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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  : قال تعالى 

َوَال َتْعَجْل  َتَعاَلى اللَُّه اْلَمِلُك اْلَحقُّ ف"  

 ِباْلُقْرآِن ِمن َقْبِل َأن ُیْقَضٰى ِإَلْیَك َوْحُیُه 

  " َوُقل رَّبِّ ِزْدِني ِعْلمً 

  

 )114(ورة طه اآلیة س                                                                   



 

 

  داءــإهشكر و 



 

 

  كلمة شكر    

وال يسعني إال أن أسجد هللا  ,الحمد هللا الذي أعانني على إنجاز هذا البحث   

  .على توفيقه  وحمدا شكرا

 بلغيث عبد اهللا"الشكر واإلمتنان والتقدير لألستاذ الدكتور    بجزيل  أخص

  .على توجيهاته القيمة وكل مابذله من جهد في تحفيزي إلتمام هذا البحث  "

أعضاء لجنة المناقشة الذين شرفونا    بالشكر إلى األساتذة األفـاضلكما أتوجه  

  .بقبولهم وحضورهم لمناقشة هذه المذكرة  

التي لم تبخل علي بدعمها  " بوقراص رقية"كما أتوجه بالشكر إلى األستاذة  

  .تمام هذا البحث  إلوتشجيعها  

  .إلى كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسة بجامعة مستغانم  

  .إلى كل عامل وعامالت مكتبة الكلية بجامعة مستغانم  

إلى كل من وقف معنا ودعمنا من بعيد أو من قريب على إنجاز هذا العمل  

 .المتواضع بجهده ووقته ودعائه

  

  واهللا الموفق  

  

  



 

 

 اإلهداء                                          

اللهم إني أسالك  باسمك الطاهر الطيب المبارك الذي إذا دعيت به أجبت  

وإذا سئلت به أعطيت وإذا استفرجت به أفرجت أن تصلي وتسلم وتبارك على  

  :سيدنا محمدا وعلى آله يا كريم أما بعد

  بحث المتواضع أتقدم بإهدائه إلى  ال  بعد أن وفقني القدير العظيم إلتمام هذا

التي جعل اهللا الجنة تحت أقدامها والتي غمرتني بعطفها وحنانها وأنارت درب  

  :حياتي بحبها التي هي أحق الناس بحسن صحبتي  

وأطال في عمرها إلى الشخص الذي أنظر إليه   حفظها اهللا "أمي الغالية  "

واألخالق وكان لي درع أمان  فيطمئن قـلبي إلى الذي رباني على الفضيلة  

  .أحتمي به من نائبات الزمان وتحمل عبئ الحياة  

معهم إخوتي ليلة  إلى من تربيت  ,حفظه اهللا وأطال في عمره  " أبي العزيز"

الذي أتمنى له النجاح في مشواره الدراسي  ذهيبة   شهيرة محمد والمدلل بن,

ني وشجعني معنويا  الذي ساعد  " محمد األمين" إلى خطيبي وزوجي المستقبلي

                    "وصارة  "" سمية"خالل هذا البحث إلى كل زمالء ورفقـاء الدرب  

                                               

 "واهللا ولي نعمتي  "                                                                    

 



 

  

  مـقـــدمــــة 

 



 مقدمة                                                                                                          

 

 أ  

  سیاسي واالقتصادي القائم بها علینبني التنظیم اإلداري في أي دولة مهما كان النظام ال

  أجهزة وٕادارات مركزیة وأخرى ال مركزیة ولقد أخذت الجزائر كباقي الدول بنظام 

  الالمركزیة اإلداریة حیث یتضح ذلك من خالل تخلي السلطة المركزیة عن العدید من 

  االختصاصات للجماعات المحلیة والمتجسدة أساسا في البلدیة والوالیة قصد الوصول إلى 

  وبالرجوع إلى نظام , والتسییرأحسن الطرق التنظیمیة التي تزید من الفعالیة في التنظیم 

  یؤكد ویوضح مبدأ السیادة الشعبیة بمفهومها الحدیث الذي یقوم على  الحكم المحلي نجده

  وٕان تطبیق الالمركزیة ,حیاتهم وتحقیق احتیاجاتهم مشاركة المورد البشري في تسییر شؤون 

  تفرض استقاللیة الجماعات المحلیة إداریا ومالیا للقیام بجمیع المهام الموكلة لها ومن 

  مالي  استقاللالواضح القول أن االستقالل اإلداري لإلدارة المحلیة  یقتضي أن یصاحبه 

  الذي یؤكد المسؤولیة المالیة للوحدات المحلیة وبما أن البلدیة هي القاعدة اإلقلیمیة

  الالمركزیة في الدولة باعتبارها الجهاز أو الخلیة األساسیة والقاعدیة سیاسیا وٕاداریا

  ذلك ,افیا ولن یتسنى لها ذلك  إال بوجود موارد مالیة مستقلة ومخصصة لها اجتماعیا وثق

  أن الموارد المالیة تعتبر عنصرا أساسي لالستقاللیة البلدیة والتي تمكنها من ممارسة

  .ودعم قدراتها وتحقیق أهدافها السیما منها التنمویة , اختصاصاتها 

  سیة التي تؤثر على تمكن البلدیة الجزائریة من أهم األسباب الرئیإذ یعتبر العجز المالي 

  فكان ,المواطنین هي النفقات وباعتبار أن حاجات ,من القیام بالمهام األساسیة الموكلة لها 

  لزاما على البلدیة أن تبحث عن إیرادات مالیة محلیة تكفي لتغطیة هذه النفقات ومن ثمة 
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 ب  

  رد للوصول إلى هیكل التمویل المحلي وتطویر تلك الموا,البحث عن أفضل السبل لتعبئتها 

  .األمثل والذي یحقق التنمیة المحلیة للبلدیة بكفاءة وفعالیة 

  في كون موضوع الموارد المالیة للبلدیة موضوعا حساسا حیث تكتسي :تكمن أهمیة الدراسة 

  أهمیة كبیرة في معرفة مدى تنوع موارد البلدیة وكیفیة تحصیل لهذه الموارد من الناحیة 

  الفعلیة باإلضافة إلى كون هذا الموضوع یرتبط بواقع البلدیات التي تعاني عجزا في میزانیتها 

  .بسبب قلة لموارد المالیة المحلیة لها 

  وقد تعددت الدراسات المرتبطة بالموارد المالیة للبلدیة وبشكل خاص التي تصب في نفس 

  :الموضوع منها 

  حیث حاول ,في كتابه معالم تسییر شؤون البلدیة  "عبد الوهاب بوضیاف "دراسة الباحث _

  هذا األخیر إبراز عدة نصوص قانونیة وتنظیمیة التي ضبطت األحكام واإلجراءات الحسابیة 

  ولآلجال المطبقة في إعداد وتنفیذ میزانیة البلدیة والمحافظة على المال العام 

ـــة للباحـــث _ ـــد موفـــق"مقال ـــوان االســـتقاللیة " القـــادر  عب ـــة بعن ـــر مجل ـــة فـــي الجزائ المالیـــة للبلدی

  والذي حاول من خاللها الباحث إبراز واقع 2007\02األبحاث االقتصادیة واإلداریة العدد 

  العالقة المالیة للبلدیة بالسلطة المركزیة خاصة فیما یتعلق بالموارد المالیة للبلدیة من خالل  

  لمالیة التي تقدمها للبلدیة كإعانات تدخل السلطة المركزیة بواسطة التعلیمات والمساعدات ا

  :یتبادر في أذهاننا التساؤل األتي  هنا ومن

  ماهي التدابیر المحلیة المتخذة من قبل البلدیة من أجل تنمیة مصادرها المالیة ؟_
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 ج  

  :وتندرج تحت هذه اإلشكالیة مجموعة من األسئلة الفرعیة 

  ماهي الموارد المالیة للبلدیة ؟_

  وتدهور التمویل المحلي للبلدیة في الجزائر ؟ماهي أسباب ضعف _

  ماهي اإلجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائریة لترقیة وتثمین الموارد المالیة ؟_

  :الفرضیات 

  اعتمدت الدولة الجزائریة جملة من التدابیر على المستوى المحلي تهدف خاللها إلى تنمیة _

  .النهوض بهاالموارد المالیة للبلدیة من أجل تثمینها و 

  تسعى البلدیة جاهدة إلى البحث عن أفضل السبل إلیجاد الفجوة ومعالجتها من أجل تنمیة _

  .الموارد المالیة لها 

  :وللتمكن من اإلجابة على هذه التساؤالت فقد اعتمدنا على جملة من المناهج وهي 

  المنهج الوصفي باعتباره المنهج الذي یخدم ویقوم بدوره بتشخیص ظاهرة التمویل المحلي _

  فالمنهج الوصفي ال یقف عند تشخیص الظاهرة فقط بل یعتمد ,للبلدیات وتحلیلها بشكل أدق 

  .على تقویمها وٕایجاد الحلول المناسبة لها 

بتحلیـــل الظـــاهرة بـــالنظر إلـــى طبیعـــة اعتمـــدنا أیضـــا علـــى المـــنهج التحلیلـــي الـــذي یقـــوم بـــدوره 

  .الموضوع الذي یستوجب استظهار النصوص القانونیة وتحلیل مضمونها

  :صعوبات الدراسة

  :من الصعوبات التي واجهناها في ظل دراستنا هذه
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 د  

صعوبة الحصول علـى المراجـع وذلـك بسـبب غلـق المكتبـات العامـة والجامعیـة فـي ظـل هـذه _

  .19ئحة كوفیدبسبب جا االستثنائیةالظروف 

  :أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسـة إلـى معرفـة أهـم المصـادر التمویلیـة للبلدیـة أو أهـم المـوارد المالیـة للبلدیـة _

  . وما مدى فاعلیتها في تحقیق تمویل محلي ذاتي

  كما یهدف أیضا إلى معرفة التدابیر المحلیة التي تقوم بها البلدیة من أجل تثمین مواردها _ 

  . المالیة

  كما یجب األخذ بعین االعتبار الهدف الرئیس من هذه الدراسة التي تربط البلدیة بالسلطة _

  المركزیة من الناحیة المالیة ومدى تأثیرها على میزانیة البلدیة وخاصة أن هناك نسبة كبیرة 

  واالعتماد أصال إلى قلة الموارد المالیة الذاتیة من البلدیات التي تعاني عجزا مالیا مزمنا یعود 

  .بشكل كبیر على إعانات الدولة لمواجهة هذه المشكلة 

  :ولإللمام بهذا الموضوع قسمنا البحث إلى فصلین 

  .اإلطار النظري والقانوني للبلدیة في الجزائر ومواردها المالیة : الفصل األول

  .مفهوم البلدیة : المبحث األول

  .تعریف البلدیة: المطلب األول 

  . ف البلدیة اصطالحاتعری: أوال    

  .تعریف البلدیة في الدساتیر الجزائریة :  ثانیا   
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 ه  

  . والطبیعة القانونیة لها 10_ 11تعریف البلدیة في القانون : ثالثا   

  . 10_ 11الدور التنموي للبلدیة في القانون : المطلب الثاني

  في مجال االقتصادي  : :  أوال   

  .والتنمیة المستدامة والتخطیطمجال التهیئة  في:  ثانیا   

  .مجال االجتماعي في: ثالثا   

  میزانیة البلدیة ومصادر تمویلها: المبحث الثاني   

  مفهوم میزانیة البلدیة ومراحل إعدادها :  المطلب األول

  تعریف میزانیة البلدیة :  أوال  

  خصائص میزانبة البلدیة  :  ثانیا  

  مبادئ میزانیة البلدیة  :ثالثا 

  مراحل إعداد میزانیة البلدیة والرقابة علیها : المطلب الثاني

  مرحلة تحضیر میزانیة البلدیة :أوال  

  مرحلة التصویت على میزانیة البلدیة  :ثانیا  

  مرحلة المصادقة على میزانیة البلدیة  :ثالثا  

  تنفیذ میزانیة البلدیة والرقابة علیها: المطلب الثالث

  میزانیة البلدیةتنفیذ : أوال   

  الرقابة على میزانیة البلدیة :ثانیا   
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 و  

  مصادر تمویل میزانیة البلدیة : المطلب الرابع  

  مصادر التمویل الداخلیة:  أوال   

  مصادر التمویل الخارجیة :  ثانیا  

  .المالیة للبلدیة التدابیر المحلیة لتنمیة الموارد : االفصل الثاني 

  . أسباب ضعف المالیة المحلیة للبلدیة في الجزائر: المبحث األول

  .األسباب المالیة: المطلب األول

  .عدم تطابق الموارد مع األعباء: أوال   

  .محدودیة موارد میزانیة البلدیة :  ثانیا   

  .األسباب المرتبطة بالتسییر والتنظیم :المطلب الثاني

  .رد البشریةتدني مستوى التأطیر والتأهیل للموا:  أوال   

  .تكریس التبعیة القانونیة والعملیة المالیة للبلدیة : ثانیا   

  . 1984التقسیم اإلداري لسنة : ثالثا   

  .التدابیر المحلیة لتنمیة الموارد المالیة للبلدیة في الجزائر: المبحث الثاني

  . اإلصالح المالي:المطلب األول

  .إصالح النظام الضریبي: أوال   

  . إصالح مداخیل األمالك وتثمینها:ثانیا   

  .ترشید النفقات :ثالثا   
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 ز  

  .اإلصالح اإلداري والتنظیمي: المطلب الثاني

  .اإلصالح اإلداري:الأو   

  .اإلصالح التنظیمي:ثانیا  

  وفي الختام وضعت خاتمة سجلت فیها أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها من خالل 

 .دراستي لهذا الموضوع 



 

  

اإلطار النظري الفـصـل األول 

والقانوني  للبلدیة في 

 الجزائر ومواردها المالیة  
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  : تمهید

والعصـب الرئیسـي فـي حیـاة الجماعـات اإلقلیمیـة  تشكل المالیة المحلیـة العمـود الفقـري     

إذ تمكنها من أداء مهامها والوظائف الموكلة إلیهـا فـي أحسـن الظـروف واألحـوال مـن جهـة 

  .وكذا االستمرار في الحیاة والمحافظة على كیانها الهیكلي والتنظیمي من جهة أخرى

ـــة القاعدیـــة للتنظـــیم       ـــار البلدیـــة الجماعـــة اإلقلیمی السیاســـي واإلداري فـــي الـــبالد وباعتب

وألداء مهامهــا یتطلــب توفرهــا علــى مــوارد مالیــة تمكنهــا مــن بلــوغ أهــدافها وتحقیــق غایاتهــا، 

  .وهذه الموارد تختلف من حیث طبیعتها ومصادرها ودرجة تأثیرها

أمــا حجــم المــوارد المالیــة المتاحــة للبلــدیات، فــإن النتــائج المحققــة حالیــا علــى مســتوى و      

ت الجزائــر الزالــت دون المســتوى المطلــوب وتبقــى قاصــرة علــى لعــب دورهــا فــي تــوفیر بلــدیا

االقتصـــادیة والمالیـــة للبلـــدیات خصوصـــا مـــع قلـــة ونـــدرة المـــوارد مـــن جهـــة  االنبعـــاثفـــرص 

  .وازدیاد حجم المتطلبات من جهة أخرى

ونحـــاول مـــن خـــالل هـــذا الفصـــل التعـــرف علـــى أهـــم المـــوارد المالیـــة للبلدیـــة الجزائریـــة      

  .ومیزانیتها نظریا
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  :ماهیة البلدیة :المبحث االول

المحلیـة المتمثلـة فـي  اإلدارةعلـى  اإلداریـةاعتمد التنظـیم الجزائـري فـي تسـییر الشـؤون      

الجهـاز التنظیمـي  واعتبارهادیة لقربها من المواطن، واسعا للبلالوالیة والبلدیة وأولى اهتماما 

 الدیمقراطیـــةواجتماعیـــا فـــي الدولـــة، فالبلدیـــة هـــي مكـــان لممارســـة  وٕاداریـــااألساســـي سیاســـیا 

المشـرع  إلیهـا أشـارفقـد  ألهمیتهـاونظـرا  اإلداریـةالخلیة األولـى لالمركزیـة  باعتبارهاالمحلیة 

  .الجزائري في كل الدساتیر واحدث لها قوانین تنظمها

  .هذا المبحث مجموعة من التعریفات للبلدیة ودورها التنموي ل فيوسنتناو      

  :مفهوم البلدیة :المطلب األول

إن البلدیــــة هــــي خلیــــة أساســــیة فــــي تنظــــیم الــــبالد وهــــي  :تعریــــف البلدیــــة اصــــطالحا: أوال

بالشخصــیة المعنویــة واالســتقالل المــالي، فالبلدیــة  مــزودةالقاعدیــة للدولــة  اإلقلیمیــةالجماعــة 

حاجیـات المـواطنین  إشباعوتعمل على  واإلقلیمیةهي نقطة التجسید الفعلي للتنمیة المحلیة 

الجزائــري ســماتها مــن النظــام  اإلداريوتحســین شــروط معیشــتهم وتســتمد البلدیــة فــي النظــام 

البلدیـــة فنجـــد اختصاصـــات عنهـــا، الیوغســالفي والفرنســـي، لكنهـــا تتمیـــز بخصـــائص تمیزهـــا 

الكومیكــون الیوغســالفي أمــا مــن حیــث  باختصاصــاتربیــة الشــبه االقتصــادیة واالجتماعیــة ق

   .المشرع كثیرا بالتشریعات الفرنسیة الشعبیة فقد تأثرتشكیل المجالس 

الجزائـري  اإلداريمحلیـة فـي النظـام  إقلیمیـةالمركزیـة  إداریـةالبلدیة هي وحدة أو هیئة      

مشــاركة المــواطن فــي تســییر الشــؤون  إطــار تشــكلالقاعدیــة للدولــة  اإلقلیمیــةوهــي الجماعــة 

والتنمیــــة  لإلقلــــیمالعمومیــــة وتمــــارس اختصاصــــاتها بصــــفة خاصــــة مــــع الدولــــة فــــي التنمیــــة 

 المعیشي اإلطاروكذا الحفاظ على  واألمناالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 
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 )1.(للمواطنین وتحسینه 

البلدیة هي جماعة عمومیة محلیة مستقلة لها مسـاحة ترابیـة محـددة تتمتـع بالشخصـیة      

لهـــا حقـــوق وواجبـــات كحـــق الكـــراء  أنهـــا، كمـــا )إحـــداث(المدنیـــة، ولهـــا اســـم وتـــاریخ مـــیالد 

والشــراء والبیــع وواجبــات كــالتنظیم والتنظیــف، كمــا تســمح البلدیــة لســكان المنطقــة  بتســییر 

ة وتنظــیم حیــاتهم الیومیــة ولهــا مــوارد مالیــة متنوعــة خاصــة بهــا تجمعهــا مــن شــؤونهم المحلیــ

  .1من الكراء والبیع والعوائد المتأتیةالمداخیل 

  تعریف البلدیة في الدساتیر الجزائریة: ثانیا

تنـــاول المشـــرع الجزائـــري تعـــاریف للبلدیـــة مـــن عـــدة مـــواطن مختلفـــة خاصـــة فـــي الدســـاتیر، 

  .مختلفة وكل تعریف خضع للسیاسة المنهجیة آنذاكبحیث هناك ثالث تعریفات 

الدولة الجزائریـة دولـة موحـدة ومنظمـة "منه جاء فیها  09 في المادة 1963بدأ بدستور      

 اإلقلیمیـةواقتصـادیة واجتماعیـة، والبلدیـة هـي الجماعـة  وٕاداریـة إقلیمیـةعلى شكل جماعات 

  .2"واالجتماعیة القاعدیة واإلداریة

  .3"هي الوالیة والبلدیة اإلقلیمیةالمجموعات " 36في المادة  1976عرفها دستور      

للدولـة  اإلقلیمیـةالجماعـة "منـه كمـایلي  15فـي المـادة  1989وعرفها كذلك في دستور      

1996هي الوالیة والبلدیة، البلدیة عي الجماعة القاعدیة، وهو ما أبقى علیه دستور 
4.  

