمبر  01املتعلق بدفن املوتی، املؤرخ في  02 – 01ألامر رقم  - 2

 .011العدد 
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وضمانها وصيانها وكذا  يتعين على البلدية اتخاذ كافة إلاجراءات قصد إنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي 

 ". سير املطاعم والسهر على توفير وسائل نقل التالميذ

  :ية في مجال النظافة وحفظ ألامنالنفقات املرتبطة بالبلد* 

 1 :تسهر البلدية على حفظ الصحة والنظافة العمومية والسيما في مجاالت 

 . توزيع املياه الصالحة للشرب -

 . صرف املياه املستعملة ومعالجتها -

 .جمع النفايات الصلبة ونقلها -

 . مكافحة ألامراض املتنقلة -

على وجوب أن تتزود البلدية بمصالح عمومية : " من قانون البلدية 002وتطبيقا لهذا أيضا نصت املادة  

 :تقنية قصد التكفل على الخصوص بما يلي

التزويد باملياه الصالحة للشرب وصرف املياه املستعملة، النفايات املنزلية والفضالت ألاخرى، الخدمات  

 ".غطاةالجنائزية وصيانة املقابر وتهيئتهاء املذابح البلدية ألاسواق امل

  :حركة املرور النفقات املرتبطة بمهام البلدية في مجال صيانة الطرق العمومية وحسن سير*  

على صيانة طرقات ... تسهر البلدية : " من قانون البلدية على هذه املهام بقولها 091لقد نصت املادة  

 ".البلدية وشبكة املرور التابعة لشبكة طرقاتها 

من قانون البلدية أن تزود بمصلحة عمومية تقنية للتكفل  002ا لنص املادة ويجب على البلدية طبق 

 .بصيانة الطرقات واشارات املرور

وحتى تتمكن البلدية من تسيير النشاط اليومي والعادي ملصالحها، مما يضمن لها توفير الخدمات  

 .حجمها سنة بعد سنة الضرورية للسكان املقيمين على إقليمها مما يتطلب رصد نفقات ضخمة يتزايد

من قانون البلدية عادت لنا نفقات أخرى وتتمثل على وجه الخصوص في نفقات  026وحسب املادة  

 . 2أجور واعباء مستخدمي البلدية ونفقات أخرى متنوعة

املستخدمون  -أ: توظف البلدية نوعين من املستخدمين تتكلف بدفع أجورهم وهم :أجور مستخدمي البلدية.1

وهم املوظفون الدائمون املرسمون واملوظفون املتعاقدون واملوظفون املؤقتون  :ن من طرف البلديةاملعينو 

 . ويتقاض ى هؤالء جميعهم رواتبهم من البلدية وتضاف إلى هذه الرواتب املنح العائلية وبعض التعويضات

                                                           
 (.02ص )املتعلق بالبلدية، مرجع سابق،  01-00لقانون من ا 091انظر املادة  - 1
 (90.ص) املتعلق بالبلدية ، مرجع سابق،  01-0من القانون  026انظر املادة  - 2
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  :مستخدمو الدولة املوضوعون تحت تصرف البلدية -ب 

ون نشاطهم كليا أو جزئيا لصالح البلدية ، ولهذا الغرض تقوم هذه ألاخيرة فهناك بعض املوظفين يمارس 

بتعويض هؤالء أو تشارك في نفقات أجورهم ومثال ذلك مستخدمو مصالح ألاشغال العامة التابعة للدولة الذين 

 .يساهمون في إنجاز دراسات وتنفيذ أشغال الصالح للبلدية

 :ام الانتخابيةالتعويضات وألاعباء املرتبطة بامله. 2

حسب قانون البلدية فإن املهمة الانتخابية تتطلب مبالغ مالية ضخمة، فبالنسبة الرئيس املجلس  

البلدي ونوابه واملندوبون الخاصون يتقاضون تعويضا مقابل ممارسة مهامهم، وتقض ي القاعدة املعمول بها أن 

ئمة يتقاض ى مرئيا شهريا، أما املنتخبون كل عضو في املجلس الشعبي البلدي الذي يمارس مهامه بصفة دا

 .دج وتعتبر هذه النفقات إلزامية تتحملها البلدية 1111ألاخرون فيتقاضون عالوة شهرية التتعدى مبلغ 

  :نفقات الصيانة. 3

وتتمثل في التخصيصات املالية من أجل تصليح وصيانة أمالك البلدية سواء كانت منقولة أو عقارات  

صيانة املرافق العمومية وصيانة طرق البلدية واعادة تهيئتها وكذا صيانة إلانارة العمومية وترميمها، وكذا 

 .للشوارع وطرق البلدية

 :وتتمثل هذه النفقات في :مصاريف تسيير املصالح البلدية. 4

ظفين وهي تتكون من نفقات املكاتب التسيير مصالح الحالة املدنية ومصلحة املو  :نفقات إلادارة العامة  -أ

ألاوراق ، السجالت الكهرباء، الهاتف وكذا شراء الحواسيب، ونفقات إلاشتراك في الجرائد الرسمية ) وتتمثل في 

 (. واملجالت 

 : بحيث تتحمل البلدية تكاليف تسيير املدارس إلابتدائية وتتعلق هذه النفقات بـ :النفقات املدرسية –ب 

 . الكهرباء واملاء الصالح للشرب -

 . ة املبانيصيان -

 . حراسة املؤسسات املدرسية -

  :نفقات تسيير املصالح التقنية للبلدية -ج 

مصلحة التزود باملاء الصالح للشرب : باعتبار البلدية مرفق عام فهي تتوفر على عدة مصالح تقنية مثل 

صحي يراقب املواد  وكذا مصلحة النظافة ومصلحة الوقاية من ألامراض املعدية، بحيث يوجد في كل بلدية مكتب

 .الغذائية ويساهم في حماية املستهلك

 



 البلدية ميزانية  عموميات حول                                                                      الفصل ألاول 

25 
 

  :املساهمات وألاقساط املترتبة على البلدية.  5 

ويقصد بها مختلف املساهمات املالية التي فرضها القانون على البلدية لتمويل بعض الصناديق  

 . كصندوق الضمان والصندوق الوالئي ملبادرات الشبيبة واملمارسة الرياضية

  :املساهمة في تمويل صندوق الضمان -أ

فلقد نص قانون البلدية على أنه يجب أن تتوفر البلديات على صندوق للضمان خاص بها يهدف إلى  

 1 .تشجيع العمل التضامني لدى البلديات فيما بينها

لوالية على ولتمكين صندوق الضمان من أداء املهام التي أنش ئ من أجلها أجبر التشريع كل من البلدية وا 

املساهمة في تمويل الصندوق الخاص بها بنسبة معينة من حاصل الضرائب املباشرة املنتظر تحصيلها، وتحدد 

قيمة هذه املساهمة سنويا بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير املالية بنسبة مئوية على أساس 

تحديد مساهمة البلدية في الصندوق بنسبة  9101نة التقديرات الجبائية للبلدية وتطبيقا لهذا تقرر بالنسبة لس

 . من تقديرات إلايرادات الجبائية املباشرة وغير املباشرة %9 

 :املساهمة في الصندوق الوالئي ملبادرات الشبيبة واملمارسات الرياضية -ب 

من  0% مساهمة البلدية في هذا الصندوق وتقدر حصة البلدية با  9110أوجب قانون املالية سنة   

من إلايرادات الجبائية للبلدية إلى تخصيص خاص مباشرة % 1إلايرادات الجبائية للبلدية، وتخضع حصة قدرها 

كما تساهم البلدية في منح املسنين واملعوقين واملتعاقدين في . في ميزانيتها املبادرات الشبيبة واملمارسات الرياضية

 . إطار الشبكة الاجتماعية

  :2سم التسيير لفائدة قسم التجهيز وإلاستثمارإلاقتطاع من ق. 6

وتم إلاحتفاظ به في قانون  0200لقد نص على هذا إلاقتطاع وهو إجباري في أول قانون للبلدية سنة  

وتحدد نسبة إلاقتطاع سنويا بموجب قرار مشترك بين الوزير املكلف بالداخلية . 9100و  0221البلدية لسنتي 

 %.01بسنبة  9100، وتطبيقا لهذا القرار حلدت هذه النسبة لسنة والوزير املكلف باملالية

  :دفع فوائد القروض.7 

 . لقد وضع املشرع تسديد قروض البلدية ضمن النفقات إلاجبارية، ولقد ألزمها القيام بذلك 

  قسم التجهيز وإلاستثمار: اثاني

ني املرافق العامة والطرقات والسكن، ويختص هذا القسم بإنجاز الهياكل ألاساسية والبنى التحتية كمبا 

 : مما يدل على مساهمة البلدية في التنمية الاقتصادية، ويتكون قسم التجهيز وإلاستثمار من قسمين فرعيين هما

                                                           
 02.املتعلق بالبلدية ، مرجع سابق، ص 01-00من القانون  090انظر املادة  - 1
 90.سابق، صاملتعلق بالبلدية، مرجع  01-00انظر املادة من القانون رقم  - 2
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  موارد التجهيز وإلاستثمار -

) ذاتي التمويل ال -1: من قانون البلدية وتتمثل فيما يلي 021ولقد تم النص على هذه املوارد في املادة  

 : (إلاقتطاع من إيرادات التسيير

لقد ألزم قانون البلدية على تخصيص حصة من موارد التسيير التمويل نفقات التجهيز وإلاستثمار بحيث  

يقتطع من مداخيل التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز وإلاستثمار ونسبة إلاقتطاع منحصرة في حدها 

 %. 01ألادني أي 

  :ح املؤسساتفائض أربا - 2

واملؤسسات املعنية هنا هي املؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للبلدية کاملؤسسات  

 . العمومية للنقل الحضري 

  :ناتج إلاستغالل إلمتياز املرافق العامة - 3

 .وهي املداخيل الناتجة عن منح إستغالل أماكن التسلية التابعة للبلدية 

هما بمد إعانات التجهيز للجماعات املحلية كما يمنح إعانات إستثنائية للبلديات أو يتكلف كل واحد من  

 .الواليات التي تعاني من وضع مالي صعب أو تتعرض لكوارث أو أحداث غير متوقعة

 :1إعانات الدولة  - 4 

تقوم بتقديم إن البلدية وأمام عدم قدرتها على توفير أموال كافية من مصادرها الداخلية، فإن الدولة  

مساعدات مالية لها لسد العجز الذي تعانيه وذلك ملوازنة امليزانية بين النفقات وإلايرادات، ونظرا لهيمنة الدولة 

 . فإنها هي التي قوم بتنظيم هذه املساعدات وتقرر منحها وتحدد نسيتها وتخصيصها وتوجه صرفها

عتمادات املخصصة وتمويل املخططات البلدية للتنمية وتتمثل إعانات الدولة مليزانية تجهيز البلدية في إلا  

وهي تظهر في امليزانية العامة للدولة في الجزء العلوي من . وتمثل هذه إلاعتمادات جزء من نفقات الدولة للتجهيز

 .من ميزانية الدولة املتعلق بنفقات التجهيز" ج " الجدول 

بهدف تنظيم التنمية املحلية، ولقد جاءت  0201بة وتم إدخال أسلوب املخططات البلدية التنمية في نس 

هذه املخططات لتخلف النظام القديم املتمثل في برامج التجهيز املحلي، بحيث تتكفل الدولة بتمويل بعض 

 .املشاريع املدرجة في املخططات البلدية للتنمية بعد أن تكون قد وافقت عليها، قائح التنازل عن ألامالك

 :ك للجماعات املحليةالصندوق املشتر  -أ

يعد الصندوق املشترك للجماعات املحلية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية  

وإلاستقالل املالي، ويخضع مباشرة لوصاية وزارة الداخلية والجماعات املحلية، مهمته ألاساسية تسيير وتمويل 

من قانون  002إلى  000املنصوص عليهما في املواد من ( ين وكذلك الوالئي) صندوق التضامن وصندوق البلديين 

                                                           
 .نجالء بوشامي، مرجع سابق - 1



 البلدية ميزانية  عموميات حول                                                                      الفصل ألاول 

27 
 

البلدية، والتي تتكفل بدورها بتمويل ميزانية البلدية وتغطية النقص في املحاصيل الجبائية، وكذلك يقوم 

الصندوق بتقديم املساعدات املباشرة للجماعات املحلية، خاصة إعانة التجهيز وإلاستثمار بهدف دعم التنمية 

 %(.91والواليات  01) % موزعة بين البلديات % 01ة وتقدر نسبتها في املحلي

ومن بين شروط منح إلاعانات هو مراعاة مساحة البلدية، ومعدل نموها املحلي وفق املخطط الوطني  

 املعد من طرف وزارة الداخلية، كما أن إلاعانات تقدم باسم الوالي الذي املشروع املراد إنجازه ومضمونه وغالفه

املالي، وهو ما يدل على حضور سلطة الوصاية في نظام عمل هذا الصندوق فياإلضافة كونه صندوق لخضوعه 

لوصاية وزارة الداخلية مباشرة فإن نظام عمله اليتضمن إشراك البلدية في املجاالت واملشاريع املراد تمويلها، 

 .هذا باإلضافة إلى إلاجراءات الثقيلة واملعقدة في تسييره

ا أفقد الصندوق فعاليته أيضا هو تحويل القسط الكبير من إيراداته إلى تسيير نفقات الحرس ومم 

البلدي منذ تردي ألاوضاع ألامنية وتأسيس والتي تسير من طرف مصالح الدرك أو ألامن لكن نفقاتها يتحملها 

ن خالل إنشاء صناديق ولهذا ومن أجل تفعيل دور هذا الصندوق يجب تقريبه أكثر من البلديات م. الصندوق 

 . لكي يتسنى له تحديد بشكل أفضل احتياجات الهيئات املحلية( جهوية ، والئية) محلية 

  :إعانة مخططات وبرامج التنمية -ب 

باإلضافة إلى إلاعانة الي تقدمها الدولة عن طريق الصندوق املشترك للجماعات املحلية فإن هناك آلية  

 60/  161ق مخططات وبرامج التنمية املنصوص عليها في املرسوم التنفيذي رقم أخرى للتمويل املركزي عن طري

املخطط البلدي للتنمية واملخطط القطاعي : حيث نصت املادة الخامسة من املرسوم على نوعين من املخططين

 .للتنمية

  PCD: املخطط البلدي للتنمية• 

ويحتوي على برامج واملشاريع التي تخص  12/16/0201ي املؤرخ ف  01/010واملنشأ بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

 .البلدية في املجال الفالحي والقاعدي والتجهيزات الضرورية للمواطنين

ورغم بعض املشاريع التي أقرها املجلس املنتخب في إطار ممارسة الرقابة على نشاط البلدية، وبحكم انه  

مشاريع هذا البرنامج والتي مصدرها ميزانية الوالية وليس  ألامر بالصرف فيما يخص الغالف املالي الذي يغطي

ولقد عرفت الجزائر مرحلة . البلدية، فاملجلس البلدي يقترح املشاريع والوالي له صالحية الصرف في هذه املشاريع

 املخططات الوطنية الكبرى مع أول مخطط ثالثي

خر مخطط وهو املخطط الخماس ي الحالي ، ثم املخططات الرباعية والخماسية إلى أ( 0200 - 0202)   

، وتشترط هذه املخططات في كون هذه البرامج تستفيد منها البلديات لكن تحت الوصاية املباشرة (9101-9101)

للوالي الذي يحدد البرامج واملشاريع، ويشرف على تمويلها وتسييرها وهذا دون اعتبار أو إستشارة للمجالس 

 . اقبة واملتابعة لهذه املشاريعالبلدية أو تمكينها من املر 
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ويشترط التنازل البلدية عن أمالكها العقارية مصادقة السلطة الوصية الوالي وذلك في حالة بيع أمالكها  

  . 1أو إيجارها

وهي الصندوق املشترك للجماعات : وتقوم الدولة بمنح هذه املساعدات عن طريق صناديق خاصة 

 . وإلاعانات املخصصةاملحلية، إعانة مخططات التنمية 

 PSD: املخطط القطاعي للتنمية*

وهو مخطط ذو طابع وطني حيث تدخل تحته كل استثمارات الوالية واملؤسسات العمومية التي تكون  

وصية عليه، ويعد هذا املخطط من طرف املديريات التنفيذية للوالية ويسجل باسم الوالي، أما مصدر التمويل 

حددة على مستوى كل قطاع أي حسب الوزارات املعنية بالبرامج التنموية املسجلة في هذا فهو ميزانية الدولة امل

 .املخطط

 :إلاعانات املخصصة• 

وهي عبارة عن اعتمادات مالية يتم تخصيصها إلنجاز برامج معينة خالفا لإلعانات إلاجمالية املخصصة  

فمصدر التمويل هو خزينة الدولة  . تنفيذهالإلستثمارات املحلية دون تحديد للمشاريع الواجب تمويلها و 

عبارة عن مظهر حقيقي للوصاية املالية التي مارسها   حيث ترصد ألاموال إلنجاز مشاريع معينة بذاتها، وهي

السلطة املركزية على البلدية في الوقت الذي يرى فيه البعض أن إلاعانات املخصصة ماهي إال وسيلة للدولة 

 . ريع ذات البنية التحتية واملشاريع ذات ألاولوية نظرا لفائدتها على التنمية الشاملةتضمن بها إنجاز املشا

 نفقات قسم التجهيز وإلاستثمار: ثانيا

وهي النفقات ذات الطابع املالي التي تسمح بإنشاء الوحدات الاقتصادية املحلية و تطوير نشاط  

 :ك املنصوص عليها في قانون البلدية واملتمثلة في كل مناملؤسسات املحلية القائمة، وتتحدد هذه النفقات في تل

وتتمثل في إنجاز مختلف مشاريع التجهيز كبناء املرافق العامة للبلدية وكذا مشاريع  :نفقات التجهيز العمومي 

ث حي. التزود باملياه الصالحة للشرب، وتهيئة الطرقات وكذا التزود بقنوات الصرف الصحي وكذا إلانارة العمومية

 .تضع البلدية كل سنة برنامجا للتجهيز العمومي وعمليات خارجة عن البرنامج کتسديد القروض

 برنامج التجهيز العمومي يخص كل العمليات املالية، بما فيها شراء التجهيزات، ويتم  :عمليات البرامج

 .تنفيذها عن طريق رخص البرامج، التي تأتي من وزارة املالية

 وهي عمليات تسديد القروض، الهبات، املنح، تعويضات املنكوبين  :جعمليات خارج البرنام ... 

  تساهم الجماعات املحلية في التنمية العامة لالقتصاد الوطني، عن  :نفقات إلاستثمار الاقتصادي

طريق إنشائها ومراقبة ألانشطة الاقتصادية املوجودة في إقليمها، حيث للبلديات الحق في إستغالل 

 .امة ذات الطابع الصناعي والتجاري املصالح الع

                                                           
  09.املتعلق بالبلدية، مرجع سابق، ص 01-00من، القانون رقم  10انظر املادة  - 1
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باإلضافة نفقات املساهمة في رأس املال بعنوان إلاستثمار وتسديد رأسمال القروض ونفقات إعادة تهئية   

 .املنشأت البلدية

انطالقا مما تقدم في هذا الفصل عن ماهية ميزانية البلدية واملبادئ التي تقوم عليها إضافة على مراحل  

 : نها، من هنا يمكن تقديم إلاستنتاجات التاليةإعدادها ومضمو 

خالل السنة املالية، فهي  أن ميزانية البلدية عبارة عن جدول تقديرات يتضمن النفقات وإلايرادات املتوقعة -

بمثابة رخصة تسمح بمباشرة العمليات املالية الالزمة، التسيير إلادارة وتجسيد املشاريع، وتحقيق أهدافها املراد 

 . مع السياسة العمة املنتهجة، وهي حل مشاكل املواطن وتحقيق راحته ول إليها بما يتماش ىالوص

ألاولية وامليزانية إلاضافية  ميزانية البلدية كوثيقة مالية تتشكل من ثالث أشكال، وتتمثل في كل من امليزانية -

 . والحساب إلاداري 

 . عن امليزانية العامة للدولة أن ميزانية البلدية تقوم على مبادئ وخصائص تميزها -

 . إلاطار الذي حدده القانون  تعتبر ميزائية البلدية أداة فعالة لتسيير مصالح البلدية وعملية تحضيرها تتم في -

مختلف الضرائب والرسوم،  تتنوع مصادر تمويل ميزانية البلدية بين إلارادات الذاتية الناتجة عن تحصيل -

ملية إستغالل ألامالك العامة، والخاصة للبلدية، وكذا إلايرادات الخارجية التي تتولى وإلايرادات املتأتية من ع

 . شكل إعانات تمنحها للبلديات العاجزة الدولة غالبا توفيرها، على

سلطة في فرض الضريبة بل يرج  وأن إيرادات البلدية تهيمن عليها إلايرادات الجبائية وليس للبلدية وحتى الوالية -

 . إلى قشور بالرغم من ألاعباء الكبيرة امللقاة على عاتقها اص إلى الدولة وما تستفيده البلدية ما هوإلاختص

ماتدره من أموال طائلة تمكن  املالحظ هو أن البلدية تهمل أمالكها بحيث التستغلها وال تقوم بإستثمارها رغم -

التكفي جميع احتياجاتها وتفاقاتها مما نتج عنه البلدية من تغطية جميع نفاقاتها والتعتمد على الضرائب التي 

 .عجز في مالية معظم البلديات
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 :التنمية املحلية: املبحث الاول  

 : مداخل التنمية املحلية : املطلب الاول  

 على أن التنمية هي كل مركب يستهدف التأثير على البناء الاجتماعي في املجتمع من خالل s.c.d.u.b.eيؤكد  

أربعة مداخل أساسية تشكل إلاطار النظري "  sanders"مداخل خاصة تتفق و املعطيات الثقافية كما يحددها 

 التنمية بوصفها عملية ، التنمية باعتبارها منهجا، التنمية باعتبارها برنامجا، التنمية بوصفها حركة : للتنمية هي 

  (: Asaprocess: )تنمية املجتمع املحلي كعملية: اوال 

يكون التركيز على سلسلة العمليات املتعاقبة والتي ينتقل من خاللها النسق من النموذج البسيط إلى  

، ولعل أحد املداخل 1ألاكثر تعقيدا ، ويمكن في ضوء معايير متخصصة تدور حول التغيرات السيكو اجتماعية 

ي هو مدخل النسق الاجتماعي حيث تلقى الهامة املطروحة في علم الاجتماع التي تمكننا من فهم املجتمع املحل

نظرية النسق الضوء على بناء و تنظيم املجتمعات املحلية ، لذلك يمكن الن باملواطنة وفي أذهان الحضاريين 

روح الشعظر إلى املجتمع املحلي كنسق تتمثل مكوناته ألاساسية في أنساق املكانة و ألادوار و الجماعات و النظم 

ة، الاقتصاد و التعليم و النظام الديني ، و يستند هذا املدخل إلى تصور عضوي للمجتمع و وأهمها نظام الحكوم

كعملية تهدف إلى ... ويعرف كندوكا تنمية املجتمع املحلي 2مكوناته و مابينها من تساند وتكامل وارتباط متداخل 

يين وتضع في أذهان الريفيين أن يتعلم الناس و تحثهم على املساعدة الذاتية و تنمية قادة محليين إيجاب

ويركز هذا املدخل على . 3الشعورور باملدنية و تدعم الديمقراطية لدى القاعدة العرفية من املواطنين في املجتمع 

وتعني العملية عند .. عملية التنمية البشرية التي يمكن أن تنتقل بالنسق من النمط البسيط إلى النمط املركب 

ديناميات التفاعل الداخلي في النسق في اتجاه يحقق مشاركتهم الايجابية في توجيه  أنصار هذا املدخل تنمية

مسارات مجتمعهم مع الوصول بهم إلى ترشيد القرارات وممارسة التنفيذ، أي أن هدف العملية هو تحويل أبناء 

  هذا   البعض   يعالج   و   وفعالة،   قادرة   حليةم   قيادات   إبراز   خالل   من   إلانمائي   املوقف   املجتمع إلى عناصر ايجابية في

  :   وهي   ثالثة   في   أبعادها   الدارسين   بعض   يحدد   والتي    املشاركة   مفهوم   منظور    من   املدخل 

  هي   هذه   و   التنمية   قيم   في   املشاركة    وبعد   ,   ألانشطة   في   املشاركة   وبعد   ,القرارات   اتخاذ   في   املشاركة   بعد  

  مثل   الغرب   في   التنمية   دارس ي    أغلب   املدخل   هذا   ويتبنى   »ايفان   وليم   »   عند   الطوعية   للمشاركة   ألاساسية   ألابعاد 

  الاجتماعية   املداخل    من   مجموعة   املثال   سبيل   على   »حروس   حدد   ولقد   وغيرهم   "وارن "   و"   تلسن   و   "روس" 

