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 شنس وعسفان  

   .« من لم ٌشنس هللا لم ٌشنسه الىاض »قاى زطىى هللا صلى هللا عليه وطلم 

 .صدق زطىى هللا صلى هللا عليه وطلم 

و له  الحمد هلل على إحظاهه و الشنس له على جىفيقه وامخىاهه و أشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شٍس

حعظيما لشأهه و وشهد أن طيدها و هبيىا محمد عبده و زطله الداعي إلى زضىاهه صلى هللا عليه و على اله 

 .و أصحابه و أجباعه أجمعين 

ن اللران  ٍص ل الشنس إلى الىالدًن العٍص بعد شنس هللا عص وجل على إجمامه هرا العمل املخىاضع أجقدم بجٍص

 .أعاهاوي و شجعاوي على الاطخمساز في مظيرة العمل و الىجاح 

على جىجيهاجه العلميت التي " دحمان أحمد " إلى من شسفجي على إشسافه على مرلسة بحثي ألاطخاذ الدلخىز 

ن في مؤطظت مهان  ال جقدز بثمن التي طاهمذ بشهل لبير في إجمام هرا العمل و أجىجه بشنسي إلى مؤطٍس

الري لم ًبخلجي بأي ملمت ، لما أجىجه بخالص الشنس إلى أصدقائي و إلى مل " مقبىى محمد " التربص 

ب أو بعيد إلجمام هرا العمل   .من طاعدوي من قٍس

 زب أوشعجي أن أشنس وعمخو التي أوعمذ علي و على والدًا و أن أعمل صالحا جسضاه و أدخلجي بسحمخو »

  .«في عبادك الصالحين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إهداء

 

 .أحمد هللا عص وجل على عىهه إلجمام هرا البحث 

إلى الري و هبجي مل ما ًملو حتى أحقق له أماله ، إلى من مان  ًدفعجي قدما هحى ألامام لىيل املبخغى ، إلى 

إلاوظان الري أمخلو إلاوظاهيت بهل قىة ، إلى الري طهس على حعليمي جضحياث جظام مترجمت في جقدٌظه 

 .للعلم ، إلى مدزس ي ألاوى في الحياة 

 .أبي الغالي على قلبي أطاى هللا في عمسه 

إلى التي صبرث على مل ش يء ، التي زعخجي حق السعاًت .... إلى التي وهبذ فلرة لبدها مل العطاء و الحىان 

 .و ماهذ طىدي في الشدائد 

وماهذ دعىاتها لي بالخىفيق لي اجبعجي خطىة بخطىة في عملي ، إلى من ازجحذ ملما جفنسث ابدظامتها في 

 .وجهي هبع الحىان ألامي 

ن   .مالك علي القلب و العين جصها هللا عجي خير الجصاء في الداٍز

إليهما اهدي هرا العمل املخىاضع لهي ادخل على قلبها شيئا من الظعادة إلى عائلتي و أحبائي  و أصدقائي 

 عىها لي إلجمام مرلسحي و الرًن جقاطمىا معي عبء الحياة االرًن ماهى" إطالم ، شهيرة ، حليمت " خاصت 

. 

م  على مظاعدجه لي في هرا البحث لما اهدي ثمسة " دحمان احمد " لما اهدي ثمسة جهدي ألطخاذ النٍس

ن في املؤطظت  ق أمامي لجأث إليه أهازها " مقبىى محمد " عملي إلى مؤطٍس الري ملما أظلمذ الطٍس

بتزوٍده لي باملعلىماث ومظاعدجه في إجمام مرلسحي ، إلى أطاجرحي إلى مل من ًؤمن باوي برزة هجاح الخغيير 

 .....هي في ذواجىا و في أهفظىا قبل أن جنىن في أشياء أخسي 
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 إهداء

 .بظم هللا السحمن السحيم الري وفقجي في عملي هرا 

 .أهدي ثمسة جهدي أطباب الىجاح و طس الفالح 

 ".أمي الغاليت " إلى من جحذ قدميها جىتي إلى من زبخجي و أهازث دزب هجاحي ، إلى

إلى من علمجي العطاء و أحظن جسبيتي ، إلى من اطمه حفظه هللا و أبقاه هجىم اهخدي بها اهدي لهما هرا 

 .العمل 

م  ن في " دحمان احمد " إلى ألاطخاذ النٍس على مظاعدجه لي في هرا البحث لما اهدي ثمسة عملي إلى مؤطٍس

 .الري مان عىن لي " مقبىى محمد " املؤطظت 

 " .شهس شاد - حليمت " إلى صدًقاحي اللىاحي جروقذ معهم أجمل لحظاث 

 .إلى من جقاطمذ معهم زحم أمي أخىاحي و إلى مل من ٌعسفجي 
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ت أو اكخصادًت لترحمت              حعد محزاهُت البىابت إلاطتراجُجُت التي جخبىاها أي مإطظت أو هُئت طىاء واهذ ئداٍز

ت التي جىحصس في هُفُت ججظُد ما هى على الىزق و ئعؼائه صبغت اللاهىهُت  ألاهداف املظخلبلُت لظُاطتها الخىمٍى

و الفعلُت ئلى ازض الىاكع ، ومً هرا ًمىً اللٌى أن املحزاهُت هي الخؼىة ألاولى التي جبنى عليها أي طُاطت 

 .الاكخصادًت و جسجىص عليها الاهؼالق في ججظُد هره الظُاطت 

و بالىظس للمفهىم الىظُفي لها الري ًخمثل في الصالحُاث و  (البلدًت و الىالًت  )           وحعد الجماعاث املحلُت 

الاخخصاصاث التي أطىدث لها اللُام بها وان ال بد مً اللُام بخجظُد مشسوع ئعداد املحزاهُت أو بلىزة فىسجه ش 

دزاطخه مً حمُع الجىاهب وئعؼائه ألابعاد الاكخصادًت و الاحخماعُت املسحىة مً جؼبُلُت و بالسحىع ئلى البلدًت 

ت إلاكلُمُت ، فهي جلعب دوزا هاما في الخىفل بحاحُاث اللىاهحن ، و لخحلُم  التي حعد الخلُت ألاطاطُت لالمسهٍص

ألاهداف و عدم الخالعب بىفلاث و إلاًساداث البلدًت طسوزة وحىد زكابت جىاهب حمُع مساحل املحزاهُت مً ئعداد و 

 .جىفُر و السكابت على طالمت جىفُر الخؼت املالُت للبلدًت ئهفاكا و ئًسادا و فم ملا كسزجه محزاهُاتها 

بي و أًظا            الن املحزاهُت حعخبر املسآة العاهظت لها هظسا ألهمُتها و ذلً مً عدة حىاهب مً الجاهب الظٍس

جلُُمها لىفظها و أي مإطظت عمىمُت أو غحر عمىمُت مجبرة و ملصمت بان جيىن لها محزاهُت خاصت بها جسصد في 

ت ، فهي علد جسخُص و ئدازة ٌظمح بالدظُحر الحظً ملصالح البلدًت و جىفُر  حمُع هفلاتها و ئًساداتها الثاهٍى

م الخىظُم   .بسامجه بالخجهحز و الاطدثماز ئذ ًحُد شيل املحزاهُت البلدًت و مظمىنها عً ػٍس

ل محزاهُتها ، فىجد أن الجباًت املحلُت          فحتى جلىم الدولت بىظائفها املخخلفت ًجب عليها جىفحر هصادز لخمٍى

بت و السطم  هي مً أهم هره املصادز حُث حشمل حباًت الظسائب و السطىم و ػسق جحصُلها فيل مً الظٍس