الســابقة الــذكر نالحــظ أن المؤســس الدســتوري أقــر صــراحة بــأن  مــن خــالل هــذه التعریفــات

  .البلدیة هیئة المركزیة

  

 

                                                           
1- cherif rahmani‚ les finances des communs algeriens‚(alger : casbah edition‚ algerié‚ 2002)  ‚ p.16. 

.1963، 64.، الجریدة الرسمیة، ع1963سبتمبر 10، المؤرخ في 1963دستور الجزائر لسنة   -2  

.1976، 64.، الجریدة الرسمیة، ع1976نوفمبر 22، المؤرخ في 1976دستور الجزائر لسنة  - 3  

.76.، الجریدة الرسمیة، ع1996دیسمبر 07، المؤرخ في 1996الجزائر لسنة  دستور - 4  
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  :والطبیعة القانونیة لها 10-11 تعریف البلدیة في القانون: ثالثا

البـد أن نأخـذ نبـذة عـن  10-11وقبـل التعـرف علـى البلدیـة فـي القـانون  البدءفي بادئ  -1

  .10-11القوانین القبلیة المتعلقة بالبلدیة ثم ننتقل إلى القانون 

ـــة واختلـــف مفهومهـــا فیهـــا حســـب الظـــروف السیاســـیة       ـــوانین المنظمـــة للبلدی تعـــددت الق

  .واالقتصادیة واالجتماعیة التي میزت كل فترة جاء فیها كل قانون

ـــة رقـــم  -)أ ـــانون البلدی ـــة  1967جـــانفي  18فـــي  المـــؤرخ 24-76ق هـــي "حیـــث عـــرف البلدی

  .1"واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة واإلداریةالسیاسیة  اإلقلیمیةالجماعة 

 17المــؤرخ فــي  08-90بموجــب المــادة األولــى مــن القــانون رقــم  المشــرعكــذلك عــرف  -)ب

ع بالشخصــیة وتتمتــ األساســیة اإلقلیمیــةهــي الجماعــة "المتعلــق بقــانون البلدیــة  1990 أفریــل

  .2"المعنویة واالستقالل المالي

 2011جویلیـة  22المـؤرخ فـي  10-11ومن هنا ننتقل إلى تعریـف البلدیـة فـي القـانون      

القاعدیــة للدولــة  اإلقلیمیــةالبلدیــة هــي الجماعــة "المتعلــق بقــانون البلدیــة فــي المــادة األولــى 

  .3"وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة، وتحدث بموجب قانون

ــــة       ــــة ومكــــان ممارســــة "كمــــا أضــــافت المــــادة الثانی ــــة الالمركزی ــــة هــــي القاعدی أن البلدی

  .مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة إطارالمواطنة وتشكل 

رس تمــا"المــادة الثانیــة منــه علــى أن علــق بالبلدیــة فــي المت 10-11 كمــا نــص نفــس القــانون

البلدیة صالحیاتها في كل مجاالت االختصاص المخولة لهـا بموجـب القـانون، وتسـاهم مـع 

والتنمیـــة االقتصـــادیة واالجتماعیـــة والثقافیـــة  اإلقلـــیموتهیئـــة  إدارةالدولـــة بصـــفة خاصـــة فـــي 

  .4"ن وتحسینهالمعیشي للمواطنی اإلطاروكذلك الحفاظ على  واألمن

                                                           

.  06.، المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، ع1967نفي اج 18المؤرخ في  24-67القانون  - 1  

.15.، المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، ع1990أفریل  11، المؤرخة في 08- 90المادة األولى من القانون  - 2  

.37، المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة رقم 2011جویلیة  3، المؤرخ في 10- 11المادة األولى من القانون  - 3  

.المرجع نفسه، 10-11من القانون  03المادة  - 4  
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لهــذه المــادة فــي  بإضــافتهومــن خــالل ماقــد ســلف ذكــره نســتنتج أن المشــرع الجزائــري      

أخـــذ فـــي صـــورة عـــدم التركیـــز علـــى خـــالف ماكـــان فـــي القـــوانین الســـابقة،  10-11 القـــانون

ویظهر ذلك جلیا من خالل منحه للبلدیة دورا فعاال تشاركیا مع السلطة المركزیة في جمیـع 

  ...المجاالت اجتماعیة كانت أو اقتصادیة أو سیاسیة وثقافیة

ــــة -2 ــــة للبلدی ــــة لل: الطبیعــــة القانونی ــــد الطبیعــــة القانونی ــــد مــــن الرجــــوع لتحدی ــــة الب ــــىبلدی  إل

بالدســاتیر المتعاقبــة أو بقــوانین البلدیــة، حیــث نجــد أن  األمــرتعلــق  ســواءالتعــاریف الســابقة 

البلدیـة هیئـة المركزیـة  أناعتبـر  15في المـادة  1996ودستور  1989 دستور الجزائر لسنة

ومـن الجانـب  10-11 وقـانون 08-90 قانون البلدیة األولىنصت علیه المادة  األمرونفس 

یـة هیئـة دن البلأالسـابق ذكرهـا اعتبـرت  10-11من قانون البلدیة  03المادة  أننجد  اآلخر

عدم تركیز من خالل الدور الفعال للبلدیة في المساهمة في التنمیة على المستوى المحلـي، 

للســلطات المركزیــة ومــن خــالل كــل هــذا البــد مــن  األساســيالــدور  األصــلیعــد فــي  الــذي

یشـكل صـورة مـن صـور  اإلداريالتمییز بـین الالمركزیـة وعـدم التركیـز، بحـث عـدم التركیـز 

 األعمـــاللممثـــل الســـلطة المركزیـــة صـــالحیة القیـــام بـــبعض  بمقتضـــاهالنظـــام المركـــز یخـــول 

  .1القرارات بتفویض منها وٕاصدار

انـه مـن المعتـذر  رن لفكرة المركزیة تم اعتماده عندما ثبـتالمتطور والم األسلوبوهذا      

المركزیـــة تفـــویض  اإلدارةعملیـــا تطبیـــق النظـــام المركـــزي بالصـــورة المطلقـــة لـــذا تعـــین علـــى 

  .2إقلیمونقل جزء من صالحیتها إلى ممثلیها المنتشرة في كل 

هــو اســتقالل  اإنمــالســلطة المركزیــة یتمتعــون بشــيء مــن االســتقاللیة  وٕاذا كــان ممثلــو     

عارض فرضته عوامل فنیة ومنطقیة لكـن حصـرها فـي صـعوبة تحكـم السـلطة المركزیـة فـي 

ممثــل الســلطة المركزیــة  أن، كمــا اإلقلــیم أجــزاءكــل كبیــرة وصــغیرة تحــدث فــي كــل جــزء مــن 

                                                           

.30.، ص)2012جسور للنشر والتوزیع، : الجزائر(شرح قانون البلدیة، عمار بوضیاف،  - 1  

.171.، ص)2013، 3.جسور للنشر والتوزیع، ط(، القانون اإلداريالوجیز في عمار بوضیاف،  - 2  



 مالیةومواردها ال في الجزائر اإلطار النظري والقانوني للبلدیة :الفصل األول

 

 14 

ورقابـــة الـــوزیر بحكـــم الســـلطة الرئاســـیة التـــي تخولـــه ممارســـة  إشـــرافیمـــارس مهامـــه تحـــت 

والمحلیــة  اإلداریـةخالفـا الســتقالل الوحـدات  وأعمـالهمالمــوظفین  أشـخاصصـالحیات علـى 

تفـرض تبعیـة الهیئـة  أنتـنقص منـه أو  أنتستطیع السلطة المركزیة  ال أصیلفهو استقالل 

  .1بالشخصیة المعنویة األخیرةالمحلیة لها بحكم تمتع هذه 

المحلیـة والسـلطة المركزیـة رابطـة التبعیـة  األجهـزةوتبعا لذلك فانـه التـربط بـین مسـیري      

تــربطهم بهــا  وٕانمــا اإلداريأو الســلطة الرئاســیة مثلمــا هــو الشــأن عنــد تطبیــق عــدم التركیــز 

كمـا یـرى الـبعض قـد یكـون خطـوة فـي  اإلداريالتركیـز  أنفكرة الرقابـة الوصـائیة، فـي حـین 

تركیـــز لتكـــون بمثابـــة همـــزة ، وربمـــا تحـــدث الدولـــة هیئـــات عـــدم الاإلداریـــةســـبیل الالمركزیـــة 

عنــدنا فــي  األمــرمثلمـا هــو  وصــائبةوصـل بــین الهیئــة المســتقلة ذات الطـابع المحلــي وجهــة 

  .2نظام الدائرة

  10-11الدور التنموي للبلدیة في ظل القانون  :لثانيالمطلب ا

على مجموعة من الصالحیات للبلدیـة مـن أجـل تفعیـل  10-11 بقد نص قانون البلدیة     

ـــة، وســـنتعرف علیهـــا  دورهـــا ـــة، االقتصـــادیة، المالی التنمـــوي فـــي شـــتى المجـــاالت االجتماعی

  .بالتفصیل من خالل هذا المطلب

  في المجال االقتصادي: أوال

یعتبـــر االقتصـــاد العجلـــة المحركـــة للمجتمـــع ممـــا تســـاعده علـــى التطـــور والتقـــدم نظـــرا      

ألهمیتـه مـن جهـة وتعقیداتــه مـن جهـة أخــرى مـع األخـذ بعــین االعتبـار التنمیـة االقتصــادیة، 

باعتبارهـا أكثـر درایـة " البلدیـة"لذا أسند المشرع جملـة مـن االختصاصـات للمجـالس المحلیـة 

احتیاجــات البلدیــة، لــذا فهــو یقــوم بكــل مبــادرة أو عمــل مــن  وٕامكانیــةنین باحتیاجــات المــواط

شأنه تطویر النشاط االقتصادي والنهوض باالستثمارات ورفع المستوى المعیشي للمـواطنین 

                                                           

.171.صالمرجع نفسه، الوجیز في القانون اإلداري، بوضیاف،  - 1  

.30.، صالمرجع السابق، شرح قانون البلدیةبوضیاف،  - 2  
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وتنمیة المجتمع بهدف االستخدام الكامل للقـوى العاملـة والرغبـة فـي رفـع المسـتوى المعیشـي 

  .1لسكان البلدیة

كمــا تقــوم بإنشــاء مشــروعات اســتثماریة تخــص رأس مالهــا علــى شــكل اســتثمارات یــتم      

  :، وتتم مساهمتها كمایلي2إسنادها إلى صنادیق المساهمة التابعة للجماعات المحلیة

  .تحدید احتیاجات السكان الرئیسیة -

  .إحصاء الطاقات البشریة والمادة التي یمكن توافرها على المستوى المحلي -

  .3المشاریع وتقدیم اقتراحات خاصة بمواردها وتمویلها فرز -

ــام بكــل عمــل مــن : االســتثمارات االقتصــادیة - للمجلــس الشــعبي البلــدي حــق المبــادرة والقی

شــــأنه تطــــویر االســــتثمارات ومختلــــف األنشــــطة االقتصــــادیة وذلــــك فــــي إطــــار المخططــــات 

تسهر البلدیـة علـى الحفـاظ " 10-11 من قانون البلدیة 117البلدیة للتنمیة حیث نجد المادة 

على وعائها العقاري ومنح األولویة في تخصیصـها لبـرامج التجهیـزات العمومیـة واالسـتثمار 

، وتســهر أیضــا علــى الحفــاظ علـى األمــالك العقاریــة التابعــة لألمــالك العمومیــة "االقتصـادي

  .4للدولة

  في مجال التهیئة والتنمیة المستدامة والتخطیط: ثانیا

  التهیئة والتنمیة المحلیة -1

والمتعــددة الســنوات والموافقــة لمــدة هدفــه یعــد المجلــس الشــعبي البلــدي برامجــه الســنویة      

  .ویصادق علیها ویسهر على تنفیذها تماشیا مع الصالحیات الممنوحة له قانونا االستجابة

                                                           

دراسة حالة المجلس الشعبي  –التنمیة المستدامة دور المجالس المحلیة والمنتخبة في عبد الحق بن فوزي،  -  1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة واإلعالم، : جامعة الجزائر(مذكرة ماجستیر، ، 2012-2007البلدي لوالیة جیجل 

   .103.، ص)2013

.10-11من قانون البلدیة  117المادة  - 2  

دیوان المطبوعات الجزائریة، : الجزائر( تطبیقاتها في نظام البلدیة والوالیة، المحلیة و  اإلدارة، أسس هوبمسعود شی -3

   .142. ، ص)1986

.10-11من قانون البلدیة  117المادة  - 4  
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ذا المخططــات وفــي إطــار المخطــط الــوطني للتهیئــة والتنمیــة المســتدامة لإلقلــیم المحلــي وكــ

التوجیهیـة القطاعیــة ویكــون اختیــار العملیـات التــي تنجــز فــي إطـار المخطــط البلــدي للتنمیــة 

، حیــــث یشــــارك المجلــــس الشــــعبي البلــــدي فــــي 1مــــن صــــالحیات المجلــــس الشــــعبي البلــــدي

إجــراءات إعــداد عملیــات تهیئــة اإلقلــیم والتنمیــة المســتدامة وتنفیــذها طبقــا للتشــریع والتنظــیم 

  .2ماالمعمول به

كمـــا یتـــولى المجلـــس الشـــعبي البلـــدي كـــل عملیـــة ویتخـــذ اإلجـــراءات التـــي مـــن شـــأنها      

البلدیــة ومخططهــا التنمــوي  طاقــاتوبعــث النشــاطات االقتصــادیة التــي تماشــى مــع  التحفیــز

لهــــذا الغــــرض ویتخــــذ المجلــــس الشــــعبي البلــــدي كافــــة التحریــــات التــــي مــــن شــــأنها تشــــجیع 

  .3االستثمار وترقیته ویحدد كیفیات تطبیق هذه عن طریق التنظیم

  : التهیئة العمرانیة -2

یســهر المجلــس الشــعبي البلــدي علــى حمایــة األراضــي الفالحیــة والمســاحات الخضــراء      

التربة والموارد المائیة، كما یتخذ كافة التدابیر التي بدورها تقوم بتشجیع االستثمار وترقیتـه و 

  .   4بما یتماشى طاقات البلدیة ومخخطاتها

  :أدوات التهیئة العمرانیة      

عرفــــه المشــــرع الجزائــــري بأنــــه أداة : "PDAU": المخطــــط التــــوجیهي للتنمیــــة والتعمیــــر -)أ

ــــي وال ــــة للتخطــــیط المحل ــــد التوجهــــات األساســــیة للتهیئ ــــذي یقــــوم بتحدی تســــییر الحضــــري، ال

العمرانیــــة للبلدیــــة أو البلــــدیات المعنیــــة آخــــذا بعــــین االعتبــــار تصــــامیم التهیئــــة ومخططــــات 

                                                           

  .10-11من قانون البلدیة  107المادة  -  1

  .المرجع نفسه ،108المادة  -  2

  .المرجع نفسه ،111المادة  -  3

  .192. ، صالسابقالمرجع مدوح، محجوبي،  -  4
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ـــة ـــوم بضـــبط الصـــیغ المرجعی ـــة ویق لمخطـــط شـــغل األراضـــي ویضـــمن هـــذا المخطـــط  التنمی