   :   هي   املحلية   املجتمعات   في   التخلف   مشكالت   مواجهة   على   نظره   وجهة   من   القادرة   الفرعية 

  فترة   ويظل   واجهةللم   جاهزة   نماذج   ويعد   املشكالت   يحدد   الذي   ألاخصائي   على   يعتمد   الذي   :الخبير   مدخل   - 1 

   .   املجتمع   أبناء   مع   عالقته   بعدها   ينهي    املجتمع   داخل 

  املوجهة   أسلوب   يرسمون     و   املشكلة   يحددون    الذين   الخبراء   من   مجموعة   على   يعتمد   الذي   :املتعدد   املدخل   - 2 

   .   الجاهزة   النماذج   من   مجموعة   خالل   من 

                                                           
1
 .10تنمية املجتمعات املحلية حموذج املشاركة في اطار ثقافة املجتمع إلاسكندرية، ص : أحمد مصطفى خاطر - 

2
 09، ص 9110. دار املعرفة الجامعية. علم اجتماع املجتمعات الجديدة: الرحمنمريم أحمد مصطفی ، عبد هللا محمد عبد  - 

 .11، ص 9110محمد عبد الفتاح محمد عبد هللا بتنمية املجتمعات املحلي من منظور الخدمة الاجتماعية واملكتب الجامعي الحديث  - 3
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  خارجي   بمرشد   إلاستعانة   مع   أنفسهم   املجتمع   جماهير    على   التركيز   يكون    وهنا   الداخلية   املوارد   مدخل   - 1 

  من   النسق   خاللها   من   ينتقل   التي   املتعاقبة   الخطوات   سلسلة   على   املدخل   هذا   خالل   من   التركيز   ويكون    ، 1 كموجه 

  املجتمع   شؤون   ألاقلية   فيها   تقرر    التي   الحالة    من   التدريجي   الانتقال   يعين   كما   تعقيدا،   ألاكثر   إلى   البسيط   النموذج 

  ،   معاييره   ككل   املجتمع   ألافراد    هافي   يقرر    التي   الحالة   إلى   ألاشخاص   بقية   عن   نيابة   فيه   يعيشون    الذي   املحلي 

  .2وتوجيهه   تنظيمه   على   معا   ويعملون  

  يتعلق   هنا   والتركيز   الذاتية   ملواردهم   القصوى    الاستخدام    طرق    املحليون    السكان   منها   يستنبط   حالة   إنها   

 .3  الاجتماعية   معالقته   وفي   نفسيا   للناس   يحدث   بما 

  هيئة   ترى    ذلك   أمثلة   ومن   املدخل   هذا   من   املحلية   التنمية   والهيئات   املفكرين   من   العديد    تناول    وقد  

  الناس   تساعد   جتماعيالا    للعمل   عملية   بأنه   املحلي   املجتمع   تنمية   أن   ألاميركية    املتحدة   للواليات   الدولية   التنمية 

  والفردية   الجماعية   احتياجاتهم   بتحديد   يقومون    حيث   التنفيذ    و   للتخطيط   أنفسهم   تنظيم   على   املجتمع   في 

    تلك   وعالج   الاحتياجات،   هذه   بسد   الكفيلة   الخطط    برسم   يقومون    كما   الجماعية   حياتهم   مشاكل   على   والتعرف 

املشكالت ، وتنفيذ هذه الخطط معتمدين في ذلك على املوارد الذاتية للمجتمع إلى أقص ى حد ممكن ، واستعمال 

هذه املوارد إذا لزم ألامر، عن طريق الخدمات واملساعدات املادية التي تقدمها الهيئات الحكومية وألاهلية خارج 

 . 4نطاق املجتمع املحلي

 (.snethod .AS: )جتمع املحلي كمنج  أو كطريقةتنمية امل -2

وهنا يكون التركيز على التنمية كمدخل موجه للعمل ويظل الاهتمام في هذا البعد بالعملية قائما ، ولكن  

الخالف في نقاط التركيز على املنجزات أكثر من التركيز على العمليات الاضطرارية املتعاقبة و بهذا املعنى تصبح 

 5مية وسيلة لغاية أو طريقة تستهدف منجزات بعينها و في هذا إلاطار توجه العملية لخدمة الهدف حركة التن

وتحقيق ألاهداف املحلية والقومية بالطرق املنهجية التي يستخدمها أخصائيون مدربون تكفل مشاركة القطاع 

استجابة لالحتياجات املحلية من ناحية  ألاهلي ، بموارده البشرية واملادية ، في التخطيط لبرامج التنمية وتنفيذها

، ومن هذا املدخل نظر البعض مثال إلى التنمية  6، ومساهمة في تحقيق ألاهداف القومية من ناحية أخرى 

املحلية على أنها طريقة تعليم الكبار على استخدام التوقيت وتسلسل النشاطات للسير في مراحل متتالية نحو 

تنمية املجتمع املحلي تستخدم كمنهج أو كأسلوب للوصول باملجتمع إلى الرفاهية معنى ذلك أن  7خاتمة مقبولة

املعنى مثل التعليم و  عن طريق العمل في مختلف املجاالت الاجتماعية التي تعمل على تنمية املجتمع املحلي

 ...الصحة
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 (.sprogram.AS) تنمية املجتمع املحلي كبرنامج  -3

إلى أن " مجموعة ألانشطة ، ويصبح البرنامج ذاته هو الهدف ويذهب ساندوز ويمكن التركيز هنا على  

املنهج هنا يصبح مجموعة من إلاجراءات أما املضمون فيحتوي على قائمة ألانشطة مع التركيز على البرنامج وليس 

 .1على الجماهير 

في املجتمعات الريفية  تنمية املجتمع املحلي كبرنامج ذو أغراض متعددة أنها تشمل" كندوكا " ويعرف 

وبرنامج املرأة ، وتدريب قدرات القرية ، أما تنمية ... الصحة... التعليم ... الزراعية ، الري، الصناعات الريفية 

 . 2املجتمع الحضري فتشمل على نفس ألانشطة لكن بشكل أوسع 

حدث التنمية وفقا لها ، وقد واملقصود بصفة البرنامج هو التركيز على قائمة النشاطات وإلاجراءات التي ت 

يكون البرنامج بسيطا كما قد يكون منظمنا بشكل عالي املستوى مثل املخططات الخماسية مثال، وهنا يميل 

التركيز على البرنامج نفسه وليس على ما يحدث لألشخاص املعنيين به، فيصبح البرنامج في حد ذاته هو الهدف و 

ومن املفكرين الذين تناولوا التنمية ..النشاطات التي يمكن تقدير حجمها التأكيد يكون على تحقيق مجموعة من 

على أنها برنامج نجد آرثرداتهام الذي اعتبر أن تنمية املجتمع املحلي هي جهود منظمة لتحسين ظروف حياة 

نمية املجتمع ، حيث يعرف آرثردانهام ت 3املجتمع وتحسين قدرته على تحقيق التكامل الاجتماعي و التوجيه الذاتي 

املجتمع املحلي بأنها الجهود التي يبذلها املواطنون لتحسين أوضاع مجتمعاتهم املحلية وزيادة طاقة ألاهالي على 

 . 4املشاركة والتسيير الذاتي وعامل الجهود فيما يتصل بشؤون املجتمع املحلي 

د ومشاركة املوطنين في ورغم تركيز هذا املدخل على أن التنمية املحلية كبرنامج إال أنه لن يهمل جهو  

تحقيق الهدف املنشود من خالل متابعة هذا البرنامج وهو الهدف التنموي الذي يحقق املجتمع املحلي من خالله 

 .حياة الرفاهية وتحسين أحوال املجتمع املحلي بصفة عامة 

 (. smovement.AS:)  تنمية املجتمع املحلي كحركة  -4 

البرنامج وإنما على الارتباط الجماهيري ، وعلى الشحنة الوجدانية التي  اليمكن التركيز هنا على مفهوم 

يجب أن يزود بها ألاهالي حتى يتحولوا إلى عنصر إيجابي في املوقف  إلانمائي من خالل إلايمان بقضية التقدم ، 

 . 5على أن التنمية كحركة يمكن أن تصاع صياغة نظامية 

ة أن السبب الرئيس ي الذي يدعو الناس إلى الاشتراك في املشروعات كما أظهرت إحدى الدراسات امليداني  

هو أهمية املشروع في حياتهم ومدى ما يحققه لهم من فائدة تتمثل في إشباع حاجة من حاجاتهم أو حل مشكلة 

تعترضهم، وتؤكد الدراسات على مدى اختالف الفئات املشاركة حسب طبيعة املشروع ، كما كانت مشاركتهم 

أن ألاسباب التي تعود إلى املشاركة في النجاح في التعامل مع آلاخرين التباهي " آرثرهليمان"ويرى .. من غيرهم أكثر 

بامللكية والوعي الاجتماعي ومسايرة ألاسرة أو ألافراد والرغبة في الحصول على مكانة اجتماعية و الحاجة إلى 

                                                           
1
 11عات املحلية ، مرجع سابق ص تنمية املجتم: أحمد مصطفى خاطر  - 

2
 .11تنمية املجتمعات املطية من منظور الخدمة الاجتماعية، مرجع سابق ص :محمد عبد الفتاح محمد عبد هللا  - 

3
 000، ص  000قوت القلوب محمد فريد التنظيم املجتمع في الخدمة الاجتماعية مرجع سابق ص - 

 .10املجتمعات املحلية من منظور الخدمة الاجتماعية، مرجع سابق، ص  محمد عبد الفتاح محمد عبد هللا الكمية - 4
 .11تنمية املجتمعات املحلية، مرجع سابق ، ص : أحمد مصطفى خاطر  - 5
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املجتمع املحلي ليست عملية حيادية وإنما قضية ذات طابع  ، فتنمية 1اتصاالت في مجال العمل أو الحياة املهنية 

عاطفي ينبغي الالتزام بها بعمق ،ومن خالل ذلك تشكل الدافعية لدى املواطنين للمساهمة الفعالة في تنمية 

لقد نظر العديد من الكتاب إلى تنمية املجتمع املحلي باعتبارها . املجتمع سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ 

حركة اجتماعية أو فلسفة اجتماعية ، وفي ذلك إشارة إلى أن التنمية املحلية تمثل جهود جماعة من السكان 

تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي ألوضاع املجتمع ونتيجة هذه الحركة إلى اكتساب الطابع املؤسساتي وأن تخلف 

 .2هنيةهيكلها التنظيمي الخاص بها وإجراءاتها املعترف بها وممارستها امل

ركز هذا املدخل على أهمية الجهود التي يبذلها املواطنون من أجل تنمية مجتمعهم إال أن جهود    

املواطنين في حاجة إلى هيئة محلية تنظم و تنسق هذه الجهود من أجل الوصول إلى تنمية محلية وهذا املدخل 

التنمية املحلية وهو أيضا املدخل الذي  الذي اعتمده مؤتمر كمبريرج وكذلك مؤتمر أثبردج الذي أسس ملفهوم

تعتمده هذه الدراسة امليدانية باعتبار أن التنمية املحلية من بقية املداخل ترتبط بالسياسة التي تتبناها 

 .الحكومة في التنمية ومختلف آلاليات التي تعتمدها في ذلك 

 : ظهور و نشأة التنمية املحلية  : ثانيا 

ة املحلية إلى نهاية الفرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لقد بدأ التعرف يعود ظهور فكرة التنمي 

على التنمية املحلية منذ بداية القرن العشرين حيث يرى الكثيرون ممن أرخوا ملفهوم تنمية املجتمع املحلي أنه 

إشارة منهم إلى العديد من  من املمكن أن ترتد بأصولها ألاولى إلى العقد الثاني من القرن العشرين وما بعده ، في

السياسات و البرامج و الجهود التي تبنتها الحكومات والهيئات التطوعية سواء في الواليات املتحدة ألامريكية أو في 

املستعمرات البريطانية ، في الدول التي حصلت على استقاللها في وقت مبكر والتي استهدفت جميعها تحريك 

 . 3ات املحلية الريفية ورفع مستويات الحياة الاجتماعية ألاوضاع الراكدة في املجتمع

وكانت الخطة الخماسية ألاولى في الهند وقد  0211وقد ظهر املفهوم ألاول مرة في إطار ألامم املتحدة عام  

لفتت أنظار العديدين على املستوى الدولي وزيادة عدد الدول النامية التي حصلت على استقاللها السياس ي بعد 

وقد خصصت دائرة الشؤون الاجتماعية . ناتها ردحا طويال من ميراث التخلف ورواسب املرحلة الاستعمارية معا

أقامت ألامم املتحدة نوعا من التنسيق  0211باألمم املتحدة قسم يهتم بأمور تنظيم وتنمية املجتمع ، وفي عام 

دمت سكرتارية ألامم املتحدة تقريرا هاما بين وكاالتها املتخصصة في موضوع تنمية املجتمع املحلي ، وقد ق

عن التقدم الاجتماعي الذي يمكن حدوثه من ممارسات تنمية  0211للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي في عام 

املجتمع ، وقد اتخذ قرارا باعتبار تنمية املجتمع املحلي وسيلة هامة للتقدم الاجتماعي في البلدان النامية وقد 

ملتحدة في هذا املجال من خالل عقد مؤتمرات وتقديم املساعدات أو الخبراء إلى الدول استمر نشاط ألامم ا

تنمية املجتمع 0210وقد عرفت ألامم املتحدة في عام .. النامية حتى ثبتت فعالية هذا ألاسلوب واستقرت قواعده 

حلية كوحدات للعمل والتي تحاول املحلي بأنها مجموعة املداخل وألاساليب الفنية التي تعتمد عليها املجتمعات امل

                                                           
1
، ص  910، ص 9119أساسيات طريقة تنظيم املجتمع في الخدمة الاجتماعية ، املكتب الجامعي الحديث إلاسكندرية : هناء حافظ بدوي  - 

911. 
2
 .000تنظيم املجتمع في خدمة الاجتماعية ، مرجع سابق، ص : قوت القلوب محمد فريد  - 

3
 090قوت القلوب محمد فريد تنظيم املجتمع في الخدمة الاجتماعية ، مرجع سابق، ص  - 
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أن تجمع بين املساعدات الخارجية وبين الجهود الذاتية املحلية املنظمة بشكل يوجه محليا ملحاولة استثارة 

 .1املبادأة و القيادة في املجتمع املحلي باعتبارها ألاداة الرئيسية إلحداث التغيير 

جتماعي في العالم ألقي الضوء على مشاكل التحضر ، عن الوضع الا 0210وفي تقرير ألامم املتحدة لسنة  

وهكذا بدأ التركيز على تنمية املجتمعات املحلية الحضرية بعد أن كانت ألامم املتحدة تركز في البداية على تنمية 

املجتمعات املحلية في املناطق الريفية وكان اهتمامها ينصب على إستراتيجية الحديث كعملية ، وعلى تنسيق 

 . 2ات في الزراعة و الصحة و التعليم و الرعاية الاجتماعية الخدم

بأنه تلك العملية التي بواسطتها يتم توحيد جهود  0201وبذلك عرفت ألامم املتحدة املفهوم في عام  

املواطنين أنفسهم مع جهود السلطات الحكومية لتحسين ألاحوال الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية 

ية و إدماج هذه املجتمعات املحلية في حياة ألامة وتمكينها من املساهمة الكاملة في تحقيق للمجتمعات املحل

: التقدم على املستوى القومي وعلى ذلك فإن هذه املجموعة املركبة من العمليات تتكون من عنصرين أساسين

قدر ممكن من الاعتماد على  أولهما مشاركة الناس أنفسهم في الجهود املبذولة لتحسين أحوالهم املعيشية وأكبر 

مبادراتهم الذاتية ، وثانيهما تقديم املساعدات الفنية وغيرها من الخدمات ألاخرى بطريقة تشجع املبادأة و 

الاعتماد على الجهود الذاتية ، واملساعدات املتبادلة ، وجعل هذه أكثر فعالية وهي تعبر عن نفسها في شكل برامج 

، وفي هذا إلاطار قدم مارشال كلينارد في سنة   3من التحسينات املحددة مجسمة لتحقيق أنواع كثيرة 

واحدا من أهم التصورات الشاملة بخصوص التنمية املحلية في املناطق الحضرية الفقيرة ، تتفوق نتائجه 0200

املناطق ، كما عن بقية املداخل ألاخرى التي تفشل في إثارة الدافعية واملشاركة لدى املواطنين املقيمين في تلك 

أنها ال تستطيع الوصول إلى معظم املحتاجين فعال إلى تلك الخدمات، باإلضافة إلى أنها تصحح السلوك الخاطئ 

الذي يوجد في هذه املناطق الفقيرة على عكس التنمية املحلية التي تعتمد بشكل مباشر على سكان هذه املناطق 

الة و الاتكالية وتعويضها باالعتداد بالنفس وإلاحساس بحقهم في ذاتهم فإذا أمكن التغلب على شعورهم بالالمبا

 .4أخذ املبادرة فإن هؤالء السكان يصبح في أمكانهم استخدام مواردهم لحل مشاكلهم املتعددة 

التأكيد بأن التنمية الحقيقية تتطلب ضرورة تجنب فرض الخطط  0200وفي تقرير ألامم املتحدة لسنة  

 .5تنمية املجتمع املحلي كوسيلة لتنفيذ العمل الذي تقرره السلطات العليا من أعلى أو استعمال 

  :أهمية التنمية املحلية في التنمية الوطنية : املطلب الثاني 

 : يمكننا أن نحصر أهمية التنمية املحلية في التنمية الوطنية في النقاط آلاتية  

، و ذلك لتغير أفكار املوطنين واتجاهاتهم وقيمهم ، ومساندة تهتم تنمية املجتمع بتنمية قدرات الطاقة البشرية  -

مشروعاتهم الذاتية إذا عجزت املوارد املحلية باملساعدات الفنية واملادية من الجانب الحكومي وذلك لربط 

 . وإيجاد التفاعل بين املجتمع املحلي واملجتمع القومي ألاكبر( الوطنية)الخطط املحلية بالخطط القومية 

هتم تنمية املجتمع املحلي بكل سكان املجتمع و ليس جماعة أو فئة من الناس ومع ذلك ليس بالضرورة أن ت -

 .يشارك كل سكان املجتمع في املشروعات والبرامج املجتمعية 

                                                           
1
 11،ص 19محمد عبد الفتاح محمد عبد هللا بتنمية املجتمعات املحلية من منظور الخدمة الاجتماعية، مرجع سابق ص - 

2
 .910تنظيم املجتمع من املساعدة إلى الدفاع ، مرجع سابق ، ص : محمد بهجت جاد هللا كشك  - 

3
 10، ص 11املرجع السابق ص : محمد عبد الفتاح محمد عبد هللا  - 

4
 .911محمد بهجت جاد هللا كشك بتنظيم املجتمع من املساعدة إلى الدفاع، مرجع سابق ، ص  - 

5
 .901، ص  912اد هللا كشك تنظيم املجتمع من املساعدة إلى الدفاع ، مرجع سابق، ص محمد بهجت ج - 
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 وهي التي تركز على التنسيق والانسجام لألعمال ملقابلة الاحتياجات) تهتم تنمية املجتمع بكل من أهداف إلانجاز  -

املعنية أو لحل مشكالت معينة وأهداف العملية أو هي التي تهتم بمساعدة الناس على النمو بطريق معينة ويعمل 

 (. على تقوية املشاركة والتوجيه الذاتي والتعاون 

تنمية املجتمع عملية تعليمية ألهتمم بانجاز املشروعات التي يحتاج إليها املجتمع فحسب ولكنها تهتم بصورة  -

بتعلم الناس خطوات انجاز حتى يمكن الاعتماد على أنفسهم في انجازها دون مساعدات من الجهات  أكبر 

على املستوى العام ( القومية )وعلى الرغم من النتائج إلايجابية التي قد تنجم عن التنمية الوطنية . 1املسئولة 

في املجتمع إال أنها في الواقع ال تضمن  كارتفاع الدخل القومي أو الفردي مثال أو ارتفاع نسبة تقديم الخدمات

 :عدالة التوزيع لهذه النتائج الايجابية على جميع املستحقين لها ، من هنا فإن أهمية التنمية املحلية تتجلى في 

    املختلفة   التخصصات   بين   املعايير   إقامة   أو   الثغرات   لسد   الوسائل   بتوفير   املحلي   املجتمع   تنمية   برامج   تقوم   -

    .   القومية   التنمية   برامج   في   املساهمة

  من   والحد   املحلي   املستوى    على   الاقتصادية    و   الاجتماعية   الجوانب   بين   الكامل   املحلي   املجتمع   تنمية   تحققت   -

    .   القومية   التنمية   برامج   نتائج   من   لالستفادة   املجتمعات   لبعض   العزلة 

  لبرامج   التمهيد   طريق   عن   القومية   التنمية   دعم   في   املحلية   التنمية   تهتم   أن   يمكن   النامية   الدول    معظم   في   -

 .  البرامج   هذه   أمام   تقف   قد   التي   املعوقات   من   والحد   القومية    التنمية 

  وهذا   املتبادل   باليائر   يسمح   مما   ،   القومي   والتخطيط   املحليات    بين   الاتصال   وسائل   املحلية   التنمية   برامج   توفر   - 

 .  القومية   التنمية    لبرامج   املساند   الرأي   بتعبئة   يسمح   أن   شأنه   من 

  على   قدرة   أكثر    القومية   املوارد   يجعل   مما   املحلية   املشكالت   بعض   مواجهة   في   حليةامل   التنمية   برامج   ساهم   - 

  .   الدولة   كاهل   عن   العبء   من   جزءا   ترفع   املحلية   التنمية   أن   آخر   بمعنى   أو   ،   جديدة   مشكالت   مواجهة 

  املقصود    الاجتماعي   للتغير   الايجابي   بالتوافق   يسمح   بما   القومية   التنمية   برامج   لتنفيذ   املالئم   املناخ   برامج   توفر   - 

  التنمية    ملتطلبات   ألاساسية   التسهيالت   من   ألامور    هذه   تعتبر   و   عامة   بصفة   التنمية   برامج   إليه   يهدف   الذي 

 .   املجتمع   في   والاجتماعية   الاقتصادية 

    وهذا   املجتمع   ومعطيات   احتياجات   مع   يتناسب   ملا   الواقعية   الرؤية   وضوح   من   تزيد   التنمية   في   املحليات   تجارب   -

    التفاوت   على   القضاء   في   املحلية   التنمية   وتساهم   ، 2   القومي   املستوى    على   للتنمية   الواقعي   للتخطيط   يمهد

  الجهوي    التعاون    مسألة   دراسة   في   محققة   الفوائد   على   ينطوي    "فريدمان   قدمه   الذي   إلاطار   أن   والشك   الجهوي 

  عندما   أهميته   تتناقض   ،   للمصالح   باستقطا   يصبح   التنمية   عملية   خالل   التعاون    تزايد   أن   على   كشف   ألنه    ذلك 

  الوطني   الاستثمار   من   عالية   نسبة   بتخصيص   تطالب   سياسية   قوى    القهور    في   يبدأ   ثم   ومن   ،   معينة    درجة   يبلغ 

    .   املتخلفة    للجهات 

حينما نظر إلى املخططين " بوازي " ال ما ذهب إليه هناك العديد من ألادلة التي تؤكد هذه الفكرة ، من ذلك مث

الجهويين کھیئة تأثيرية تحاول تغير املقاييس التي وضعتها السياسة الوطنية وإزاحة القيود التي تعرقل عمل 

" ريتشار مورس " كتب . الجماعات املحلية ، وتكتسب هذه النظرة الصفة العملية في سياق املجتمع الرأسمالي

                                                           
 .12، ص  16محمد عبد الفتاح محمد عبد هللا بتنمية املجتمعات املحلية من منظور الخدمة الاجتماعية، مرجع سابق ص - 1
  ص   إلاسكندرية،   ،   الجامعية   املكتبة   ،   املمارسة   نماذج   الاستراتيجيات   ،   املعاصرة   الاتجاهات   :   املحلي   املجتمع   تنمية   :   خاطر   مصطفى   أحمد - 2

 910 .    
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بر مراكز النمو العواصم الجهوية التي تتميز بتاريخها العريق كعواصم إقليمية قوية و ينتشر هذا النمط تعت: يقول 

 .1من املدن في الدول التي تتميز بهياكل المركزية نسبيا 

من خالل استقراء النماذج إلانمائية التطبيقية لكثير من الدول النامية يتبين أن  :نماذج التنمية املحلية  -أوال

 :هناك ثالث نماذج رئيسية للتنمية املحلية 

ويتمثل هذا النموذج في مجموعة البرامج التي تنطلق على املستوى القومي ، والتي تشمل  :النموذج التكاملي  -1 