ٌشىالن املصدز ألاطاس ي إلًساداث الدولت و ألاداة السئِظُت لخحلُم أهدافها ، وزغم وحىد الخىاشن للبلدًاث ئال أن 

ل محزاهُتها وحتى جخمىً مً مىاحهت هره الصعىباث ، جحخاج  الدولت و حدث  هفظها حعاوي مً صعىباث لخمٍى

م املصادز الخازحُت واللسوض و إلاعاهاث التي جلدمها الدولت ، فهره ألاخحرة و  ملظاعدة الدولت و ذلً عً ػٍس

 .طعذ البلدًت في حالت مً الخبعُت املالُت وطعُت املالُت املخأشمت خالٌ فترة الجائحت 

ت 19         و في ظل حائحت وىزوها وىفُد  ادة الىظٍس  فان جىاشن محزاهُت البلدًت هلص غحر حلُلي في ئًساداتها و بٍص

في هفلاتها ال ًمىً جحلُله في واكع ئال بمظاعدة الدولت بىاطؼت إلاعاهاث فالشمت وىزوها وطعذ البلدًت في حالت 

مً الخبعُت املالُت و مً هىا ظهس مشيل عجص املحزاهُت في أغلب البلدًاث الىػً ، و ئمام هره الىطعُت املالُت 

املخأشمت للبلدًاث ظهسث حملت مً الاوشغاالث املؼسوحت حالُا بخصىص مصحر و مظخلبل املالُت املحلُت بصفت 

 .عامت و مالُت البلدًت بصفت خاصت 
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 إشكالية البحث :  

 :        ئن مىطىع دزاطت محزاهُت البلدًت في أشمت وىزوها ًلىدها ئلى ػسح إلاشيالُت السئِظُت الخالُت 

 ما هي إلاحساءاث املخعللت بدزاطت محزاهُت البلدًت في ظل حائحت  وىزوها ؟ 

    اهؼالكا مً هرا الدظاٌؤ الجىهسي جؼسح مجمىعت مً ألاطئلت و الاطخفظازاث الفسعُت التي جلخص أهم هلاغ 

 : املىاكشت حٌى محزاهُت البلدًت و زطم حدود البحث وهي والخالي 

 .ما امللصىد بالبلدًت وفُما جخمثل هُئاتها و أحهصتها  .1

 .ما امللصىد بمحزاهُت البلدًت ؟وما هي أكظامها ؟ و السكابت املالُت التي جخظع لها ؟ .2

 .مً ًلىم بدىفُر محزاهُت البلدًت  .3

 .ما هي مساحل التي جمس بها عملُت ئعداد و جىفُر بلدًت عشعاشت خالٌ الجائحت وىزوها ؟ .4

   الفرضيات: 

على طىء العسض الظابم ملشيلت البحث ، ًمىً جمُم  صُاغت الفسطُاث بهدف البحث عً أحىبت            

 : مىطىعُت و ملىعت إلشيالُت هره الدزاطت 

 ت و الاطخلاللي ت ، جخمخع بالشخصُت املعىٍى  املالُت ، لها هُئاث ةالبلدًت هي الىحدة ألاطاطُت في ئػاز الالمسهٍص

 .حظُحرها و جدبحر شإونها الخاصت جخمثل في هُئت مداولت وهُئت الخىفُرًت 

  محزاهُت البلدًت مسآة حعىع الحالت املالُت للبلدًت خالٌ فترة معُىت ، عادة ما جيىن وظبت ، وجىلظم ئلى

كظمحن كظم الدظُحر و كظم الخجهحز و الاطدثماز ، وول كظم ًحخىي عل ئًساداث و هفلاث مخىاشهت وحىبا ، 

 .جخظع محزاهُت البلدًت للسكابت مً عدة حهاث و ذلً و بعد عملُت جىفُرها 

  ًلىم بدىفُر محزاهُت البلدًت شخصان ذوي الخبرة و هفاءة مهىُت. 

  ، ذ ، زم مسحلت املصادكت عليها جمس عملُت ئعداد محزاهُت البلدًت عشعاشت بمسحلت الخحظحر ، مسحلت الخصٍى

 .أما جىفُر محزاهُت بلدًت عشعاشت ًخم مً خالٌ جحصُل إلاًساداث ومً زم صسف الىفلاث 

 أسباب اختيار املوضوع:  

 : هىان عدة اعخبازاث و أطباب جىمً و زاء اخخُاز هرا املىطىع و هى واألحي 

  على اعخباز أن البلدًت هي اهخمام ول فسد في املجخمع مً ابظؽ عامل ئلى اهبر عىن اكخصادي ئلى الظلؼت

عاث املالُت لخحلُم مأزب  عُت باخخالف جُازاث الظُاطُت التي حعني بالدشَس الخىفُرًت و هرا الظلؼت الدشَس

 .وملاصد الخىمُت املحلُت 

  كلت الدزاطاث التي جىاولذ املىطىع و همظاهمت مخىاطعت مىا زأًىا أن هىخب في هرا املىطىع. 

  ا و مُداهُا ومخعت البحث فيها  .اهخمامىا بدزاطت محزاهُت البلدًت هظٍس
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   وىهه مىطىع حدًد لم ٌظبم البحث فُه مخعلم بالجائحت وىزوها. 

  أهداف الدراسة: 

 :جخمثل أهداف الدزاطت في 

 امعسفت ماهُت البلدًت و الىكىف على ابسش وظائفه.  

  (ألامس بالصسف و املحاطب العمىمي  )الخعسف ألاعىان امليلفحن بالخىفُر املحزاهُت البلدًت.  

  معسفت مصادز ئًساداث البلدًت و هفلاتها. 

  الىكىف على أهم املساحل ئعداد و جىفُر وزكابت محزاهُت البلدًت. 

  محاولت جلدًم ملحت عً أشمت وىزوها و جأزحرها على محزاهُت البلدًت. 

  أهمية الدراسة: 

 :جىمً أهمُت الدزاطت في 

  ل البلدًت و هُفُت محزاهُتها و زكابت ممازطت عليها  .محاولت ملعسفت مصادز جمٍى

  (خاصت حالت البلدًت  )مظاهمت في جلدًم مسحع لؼالب و محاولت ئزساء مىخبدىا الجامعُت في دزاطت محزاهُت. 

  حدود الدراسة: 

  (مظخغاهم  )جم ئحساء الدزاطت في بلدًت عشعاشت : حدود امليان.  

  2021جحدد املدة الصمىُت إلحساء ابحث مً شهس حاهفي ئلى شهس حىان : حدود الصمان. 

  الصعوبات: 

  وىن أن ئعداد أي بحث ال ًخلى مً الصعىباث فيان أمسا ػبُعُا أن جىاحهىا صعىباث بعع منها و ججلذ

 :هره ألاخحرة في هلص املساحع التي جؼسكذ ئلى هرا املىطىع وخاصت في 

  عدم جىفس الىخب و كلت املساحع خاص بيىزوها( Covid 19)  حُث حعخبر محل دزاطت الظاعت. 

  طُم الىكذ وهلص املعلىماث. 