  1:مایلي

  .مستوى اإلقلیم الذي یغطیه التوجیهات األساسیة للتهیئة العمرانیة على -

حیــث یحــدد توســع  یشــغلهتحدیــد التخصــص العــام لألراضــي علــى مســتوى اإلقلــیم الــذي  -

المبـاني السـكنیة وتمركـز المصــالح والنشـاطات وطبیعـة وموقــع التجهیـزات الكبیـرة والمشــاكل 

  .األساسیة

  .یحدد مناطق التدخل في األنسجة الحضریة والمناطق الواجب حمایتها -

وترشـید  العمـرانیهدف المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر إلى ضمان تجسـید أهـداف      

اســتعمال المســاحات والمحافظــة علــى النشــاطات الفالحیــة، ویجــدر اإلشــارة إلــى أن القــانون 

یلزم رئیس المجلـس الشـعبي البلـدي بتحضـیره وذلـك مـن خـالل إعـداد مـذكرة تمهیدیـة تتعلـق 

ــالتعمیر بتحضــیر المشــروع المقــد م لمجلــس المداولــة، حیــث تقــوم مصــالح البلدیــة المكلــف ب

بتحضیره وذلـك بالتنسـیق مـع لجنـة التعمیـر والتهیئـة العمرانیـة للبلدیـة، إال أن الواقـع العملـي 

عكــس ذلــك ألن معظــم البلــدیات تلجــأ للوصــایة مــن خــالل مدیریــة التعمیــر أو إلــى مكاتــب 

  .ات تفتقد كفاءات مؤهلة لذلكالدراسات وذلك راجع إلى أن معظم البلدی

یحــدد هــذا المخطــط فــي إطــار توجهــات المخطــط التــوجیهي : مخطــط شــغل األراضــي -)ب

، وهــو أداة حدیثــة التخطــیط المجــالي والتســییر 2للتهیئــة والتعمیــر حقــوق اســتخدام األراضــي

كـــان منعـــدما، ظهـــر بموجـــب  1990الحضـــري ومـــن أدوات التهیئـــة والتعمیـــر ووجـــوده قبـــل 

  .للتحكم في تسییر المجال 1990-02-01والمؤرخ في  90-29قانون 

                                                           

جسور للنشر والتوزیع، : الجزائر( ، صالحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمرانمهزول عیسى،  -1

   .67.، ص)2014

-2007دور القیادة في التنمیة المحلیة من خالل المجالس المنتخبة لبلدیة المسیلة خالل فترة حوني یوسف،  - 2

  .130.، ص)2015قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، : جامعة الجزائر(الماجستیر، مذكرة لنیل شهادة ، 2012
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وهـــو أداة مـــن أجـــل التوعیـــة الحضـــاریة والمعماریـــة للمدینـــة مـــن خـــالل االســـتجابة للمشـــاكل 

والخیارات، یحتـل الطـابق األخیـر فـي منظومـة التخطـیط العمرانـي فـي الجزائـر، ویعتبـر أداة 

لح للمعارضـة، كمـا أنـه لـه أهمیـة خاصـة أي تص األفرادقانونیة تستطیع االحتجاج بها أمام 

بالنســبة للجماعــات المحلیــة إذ یعتبــر أداة جدیــدة لالمركزیــة التخــاذ القــرار وتنظــیم المجــال، 

  :كما یهدف إلى

  .تحدید مقیاس العمران كالمساحات والعلو واألحجام وأنماط البناء -

  .ا أو تجدیدهاتحدید األحیاء والشوارع والمواقع التي یجب حمایتها أو ترمیمه -

  .تعیین األراضي الفالحیة الغابات الواجب حمایتها -

  .تحدید شبكة الهیاكل األساسیة -

  .المتوسط المدىتحدید المناطق العمرانیة فهو وثیقة رسمیة لتنظیم النمو الحضري على  -

  .وضع معادلة الستعمال األراضي

  . 1القوانینتحدید استخدام الوثیقة لكل مجال ضمن ماتوضحه  -

  

  عمیر والهیاكل القاعدیة والتجهیزالت -3

تتــزود البلدیــة بكــل أدوات التعمیــر المنصــوص علیهــا فــي التشــریع والتنظــیم المعمــول بهمــا      

، كمــــا یقتضــــي إنشـــــاء أي 2بعــــد المصــــادقة علیهــــا بموجــــب مداولــــة المجلــــس الشــــعبي البلــــدي

إقلــیم البلدیــة موافقــة المجلــس الشــعبي مشــروع یحمــل اإلضــرار بالبیئــة والصــحة العمومیــة علــى 

، 3البلــدي باســتثناء المشــاریع ذات المنفعــة الوطنیــة التــي تخضــع لألحكــام المتعلقــة بحمایــة البیئــة

ومــن ضــمن الشــروط المحققــة فــي التشــریع والتنظــیم المعمــول بهمــا وبمســاهمة المصــالح التقنیــة 

  :للدولة تتولى البلدیة

                                                           

  digiurburbs.blogsport.com/2012/12/1/post-htmlمخطط شغل األراضي -1

  .10-11من قانون البلدیة  113المادة  -2

  .المرجع نفسه، 114المادة  - 3
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  .اضي وقواعد استعمالهاالتأكد من احترام تخصصات األر  -

التجهیــــز  ببــــرامجالســــهر علــــى المراقبــــة الدائمــــة لمطابقــــة عملیــــات البنــــاء، ذات العالقــــة  -

  .والسكن

  .1السهر على احترام األحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غیر قانونیة -

لقــین وفــي إطــار حمایــة التــراث المعمــاري وطبقــا للتشــریع والتنظــیم المعمــول بهمــا المتع     

بالسكن والتعمیر والمحافظة على التراث الثقافي وحمایته، تسهر البلدیة بمسـاهمة المصـالح 

التقنیــة المؤهلــة، علــى المحافظــة وحمایــة األمــالك العقاریــة والثقافیــة والحمایــة والحفــاظ علــى 

  .2االنسجام الهندسي للتجمعات السكنیة

تبــــادر البلدیــــة بالعملیــــات المرتبطــــة بتهیئــــة الهیاكــــل والتجهیــــزات الخاصــــة بالشــــبكات      

ویمكنهــا أیضــا القیــام أو  بتســییرها وصــیانتهاالتابعــة الختصاصــاتها وكــذا العملیــات المتعلقــة 

ــــة أو  المســــاهمة فــــي تهیئــــة المســــاحات الموجهــــة الحتــــواء النشــــاطات االقتصــــادیة والتجاری

تــوفر البلدیــة علــى مجــال الســكن الشــروط التحفیزیــة للترقیــة العقاریــة، كمــا ، كمــا 3الخدماتیــة

بتعریــف الفضــاء ، ویقــوم المجلــس الشــعبي البلــدي 4تبــادر أو تســاهم فــي ترقیــة بــرامج الســكن

  .طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما السیما منها المتعلقة بالمجاهد والشهید اآلهل

كافـــة المجموعـــات العقاریـــة الســـكنیة والتجهیـــزات  ةتســـمی یحـــرص علـــى الصـــفةوبهـــذه      

  .5الجماعیة وكذا مختلف طرق المرور المتواجدة على إقلیم البلدیة

                                                           

  .المرجع نفسه، 115المادة  - 1

  .المرجع نفسه، 116المادة  - 2

  .المرجع نفسه، 118المادة  - 3

  .المرجع نفسه، 119المادة  - 4

  .المرجع نفسه، 120المادة  - 5



 مالیةومواردها ال في الجزائر اإلطار النظري والقانوني للبلدیة :الفصل األول

 

 20 

كمـا تســاهم البلدیــة أیضـا إلــى جانــب الدولـة فــي التحضــیر واالحتفـال باألعیــاد الوطنیــة      

والسـیما منهـا  كما هي محددة في التشریع الساري المفعول وٕاحیاء ذكرى األحداث التاریخیـة

 .1تلك المخلدة للثورة التحریریة

  في المجال االجتماعي: ثالثا

مجموعـــة مـــن الصـــالحیات لـــرئیس البلدیـــة فـــي هـــذا  10-11لقـــد أعطـــى قـــانون البلدیـــة      

  :المجال وذلك من خالل

تتخـــذ البلدیـــة طبقـــا للتشـــریع ): التعلـــیم األساســـي وماقبـــل المدرســـي(فـــي مجـــال التربیـــة  -1

  :والتنظیم المعمول بهما كل اإلجراءات قصد

  .إنجاز مؤسسات التعلیم االبتدائي طبقا للخریطة المدرسیة الوطنیة وضمان صیانتها -

تالمیــذ والتأكــد مــن إنجــاز وتســییر المطــاعم المدرســیة والســهر علــى تــوفیر وســائل نقــل ال -

  .ذلك

  : نمیز أنه یمكن للبلدیات في حدود إمكانیاتها القیام بمایلي     

إتخــاذ عنــد االقتضــاء وفــي إطــار التشــریع والتنظــیم المعمــول بهمــا كــل التــدابیر الموجهــة  -

  .لترقیة وتفتح الطفولة الصغرى وحدائق األطفال والتعلیم التحضیري والتعلیم الثقافي والفني

الموجهـــة للنشـــاطات الریاضـــیة  الجواریـــةمســـاهمة فـــي إنجـــاز الهیاكـــل القاعدیـــة للبلدیـــة ال -

  .االستفادة من المساهمة المالیة للدولة التي یمكنهاوالشباب والثقافة والتسلیة 

  .بالشباب والثقافة والریاضة والتسلیةالمكلف تقدیم مساعداتها للهیاكل واألجهزة  -

ل األساســـیة الجواریـــة الموجهـــة للنشـــاطات الفنیـــة والتســـییر المســـاهمة فـــي تطـــویر الهیاكـــ -

  .الفني والقراءة العمومیة والتنشیط الثقافي والحفاظ علیها وصیانتها

  .تشجیع عملیات التمهین واستحداث مناصب شغل -

                                                           

  .المرجع نفسه، 121المادة  -1
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حصــر الفئــات االجتماعیــة المحرومــة أو الهشــة أو المعــوزة وتنظــیم التكفــل بهــا فــي إطــار  -

  .العمومیة الوطنیة المقررة في مجال التضامن الحمایة االجتماعیةالسیاسات 

  .المساهمة في صیانة المساجد المدارس القرآنیة -

  .تشجیع ترقیة الحركة الجمعویة في میادین الشباب والثقافة والریاضة والتسلیة -

مـن خـالل تلعب البلدیة دورا فعاال فـي مجـال الحمایـة االجتماعیـة : الحمایة االجتماعیة -2

  .الصحة والسكن

للبلدیـــة دور هـــام فـــي إنجـــاز المراكـــز الصـــحیة وقاعـــات العـــالج وهـــي ملزمـــة  :الصـــحة -)أ

وصـیانة مجموعـة المؤسسـات الصـحیة الموجـودة فـي إقلیمهـا  اسـتغاللومجبرة على تحسین 

ــــة  ــــرح البلدی ــــة ودیمومتهــــا كمــــا تقت ــــى اســــتمرار عمــــل مصــــالح الصــــحة العمومی والســــهر عل

تي من شـأنها تحسـین أداء الخـدمات الصـحیة مـن أجـل دعـم التـأطیر الصـحي اإلجراءات ال

  .1ینبغي لها تأدیتها وذلك حسب إمكانیاتها وقدراتهاللسكان فإن للبلدیة دورا هاما 

للبلدیات تخصصات فـي مجـال السـكن فهـي تقـوم بـدورها علـى تـوفیر شـروط  :السكن -)ب

  :كن وذلك من خالل القیام بالتاليالترقیة العقاریة العمومیة والخاصة بمجال الس

  .تشجیع إنشاء تعاونیات عقاریة على مستوى البلدیة -

  .المشاركة بأسهم إلنشاء مؤسسات وشركات البناء العقاري طبقا للقانون -

  .المساعدة على ترقیة برامج السكن والمشاركة فیها -

  .ة بعملیة السكنتسهیل وضع التعلیمات والقواعد العمرانیة وكل المعطیات الخاص -

ولقد جاء هذا األمر من أجل محاولة اإلنقاص مـن أزمـة السـكن التـي هـي بـدورها تـؤثر فـي 

الوضـــع االجتمـــاعي بشـــكل عـــام، كمـــا تـــؤثر ســـلبا وتقـــوم بخلـــق بعـــض اآلفـــات االجتماعیـــة 

    .2وتشوه الشكل العام للبلدیةكانتشار البیوت القصدیریة 

                                                           

  .127.، صمرجع سابقال، خوني - 1

.106،105.ص ص المرجع سابق،بن فوزي،  - 2  
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  ومصادر تمویلها البلدیة میزانیة :الثانيالمبحث 

یقصد بالمالیة العامة المحلیة مجموعة الظـواهر والقواعـد المتعلقـة بـاإلیرادات والنفقـات      

ـــرادات والنفقـــات الصـــالحة لمـــدة ســـنة  ـــة، وٕان هـــذه اإلی ـــي تخـــص الهیئـــات العامـــة المحلی الت

  .1"المیزانیة"موضوعة في وثیقة تسمى 

  .المیزانیة والتعرف على مصادر تمویلها ومن خالل هذا المبحث سنتطرأ إلى معرفة     

  وخصائصها وأهم مبادئها البلدیةمیزانیة مفهوم  :المطلب األول

  میزانیة البلدیةتعریف : أوال

میزانیــــة البلدیــــة هــــي جــــدول تقــــدیرات اإلرادات والنفقــــات الســــنویة للبلدیــــة، وهــــي عقــــد      

تــرخیص وٕادارة یســمح بســیر المصــالح البلدیــة وتنفیــذ برنامجهــا للتجهیــز واالســتثمار هــذا مــا 

من قانون البلدیة، وجاء هذا التعریف أكثر دقة من التعریـف الـوارد فـي  176ورد في المادة 

ـــى أن 1990قا علـــى غـــرار قـــانون البلدیـــة لســـنة قـــانون البلدیـــة مـــدق ، حیـــث جـــاء مؤكـــدا عل

الطــابع المیزانیــة هــي الوســیلة القائمــة علــى تنفیــذ بــرامج التجهیــز واالســتثمار للبلدیــة وعلــى 

  .2التنموي لمهامها

المیزانیــــة هــــي وثیقــــة تقدیریــــة تتكــــون مــــن بیانــــات تقدیریــــة لمقــــدار اإلیــــرادات المتوقــــع      

ف مصـــادر اإلیـــرادات الممكنـــة باإلضـــافة إلـــى مقـــدار النفقـــات المتوقـــع تحصـــیلها مـــن مختلـــ

تحملهـــا خـــالل فتـــرة محـــددة كمـــا تتطلـــب میزانیـــة البلدیـــة مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات اإلداریـــة 

والمالیـــة تتخـــذها الســـلطة التنفیذیـــة حتـــى تـــتمكن مـــن خاللهـــا تنفیـــذ خططهـــا المالیـــة ویتـــولى 

  .3لمجلس الشعبي البلدي إعادة مشروع المیزانیةاألمین العام للبلدیة وتخت سلطة رئیس ا

                                                           

، )دار الهدف للطباعة والنشر والتوزیع :عین ملیلة( ، معالم لتسییر شؤون البلدیةبوضیاف عبد الوهاب،  -  1

  .67.ص

.37. المتعلق بالبلدیة، ع 2011جوان  22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  176المادة  - 2  

3 - cherif rahmani‚ les finances des communs algeriens‚(alger : casbah edition‚ algerié‚ 2002)  ‚ p.16. 
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  میزانیة البلدیة خصائص: ثانیا

  :من التعریف السابق یمكن استخالص مجموعة من خصائص البلدیة     

  عملیة تقدیریة -1

تتكـــون میزانیـــة البلدیـــة مـــن مجموعـــة مـــن البیانـــات التقدیریـــة لمقـــدار النفقـــات المتوقـــع      

تجملهــا خــالل فتــرة زمنیــة محــددة بســنة، باإلضــافة لمقــدار اإلیــرادات المتوقــع تحصــیلها مــن 

مختلف مصادر اإلیرادات الممكنة، وهذا األخیـر یحـدد النفقـات المتوقعـة بالتفاصـیل وكـذلك 

  .ي یمكن تحصیلها لتغطیة هذه النفقاتاإلیرادات الت

  عملیة ترخیص-2

هي أمر باإلذن أي أنـه بمجـرد المصـادقة علـى المیزانیـة یـتم صـرف النفقـات مـن أجـل      

ـــرادات، هـــذا مـــا ـــام بتســـییر مصـــالحها وممتلكاتهـــا دون  تحصـــیل اإلی یمكـــن البلدیـــة مـــن القی

یمكنهــا تنفیــذ  ذلــك أن البلدیــة ال، 1فــي جــدول خــاص بالمیزانیــةتجــاوز التقــدیرات الموجــودة 

  .2المیزانیة إال بعد ترخیصها من قبل السلطة التشریعیة وفي حدود هذه الرخصة

  عمل ذو طابع إداري-3

یســمح هــذا األخیــر بالســیر الحســن لمصــالح البلدیــة وبــذلك یمكــن مــن تقــدیر وضــعیة      

  .3ثقافیةالبلدیة اإلداریة والمالیة واالقتصادیة واالجتماعیة وكذلك ال

  :عمل دوري -4

  .4ویقصد بالدوریة أنها محددة بمدة وتتحدد بصفة دوریة كل سنة     

  

                                                           

-2016السنة الجامعیة (، 10-11میزانیة البلدیة وسبل تنویعها في ظل القانون ، مصادر جعیجع دلیلة -1

  .3.، ص)2017

.المكان نفسهجعیجع،  - 2  

      ، رسالة ماستر في القانون،-دراسة میدانیة مقاربة –میزانیة البلدیة ودورها في التنمیة خماري سید علي،  -  3