كافة القطاعات الفرعية للتنمية وكافة املناطق الجغرافية في الدولة ، أي تلك البرامج املحققة للتوازن إلانمائي 

ستويين القطاعي والجغرافي و املحققة للتنسيق الكامل بين الجهود الحكومية املخططة و الجهود الشعبية على امل

املستشارة ويقوم هذا النموذج على أساس استحداث وحدات ادراية وتنظيمية جديدة وعلى أساس توفير 

عن ألاجهزة الوظيفية القائمة مؤسسات التنمية داخل املجتمعات املحلية والتي يشرف عليها جهاز قومي منفصل 

على املستويات إلادارية مثل اللجنة املركزية للتنمية في الهند وهيئة الرئاسة في الفليبين ووزارة التخطيط في مصر 

وتشترط توفر شكل من أشكال الاتصال املزدوج خالل قنوات ثابتة و مستقرة بين الهيئة العالية املركزية والهيئات 

ويتطلب هذا النموذج توافر شكل من ... من خالل لجان دائمة أو مشتركة أو جلسات دورية  النوعية الوظيفية

أشكال التسلسل في املستويات إلادارية و التنظيمية املسئولة عن إدارة التنمية كما يتطلب قدر من الامركزية 

عة من البرامج التي تنفذ على وهو عبارة عن مجمو .  2اتخاذ القرارات والتنفيذ في إطار الخدمة العامة للدولة 

املستوى القومي وتشمل كافة القطاعات الفرعية للتنمية في الدولة ، مع التنسيق الكامل بين مختلف الجهود 

، ويتمثل هذا النموذج في  3الحكومية والشعبية وقد تشرف عليها جهة وصية رسمية كوزارة الشؤون الاجتماعية 

املجتمعات املحلية أي تشمل كافة املناطق الجغرافية في الدولة حضرية ،  مجموعة من البرامج التي تهم كامل

ريفية ، صحراوية وهي تشمل كافة القطاعات الاقتصادية الاجتماعية و النموذج التكاملي هو الذي يشمل البرامج 

عبية كما يقوم هذا التي تحقق التوازن إلانمائي من خالل التنسيق و التعاون بين الجهود الحكومية واملحلية و الش

النموذج على مبدأ التنمية املحلية املستمرة بغرض توفير مؤسسات التنمية املحلية داخل املجتمعات املحلية 

والتي تشرف عليها ألاجهزة املركزية و ألاجهزة الوطنية القائمة على املستويات إلادارية املركزية واملحلية ألن التنمية 

 . 4طنية املحلية جزء من التنمية الو 

 :النموذج التكيفي  -2

ويتفق هذا النموذج في التنمية مع النموذج السابق في أن البرامج تنبثق على املستوى املركزي ، ولكنها  

تختلف عنه في انتصار نقاط التركيز على عمليات تنظيم املجتمع واستثارة الجهود الذاتية ، والاعتماد على 

د هذا النموذج على برامج وعمليات الخدمة الاجتماعية في أحد فروعها التنظيمات الشعبية بقول آخر يعتم

ألاساسية الثالثة وهو تنظيم املجتمع ويطلق على هذا النموذج تكيفي ألنه ال يتطلب كما هو الحال في النموذج 

ظل أي نوع السابق استحداث تغير في التنظيم إلاداري القائم ، وذلك ألن برامج هذا النموذج يمكن أن تنفذ في 

من التنظيمات إلادارية ، كما يمكن أن يلحق الجهاز التنظيمي املشرف على تنفيذها بأي جهاز إداري قائم يمثل 

                                                           
1
 .090، ص 9110في سوسيولوجية التنمية ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر : إسماعيل قيرة علي غربي  - 

2
 .026، ص  020سابق ، ص علم اجتماع التنمية ، مرجع : نبيل السمالوطي  - 

3
 .010ء ص 9110علم الاجتماع التربوي ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، : صالح الدين شروخ  - 

4
 ,90، ص 0266ديوان املطبوعات ( مفهومات أساسية رؤية واقعية )التنمية الاجتماعية : سميرة كامل محمد  - 
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للتنمية الحالية هذا النموذج تمام التمثيل ، وتشير أغلب الدراسات إلى أن غالبية الدول تلجأ » الغائي>>النموذج 

وتنفيذ برامج هذا النموذج في ظل أي نوع   1بسبب عوامل مادية وفنية إلى هذا النوع من البرامج عقب استقاللها 

من التنظيمات إلادارية القائمة ودون أي تغيير فيها ، ويتم فيه التركيز على عمليات تنظيم املجتمع ، واستثارة 

بصورة مؤقتة  الجهود الذاتية والاعتماد على املنظمات الجماهيرية ، وكثيرا ما يكون ذلك عقب استقالل الدولة

 .  2ثم تعود إلى النموذج التكاملي 

يختلف هذا النموذج عن النموذجين السابقين في أنه ال يتم على املستوى القومي وإنما يتم  :نموذج املشروع  -3 

في منطقة جغرافية معينة لظروف خاصة في تلك املنطقة مثل مشروع الجزيرة في السودان وبرامج التنمية في 

صحراوية املستزرعة في صحراء مصر مثل منطقة التحرير و مناطق توطين البدو في بعض الدول العربية املناطق ال

ويتفق هذا النموذج مع النموذج التكاملي في أنه نموذج متعدد ألاغراض ولكنه يطبق في منطقة معينة ، ويمكن 

لقومي إذا ما ثبت نجاحه في املناطق لهذا النموذج أن يكون نمونجا تجريبيا أو استطالعيا يطبق على املستوى ا

 .3التجريبية 

ويكون هذا النموذج على مستوى منطقة جغرافية ذات ظروف خاصة تتطلب تنمية خاصة بها مناسبة  

ألحوالها ، كتنمية املناطق الحدودية الجزائرية التونسية أو توطين البدو في منطقة الزرقاء ألاردنية ، ويمكن أن 

 .  4تجريبيا ليتم تعميمه في مناطق أخرى حال نجاحه  يكون نموذج املشروع

 :عناصر التنمية املحلية  -5 

من خالل استقراء العديد من برامج التنمية املحلية لعدة دول نستطيع القول أن هناك ثالثة عناصر  

 :أساسية اعتمدت لتلك العملية الدينامية تتلخص فيما يلي 

صد بالتغير البنائي أو النيائي ذلك النوع من التغير الذي يستلزم ظهور أدوار يق :التغير البنائي أو النيائي  -1

وتنظيمات اجتماعية جديدة تختلف عن ألادوار و التنظيمات القائمة في املجتمع وهو التغير الذي يحدث في بناء 

مية الشاملة ، املجتمع أي في حجمه وتركيب أجزائه وشكل تنظيمه الاجتماعي ويرتبط التغير البنائي بالتن

اقتصادية اجتماعية فمن الصعب أن نحدث التنمية في مجتمع متخلف اجتماعيا دون أن نغير البناء الاجتماعي 

لذلك املجتمع فقد ورثت البالد النامية كثيرا من املشكالت التي تراكمت عبر السنين ويتمثل ذلك في الثنائية 

ي عليها و التفاوت الكبير في توزيع الثروة والدخل وسيطرة أفراد الاقتصادية والتكنولوجية وسيادة الطابع الزراع

الطبقة العليا على جهاز الحكومة والسلطة وانخفاض املستويات التعليمية وتمثل هذه الخصائص تحديات 

بالنسبة للبلدان النامية وال يمكن تحقيق معدالت سريعة للنمو دون إحداث تغيرات بنائية لها صفة العمق 

ة ولها طابع الشمول و الامتداد وليست جهود الزمة للتنمية ، من دونه ال يتسنى للبالد النامية أن تتخلص والجذري

 .5من املشكالت الاجتماعية التي ترسبت عبر السنين والتي أصبحت تمثل تحديات أمام حكومات هذه البالد 

وات وتنظيمات اجتماعية واقتصادية ويقصد بالتغير البنائي ذلك النوع من التغير الذي يستلزم ظهور أد  

جديدة ، تختلف اختالفا نوعيا عن ألادوار والتنظيمات القائمة في املجتمع و يفض ي هذا النوع إلى حدوث تحول 

                                                           
 .026مرجع سابق، ص تماع التنمية، علم اج: نبيل السمالوطي  - 1
2
 010علم الاجتماع التربوي ، مرجع سابق ، ص : صالح الدين شروح  - 

3
 .026مرجع سابق، ص : نبيل السمالوطي  - 

4
 .010صالح الدين شروخ، مرجع سابق ، ص  - 

5
 . 61، ص  60، ص  9112حسين عبد الحميد أحمد رشوان والتنمية، مؤسسة شباب الجامعة ، ألاسكندرية  - 



 دور البلدية في التنمية  المحلية                                                                : الثاني الفصل
 

39 
 

ويقصد بالتغير التيائي هنا ، وجوب ظهور أدوار و  1كبير في الظواهر والنظم والعالقات السائدة في املجتمع 

ن التنظيمات القائمة التي ال تقدر على أحداث التغير املطلوب أي أن التغير البنائي تنظیمات اجتماعية تختلف ع

يقتض ي إحداث تحوالت كبيرة في الظواهر والنظم والعالقات السائدة في املجتمع بصورة جذرية في الشكل 

 .2والتنظيم والتركيب 

 :الدفعة القوية  -2

 بد لها من دفعة قوية تستند على تجنيد كل العوامل حتى تحقق التنمية املحلية أهدافها املرجوة فال  

املادية والبشرية حتى يمكن دفع عجلتها إلى ألامام كما يجب أن تتوافق ألانشطة املبذولة في املجتمع مع الحاجات 

، ولكن إلف العادة يجعل   3ألاساسية له بحيث تكون ألاولوية للمشروعات التي تهم ألافراد في حياتهم مباشرة 

لناس يتمسكون بنمط الحياة الذي ألفوه فيكون من الضروري دفعهم بقوة إلحداث التغير املطلوب ، وذلك ا

يجعل الخلل في التوازنات واضحا للعيان أوال ، ثم إحداث جملة من التغيرات املقللة للتفاوت في الثروة وضمان 

، البد من حدوث دفعة قوية أو   4ان العدل في التوزيع و الاستحقاق ، وتطوير الضمان الاجتماعي وإلاسك

مجموعة من الدفعات القوية ، والتي يتسني بمقتضاها الخروج من حالة الركود وهذه الدفعة أو الدفعات القوية 

الزمة إلحداث تغيرات كيفية في املجتمع، وذلك ألن هناك حدا أدنى من الجهد إلانمائي ينبغي بذله قبل أن يتسنى 

قاومة التي يمتلئ بها املجتمع املتخلف والانطالق به بالتالي في معارج النمو الذاتي وتعتبر التغلب على عوامل امل

حكومات الدول النامية هي املسئولة مسئولية تكاد تكون كاملة في إحداث الدفعة القوية ، فهي التي تملك 

ويمكن أن تحدث الدفعة القوية إمكانيات التغير وهي املسئولة عن ضمان حد أدنى ملستويات املعيشة لألفراد ، 

في املجال الاجتماعي بإحداث تغيرات تقلل التفاوت في الثروات والدخول بين املواطنين ، ويتوزيع الخدمات توزيعا 

 .عادال بين ألافراد ويجعل التعليم إلزاميا ومجانيا بقدر إلامكان وتعميم محو ألامية

في مشروعات إلاسكان وغير ذلك من املشروعات التي تتعلق والتدريب املنهي ، وتأمين العالج ، والتوسع  

و الدفعة القوية في مجال الاقتصاد البد أن يصاحبها دفعة قوية في املجال الاجتماعي و إال ترتب على ..بالخدمات 

ذلك وجود هوة ثقافية ومشکالت اجتماعية ضخمة ، فالخطط الاقتصادية تتطلب من خطة التعليم توفير 

رية املدرية ، وتتطلب من خطة إلاسكان أن تعمل على سد الحاجات السكنية للعاملين في مواقع القوى البش

العمل وعلى ذلك فمن الضروري وجود نوع من التوازن والتكامل بين الجانبين الاقتصادي و الاجتماعي بحيث 

ترك وقد انقسمت آلاراء تكون الخطط متكاملة في وظيفتها ومتوازنة في أهدافها ومتفاعلة نحو تحقيق هدف مش

حول أهمية الدفعة القوية في املجال الاجتماعي فيرى البعض أن الدفعة القوية للتنمية الاجتماعية ال ضرورة لها 

في املرحلة ألاولى للتنمية ، ويرجعون ذلك إلى أن الدول النامية التستطيع أن تتحمل عبء إلانفاق على التنمية 

ا يؤيدون التركيز على التنمية الاقتصادية ويرى فريق آخر أهمية برامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ولذ

الاجتماعية بحيث توجه إلى البرامج التي لها تأثير مباشر على زيادة الكفاية إلانتاجية مثل تنمية املجتمع املحلي 

ضار على برامج التنمية  ويرى فريق ثالث أن الدفعة القوية البرامج التنمية لها تأثير . والصحة الوقائية 
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الاقتصادية والتوسع في التعليم مثال قد يؤدي إلى زيادة عدد الخرجين الذين ال يجدون عمال ومن ثم ارتفاع نسبة 

ونشير هنا إلى أن الدفعة القوية التي تحدث في املجال الاقتصادي ال تصاحبها . البطالة بأنواعها الكلية و الجزئية 

ملجال الاجتماعي ينتج عنها فجوة ثقافية ومشکالت اجتماعية أقل أضرارها مقاومة للتغير دفعة قوية مماثلة في ا

بشكل يهدد نجاحه ويضعف فعاليته وإذا فإنه من الضروري إيجاد نوع من التوازن والتكامل بين الجانبين 

فاعلة نحو هدف الاقتصادي والاجتماعي ، بحيث تخرج الخطة متكاملة في وظيفتها ومتوازنة في أهدافها ومت

 .1مشترك 

 :إلاستراتيجية املالئمة  -3 

حتى تحقق التنمية املحلية أهدافها وبلوغها غاياتها البد أن تتضمن تغيرا بنائيا شامال كما تتضمن أيضا  

دفعة قوية يمكن لهما كل من الدولة بكامل مؤسساتها الوطنية واملحلية من جهة واملشاركين في التنمية املحلية 

ف شرائحهم من جهة أخرى ولكن في حقيقة ألامر نجد أنفسنا في حاجة ماسة إلى عنصر ثالث أال وهو بمختل

 -بصفة عامة  -إلاستراتيجية املالئمة التي تراعي الخصوصيات التنموية، ومن الواضح جليا لدى خبراء التنمية 

كانات املادية واملعنوية املتمثلة في بأن املجتمعات املحلية تختلف عن بعضها البعض باختالف املجتمعات و إلام

املوارد الطبيعية والبشرية والتكنولوجية وكذلك رؤوس ألاموال ، باإلضافة إلى مستوى التحكم والسيطرة على 

املخططات التنموية وتجسدها على أرض الواقع ، ناهيك عن الخصوصيات التاريخية والثقافية ، وبالتالي فإن 

ف بالدرجة ألاولى على إستراتيجية مالئمة مدروسة بدقة ، تستند إلى جملة من نجاح أي تنمية محلية يتوق

 :الشروط ، التي ال يمكن الاستغناء عنها وهي

ألاخذ . ألاخذ بنظام ألاولويات وسواء كان هذا بالنسبة لنشاطات التنمية املحلية أو قطاعاتها املختلفة واملتعددة  -

 . تجاه الكيفي باالتجاه الكمي الرقمي إلى جانب الا

املوازنة بين التنمية الاقتصادية من جهة والتنمية  -. املوازنة بين إمكانات املجتمع الحقيقية وتطلعاته  -

 . الاجتماعية من جهة أخرى 

 الخطط التنموية  -كذلك يجب أن تكون املشاريع والبرامج التنموية  -

ه يتضمن إلاشارة إلى الابتعاد عن استيراد الاستراتيجيات نابعة من واقع املجتمع املحلي نفسه وهذا في حد ذات -

  .  2ألاجنبية الجاهزة التي تحمل في ظاهرها التقدم والتطور والرفاهية وفي باطنها تكرس الفقر والتبعية و التخلف 

 ويقصد باإلستراتيجية إلاطار العام أو الخطط العريضة التي ترسمها السياسة التنموية في الانتقال من 

حالة التخلف إلى حالة النمو الذاتي ، وتختلف إلاستراتيجية عن التكتيك الذي يعين الاستخدام الصحيح 

للوسائل املتاحة لتحقيق الهدف وتتوقف إلاستراتيجية على طبيعة ألاهداف املنشودة فهناك أهداف بعيدة يراد 

وتتوقف إلاستراتيجية .. يها في املدى القريب الوصول إليها في املدى البعيد وهناك أهداف مرحلية يراد الوصول إل

على عدد من الاعتبارات أهمها طبيعة الظروف و ألاوضاع السائدة عند بدء التنمية من حيث درجة التخلف ، 

طبيعة النظام الاقتصادي ، ونوعية التركيب الطبقي ، وحجم املناطق الريفية إلى مناطق الحضرية ، وتركيب 

ن ومستويات التعليم والصحة والقيم السائدة في املجتمع و نوع الاستعمار الذي كان املجتمع من حيث السكا

يحتل البلد والفترة الزمنية التي مرت منذ حصول الدولة على الاستقالل و نوع الحكم السائد في البلد بعد 
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ناصر عدة مظاهر متباينة تحريره، ودرجة الاستقرار السياس ي ونوع إلادارة وشكل الجهاز الحكومي وتبدو في هذه الع

 : وهي 

 . ظاهرة الرقي بأسلوب العمل اقتصاديا كان أو اجتماعيا وذلك باستخدام أحدث ما بلغه العلم وحققته الخبرة  -

 .   1ظاهرة خلق تنظیمات اجتماعية مستحدثة تدار إدارة علمية  -

ياسة إلانمائية لالنتقال من حال معنى ذلك أن إلاستراتيجية املناسبة أي أن تكون الخطوط العريضة للس 

التخلف إلى التقدم مناسبة ، بمعنى أن تكون كافية الستخدام الوسائل وإلامكانات استخداما صحيحا وموزعة 

توزيعا جيدا بخطة جيدة إلاعداد تميز بين الشروط الضرورية وبين الشروط الكافية لتحقيق ألاهداف 

 .2املخططة

 :أهداف التنمية املحلية -6 

مهما تعددت أهداف التنمية فإنها ال تبتعد عن ألاهداف الجوهرية الثالثة للتنمية نستطيع أن نستنتج   

أن التنمية هي حقيقة مادية ملموسة كما أنها حالة نفسية والتي فيها قد أمن املجتمع وسائل الحصول على حياة 

ة في كل املجتمعات يجب أن يتوافر فيها على أفضل وأيا كانت املكونات املحددة لتلك الحياة الفضلي فإن التنمي

 : ألاقل واحد من ألاهداف الثالثة التالية

 .زيادة إتاحة وتوسيع وتوزيع السلع ألاساسية املقومة على الحياة مثل الغذاء والسكن والحماية  -

فية والقيم رفع مستوى املعيشة متضمنا توفير فرص عمل أكبر وتعليم أفضل و اهتمام أكبر بالقيم الثقا -

إلانسانية والتي ال تؤدي فقط لتحسين الرفاهية املادية بل أنها سوف تولد أيضا عزة نفس على املستوى الفردي 

 . بشكل كبير 

توسيع نطاق الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية املتاحة لألفراد ولألمم وذلك عن طريق تخليصهم من  -

القاتهم مع الناس والدولة بل أيضا تحريرهم من قوى الجهل واملأساة العبودية و الاعتمادية ، وليس فقط في ع

وإذا كان الهدف العام في رأينا هو تحسين الظروف املادية و الاقتصادية من أجل رفع مستوى معيشة  3إلانسانية 

 :ألافراد فهناك أهداف أساسية تندرج تحت هذا الهدف العام وهي 

  :إلنسانية لدى املجتمع تحقيق الذات وتأكيد الشعور با -1 

تختلف من دون شك طبيعة تقدير الذات وأشكال التعبير عنها من مجتمع محلي إلى آخر وكذلك من  

دولة إلى أخرى ، ومن املشاهد في العصر الحديث أن انتشار أنماط السلوك املادي السائدة في املجتمعات 

وطبقات كبيرة من الناس في الدول العالم الثالث، وتدخلت الصناعية قد امتدت بتأثير املحاكاة والتقليد الشرائح 

بدرجة أو بأخرى بما هو ذو قيمة وما هو بال قيمة وأصبح للرفاه الاقتصادي املادي اليد املتاحة لهذا الشعور 

 .باالحترام بين آلاخرين وذلك ملا تحتله املادة من أهمية في تشكيل املكانة الاجتماعية 

ن يشعر إلانسان بأنه عبارة عن أداة مسخرة لخدمة آلاخرين أو كمجرد قطعة من آلة وبالتالي بدال من أ 

ضخمة تديرها وتحركها وتفوقها قوى أكبر منها ، فالبد أن يشعر أن له كيانا، يحترم ويؤخذ في الحسبان عند 
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ين التي تضعها وأن التعامل معه من جانب املسئولين في املجتمع املحلي، وكذلك من جانب الدولة بواسطة القوان

تحرص القيم السائدة على حمايته والاعتراف بإنسانيته في مواجهة املجتمع داخل الفضاء الضيق الذي يسكنه 

 .1أو الواسع الذي ينتمي إليه أو الكلي الذي يؤثر عليه 

  :إتاحة الحرية والقدرة على الاختيار -2 

لتحرر من استعباد الظروف املادية و الحاجة والعوز و وتعني هنا الحرية باملفهوم الاقتصادي الاجتماعي ا 

التحرر من قهر الظروف البيئية والثقافية لإلنسان ، والتحرر من العبودية في مجال العمل والتحرر من عبودية 

إلانسان لإلنسان في مجال العادات والتقاليد واملعتقدات والتحرر من الاتجاهات التنموية التي تعيق انطالق 

 .  2ان من أجل تحقيق حياة أفضلإلانس

 :إشباع الحاجات ألاساسية لألفراد  -3

لألفراد داخل املجتمع املحلي احتياجاتهم ألاساسية و الحقيقية والتي من دونها تصعب الحياة كالعالج   

هذه  الخ وإذا حدث غياب أو نقص شديد ملؤشر واحد من...وألامن وامللبس وألاكل و املسكن و التعليم والعمل 

الاحتياجات أمكننا القول وبال تحفظ أن أحد مسببات التخلف قد تواجد ، ومن أهداف التنمية املحلية في هذه 

الحالة التحرك بكل الطرق وألاساليب التي يقرها النظام الاجتماعي ملنع مجاعة أو إيواء من ال مأوى لهم أو إنقاذ 

ماية املواطنين وإتاحة فرص التعليم لهم وإدماج البطالين في و تسخير املوارد لح, من أصابتهم ألاوبئة الفتاكة

 . العمل 

فارتفاع الدخول والقضاء على الفقر وإتاحة فرص التوظيف وإزالة الفوارق داخل املجتمع، تبقى غير  

بأن التنمية : كافية ، لتسريع عملية التنمية املحلية، وعند هذا املستوى من الظروف املعيشية يمكن القول 

ملحلية الفعلية شرط أساس ي لتحسين الاحتياجات ألاساسية والحقيقية داخل املجتمع مع توافر إمكانية التطلع ا

 3 .ملا هو أفضل

 :تقليل التفاوت في الدخول والثروات  -4

إن املجتمعات املحلية في كثير من الدول النامية تتميز بانخفاض وتفاوت كبير املتوسط نصيب الفرد من  

ثروة واستحواذ فئة صغيرة هي فئة البرجوازية املحلية على جزء كبير منها ، وال شك أن للتفاوت في الدخل وال

توزيع الدخول والثروات مساوی تتمثل في عدم شعور ألاغلبية بالعدالة الاجتماعية ، كما أن هذا التفاوت يميل 

ع الاقتصادي الذي ينتج عند تضييع إلى وضع ألافراد في طبقات ، وأهم هذه املساوئ على إلاطالق هي الضيا

موارد املجتمع في السلع الكمالية هذا إذا كانت هناك قدرة على إلانتاج ، والتحرك إلشباع الطلب املتزايد من 

طرف ألاغنياء، يدفع بالدولة إلى اللجوء في كثير من الحاالت إلى الاستيراد من الدول املتقدمة رغم ما يصاحب 

املدفوعات ومتاعب اقتصادية أخرى وما يرافقه أيضا من نقص في املشاركة الفعلية التي ذلك من عجز في ميزان 

تدعم التنمية املحلية ، ونقص في التماسك الاجتماعي وعلى هذا ألاساس فإن تقليل التفاوت في توزيع الدخول 

 .4ا بوسيلة أو بأخرى والثروات يعد من بين ألاهداف الهامة التي يجب أن تسعى التنمية املحلية إلى تحقيقه
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  :زيادة الدخل املحلي  -5

تعتبر الزيادة في الدخل من أولى أهداف التنمية املحلية بل هي من أهم ألاهداف على وجه إلاطالق وليس  