  و بالسغم مً هره الصعىباث ئال ال هىفي زئِع مصلحت املحاطبت باملظاعدة التي كدمها لىا و هرا مىظفي

 .البلدًت محل الدزاطت 

  منهج الدراسة : 

جحلُلا لهدف الدزاطت و على طىء ػبُعت و أهمُت و مفاهُمُت و فسوطه و حتى وظخؼُع إلاحابت على أطئلت 

البحث و إلاملام بجىاهبه ، واخخباز صحت الفسطُاث املروىزة طابلا في طىء ما ًخىفس لىا مً بُاهاث اهؼالكا مجن 

 :ػبُعت البحث و هىعه محددان هىع املىهج املظخخدم اطخعمل في هره الدزاطت 
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  املىهج الىطعي الخحلُلي باعخبازه املىهج أهثر مالئمت لىصف و جحلُل املشيلت املؼسوحت و ئملام بمخخلف

ت وهرا في الجاهب الىظسي في البحث   .حىاهبها الىظٍس

  أما في الجاهب الخؼبُلي اعخمدها في هره الدزاطت عل  أطلىب دزاطت حالت بلدًت عشعاشت. 

 الدراسات السابقة:  

  ئن مىطىعىا لم ًدزض بىثرة مً كبل ئال أن حصء مىه بعىىان املحزاهُت مدزوض بىثرة طابلا في هخب و

لم ًدزض مً كبل الىخب و مرهساث بجىم اهه  (Covid 19)املرهساث أما الجصء الثاوي أال وهى حائحت وىزوها 

 .مىطىع ولُد الظاعت 

  هيكل البحث: 

ملعالجت هرا املىطىع و إلحابت على إلاشيالُت املؼسوحت جىاولىا لدزاطت هرا املىطىع زالر فصٌى جحخىي على 

حن و فصل جؼبُلي باليظبت للفصل ألاٌو جظمً إلاػاز الىظسي ملحزاهُت البلدًت و واهذ مباحثه  فصلحن هظٍس

املبحث ألاٌو ماهُت البلدًت مً مفهىم وخصائص وهُئاتها و صالحُاتها ، أما املبحث الثاوي طيخؼسق ئلى : والخالي 

محزاهُت البلدًت مً مفهىم ومبادئ و ئعدادها و جحظحرها و جىفُرها و في ألاخحر السكابت الىصائُت على محزاهُت 

 .البلدًت 

املبحث ألاٌو : و واهذ مباحثه والخالي  (Covid 19)الفصل الثاوي جظمً محزاهُت البلدًت في ظل أشمت وىزوها 

حائحت وىزوها و أزازها على املحزاهُت أما املبحث الثاوي طيخؼسق ئلى إلاطتراجُجُت املخبعت إلعداد محزاهُت البلدًت في 

ظل الجائحت مبرشًٍ ول مً عملُت الخىفُر جفعُل ئًساداث وعملُت جىفُر هفلاث باإلطافت ئلى مبحث الثالث 

 .حٌى ئطتراجُجُت الخىاشن املالي ملحزاهُت البلدًت 

باليظبت للفصل الثالث جظمً همً الجاهب الخؼبُلي ئال وهى دزاطت حالت عً محزاهُت بلدًت عشعاشت ، 

املبحث ألاٌو حٌى جلدًً بلدًت محل الدزاطت ، و املبحث الثاوي جظمً دزاطت جؼبُلُت لىاكع محزاهُت بلدًت 

  .(Covid19)عشعاشت في ظل أشمت وىزوها 
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 :جمهيد

ت خُث جًُل٘            حٗخبر البلضًت الجماٖت املدلُت إلاكلُمُت اللاٖضًت للضولت و الخلُت ألاؾاؾُت لخجؿُض المغهٍؼ

اث في  بدؿُير املغافم الٗمىمُت مً احل جدلُم خاحُاث و عغباث املىاَىين الخابٗين لها ئكلُمُا خؿب ألاولٍى

ً ٖضالت الخىمُت والتي جىٗىـ باإلًجاب ٖلى املؿخىي الاكخهاصي و الاحخماعي للمىاًَ م٘  حمُ٘ املجاالث و جدٍغ

جلضًم الخضماث الٗمىمُت بهفت مؿخمغة ملبىلت و بأعبدُت مما ًجٗلها جخدمل هفلاث هظا الدؿُير و ًفغى ٖليها 

البدث ًٖ مىاعص مالُت مدلُت وافُت ، ًٖ مىاعص الضولت وهظه الٗملُت املالُت ًجب جلُُضها في وزُلت مداؾبُت 

جخمثل في امليزاهُت و التي جدخىي ٖلى بغهامج الٗمل املخفم ٖلُه مً َغف املجلـ الكٗبي البلضي املىخسب ال ؾُما 

الخىمُت املدلُت ومهاٍعف حؿُير مسخلف املغافم الٗمىمُت وػٍاصة ممخلياث الضولت ، وختى جإصي هظه امليزاهُت 

ت املالُت و التي حٗض اخض املخُلباث  اةفها ٖلى خؿب ما هى مسُِ له فهي جدخاج ئلى كضع وافي مً الحٍُى ْو

ت وجضُٖم صوعها و جدلُم أهضافها  ت لخلٍى  .الًغوٍع

ماهُت البلضًت : املبدث ألاٌو  زالر مباخث ،فهل هظا اٌهدىاٌو في وف ومً احل الخٗمم أهثر في نلب املىيٕى ؽ

 املبدث الثاوي وكض زهو لضعاؾت ميزاهُت البلضًت وهُفُت ئٖضاصها و جدفيزها و ،مً حٍٗغف وزهاةو و هُئاتها 

 .جىفُظها وأزيرا املبدث الثالث الغكابت الىناةُت ٖلى ميزاهُت البلضًت 
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. ماهيت البلدًت : املبحث ألاول 

ت جخيىن مً أًٖاء مىخسبين ولضيها ٖضة  ت المغهٍؼ          البلضًت في الىٓام إلاصاعي الجؼاةغي هي هُئت ئصاٍع

جسههاث في حمُ٘ الجىاهب ألنها الخلُت ألاؾاؾُت للضولت التي حؿير مً َغف املىاَىين ولظا هلؿم هظا املبدث 

. مفهىم وزهاةو البلضًت هُئاتها ونالخُاتها : ئلى 

مفهىم البلدًت وخصائصها  : املطلب ألاول 

ت م٘ طهغ الخهاةو التي جخميز  مً زالٌ املُلب وؿخٗغى أهم املفاهُم الخانت بالبلضًت في اللىاهين الجؼاةٍغ

. ٖلى باقي أحهؼة الضولت 

. حعسيف البلدًت: الفسع ألاول 

البلضًت هي الجماٖت إلاكلُمُت :  املخٗلم بلاهىن البلضًت ، البلضًت بأنها 24 – 67        ٖغف اللاهىن عكم 

ت والاكخهاصًت و الاحخماُٖت و الثلافُت  1" .الؿُاؾُت و إلاصاٍع

البلضًت هي :"  املخٗلم بلاهىن البلضًت 08 – 90هما ٖغفها املكٕغ الجؼاةغي البلضًت في املاصة ألاولى مً اللاهىن 

ت و الاؾخلالٌ املالي   وللض جًمىذ مسخلف الضؾاجير في 2.الجماٖت إلاكلُمُت ألاؾاؾُت و جخمخ٘ بالصخهُت املٗىٍى

ت وهظا ما وعص في ماصة   مً 36 و ماصة 1993 مً صؾخىع 09الجؼاةغ إلاقاعة للبلضًت باٖخباعها كاٖضة ال مغهٍؼ

 3 .1996 مً صؾخىع 15 ، وماصة 1989 مً صؾخىع 15 وماصة 1976صؾخىع 

 حٍٗغف البلضًت ، بدُث 07 ، 06 ، 02 ، 01 املخٗلم بالبلضًت في املىاص عكم 10 – 11        هما خضص اللاهىن عكم 