  . 7.، ص)2015-2016( 

.، المكان نفسهخماري - 4  
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  عمل ینصب على مسائل مالیة-5

  .1یحدد نفقات البلدیة وٕایراداتها والسیاسة المالیة للبلدیة ومشروعاته     

  میزانیة البلدیة مبادئ: ثالثا

  :المیزانیة على أربعة مبادئ أساسیة هي أقر الفكر المالي التقلیدي بضرورة قیام     

  مبدأ سنویة المیزانیة -1

تعتبر المیزانیة عمال توقعیـا لمـدة سـنة وذلـك بموجـب مبـدأ السـنویة الضـریبیة ألن هـذه      

شــــهرا، طبقــــا ال تــــالؤم الســــنویة إال قلــــیال مــــن االســــتثمارات التــــي  12األخیــــرة تقتطــــع لمــــدة 

  .2جازهاتجاوزت السنة بحكم حجمها ومدة إن

  مبدأ وحدة المیزانیة -2

یقــوم مبــدأ وحــدة المیزانیــة علــى فكــرة مفادهــا أن كــل نفقــات ومــوارد البلدیــة تجمــع وتقیــد      

فـــي وثیقـــة واحـــدة هـــي المیزانیـــة، وهـــذا المبـــدأ یضـــمن صـــراحة المعلومـــات المالیـــة الموجهـــة 

  .3لمجلس المداولة غیر أنه في مجال التطبیق یوجد عدة وثائق خاصة بالمیزانیة

  ةمبدأ توازن المیزانی -3

ونعنـــي بـــه أن تقـــدیرات النفقـــات مـــع تقـــدیرات اإلیـــرادات یجـــب أن تكـــون متســـاویة، وال      

، وفـي حالـة مـا 4یمكن للمجلس الشعبي البلدي أن یصادق على المیزانیة إذ لم تكن متوازنـة

یومــا  15إذا صــوت الــوالي علیهــا غیــر متوازنــة فــإن الــوالي یرجعهــا مرفقــة بمالحظتــه خــالل 

    5ها إلى الرئیس الذي یخضعها لمداولة ثانیةالتي تلي استالم

  مبدأ شمولیة المیزانیة -4

                                                           

. 7.ص، نفسه مرجع، الخماري -  1  

.75.، ص)2011، 4.دیوان المطبوعات الجامعیة، ط: الجزائر( ، ، المالیة العامةعلي زغدود - 2  

.91.، ص)2003دار العلوم للنشر والتوزیع، : عنابة( ، ، المالیة العامةیسرى ءبعلي محمد الصغیر، أبو العال - 3  

.من قانون البلدیة 185المادة  -  4  

.10-11من القانون رقم  2، الفقرة 183المادة  - 5  
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العمــل "ینبغــى أن تقــدم كــل العملیــات الخاصــة بــاإلیرادات والنفقــات وفقــا لوثیقــة تســمى      

  :ویتم ذلك وفقا لمبدأین هما" المیزاني

  .قاعدة عدم التخصیص اإلیرادات كأصل عام -)أ

  .1قاعدة الحاصل الخام -)ب

  البلدیةمیزانیة  مراحل إعداد :ثانيالمطلب ال

تولي األمـین العـام للبلدیـة تحـت  "تنص على أنه من قانون البلدیة  180جاءت المادة      

ســلطة رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي إعــداد مشــروع المیزانیــة، حیــث یقــدم رئــیس المجلــس 

  .2الشعبي البلدي مشروع المیزانیة أمام المجلس للمصادقة علیه

  میزانیة البلدیةمرحلة تحضیر : أوال

یر وثیقــــة المیزانیــــة واقتراحهــــا علــــى لــــى رئــــیس المجلــــس الشــــعبي البلـــدي تحضــــیعـــود إ     

المجلس الشعبي البلدي ویساعده في ذلك تأطیر بشري مزود برصید ثقافي، ویساعد رئـیس 

المالیـة لالختیـارات المجلس الشعبي البلدي مجموعة من الرؤساء الذین یحددون المتطلبـات 

  .التي یقترحونها ویصوغون مشروع المیزانیة وفقا لنظام المحاسبة

تخضــع بعــد ذلــك المیزانیــة األولیــة التــي تــم إعــدادها إلــى التصــویت مــن قبــل المجلــس      

البلدي، ویتم ضبطها وفقا ألحكام القانون وینبغي أن یكون التصویت على المیزانیة األولیـة 

ن الســـــنة الســـــابقة التـــــي تنطبـــــق علیهـــــا هـــــذه الموازنـــــة ویصـــــوت علـــــى أكتـــــوبر مـــــ 31قبـــــل 

االعتمادات من طرف المجلـس الشـعبي البلـدي فصـال فصـال وبابـا بابـا ومـادة مـادة بالنسـبة 

للفـرع الخـاص بالتسـییر ومـادة مـادة وبرنامجـا ببرنـامج بالنسـبة للتجهیـز واالسـتثمار، وعنــدما 

المختصــة بالمالیــة التابعــة للمجلــس الشــعبي یتموضــع مشــروع الموازنــة یعــرض علــى الجنــة 

                                                           

.97.، صالمرجع السابقبعلي، أبو العالء،  - 1  

.من قانون البلدیة 180المادة  - 2  
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البلــدي لتبــدي رأیهــا فیــه قبــل أن یعــرض علــى المجلــس الشــعبي نفســه لمناقشــته والتصــویت 

  .1علیه في جلسة علنیة

  مرحلة التصویت على میزانیة البلدیة: ثانیا 

 تحتـــوي میزانیـــة البلدیـــة علـــى قســـمین قســـم"  179المـــادة  10-11لقـــد ورد فـــي القـــانون      

  .2"التسییر وقسم التجهیز واالستثمار، وینقسم كل قسم إلى إیرادات ونفقات متوازنة وجوبا

یمكــن المصـادقة علـى المیزانیــة  ال"  183كمـا جـاء التأكیــد علـى هـذا المبــدأ فـي المـادة      

یوما التـي تلـي اسـتالمها  15 إذ لم تكن متوازنة، فإن الوالي یرجعها مرفقة بمالحظاته خالل

  .3أیام 10لرئیس الذي یخضعها لمداولة ثانیة للمجلس الشعبي البلدي خالل إلى ا

ـــا ومـــادة مـــادة ویمكـــن للمجلـــس  ـــا باب ـــة البلدیـــة باب ـــام التصـــویت علـــى إعتمـــادات المیزانی ویق

الشعبي البلدي إجراء تحویالت من مادة إلى مادة غیر أنه الیجوز تحویـل إعتمـادات مقیـدة 

  .بتخصصات معینة

  المصادقة على میزانیة البلدیةمرحلة : اثالث

الســلطة  تعــد موازنــة البلدیــة قابلــة للتنفیــذ إال بعــد المصــادقة التــي تهــدف إلــى تمتیــع ال     

األولى تتعلـق : الوصیة بصالحیة مراقبة مضمون هذه الموازنة، وتطرح المصادقة مشكلتین

  .مصادقةبتحدید السلطة الوصیة الممارسة للمصادقة والثانیة تتعلق بمضمون ال

  السلطات المختصة بالتصدیق -1

األصــل أن الــوالي هــو الــذي یمــارس الوصــایة علــى جمیــع البلــدیات الكائنــة فــي حــدود      

مــن قــانون البلدیــة صــراحة علــى أن ال  57إقلــیم الوالیــة التــي یشــرف علیهــا ونصــت المــادة 

علیهــا الــوالي، غیــر تنفــذ المــداوالت التــي تتنــاول المیزانیــات والحســابات إال بعــد أن یصــادق 

                                                           

جامعة أبو بكر : تلمسان( ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر إشكالیة تسییر المالیة للبلدیاتشهاب سهام،  -  1

   .120.، ص)2012العامة، بلقاسم، تسییر المالیة 

.10-11من قانون البلدیة  179المادة  - 2  

.المرجع نفسه، 183المادة  - 3  
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أنــه بإمكــان هــذا األخیــر أن یفــوض هــذه الصــالحیة لــرئیس الــدائرة، ولــذلك یجــرى التصــدیق 

  :حسب اإلشكال التالي

  .ألف نسمة 50رئیس الدائرة بالنسبة للبلدیات التي یقل عدد سكانها عن  -)أ

  .ألف نسمة 50یفوق عدد سكانها عن الوالي بالنسبة للبلدیات التي  -)ب

ألــف نســمة فــأكثر ال یــتم  30إضــافة إلــى ذلــك فــإن البلــدیات التــي یقــدر عــدد ســكانها  -)ج

المصادقة على موازنتها إال بعد عرضها على لجنة وزاریـة مشـتركة مكونـة مـن ممثلـین عـن 

 1.وزارتي المالیة والداخلیة

  مضمون المصادقة -2

ســمح للســلطة الوصــیة ممارســة تشــكل المصــادقة علــى الموازنــة البلدیــة إجــراءا إلزامیــا ی     

رقابتهــا علــى مضــمون الموازنــة ومــن ثــم مراقبــة الجماعــة المحلیــة ككــل، ألن الموازنــة هــي 

  .األداة التي یتجسد بواسطتها هذا النشاط

وتتمثـــل مهمـــة الســـلطة الوصـــیة فـــي التأكـــد مـــن مـــدى احتـــرام البلدیـــة وضـــعها للموازنـــة      

ق ذلــك یمكــن المشــروع الســلطة الوصــیة فــي التأكــد لألحكــام التشــریعیة الخاصــة بهــا، ولتحقیــ

من أداة قانونیة فعالة تتمثل في سلطة الحلول التي ورد النص علیهـا كمبـدأ عـام فـي المـادة 

عنــدما یمنــع رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي عــن اتخــاذ القــرارات " مــن القــانون البلــدي  101

بعـــد اعـــذار أن یقـــوم تلقائیـــا بهـــذا الموكلـــة لـــه بمقتضـــى القـــوانین والتنظیمـــات، یمكـــن الـــوالي 

  .األعذارالعمل مباشرة بعد اقتضاء اآلجال المحددة بموجب 

یمكــن للســلطة الوصــیة أن تمــارس الحلــول فــي ثــالث وفــي المجــال المــالي علــى الخصــوص 

  :حاالت

 .حاالت التصویت على موازنة غیر متوازنة -

                                                           

، دراسة حالة بلدیة أوالد دحمان والیة برج بوعریرج –أثر تمویل المحلي على میزانیة البلدیة یسي عبد الحلیم، أون -1

جامعة : المسیلة( ، الدولیة تخصص إدارة وحكامة محلیةرسالة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعالقات 

   .26،25. ، ص ص)2019- 2018محمد بوضیاف، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، 
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 .حالة عدم قید النفقات اإلجباریة -

 .التوازن الحاصل أثناء التنفیذحالة عدم امتصاص عدم  -

بعـد المصـادقة علـى المیزانیـة تحـتفظ الوالیـة بنسـخة وترسـل نسـخة لبـاقي المـدیریات الفرعیــة 

للضــرائب التــي تصــادق علیهــا، وتقــوم بــنفس مراحــل المیزانیــة األولیــة، غیــر أنهــا ال تخضــع 

ا أثنــاء إعــداد للدراســة والتصــویت إال التعــدیالت التــي تطــرأ علــى الزیــادات المصــوت علیهــ

  . 1المیزانیة األولیة وعلى العملیات الجدیدة

  ورقابة علیها البلدیةمیزانیة  تنفیذ :ثالثالمطلب ال

  تنفیذ میزانیة البلدیة: أوال

إن تنفیـــذ میزانیـــة البلدیـــة هـــو أهـــم مراحـــل لمـــا یمیـــزه مـــن خطـــورة خصوصـــا فـــي شـــقها      

المتعلـــق بالنفقـــات، حیـــث یـــتم تحصـــیل اإلیـــرادات وكـــذلك القیـــام بعملیـــات اإلنفـــاق علـــى یـــد 

قـــابض بلـــدي الـــذي یتـــولى وحـــده وتحـــت عهدتـــه متابعـــة اســـتخالص جمیـــع مـــداخیل البلدیـــة 

وفــاء النفقــات التــي یصــدر رئــیس المجلــس الشــعبي  وكــذلكوجمیــع المبــالغ التــي ترجــع إلیهــا 

البلــدي األمــر بصــرفها، حیــث یمــارس القــابض البلــدي محاســب عمــومي یعــین طبقــا للتنظــیم 

  .2المعمول به

  :ویتدخل أكثر من طرف في عملیة التنفیذ وهم     

  اآلمر بالصرف -1

كـل شـخص "ة بأنـه المتعلـق بالمحاسـبة العمومیـ 21-90مـن القـانون  23حددتـه المـادة      

  .3"یؤهل إلثبات دین الحق لهیئة عمومیة وتصفیته واألمر بدفعه

                                                           

. 26.، صالمرجع نفسهأونیسي،  - 1  

لنیل شهادة رسالة ، -دراسة حالة بلدیة مغنیة –دور الموارد الجبائیة في تمویل میزانیة البلدیة  شافعي أحمد، -  2

، )2016- 2015جامعة أبو بكر بلقاید، : تلمسان( الماستر في العلوم االقتصادیة تخصص اقتصاد نقدي ومالي، 

   .48.ص

. 1990أوت  15، الصادرة في  35.، ع1990الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة لسنة  - 3  



 مالیةومواردها ال في الجزائر اإلطار النظري والقانوني للبلدیة :الفصل األول

 

 29 

بالنســبة للبلدیــة فــإن رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي هــو أمــر بالصــرف وذلــك طبقــا ألحكــام 

10-11من قانون البلدیة  81المادة 
1
.  

العمومیـة إن اآلمر بالصرف باعتبـاره المشـرف علـى المرحلـة اإلداریـة لصـرف النفقـات      

: أكدتــه كــل مــن المــواد یكــون مســؤوال مســؤولیة إداریــة ومدنیــة وجزائیــة عــن أعمالــه وهــذا مــا

من قانون المحاسبة العمومیـة علـى أن اآلمـر بالصـرف یتحمـل تبعـة أعمالـه  32و  31، 30

شخصیا من الناحیة اإلداریة والمدنیة والجزائیة، فهـو ملـزم قانونـا بـأن یصـرف النفقـات وفـق 

  .2، كما هو ملزم یحفظ ممتلكات وأمالك البلدیة من عقارات ومنقوالتالقانون

  المراقب المالي -)ب

ـــي تشـــرف وتمـــارس الرقا      ـــع وزارة المالیـــة، الت ـــة التـــي تتب ـــة المراقبـــة المالی ـــولى هیئ بـــة یت

المسبقة على النفقات العمومیة، یعین المراقب المـالي مـن طـرف وزیـر المالیـة والـذي تتمثـل 

مهامـه فــي مـنح التأشــیرة إلنجـاز النفقــات وذلـك بعــد تـوفر الشــروط الضـروریة، حیــث أنـه لــم 

یكن موجودا على مستوى البلدیة، وسعیا ألحكام الرقابة على صرف المـال العـام ثـم توسـیع 

المالیــة إلــى مســتوى البلــدیات حیــث یشــترط التأشــیر قبــل صــرف النفقــات،  صــالحیات وزیــر

فالمراقب المالي مسؤوال عن األعمال التي یقوم بها والتأشیرات التي یسـلمها كمـا أنـه یكتفـي 

مــــن المرســــوم  32و 23و 22برقابــــة المشــــروعیة دون الرقابــــة المالئمــــة وذلــــك طبقــــا للمــــواد 

2009وفمبرالمؤرخ في ن 374-09التنفیذي رقم 
3.  