هناك من شك في أن زيادة الدخل الحقيقي في أي مجتمع محلي أو بلد نامي تحكمه عوامل ضعيفة كمعدل 

يات املجتمع املعيشية واملادية، فمثال كلما كان معدل الزيادة في السكان كبيرا كلما الزيادة في السكان وإمكان

اضطرت الدولة إلى العمل على تحقيق نسبة أعلى للزيادة في الدخل ، غير أن حدود هذه الزيادة من جهة أخرى 

س ألاموال والكفاءات كلما تتوقف على إلامكانيات املادية والفنية للمجتمع املحلي والدولة ، فكلما توافرت رؤو 

 .1تحققت نسبة أعلى للزيادة في الدخل الحقيقي املحلي 

 

 :رفع مستوى املعيشة -6

تسعى الدول النامية باستمرار من أجل رفع مستوى معيشة أفرادها ، ألنها أيقنت بأن الضرورة املادية   

ا لم يرتفع مستوى املعيشة لسكان املجتمعات الخ من املتعذر تحقيقها م...للحياة واملتمثلة في املأكل وامللبس 

املحلية وعلى هذا ألاساس نجد أن هذا الهدف املتمثل في رفع مستوى املعيشة يعد من بين أهم ألاهداف التي 

يجب أن تعمل التنمية املحلية على تحقيقه بالنسبة لكافة أفراد املجتمع املحلي ، وذلك من خالل تنمية املوارد 

أقرب وسيلة ملعرفة مستوى معيشة الفرد هو متوسط ما يحصل عليه من دخل ، فكلما كان هذا البشرية و لعل 

ألاخير مرتفعا كلما دل ذلك على ارتفاع معيشته وبالعكس كلما كان منخفضا كان مستوى املعيشة منخفضا ، و 

هو مقياس هذا . ومي الدخل املحلي متضمن في الدخل الق. إذا كان رفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 

 . املستوى من املعيشة فهو من ألاهداف العامة للتنمية املحلية 

إن هذا ال يقف عند خلق زيادة في الدخل القومي واملحلي فحسب، بل يجب أن ترتبط هذه الزيادة  

املناسب الذي  بتغيرات في هيكل الزيادة السكانية وتنظيمها والتحكم في معدالت املواليد إلى أن يصل إلى املعدل

 .  2يحققه رفع مستوى املعيشة 

وقد أشار فريدريك هاديسون أيضا إلى ذلك بتساؤله أال يوجد هناك أهداف أخرى للسياسة الاقتصادية   

الوطنية عدا عن تعظيم الناتج املحلي إلاجمالي أو الناتج القومي إلاجمالي ؟ على سبيل املثال ، تخفيض البطالة ، 

السعي إلى صحة أفضل أو التحسينات البيئية كأهداف . عليم واملعرفة تنظيم النمو السكانيتحسين مستوى الت

من خالل ترتيب الدول حسب تقدمها في ضوء ( الحداثة ) مساوية أو أكثر أهمية ، وقدم مقياسا للتنمية والتطور 

 :أربعة مؤشرات 

، وكل هذه   3ؤشر التغذية ومؤشر الصحة نصيب الفرد من الناتج املحلي إلاجمالي ، مؤشر التعليم ، وم -

 .املؤشرات تدل على تحسن أحوال الناس أي تحسين معيشتهم 

 : بناء ألاساس املادي للتقدم  -7
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إن التنمية ال تعني إقامة املؤسسات أو املصانع أو تقديم الخدمات ألن ألامور تعتبر وسائل من خاللها  

أن يرسخ في ذهن ألافراد بحيث ال يخلط الفرد بين الوسائل يمكن أن تتحقق التنمية وهذا املعنى يجب 

وألاهداف، إن الغاية التي تهدف إليها التنمية هي إحداث تغير في نظرة الفرد بالنسبة لنفسه وبالنسبة لعالقته مع 

البشرية  آلاخرين وبالنسبة النظرته إلى املجتمع الذي يعيش فيه وعالقته بهذا املجتمع ،إن توظيف وترشيد املوارد

يعتبر املبدأ ألاساس ي في التنمية املعاصرة ولذلك نجد أن التنمية وبرامج التوجيه من كافة ألانواع تتجه نحو تحرير 

الطاقات إلانسانية في املجتمعات النامية من خالل عملية النمو وهكذا فإن كافة العمليات التي تتطلب تسهيل 

دف في املقام ألاول بين زيادة إلانتاج بصفة عامة ولكن زيادة القدرة على وزيادة الرعاية و الرفاهية الاجتماعية ته

، أي املحافظة على استمرارية التنمية وذلك ببناء ألاساس  1إلانتاج الذي من شأنه أن يحقق التقدم الاقتصادي 

كل إلانتاجي هي الطريق املادي والهياكل الاقتصادية القادرة على عملية إعادة إلانتاج ويناء القاعدة الواسعة للهي

 . للتنمية املحلية

 

 :مكونات الفعل التنموي : املبحث الثاني 

 :التخطيط للتنمية املحلية : املطلب  الاول   

 : املقصود بالتخطيط للتنمية املحلية : أوال  

املجتمع  إن التخطيط للتنمية املحلية هو عملية تقوم على املنهج العلمي لتوجيه واستثمار طاقات وموارد 

املادية والبشرية واملستقبلية عن طريق مجموعة من القدرات الرشيدة يشارك في انجازها الخبراء وأفراد الشعب 

وقادته والسياسيون للوصول إلى وضع اجتماعي أفضل ومرغوب فيه وعلى كافة املستويات خالل فترة زمنية 

و دراسة الواقع بهدف التعرف عليه لتحديد محددة وذلك في ضوء إيديولوجية وثقافة وقيم املجتمع ، وه

، أكثر  2املشكالت وإلامكانات واملواد املتاحة بهدف التوصل إلى وضع الخطط وتنفيذها ثم املتابعة و التقييم لها 

لى املنهج العلمي ودراسة الواقع لوضع الخطط عهاتين التعريفين باإلضافة إلى أن التخطيط عملية تقوم 

ا وتقييمها ويعني التخطيط كل أفراد الشعب، أشار إلى املوارد املستقبلية و استعمال القدرات وتنفيذها ومتابعته

والتخطيط للتنمية املحلية هو عملية . الراشدة أي عدم إهمال نصيب ألاجيال القادمة من املوارد املستعملة 

هداف محدودة يقرها املجتمع املحلي إعداد القرارات التي تنظم استخدام املوارد املحلية وغير املحلية لتحقيق أ

ويمكن أن تتم بأكثر من وسيلة أي أنه توجد وسائل بسيطة تؤدي إلى تحقيق ألاهداف املتفاوتة من حيث ألاهمية 

مطلقة ، بل أنها تختلف باختالف  ولهذا فإن لبعضها أولوية على البعض ألاخر وهذه ألاولويات ال تتخذ بصفة

 .   3ماعية الظروف الاقتصادية و الاجت

ويتم هذا النوع من التخطيط على مستوى املجتمعات املحلية بغرض النهوض بتلك املجتمعات ، و  

يرتبط هذا النوع من التخطيط بالتنظيمات القائمة في املجتمع املحلي كمجلس القرية ومحلي املدينة و محلي 

لتخطيط املحلي مراعاة احتياجات البيئة املحافظة ، ومن أهم الاعتبارات التي تؤخذ في الحسبان بالنسبة ل
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املحلية واعتماده على املوارد املناخية بالنسبة لهذه البيئة وفي الوقت نفسه، تتميز هذه الخطط املحلية و 

 . اتجاهاتها وأفكارها من الخطة العامة للدولة 

يكون لها عائد قومي ، ويساهم التخطيط على املستوى املحلي في معالجة بعض املشكالت املحلية التي ال  

كما يدفع أفراد هذه املجتمعات نحو املساهمة في عمليات إلانتاج املختلفة كما يعتبر هذا النوع من التخطيط ، 

،   1تدريبا للمجتمعات املحلية على الحكم الذاتي وحل مشاكلها بنفسها وفي ضوء املوارد و إلامكانات املتاحة 

مستوى املحليات وبعض مؤسسات إلانتاج أو الخدمات التي تتمتع باستقالل  أحيانا تشا حاجة جهاز للتخطيط في

ذاتي ، أي ال ترتبط بشبكة أجهزة أكبر منها، ومن الطبيعي أن يكون نوع التخطيط السائد في البلد املعني مرتبطا 

ط املفضل في مثل بالبناء السياس ي لجهاز الدولة بمعنى أنه في ظل نظام الالمركزية ، سوف نجد أن جهاز التخطي

تلك ألاحوال هو التخطيط املحلي في املحليات ، وهي هنا تمثل كيانات مستقلة ، حيث يسعى كل مجتمع محلي 

لبناء خططه وبرامجه في ضوء ظروفه الاقتصادية والاجتماعية ، أما في املجتمعات الاشتراكية فإن نظامها 

ند إلى مشاركة املحليات والقطاعات في عمليات التخطيطي هو نظام التخطيط املركزي الشامل الذي يست

التخطيط ولكن في ظل سياسة موحدة للدولة تنسق ألاهداف العامة للمجتمع ، ويتم ترجمتها من خالل أجهزة 

( بلدان العالم الثالث)التخطيط املنتشرة في جميع املستويات ، وفي البلدان التي تحاول تجاوز هوة التخلف 

ولديها في العادة أجهزة تخطيط مركزية أيضا ، وفي بعض ( الالمركزية) ي التخطيط املحلسوف نرى إنهاء فترة 

البلدان التي تمارس الالمركزية في توزيع القوى و املسئوليات وتعتمد على السلطات املحلية سوف نجد أن السمة 

بعض املناطق العامة ملمارسات التخطيط هو نموذج التخطيط املحلي أو إلاقليمي ، ووفق النظام الفيدرالي في 

 .   2ألاخرى ، وهذه املمارسات املحلية تتمتع باالستقالل الذاتي فيما يتعلق بعمليات اتخاذ القرارات 

التخطيط إلاقليمي أسلوب علمي يتم في ضوءه انجاز مجموعة من القرارات املتكاملة التي تهدف إلى  

وارد وإلامكانات إلانتاجية و الكفاءات إلادارية تحقيق التنمية إلاقليمية بأكبر كفاءة ممكنة وذلك باستخدام امل

املتاحة على املستوى إلاقليمي و كذلك بأنه تلك العمليات وألاساليب العلمية التي يتم في ضوءها انجاز مجموعة 

متكاملة من القرارات بهدف إلاسراع بعجلة التنمية إلاقليمية بطريقة سلمية تحقق ألاهداف املرسومة ، وهو 

 .عتمدة ومنظمة لدراسة املشكالت بغرض تنمية إلاقليم   محاولة م

فعملية التخطيط للتنمية املحلية تتضمن الاختيار بين هذه البدائل ، وذلك بأن إعداد مخطط للتنمية   

املحلية يكون ضمن الخطة الوطنية الشاملة للتنمية ، كما أن ذلك يتم على عدة مراحل مبينة ويتوقف التتابع 

جهزة التخطيط وعلى مدى توفر البيانات لدى ألاجهزة املوكول إليها عملية التخطيط على املستوى على تنظيم أ

 .املحلي 

إن التخطيط السليم في الدول املتخلفة ، البد أن يعمل على أن يكون من أهم أهدافه إزالة الجمود   

د درجة من املرونة في الهيكل الذي هو في الواقع من السمات الضارة في اقتصاديات التخلف ومحاولة إيجا

 . الاقتصادي و الاجتماعي ملواجهة اختالالت التطور املستمر 

و املالحظ أن الدول النامية تعاني من نقاط ضعف متغلغلة في إدارات التخطيط على املستوى الوطني  

يث يخرج أعضاء واملحلي حيث يظهر عدم التزام الجهات والهيئات نفسها باألهداف املقررة من املخططين ح
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الحكومة أنفسهم من هذه ألاهداف سواء ألاشخاصهم أو للجهات والهيئات التي يتولونها باإلضافة إلى عدم التزام 

إلاداريين بما تفرضه عليهم اللوائح والتعليمات التنفيذية، و البطء في استعمال القرارات التخطيطية إلى ميادين 

 .  1العمل بالسرعة والدقة املطلوبية 

وقد أشير إلى أن الحكومات قد شهدت تعاظم دورها تعاظما هائال في كافة البلدان الغربية عمليا ، حتى  

في تلك البلدان التي تؤيد وبقوة املبادرة الحرة و آلية السوق وتقوم هذه البلدان إياها أالن بصياغة الخطط 

ال تتجاوز كونها لوائح من املشاريع املصفوفة التنموية املركزية كما تذيع عنها ، صحيح أن هذه الخطط كثير ما

 .سويا ، أو البرامج العريضة 

بدال من الخطط الكاملة وصحيح أيضا أنه حتى الخطط الكاملة ليست شاملة على الدوام فهي ال تحتوي  

يقصد  على التخصصات الاستثمارية إلالزامية في القطاع العام، أو على الخطوط العريضة التأشيرية للخطط التي

بها فقط أن تشكل توجيها الستثمارات القطاع الخاص ، ولكن الثابت أن التخطيط لم يصبح مقبوال في جميع 

زيادارجا ، أيضا وهذا يجد ذاته يعكس تغيرا أساسيا في املواقف ويمكن بسب هذا >> البلدان فحسب بل وأصبح 

مركزيا ، كما يطبقان في املنطقة العربية، ويمكن  التغير في إلادراك بأن نظام املبادرة الخاصة والنظام املخطط

وعلى الرغم من أن الحكومات هي التي تتحمل . 2ربطهما أو التوفيق بينهما ، فهما ليس متباعدين كثيرا بالواقع 

مسئولية التنمية املحلية إال أن الجماهير هي الفاعلة لها ومن ثم ينبغي أن تشارك في التنمية الاجتماعية 

دية فالصناعة ال تبنى باملديرين و العمال ، والزراعة ال تكون دون فالحين والتعليم ال يتم بغير املدرسين، والاقتصا

والرعاية الصحية ال تنجز باألطباء واملمرضين، وإجماال فالجماهير هي التي تقوم بالتنمية املحلية وذلك من خالل 

ويات التنموية وفقا لخطط مدروسة بدقة ولكن تخطيط نشاطهم وتوجيهه وفقا ملا تقتضيه الحاجة وألاول

املالحظ على الدول النامية أنها ال تأخذ بهذه املؤثرات كلية و ذلك ملا يتسم به التخطيط فيها من سمات خاصة 

 :  3يمكن إيجازها في ما يلي 

 . الهدف ألاساس ي للحكومة واملجتمع هو تحقيق الحرية واملكانة  -

حيدة القادرة على إنشاء املؤسسات الاقتصادية والاجتماعية باإلضافة إلى ظهورها أمام فالحكومة هي الهيئة الو  -

 . ندرة املوارد وتركيزها على املناطق ألاكثر نمو کاملدن واملناطق الصناعية أو الزراعية بسب نموها النسبي 

مثل في املعونة ألاجنبية وعلى كذلك فإن التخطيط في الدول النامية يعتمد على رأس املال ألاجنبي وخاصة املت -

 .عدم إمكان وضع نظام للمكافئات أو الحوافز للعمل الداخلي

كما أن الحكومات في الدول النامية عادة ما تكتفي بالتقديرات التقريرية حتى يمكنها إلاسراع في وضع إطار  -

س مجرد الظواهر السوقية التي الخطة على أن تكون هذه التقديرات متصلة بما يمس ألامور الحيوية الهامة ولي

 .4ال عالقة لها بموضوعية التنمية بصفة عامة و الحاجيات املتصلة بالتنمية املحلية بصفة خاصة 

  :أنواع التخطيط للتنمية املحلية : ثانيا  
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قد تختلف الرؤى حول أنواع التخطيط للتنمية املحلية فهناك التخطيط التحكمي وفيه تتحكم الخطة  

أهداف الاقتصاد بتفاصيلها الدقيقة ، كما تتحكم في رسم الوسائل لتحقيق ألاهداف وفي تحديد  في تحديد

، وهناك التخطيط املرن و  1الفترة الزمنية الالزمة لها و في هذه الحالة يكون الاقتصاد كله موجها ومركزا 

عامة مرغوبا  -ل نموذجه في فرنسا إلارشادي وهذا ما يجعل الكثير يعطي أهمية للتخطيط املرن و إلارشادي ويتمث

في تحقيقها وهي تتضح بوسائل يمكن إنتاجها لبلوغ هذه ألاهداف وتساعد على تحقيقها وترك املجال للسوق 

الحر ، وتهدف الخطة في هذه الحالة إلى وضع دراسة منهجية لحالة الاقتصاد و إلى التنسيق بين ألاهداف 

أنوع التخطيط فإنه من خالل استقراء الكثير من التجارب التنموية ومهما تعددت الرؤى حول . 2املختلفة 

املختلفة بما فيها تجارب الدول النامية بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة فإنه يمكننا تصنيف ثالث أشكال 

 :للتخطيط للتنمية املحلية 

 :التخطيط ملشروع فمشروع  -1

املشروعات وتوجيه الاستثمار الحكومي إليها سنويا وقد ويعتمد هذا النوع على اختيار الدولة لعدد من   

يكون هناك ربط بين هذه املشروعات غير أنه يكون على خالف ذلك بالنسبة للمشروعات الصغيرة أو املشروعات 

الضخمة التي تليها مشاريع أخرى في السنة أو السنوات التالية ، ولكن املالحظ أن هذا ألاسلوب يفتقد إلى النظرة 

 -املة للموارد الكلية للمجتمع و يخلو من الترابط الذي يجب أن يميز أسلوب التخطيط الاقتصادي الش

الاجتماعي ، ويل أنه قد يؤدي أحيانا بدال من تحقيق معدالت عالية للنمو الاقتصادي إلى إحداث بعض 

لي ، من هنا يرفض البعض الاختالالت سواء في ميزان املدفوعات أو في البنيان الاقتصادي على املستوى املح

 .3النظر إلى هذا النوع باعتباره نوع من أنواع التخطيط على إلاطالق 

 : التخطيط الجزئي  -2

فهو أقرب إلى املشروعات التي تنفذ في مجال اقتصادي أو اجتماعي معين ، مثل املشروعات الصحية أو  

ومن أمثلة التخطيط الجزئي برنامج السنوات  الصناعية أو الزراعية ، وهذا النوع أيسر من التخطيط الكلي

، وهذا ألاسلوب يعاب عليه الافتقار إلى التوازن  4 0210الخمس ألاولى للصناعة الذي أعد ونفذ في مصر من عام 

والتناسق بين كافة مجاالت التنمية كما يغلب قطاع على قطاع أخر باإلضافة إلى كونه يصعب عليه التحكم في 

مة مثل الادخار و الاستثمار والعمالة ، وهذه ألاخيرة وغيرها هي مفاتيح التنمية املحلية ومقاييسها متغيرات كلية ها

التي ال غنى عن السيطرة عليها ، ألن التنمية املحلية التي تسعى إلى التحكم في نتائجها البد أن تكون مبنية على 

ذلك من خالل اعتماد ألاساليب العلمية و التخطيط الفعال الذي يأخذ في الحسبان كل املوارد املتاحة ل

 .5الاستغالل ألامثل للطاقات الاقتصادية و الاجتماعية 

 : التخطيط الشامل  -3
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هو أن تتضمن الخطة كافة املجاالت إلانتاجية البشرية داخل املجتمع ، وهنا توضح الخطة حجم  

ألانشطة التي تتضمنها هذه الخطة ، الاستثمارات الواجب تنفيذها خالل سنوات الخطة وتقسم على جميع 

ويطبق نفس الش يء بالنسبة لعدد العاملين ويحتاج هذا النوع من التخطيط إلى دراسات متعددة للوقوف على 

طبيعة العالقات املتبادلة بين مختلف فروع النشاط الاقتصادي و الاجتماعي ، فزيادة إلانتاج الصناعي بنسبة 

زم من املهندسين و الفنيين و إلاداريين ، هناك بعض الصناعات تعتمد على معينة يتطلب توفير العدد الال 

محاصيل زراعية معينة مما يتوجب عمل حساب العالقة بين احتياجات هذه الصناعات وحجم املحاصيل 

وعلى .. املطلوبة ، كذلك فإن تطوير إلانتاج الزراعي يعتمد على النشاط الصناعي في إنتاج ألاسمدة والجرارات

الصحي في رفع الكفاية  و على النشاط.. النشاط التربوي في إخراج الخبراء واملهندسين الزراعيين و العمال املهرة 

ولكن من املعروف أنه غالبا ما تتوافر للدول النامية كافة مقومات التخطيط الشامل من   1الصحية للعاملين 

التنظيمية والفنية القائمة على وضع ومتابعة الخطة توفير البيانات وإلاحصاءات وتوافر الكفاءات إلادارية 

التنموية حيث تحتوي هذه ألاخيرة على درجات متفاوتة من التفاعل و ذلك حسب ما تأخذ به الدولة من مركزية 

 . 2و ال مركزية على قدر أكبر من التفاصيل الكمية سواء في تحديد ألاهداف أم في تعيين وسائل التنفيذ 

ع من التخطيط يمكن من الاستغالل الجيد للبنية التحتية الذي بإمكانه تسهيل عملية وأن هذا النو   

 . 3التنمية وخاصة املجتمعات املحلية

  :مراحل التخطيط للتنمية املحلية  : املطلب الثاني 

 :يمكن عرض مراحل التخطيط للتنمية املحلية من خالل ستة مراحل وهي كاآلتي  

  :املرحلة ألاولى  -1

تم التركيز في هذه املرحلة على التعرف على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي القائم وتشخيصه علميا ي 

 ... حتى يتسنى تحديد ألاهداف املستقبلية  -وواقعيا 

فمهمة املخطط ألاساسية تبدد في ضرورة الحصول على قدر كبير من املعارف واملعلومات التي تصور  

أنه سيكون من املهم أن تتضمن املعلومات التي يعين املخطط بالحصول عليها  الوضع الراهن اقتصاديا ، كما

قدرا مالئما من أهداف املجتمع و تطلعات الناس ومطالبهم ، وفهم تركيبة التشكيلة الاجتماعية وألاوضاع 

ائية الطبيعية وبناء السلطة وتوزيعها كما أن املعلومات املطلوبة قد تكون في صورة رقمية وبيانات إحص

ومحاسبية عن الاقتصاد القومي بفروعه و مجاالته املتعددة و خواصه النوعية ، فمثال البد من تحديد الدخل 

ومكوناته وحجم الادخار والصادرات والوردات ونمو السكان وتوزيع أعمارهم في فئات العمر املختلفة ، . القومي 

سين و غير املدرسين ومستوى ألاجور وتوزيع الدخل ، وكذلك دراسة حجم القوى العاملة وبنسبة العاملين املدر 

واملشاكل التي تواجههم كالبطالة و ألامية  وفضال عن ذلك البد من دراسة ميول السكان وتطلعاتهم و احتياجاتهم

وفي هذه املرحلة يتعامل املخطط .. و انتشار أمراض معينة ، و تحديد حجم الطاقات البشرية املعطلة وأسبابها 

 .واقعمع ال
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كما أنه ( الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية املتعلقة باملجتمع) فهو يدرس عدد من املتغيرات البيئية  

يدرس النظامات و ألاجهزة املشتغلة بالعمليات املتعددة إلشباع الحاجات الاجتماعية كما يحصل على معلومات 

ن بيانات إلاحصاء و التعدادات السكانية و ويستفيد في ذلك م... فنية تتصل بعمليات التخطيط مباشرة

الدراسات التفصيلة والتكميلية املتعلقة بها ، ودراسة املعدالت السكانية كاملواليد والوفيات والزيادة والتركيب 

) وقد يكون من املهم إلاشارة إلى أن توفر البيانات املتعلقة بتحديد فئة السكان دون سن العمل ... العمري 

و فئة السكان في سن العمل وهم قوة العمل الرئيسية و السكان فوق سن العمل و ( غير املنتجين  املستهلكين

كل ذلك قد يكون مطلبا أوليا لتنظيم خطط و سياسات التشغيل .. دراسة الاحتياجات املتعلقة بالفئات املختلفة 

لى أن كافة املوارد التي يجب تحديدها هي وغني عن املناقشة أن التأكيد ع.. و إلانتاج والتعليم و الصحة وإلاسكان

التي تكون صالحة لالستخدام أو متاحة أو يمكن الحصول عليها كاملوارد الطبيعية والطاقة والخامات واملعادن 

واملوارد النباتية والحيوانية ومصادر املياه واملباني واملنشآت واملعدات و يجري تقدير هذه املوارد من حيث الحجم 

الالزمة لتشغيلها و هكذا فإن املرحلة ألاولى هي مرحلة التعرف على املجتمع ودراسة معامله و احتياجاته والنفقات 

 .1والطلب على هذه الحاجات و املوارد التي يمكن أن تكون القاعدة ألاساسية لبناء الخطة 