ت و : " اٖخبرتها  ت جخمخ٘ بالصخهُت املٗىٍى الجماٖت إلاكلُمُت اللاٖضًت للضولت و اللاٖضة إلاكلُمُت الالمغهٍؼ

غ الىػٍغ امليلف  الاؾخلالٌ املالي ، لها اؾم و ئكلُم و ملغ عةِس ي ًمىً حٗضًله بمىحب مغؾىم عةاس ي بىاءا ٖلى جلٍغ

 4".بالضازلُت بٗض أزظ عأي الىالي و مضاولت املجلـ الكٗبي البلضي املٗني و ئزُاع املجلـ الكٗبي الىالتي 

                                                           
ت ، الٗضص  1967 حاهفي 18 مإعر في 24 – 67 أمغ عكم  1 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ   .93 م 1967 حاهفي 18 املإعزت في 06 املخٗلم بالبلضًت ، الجٍغ
ل 17 املإعر في 08- 90 كاهىن عكم  2 ت ، الٗضص 1990 أفٍغ ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ ل 11 املإعزت في 15 املخٗلم بالبلضًت ، الجٍغ . 488 م 1990 أفٍغ
ت و الخُبُم  )الخىُٓم إلاصاعي في الجؼاةغ :  ٖماع بىيُاف  3  – 193 ، م م 2010املدمضًت الجؼاع ،الُبٗت ألاولى ،، حؿىع لليكغ و الخىػَ٘  (بين الىٍٓغ

194 . 
ت الٗضص ، ًىهُى 22 املإعر في 10 – 11 كاهىن عكم  4 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ . 03/07/2011 املإعر في 37املخٗلم بالبلضًت الجٍغ



    إلاطاز النظسي مليزانيت البلدًت                                                        :                                                               الفصل ألاول 

 

 

8 

ني خؿب اللاهىن عكم  بلغ ٖضص البلضًاث التراب الَى  املخًمً ئٖاصة 1984 فُفغي 04 املإعر في 84 – 9ٍو

 1. بلضًت 1541الخىُٓم إلاكلُمي للبالص 

 . خصائص البلدًت: الفسع الثاني 

ت مً الخهاةو أهمها   2:        للبلضًت في الىٓام إلاصاعي الجؼاةغي مجمٖى

ت ئكلُمُت  . أ ت ال مغهٍؼ  .البلضًت هُئت ئصاٍع

 .حٗخمض البلضًت أؾاؾا ٖلى مىاعصها الظاجُت في جلبُت و حغُُت هفلاث خاحاث ؾيانها  . ب

ت املُللت بدُث أن حمُ٘  . ث ضة الالمغهٍؼ ئن هٓام البلضًت في الىٓم إلاصاعي الجؼاةغي هي نىعة و خُضة و فٍغ

أًٖاءها هُئاث و لجان حؿيرها و ئصاعتها ًخم ازخُاعهم بىاؾُت الاهخساب الٗام املباقغ ، وال ًىحض مً بُنهم أي 

 .ًٖى جم حُِٗىه أو جيلُفه 

ت و اكخهاصًت و احخماُٖت و زلافُت حٗض الخلُت  . ر للبلضًت ألاؾاؾُت ازخهاناث مخٗضصة ؾُاؾُت و ئصاٍع

 .ألاؾاؾُت للضولت في املُاصًً الاحخماُٖت والؿُاؾُت و الاكخهاصًت وزلافُت 

ت  عكابت  . ج ت املغهٍؼ ت ، ئط جباقغ الؿلُاث الؿُاؾُت و إلاصاٍع جسً٘ البلضًت لىٓام الغكابت الؿُاؾُت و إلاصاٍع

ت  ت واحخماُٖت و اكخهاصًت وحٗض ال مغهٍؼ ت قضًضة ٖلى البلضًت ، ئط حٗض وخضة ؾُاؾُت و ئصاٍع ؾُاؾُت و ئصاٍع

 .مُللت في ْل مبضأ وخضة الضولت الضؾخىعٍت و الؿُاؾُت 

 . هيئاث البلدًت و صالحياتها: املطلب الثاني 

 3: املخٗلم بالبلضًت ، مً هُئاجىا 10- 11 مً اللاهىن عكم 15جخيىن البلضًت َبلا لىو املاصة           

  هُئت مضاولت مخيىهت مً مجلـ قٗبي بلضي. 

  هُئت جىفُظًت ًغأؾها عةِـ املجلـ الكٗبي البلضي. 

 و الؿاعي مفٌٗى خلُا مً زالٌ الفغوٕ 10 - 11وفي ما ًلي ؾىدىاٌو صعاؾت هظًً الهُئخين وفلا للاهىن عكم 

 4: الخالُت 

. املجلس الشعبي البلدي : الفسع ألاول 

اع اللاهىوي الظي ٌٗبر فُه الكٗب ًٖ ئعاصجه و ًغاكب          حٗل الضؾخىع الجؼاةغي املجلـ الكٗبي البلضي إلَا

اع اللاهىوي ألاؾاس ي للمجلـ الكٗبي البلضي في كاهىن   ، املخٗلم 11 – 10ٖمل الؿلُاث الٗمىمُت ، ًخمثل إلَا

                                                           
لي و آزغون  1 ً قٍغ  . 126: م ،2014صاع بللِـ ، الجؼاةغ  (اليكاٍ إلاصاعي – الخىُٓم إلاصاعي  )اللاهىن إلاصاعي :  وؿٍغ
.  479 : م،2001 ٖاصٌ خؿين ، مهُفى ػهير ، إلاصاعة الٗامت ، صاع النهًت الٗغبُت لبىان ،  2
 .14:  املخٗلم بالبلضًت ، مغح٘ ؾابم ، م10- 11كاهىن عكم   3
4
   .26 : ، م2011قغح كاهىن البلضًت ، صاع الهضي لليكغ و جىػَ٘ ، الجؼاةغ ، : ٌش ي ٕٖالء الضًً   
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 ، بدُث جٓم هُفُت الٗمل املجلـ و لجاهه 91 – 16بالبلضًت ال ؾُما الفهل ألاٌو مً باب الثاوي مىه في املىاص 

ىه و اهخسابه للاهىن الاهخساباث الهاصع بمىحب  وويُٗت املىخسب فُه وهٓام مضاوالجه بِىما جغن مؿالت جيٍى

.  املخًمً اللاهىن الًٗىي املخٗلم باالهخساباث 07 – 97ألامغ 

 ت مً أًٖاء ، ًيخسبىن ملضة  : حشكيل مجلس الشعبي البلدي  05ًدكيل املجلـ الكٗبي البلضي مً مجمٖى

 فاهه ًخغير ٖضص أًٖاء املجالـ الكٗبُت البلضًت خؿب 10 – 11 مً اللاهىن 79ؾىىاث اكترإ خؿب املاصة 

 1:حغُير ٖضص الؿيان البلضًت الىاجج ًٖ ٖملُت إلاخهاء الٗام لؿيان و ئؾيان ألازير يمً الكغوٍ الخالُت 

 13 ًٖ وؿمت 10.000 ًٖىا قي البلضًاث ال ًلل ٖضص ؾيانها. 

 15 وؿمت 20.000 و 10.000ًٖى في البلضًاث التي ًتراوح ٖضص ؾيانها بين . 

 19 وؿمت 50.000 و 20.001ًٖى في البلضًاث التي ًتراوح ٖضص ؾيانها بين . 

 23 وؿمت 100.000 و 50.001 ًٖى في البلضًاث التي ًتراوح ٖضص ؾيانها بين . 