  

  

  

  

                                                           

.2011جویلیة  3صادرة في ، ال 37.، ع2011الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة لسنة  - 1  

.المكان نفسه - 2  

.25.، صالمرجع السابقخماري،  - 3  
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  المحاسب العمومي -)ج

عون "المتعلق بالمحاسبة العمومیة على أنه  21-90من القانون رقم  33عرفته المادة      

مكلف بتنفیذ المیزانیة، ویعد محاسبا عمومیا كل شخص یعین قانونا للقیام بعملیـات خاصـة 

 205، كمـا نصـت المـادة "بتحصیل اإلیرادات ودفع النفقات وضمان حراسة األمـوال وغیرهـا

بلدیــة محاسـب عمـومي طبقــا یمـارس مهــام أمـین الخزینـة لل: "مـن قـانون البلدیـة علیــه بمـایلي

  .1"للتنظیم

  :كما یجمع المحاسب العمومي بین وظیفتین

 .تحصیل الضرائب المختلفة -

محاســبة البلدیــة أو بــین البلــدیات إال أنـــه فــي إطــار إعــادة الهیكــل اإلداري الجبـــائي   -

مما یمكن من الفصل بین مهمة تحصیل الضرائب التـي تتولهـا مصـالح هـذه اإلدارة 

ــــین مهمــــة مح ــــي ألحقــــت مــــدیریتي المحاســــبة وب ــــین البلــــدیات الت اســــب البلدیــــة أو ب

 .2والخزینة العمومیة

  الرقابة على میزانیة البلدیة: ثانیا

  الرقابة الداخلیة -1

الرقابـــة الداخلیـــة هـــي أول خطـــوة تخضـــع لهـــا میزانیـــة البلدیـــة وتمـــارس داخــــل اإلدارة      

نفســـها وذلـــك عـــن طریـــق الرقابـــة علـــى أعمالهـــا وتتمثـــل الهیئـــات المختصـــة بهـــذا النـــوع مـــن 

  :الرقابة فیمایلي

 .رقابة المجلس الشعبي البلدي -

 .محاسب العموميالرقابة الممارسة على المیزانیة من طرف المراقب المالي وال -

                                                           

وق تخصص القانون العام ، رسالة ماستر في الحقالرقابة المالیة كآلیة لمراقبة تنفیذ میزانیة البلدیةمراد،  نعیاشی -1

 ،)2016- 2015، السیاسیة، قسم الحقوقجامعة عبد الحمید بن بادیس، كلیة الحقوق والعلوم : مستغانم( المعمق، 

   .37.ص

.26.، ص، المرجع السابقخماري - 2  
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 .رقابة السلطة الوصیة على میزانیة البلدیة -

  رقابة المجلس الشعبي البلدي -)أ

مـن طـرف أعضـاء المجلـس الشـعبي البلـدي المنتخـب  تكتسي هـذه الرقابـة اهتمـام بـالغ     

من أجل تنفیذ قانوني وشفاف للمیزانیة، وتعتبر تجسید للدیمقراطیة حیث تسـمح مـن خاللهـا 

للمـــــواطنین المســـــاهمة فـــــي تســـــییر شـــــؤونهم العمومیـــــة بأنفســـــهم إذ تقـــــوم بـــــاالطالع الـــــدائم 

ى البلــدي كمــا یمكـــنهم والمســتمر علــى مختلــف األعمـــال واإلجــراءات المتخــذة علــى المســـتو 

طلـــــب تفســـــیرات وتبریـــــرات مـــــن رئـــــیس المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي فیمـــــا یخـــــص اقتراحاتـــــه 

  .واختیاراته

ـــــس الشـــــعبي فـــــي عملیـــــة الرقابـــــة علـــــى میزانیـــــة البلدیـــــة عنـــــد مناقشـــــتها       یـــــدخل المجل

وفقــا للشــروط المنصــوص علیهــا فــي قــانون  وتضــبط والتصــویت علیهــا بــاقتراح مــن رئیســها

البلدیــة، إذ یــتم التصــویت علــى االعتمــادات بابــا بابــا ومــادة مــادة وهكــذا تكــون الرقابــة علــى 

میزانیــة البلدیــة عــن طریــق المقارنــة بــین اإلیــرادات والنفقــات ومقارنــة المجمــوع المــالي لقســم 

  .التسییر وقسم التجهیز واالستثمار

  المراقب المالي والمحاسب العموميعلى المیزانیة من طرف  الرقابة الممارسة -)ب

إن میزانیة البلدیة قبل تنفیذها البد أن تخضع إلى نوع خاص من الرقابـة تطلـق علیهـا      

تســـمیة الرقابـــة الســـابقة أو القبلیــــة، والتـــي تهـــدف إلـــى اكتشــــاف وتحلیـــل المشـــاكل الممكــــن 

ن صحة وقانونیة مختلف العملیات سواء فـي حدوثها وتفادیها ومعالجتها قبل حدوثها، ضما

التحصـــیل أو اإلنفـــاق، وضـــمان تطبیـــق القـــوانین والقواعـــد التنظیمیـــة والتحقـــق مـــن شـــرعیة 

االرتبـــاط بـــالتزام أو دفـــع أي مبلـــغ قبـــل الحصـــول النفقـــات العمومیـــة حیـــث ال یمكـــن للبلدیـــة 

  .على موافقة الجهة المختصة بالرقابة قبل الصرف
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  طة الوصیة على المیزانیةالسلرقابة  -)ج

هــذا النــوع مــن الرقابــة یمــارس مــن طــرف مــوظفین مختصــین نظــرا ألهمیــة دور الرقابــة      

قبــــل وأثنــــاء تنفیــــذ المیزانیــــة وبعــــدها، فــــبعض القــــرارات اإلداریــــة ال یمكــــن تطبیقهــــا إال بعــــد 

 إذا مـا التصدیق علیها من قبل السلطة الوصیة ویتدخل هذه األخیرة إللغـاء بعـض القـرارات

  .یتضح أنها غیر شرعیة وال تستند إلى التشریع والتنظیم المعمول به

  :وتمارس الرقابة على میزانیة البلدیة من طرف الهیئات التالیة     

 رقابة مصالح الدائرة -

عـــــن طریـــــق مكتـــــب الوصـــــایة أو مكتـــــب الشـــــؤون اإلداریـــــة والمالیـــــة  1یقـــــوم رئـــــیس الـــــدائرة

ثم مصادقة على مداولة میزانیـة البلـدیات التابعـة لـه إقلیمیـا والمحاسبة بفحص ومراقبة ومن 

وٕارجاعهــا إلــى رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي مــن أجــل تنفیــذها بتفــویض مــن الــوالي ویقــوم 

أیضــــا بعملیــــة متابعــــة دوریــــة ومراقبــــة مســــتمرة علــــى اآلمــــر بالصــــرف المتمثــــل فــــي رئــــیس 

للمیزانیــة ومطــابق للعملیــات  المجلــس الشــعبي البلــدي لفــرض ضــمان تنفیــذ قــانوني وشــفاف

  .2والبرامج المسجلة واألهداف المسطرة

 رقابة مصالح الوالیة -

عــن طریــق الفحــص والمراقبــة ومــن ثــم المصــادقة علــى مداولــة المیزانیــة للبلدیــة مقــر الوالیــة 

وٕارجاعها إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي من أجل تنفیذها، كما یمكن للوالي عـن طریـق 

اإلدارة المحلیــة أو مصــالح المفتشــیة العامــة للوالیــة الموجــودة تحــت ســلطة مصــالح مدیریــة 

ـــا  ـــه لضـــمان تنفیـــذ المیزانیـــات طبق ـــدیات التابعـــة ل ـــى مســـتوى البل ـــام بـــدورات تفتیشـــیة عل القی

للقــوانین والتنظیمــات ســاري العمــل بهــا لتنفیــذ العملیــات المبرمجــة وتجســید البــرامج المســجلة 

  .االستفادة منهافي آجالها یتسنى للمواطنین 

                                                           

المحدد ألحكام القانون األساسي  1990جویلیة  25المؤرخ في  230-90من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  -1

   .1033.، ص1990جویلیة  28الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في اإلدارة المحلیة 

.1033.، نفس المرجع، ص230-90من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  - 2  
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 رقابة مصالح وزارة الداخلیة -

ـــام  ـــة عـــن طریـــق المفتشـــیة العامـــة الموجـــودة تحـــت ســـلطتها القی تقـــوم مصـــالح وزارة الداخلی

بـــدورات تفتیشــــیة علــــى مســــتوى البلــــدیات كمــــا تقــــوم أیضــــا مصــــالح وزارة الداخلیــــة بفحــــص 

مالیــة اســتثنائیة مــن میزانیــات البلــدیات التــي تعــاني مــن عجــز وذلــك مــن أجــل منحهــا إعانــة 

أجل موازنتها كما تعكف مؤخرا مصالح وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة التهیئـة العمرانیـة 

علـــى المتابعـــة المســـتمرة لتنفیـــذ المیزانیـــة مـــن خـــالل إنشـــاء نظـــام معلومـــات ووضـــعه تحـــت 

تصــرف موظــف مؤهــل معــین بموجــب قــرار بلــدي یقــوم بتعبئــة بصــفة مســتمرة حیــث یمكــن 

  .علیه في أي وقت ضمانا لحسن سیر اإلدارة والمرافق العامة التابعة لها اإلطالع

 رقابة المفتشیة العامة للمالیة -

إذ یمارســــون رقــــابتهم علــــى  1تمــــارس مــــن طــــرف مفتشــــین عمــــومیین تــــابعین لــــوزارة المالیــــة

المیزانیة بعد عملیة التنفیذ والتحصـیل ومـدى تطـابق الصـرف لالعتمـادات مـع كـل بنـد بنـود 

زانیة والقوانین المعمول بهـا، كمـا یعتمـد علـى فحـص اإلیـرادات العامـة وكیفیـة تحصـیلها المی

باإلضــافة إلــى مراقبــة العملیــات المالیــة إن تمــت بمســتندات صــحیحة ومحترمــة للقــوانین أو 

وأنهــا مثبتــة فــي الــدفاتر إثباتــا صــحیحا وفقــا التنظیمــات المعمــول بهــا فــي مجــال المیزانیــة، 

ـــة بمختلـــف أنواعهـــا مـــن قبـــل البلدیـــة لنظـــام المحاســـبة و  التأكـــد مـــن اســـتخدام المـــوارد المالی

  .استخداما حسنا

 :الرقابة الخارجیة الممارسة على المیزانیة من طرف مجلس المحاسبة -2

هـــي الرقابـــة القضـــائیة والرقابـــة المالیـــة لمیزانیـــة الجماعـــات المحلیـــة التـــي تمـــارس مـــن      

أنـــواع الرقابـــة البعدیـــة بحیـــث ال تخـــص مراقبـــة ، وهـــو نـــوع مـــن 2طـــرف مجلـــس المحاســـبة

                                                           

یتضمن القانون األساسي الخاص  2010جانفي  13المؤرخ في  28-10من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -1

   .14.، ص2010جانفي  20صادر یوم ال، 5.، عالعامة ة العامة للمالیةفتشیلألسالك الخاصة بالم بالموظفین المنتمین

، الصادرة بتاریخ 39.یتعلق بمجلس المحاسبة، ع 1995جویلیة  17المؤرخ في  20-95من األمر رقم  02المادة  -2

   .3.، ص1995جویلیة  23
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الجانـب القـانوني فــي تنفیـذ المیزانیـة فقــط بـل یتعـدى ذلــك إلـى مراقبـة نجاعــة تنفیـذها وحســن 

المعتمــدة فــي ذلــك مــع إمكانیــة تقــدیم االقتراحــات التــي تراهــا هیئــة  اختیــار الطریقــة والكیفیــة

  .المراقبة مناسبة لتحسین التسییر

إن مجلــس المحاســبة باعتبــاره أعلــى هیئــة رقابیــة مخصصــة فــي مراقبــة تنفیــذ المیزانیــة      

بصفة عامة ومیزانیة البلدیة على وجه الخصوص، حیث یجب على البلدیة إرسـال حسـابها 

، حیــــث أنــــه كــــل ســــنة یقــــدم مجلــــس 1اإلداري إلــــى هاتــــه الهیئــــة مــــن أجــــل عملیــــة التطهیــــر

قدیره العمومي لتسییر البلـدیات انطالقـا مـن الحسـابات المحاسبة تقریره المتضمن جزء من ت

  .2جوان من كل سنة 30اإلداریة المعدة من طرفها والمقدمة له قبل 

یطلع مجلس المحاسبة رئیس المجلـس الشـعبي البلـدي علـى كـل المالحظـات المسـجلة      

والمتعلقــة بالتســییر المــالي والمحاســبي، وتــدعو البلــدیات إلــى تقــدیم أجوبتهــا عنــد ذلــك فـــي 

ول المخــتص فــي مجــال التســییر المســؤ آجــال محــددة حتــى یــتم التحقــق مــن بــراءة أو إدانــة 

مة في إطـار الرقابـة البعدیـة علـى تنفیـذ میزانیـة البلدیـة قبـل رفـع خالل السنة المالیة المنصر 

  .التقریر النهائي إلى الحكومة

  ات أجهزة الرقابة والسلطة الوصیةالطعن في قرار  -3

یحـــق للجماعـــات المحلیـــة عـــن طریـــق رئـــیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي وفـــق الشـــروط      

الســـلطات الوصـــیة فیمـــا یخـــص  واألشـــكال المنصـــوص علیهـــا قانونـــا أن یطعـــن فـــي قـــرارات

المصـــادقة علـــى المیزانیـــة برفـــع إمـــا تظلمـــا إداریـــا أو دعـــوة قضـــائیة ضـــد قـــرار الـــوالي أمـــام 

  .3الجهات المختصة

                                                           

، الصادرة بتاریخ 39.یتعلق بمجلس المحاسبة، ع 1995جویلیة  17المؤرخ في  20-95من األمر رقم  63المادة  -1

   .3.، ص1995جویلیة  23

  .المكان نفسه، 06المادة  -2

جویلیة  03، الصادر بتاریخ 37.یتعلق بالبلدیة، ع 2011جوان  22المؤرخ في  10-11من القانون  61المادة  -3

   .4.، ص2011
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  :مصادر تمویل میزانیة البلدیة :رابعالمطلب ال

  مصادر التمویل الداخلیة: أوال

 الموارد المالیة غیر الجبائیة_1

نــــاتج توظیــــف البلدیـــــة إلمكانیاتهــــا الخاصــــة المرتبطـــــة تتمثــــل المــــوارد غیــــر الجبائیـــــة فــــي 

  .باستغالل أمالكها، وتسییر مواردها المالیة وثرواتها العقاریة

  التمویل الذاتي -)أ

یقـــوم علـــى إمكانیـــة البلدیـــة فـــي تمویـــل نفســـها بنفســـها مـــن خـــالل نشـــاطاتها حیـــث أكـــد      

المتضــمن قـــانون البلدیــة علـــى  10-11مـــن القــانون  179المشــرع الجزائــري بموجـــب المــادة 

ضـــرورة اقتطـــاع مبلـــغ مـــن إیـــرادات التســـییر مـــن أجـــل تغطیـــة نفقـــات التجهیـــز واالســـتثمار 

  .1وضمانة االستمراریة للتمویل الذاتي للبلدیة

حتى تتمكن من تحقیق حد أدنى من االستثمار لفائدتها، وتقدر نسبة االقتطاع علـى أسـاس 

الــذاتي للجماعــات المحلیــة یســتند أساســا إلــى مــدى القــدرة أهمیــة إیــرادات التســییر، فالتمویــل 

الذاتیة للجماعات المحلیة ومن ضـمنها البلدیـة فـي االعتمـاد علـى نفسـها فـي تمویـل التنمیـة 

ومـــن ثـــم هـــي مؤشـــر جیـــد لمـــدى نجـــاح الجماعـــات المحلیـــة فـــي التنمیـــة المحلیـــة، المحلیـــة، 

  .2موارد المالیة الذاتیةوتتحقق أهدافها من خالل تعبئة أكبر قدر ممكن من ال

  مداخیل الممتلكات -)ب

تتكـــون مـــن مجموعـــة اإلیـــرادات التـــي تنـــتج عـــن اســـتغالل واســـتعمال البلدیـــة ألمالكهـــا      

بنفسها باعتبارها ذات شخصیة معنویة ومستقلة مالیا، أو ما تتحصـل علیـه نتیجـة اسـتعمال 

فــي حقــوق اإلیجــار وحقـــوق أمالكهــا مــن طــرف الغیــر، ومـــع ذكــر أهــم اإلیــرادات المتمثلـــة 

                                                           

.24.، ص179، المادة 10-11قانون البلدیة  - 1  

2 - Grab hachemi, les ressources fiscalles, ( alger : collectivities, enag, 2000), pp.39,40.   
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ـــة،  اســـتغالل األمـــاكن مـــن المعـــارض واألســـواق، وأمـــاكن التوقـــف، بیـــع المحاصـــیل الزراعی

  ).رخص بناء، استعمال المساحات العامة( حقوق وعوائد منح االمتیازات 

  موارد االستغالل المالي -)ج

الخــدمات للمــواطنین، الناتجــة عــن بیــع المنتجــات أو تأدیــة تتمثــل فــي المــوارد المالیــة      

والتــــي تقـــــدمها البلدیـــــة عبـــــر مصـــــالحها العمومیـــــة، فتحصــــل فـــــي ذلـــــك علـــــى إتـــــاوات مـــــن 

األشــخاص المســتفیدین مــن هــذه الخــدمات التــي یمكــن أن تحصــل مــن خاللهــا البلدیــة علــى 

  1:بعض المداخیل نذكر

 .حقوق الوزن، الكیل، وقیاس السعة -

 .وق استعمال غرف التبریدالحقوق الثانویة المرتبطة بحقوق الذبح، وحق -

استرجاع تكالیف التطهیر والتعقیم والمراقبة الصحیة التي تقوم بهـا مكاتـب التنظیـف  -

       .2البلدیة للحمامات والمرشات

 الموارد المالیة الجبائیة_1

  موارد الجبائیة المحلیة المباشرةال -)أ

  :المحلیة مایلية لفائدة الجماعات إن من أهم الضرائب المباشرة المحصل

 الدفع الجزافي -

ـــة  ـــى مجموعـــة مـــن المســـتفیدین واألشـــخاص المادی هـــي ضـــریبة مباشـــرة تفـــرض مباشـــرة عل

والمعنویــة والهیئــات المقیمــة بــالجزائر التــي تمــارس نشــاطا وتخضــع المبــالغ المدفوعــة لقــاء 

ل المرتبــات واألجــور والتفــویض العــالوات والمكافــآت والــدفع الجزافــي یتحملــه صــاحب العمــ

                                                           

جامعة محمد : المسیلة( ، رسالة ماستر، دور الموارد المالیة في تحقیق التنمیة المحلیة بالجزائرفیوش خلیل،  -1

   .42.، ص)2015-2014بوضیاف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، 

جامعة محمد : المسیلة( رسالة ماستر، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة في الجزائر، بوعطار عبد الحق،  -2

   .43.، ص)2015-2014بوضیاف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، 
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وتقســم هــذه الضــریبة علــى كــل مــن البلدیــة والوالیــة والصــندوق المشــترك للجماعــات المحلیــة 

  :كاآلتي

  

صندوق المشترك للجماعات   الوالیة  البلدیة

  المحلیة

60٪  20٪  20٪  

  

 :الرسم على النشاط المهني -

علـى العمـل المهنــي مـن خـالل الرسـم الـذي یشـمل األشـخاص الــذین یعتمـدون فـي أنشـطتهم 

الفردي كاألطباء والمحامین والمهندسین والمحاسبین وغیرهم ویستحق هذا الرسـم سـنویا مـن 