السياسة  ومن هذه البيانات يستخلص املخطط في املجتمع املحلي نتائج يضعها تحت تصرف واضعي 

العليا لالستعانة بها في تحديد املبدأ لألهداف التنموية ألن التنمية املحلية في تنمية إلانسان كفرد و كعنصر في 

املجتمع ترمي إلى تحريره و ازدهاره فإنها ال تبرز ألامن داخل املجتمع نفسه و تركز هذه التنمية على التخطيط 

نسانية و البيئة الطبيعية و التراث الثقافي و الطاقة الخالقة للنساء الذي يعتمد على كل ماتملكه املجموعة إلا

 .  2والرجال التي يتكون منها املجتمع املحلي و التبادل املستمر 

  :املرحلة الثانية  -2

و تسمى هذه املرحلة بمرحلة صياغة ألاهداف ، و ينبغي أن ال يخفى علينا أن أهداف الخطة و سیاستها  

ما تم التوصل إليه من معلومات و استنتاجات بأن مرحلة الدراسة و التعرف على الوضع يبني في ضوء 

الاقتصادي و الاجتماعي الراهن ، أيضا ينبغي أن تحدد في أطار اجتماعي يقوم على مجموعة من املبادئ ، وقيم 

ون إشباع الحاجات أساسها الشمول والعدالة و املساواة و انجاز التقدم الاقتصادي و الاجتماعي و أن يك

الاجتماعية هو املعيار التي تستند إليه تلك ألاهداف في ضوء أفضليات و معدالت تم تحديدها بمعرفة كافة 

 -السياسية العليا  -القوى الاجتماعية أما إذا كانت أهداف الخطة هي نتيجة وانعكاس آلامال و رغبات القيادة 

ها الاجتماعي و الاقتصادي بعيدة عن الواقع الذي تعيشه فقد تصبح الخطط في النهاية مجردة من مضمون

وبمعنى آخر أن تحديد ألاهداف الاجتماعية و الاقتصادية للخطة ال يجب أن يقوم على أساس .. البلدان املتخلفة 

مع زائف و إنما يوضع في إلاطار العلمي و الواقعي و التقدمي ، و يتطلب ألامر بطبيعة الحال أن تصاغ أهداف املجت

أساسا حتى يمكن صياغة أهداف الخطة وعندئذ أن هذه ألاهداف البد وأن تربط بالوصول إلى نقلة كيفية كمية 

معا سواء فيما يتعلق باقتصاد املجتمع أو فيما يتعلق بالقضايا و املسائل الاجتماعية الثقافية والسياسية و التي 

و ينبغي أن تصاغ ألاهداف .. تحقيق الوفرة و التقدم الفعال ترتكز إلى تحقيق العدالة الاجتماعية و الاقتصادية و 

في إطار أولويات يتم الاتفاق عليها في ظل معايير و أوزان نسبية تعطي للموارد املتاحة بشرية و مادية و اقتصادية 

                                                           
 ..196 ص: نفسه املرجع - 1
 .01 ص ، 0261 ، التوزيع و للنشر الوطنية الشركة ، املسيرة لتبدأ:  شولد همر ذاج - 2
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و شاملة و اجتماعية وسياسية و عسكرية أمنية ، و هكذا يصير اختيار ألاهداف بصورة متكاملة متناسقة متوازنة 

بحيث تكون هذه الاختيارات معبرة عن اختيارات املجتمع بحسب مرحلة التطور الاقتصادي و الاجتماعي الذي 

يمر بها فمثال يمكن أن يعطى وزن نسبي لهدف زيادة فرص العمالة املنتجة و إلاقالل من ظهور حاالت البطالة 

ع قاعدة النشاط الاقتصادي والصناعي و الزراعي بأنواعها و يعني هذا التركيز في مشروعات الخطة على توسي

الخ كما أنه قد يعطى وزن نسبي أكبر لتدعيم عملية توافر السلع ألاساسية الضرورية التي تحتاج إليها الغالبية ...

 .   1من السكان خصوصا تلك املتصلة بتوفير الغذاء و املياه الصالحة للشرب و الكساء وإلاسكان الشعبي  العظمى

ثال ذلك أن تحسين إلانتاج الحيواني يتطلب تحسين السالالت و استحداث سالالت جديدة و تحسين وم 

وهنا أيضا يجب ترتيب ألاولويات على حساب إلامكانات املتاحة و درجة .. العليقة و العلف و التلقيح الصناعي 

ن أن تحدد ألاولويات في ضوء إحساس الناس باملشكلة و املدى الزمني للمشروع ففي املجتمعات املحلية يحس

بعض املعايير املعينة بحيث يجب أن تكون ألاولويات لألهداف التي تمثل إشباعا لحاجات أساسية شعر بها 

أعضاء املجتمع حتى يقبلوا على املشاركة في املشروع كذلك يحسن أن تختار تلك ألاهداف التي تحققها في مدى 

 . 2زمني قصير

 ( :تحديد الوسائل البديلة )  :املرحلة الثالثة  - 3 

وعندما يتم الانتهاء من تجميع البيانات و املعلومات وتحديد ألاهداف النهائية والوسطية و نظام  

ألاولويات ، يعد الشروع أوال في الخطة أي وضع إلاطار العام لها و يبدأ جهاز التخطيط غالبا بالكميات إلاجمالية 

ولة مثل الدخل القومي و معدل الاستثمار و الاستهالك وتقيمها بين الفروع على أساس التوجهات السياسية للد

الرئيسية لإلنتاج و تحديد أهداف أولية لكل فرع ، وهنا يجب أن تكون أهداف إلانتاج العامة لكل فرع ممكنة 

ات الاتساق التحقيق و أن تكون متناسقة و غير متعارضة ، و يقوم جهاز التخطيط بإجالء ما يطلق عليه اختيار 

الداخلي و الاتساق الوسيط الالحق ، و تجري اختيارات الاتساق الداخلي بين املوارد و إلاستخدامات الجارية 

للتأكد من أن الكميات املخطط استهالكها ستكون متوفرة بالفعل و أن الكميات املطلوبة من اليد العاملة من 

لش يء ينطبق على التدفقات النقدية و على املعدات الالزمة مختلف املستويات املهنية ستكون متحققة ، و نفس ا

لعملية التنمية و إذا ما كشفت الدراسات أن ألاهداف ألاولية ليست متبعة وال يمكن تحقيقها كلها في نفس 

، معنى ذلك  3الوقت ، فإنه يكون من الضروري تعديل بعض ألاهداف وصوال إلى مجموعة متسقة من ألاهداف 

يد الوسائل البديلة وذلك بتعديل ألاهداف التي يصعب أو يستحيل تحقيقها تمهيدا الصياغة أنه يتم تحد

 .ألاهداف صياغة نهائية 

 : املرحلة الرابعة - 4

وهي مرحلة الاختيار بين البدائل ،نظرا لتعدد البدائل وتعدد أهدافها فإن اختيار بديل معين يكون مقيد  

 .يا والهيئات املحليةبعدة اعتبارات تحددها السلطة العل

وهذه الاعتبارات تمثل القيود املفروضة على الخطة و هذه القيود يأخذها املخطط كبيانات معطاة و  

يحاول في هذه املرحلة إجراء الاختيار ألامثل داخل هذه القيود وعادة نستعمل بعض ألاساليب الرياضية املعروفة 

                                                           
 .111 ص ، 192ص سابق مرجع ، الثالث العالم في التخطيط و الاجتماعية السياسة:  خليفة محمود محروس - 1
 900 ص ، سابق مرجع ، التنمية جتماعا علم السمالوطي نبيل - 2
 900 ص ،900 ص نفسه، املرجع - 3
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اليب بالبرامج الخطية غير أن كمية الاختيارات تخضع لصعوبات في الحصول على الحجم ألامثل وتعرف هذه ألاس

من الناحية العلمية و تتدخل اعتبارات اجتماعية و اقتصادية في تحديد الاختيار، إال أن مكونات البناء الاجتماعي 

 .1ال تظل دائما في حالة ثبات فهي دائما في حالة تغيرال ينقطع 

  :املرحلة الخامسة  -5

ه املرحلة تحديد ألاهداف بصفة نهائية وصياغة الخطة في وثيقة عامة و أخرى تفصيلية وهي ويتم في هذ 

عبارة عن تفصيل دقيق لكل ما يتعلق بالخطة من حيث املوارد و التكاليف و الاستثمارات و ألاهداف املروجة أو 

فأما .. والوثائق التخطيطية نوعان .. ذ املتوقعة و حجم العوائد و املدة الزمنية املطلوبة و ألاجهزة املعنية بالتنفي

النوع ألاول فهو الوثيقة التي تشمل على خطة قطاع محرر فهناك وثيقة خطة التعليم ، خطة الصحة ، خطة 

كما أنها تتضمن تفصيالت تقسم ( سنة ، خمس سنوات) إلاسكان ، وهي خطط تفصيلية تعني فترة زمنية معينة 

و إعداد مثل هذه الوثيقة يتطلب العمل لفترات ( نصف سنة، ثالثة شهور ) ر املشروعات وفق مراحل زمنية أصغ

طويلة و يحتاج لتكاليف كثير من الفنيين و الخبراء ، وعدد كبير من القرارات حيث تتضمن تحليالت إحصائية و 

ا لتحقيق بیانات دقيقة عن املوقف الراهن وتوصيات باألساسيات املستخدمة و الاستراتيجيات املستخدمة أيض

أما النوع الثاني من وثائق الخطة فهي . أهداف السياسات املعلنة للخطة والتكاليف التفصيلية املطلوبة للتنفيذ 

عادة وثيقة الخطة الشاملة القومية التي تتكون من عدد من الخطط القطاعية و عند دراسة أي خطة قومية 

لية للتعليم والصحة وإلاسكان والترويج و الثقافة سوف تالحظ أنها تحتوي على عدد كبير من الخطط التفصي

و توضع الخطة في صورتها قبل النهائية ملناقشتها مع الجهاز السياس ي املسئول وهو يمثل أعلى سلطة في .. وإلاعالم 

عنية الدولة و عند إقرارها في صورتها النهائية تصدر بقرار تشريعي كي تصبح ملزمة أمام كافة الهيئات و ألاجهزة امل

 . 2بتنفيذها 

 : املرحلة السادسة  -6

وتتمثل هذه املرحلة في ترجمة الخطة و البرامج املتضمنة فيها إلى سلوك : وهي مرحلة تنفيذ الخطة 

تطبيقي ومن الضروري هنا التأكد من مستوى الكفاية إلادارية و الفنية لألجهزة التنفيذية ضمانا الحسن تنفيذ 

فإنه من املهم أن يمنح العاملون في تلك ألاجهزة قدرا من الاستقالل فيما يتعلق بسلطة  البرامج املخططة ، كذلك

اتخاذ القرارات التي يتطلبها حسن أداء املهام التنفيذية ، وذلك تجنبا ملشاكل املركزية الشديدة التي تعوق العمل 

 .3وتقلل من كفاءة عملية التخطيط ذاتها 

ؤسسات للتحليل بواسطة الطرق العلمية الحديثة املتوفرة وذلك من كذلك البد من خضوع برامج امل  

أجل التقليل من ألاخطار التي قد تلحق البرامج التنموية مما ينتج عنها توقف أو تأخر التنفيذ ويمكننا أن نشير إلى 

دة على املواطنين أن هناك املتابعة والتقييم ملشاريع التنمية و الرقابة وذلك لتنفيذ الخطط تنفيذا يعود بالفائ

 .كما خطط له 

 

 

                                                           
 . 911ص ء0269 ،9 ط ، املعارف دار ، بناتية تاريخية دراسة ، التخلف و التنمية:  الحسيني السيد - 1
 .110ص ،111 ص سابق، مرجع ، الثالث العالم في والتخطيط الاجتماعية السياسة خليفة محمود محروس - 2

3 - ALAIN BIENAGIE : LACROISSANCE DES DEVELOPPEMENT DES ENTRPRIS FRANCE. 1971 ,P121. 
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 : أسباب فشل التخطيط للتنمية املحلية  -4 

من الضرورة أن نشير هنا إلى كون الجيل ألاول من الخطط التنموية العربية والكثير من خطط الجيل  

قاب عن الثاني ، فشل في توجيه الاهتمام الكافي إلى أهمية ارتفاع حجم العمالة كهدف ، وكشف هذا إلاغفال الن

تقصير اقتصادي و اجتماعي خطير ، كما واتسم بمغاز اقتصادية و اجتماعية خطيرة ، و تتجاوز هذه حد الضرر 

من املهم .. الذي تلحقه البطالة حجم إلانتاج و بالقوة الشرائية و الرفاه ، لتهد الاستقرار و التماسك في املجتمع 

و خصوصا تلك التي تمت صياغته في الخمسينات و الستينات  أن نشير هنا إلى أن عددا كبيرا من خطط التنمية

من سيكون املستفيد الحقيقي من التنمية املطروحة ؟، فقد أشير مرارا إلى : فشل في طرح السؤال ألاساس ي التالي 

 العدالة الاجتماعية و الرفاه وتحسين مستوى معيشة املجموعات الاجتماعية املحرومة ، إنما ظلت هذه إلاشارات

رغم ذلك ، ضمن عالم البالغة ، مجردة من أي محتوى جاد أو آلية تطبيقية عملية وتبين مرارا بالتالي أن 

  1 .املستفيد الحقيقي هم ألاقوياء و ألاثرياء

وقد حمل ذلك مرة أخرى مغازي خطيرة جدا بالنسبة إلى الاستقرار و التماسك الاجتماعي و للحوافز  

إن إحدى العلل ألاكثر جدية في املجتمع العربي وحياته الاقتصادية و التي تعيق املسيرة  ...إلانمائية على حد سواء 

النشطة للتنمية هي ضعف إلالزام الشعبي بخطط وجهود التنمية و القبول غير الكافي للتضحيات و ألاعباء 

ف من املشاركة املتدنية إضافة إلى انضباطية العمل التي تتطلبها تلك الخطط والجهود ، و ينبع إلالزام الضعي

املتاحة للسكان ضمن عملية تحديد أهداف و أولويات التنمية، و خلق املجال للمبادرات الديناميكية و التمتع 

بحصة عادلة من ثمار التنمية و يمكن تلخيص املسألة كلها في جملة واحدة حيث ال توجد مشاركة ، ال يوجد 

 . 2التزام 

أظهر الفحص الذي أجري على التجارب التي قامت بها " البرت واترستين  "يقول الاقتصادي ألامريكي  

خمس وخمسون دولة مختلفة في مجال التخطيط للتنمية أن حاالت الفشل فاقت بكثير حاالت النجاح ومما يثير 

في "  ديرك هيلي" القلق أن املوقف ال يتحسن مع الاستمرار في التخطيط بل يزداد سوءا وفي تقرير مشابه يذكر 

مقال عن سياسات التنمية على مدى العقود التالية للحرب العاملية الثانية أن نتائج خطط التنمية جاءت 

محبطة و مبددة لكل أمل كان لدى هؤالء الذين اعتقدوا في التخطيط الطريق للخالص من الفقر فهناك 

ة التي تنشأ بين املزايا النظرية مجموعتان من ألاسباب غير املنفصلة عن بعضها البعض نتائج ألاول الفجو 

للتخطيط ونتائجه الفعلية في التطبيق ، و تنص الثانية على العيوب و ألاخطار التي ترتكب عند وضع وتنفيذ 

ومتابعة الخطة القومية أي توخي القصور في عملية التخطيط ذاتها خاصة و أنها تتوقف كثيرا على الكفاءة في 

وضعف التحليل الاقتصادي و . 3و مدى توافر هذه العناصر الالزمة لحسن التخطيط إلادارة وإلادارات السياسية 

يتضح ذلك عند توقع الروابط بين القطاعين ، الزراعي والصناعي كما يتضح في عدم صحة التقديرات إما 

 1.0كان رئيس الحكومة يتوقع أن تكون خدمة الديون في حدود )بالزيادة الكبرى أو بالنقص الشديد 

مليار دوالر و بالتالي صار الفارق في التقدير يقدر بمليار دوالر وهذا ما  1.  0و إذا بها وصلت  0226يار  دوالر لسنة مل

 (. يؤثر سلبا على التخطيط ألن مجال الخطأ في التقدير كان واسعا جدا 

                                                           
1
 .020 ص ، سابق مرجع العربي، الاقتصاد:  صايغ هللا عبد يوسف - 

2
 .026 ص ، نفسه املرجع - 

 .016 ص ، سابق مرجع ، التنمية واقتصاديات سالمة إبراهيم علي - 3
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ل الاقتصاد التخطيط السيئ و يتضح ذلك في الخطط املؤقتة و الخطط الشاملة ، نتيجة عدم فهم مدخ 

املبكر ، ثم انعكاس ذلك على التخطيط الخاص باملشروع الذي يبدو في التخطيط غير الدقيق و يرتبط بذلك إلى 

 . حد كبير عدم توافر البيانات إلاحصائية الدقيقة عن مختلف املصادر املتاحة 

وا من ألاجانب املشكالت مشکالت أخرى مثل ضعف عمليات املتابعة ،وعدم دراسة املخططين و خاصة إذا كان -

املحلية املقصورة في النواحي إلادارية نتيجة استمرار النظام إلاداري الاستعماري الذي كان يركز على ألانماط من 

خالل القانون العام والنظام و التركيز أيضا على جميع الضرائب و عدم تطويرها بما يالءم مبدأ إحداث التغير 

مة و أساسية تتمثل في الخليل املوجود على مستوى إلاستراتيجية التنموية وهناك مشكالت ها. 1املستهدف

وذلك من خالل إهمال بعض املكونات واملؤثرات ألاساسية الضرورية ( على املستوى الوطني و املحلي)الشاملة 

أسباب  ومن خالل ما سبق يمكننا حصر .  2للتخطيط لعملية التنمية مثل مؤثر البطالة والفقر داخل املجتمع 

 : فشل التخطيط للتنمية املحلية في النقاط التالية 

عدم مشاركة املواطنين في مشاريع التنمية وذلك لوجود فجوة متمثلة في عدم الثقة في املجالس و الهيئات التي  -

التي تدير عملية التنمية املحلية وذلك لعدم إحساس املواطن باملشاركة السياسية الفعلية و يأسه من الشعارات 

 ... ترفع في كل مرة كالعدالة الاجتماعية و تحسن مستوى املعيشة 

 .فشل الخطط التنموية لعدم وجود الخبراء امليدانين وعدم إلاملام بالحاجيات واملتطلبات الفعلية للمواطنين -

املقاولين فتصبح  عدم املتابعة و التنفيذ الجاد للخطط التنموية من طرف املواطنين ألنها تستند إلى التقنين و  -

 .مشاريع تجارية في أيادي غير آمنة على مصلحة املواطنين

املواطن ال يمتلك ثقافة ووعي بأهمية التنمية املحلية ، أضف إلى ذلك إسناد املشاريع و املخططات إلى غير  - 

 . أهلها 

 : تمويل التنمية املحلية : ثانيا  

 :املقصود بتمويل التنمية املحلية -1

بد ألي خطة تنموية من توفير املوارد املالية الالزمة لتحقيق أهدافها ، و يتم الاعتماد أوال و أخيرا على ال   

ما يتوفر لدى البلد من موارد مالية محلية ، ألن مصادر التمويل ألاخرى ال يمكن التعويل عليها في ضمان اطراد 

لى التمويل الخارجي عندما يكون هناك عجز في موازناتها التنمية فهي ليست متوفرة دائما تلجأ الدول في العادة إ

العامة ال تستطيع تغطيته من مواردها املحلية ، بحيث ينعكس عجزا في موازين مدفوعاتها ويتم عادة تغطية هذا 

 .  3العجز بطريقتين إما عن طريق الاقتراض أو املساعدات الخارجية أو الاثنين معا 

حلية توفير املوارد الحقيقية و تخصيصها ألغراض التنمية املحلية و يقصد و يقصد بتمويل التنمية امل 

باملوارد الحقيقية تلك السلع و املوارد و الخدمات الالزمة لبناء الطاقات إلانتاجية املحلية و ما يتصل بها من 

حلي يمكن أن يأتي ، و التمويل امل4رؤوس أموال جديدة و استخدامها في مجال إنتاج السلع و الخدمات املحلية 

                                                           
 .006 ص ، سابق مرجع ، الثالث العالم في التنمية اتبمعوق إبراهيم الوهاب عبد - 1

2- )REVIEW ( GEORGE SORENSEN: INTERNAL AND EXTERNAL INIGRIWIND. 50 BSTA CLES? TO DEVELOPPMENT IN INDIA. 

GURV. NANAK-JOURNAL OF SOCIOLOGY. CINSTIT  EVLOPPMENT AND PLANNING AALBORY. VOL. 9.VO.1 PP 25.45 ADR 

1988 P 32 
3
 01 ص سابق، مرجع ، الاقتصادي والنمو البشرية والتنمية الدعمة إبراهيم - 

4
 ,91 ص 0221 ،(1 العدد ، فلوريدا ، إلاعالم و إلاسالم دراسات مركز ، سياسية قراءات مجلة:  وآخرون نافع بشير - 
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بأشكال مختلفة و يمكن التفريق بين ثالثة أنواع من الاقتراض املحلي ، من املصرف املركزي ، الاقتراض من 

 . 1البنوك التجارية ، الاقتراض من القطاع الخاص 

  :مصادر تمويل التنمية املحلية  -2 

 :آلتي هناك عدة مصادر متفق عليها لتمويل التنمية املحلية ، وهي كا 

 .القطاع العائلي ، قطاع ألاعمال ، القطاع الخاص ، قطاع ألاعمال العمومي ، القطاع الحكومي 

ويتمثل فيما تدخره العائالت من أموال ، ومن وسائل تعبئة املدخرات ربط أدوات الادخار : القطاع العائلي  -1

لتي تربط شهادات الادخار بتوفير املباني برغبات خاصة لألفراد كتشجيع جمعيات البناء والانتمان التعاوني ا

للمدخرين و تزويدهم باحتياجاتهم من الائتمان ، يضاف إلى ذلك انتهاج سياسة مرنة وواقعية لتطوير أسواق 

ألاوراق املالية وتبسيط إجراءاتها و التشجيع على توظيف املدخرات في ألاسهم والسندات ، مع العلم أن ميل 

ألاسعار في املستقبل يؤدي إلى الاستقرار ، باإلضافة إلى التغير في السياسة املالية و نمط العائلة لالدخار مسلك 

 .توزيع الدخول املتاحة بين أفراد املجتمع املحلي و كذلك على مستوى وطني 

ينطوي تحت قطاع ألاعمال جميع املشروعات التي تعمل في مجال النشاط إلانتاجي : مدخرات قطاع ألاعمال  -2

ء كانت مشروعات خاصة أو عامة و بالتالي فمدخرات قطاع ألاعمال في هذا املفهوم تشمل على مدخرات سوا

 . قطاع ألاعمال الخاص و مدخرات ألاعمال العام 

 :مدخرات القطاع الخاص  -3 

تتمثل فيما تدخره مشروعات القطاع الخاص من ذلك الجزء من ألارباح املحققة الذي ال توزعه على  

مالكي رؤوس ألاموال هذه املشروعات ، وذلك بعد خصم ما تخصصه ملقابلة تلك املوارد التي تتاح أصحاب 

لتمويل طاقات إنتاجية في املشروعات القائمة أو تمويل طاقات إنتاجية في املشروعات الجديدة ، و من حيث 

حلية نجدها عموما تمثل مدى أهمية و فاعلية مدخرات قطاع ألاعمال الخاص في تمويل مشروعات التنمية امل

كما  -داخل الدول النامية  -مصدرا متواضعا لصغر حجم قطاع ألاعمال الخاص في كثير من املجتمعات املحلية 

أنه يجب التنويه بأنه ليس بالضرورة أن كل ما يحتجز من أرباح لدى املشروعات يخصص لتمويل مشروعات 

 .طني جديدة داخل املجتمع املحلي و على املستوى الو 

تتمتع مدخرات قطاع ألاعمال العمومي في املجتمعات املحلية في مختلف  :مدخرات قطاع ألاعمال العمومي  -4

و بالتالي فإنه من املمكن الارتفاع بأرباح هذه املشروعات وما تحققه . 2الدول النامية باحتكار كثير من املشروعات 

ي أسواق بيع منتجاتها و أسواق شراء مستلزمات إنتاجها من مدخرات وذلك بإتباع سياسات سعريه احتكارية ف

بمعنى أنه في إمكانها أن تبيع منتجاتها بأسعار أعلى من تلك التي كان يمكن أن تسود في ظل املنافسة الصافية و 

تری مستلزمات إنتاجها بأسعار أقل من تلك التي كان يمكن أن تسود في أسواق املنافسة و كذلك الحواجز 