 33 وؿمت 200.000 و 100.001ًٖى في البلضًاث التي ًتراوح ٖضص ؾيانها بين . 

 43 وؿمت أو ًفىكه 200.001 ًٖى في البلضًاث التي حؿاوي ٖضص ؾيانها . 

 ين مً الهالخُاث نالخُاث جللُضًت  : صالحياث مجلس الشعبي البلدي و ًخىلى املجلـ الكٗبي البلضي هٖى

 2: ، وهظلً نالخُاث طاث َاب٘ اكخهاصي احخماعي وزلافي وهي والخالي 

 :  املخٗلم بالبلضًت وهي 10 – 11وحكمل الهغخُاث الىهىم ٖليها في اللاهىن عكم  : صالحياث جلليدًت . أ

  مىاككت ميزاهُت البلضًت و املهاصكت ٖليها. 

  ت وسجل حؼء ألامالن الؿهغ جدذ مؿإولُت عةِـ املجلـ البلضي ٖلى مؿً وحُٗين سجل ألامالن الٗلاٍع

 .املىلىلت 

  اجساط وبهفت صوعٍت الخضابير الالػمت مً احل جثمين أمالن البلضًت املىخجت للمضازُل وحٗلها أهثر مغصوصًت. 

  املهاصكت ٖلى مدًغ املىاكهت و الهفلت الٗمىمُت. 

 :صالحياث ذاث طاةع الاكخصادي و الاجخماعي و الثلافي  . ب

 املخٗلم بالبلضًت وحكمل نالخُاث في املجاالث 10 – 11وهي الهالخُاث  املىهىم ٖليها في اللاهىن عكم      

: الخالُت 

  نالخُاث في مجاٌ التهُئت و الخىمُت وجمثل أهم ألاوكُت التي ًماعؾها املجلـ الكٗبي البلضي في مجاٌ الخىمُت

 .و التهُئت 

                                                           
ت ، الٗضص  ألاٌو ، املإعزت في ،  بالبضًت املخٗلم  01 – 12 كاهىن عكم  1 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ  . 19:م ، 2012 حاهفي 19الجٍغ
لي وآزغون  2 ً قٍغ . 134 ، 131 :مغح٘ ؾابم م م:  وؿٍغ
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  ت الخابٗت لألمالن :  نالخُاث في مجاٌ الخٗمير والهُاول اللاٖضًت و الخجهيز ، مثل املدافٓت ٖلى ألامالن الٗلاٍع

الٗمىمُت للبلضًت و الضولت ، الخأهض مً اخترام جسهُهاث ألاعاض ي و الؿهغ ٖلت املغاكبت الضاةىت ملُابلت 

 .الخ ...البىاءاث للكغوٍ املدضصة كاهىها 

  نالخُاث في مجاٌ التربُت و الحماًت الاحخماُٖت جخمثل في اهجاػ مإؾؿاث الخٗلُم َبلا للملاًِـ، جىفير الىلل

 .املضعس ي 

  ايت و الكباب و الثلافت و الدؿلُت و الؿُاخت  .نالخُاث في مجاٌ الٍغ

  نالخُاث في مجاٌ الىٓافت و خفٔ الصحت و َغكاث البلضًت. 

 . الهيئت الخنفيرًت: الفسع الثاني 

 ؾىىاث ، جمثل البلضًت وحكغف ٖلى حؿُيرها ، 05 مىخسبت ملضة 1          الجهاػ الخىفُظ البلضي هى هُئت حماُٖت

ضة هىاب لغةِـ ًتراوح ٖضصهم مً هاةبين  (عةِـ البلضًت  )ًدكيل مً عةِـ املجلـ الكٗبي البلضي  ) ئلى  (02 )ٖو

. هىاب وهظا خؿب ٖضص املىخسبين ليل مجلـ  ( 04

 مً اللاةمت التي 10 – 11 مً اللاهىن 65          ًيخسب مجلـ الكٗبي البلضي خؿب ما حاء في أخيام املاصة 

الن هخاةج اهخساباث وهى ما ههذ ٖلُه 15فاػث بأغلبُت أنىاث الىازبين ، قي مضة ال جخجاوػ    ًىم املىالُت إٖل

 املخٗلم بىٓام الاهخساباث وفي خالت حؿاوي ألانىاث ٌٗلً عةِـ 01 – 12 مً كاهىن الًٗىي عكم 80املاصة 

 . 10 – 11 فلغة مً اللاهىن 65املغشح أو املغشحت لألنغغ ؾىا وهظا ما جىو ٖلُه املاصة 

 املخٗلم بالبلضًت ، باػصواحُت في الهفت 10 – 11         ًخمخ٘ عةِـ املجلـ الكٗبي البلضي وفلا للاهىن عكم 

اةف و املهام التي ًماعؾها ، فهى ئلى حاهب وىهه املمثل الُبُعي و الكغعي للبلضًت ًلىم بخمثُل  اللاهىهُت والْى

: الضولت ٖبر التراب بلضًاجه ومً هىا فان له ازخهاناث مؼصوحت وهي والخالي 

هظه الهالخُاث كض خضصها كاهىن البلضًت  : صالحياث زئيس املجلس الشعبي البلدي بصفخه ممثال للبلدًت (1

 : خُث قملذ 83 ئلى 77نغاخت في مىاصه مً 

  جىفُظ مضاوالث املجلـ الكٗبي البلضي، 

  ُٗت و الخٓاهغاث الغؾمُت  .جمثُل البلضًت في حمُ٘ املغاؾُم الدكَغ

  الن ًٖ ول ماٌ و إلٖا إلاقغاف ٖلى عةاؾت املجلـ البلضي باؾخضٖاء املجلـ الاحخمإ وئٖضاص حضٌو ألٖا

 .املضاوالث 

  خباعه ألامغ بهغفها  .جىفُظ ميزاهُت البلضًت اٖل

                                                           
لي و آزغون  1 ً قٍغ  .138- 135: مغح٘ ؾابم ، م م :  وؿٍغ
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  ماٌ الخانت باملدافٓت ٖلى ألامىاٌ و الحلىق التي اللُام باؾم البلضًت وجدذ مغاكبت املجلـ بجمُ٘ ألٖا

 .جخيىن منها زغوة البلضًت و ئصاعتها 

ًخمخ٘ عةِـ املجلـ الكٗبي البلضي بهفخه  : صالحياث زئيس املجلس الشعبي البلدي بصفخه ممثال للدولت (2

ت مً املهام هو ٖليها كاهىن البلضًت في مىاصه مً   : ًمىً ئًجاػها في ما ًلي 95 ئلى 85ممثال للضولت بمجمٖى

  اللُام جدذ ئقغاف الىالي بدبلُغ و جىفُظ اللىاهين وجىُٓماث ٖلى ئكلُم البلضًت والؿهغ ٖلى الىٓام و

 .الؿىُىت و الىٓافت الٗمىمُت و جىفُظ الخضابير الاخخُاَُت و الىكاةُت و الخضزل في مجاٌ إلاؾٗاف 

  مماعؾت نفت يابِ خالت املضهُت. 

  ت اللًاةُت  .مماعؾت نفت يابِ الكَغ

  مماعؾت ؾلُت الًبِ إلاصاعي و بالخالي ٌؿهغ ٖلى خؿً الىٓام و ألامً الٗمىمُين. 