اإلیرادات اإلجمالیة المحققة من قبل الخاضعین للضریبة الذین یمارسـون نشـاطاتهم الدائمـة 

  .1في الجزائر

 2الرسم العقاري -

التـراب الـوطني، ویعـد یعتبر ضریبة عین تمس العقارات المبنیة وغیر المبنیة الموجـودة فـي 

ضــریبة مباشــرة تؤســـس علــى مــواد تتمیـــز بالثبــات یــدفعها الخاضـــع للضــریبة مباشـــرة إلدارة 

هـو  الضرائب مرة واحـدة فـي السـنة لتمویـل میزانیـة البلـدیات والحـدث المنشـأ  لهـذه الضـریبة

  .ملكیة للعقار

  نیةالتمییز بین الملكیة المبنیة والملكیة غیر المب: مجال تطبیق الرسم

  الملكیة غیر المبنیة  الملكیة المبنیة

  األراضي الفالحیة  البنایات بمختلف أنواعها

                                                           

شهادة الدراسات العلیا في العلوم مذكرة نهایة الجبایة المحلیة ودورها في التنمیة المحلیة، سودانیة عبد المالك،  -  1

   .46.، ص)1992القلیعة، المعهد الوطني للمالیة، : تیبازة( المالیة، 

Star times. Com/F.aspx ? T=33219426  22/06/2020یوم أرشیف االقتصاد واألعمال -  2  
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  المنتجاتمناجم الملح و   األراضي التابعة مباشرة لهذه البنایات

المحیطات التجاریة الكائنة في محیط المطارات 

  والموانئ، محطات السكك الحدیدیة، المحطات البریة

الرمل والمناجم المحاجر ومواقع استخراج 

  المكشوفة

األراضي غیر المزروعة والمستخدمة ألغراض 

  تجاریة أو صناعیة

  

  

 :الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة -

لألراضـــي غیـــر  2والمحـــددة بـــالمتر مربـــع م الجبائیـــة یحســـب علـــى أســـاس القیمـــة اإلیجاریـــة

  .الزراعیة والهكتار لألراضي الزراعیة

 :الملكیات المبنیةالرسم العقاري على  -

یحســـب علـــى أســـاس القیمـــة اإلیجاریـــة الجبائیـــة للمســـاحة المتواجـــدة فیهـــا الملكیـــات المدنیـــة 

  .2والمحددة بالمتر مربع م

 :رسم التطهیر -

المتواجــدة بالبلــدیات والتــي تتــوفر علــى مصــالح إلزالــة  یؤســس ســنویا علــى الملكیــات المبنیــة

ك والمستأجرین، ویتحدد مـن خـالل مصـادقة القمامات المنزلة، تفرض على أصحاب األمال

الســلطة الوصــیة علــى مــداوالت المجلــس الشــعبي البلــدي، بقــرار مــن رئیســه مهمــا كــان عــدد 

  .1سكان البلدیة المعنیة

  الضرائب والرسوم غیر المباشرة -)ب

 الرسم على الذبح -

                                                           

جامعة باجي : عنابة( مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، ، "تشخیص نظام اإلدارة المحلیة في الجزائر"ي بسمة، عولم 1-

   .271.، ص4.، ع)مختار
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مبلغـه حسـب وزن یـدفع هـذا الرسـم للبلدیـة ویقـرر عند القیام بذبح أو سلخ األنعام والمواشي 

ــدیات التــي تتــوفر علــى مــذابح، ویخصــص مبلــغ منــه لصــندوق   اللحــم، یســتحق لصــالح البل

  .األموال الخاص والباقي یخصص للبلدیة

 1رسم اإلقامة -

بموجب قانون المالیة لنفس السنة، لصالح البلدیات،  1998لقد أعید إدخال هذا الرسم سنة 

الــخ ویطبــق علــى ...أو مجموعــة البلــدیات المصــنفة كمحطــات ســیاحیة أو حمامــات معدنیــة

تعرفتــه األشــخاص غیــر المقیمــین فــي البلدیــة، وعلــى الــذین ال یملكــون تأشــیرة إقامــة تحــدد 

للغـــرف المفروشـــة، علـــى الشـــخص والیـــوم الواحـــد لإلقامـــة، یحصـــل عـــن طریـــق المـــؤجرین 

  .وأصحاب الفنادق

 TVA الرسم على القیمة المضافة -

یعتبر هذا النوع من الرسم ضریبة على االستهالك تفرض على المنتجات والخـدمات، وهـي 

وهـــي الضـــریبة األكثـــر إنتاجـــا ویـــوزع حاصـــلها بـــین الدولـــة التـــي تســـتفید مـــن حصـــة البلدیـــة 

  .2والصندوق المشترك للجماعات المحلیة 

 :الدمغة الجبائیة على السیارات -

حسـب نـوع تتغیـر تعریفتـه یخضع لها كل شخص یملك سیارة سـواء كـان طبیعـي أو معنـوي 

لصــالح  ٪50ویخصــص منــه  ٪20الســیارة وســنة اســتعمالها، نــاتج الدمغــة یعــود إلــى الدولــة 

تـم إنشـاء رسـوم  2006الصندوق المشترك للجماعات المحلیـة،وبموجب قـانون المالیـة لسـنة 

 ٪25المســتوردة أو الممنوعــة محلیــا وتعــود نســبة الرســم علــى األطــر الجدیــدة : جدیــدة وهــي

 ٪35لفائــدة البلــدیات، باإلضــافة إلــى الرســم علــى الزیــوت ومنتجــات المحركــات والتــي تعــود 

 .3منها لصالح البلدیات

                                                           

.25.، صالمرجع السابقجعیجع،  - 1  

.المكان نفسه - 2  

.26.، صالمرجع نفسه - 3  
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 مصادر التمویل الخارجیة: ثانیا

تتمثل مصادر التمویل الخارجیة في اإلعانات المالیة الحكومیة، القـروض، التبرعـات،      

 .الهیبات

 اإلعانات الحكومیة -1

نظرا لعدم كفایة المـوارد الداخلیـة للبلدیـة، فـإن السـلطات المركزیـة تلجـأ إلـى تخصـیص      

ادیة واالجتماعیــة مــن إعانــات مالیــة للبلدیــة، تهــدف مــن وراءهــا إلــى تحقیــق التنمیــة االقتصــ

زانیـة یأجل إزالة الفوارق الجهویة، واالهتمام بالمناطق النائیـة، وبـذلك فهـي مصـادر هامـة لم

  :البلدیة وتتمثل في

 :PCDالمخططات البلدیة للتنمیة  -)أ

البلدیــة مــن الخزینــة العمومیــة، یخصــص  لمیزانیــةهــو عبــارة عــن غــالف مــالي داعــم       

لمشاریع البلدیة ذات األولویة الملحة، حیث تكلف كل بلدیة بإعداد واعتماد مشـاریع تنمویـة 

وقــد نصــت المــادة ، 1الوصــیة الجهــاتوترفعهــا للوالیــة مــن أجــل المصــادقة علیهــا مــن قبــل 

  .2"لسهر على تنفیذهاإعداد مخططاتها وا: " من قانون البلدیة على أنه على البلدیة 107

 البرامج القطاعیة للتنمیة -)ب

هــو مخطــط ذو طــابع وطنــي حیــث تــدخل ضــمنه كــل اســتثمارات الوالیــة والمؤسســات      

الـوالي وهـو بـدوره یسـهر  باسمالعمومیة التي تكون وصیة علیها، ویتم تسجیل هذا المخطط 

مشـــاریع فــــي  اقتراحـــاتعلـــى تنفیـــذه، ویكـــون تحضـــیر المخطـــط القطــــاعي للتنمیـــة بدراســـة 

                                                           

كلیة : وهران( ، مذكرة ماجستیر، الضرائب المحلیة ودورها في تمویل میزانیة الجماعات المحلیةلمیر عبد القادر،  -1

، )2014-2013االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، المدرسة الدكتورالیة لالقتصاد وٕادارة األعمال، العلوم 

   .148.ص

.17.، ص107، المادة 10-11قانون البلدیة  - 2  
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المجلس الشعبي الوالئي والذي یصادق علیه بعد ذلك، ثم تكون دراسـة الجوانـب التقنیـة مـن 

  .1المخططات لها إرسالطرف الهیئة التقنیة بعد 

 :القروض -2

الحكومیـــة تظـــل محـــدودة علـــى كـــل حـــال وتنحصـــر عـــادة علـــى تــــأمین  اإلعانـــاتإن      

یأتي دور القروض لتمویل مشـاریع التنمیـة المحلیـة، فلقـد  المرافق العامة وتدعیمها ومن هنا

ـــى القـــرض البنكـــي قصـــد  إمكانیـــةرخـــص المشـــرع الجزائـــري للجماعـــات المحلیـــة  اللجـــوء إل

، والواقع 08_90من القانون البلدي 146الحصول على تمویل مناسب وذلك بموجب المادة 

ضا للجماعـات المحلیـة،  وأول بنوكا عمومیة تقدم قرو  1965منذ سنة  أنشأتأن الدولة قد 

 . CNEPبنك قام بهذه المهمة هو الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط 

تخصـــص  85-85المرســـوم  ببموجـــ 1985عـــام  BDLإذ أن إنشـــاء بنـــك التنمیـــة المحلیـــة 

 . ماعات المحلیة والهیئات العامة المحلیةجمنح القروض لصالح ال

وعندما یتم منح قروض للبلدیات، فإنه یتم تسدید رأس المال كدین بفضل إیرادات مـن      

 :االستثمار وتتمثل في

فـــي نفقـــات التجهیـــز العمومیـــة عـــن طریـــق رســـوم محلیـــة للتجهیـــز،  التعهـــدین اتمســـاهم_ 

 . من قیمة العقار واألرض معدة للبناء% 50إلى % 1والتي تتراوح من 

 . االقتطاع من میزانیة التسییر_ 

وعموما یكون القرض المتحصل علیه من قبل البلدیة یمثل القرض اإلداري، یسـاعد البلدیـة 

 .2على تخصیص هذه األموال من أجل تسدید الدیون

                                                           

جامعة زیان : الجلفة( ، رسالة ماستر دور التمویل الخارجي للجماعات اإلقلیمیة في الجزائر فصیح فاطمة، -1

  . 13.، ص)2018- 2017عاشور، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، 

مع  2008- 2000الجبایة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة، دراسة تقییمیة للفترة یوسفي نور الدین،  -2

         ،في العلوم االقتصادیة فرع اقتصادیات المالیة والبنوك الماجستیر، مذكرة لنیل شهادة دراسة حالة والیة البویرة

   .71.، ص)جامعة بوقرة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة: بومرداس (
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 التبرعات والهیبات -3

یتبــــرع بــــه  تعتبــــر التبرعــــات والهیبــــات كــــذلك مــــن مــــوارد المجــــالس المحلیــــة، وهــــي مــــا     

واطنــون إمــا مباشــرة إلــى المجــالس المحلیــة أو بشــكل غیــر مباشــر للمســاهمة فــي تمویــل الم

قد تكون نتیجة وصیة تركها أحدد المواطنین بعد وفاتـه فـي  المشاریع التي تقوم بها، وكذلك

فـــي بلـــده، وتنقســـم هــــذه  اســـمهحالـــة انعـــدام الورثـــة أو هبـــة یقـــدمها أحـــد المغتــــربین لتخلیـــد 

تبرعـات مقیـدة بشـرط عـدم قبولهـا إال بموافقـة رئـیس الجمهوریـة سـواء : التبرعات إلى قسمین

 . أكانت من هیئات أو أشخاص أجانب

وتشــكل هــذه المــوارد المالیــة الذاتیــة والخارجیــة للجماعــات المحلیــة مصــادر التمویــل المحلــي 

ـــــة  المحلیـــــة ومســـــتوى أفضـــــل مـــــن المعیشـــــة الموجـــــه لتحقیـــــق معـــــدالت متزایـــــدة فـــــي التنمی

للمـواطنین، وهــذه المــوارد الذاتیــة والخارجیـة تختلــف مــن دولــة ألخـرى حســب النظــام المحلــي 

 . 1المتبع لكل دولة

 لصندوق المشترك للجماعات المحلیةا إعانات -4

مؤسســـة عمومیـــة ذات طـــابع إداري یتمتـــع بالشخصـــیة القانونیـــة  قهـــذا الصـــندو  ریعتبـــ     

الل المــــــالي، یقــــــدم ســــــنویا مبــــــالغ مالیــــــة تخصــــــص كإعانــــــات لتمویــــــل المشــــــاریع واالســــــتق

  .2والمخططات الخاصة بالتنمیة المحلیة

  

  

  

  

  

                                                           

تحدیات التنمیة المحلیة في ظل تراجع إعانات الحكومة المالیة المخصصة للوالیات والبلدیات في "خثیر محمد،  -  1

   .225،224.ص ، )جامعة خمیس ملیانة: الجزائر( مجلة نماء االقتصاد والتجارة، ، "الجزائر

.27.ص المرجع السابق،جعیجع،  - 2  
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  : خاتمة

 خاصة میزانیة إكتسابها من مكنها المالیة واإلستقاللیة المعنویة بالشخصیة البلدیة تمتع إن

  الالمركزیة إطار في باإلستقاللیة تتمتع البلدیة أن وٕایراداتها كما نفقاتها فیها تحدد بها،

.وجه أكمل  على بمهامها والقیام میزانیتها تمویل من مامكنها وهذا   

 صعوبات تواجه جعلها مما والمالیة اإلداریة التبعیة بسبب نسبیة تبقى اإلستقاللیة تلك لكن

.مصادرها وتنویع تطویر لها تعترض   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 الفـصـل الثاني

التدابیر المحلیة لتنمیة  

الموارد المالیة للبلدیة في 

 الجزائر
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    تمهید

ن عــدم تحكمهــا فــي مواردهــا المالیــة مــن أال إبــالرغم مــن تعــدد وتنــوع المــوارد المالیــة للبلدیــة 

جهة واعتمادها على وسائل التمویل التقلیدیة التي ال یستطیع مواكبة التطـورات االقتصـادیة 

لــى خلــق صــعوبات وعراقیــل تعتــرض تحقیــق تنمیــة إدى أخــرى ممــا أواالجتماعیــة مــن جهــة 

حــث عــن تلــك ســباب الحقیقیــة یجــب البألمحلیــة خاصــة مــن جهــة المــورد المــالي ولمعرفــة ا

الصــعوبات والعراقیــل التــي تعتــرض التنمیــة المحلیــة للبلدیــة والبحــث عــن حلــول تخــف مــن 

     .لیه من خالل هذا الفصلإ ماس نتطرقذلك العجز وهذا 
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  أسباب ضعف المالیة المحلیة للبلدیة في الجزائر :المبحث األول

مــن الظــواهر التــي أصــبحت تهــدد أو تعرقــل الســـیر الصــحیح للبلــدیات فــي الجزائــر هــو عـــدم 

المالیــة أو میزانیتهــا المالیــة وهــذا راجــع لعــدة أســباب ســنتعرف علیهــا مــن خــالل كفایــة مواردهــا 

  .هذا المبحث الذي تم تقسیمه إلى مطلبین 

   األسباب المالیة  : المطلب األول

  عدم تطابق الموارد مع األعباء: أوال 

أن  غیـر, الجزائریـة  التي سـببت تفـاقم ظـاهرة عجـز أغلـب البلـدیات  تنوعت وتعددت األسباب

التحالیل قد أظهرت أن األسـباب األساسـیة تكمـن فـي عـدم تطـابق الوسـائل مـع المهـام الموكلـة 

  .إلیها

فعنــدما نتصــفح فــي میزانیــات الكثیــر مــن البلــدیات نجــد أن النفقــات المســجلة أكثــر بكثیــر مــن 

دة التـوازن اإلیرادات الحقیقیة المسجلة بالمیزانیة مما یدفع بالبلدیة إلى تقدیم طلب اإلعانة إلعا

  .للمیزانیة

واإلخـالل ,إن مبدأ التوازن في المیزانیة یرتكز عل التوازن المـالي أي اإلیـرادات تسـاوي النفقـات

  .یصعب تداركه ) عجز مالي (بذلك یؤدي إل فائض النفقات 

كما یعتبر العجز المالي في میزانیة البلدیة أحد أهم وأكبر المشاكل التـي تعـاني منهـا البلـدیات 

  1:والذي یعود إلى عدة أسباب نذكر منها 

  المسجلة في قسم التسییر من جانب النفقات  أألسباب_1

مـن  % 65وتكالیف مستخدمي البلدیـة والتـي تحتـل تقریبـا  الزیادة السریعة في نفقات األجور_

  .میزانیة التسییر

  .الزیادة في مصاریف التسییر العام ومصاریف األمالك العقاریة المنقولة_

                                                           

مجلة الباحث , ” الجماعات اإلقلیمیة ومفارقات التنمیة المحلیة في الجزائر", نصر الدین بن شعیب وشریف مصطفى   
. 164ص ,  2012,العاشر العدد, : جامعة تلمسان(,  1  
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ــادة اســ _ نــارة العمومیــة تهالك الكهربــاء وزیــادة مصــاریف اإلعــدم التقــدیر لــبعض النفقــات كزی

  .والتي شكلت دیونا معتبرة 

  .فتح مناصب مالیة ال تراعي فیها القدرة المالیة للبلدیة  _

  1.عدم المواكبة والتكیف مع التغیرات الجدیدة _

  :األسباب المسجلة من جانب اإلیرادات  _2

  :لى عدة تأثیرات منها السبب راجع إوهذا 

التقســــیم (فلقــــد تــــأثرت العدیــــد مــــن البلــــدیات مــــن التنظــــیم اإلقلیمــــي الجدیــــد : موقــــع البلدیــــة _