 .ة الحكومي

يحقق القطاع الحكومي ادخارا يكون مصدرا لتمويل مشاريع وخطط التنمية : مدخرات القطاع الحكومي  -5

املحلية إذا زادت إلايرادات الحكومية عن نفقاتها الجارية و يتم تمويل هذا الفائض والعجز بالبحث عن مدخرات 

                                                           
 العربية البلدان في والاجتماعية الاقتصادية وآثارها املوازنة عجز هرةلظا دراسة ، العام الاتفاق و الفقراء و الحكومة:  الغارس ي الرزاق عبد - 1

 .019 ص ،0220 ، ألاولى الطبعة ، لبنان ، بيروت
 

 012 ص ،010 ص ، سابق مرجع ، والتخطيط التنمية في مقدمة:  وآخرون عجمية العزيز عبد محمد - 2
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هام القطاع الحكومي في الادخار املحلي أو القطاعات ألاخرى أو بنقود جديدة ، كما أنه يمكن الانتفاع بإس

التخفيض من اعتماده على القطاعات ألاخرى ، وذلك باالنتفاع بكفاءة الجهاز الضريبي و بتحديثه و مكافحة 

ووضع معايير أداء العاملين .. التهريب و بتطوير النظام الضريبي العام و املحلي ليالئم املستويات الداخلية السائدة 

لحوافز الايجابية و الفعالة مع العلم أن الارتفاع معدل الادخار املحلي و الوطني يمثل الحجر ألاساس ي في وربطها با

سياسات التنمية املحلية فاملدخرات الوطنية هي مصدر املوارد الحقيقية للتمويل الداخلي لخطط و مشاريع 

 .1التنمية املحلية

 :مشکالت تمويل التنمية املحلية  -3

عندما حلت سياسة الانفتاح الاقتصادي محل أسلوب التنمية املخططة توالت  :لسوق املالية تخلف ا -1

املصاعب التنشيط السوق املالية من جديد وقدمت في هذا السبيل مقترحات شتى مثل إعفاء شركات القطاع 

و الواقع أن معدالت  العام ، إعفاء رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام و القيد في البورصة ألاسهم الشركات ،

ألاسعار املحلية آلاخذة في الارتفاع نتيجة ارتفاع الواردات باإلضافة إلى زيادة في الطلب إلاجمالي كانت هي العوامل 

الكامنة وراء زيادة التمويل بالعجز ومن ثم الفجوة التضخمية و نتج عنها فقدان بعض السلع الضرورية ونقص 

 .2الخدمات

ترجع حساسية البالد النامية للتضخم بسبب الخصائص الهيكلية التي  :للتنمية املحلية  التمويل التضخمي -2

تحكم اقتصادها وتتمثل هذه الخصائص في انخفاض مرونة جهازها إلانتاجي وبالتالي ضآلة مرونة الغرض الكلي 

الة التي تسودها هي لإلنتاج ووجود طاقات عاطلة في صناعات الاستهالك ناشئة عن قصور الطلب النقدي و البط

بطالة مقنعة و ليست بطالة إجبارية كما يحدث في البلدان الصناعية املتقدمة ، يؤدي التضخم إلى توجيه 

رؤوس ألاموال إلى فروع النشاط الاقتصادي التي ال تفيد التنمية املحلية في مراحلها ألاولى نتيجة إلى إنتاج السلع 

ة السلع الترفيهية التي يزداد الطلب عليها عند أصحاب الدخول العالية ، التي تزيد أسعارها باستمرار وهي عاد

وكذلك يتجه قسم هام من ألاموال إلى الاستيراد واملضاربة على أسعار ألاراض ي الزراعية و كذلك املضاربة 

 .التجارية و إلى بناء املنازل الفاخرة 

و الاتصال املتطورة تكون ألاسواق محكومة بالبقاء ففي غياب و سائل النقل  :تدهور رأس املال الاجتماعي  -3

ضيقة ال تلبي الاحتياجات املحلية ، وبالتالي ال يمكن أن تجذب الفائض باتجاه التوفير والاستثمار لبعث التنمية 

 . 3املحلية 

ن أن تتدفق على هناك ثالثة مصادر للموارد ألاجنبية التي يمك :دور املوارد ألاجنبية في تمويل التنمية املحلية -4

املنح و إلاعانات التي  -: البالد النامية لتسهم في تمويل خطط و مشاريع تنموية على املستوى الوطني و املحلي وهي 

 .قد تكون في شكل عمالت و سلع و خدمات استهالكية واستثمارية أو خبرات فنية

جنبية أو هيئات تابعة لها أو هيئات القروض ألاجنبية التي قد تكون عامة أو خاصة أي من طرف حكومات أ -

 .4دولية ، كالبنك العالمي أو الهيئات الدولية للتنمية أو منظمات التمويل الدولية و صناديق التمويل إلاقليمية 

                                                           
1
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2
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كما أن القروض البد أن تكون خالية من أية شروط يترتب عليها أي نوع من التبعية السياسية أو   

د املديونية الخارجية يعكس فيها غياب الاستخدام ألامثل لحصيلة القروض الاقتصادية مع العلم أن تصاع

 . 1ألاجنبية على املستوى الوطني و املحلي 

 :املشاركة في التنمية املحلية  - 3 

و تعاونوا على البر و التقوى و ال تعاونوا على إلاثم و » تدل املشاركة على العمل و التعاون : تعريف املشاركة  -1

تعرف . ، وقد تعددت مفاهيم املشاركة و لكننا سنقوم بعرض بعض مفاهيم املشاركة في التنمية 2» ان العدو 

ألامم املتحدة مشاركة املواطنين في التنمية بأنها مساهمة جماهير ألاهالي الفعالة في عمليات اتخاذ القرار لتحديد 

ه ألاهداف و كذلك مساهمة ألاهالي التطوعية في ألاهداف املجتمعية و حصر و تحديد املوارد الالزمة لتحقيق هذ

املشاركة في التنمية بأنها كل ما يتصل "  W . EVAN" برامج ومشروعات التنمية و يعرف وليم ايفان                

باملشاركة في اتخاذ القرارات أو تنفيذ الخطط و البرامج أو الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تنظيمات التنمية 

و املشاركة في الحفالت العامة التي تزيد من وحدة و تماسك املجتمع أو الوعي بالقيم التي تسعى تنمية املجتمع أ

 .  3إلى تحقيقها 

إذا كان تعريف ألامم املتحدة ركز على مشاركة ألاهالي في عمليات اتخاذ القرارات عن طريق التعرف على  

مة لتحقيق أهدافهم فإن التعريف الثاني ركز على أن املشاركة ال بد لها الاحتياجات الفعلية و تحديد املوارد الالز 

  . من تماسك ووعي املجتمع بالقيم التي تسعى عمليات التنمية لغرسها كهدف تنموي 

هي ذلك الجهد التطوعي الذي يبذله الفرد باختياره تأدية عمل معين يعود » وكذلك من يعرف املشاركة  

بالوقت و بالجهد إحساسا منه باملسؤولية  فراد سواء كان هذا الجهد تبرعا باملال أوبالنفع على غيره من ألا 

، ركز هذا التعريف على أن املشاركة جهد تطوعي يبذله الفرد من  4<< الاجتماعية وبالتضامن مع أبناء مجتمعه

أحدكم حتى يحب ألاخيه ما ال يؤمن » أجل آلاخرين وال يبعد كثيرا هذا التعريف عن قوله صلى هللا عليه وسلم 

 . رواه البخاري و مسلم  5<< يحب لنفسه

ويعرفها الدكتور مرزوق عبد الرحيم املشاركة في التنمية بأنها مشاركة ألافراد والجمعيات و القيادات  

 على أساس الشعور باملسئولية الاجتماعية مما يؤدي باإلسهام في عدد من مجاالت التنمية املحلية في إطار من

القيم و املبادئ التي تقوم عليها منظمات و جماعات لها دورها ألاساس ي و مسئولياتها في مجال التخطيط 

 .   6ملشروعات هدفها رفع مستوى معيشة الناس 

يركز هذا التعريف على أن التنمية املحلية تحتاج إلى املشاركة املسئولة التي تعتمد على التخطيط من  

ناس ، وتعتبر املشاركة عملية اجتماعية سياسية ويعرفها بعض الباحثين بأنها العملية أجل رفع مستوى معيشة ال

                                                           
1
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4
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التي يلعب من خاللها الفرد دورا في الحياة السياسية ملجتمعه ، و تكون لديه الفرصة للمشاركة في وضع و 

، وزيادة  1ألاهداف صياغة ألاهداف العامة لذلك املجتمع ، وكذلك إيجاد أفضل الوسائل لتحقيق و انجاز هذه 

املشاركة املحلية لها دور هام في هذا الصدد فهي تساعد على استخدام القدرات البشرية إلى أقص ى حد ممكن ، 

فهي وسيلة لزيادة مستويات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و تحقيق الذات ، ومن ثم فإن املشاركة النشطة 

م الكاملة و أن يقدموا أفضل إسهام من جانبهم في املجتمع وهي أيضا هي التي تسمح للناس بأن يحققوا إمكاناته

 .2غاية في حد ذاتها

 :أهمية املشاركة في التنمية املحلية  :ثالثا 

ألول مرة ضمن مفاهيم أو لفظ التنمية في نهاية "  PARTICIPATION"لقد ظهر مفهوم املشاركة   

مجاالت التنمية املختلفة، نتيجة الاختالف الكبير بين الواقع الخمسينيات ، و ذلك من خالل عمل املسئولين في 

املجتمعي الذي تعيشه املجتمعات املتخلفة و توقعاتهم الشخصية و املهنية ، و هذا بدوره أدى إلى تعليقهم 

أسباب فشل املشروعات التي خططوا لها أو صمموا لها إال أن اهتمامات السكان بعيدة تماما عن تصورات 

 .3ن و املنفذين ملشروعات التنمية املخططي

فإن كان غياب املشاركة الشعبية يؤدي حتما إلى فشل مشاريع التنمية معنى ذلك أن التنمية املحلية  

تقف على ساقين أحدهما املجهودات الحكومية و آلاخر هو املشاركة الشعبية فاملشاركة أصبحت أمرا ال غنى عنه 

 . لية ولها أهمية كبرى في التنمية املح

اتخاذ القرار من أجل التخطيط وأولوياته ال يجب أن تقوم به مجموعة فقط تعتبر نفسها صفوة مميزة في  -

املجتمع، وهي الجديرة وألاحق بتحديد ألاولويات وإتخاذ القرارات، وإنما البد أن تكون املشاركة واسعة النطاق 

 . لصفوة فقط بحيث تمس القاعدة العريضة من املواطنين وليس مشاركة ا

يجب أن يعكس التخطيط احتياجات الناس بصفة عامة و الشريحة العريضة بصفة خاصة كما أن حفظ  -

 . التنمية يجب أن تشارك في وضعها و مناقشتها مختلف الشرائح من املواطنين 

بادل آلاراء بين يجب أن تتضمن عملية املشاركة عملية الضبط و الرقابة و املشاركة في اتخاذ القرار بجانب ت -

 .   4القاعدة و القمة و العكس 

 . ومن خالل املشاركة يتعلم املواطنون كيف يمكنهم حل مشاكلهم  -

عن طريق املشاركة الشعبية يمكن توفير الجهود الحكومية بما هو أهم من املسئوليات الكبرى على املستوى  -

 . املحلي 

ملحلية أن تؤدي دورا رائدا قد تعجز بعض املؤسسات الحكومية يمكن للمشاركة الشعبية من خالل الهيئات ا -

في بعض املؤسسات عن القيام به نظرا للمرونة التي تتميز بها الهيئات املحلية و التي تتيح لها فرصة الاستجابة 

 .بسهولة وسرعة رغبات الجماهير داخل هذا املجتمع 

                                                           
1
 012 ص ، الجزائر ، الجامعية املطبوعات شيوان ، قضاياه و ميدانه يالسياس  الاجتماع علم:  السويدي محمد - 

 ص ، 0221(  لبنان)  بيروت ، العربية الوحدة دراسات مركز ، إلانمائي املتحدة ألامم برنامج لحساب منشور  0221 لعام البشرية التنمية تقرير - 2

90 
3
 . 011 ص ، سابق مرجع املحلي، املجتمع تنمية:  خاطر مصطفى أحمد - 

4
 . 001 ص ،012 ص ، سابق مرجع ، وقضاياه ميدانه السياس ي الاجتماع علم:  السويدي محمد - 



 دور البلدية في التنمية  المحلية                                                                : الثاني الفصل
 

58 
 

خالل زيادة الفاعلية على جميع املستويات كضرورة كذلك تكمن أهمية املشاركة في التنمية املحلية من  -

جوهرية وواحدة من الاحتياجات ألاساسية لألفراد في الوقت نفسه للقضاء على الفقر و التخلف بأسرع وقت 

 . 1ممكن خصوصا بالنسبة إلى املرأة التي يجب أن تولى باهتمام خاص لالستفادة من قدراتها 

الهيئات املحلية من فتح بعض امليادين الجديدة للخدمات و ألانشطة التي  تمكن املشاركة الشعبية من خالل -

لم تكن متوفرة من قبل ، ألن تدعيم البنية التحتية بمؤسسات محلية كاملدارس و املحالت و مؤسسات الاتصال 

وهي بذلك بجانب و الشركات و املصانع ، لها أهمية كبرى في توظيف املوارد املحلية املتاحة مادية كانت أو بشرية 

 .  2مساعدتها املادية و املعنوية توجه نظر الحكومة إلى هذه امليادين الجديدة 

 : الدوافع و الحوافز املؤدية للمشاركة  : رابعا 

 : يمكن إعطاء بعض ألامثلة لدوافع التطوع على النحو التالي 

دى البعض في التطوع لدعم أنشطة الرعاية في توفر الشعور باالنتمائية إلى املجتمع من شأنه أن يولد الرغبة ل -

 .املجتمع 

العرفان بالجميل لبعض مؤسسات املجتمع من شأنه أن يولد الدافع لدى الفرد إلى تقديم بعض الجهود  -

 . التطوعية لهذه املؤسسات 

 -. ت نفسهمحاولة شغل وقت الفراغ بصورة إيجابية تعود بالنفع على الفرد وعلى مؤسسات املجتمع في الوق -

 . إشباع الحاجة إلى تكوين صداقات أو التعرف على الجنس آلاخر 

إشباع الحاجة إلى ممارسة بعض ألاعمال التي تتفق مع امليول و الرغبات للفرد والتي ال يجد في العمل الرسمي  -

 . متسعا لتحقيقها 

طريق احتالل مكانة مرتفعة في  اکتساب مكانة اجتماعية في بعض التنظيمات الاجتماعية في املجتمع وعن -

 . النظم إلاداري ملنظمات الرعاية 

 . تناول بعض املشكالت الفردية بالحل من خالل العمل التطوعي  -

دعم جهود بعض املنظمات الاجتماعية التي تعمل في املجتمع و التي يرى فيها أنها تقوم بدور هام يجب دعمه  -

 .لضمان استمراريته 

حزبية ودعم الدولة من خالل التطوع في مجاالت متعددة ، وتعتبر هذه مجرد أمثلة لبعض الدوافع إلانتمائية ال -

وليس على سبيل الحصر ألننا قد نجد تنوعا و تفردا بين أفراد املجتمع من حيث الدافع للتطوع في املجاالت 

ين و الحصول على مركز في ، كذلك حب العمل مع آلاخرين والرغبة في كسب شعبية بين املواطن  3املختلفة 

الجمعيات والهيئات أو ألاحزاب، باإلضافة إلى كسب تقدير و احترام آلاخرين وفي حاالت كثيرة نجد أن الدوافع 
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الفردية للمشاركة هي املصلحة املادية وهناك دوافع ذاتية و العمل واملشاركة إلشباع حاجات إنسانية مثل 

 . 1جة إلى التقدير وتحقيق الذات الحاجة إلى الانتماء و املركز والحا

 :أشكال املشاركة في التنمية املحلية  -1

يعتبر الوعي من أهم محركات و مقومات املشاركة الشعبية ، فهو يخلق لدى املواطن الرغبة و إلارادة في   

لف أو املشاركة و يكون هذا الوعي على ثالث مستويات ، الوعي بالتخلف والوعي بضرورة القضاء على التخ

معنى ذلك أن الوعي هو مصدر القوة املحركة . 2القناعة بضرورة التغير، ثم الوعي باألساليب وألادوات املصاحبة 

للجماهير فالفرد إذا كان يعي تخلفه فإنه يأمل أن يلحق ،و لذلك تجده يندفع نحو التغير و بذلك يبحث عن 

تي يتدرج تحت غطائها و بذلك يسعي جاهدا للمشاركة الطريق أو السبيل للتغير فنجد الجمعيات و الهيئات ال

الفعالة أضف إلى ذلك أنه يصبح يعي القوانين والتشريعات التي سنتها الحكومة من أجل مشاركة املواطن في 

وبهذا يستطيع املواطن أن يساهم في حل مشاكله بنفسه من خالل ممارسة مواطنته وإثبات . التنمية املحلية 

الاشتراك عن طريق الوحدات و املجالس  -: معه و يمكن أن تتخذ هذه املشاركة أشكاال عديدة انتمائه إلى مجت

املحلية على كافة املستويات سواء عن طريق العضوية فيها أو الترشح لإلنتماء إليها أو الانتخاب لتحديد أعضائها 

  ...أو املشاركة في اجتماعاتها و مناقشتها 

ات التعاونية أو الجمعيات ألاهلية وذلك من خالل إنشاء هذه الجمعيات أو إلانتماء املشاركة عن طريق الجمعي -

 . و العضوية فيها أو التطوع في بعض أنشطتها و املساعدة املالية واملعنوية لها 

املشاركة عن طريق ألاحزاب السياسية، أو املشاركة عن طريق اللجان املحلية أواملشاركة من خالل إبداء الرأي  -

 .  3... أو الشكاوي العامة 

 : من واقع املشاركة الشعبية في التنمية املحلية  -2 

لقد عملت العديد من املجتمعات على إشراك ألاهالي في التنمية املحلية بعد أن ظهرت أهميتها على  

ع ذلك إلى الساحة الفكرية السياسية في إنجاح الجهود التنموية سعيا للوصول إلى التنمية املستدامة ويرج

 .4ضرورة إشراك املواطنين في تقرير مصيرهم وحل مشاكلهم

وسنحاول عرض نموذجي نموذج عالمي أي من العالم و نموذج من الوطن العربي املشاركة الجماهير في   

 . التنمية املحلية 

  :نماذج من العالم -أ

 :مشاركة املجتمع املحلي بمدينة سينسيناتي ألامريكية  -

باالعتماد  0261تجربة املشاركة الشعبية في تنمية املجتمع املحلي في مدينة سينسيناتي سنة  لقد قامت  

على املقابالت مع قيادات املدينة من الحكومة و املجتمع املحلي وقد شمل ذلك إداريين من خمس عشرة إدارة من 

                                                           
1
 ص ، 0221 ، لبنان ، بيروت العربية الوحدة دراسات مركز إلانمائي املتحدة ألامم امجبرن لحساب منشور  ، 0221 لسنة البشرية التنمية تقرير - 

011 

 900 ص ، إلاسكندرية ، الجامعية املعرفة دار ، النامية الدول  في التنمية قضايا:  حفظي إحسان و مصطفى أحمد مريم - 2
 

3
 11 ص ، 0221 ، القاهرة ، الشرق  نهضة ةمكتب ، السياس ي الاجتماع علم في دراسات:  الجوهري  الهادي عبد - 

 عن ، الثقافية لالستثمارات الدولية الدار ، منيب احمد و الحكيم قايز ترجمة ، العامة القرارات في الجمهور  مشاركة:  توماس كلينتون  جون  - 4

 .96 ص ،9110 ، القاهرة ، مهم
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ناقشة مجموعة من الحلول املمكنة إلادارات البلدية ، و أربعة عشر قائدا من قيادات مجلس املدينة ، وذلك مل

املشاكل املدينة وقد أصبح إلاداريون بالبلدية في سينسيناتي مهتمين اهتماما كبيرا بمجالس املجتمع املحلي حيث 

كانت إدارة البلدية و منظمات ألاهالي باملدينة تعمل سويا عن كثب في مجال واسع من برامج املدينة ، و قد 

 :ايا لتلك املشاركة أكتشف إلاداريون عدة مز 

قنوات أفضل لالتصاالت ك بحيث تبين أن منظمات ألاهالي تمثل مصادر مفيدة للمعلومات وقد كانت بمثابة  -

همزة وصل بين السكان و إلادارة ، كما ساعدت هذه املنظمات إدارات املدينة في الوفاء بالشروط الرسمية 

  .ملشاركة املجتمع املحلي 

 : سن تنفيذ تنفيذ البرامج أح -

حيث أكد عديد من إلاداريين أن مشاركة ألاهالي في قرارات إلادارة ييسر تنفيذ تلك القرارات و زاد من تقبل 

 .املجتمع لها 

قد حسنت مشاركة املجتمع من إنتاجية البلدية بتجنيد ألاهالي  :مزيد من الخدمات مقابل كل دوالر  -

مات ، حيث ذهب ألاهالي إلى أبعد من قبول تنفيذ البرامج و تقديم للمساعدة في تنفيذ البرامج و تقديم الخد

 .الخدمات، حيث ذهب ألاهالي إلى أبعد من قبول التنفيذ بل إلى املشاركة فيه 

قد قللت مشاركة املجتمعات املحلية في اتخاذ القرار من نقدهم للبلدية حيث أصبحت  :الحاجة من النقد  -

إلى سلطات ) شاركوا إلادارات كثيرا غير راغبين في نقل الخالفات خارج إلادارات  قيادات املجتمع املحلي الذين

 .وذلك حتى ال تسوء العالقة بينهم( أعلى 

حتى عندما حالت مشاركة املجتمع املحلي في مدينة سينسيناتي دون تصعيد  :التأثير في عملية وضع امليزانية  -

ضا من التأثر الذي تتمتع به بعض إلادارات في تلك السلطات حيث الشكاوي إلى السلطات ألاعلى فإنها زادت أي

فقد كان مجلس .   1أكد عدد من إلاداريين باملدينة بأن املنظمات ألاهلية كانت حليفا مفيدا في إقرار امليزانية 

فة لهذه املدينة على استعداد إلعطائها املزيد إذا تمكنت من إقناعه بحاجتها لذلك وقد حققت املكاسب املختل

املشاركة الشعبية اعترافا متزايدا بأهمية وضرورة مساهمة السكان و القيادات الشعبية و املنظمات ألاهلية في 

 .2التنمية املحلية 

 :نماذج من العالم العربي  -2 

وهي مؤسسة تنموية غير , قامت بهذه التجربة مؤسسة نور الحسيني :  تنمية املجتمعات املحلية في ألاردن - 

، و تركز إستراتيجية هذه املؤسسة على تحقيق التنمية املستدامة ، هادفة من وراء  0261حكومية أنشئت عام 

ذلك إلى املساهمة الفاعلة في تحسين نوعية الحياة للمجتمعات ألاردنية من خالل الاستجابة لالحتياجات 

وية مبتكرة و متكاملة ، ووضع معايير وطنية ألاساسية و التنموية املختلفة في كافة أنحاء ألاردن عبر نماذج تنم

للتنمية املتكاملة ببعدها الاقتصادي والاجتماعي ،يؤثر في تنفيذ هذا املشروع الهادف إلى تحسين نوعية الحياة 

، وقد توسع هذا  0262من خالل تلبية الحاجات ألاساسية أوال ، ثم تلبية الحاجات التنموية ثانيا مع نهاية عام 

وقد اعتمد املشروع في أساس عمله على تشكيل  9119يشمل واحد وعشرين قرية و بلدة مع نهاية املشروع ل

املنظمات املحلية املمثلة لكافة قطاعات السكان في املجتمع املحلي و تفعيل دورها بالتدريب و التوجيه ، بحيث 

                                                           
1
 11 ص ،96 ص نفسه، املرجع - 

 . 11ص ، سابق مرجع ، العامة القرارات في الجمهور  مشاركة:  توماس کالينتون  چون  - 2



 دور البلدية في التنمية  المحلية                                                                : الثاني الفصل
 

61 
 

التنظيمات مجالس تنمية محلية ، يكون عمل املشروع في النهاية منصبا على إلاشراف و املتابعة ، وتمثل هذه 

 . لجان املرأة ، لجان فنية مساندة على مستوى القرية ، لجان قروض ، أندية بيئية وغيرها 

وقد تم وضع الخطط على ضوء الاحتياجات ألاساسية و التنموية لكل قرية من قبل مجالس التنمية  

و ( ل ، أندية ألامهات ، التثقيف الصحي و البيئي كرياض ألاطفا)املحلية ، و التي تتضمن الجوانب الاجتماعية 