. ميزانيت البلدًت : املبحث الثاني 

          حٗخبر ميزاهُت البلضًت املغآة الٗاهؿت ملكاٍ البلضًت و ؾُاؾاتها املىخهجت فامليزاهُت حٗخبر سجال ًخًمً 

زُِ وجىكٗاث الؿلُت الخىفُظًت و حٗىـ ما ؾدىفله البلضًت و ما ؾخدهله مً ئًغاصاث زالٌ فترة ػمىُت 

. ٖاصة جيىن ؾىت 

 . مفهىم امليزانيت: املطلب ألاول 

مً زالٌ هظا املُلب ؾىف هلضم حٗاٍعف امليزاهُت البلضًت ، بايافت ئلى زهاةهها التي جميزها ًٖ باقي             

. امليزاهُاث 

. حعسيف ميزانيت البلدًت وخصائصها : الفسع ألاول 

  :حعسيف ميزانيت البلدًت (1

ميزاهُت البلضًت هي حضٌو الخلضًغاث :"  املخٗلم بالبلضًت 10–  11للض وعص حٍٗغف ميزاهُت البلضًت في كاهىن              

ت للبلضًت وهي ٖلض جغزُو و ئصاعة ٌؿمذ بؿير املهالح البلضًت و جىفُظ بغهامجها  إلاًغاصاث والىفلاث الؿىٍى

 املخٗلم بالبلضًت 08 – 90، حاء هظا الخٍٗغف أهثر صكت مً الخٍٗغف الىاعص في اللاهىن عكم 1" للخجهيز و اؾدثماع 

 املخٗلم بالضًت خُث ٖغف ميزاهُت البلضًت ٖلى 08 – 90خُث ٖغف أهثر صكت مً الخٍٗغف الىاعص في اللاهىن عكم 

ت ، ووكيل هظلً أمغا ، باطن وئصاعة ًمىً مً ؾير :" أنها  حضٌو الخلضًغاث الخانت باًغاصاتها و هفلاتها الؿىٍى

م الخىُٓم    2".املهالح الٗمىمُت ًدضص قيل ومىيٕى امليزاهُت البلضًت ًٖ ٍَغ

                                                           
 .24 : املخٗلم بالبلضًت ، مغح٘ ؾابم ، م10 – 11 مً كاهىن 176 املاصة  1
. 500 : ، املخٗلم بالضًت ، مغح٘ ؾابم ، م08 – 90 مً كاهىن 149 املاصة  2
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ض جُبُله :"              حٗغف ميزاهُت البلضًت بأنها  ميزاهُت إلاصاعة  املدلُت  وهي املنهاج الحلُلي إلصاعة املدلُت التي جٍغ

 1". زالٌ ؾىت مُٗىت و حٗىـ بظلً الخُِ و اججاهاث مً احل جدلُم اخخُاحاث و عغباث املىاَىين 

        هما ٖغفذ ميزاهُت البلضًت ٖلى أنها حغص لىفلاث و ئًغاصاث امللغع جدلُلها زالٌ مضة مدضصة مً َغف 

حٗني للبلضًت مجمٕى الحؿاباث املالُت التي جلُض لؿىت املُالصًت واخضة وجسو حمُ٘ " شخو أو هُئت ما وهي 

ت ًخم ئٖضاصها لضوعة مُٗىت  باء التي ًجب أصائها أو هي وزُلت خؿابُت جلضًٍغ  (ؾىت  )املىاعص املخاخت وحمُ٘ ألٖا

  2".جلضع فيها ئٖخماصاث املالُت مُٗىت 

        ومً الخٗاٍعف أٖاله وؿخيخج بان ميزاهُت البلضًت هي جلً الىزُلت التي جخًمً جلضًغ إلاًغاصاث وهفلاث 

. الىخضة زالٌ فترة ػمىُت مُٗىت ٖاصة ما جيىن ؾىت 

  :خصائص ميزانيت البلدًت (2

م  ا مىٓما ًىضعج في ئَاع كاهىوي و جلني مىٓم جىُٓما صكُلا ًخم ًٖ ٍَغ           حٗخبر ميزاهُت البلضًت ٖمال ئصاٍع

:  جىك٘ الىفلاث و ئًغاصاث و الترزُو جىفُظها ومىه وؿخسلو الخهاةو الخالُت 

ت جُبم ٖلى مغخلت مؿخلبلُت فهظا الٗمل  :  عمليت جلدًسيت  . أ أي هي حضٌو لخلضًغ ئًغاصاث و الىفلاث الؿىٍى

الخلضًغي ًدضص الىفلاث املخىكٗت بالخفهُل و هظلً ئًغاصاث التي ًمىً جدهُلها لخغُُت هظه الىفلاث زالٌ 

 .ؾىت مالُت 

هي أمغ باطن فٗىض املهاصكت ٖلى امليزاهُت ًىً نغف الىفلاث و جدهُل إلاًغاصاث هظا ما  : عمليت جسخيص . ب

ًمىً البلضًت مً حؿُير مهالحها و ممخلياتها صون ججاوػ الخلضًغاث املىحىصة في حضٌو امليزاهُت ، وهي وزُلت 

 .تهضف ئلى جغزُو لخدهُل إلاًغاصاث وحؿضًض الىفلاث 

ض هفلاتها ٖلى ئعاصاتها   :  عمل ذو طاةع  دازي  . ث هي أمغ مخٗلم باإلصاعة و الؿير الحؿً املهالح البلضًت التي ال جٍؼ

مما ٌكيل عجؼا في امليزاهُت مً زالٌ امليزاهُت ًمىً للجماٖاث املدلُت حؿُير مسخلف مهالحها و جلبُت خاحُاث 

 .املىاَىين 

ش مدضص مؿبلا بمىحب اللاهىن و اهجاػها ًخم في  : عمل دوزي . ر ئن امليزاهُت ٖمل ًخدضص ول ؾىت ٖىض جاٍع

 .الفترة املدضصة و التي حؿمى الؿىت املالُت 

 

 

                                                           
 ٖباؽ ٖبض الحفُٔ ، جلُُم فٗالُت الىفلاث الٗامت في والًت جلمؿان وبلضًت مىهىعة، عؾالت ملضمت لىُل قهاصة ماحؿخير ، ولُت الٗلىم الاكخهاصًت  1

لىم الدؿُير ، حامٗت جلمؿان  ت ٖو . 35  م ،2012/ 2011والخجاٍع
. 26م  ، 2009 / 2008 َُبي ؾٗاص ، املالُت املدلُت وصوعها في ٖملُت الخىمُت ، عؾالت ملضمت لىُل قهاصة صهخىعاه ، حامٗت الجؼاةغ  2
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. مبادئ ميزانيت البلدًت و أنىاعها : الفسع الثاني 

ت مً املباصب التي جدىم هي ألازير و         ًخٗين ٖلى البلضًت وهي بهضص جدًير امليزاهُت أن جغاعي في طلً مجمٖى

ت مً املباصب و لها أهىإ  . التي حٗخبر مً أؾاؾُاث ٖلم املالُت خُث جلىم ٖلى مجمٖى

ت مً املباصب منها  : مبادئ ميزانيت البلدًت . أ  : جلىم ميزاهُت البلضًت ٖلى مجمٖى

ت والظي ٌٗخبر الاؾخغالٌ ول: مبدأ السنىيت  . ب صوعة  مً بين املباصب التي جلىم ٖليها امليزاهُت هجض مبضأ الؿىٍى

مداؾبُت ٖلى أزغي و املخمثلت في  ؾىت خُث أن إلاًغاصاث البلضًت و هفلاتها ججضص و جدضص ول ؾىت مً 