  .فالكثیر من هذه البلدیات تعاني من عدم وجود أنشطة اقتصادیة على ترابها ,)اإلداري

ونقـص ,الجبائي  مـن جهـة نظرا للتهرب,عدم قدرة أجهزة الجبایة على تحصیل الموارد المالیة_

أصـبحت تفـوق فعالیـة ,إلـى جانـب وجـود ثغـرات فـي التشـریع الضـریبي,الكفاءة من جهة أخـرى 

  .الضریبة كأداة كفیلة لتمیل المیزانیة

أي عـــدم التقـــدیر اإلحصـــائي ) تتضـــمن الممتلكـــات (عـــدم الدقـــة فـــي وضـــع تقـــدیر اإلیـــرادات _

  2.الدقیق للموارد

  المسجلة في قسم التسییر واالستثمار األسباب_3

  .اعتماد البلدیة على إعانات الدولة قلل من التحفیز عل خلق موارد ذاتیة إن 

فنجــد الكثیــر مـــن البلــدیات ال یقومــون باالســـتثمار الــذي یحقـــق مــن خاللــه إیـــرادات قــد تغطـــي 

 .  وٕانشاء استثمارات جدیدة , الكثیر من التكالیف 

 

 

  

                                                           

: جامعة بسكرة(,كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر, شكالیة العجز في میزانیة البلدیة التمویل المحلي وإ , محمد حاجي

. 11ص, 2011أفریل ,مداخلة ضمن فعالیات الملتقى الدولي للجماعات المحلیة بسكرة    1  

. 11ص,المرجع نفسھ 2  



 في الجزائرلموارد المالیة للبلدیة التدابیر المحلیة لتنمیة ا: الفصل الثاني 

 

 47 

  1موارد میزانیة البلدیةمحدودیة :ثانیا

  من أصعب المشاكل التي أصبحت تعاني منها میزانیة البلدیة هي عدم كفایة مواردها المالیة

ویجعلهـا فـي , إلشباع حاجیات المواطنین ,األمر الذي یحول دون أدائها لألعمال الموكلة بها 

إل عـــدة عوامـــل  ویمكـــن إرجـــاع ضـــعف وعـــدم كفایـــة المـــوارد المالیـــة, تبعیـــة الســـلطة المركزیـــة

  :  ومؤثرات من بینها

  إشكالیة التنظیم الجبائي_1

مالیة البلدیات بشكل أساسي على المداخیل الجبائیـة حیـث أن هـذه األخیـرة تشـكل أكثـر  ترتكز

  10%.بینما ال تتعدى إیرادات أمالكها نسبة ,من میزانیة البلدیات% 90من

   .الموارد إلى میزانیة البلدیةفإشكالیة النظام الجبائي تتحدد بحجم نسبة هذه 

  حدود النظام الجبائي _2 

یشكل عنصـر بـالغ األهمیـة , هیمنة مصادر الجبایة على مجموع الموارد المالیة للبلدیات إن  

یجعـل مـن الصـعب , فاالرتكـاز علـى مصـادر مـن صـنف واحـد, من حیث هیكلة النظام المالي

  یكون سببه ضعف في التحصیل الجبائي  ,على البلدیة تفادي أي خلل مالي 

ففـي حالـة حـدوث نقـص ,احتـرام مبـدأ تـوازن المیزانیـة  خاصة وأن القـانون اجبـر البلدیـة علـى.2

  . في التحصیل تحدث حالة عجز یصعب تداركها

   3قلة مردودیة الجبایة المحلیة_ 3

على الرغم من أن المواد الجبائیة تعد أهم أنواع مصادر تمویل میزانیة البلدیـة غیـر أنـه یعیـب 

  :علیه مایلي

                                                           

,  جامعة محمد بوضیاف :المسیلة(,مذكرة ماستر , المالیة المحلیة للبلدیة بین اإلستقالل والتبعیة , جالل الدین زرقاط -1 

. 33ص ,  2016_2015, قسم الحقوق ,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   

 

. 93ص, المرجع نفسه  3  
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إضــافة إلــى  , فــي حالــة وجــود احتیاجــات جدیــدة وملحــة وعــدم قابلیتهــا للزیــادة ,عــدم مرونتهــا_

  .ثقل التشریع الضریبي وتعقیده وعدم مالئمته

ـــــة ,قلـــــة مردودیتهـــــا _ ـــــة ضـــــئیلة مقارن حیـــــث أن نســـــبة االقتطاعـــــات الضـــــریبیة المقدمـــــة للبلدی

  .باالقتطاعات الضریبیة الموجهة إلى میزانیة الدولة والوالیة

واســتحواذها علــى ,أو تحصــیال,الجبایــة المحلیــة ســواء كــان خلفــاســیطرة الجهــة المركزیــة علــى _

في حـین ال تبقـى للبلدیـة ,والضریبة على الشركات ,كالضریبة على الدخل ,أهم أنواع الضرائب

والسـكنات والعقـارات التـي ال تشـكل دخـال ,النظافـة,إال مجاالت وقطاعـات إقلیمیـة مثـل الرسـوم 

  .كبیرا 

ى تحصــیل المــوارد الجبائیــة نظــرا للتهــرب الجبــائي الحاصــل إلــى عــدم قــدرة أجهــزة الجبایــة علــ_

والتـي أصـبحت تعـوق فعالیـة الضـریبة كـأداة كفیلـة ,جانب وجـود ثغـرات فـي التشـریع الضـریبي 

  1. لتمویل المیزانیة

  األسباب المرتبطة بالتسییر والتنظیم : المطلب الثاني 

  ة تدني مستوى التأهیل والتأطیر للموارد البشری: أوال

المجلس الشعبي البلدي هو شخص منتخـب وفقـا إلى قانون البلدیة نجد أن رئیس  رجوعنا عند

یعلـن رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي متصـدر :"من قانون البلدیـة والتـي تـنص  65_64للمواد 

   2".القائمة التي تحصلت على أغلبیة أصوات الناخبین

  تكریس التبعیة القانونیة والعملیة المالیة للبلدیة :ثانیا

ذلك وبشكل جلي ضـعف التمویـل مـن جـراء ظهـور بلـدیات عدیـدة تعـاني مـن صـعوبات  یظهر

تتخـبط فـي دیـون  وهـذا مـا جعلهـا ,بینهـا عـدم وجـود مـوارد مالیـة تضـمن تسـییرها وبقائهـا ,مالیة

  .عرقلتها على تسییر شؤونها

                                                           

.93ص,المرجع نفسه  1  

جامعة محمد :المسیلة(, سترمذكرة لنیل شهادة الما,التمویل المحلي والتنمیة المحلیة في الجزائر,عبد الحق بوعقار- 2

 . 43ص,  2015_2014,قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة ,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة,بوضیاف 
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أمــام هــذه الوضــعیة مــا علــى البلدیــة ســوى اللجــوء إلــى اإلعانــات المختلفــة التــي تمــدها الدولــة 

بحیــث لدولــة ال تمــول إال إذا تحكمــت بمعنــى تــدخلها , ولكــن هــذه اإلعانــات ال تعتبــر مجانیــة,

  : من خالل مایلي

   تخصیص اإلعانات الممنوحة_

ــــات الصــــ ــــة وبالضــــبط إعان ــــدمها الدول ــــي تق ــــات الت ــــة نفقــــات , ندوقإن اإلعان تخصــــص لتغطی

التجهیــز واالســتثمار  فهــي بــذلك إعانــات تخصیصــیة وبالتــالي فهــذا التخصــیص یفقــد البلــدیات 

حریة التصرف بتلك اإلعانات ویجعلها ملزمة بالعمل وفقا لما سطرت له تلك اإلعانات مسـبقا 

  .من قبل الجهة الممولة 

  التوجیه المركزي للقرار البلدي _2

ـــةتتـــولى الســـلطة  ـــة المحلی ـــة التنمی ـــة قیـــادة عملی ـــارات االقتصـــادیة ,المركزی ـــع الخی وتفـــرض جمی

  .وحتى عملیة ترقیة البلدیة عمرانیا,الالزمة 

  1المركزیة للنشاط التنموي البلدي الرقابة_3

علـــى أخـــذ التأشـــیرة بخصـــوص المشـــاریع التقنیـــة بـــالتزام رئـــیس البلدیـــة بإرســـال تجبـــر البلـــدیات 

  .االستهالك لإلعتمادات المالیة ونسب اإلنجازتقاریر دوریة عن نسب 

  1984التقسیم اإلداري لسنة: ثالثا 

بإضـــافة عـــدد هـــام مـــن البلـــدیات فـــارتفع عـــدد البلـــدیات مـــن 1984جــاء التقســـیم اإلداري لســـنة 

  .بلدیة جدیدة 837بلدیة بإضافة   1541بلدیة إلى  704

  :إن التقسیم الجدید أفرز العدید من السلبیات منها

ال ترتكز علـى أیـة حیـاة اقتصـادیة أو مالیـة ,زدیاد في عدد البلدیات القرویة عدیمة الدخل ا_1

فبینمـا كانـت الحصـیلة ,انعكس سلبا على الحصیلة الجبایـة ) البلدیات الریفیة العاجزة /3  2( 

  بلدیة   1541بلدیة أصبحت تشارك فیها   704توزع على 

                                                           

.66عبد الحق بوعقار والمرجع السابق وص 1  
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ــــدیات الجدیــــدة تح_ 2 ــــى توظیــــف جدیــــد ظهــــور الكثیــــر مــــن البل ــــاج إل ــــادة عــــدد  ,ت اســــتلزم زی

  .دون أي مورد مالي لتغطیة ذلك , الموظفین وبالتالي مضاعفة میزانیات التسییر 

  والذي صاحبه انخفاض  1986االنخفاض الحاد ألسعار البترول الذي شهدنه  سنة _ 3

ـــدات الجبایـــة البترولیـــة  ـــى المســـاعدات المخصصـــة مـــن طـــرف  ,عائ الدولـــة انعكـــس ســـلبا عل

  .لصالح البلدیات التي تعاني ضعف التمویل 

وبالتــالي فــإن التقســیم اإلداري أحــدث بلــدیات جدیــدة عــاجزة ال تســتند إلــى مــورد مــالي أو نشــاط 

    1.ویكون بذلك قد ساهم بقدر كبیر في تفاقم أزمة البلدیات العاجزة مالیا, اقتصادي 

  رد المالیة للبلدیة في الجزائمیة الموار التدابیر المحلیة لتن: المبحث الثاني

  لها أزمة خانقة وخاصة من جهة الموارد المالیة عرفت البلدیات الجزائریة 

  مما أدى إلى تجنید جمیع القوى وتجسید جمیع اإلمكانات من أجل إنعاش التنمیة 

  والبحث عن موارد تمویلیة ذاتیة تمكنها من التكفل بمهامها على الوجه ,المحلیة للبلدیات 

  المطلوب سنحاول من خالل هذا المبحث معرفة أهم العوامل التي تمكنها من التكفل 

  تسهم بفعالیة في تطویر وتوسیع مصادر , بمهامها من أجل تطبیق إصالحات جوهریة 

  .میزانیة البلدیة 

   اإلصالح المالي: المطلب األول 

  إصالح النظام الضریبي :أوال

  من خالل تطویر وتعزیز قدرات البلدیات على زیادة تطویر وتنویع مصادرها وذلك من خالل 

   دارة الضریبیةعصرنھ اإل_1

تبني نظـام جدیـد یرتكـز علـى جمیـع  ,إعادة تنظیم الهیاكل اإلداریة وطرق تسییرها عن طریق_

  .والوظائف الجبائیة األساسیة في مصلحة واحدة المهام 

  .لفین حسب درجة أهمیتهم تصنیف فئات المك_

                                                           

.275ص,مرجع سابق ,عوالميبسمة  1  
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إدراج الطــرق والوســائل العصــریة المالئمــة فــي أداء العمــل اإلداري مــن أجــل تنشــیط وتســهیل _

مـن ,فـي دفـع الضـریبة , اإلجراءات الضـریبیة للمكلفـین لزیـادة نسـبة االسـتجابة الطوعیـة لـدیهم 

  1.جهة وزیادة الفعالیة في التسییر من جهة أخرى 

  ب الجبائيمكافحة الغش والتهر _2

, بــر الضــریبة مــورد هــام للخزینــة إال أنهــا تتعــرض إلــى الغــش والتهــرب مــن قبــل المكلفــین تعت

واســـتعمال الطـــرق التدلیســـیة ,وذلـــك مـــن خـــالل اســـتغالل الثغـــرات الموجـــودة بـــالقوانین الجبائیـــة 

هـذه وهذا بطبیعة الحـال مـا یـؤثر علـى الخزینـة العمومیـة وزیـادة فـوارق  االجتماعیـة ولمكافحـة 

  :الظاهرة اتخذت مجموعة من اإلجراءات وهي

آلیة الرقابة الجبائیة التي تأخذ عدة أشكال كالرقابة على الوثائق ومراقبة المحاسبة والمراقبة _ 

باإلضــافة إلــى ,حیــث قــام المشــرع الجزائــري بتســلیط عقوبــة الحــبس ,المعمقــة والتلــبس الجبــائي 

  2لمكلفینعقوبات تكمیلیة أخرى لكل من تجاوزها من ا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/36987 1 

 

http://dspace.univ-eloued.dz/xmlui/handle/123456789/25 22 
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  العدالة الضریبیة _ 3

هي تلك إحدى الصفات التي تتمیـز بهـا الضـریبة وتسـاهم فـي توزیـع الضـرائب بـین المـواطنین 

من خالل االعتماد على مجموعة من اإلسـتراتجیات المالیـة التـي تـنظم الطـرق ,بأسلوب عادل 

أیضـا بأنهـا اإلنصـاف والتوزیـع وتعرف العدالة الضریبیة , المتبعة في تطبیق النظام الضریبي 

والتــي ,لألعبـاء الضـریبیة علــى السـكان بحیـث یترتــب علـى كـل فــرد نسـبة مـن الضــریبة العامـة 

یـــتم اقتطاعهـــا بعدالـــة مـــن خـــالل تقـــدیم مجموعـــة مـــن الخـــدمات وتـــوفیر الحاجیـــات األساســـیة 

  :ن أركانها العامة للسكان مما یساهم في التقلیل من التفاوت االجتماعي داخل المجتمع وم

  1.الضریبیةوالشخصیة  العمومیة, المساواة

  وتنمیتها إصالح مدا خیل األمالك:ثانیا

  :علىمن بین التدبیر الرئیسیة لتثمین ممتلكات البلدیات التي وردت ركزت إن 

  البلدیات  اتكإحصاء متمل_1

للوسائل غیـر المنقولـة والتراكم المفرط , أجل تجنب االستعمال الغیر  العقالني للممتلكات من 

بــــات مــــن ,والشــــروع فــــي اإلحالــــة علــــى عــــدم الخدمــــة قبــــل انتهــــاء مــــدة صــــالحیة اســــتعمالها 

وفي هذا اإلطار یلزم التنظـیم " الضروري الشروع في محاربة التبذیر الشائع عن هذه الوضعیة

لــة مهمــا وغیــر المنقو , الســاري المعمــول بــه للبلــدیات بجــرد منــتظم ودائــم لكــل األمــالك المنقولــة

   2".كان  مصدرها وطبیعة تمویلها

  تثمین وتسییر ممتلكات البلدیة_2

  :من خالل, البلدیة یأتي دور تثمین وتسییر ممتلكاتهابعد إحصاء ممتلكات 

                                                           
1
 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%
A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9  

.23ص 161_160المادتین ,مرجع سابق  10_11قانون البلدیة
2
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واإلیجار فالتخصیص یعتبر آلیة لتسییر ممتلكـات البلدیـة وهـو عقـد یـتم بموجـب  :التخصیص 

قصد أداء مهامها وهو ما أوضـحته المـادة , وضع عقار تابع لألمالك الوطنیة الخاصة للبلدیة

  .الوطنیةمن قانون األمالك  1\82

مــن والمــواد  30\ 90مــن القــانون رقــم  88إلــى  80ولقــد نصــت علــى التخصــیص المــواد مــن 

  .الخاصةتحت باب التسییر للممتلكات الوطنیة  454\91من المرسوم رقم  09إلى  03

التخصــــیص اإلقلیمــــي لألمــــالك الوطنیـــة التابعــــة لــــه تخولــــه حــــق   ملكیـــة ذا كانــــت إ:اإلیجــــار

إذ یوسـع لـه أن یسـتعمل ویسـتغل أمالكـه , التصرف فإنها تخوله أیضا حق التمتع مثل األفراد 

منهـــا ألغـــراض مالیـــة وذلـــك وفـــق الهـــدف الـــذي رصـــدت لـــه إذ انـــه یلجـــأ الخاصـــة واالســـتفادة 

  1.ألسلوب التأجیر الستثمار األمالك 

  حمایة أو صیانة ممتلكات البلدیة 

هذه الحمایة في مجموعة من اإلجراءات تلتزم اإلدارة بهـا  وتسـتهدف حمایـة أو صـیانة تتبلور 

ضــد تصــرفات األشــخاص وعلــى وجــه  أموالهــا ســواء ضــد تصــرفات اإلدارة المحلیــة نفســها أو

الخصــوص فــإن المشــرع یؤكــد علــى حمایــة الممتلكــات المحلیــة مــن التعــدیات التــي یلجــا إلیهــا 

  .األفراد في استعمال الممتلكات العمومیة استعماال خاصا

شغل الممتلكات العمومیة بـدون رخصـة مـن السـلطات اإلداریـة و اإلسـتالء  علـى الملـك العـام 

, بنیة التملك ممـا یفـرض علـى اإلدارة حمایـة ممتلكاتهـا وأمـن األشـخاص فیهـابوضع الید علیه 