و الجوانب ( كاملشاريع إلانتاجية الجماعية و املشاريع إلانتاجية الفردية و برامج إلاقراض ) الجوانب الاقتصادية 

لقد ساهم هذا املشروع في تحسين نوعية الحياة ( تدريب اللجان و التنظيمات املحلية و تأهيلها ) التدريسية 

لحد من نسبة البطالة في الريف و خلق فرص عمل و تشغيل ألايدي العاملة ورفع مستوى املعيشة و زيادة با

 . 1دخل ألاسر من خالل استقطاب التمويل إلنشاء املشاريع

صناديق القرى، صناديق ) املدرة للدخل على مستوى الفرد و الجماعة ، وإنشاء صناديق التنمية مثل   

و ضمن آلية مريحة  -حيث تقوم هذه الصناديق بتقديم التمويل الالزم ( ألاسرة والطفل الائتمان، وصناديق 

إلنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل ، ودعم بعض املشاريع القائمة ،  -تتناسب و احتياجات ألاسرة و إمكانياتها 

التجربة في كونها تعتمد  و يكمن سر نجاح هذه. باإلضافة إلى برامج لتقديم القروض العينية بمختلف أنواعها 

بشكل أساس ي على تمكين املنظمات املحلية إلدارة العملية التنموية من النواحي إلادارية و املالية ، و إعداد 

 : الخطط واملشاريع و تحديد الاحتياجات التنموية و البحث عن سبيل ووسائل تلبيتها و شمل ذلك أيضا

تقوية وبناء قدرات الاعتماد على الذات للسكان املحليين بحيث تصبح تفعيل مشاركة املجتمع املحلي من خالل  -

 .مسئولة فعليا عن حل مشاكلها ،ومدربه على إدارة برامج و فعاليات تساهم في تطويرها 

إتباع منهج تنمية التنمية الشاملة املتكاملة انطالقا من القرية  -. تفعيل مشاركة املؤسسات الرسمية و ألاهلية  -

 .نطقة التنموية ألاكبرإلى امل

 . إدارة التنمية املحلية من القاعدة إلى القمة من خالل تمكين املنظمات املحلية من إدارة عملية التنمية املحلية  -

استثمار املوارد  -تعظيم دور املؤسسة التنموية من خالل دور امليسر و السهل وليس البديل عن املجتمعات  -

 . املحلية و الذاتية 

مكين املقترضين و العمالء من مهارات مهنية من خالل التدريب و املمارسة والتوصية و على الرغم من نجاح ت -

من أهمها ارتباط املشاريع التمويلية في . هذه التجربة إلى حد كبير فقد القى املشروع عدة صعوبات أثناء تنفيذه 

لدى املجتمعات املحلية نحو الاستثمار وإلانتاج و  أذهان ألاهالي بمفهوم الهيئات و املساعدات ، وضعف التوجه

 . 2العمل 

 : تقويم التنمية املحلية  -4 

                                                           
"  السابع الدولي املؤتمر إلى مقدمة ورقة ، ألاردن في املحلية املجتمعات تنمية مجال في الحسين نور  مؤسسة تجربة:  آخرون و الحديد محمود - 1

 " املعاصرة املجتمعات في التطوعية املؤسسات و الهيئات إدارة

http :WW,AwC,OVg.jo/arabic/Western-asj/downlojds/hgo,Doc       
 

"  السابع الدولي املؤتمر إلى مقدمة ورقة ، ألاردن في املحلية املجتمعات تنمية مجال في الحسين نور  مؤسسة تجرية:  آخرون و الحديد محمود - 2

 • املعاصرة املجتمعات في التطوعية املؤسسات و الهيئات إدارة

http : ww, Awc , Ovg . jo / arabic / westem - as // downlojds / hgo. Doc 
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تقويم الخطط في مقابلة ألاسباب الحقيقية ملشكالت املجتمع املحلي على أن تتخذ املقاييس آلاتية أساسا  -0

 : لتقويم الخطط 

 . املجتمع املحلي و في العمل على توفير حاجته  ما مدى نجاح الخطط في مقابلة ألاسباب الحقيقية ملشكالت -

عدم خسارة ) مدى نجاح الخطط في التنسيق بين الجهود التي تبذل في تنفيذها لتفادي التكرار والتضارب  -

 ( . الجهد 

 . مدى نجاح الخطط في تحديد الاهتمامات في املشروعات و مدى واقعیتها و قربها من اليقين العلمي  -

 .ة الخطط وقابليتها للتالؤم مع ظروف املجتمعات املحلية مدى مرون -

 .مدى وضع الخطط للمستفيدين على مختلف املستويات الثالثة  -

 : تقويم القيادة في املشروعات و النهوض باملجتمعات املحلية على أن تتخذ املعايير آلاتية  -2 

يز بالعالقات الشخصية و مدى نجاح القيادة في تشجيع مدى كفاية القيادة املحلية في القيام بأعمالها دون التم -

 . ظهور القادة املحليين 

 .مدى تدريب القادة املحليين على خطوط وسائل القيادة  -

 :يجب أن تتوفر فيه الصفات التالية  :الاهتمام باختيار الجهاز القائم على التقويم  -3 

رر من أي ضعف يؤثر على نتائج التقويم وذلك بأن يترتب على يجب أن ينال هذا الجهاز استقالال كافيا وأن يتح -

 . املستويات كأن يتبع تعاون الوزير مباشرة أو محلي التخطيط ألاعلى 

يجب أن يتوفر لهذا الجهاز الفنيين ذوي الخبرة امليدانية بما يسمح له بأن يحكم حكما صحيحا على املشروعات  -

 .   1ية التي تسهل لهم القيام بمهامهم باستمرار مع توفير إلامكانات املالية و املاد

يجب أن ترفع النتائج التي يصل إليها من خالل الفعل التقويمي إلى املسئولين املعنيين مباشرة قصد زيادة  -

 . 2إمكانية الاستفادة منها في الزمن املناسب 

مج التنمية الاجتماعية يمكنك هذا نموذج مسك لعملية تقيم أي من برا: نموذج خطة تقييم برنامج ما  -

أين يقع  -مقدمة : أوال. كإخصائي اجتماعي استخدامه لتقيم البرامج املختلفة التي تمارسها في مؤسسة العمل 

 البرنامج ؟ 

 ما هي املالمح ألاساسية للمجتمع الذي ينفذ البرنامج فيه ؟  -

 ما هو املناخ السائد لهذا املجتمع ؟ -

 جتمع ما هي خصائص هذا امل -

 أنماط املعيشة  -

 النشاط السائد  -

 التعليم  -

 الظروف الصحية  -

 ...ألاحوال الاقتصادية  -

 تاريخ البرنامج 

                                                           
 .  010 ص,  0200 ، سوريا ، حلب جامعة منشورات ، الريفي املجتمع في محاضرات ؛ ألاشرم محمود - 1
2
 .010 ص ، نفسه املرجع - 
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 متى بدأ البرنامج  -

 ملاذا بدأ البرنامج  -

 أين بدأ البرنامج  -

 ... كيف بدأ البرنامج  -

 ما هي مراحل تطور البرنامج  -

 ت على تطوره ؟ ما هي ألاحداث الهامة التي أثر  -

 أهداف البرنامج : قيادات محلية ؟ ثالثا , متطوعين , مشاركين , كم عدد ألافراد املشتركين في البرنامج من عاملين  -

ما هي أهم أهداف البرنامج  -من الذي أختار ألاهداف ألاصلية للبرنامج ؟ وصل طلب كما هي حتى تاريخ التقييم  -

 حاليا وملاذا ؟ 

 تركين في البرنامج لديهم نفس ألافكار عن أهدافه ؟ هل كل املش -

أي أهداف  -ما هي نوع البيانات ألاساسية التي كانت متوفرة عندما بدأ البرنامج وكيف جمعت و استخدمت ؟  -

 .  1البرنامج تعتبر محددة جدا ، ومتى تحق و فقا لتخطيطك 
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 : الخالصة

مم املتحدة بالتنمية املحلية منذ خمسينات القرن املاض ي التنمية املجتمعات بدأ الاهتمام من طرف ألا  

املحلية وخاصة في ألارياف ، ومن خالل وضع برامج وخطط ، إال أن التنمية في أغلب املجتمعات املحلية لن ترقى 

ط وبرامج تنموية إلى ما يصبو إليه املخططون والسياسيون مما استدعى مشاركة املجتمعات املحلية في وضع خط

تعكس حاجاتها ومتطلباتها وذلك من أجل إثارة الناس في املشاركة في نجاح املشاريع التنموية وتوفير فرص العمل 

، وتحسين أحوال الناس ، ورغم هذا تبقى هناك العديد من الصعوبات والتحديات أمام نجاح التنمية املحلية في 

لتمويل وسيطرة التسيير املركزي في أغلب ألاحوال ، ضف إلى ذلك قلة الكثير من البلدان وخاصة فيما يتعلق با

الخبرة وعدم وضوح املسؤوليات في غياب إطارات كفؤة وأشخاص قادرين على نجاح هذه املشاريع ، إال أن 

ا العامل الحاسم في التنمية املحلية هو املشاركة الشعبية ، ورغم نجاح بعض املجتمعات املحلية في تنمية نفسه

إال أنها لن تحافظ على البيئة أثناء إدارة املشاريع متسببة في تلويث البيئة مما استدعى مناداة ألامم املتحدة منذ 

 .بداية الثمانينات بتنمية مستدامة يراعى فيها الجانب البيئي واملحافظة على البيئة محليا 
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 : تمہید

 ، امليداني العمل في والتطبيقي النظري  الجانبين بين التكامل سطةبوا إال العلمية املعرفة تكون  ال 

 مدى معرفة وكذلك النظري  الجانب في دراسته تم ما لتجسيد التطبيقي الجانب إلى التطرق  يجب حيث

 .أهميتها و امليزانية التسيير حول  املوجودة والنظريات القواعد تطبيق

 ، والتطبيقي النظري  الجانب عن املنبثقة املعلوماتب الاهتمام هذا بحثنا خالل من حولنا ولقد 

 و للمالية العامة املديرية إلى املسندة و قانونا املخولة املهام جميع حول  امليداني العمل في التركيز تم حيث

 . نهايتها غاية إلى بدايتها من امليزانية وتنفيذ إعداد مرحلة ناقشنا حيث مستغانم لبلدية الوسائل

 مستغانم بلدية عن ملحة:  ل ألاو  املبحث

 مستغانم بلدية تعريف:  ألاول  املطلب

 : مستغانم ببلدية تعريف -1

 111 ب العاصمة الجزائر عن تبعد الجزائري  الغربي الشمال في تقع حيث عام مرفق عن عبارة هي 

 وشرقا ماشم حائی ، الدين خير ، بودينار عين بلدية جنوبا و املتوسط ألابيض البحر شماال يحدها كلم

 ساحل على و ،9 كلم 11 قدرها مساحة على تتربع هي و مزغران بلدية غريا و ، رمضان املالك عبد بن بلدية

 . نسمة 901111:  به 9100 سنة إلحصائيات وفقا السكانية كثافتها ،وتبلغ م 00911 طوله

 إحصائيات - 2

 1 : البلدية تأطير

 0101: للعمال إلاجمالي العدد

 01 لتأهيلا أعوان عدد

 .90: التأطير أعوان عدد

 966:  التحكم أعوان عدد

  020:  التنفيذ عمال عدد

 بنيوي  هيكل تكوين يمكننا" مستغانم لبلدية" الخاصة الشاملة الفنية البطاقة لهده التعرض بعد 

 . للبلدية تنظيمي

                                                           
1
 10 10/09/9100 بتاريخ املوقوفة املتعاقدين و الدائمين للعمال الاسمية ئمةالقا من - 
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 للبلدية التنظيمي الهيكل: الثاني املطلب

 

 البلدية رئيس ديوان

 

 العام ألامين

 

 الطريق مصلحة

 

 العامة ألامانة

 

 املكانيك مصلحة

 الزفت مصلحة

 

 امليزانية و املحاسبة مصلحة

 

 الصفقات و يزالتجه مصلحة

 

 الزجاج مصلحة

 

 البلدية أمالك مصلحة

 

 الاقتصادي النشاط مصلحة

 ألاشغال مديرية العامة و التنظيم مديرية

 

 الوسائل و املالية مديرية

 

 التعمير و البناء مديرية

 املدنية الحالة مصلحة

 

 و الادارة مصلحة

 

 املوارد مصلحة

 

 الرخص مصلحة

 

 متابعة مصلحة

 

 ألامالك مصلحة

 

 آلالي الاعالم مكتب

 

 ألارشيف مكتب

 

 الطباعة مكتب

 

 املنزاعات مكتب
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 ۔والوسائل املالية مديرية تقديم: الثاني املبحث

 ۔ والوسائل املالية مديرية تعريف:  ألاول  املطلب

 تجسيد في مصالحها مختلف خالل من بارزا دورا مستغانم لبلدية الوسائل و املالية مديرية تلعب 

 : كالتالي مصالح اربعة من تتكون  انها بتضح التنظيمي الهيكل من حيث للبلدية املالية الحركة

 املحاسبة و امليزانية مصلحة . 

  العمومية الصفقات و التجهيز مصلحة  

 البلدية املالك مصلحة  

  الاقتصادي النشاط مصلحة 

 كما تطبيقها على السهر على وتعمل لها املخولة املهام تجسد لها تابعة مكاتب مصلحة لكل حيث 

 املصلحة و املكاتب مع السياق نفس في مهامها وتمحور  لكثرتها بذكرها متق لم اخرى  فروع الى املكاتب تنقسم

 . 1 عنها املنبثقة

 .  الوسائل و املالية املديرية مهام: الثاني املطلب

 : التالية الرئيسية املهام املديرية هذه تتولى 

 سنة لكل الاداري  الحساب و الاضافية و ألاولية التقديرية امليزانية اعداد. 0

 sommier للبلدية الارتكازي  السجل في وتسجيلها املنقولة و العقارية املمتلكات جميع بجرد القيام .9 

consistance 

 . الطلبية وسندات الحوالات و املحاسبتية الدفاتر جميع مسك. 1

 املحددة املواعيد في الاجراءات متابعة و املوارد تحصيل. 0 

 .للبلدية التنموية باملشاريع الخاصة تفاقيةوالا الصفقات جميع ابرام على السهر -1

 2البلدي الشعبي املجلس الرئيس املالية التقارير جميع رفع -0

 والوسائل املالية مديرية التنظيمي الهيكل:  الثالث املطلب 

  الوسائل و للمالية الفرعية املديرية -

 : كمايلي تتلخص مصالح ثالث على تحتوي ۔ 

 

 

                                                           
1
 مستغانم لوالية املحلية الادارة مديرية طرف من عليها املصادق 19/16/9100 بتاريخ 11/  9100 رقم املداولة - 

2
 01/16/0221 بتاريخ  90/21 رقم للمحاسبة العضوي  القانون  - 
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 : املحاسبةو  امليزانية مصلحة. 1 

 و کشوف اعداد و بالبلدية الخاصة امليزانية تسيير و للعمال الرواتب تنظيم و ترتیب في مهامه تكمن حيث 

 . املالية الوضعية متابعة و امليزانية تقديرات مختلف تجمیع ايضا و الفواتير

 : العمومية الصفقات مصلحة -2

 بإنشاء املكتب يقوم حيث ، باملؤسسة الخاصة الصفقات جميع انشاء املكتب هذا بها يقوم التي املهام ومن 

 في بنشرها يقوم و ، عليها املوافقة اجل من الداخلية وزارة إلى ارسالها و عقدها املراد بالصفقة الخاص الشروط دفتر

 سةبدرا يقوم ثم املديرية رئيس بحضور  فتحها و امللفات باستقبال املكتب هذا يقوم ثم من و الرسمية الجريدة

 الشخص اسم بإرسال تقوم اختياره بعد و املناسب امللف اختبار اجل من ، املكتب املوظفين مستوى  على امللفات

 الرسمية للجريدة

 :  التجهيزات و العامة الوسائل مصلحة -3

 على املسؤول وهو ممتلكاتها على و بالبلدية مايتعلق كل على باملحافظة املكتب هذا بها يقوم التي املهام من 

 .الخ...  السيارات وحضيرة البلدية نظافة

 البلدية امليزانية وتنفيد اعداد:  الثالث املبحث

 املعلومات جمع مرحلة:  ألاول  املطلب

بصفتها  ألاخيرة هذه للبلدية التابعة املمتلكات وتثمين املحلية امليزانية تسير بتقنيات الجانب هذا يتعلق 

 املقيمين للمواطنين الاساسية الحاجة تلبي ان و العمومية الخدمة بمهام تتكفل نأ عليها يجب فاعدية محلية جماعة

 . نفقاتها تغطية اجل من مالية بموارد تزود أن عليها فينبغي الدفع وأجية نفقات لها لذلك إقليمها في

 وتسير صترخي جدول  أيضا هي و للبلدية إلايرادات و بالنفقات خاص توقعات كشف البلدية ميزانية تعتبر 

 .هذا التطبيقي عملنا في ستلمسه ما وهذا البلدية ملصالح الحسن بالسير يسمح

 : املعلومات جمع مرحلة -1

 الوسائل و املالية مديرية رئيس يقوم للبلدية العام ألامين إشراف وتحت حيث مرحلة أهم املرحلة هذه تعد  

 على مديرية كل بمتطلبات املتعلقة املعلومات جل حصاءإ و بجمع للبلدية التابعة املديريات جميع مع بالتنسيق و

 الاعتبار أخذ مع إعداده تم( 0-ن) إداري  حساب آخر إيرادات و نفقات على باالستناد املالية التقارير وإعداد حدا

 : على مستندا املوالية السنة خالل وقوعها املحتمل الطارئة النفقات

 ( املختلفة املصالح جاتاحتيا) املقبلة للسنة التمويل برامج  -

 . بها القيام املزمع الترميمات و ألاشغال مخطط -

 ۔العمل ولوازم الخفيفة باملعدات التجهيز مخططات -

 (ألاجور  لرفع القوانين تدخل) ألاجور  و ألاسعار تطور  -

 ( خال.....  الترفية الانتداب النقل التقاعد)  حدوثها املرتقب العمال وحركة التوظيف مخططات -
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  بامليزانية الخاصة املالية السنة خالل تجسيدها املزمع التنموية البرامج احصاء -

 . املفصل تقرير مع ترفق املعلومات كل -

 الايرادات -

( ن) الجارية املالية للسنة التحصيل سندات وكذلك( 0-ن) مالية سنة الخر الاداري  الحساب الى باالستناد 

TITRE DE RECETTES هناك أن غير( 0+ن) املالية السنة خالل تحصيلها املحتمل لاليرادات التوقعات يةبعمل نقوم 

 منها ونذكر اجباريا تحصيلها يجب حقيقية ایرادات لكنها و التوقعات ضمن التدخل ایرادات

 الاسواق املغطاة وألاسواق املهنية املحالت التجارية املجالت املساكن)  بالعقارات الخاصة الايرادات، 

 و العقارات للجميع قائمة تعد حيث البلدية ممتلكات وتثمين إضفاء شانه من ما وكل(  الخ. واريةالج

 احصاء فيها يتم قبله مؤشرة من( العمومي املحاسب) الخزينة امين مع بالتنسيق و البلدية ممتلكات

 .املوالية للسنة استثناء دون  و عامة بصفة املداخيل

  الجبائية البطاقة (FICHE DE CALCUL  )املوارد تشمل جميع للضرائب العامة املديرية قبل من املرسلة 

 .  للبلدية الجبائية

  هي و البلدية حساب إلى سنوية بصفة الجولة الوالية طرف من املرسلة املالية إلاعانات: 

 ماء غاز نففات و ألاجور ) إلاجبارية  النفقات لتغطية موجهة subvention du préquation التوزيع معادلة اعانة -

 .( واملنقوالت العتاد تامين الكهرباء

 . الجبائية القيمة نقص منح -

 . التخصيص طابع تحمل الخاصة الاحتياجات ذوي  و باملسنين الخاصة إعانات  -

 التخصيص طابع تحمل املدرس ي العتاد صيانة اعانات -

 .  التخصيص طابع تحمل ، املدرس ي الاطعام اعانات -

 التخصيص طايع تحمل الابتدائية املدارس يانةص اعانات -

 جمع بعد اخرى  اغراض في استعمالها و تحويلها او استغاللها اليمكن يعني تخيص طابع تحمل اعانة كل 

 الخاصة املواد و ألابواب جميع على بتقسيمها نقوم البلدية ميزانية في کایرادات إلاعانات جميع ادراج و املعلومات

 .ييرالتس قسم بنفقات

 التجهيز قسم . 

 من ممونة تنموية شكل مشاريع في لتجسيدها التجهيز قسم إلى وتوجيهها التسيير قسم من%  01 بأفتطاع القيام * 

 البلدية ميزانية

  : امليزانية مشروع دراسة 1.1

 املكونة للبلدية ةوالاقتصادي املالية الشؤون ولجنة للبلدية العام ألامين رفقة دراستها يتم امليزانية اعداد بعد 

 املزمع التنموية املشاريع على الاتفاق و بمادة مادة و بیاب باپ امليزانية اقسام مناقشة يتم حيث منتخبين من
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 امليزانية ضمن تدرج لم ایرادات ادراج او النفقات لتقليص والاراء الاقتراحات وابناء السنة هذه خالل تجسيدها

 محتمل عجز أي حدوث لتفادي

 : امليزانية على لتصويتا 2.1  

 :التالية بالوثائق مرفوقة عليها للمصادقة البلدي الشعبي املجلس إلى تقدم امليزانية مشروع دراسة بعد 

 .  والنفقات الايرادات دفتر -

  التنوية البرامج دفتر:  املالحظات دفتر  -

  للعمال الاسمية قائمة  -

 منوحةامل إلاعانات مقررات و الجبائية البطاقة  -

  البلدية حضيرة قائمة  -

 منافشة و دراسة بعملية البلدي الشعبي مجلس أعضاء ايضا يقوم املعقد و املكلف العمل هذا وبعد 

 .للبلدية العامة السياسة تمس التي إلانشغاالت و أسئلة كل وطرح تعديالت اقتراح في حق وله املالية التقديرات

 تدرج مداولة إلى باإلضافة السابقة بالوثائق ترفق امليزانية على لبلديا الشعبي املجلس أعضاء مصادفة بعد 

 هدا و عليها اللمصادقة الوصية الجهة الى ترسل و إلايرادات و بالنفقات الخاصة لالعتمادات النهائية املجاميع فيها

 . 10/01 تاريخ قبل

 امليزانية على املصادقة:  الثاني املطلب

 والي طرف من يتم عليها املصادقة فاعتماد نسمة الف 911 من اكثر قسمتها تقدر مستغانم بلدية کون  

 .الدائرة رئيس طريق عن له ترسل حيث الوالية

 املجلس الى تعاد اخطاء و مالحظات تسجيل حالة في و واحد شهر أجل في امليزانية على املصادقة تتم حيث 

 املجلس رئيس باسم عليها موص ي مؤقت رفض رقيةب طريق عن املدرجة املالحظات التعديل و لتصحيح الشعبي

 . عليها للمصادقة( الوالي) الوصاية إلى تعاد التصحيح وبعد البلدي الشعبي

 منها نسخ ارسال يتم حيث للتنفيد قابلة حقيقية ميزانية الى ميزانية مشروع من تتحول  عليها املصادقة بعد 

 . اختصاصه في كل التنفيد و للمراقبة ليميااق املختصين الخزينة أمين و املالي املراقب إلى
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 9102 مليزانية ميدانية دراسة:  رابعال املبحث

 :بلي فيم إليهما نتطرق  للتجهيز قسم و للتسيير قسم هما قسمين إلى البلدية ميزانية تنقسم 

 التسيير قسم:  ألاول  املطلب

 إلايرادات. 1 

 سيرالت قسم إيرادات يمثل( :10-11) رقم جدول 

 دج 660.100.100.11 إلاضافية امليزانية تقديرات

 دج 00.999.000.61 الخاص الترخيصات

 دج 211.902.221.01 التقديرات ع مجمو

 دج 0.121.000.001.62 إلانجازاته

 مقارنة إلايرادات إنجازات نسبة أن نجد النتائج هذه عرض خالل من للبلدية الاقتصادية املصلحة:  املصدر

 . دج  001.000.006.02 مبلغ وتمثل%   01.96 ب الزائدة النسبة تقدر إذ%   001.96 تجاوزت قد تهابتقديرا

 طبيعتها حسب إلايرادات انجازات يمثل( : 19-11) رقم الشكل

 

 

 املصلحة إلاقتصادية للبلدية: املصدر 
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 ألابواب حسب لإليرادات يمثل( : 19-11) رقم الجدول 

البا

 ب

 النسبة إلانجازات التحديدات اتالتقدير  التعيين

 011.01 % 022.119.211.11 022.119.211.11 026.011.111.11 املالية املصالح 211

 010.10 % 60.021.190.11 60.021.190.11 00.999.110.61 الدائمين املستخدمين أعباء و أجور  210