ان امليزاهُت هي   1.قهغا أي ٌٗاصٌ ؾىت  ( 12 )زالٌ ما جلضم قغخه جبين أن مضة ؾٍغ

ت الظي ٌٗخبر املبضأ ألاؾاس ي في مباصب مليزاهُت هجض مبضأ وخضة  : مبدأ وحدة ميزانيت . ث ئيافت ئلى مبضأ الؿىٍى

امليزاهُت الظي ًخمثل في ججم٘ ول الىفلاث و إلاًغاصاث و جٓهغ في بُان وخضة ميزاهُت مً احل ؾهىلت الٗغى 

امليزاهُت و مٗغفت املغهؼ املالي للجماٖت املدلُت ئطا و مً خالٌ هظا املبضأ الظي جلىم ٖلُه امليزاهُت فهى ٌؿهل 

لت مباقغة ٖغى امليزاهُت و جىيُدها للمغهؼ املالي   2.بٍُغ

ت و مبضأ الىخضة ٖلى مبضأ الخسهُو  : مبدأ الختصص و الخىاشز  . ر جلىم امليزاهُت أًًا ئيافت ئلى مبضأ الؿىٍى

و الظي بضوعه ٌٗني جسهُو ئًغاصاث زانت مً احل هفلاث أي جسهو ئًغاصاث لىفلاث مدضصة ال ًجب 

 3.نغفها لىفلاث أزغي وجسهُو هظه ئًغاصاث ًجب أن ٌٗىص بالفاةضة ٖلل البلضًت 

الظي ٌٗغف بأهه حؿاوي جلضًغاث الىفلاث و جلضًغاث إلاًغاصاث  ًجب أن جيىن مخٗاصلت و  : مبدأ الخىاشز  وأًًا 

لىم هظا املبضأ ٖلى الضكت فهى مبضأ أؾاس ي ًخم مً زالله  يهضف ئلى مدافٓت ٖلى حؿُير املؿخلبلي للبلضًت ٍو

 4.مىاػهت ميزاهُت البلضًت 

و زخاما هجض ميزاهُت البلضًت جلىم ٖلى مبضأ الكمىلُت و الظي ًلهض به أن جٓهغ في امليزاهُت  : مبدأ الشمىليت  . ج

وافت الخلضًغاث هفلاث و ئًغاصاث ، ويهضف ئلى أن ٌسجل بالخفهُل في هظه الىزُلت ول هفلاث و ئًغاصاث صون 

ئغفاٌ ئًغاصاث لخغُُت الىفلاث أو الٗىـ أي أنها حكمل املبلغ الهافي بغغى حؿهُل ٖملُت مً َغف الهُئاث 

  5.املٗىُت 

                                                           
1
 CHERIF RAHMANI : les finances des communes Algérienne ,incerite ,déficits et bonne gouvernance, Ed glaslah 

,Alger,2002 p21 .                                                                                                                                                                                                                                        
هفلاث والًت جلمؿان و بلضًت مىهىعة ، مظهغة جسغج : صعاؾت خالت –  ٖباؽ ٖبض الحفُٔ ، جلُُم فٗالُت الىفلاث الٗامت في ميزاهُت الجماٖاث املدلُت  2

ت ، م  .37 :لُىل قهاصة املاحؿخير ، حامٗت أبى بىغ بللاؾم جلمؿان ، ولُت الٗلىم الاكخهاصًت و الخجاٍع
 .515: مً كاهىن الىالًت ، مغح٘ الؿابم م 136 املاصة  3
  .10 – 11 مً كاهىن البلضًت 151 املاصة  4
اث الجامُٗت الُبٗت  5 ت ، صًىان املُبٖى  الجؼاةغ ، 1987 ، ؾىت 2 خؿين مهُفى خؿين ، املالُت الٗامت ، حامٗت ٖىابت ، مٗهض الٗلىم اللاهىهُت و إلاصاٍع

. 76: م
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  : أنىاع ميزانيت البلدًت .1

امليزاهُت ألاولُت و امليزاهُت إلايافُت ئيافت ئلى الحؿاب إلاصاعي :  وزاةم وهي 03        جخيىن ميزاهُت البلضًت هم 

:  بٗض اهتهاء الؿىت املالُت و ؾىفهل في هظه الىزاةم فُما ًلي 

ئٖضاصها زالٌ الؿىت املالُت ، فهي 1أَللذ ٖليها هظه الدؿمُت ألنها الىزُلت ألاولى التي ًخم  : امليزانيت ألاوليت  . أ

ٖباعة ًٖ هكف و بُان جفهُلي ليافت الٗملُاث امللغعة لها زالٌ ؾىت و ًخم ئٖضاصها كبل بضا الؿىت املالُت 

خم "  مً كاهىن البلضًت 18الؿابلت ، هما حاء في املاصة  جىي٘ امليزاهُت ألاولُت كبل بضأ الؿىت املالُت الؿابلت ، ٍو

التي حٗتزم البلضًت ٖلى جىفُظها  (الىفلاث التي ؾخهغف و ئًغاصاث التي ؾخدهل  )ٖغيها ٖلى قيل جلضًغاث 

ا كبل  خم جدًيرها ئحباٍع ذ ٖليها 31زالٌ الؿىت املالُت ، ٍو  اهخىبغ مً الؿىت الؿابلت لخىفُظها ختى ًخم الخهٍى

 : مً كاهىن البلضًت وهي جدخىي ٖلى وزاةم مخٗضصة 152مً هغف املجالـ الكٗبُت ، هما ههذ ٖلُه املاصة 

  امليزاهُت ألانلُت طاتها. 

  حضٌو جلخُص ي ٌؿىذ بالخدلم مً جىاػن بين أكؿام امليزاهُت. 

  حضاٌو ئخهاةُت ملحلت. 

وججضع إلاقاعة ئلى أن الهفدت ألاولى مً امليزاهُت حُٗي ملخها ٖاما ًٖ الىيُٗت الاكخهاصًت و الؿُاؾُت املالُت 

. للبلضًت 

اصة أو الىلهان في ول مً إلاًغاصاث و  : امليزانيت إلاطافيت  . ب امللهىص بها هى جصحُذ امليزاهُت ألاولُت بالٍؼ

ذ ٖليها مً كبل الؿلُت 2الىفلاث ، وحٗضي هأزغ احل في قهغ حىان مً الؿىت التي ؾخُبم فيها  ، والخهٍى

 حىان مً الؿىت املالُت التي جُبم فيها ، ئطا ًخمثل صوعها في ئٖاصة الىٓغ في امليزاهُت 15الىنُت ًيىن كبل 

 ألاولُت كهض جىمُلها وحٗضًلها باحغاء مٗاصلت الىفلاث و ئًغاصاث زالٌ الؿىت املالُت جبٗا لىخاةج 

جىفُظ امليزاهُت الؿىت الؿابلت ، حٗخبر ئطا امليزاهُت إلايافُت جصحُدا و جخمما للميزاهُت الاولُت ، و بالخالي امليزاهُت 

 3:إلايافُت جغخُلُت ألنها جخًمً 

  ول جغخُالث الىفلاث و إلاًغاصاث املخبلُت لؿىت املىهغمت . 

  جغخُل ول ألاعنضة ؾىاء واهذ صاةىت أو مضًىت. 