عن طریق جملة من التدابیر التي  من شأنها أن تساهم في وقایـة المؤسسـة والمحافظـة علیهـا 

 2.باستعمال القوة إن اقتضى األمر

 

  

                                                           

جامعة (مذكرة لنیل شهادة الماستر,تسییر ممتلكات الجماعات المحلیة وحمایتها,زخیري محمد, زین الدین جناوي

. 16 15 14ص 2017_2016,شعبة الحقوق تخصص القانون العقاري,ملحقة قصر شاللة ,:تیارت 1  

.40المرجع السابق ص,محمد زخیري ,زین الدین جناوي  2  
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  ترشید النفقات : ثالثا

ــدیات الجزائریــة مــمــن  ــة المالیــة لهــا هــي بــین التــدابیر التــي انتهجتهــا البل ن أجــل تحســین الحال

  :وهيترشید النفقات ویتم عن طریق ثالث مراحل 

   :الماليالترشید _1

فـي وضـع نظـام مناسـب للرقابـة علـى النفقـات العمومیـة یتمثل ترشید النفقـات فـي هـذه المرحلـة 

هـذه النفقـات قـد صـرفت فـي  لرقابة على اإلنفاق والتأكـد مـن أنیهدف إلى إقامة نظام مترابط ل

األوجه المخصصة لها في میزانیـة المؤسسـة دون أي تالعـب أو إسـراف فـي اسـتخدام األمـوال 

  .العامة 

غــن الترشــید فــي هــذه المرحلــة یــتم عــن طریــق التركیــز علــى االعتبــارات المالیــة ومراقبــة أوجــه 

لهــدف منهــا هــو فحــص وا,الصـرف والتأكــد مــن عــدم تجـاوز اإلعتمــادات المحــددة فــي المیزانیـة 

  1حسابات المؤسسة ومستندات الصرف والقبض

  :ترشید األداء _ 2

مــن خــالل توضــیح مــاتم إنجــازه مــن البــرامج والمشــروعات العائــدة للســنة المالیــة الســابقة مــع  

  .بیان كلفة المشروع 

ـــذ البـــرامج, تحدیـــد المســـؤول عـــن أداء العمـــل_  ممـــا یســـاعد علـــى , ومـــدى مســـاهمته فـــي تنفی

  .األداء تحسین

  2.إكتشاف العدید من معدالت قیاس تكلفة العمل_ 

  الترشید عن طریق التخطیط والبرمجة _3

إن اإلعتمـــاد علـــى التخطـــیط والبرمجـــة فـــي إعـــداد المیزانیـــة هـــي األداة التـــي بواســـطتها یمكـــن  

وتمتـــد إلـــى الفتـــرة التـــي , تحویـــل بیانـــات المیزانیـــة مـــن بیانـــات تخطیطیـــة غلـــى بیانـــات إداریـــة 

                                                           

, ترشید النفقات العمومیة حسب مقتضیات الحوكمة العمومیة في حدود المنظومة الحالیة والیات تطویرھا,الناصر البحري 
 2018دیسمبر 20_19_18_17بسفاقص , كلیة االدب والعلوم اإلنسانیة ,البرنامج السنوي للتكوین بجامعة السفاقص (

.  67_66_65ص  1  
. 69_68ص, نفس المرجع ,الناصر البحري  2  
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تحقــــق فیهــــا األهــــداف بغــــض النظــــر عــــن مبــــدأ الســــنویة مــــن هنــــا یمكــــن القــــول إن  الترشــــید ت

وتـوفیر أسـباب الكفـاءة ,التخطیطي هو الحل المناسب لمشـكلة ترشـید ترشـید النفقـات العمومیـة 

وذلــك بفضــل مایتضــمنه النظــام مــن ربــط النفقــات مــع مختلــف البــرامج أو ,فــي الجهــاز اإلداري

من نتائج وهذا مایتطلب تطورا ممـاثال فـي أسـالیب إعـداد الموازنـة تبعـا المشروعات وما تحققه 

1.لذلك 
  

  اإلصالح اإلداري والتنظیمي : مطلب الثاني ال

  اإلصالح اإلداري للبلدیات : أوال

  إعادة النظر في التقسیم اإلقلیمي للبالد_ 1

والبحـث عـن , الكبیـرة تقلـیص الفـرق بـین البلـدیات الصـغیرة والبلـدیات : یتأتى ذلك عن طریـق 

كإنشاء الملحقات والفـروع الصـغیر التـي ال تكلـف مـا , صیغ أخرى لتقریب اإلدارة من المواطن

  .یكلفه إنشاء بلدیة بأكملها

والقیـــام بإنشـــاء والیـــات منتدبـــة لتحضـــیرها علـــى مـــدى ثـــالث ســـنوات وٕاعالنهـــا كوالیـــات قائمـــة 

  2.بذاتها و تتمتع باالستقاللیة اإلداریة والمالیة 

  تحدیث وتجدید اإلدارة اإلقلیمیة وتعزیزها _ 2

عـــن طریـــق إعـــادة النظـــر فـــي تركیبـــة العنصـــر البشـــري كونـــه یقـــاس علیـــه نجـــاح المرفـــق ویـــتم 

ــــى حــــد , ــــربص و تكثیــــف الملتقیــــات للمســــتخدمین والمنتخبــــین عل بإدخــــال عامــــل التكــــوین والت

  .ألفعال المسؤولة من أجل تفعیل المبادرات وا,والتحفیز , بنوع من الصرامة,سواء

كما تقوم على تحسین األداء على مستوى اإلدارتین العاملین بالبلدیـة عـن طریـق رفـع مهـارتهم 

وتـأهیلهم حتـى تصـبح قـاطرة التنمیـة المحلیـة كمـا یجـب األخـذ بعـین ,وكفاءاتهم وذلك بتكوینهم 

                                                           

72 _71_70ص,نفس المرجع 1  
جامعة محمد :المسیلة(,مذكرة لنیل شھادة الماستر,دور الموارد المالیة في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر,خلیل فیشوش 

.92,ً 2015_2014قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیةو,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة,بوضیاف 2  
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والعمـل علـى ,هـااالعتبار البلدیات واإلطارات والتقنیین المختصین بما یمكنهـا مـن ضـمان مهام

  1.تعزیز تجهیزات البلدیة بالمرفق العمومي وعصرنة اإلدارة المحلیة بإدخال التكنولوجیا

  اإلصالح التنظیمي للبلدیة:ثانیا

  مبدأ حریة المجالس المحلیة البلدیة_1

  :لقد نص قانون البلدیة بمبدأ حریة المجالس المحلیة البلدیة في 

  .التنمیة المحلیة للبلدیة حق التصرف في میزانیات ومخططات _

تعزیـــز دور البلدیـــة فـــي  المشـــاریع التنمویـــة المحلیـــة وذلـــك مـــن خـــالل موافقتهـــا بشـــأن أنـــواع _

  .المخططات التي تقام على إقلیم البلدیات 

ــــي تجســــید التنمیــــة _ ــــة بصــــفتها الفاعــــل األول ف ــــة المجــــالس المحلی ــــل دور ومكان ــــة وتفعی ترقی

  2.الیة المرفق العام وضمان االستمراریة وفع, المحلیة

  تفعیل المشاركة الشعبیة _2

  مجموعة من المبادئ نصت على تفعیل المشاركة الشعبیة  10\11جاء في قانون البلدیة 

حیــث تفــرض أحكامــه ضــرورة , حیــث یشــمل هــذا األخیــر حلــوال لمشــاكل التســییر فــي البلــدیات 

الجمعیـات العامـة للمجـالس إشراك المواطن فـي اتخـاذ القـرارات مـن خـالل تمكینـه مـن حضـور 

الشعبیة وتفعیل دور لجان األحیاء كممثلین داخـل هـذه الجمعیـات لنقـل االنشـغاالت للمـواطنین 

  .ووضع المواطن في صمیم اهتمامه ,

  دعم التنمیة االقتصادیة على المستوى المحلي والجهوي  _3

عدیـد مـن القطاعـات فـي ال دیةكین البلـدیات مـن خلـق مشـاریع اقتصـاویتجلى ذلك من خالل تم

  .عن طریق دعم الدولة للمستثمرات االقتصادیة ).الصناعة والخدمات ,الفالحة (

فالقانون الجدید في المادة الثانیة جعل من البلدیة المكان الذي تكـون فیـه الممارسـة الصـحیحة 

  1.باعتبارها تشكل اإلطار المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة المحلیة , للمواطنة

                                                           

.86ص,المرجع نفسھ 1  
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  لفصل الثانيخاتمة ا

ــم نــذكر جلهــا بــل الــبعض  إن هــذه  التــدابیر المحلیــة التــي انتهجتهــا البلــدیات الجزائریــة التــي ل

طمعا في إخراج هذه األخیرة من قسـم اإلنعـاش إال أنهـا  لـن تكـون كافیـة للنهـوض , منها فقط 

  .مؤخرا  ةبمالیة محلیة قویة لكنها تغطي نوعا ما من العجز الذي عرفته البلدیات الجزائری

  

  

                                                                                                                                                                                     

 الحقوقكلیة , جامعة محمد خیضر:بسكرة(,مذكرة لنیل شهادة الماستر,لجزائردارة المحلیة في اإصالحات اإل,عبیر غمري 1

. 97ص, ) 2011 2010, قسم الحقوق ,والعلوم السیاسیة   

.07ص 2المادة ,مرجع سابق  10_11قانون البلدیة 2 1  



 

  

  الـخـــاتـــمـــة
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والذي أصبح موضوع الساعة أال وهو التدابیر المحلیة ,عالجت هذه المذكرة موضوعا حساسا 

  .لتنمیة الموارد المالیة للبلدیة في الجزائر

  ففي الفصل األول ,كما ضمت هذه المذكرة في ثنایاها مصادر تمویل البلدیات الجزائریة 

فبما أن البلدیة هي , تطرقنا إلى اإلطار النظري والقانوني للموارد المالیة للبلدیة الجزائري 

حیث قمنا بتعریف البلدیة لغة واصطالحا :المتغیر التابع فقد خصصنا لها المبحث األول 

كما  1996وصوال إلى دستور  1963وتعریفها في الدساتیر الجزائریة إبتداءا من دستور 

والدور التنموي الذي تلعبه البلدیة في ظل هذا القانون في   10_11عرفناها في القانون 

  .جمیع المجاالت

فقد تضمن المطلب األول فیه عن میزانیة البلدیة  أما المبحث الثاني فقد خصصناه وتحدثنا

الرقابة علیها أهم مبادئها وٕاعدادها وتنفیذها و , خصائصها , مفهومها(كل ما یخص المیزانیة 

  ).الداخلیة والخارجیة(أما المطلب الثاني فقد تضمن أهم المصادر المالیة للبلدیة ). 

أما الفصل الثاني خصصناه في عرض أهم التدابیر المحلیة لتنمیة الموارد المالیة للبلدیة في 

  . الجزائر

للبلدیة في  عرضنا في المبحث األول أهم األسباب التي أدت إلى ضعف المالیة المحلیة

الجزائر أما المبحث الثاني عرضنا فیه أهم التدابیر التي جاءت من أجل إصالح العطل 

  ).البلدیة(الذي أدى إلى ضعف مالیة الجماعات المحلیة 

  : فقد استنتجنا من خالل هذا البحث مایلي 
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البلدیة هي الخلیة األساسیة في تنظیم البالد وهي الجماعة اإلقلیمیة القاعدیة للدولة أن 

الموارد (مزودة بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي ولها مواردها الخاصة بها والمتمثلة في 

  ). الداخلیة والخارجیة 

لتلبیة حاجیات  الموارد المتنوعة بالرغم من تنوعها وتعددها تبقى غیر كافیة لكن هذه

المواطنین المتعددة كما سببت عجزا للبلدیة في تحقیق أهدافها المنوطة بها وبالتالي ال یمكنها 

القیام بالدور المحدد لها مما أدى إلى استدعاء جمیع القدرات المادیة والمعنویة من أجل 

على مواجهة تطویر هذه الوارد وتكییفها مع متغیرات الواقع االقتصادي لكي تكون قادرة 

  . الصعوبات المالیة التي تواجهها 

الموارد المالیة  استقرارومن بین الصعوبات التي أصبحت تهدد میزانیة البلدیة هي عدم 

وكذا قلة الكفاءات اإلداریة لموظفي البلدیة وعدم توافق الموارد , للبلدیة خاصة منها الجبائیة 

  .مع األعباء الموكلة لها بموجب القانون 

هذا الضعف المالي للموارد وقلتها إلى حتمیة الحاجة للسلطة المركزیة من أجل  أدى  مما

  .مساعدتها ومدها بمختلف اإلعانات المالیة من اجل تغطیة هذا العجز 

وارد المالیة وما یجب أخذه بعین االعتبار هو أن هذه الصعوبات التي تواجه تنوع وتطویر الم

بل یجب مواجهتها والعمل على تطبیق جمیع اإلصالحات للبلدیة الیمكن بتاتا تجاوزها 

والتي تعمل على خلق موارد مالیة ذاتیة للبلدیة واألخذ بالتوصیات التي سندرجها , المختلفة

  :   والتي هي كمایلي

  .تعزیز وتفعیل دور البلدیة من خالل تحصیل مدا خیل إضافیة للبلدیة _

ة من جمیع النواحي خاصة من الجانب المالي من العمل على دعم االستقالل الفعلي للبلدی_

  .خال إعادة تكییف المنظومة القانونیة لها 
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  .تزوید حصة البلدیة من المحصالت الجبائیة_

  إعادة النظر في قانون االنتخابات المحلیة من خالل األخذ بعین االعتبار شرط الكفاءة _

  .والمستوى المهني للمنتخبین المحلین 

  :على البلدیة أن تعمل على تطویر مواردها المالیة والبشریة من خاللومن جهة أخرى 

  .تحسین أداء الموظفین والمنتخبین المحلین من خالل إدراج التكوین _

  .وتطویر أسالیب التسییر من خالل إدراج الوسائل التكنولوجیة الجدیدة والمتاحة عصرنه_

   . ترشید النفقات باالعتماد على الطرق الكمیة والعلمیة في اختیار المشاریع _

  .تشجیع االستثمارات في البلدیات المجاورة _

  تفعیل المشاركة الشعبیة من خالل إشراك المواطنین في أخذ القرارات وخلق روح التشاركیة  _

  .والتفاهم ودعم الثقة
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  :قائمة المراجع باللغة العربیة          

  :القوانین والمواثیق

 

    23، الصادرة بتاریخ 39.یتعلق بمجلس المحاسبة، ع 1995جویلیة  17المؤرخ في  20-95من األمر رقم  02المادة _1

   .3.، ص1995جویلیة 

  

یتضمن القانون األساسي الخاص  2010جانفي  13المؤرخ في  28-10من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة _2

   .14.، ص2010جانفي  20، الصادر یوم 5.المنتمین لألسالك الخاصة بالمفتشیة العامة للمالیة العامة، ع بالموظفین 

  

.1033.، نفس المرجع، ص230-90من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة _ 3 

 

المحدد ألحكام القانون األساسي الخاص  1990جویلیة  25المؤرخ في  230-90من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة _4

   .1033.، ص1990جویلیة  28بالمناصب والوظائف العلیا في اإلدارة المحلیة 

  

  .10-11من قانون البلدیة  107المادة _5

  

  . 10_11قانون البلدیة ، 108المادة _6

  

  .10_11قانون البلدیة ، 111المادة _7

  

  .10-11من قانون البلدیة  113المادة _8

  

  .10_11قانون البلدیة ، 114المادة _9

  

  . 10_11قانون البلدیة ، 115المادة _10

  

  .10_11قانون البلدیة ، 116المادة _11
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 الملخص  

فهي تعمل على تغطیة الوظائف ,تلعب الموارد المالیة للبلدیة دورا مهما سواء كانت داخلیة أو خارجیة 

  .االجتماعیة والثقافیة,الموكلة إلیها من أجل النهوض في جمیع المجاالت االقتصادیة 

  ) البلدیة(الحاجة إلى التأكد من أن السلطات المحلیة  فعندما توزع المهام وتحدد البرامج  تبرز

  .لدیها الموارد الضروریة لتأمین هذه الخدمات وتنفیذ تلك البرامج 

  .فكلما توفرت الموارد وحسن تسییرها ازدادت فعالیة البلدیة في تلبیة حاجیات السكان 

مصادر تمویلیة جدیدة تطور بها  ومع ذلك البد أن تسعى البلدیة جاهدة إلى البحث عن السبیل إلیجاد

میزانیتها وعلى البلدیة أن تتمتع باالستقاللیة المالیة عن السلطة المركزیة من أجل إتخاذ قراراتها بكل 

  .حریة ومن جهة أخرى تتمكن هذه األخیرة من التحكم في إیراداتها ونفقاتها

  :الكلمات المفتاحیة

  إیرادات/ 5نفقات   / 4لیة   الرقابة الما/3المیزانیة   /2البلدیة   /1

Abstract   

The financial resources of the municipality play an important role, whether 
internal or external, as it works to cover the functions entrusted to it in order to 
advance in all economic, social and cultural fields.  

When tasks are allocated and programs are defined, the need arises to ensure that 
the local (municipal) authorities  

It has the necessary resources to secure these services and implement those 
programs  

The more resources are available and the better their management, the more 
effective the municipality will be in meeting the residents ’needs.  

Nevertheless, the municipality must strive to search for a way to find new sources 
of financing in order to develop its budget, and the municipality must enjoy 
financial independence from the central authority in order to make its decisions 
freely, and on the other hand, the latter can control its revenues and expenditure.  

keywords:  

1/ Municipal   2/ budget     3/ Financial Supervision 4/ Expenses 

5/ Revenues      
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