 000.66  % 606.011.91 606.011.91 060.111.11 العامة إلادارة مصالح و وسائل 219

 09911.11 % 10.011.11 10.011.11 111.11 املنقوالت و العقارات مجموعة 211

 000.12 % 09.002.611.00 09.002.611.00 00.111.011.11 الطرق  210

 00091.11 % 099.611.11 099.611.11 911.11 الشيكات 211

 1.11 % 1.11 1.11 911.11 العمومية إلادارية املصالح 201

 901.60 % 101.111.11 101.111.11 021.111.11 املدرسية الاجتماعية املصالح 201

 906.00 % 10.111.11 10.111.11 09.011.11 الثقافة و الرياضة و الشباب 200

 92.00 % 2.101.111.11 2.101.111.11 11.222.220.11 املباشرة الاجتماعية املساعدة 291

 املنتجة) بالبلدية الخاصة ألامالك 210

 (للمداخيل

00.010.290.11 00.101.100.11 00.101.100.11 % 000.09 

 001.99 % 101.196.020.21 101.196.020.21 166.621.601.11 ةالجباي ناتج 201

 011.11 % 992.160.001.11 992.160.001.11 992.160.001.11 املشتركة ألاموال مصلحة ممنوحات 200

 001.96 % 0.121.000.001.62 0.121.000.001.62 211.902.221.01 املجموع

 الاقتصادية املصلحة من معلومات: املصدر
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 9102 سنة خالل املحصلة الايرادات يمثل( : 11-11) رقم الجدول 

 9102 لسنة إلاداري  الحساب: املصدر

 عنه ماسينجم اوهذ التقديرات فاقت قد املالية السنة خالل املحصلة إلايرادات أن نالحظ الجدول  خالل من

 :مالي عجز إي من خالي امليزانية مشروع فان وعليه املوالية السنة في يستخدم فائض

 

 النفقات -1

 9102 لسنة التسيير قسم نفقات يمثل( :10-11) رقم جدول  -9

 دج 660.100.100.11 إلاضافية امليزانية تقديرات

 دج 00.999.000.61 الخاصة الترخيصات

 دج 211.902.221.01 التقديرات مجموع

 دج 101.609.001.10 التجديدات

 دج 091.610.000.00 إلانجازات

 دج 00.100.211.00 لإلنجاز الباقي

 9102 لسنة إلاداري  الحساب: املصدر

 جمع ان يدل وهذا للنفقات بالنسبة التوقعات من اقل كانت الانجازات ان الجدول  خالل من نالحظ 

 وهذا دج  990.009.961.02 ب يقدر قرق  عن افرز  امليزانية تنفيذ الن طلوبامل بالشكل تكن لم املعلومات

 .التسيير سوء على اخرى  جهة من يعبر فهو(  مالي فائض تشكيل)  للبلدية بالنسبة ايجابي انه رغم

 

 النسبة لإلنجاز البافي إلانجازات التحديدات التقديرات التعبين الباب

 26.96 % 1.11 911.191.019.11 911.191.019.11 910.191.019.11 املالية املصالح 211

 00.00 % 096.210.121.12 190.101.061.01 011.100.000.99 الدائمين املستخدمين أجور 

 90.09 % -11.601.009.10 6.011.111.11 12.901.009.10 الخاصة ألاموال

 02.11 % -99.100.010.00 11.211.901.10 01.111.111.11 العمومية إلانارة مصاريف

 01.00 % -00.011.612.10 010.206.006.00 069.102.010.60 مختلفة نفقات

 00.00  % -990.009.961.021 091.610.000.00 211.902.221.01 النفقات مجموع
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 ألابواب حسب التسيير قسم لنفقات مفصل جدول ( :11-11) رقم الجدول 

أجور وأعباء  210

 املستخدمين  الدائمين 
011.100.000.99 190.101.061.01 190.101.061.01 1.11 %00.00  

وسائل  ومصالح الادارة   219

 العامة 
00.100.011.10 00.020.000.00 01.109.111.01 0.002.091.00 %  00.12 

مجموعة العقارات   211

 واملنقوالت 
10.001.009.16 09.000.606.60 01.106.001.21 0.620.010.20 %  00.01 

 01.00   % 0.060.101.21 01.006.610.90 00.292.296.00 20.201.606.00 الطرق   210

 61.02 % 1.11 90.121.601.06 90.121.601.06 11.111.011.11 الشبكات   211

املصالح الادارة   201

 العمومية 
0.020.012.09 0.611.111.16 0.000.092.10 016.601.10 % 00.01  

اعياء  املساهمة في 200

 التعليم 
911.111.11 01.101.91 01.101.91 1.11 % 0.10 

 60.10 % 1.11 601.011.11 601.011.11 0.111.111.11 الامن  والحماية املدنية  209

 املساهمة  الاجتماعية  201

 املدرسية 
9.061.111.11 9.011.200.16 9.101.610.20 966.000.00  %  61.12  

 الشباب  والرياضة 200

 والثقافة 
90.012.200.01 90.011.221.06 90.011.221.06 1.11 % 20.11  

املساعدة الاجتماعية    291

 املباشر 
02.010.601.11 90.001.061.90 06.092.000.10 6.100.190.91 %  10.11 

النظافة العمومية    290

 والاجتماعية 
0.011.111.11 201.016.01 201.016.01 1.11 % 60.00  

الامالك  الخاصة    210

املنتجة )بالبلدية 

 (املداخل 

0.061.110.01 000.921.00 000.921.00 1.11 % 2.21  

  011.11 % 1.11 1.120.000.09  1.120.000.09 1.120.000.09 نائج الجنائية  201

00.100.211.0 091.610.000.00 010.609.001.10 211.902.221.01 املجموع

0 

% 00.00  

 9102 لسنة إلاداري  الحساب :املصدر

 يعادل مادج     091.610.000.00 مبلغ أنفقت قد البلدية أن نجد الجدول  لهذا دراستنا خالل من 

 ألاموال يمثلدج   00.100.211.00 بمبلغ املقدر و إلانجاز باقي و بالتقديرات، مقارنة %  00.00 نسبة

 رقم امللحق ضمن املسجلة و 9102 املالية السنة لقغ بعد من وصلت فواتير ذلك إلى أضف املتبقية الخاصة

 :كاآلتي إلاداري، للحساب املرفق 10
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 املالية السنة فيها غلق تم التي املبالغ يمثل(: 10-11) رقم الجدول 

 دج 192.120.10 الشباب تشغيل أجور   -0

 دج 0.016.611.11 %( 011 املعوقين) املزمنة ألامراض ذوي  و العجزة مساعدة في  -9

 دج 1.169.111.11 للمكفوفين   لحماية الاجتماعيةا في  -1

 دج 1.192.211.11 املسنين ألاشخاص مساعدة  -0

 دج 6.611.000.10 الخاصة ألاموال مجموع  -1

 (9102 إلاداري  الحساب: )  ملصدرةا

 التسيير قسم حوصلة(: 10-11) رقم الجدول 

 % ( -،+) الفارق  إلانجازات التقديرات التعيين

  001.96  % 001.000.006.02 0.121.000.001.62 211.902.221.01 إلايرادات

 00.00  % - 990.009.961.02 091.610.000.00 211.902.221.01 النفقات

 100.011.092.06 الفائض

 (9100 إلاداري  الحساب: ) املصدر

 الفائض أن مدام و النفقات و إلايرادات بين فرق  خفاك انه نالحظ التسيير لقسم دراستنا خالل من 

 .جيدة وضعية في التسير أن يعني هذا أجابي
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 9102 لسنة املقدمة الانجازات( : 11-11) رقم الشكل

 

 (9102 إلاداري  الحساب: )املصدر

 أن جليا لنا ينضج النفقات و إلايرادات من لكل إلانجاز نسبة وخاصة التسيير لقسم تفحصنا بعد 

 امليزانية إلى وسيرحل دج 100.011.092.06 قدره فائضا تمثل ،9102 اليةامل السنة غلق عند املحققة النتيجة

 .   9191 لسنة إلاضافية
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 النفقات و إلايرادات العمومي التجهيز قسم يشمل: العمومي التجهيز قسم الثاني املطلب

 :  إلايرادات -1 

 العمومي التجهيز لقسم إلايرادات يمثل(:16-11) رقم الجدول 

 دج 169.110.006.00 إلاضافية امليزانية تقديرات

 دج 969.191.601.00 الزيادة

 دج 600.600.260.01 التقديرات مجموع

 دج  060.102.610.20 التحديدات

 دج 060.101610.20 إلانجازات

 دج 200.111.11 لإلنجاز الباقي

 9102 املالية السنة يةفاضإلا  املديرية املصدر

 باسترجاع الخاصة 9106 و 9100  لسنتي املدفوعة غير ألاقساط في اداتإلاير  إنجاز باقي يتمثل 

 للبلدية الحضري  النقل ملؤسسة املمنوح الفرض

 النفقات -3

 العمومي التجهيز لقسم النفقات يمثل(:12-11) رقم الجدول 

 دج 100.610.006.00 إلاضافية امليزانية تقديرات

 دج 969.191.601.00 الزيادة

 دج 601.010.260.01 اتالتقدير  مجموع

 دج 006.621.910.00 التحديدات

 دج 921.000.260.00 إلانجازات

 دج  066.009.911.19 لإلنجاز الباقي

 9102 املالية لستة ألاولية امليزانية: املصدر
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 النفقات جاز إن نسبة(: 01-11) رقم الجدول  

 

 ( 9102 إلاداري  الحساب: ) املصدر

 قدر انجاز باقي و % 11.61 تجاوزت قد النفقات إنجاز نسبة أن نالحظ املعطيات هذه خالل من 

 مؤخرا تنفيذها في شرع التي البرامج من جملة منها يمثل إذ ،دج  066.009.911.19  بمبلغ

 : كاألتي موضحة هي و%  00.00و التي تقدر بنسبة  ،دج  192.102.121.61بمبلغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 لإلنجاز الباقي املبلغ البرنامج تسمية القيد الرقم

 01.111.111.11 لطفي العقيد بحي إدارية ملحقة انجاز و دراسة 2111-961 01/9106

 09.161.162.00 املتحرك العتاد اقتناء 2101-909 10/9106

 010.061.111.11 الابتدائية املدارس تأهيل وإعادة ترميم 2111-960 02/9116

 91.110.006.61 للمطالعة قاعات و بلدية مكتبات ثالث انجاز 2111-961 12/9100

 02.602.122.91 ب-أ - مجزأ الصفراء بعين مغطاة سوق  جازان و دراسة 2161-961 00/9106

 11.111.111.11 د -ج - مجزا الصفراء بعين مغطاة سوق  انجاز و دراسة 2161-961 06/9106

 01.111.111.11 للمدينة املرور مخطط تنفيذ 2100-961 01/9100

 00.191.010.92 لطفي العقيد نهج تهيئة 2100-961 11/9100

 912.102.121.61  املجموع 
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 للتنمية البلدي املخطط إطار في املمولة البرامج يمثل(:00-11) رقم الجدول 

 

 ( 9102 الاداري  الحساب: ) املصدر

 بمبلغ هاانجازات قدرت التي RD للتنمية البلدي املخطط إطار في املمولة البرامج إضافة 

 خاصة عقارية إيرادات مصدره دج 2.021.190.99 مبلغ تسوية تم قد أنه العلم مع ، دج 001.221.060.60

 9102-16-90 في املؤرخة 02 رقم للمداولة وفقا البحري، الصيد مدرسة لصالح أرض قطعة عن بالتنازل 

 :التالية التجهيز امجبر  على املبلغ هذا تقسيم تم فقد و  9102-16-10 بتاريخ عليها املصادق

  

 

 

 

 

 

 

 الرقم

 

 الزيادة ألاولي املبلغ البرنامج تسمية

 

 النهائي املبلغ

 

 2.010.001.01 0.111.111.11 0.210.001.01 جبلي بحي تجارية محالت إنجاز 90/9110

 0.016.012.00 0.111.111.11 0.016.012.00 البحوث و الدراسات مصاريف 10/9110

 يحي بالكهرباء الربط و الخارجية الهيئة 91/9116

 وملحقة مكتية حضانة،) إلاداري صالمندر

 (إدارية

- 1.111.111.11 1.111.111.11 

 911لحي  الثقافي للمركز الخارجية التهيئة 90/9116

 مسكن

- 0.021.190.99 0.021.190.99 

 91.601.001.02 2.021.190.99 00.101.602.90 املجموع 
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 املالية السنة نهاية عند غلقها تم التي البرامج يمثل: (:09-11) رقم الجدول 

 

 (9102 الاداري  الحساب) : املصدر 

 

 بمبلغ ةاملتبقي أموالها وقدرت املالية السنة نهاية عند غلقها تم برامج( 16) هناك أن إلى إضافة 

 :أدناه املبين للجدول  وفقا دج،  1.602.091.01

 العمومي التجهيز قسم حوصلة

 يمثل حوصــلة قســم التجهيـز العمومـــي(: 01-11) رقم الجدول 

 دج 060.101.610.20 إلايرادات 

 دج 921.000.260.00 النفقات

 دج  021.010.601.00 فائض قسم التجهيز 

 ( 9102لقسم التجهيز  دفتر املالحظات: )املصدر 

 .من خالل قراتينا لقسم التسيير العمومي تبين أن هناك فائض على مستوى هذا القسم  

 املتبقي  املبلغ البرنامج تسمية القيد الرقم

 00.201.00 ملحقاتها و البلدية مقر تهيئة 2111-961 19/9109

 0.102.299.11 املتحرك العتاد تصليح و الغيار قطع اقتناء 2101-961 11/9100

 91.291.00 الامتياز طريق عن املنزلية القمامات رفع 2191-961 10/9101

 .010.000.16 بخروبة إلادارية امللحقة و الثقافي للمركز الخارجية التهيئة 2100-961 10/9100

 102.090.90 اللعب ساحات تهيئة 2100-961 16/9101

 02.990.11 أديبال مزدوج طریق انجاز 2100-961 09/9101

 1.910.00 مسکن 011 بحي التجارية للمحالت املحاذي الطريق تهيئة 2100-961 00/9101

 0.110.120.01 للبلدية العام لألمين وظيفي سكن انجاز 2100-961 92/9100

 1.602.091.01  املجموع 
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 الحوصلة العامة لتقسيم التجهيز العمومي و التسيير :  املطلب الثالث 

 التسير و العمومي التجهيز لقسم العامة الحوصلة مثلي(: 00-11) رقم الجدول 

 لإلنجاز الباقي جازاتإلان التحديثات البيان

 إلايرادات النفقات إلايرادات النفقات إلايرادات النفقات

 1.11 00.100.211.00 0.121.000.001.62 091.610.000.00 0.121.000.001.62 010.609.001.10 التسيير قسم

التجهيز  قسم

 العمومي

006.261.910.00 060.012.610.20 921.000.260.00 060.101.610.20 066.009.911.19 200.111.1

1 

200.111.1 119.000.911.06 0.660.210.226.61 0.100.161.026.61 0.669.211.226.61 01.00.009.210.11 املجموع

1 

 - - 911.021.002.11 911.021.002.11 911.021.002.11 911.021.002.11 61 الحساب

 - - 1.11 1.11 1.11 1.11 011 املادة

املجموع 

 الحقيقي

0.100.902.061.11 0.069.010.602.61 600.129.102.61 0.060.001.602.61 119.000.911.06 200.111.1

1 

 110.911 - - 600.010 - 100.016.120.90 الفائض

املجموع 

 املتساوي 

0.069.010.602.61 0.069.010.602.61 0.060.001.602.61 0.060.001.602.61 119.000.911.06 119.000.9

11.06 

 ( 9100 الاداري  الحساب من ألاولى الصفحة: ) صدرامل

بـ  قدر  ميزانيتها في فائضا حققت البلدية أن يتضح 9102 الاداري  للحسابمن خالل املوازنة  

  . أخرى  تنموية مشاريع تحقيق في يستغل 9191 الاضافية امليزانية إلى برحل جد 119.000.911.06
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 خالصة

 بعدة تمر ظهورها حتى إعدادها بدء من امليزانية ان نالحظ التطبيقي الجانب في إليه تطرقنا ما خالل من 

 تتم أن بعد والاعتماد التصديق و الانجاز مرحلة تأتي ثم شروعنا بعد حتى التحفيز و الاعداد مرحلة هي و مراحل

 وفقا بالبلدية بالصرف ألامر طرف من يحضر امليزانية مشروع أن ، السلطة طرف من عليها املوافقة و مناقشتها

 التغطية اثناء للمؤسسة يتبين فد ألاخرى  واملصالح امليزانية ملصلحة النقدية املساعدة مع الوزارية للتعليمات

 نجد او لها املخصصة النفقات ملواجهة كافية غير بها الواردة إلاعتمادات بعض املالية السنة خالل ألاولية للميزانية

 بإرسال الفروض لطلب املؤسسة فتلجأ جديدا اتفاقا ملواجهتها تقتض ي و امليزانية إعداد عند متوقعة تكن لم ظروفا

 .العجز هذا مواجهة اجل من إضافية ميزانية منح على للموافقة الوصية للسلطة مبررة وثيقة
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 الخاتمة

 من املواطن إلى ألاقرب لكونها ة،الدول حرم في قاعدية سياسية إجتماعية إدارية مؤسسة أهم البلدية تعتبر

 أنها على كبيئة للبلدية تعترف أن علينا يفرض مما حاجياته بتلبية وانشغالها أولوياته ومعرفة لواقعة معايشتها خالل

 كثيرة ومهام ووظائف عدة وانشغاالت عديدة مسؤوليات عليه تحمل يجعلها مما الدولة قوام في ألاساسية النواة

 تقع عاتقها وعلى الدولة صورة تمثل وهي طبيعتها، كانت أيا حاجياتهم تلبية لطلب الجميع دمقص فهي ومتشعبة

 .املحلية بالتنمية التكفل مسؤولية

 الدراسة هذه خالل ومن.  عاتقها على امللقاة ألاعباء ملواجهة بها خاصة ميزانية منحها املشرع أوجب عليه 

 :التالية النتائج إلى توصلنا

 بما أهدافها وتحقيق حال أحسن على بوظائفها للقيام املحلية الجماعات يد في أداة هي لديةالب ميزانية 

 السنوية، والنفقات لإليرادات تقديرات جدول  عن عبارة هي البلدية ميزانية. املنتهجة العامة سياستها مع يتماش ى

 إلاطار تتم وتنفيذها وتحضيرها دهاإعدا عملية وأن املحلية الجماعات مصالح لتسيير فعالة أداة فهي ذلك وعلى

 لضمان مختلفة رقابته هيئات أعين تحت تتم البلدية ميزانية نتفيذ عمليات أن كما.. القانون  حدده الذي

 املشرع قام بحيث البلدية مليزانية الجيد والعقالني الجيد التنفيذ ضمان قصد وذلك۔ ومصداقيتها شرعيتها 

 على الحفاظ وهو واحد هدف في تشترك ومتنوعة مختصة لهيئات البلدية مالية على ةالرقابي املهام بإسناد الجزائري 

 تطبيق إلى تهدف التي والتنظيمات القوانين من بمجموعة الرقابية الهيئات هذه زودت ولقد البلدية مالية

 بحيث الحقة، ورقابة قةساب رقابة إلى البلدية مالية تنفيذ على الرقابة وتتنوع العمومية املالية نظام إستراتيجيات

 هذه رغم أنه إال العمومية املالية على الرقابة فيه تجري  الذي الزمن من أسماعه الرقابة من النوع هذا يستمد

 غاية إلى والتحضير إلاعداد في والصرامة والدقة بالبلدية خاصة ميزانية منح في الدولة انتهجها التي الصارمة السياسة

 .البلدية مالية تنفيذ على املمارسة الرقابة طبيعة في وكذا التنفيذ، إجراءات
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 ومحدودية الكافية املالية املوارد انعدام إلى راجع وذالك عجز من تعاني الجزائرية البلديات معظم أن إال 

 ينولتحس املحلية للتنمية إدارتها في الذاتي وليس املركزي  التمويل على تعتمد البلدية تبقى لذلك توسيعها، إجراءات

 :ييث إستقالليتها وتعزيز للبلدية املالية الوضعية

 طريق عن وذلك أمالكها بعائدات وإلاهتمام نفقاتها، تمويل في واحد مورد على البلدية اعتماد عدم 

 .الدولة يد في احتكارها وعدم الضريبة، فرض في للبلدية مسلطة إعطاء إستغاللهاء

 مشاريع بإقامة املالية املوارد محتودية على للتغلب والنائية، املجاورة منها خاصة البلديات مابين الشراكة تفعيل

 مجال في للتجاعة البلدية العقود على إلاعتماد ضرورة البلديات هذه مكان على بالفائدة تعود مشتركة تنموية

 املحلية جماعاتلل املشترك الصندوق  دور  تفعيل املركزية والسلطة البلدية بين تبرم التي إلاستثمارية املشاريع

 .املستخدمين بأجور  يتعلق فيما خاصة البلدية مالية في العجز لتغطية موارد وتخصص

 :منها البلديات إستفادة تسية بتحسين الجبائية املداخيل توزيع إعادة 

 تعقيدات من التخفيف مقابل التنموية، برامجها في البلدية إلعانة أداة يجعلها مما التقنية الرقابة تعزيز 

 ألاولوية إعطاء وكذا الذاتية الرقابة إطار في الدور  بهذا للقيام املنتخب البلدي الشعبي املجلس وتكمن املالية، الرقابة

 .املحلية البرامج املخططات

 املحلية الجباية على عميقة إصالحات إدخال يتطلب الواقع، أرض على الليلية املالية إلاستقاللية ولتجسيد 

 على املطبقة الضريبية للنسب أحسن توازن  إلى باإلضافة الجباية فرض في للبلدية الحرية ملكا إعطاء خالل من

 آليات تطوير وكذا الضريبي، والغش الضريبي للتهرب نظرا الضرائب، تحصيل آليات ووضع املحلية، الجماعات

 ۔للبلديات العمومي التسيير وأداوت
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 :الملخص 

 دورا تلعب فهي الحماية، الطب أو ضرر  عن للتعبير أو مصلحة لطلب املواطن، إليها يلجأ التي ألاولى العمومية الهيئة البلدية تعتبر  

. الاقتصادية والتنمية إلاقليم تهيئة في املساهمة وكذا السكان، حاجيات وتلبية الضرورية، املصالح وتسيير ألافراد مصالح إدارة في بارزا

 في صدر الذي البلدية قانون  وهو بها، خاص بقانون  0200 سنة منذ الدولة خصتها البلدية عاتق على الواقعة واملسؤوليات لألعباء ونظرا

وهي   التقليدية الخدمات توفير على التركيز بدل البلدية، النشاط أكثر تنموي  بعد وإعطاء الشعبية، املشاركة تفعيل نحو التوجه ظل

، والتي تحتوي على برنامج العمل املتفق عليه من طرف املجلس الشعبي املنتخب خاصة فيما يخص التنمية املحلية، والتكفل امليزانية

ومن أجل التطرق لهذا املوضوع الخاص  اذهو  .العمومية وكذلك صيانة وزيادة ممتلكات البلدية بمصاريف تسير مختلف املرافق

  فقا لثالث محاور أساسيةبامليزانية ارتأينا تقديم هذه املداخلة و 

 :ت املفتاحيةالكلما

  املرافق العمومية   /0  املجلس الشعبي البلدي  /1   التنمية  املحلية  /9    امليزانية البلدية     /0

 

Mots clés  

1 / Budget municipal 2 / Développement local 3 / Conseil populaire municipal 4 / Services publics 

Résumé  

La municipalité est le premier organisme public vers lequel le citoyen se tourne, pour demander un intérêt ou 

pour exprimer un préjudice ou une protection, car elle joue un rôle de premier plan dans la gestion des intérêts 

des individus et dans la gestion des intérêts nécessaires, en répondant aux besoins de la population, ainsi qu'en 

contribuant à la préparation de la région et au développement économique. Compte tenu des charges et des 

responsabilités incombant à la commune, que l’État a allouées depuis 1967 avec sa propre loi, qui est la loi sur la 

commune, qui a été promulguée à la lumière de la tendance à activer la participation populaire et à donner une 

dimension plus développementale à l’activité de la commune, au lieu de se concentrer sur la fourniture de 

services traditionnels, qui est le budget, qui contient le programme de travail Il est convenu par l'Assemblée 

populaire élue, notamment en ce qui concerne le développement local, et de prendre en charge les dépenses de 

fonctionnement des divers services publics, ainsi que l'entretien et l'augmentation des propriétés municipales. Et 

afin d'aborder cette problématique du budget, nous avons décidé de présenter cette intervention selon trois axes 

principaux 