                                                           
اث الجامُٗت الجؼاةغ ،  1   .38 م ،2013 ًلـ قاوف البكير ، مالُت صًىان املُبٖى
  .500 :م،مغح٘ ؾابم ،صًت بل املخٗلم با08ٌ – 90 مً كاهىن 152 املاصة  2
هفلاث والًت جلمؿان و بلضًت مىهىعة ، عؾالت ماحؿخير ": صعاؾت خالت " جلُُم فٗالُت الىفلاث الٗامت في ميزاهُت الجماٖاث املٗلُت :  ٖباؽ ٖبض الحفُٔ  3

لىم الدؿُير ، حامٗت أبى بىغ بللاًض ، جلمؿان، الجؼاةغ   .99 :  ،م2012 /2011، جسهو حؿُير املالُت الٗاهت ، ولُت الٗلىم الاكخهاصًت ٖو
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  اصة أو جسفٌُ هفلاث املسجلت و املهاصق ٖليها في امليزاهُت ألاولُت املخٗللت بالؿىت حٗخبر مٗضلت ألنها ًمىً ٍػ

 .املُٗىت 

: مهام هي  (03 )و للميزاهُت إلايافُت 

  ت ٖملُاث لً جخم بٗض او فاةًا مً املىاعص الاعجباٍ باليؿبت لؿىت املالُت الؿابلت التي جترن لؿىت املالُت الضاٍع

 .أو عجؼ في امليزاهُت 

  ت  .يبِ امليزاهُت ألاولُت لؿىت الجاٍع

  بغمجت الٗخاص. 

  :االساا إلادازي  . ث

ٖلى اهه الحؿاب الظي ًىُىي ٖلى الىفلاث الٗامت الفٗلُت و إلاًغاصاث  " (الخخامي  )         ٌٗغف الحؿاب الجاعي 

" . الٗامت الفٗلُت ، الظي ًخم ئٖضاصه ًٖ ؾىت مالُت مىتهُت 

      فالحؿاب إلاصاعي ئطن ٌكيل ئَاع املفهل للىفلاث و إلاًغاصاث املىجؼة باؾخسغاج ول ما ًخم جدهُله 

بهفت فٗلُت و ئهفاكه بهفت فٗلُت بمٗنى أزغي  هى هدُجت الؿىت املالُت ًلىم و ًجم٘ جدهُالتها في حضٌو 

 1.كؿم الخجهيز و كؿم الدؿُير : مفهل ٌؿمى امليزان الٗام و الظي ًىلؿم بضوعه ئلى كؿمين 

: محخىي ميزانيت البلدًت و مكىناتها : الفسع الثالث 

        جدخىي ميزاهُت البلضًت ٖلى كين و مخمثالن في كؿم الدؿُير وكؿم الخجهيز و اؾدثماع وهى ما هو ٖلُه 

.  مىا جخيىن مً ئًغاصاث و هفلاث 10/11املكٕغ الجؼاةغي مً زالٌ كاهىن بلضًت 

 :  محخىي ميزانيت البلدًت: أوال 

ىلؿم ول كؿم ئلى ئًغاصاث و :       حكمل ميزاهُت البلضًت كؿمين هما  كؿم الدؿُير و كؿم الخجهيز و اؾدثماع ، ٍو

. هفلاث جخىاػن و حىبا 

خُث ًلخُ٘ مبلغ مً مضا زُل كؿم الدؿُير ًسهو لخغُُت هفلاث الخجهيز و اؾدثماع خؿب ما حاء في املاصة 

ا م٘ اكخُإ ئحباعي ٌ "  مً كاهىن البلضًت 151 ول كؿم ًدخىي ٖلى هفلاث و ئًغاصاث و ًيىن مخىاػها ئحباٍع

ل  كؿم الخجهيز و اؾدثماع 10% ".  ٖلى اكل مً كؿم الدؿُير مسهو لخمٍى

ًدخىي ٖلى جىكٗاث لىفلاث و ئًغاصاث صاةمت حؿمذ لغةِـ مجلـ الكٗبي البلضي بالدؿُير  :  كسم الدسيير . أ

 :  أنىاف 03الحؿً لجمُ٘ املهالح البلضًت خُث جىلؿم هفلاث الدؿُير ئلى 

  ت مثل ألاحىع  .هفلاث ئحباٍع

  ت للمهالح مثل  .الهاجف و أصواث املىخب : هفلاث يغوٍع

  ت مثل اهاث : هفلاث ازخُاٍع  .إلٖا
                                                           

 .501 ، م2005اكخهاصًاث املالُت الٗامت ، صاع الجامُٗت ، مهغ ، :  ٖبض املُلب ٖبض املجُض  1
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كمل  1: كؿم الدؿُير إلاًغاصاث و الىفلاث الخالُت :(1-1) الجضٌو عكم َو

الىفلاث  إلاًغاصاث  

  مدانُل املىاعص الجباةُت. 

  املؿاهماث التي جمىدها الضولت. 

 عؾىم وأحىع و خلىق الخضماث . 

  مدانُل و أمالن البلضًت. 

  خهت الهىضوق املكترن للجماٖاث

 ،املدلُت 

  ٌهىاجج اؾخثىاةُت و هىاجج الاؾخغال .

 في البلضًت  .  هفلاث ألاحىع و جيالُف مْى

  املؿاهماث امللغعة. 

  ت  . هفلاث نُاهت ألامىاٌ املىلىلت و الٗلاٍع

 نُاهت الُغكاث هفلاث حؿُير املهالح. 

  الاكخُإ لىفلاث الخجهيز و الاؾدثماع .

 

  :كسم الخجهيز و الاسدثماز . ب

         ٌٗمل كؿم الخجهيز و الاؾدثماع ٖلى جمىين عةِـ املجلـ الكٗبي البلضي مً الحفاّ ٖلى أمىاٌ البلضًت 

م الاكخىاءاث او  اصة فيها ًٖ ٍَغ م الاؾتهالن آو الٍؼ ت ، ًٖ ٍَغ ؾىاء الٗمىمُت أو الخام ، املىلىلت أو الٗلاٍع

اهاث ، والهباث  إلاهفاكاث الجضًضة هما ٌؿمذ له مً حهت أزغي بىي٘ زُت لخضفلاث املالُت ، اللغوى ، إلٖا

غاف ألازغي  . بِىه و بين ألَا

ل الظاحي آو ما ٌؿمى باالكخُإ مً         خُث أن هىان نلت بين كؿمي ميزاهُت البلضًت ًٓهغ مً زالٌ الخمٍى

 2.احل هفلاث الخجهيز الٗمىمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . ، ؾابم طهغه10 – 11 ، مً كاهىن عكم 198 ، 195 املاصة  1
ف ع 2 خالٌ ، العجؼ ، الخدىم الجُض في الدؿُير ، صاع اللهبت لليكغ ، الجؼاةغ ، ح قٍغ ت ، الٖا  .41 ، م 2003ماوي ، أمىاٌ البلضًاث الجؼاةٍغ
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كمل   1: فٕغ الخجهيز و الاؾدثماع ٖلى ما ًلي :(2-1 ) الجضٌو عكم َو

 

الىفلاث  إلاًغاصاث  

  الاكخُاٖاث الحانلت مً ئًغاصاث الدؿُير. 

  خهت البلضًت مً الهىضوق املكترن للجماٖاث

 .املدلُت 

  فاةٌ املهالح الٗمىمُت طاث َاب٘ الهىاعي و

 .الخجاعي 

  ئٖاهاث الضولت في ئَاع بغامج الخىمُت املدلُت. 

  مدانُل اللغوى و جسهُهاث الضولت و الىالًت 

  املؿاهماث و املؿاٖضاث. 

  الهباث و الىناًا .

  باء الخانت باالؾتهالن  . ألٖا

  هفلاث الخجهيز الٗمىمي. 

  ٌهفلاث املؿاهمت بغأؽ ماٌ ٖلى ؾبُل املثا .

 

 . مكىناث امليزانيت البلدًت: ثانيا 

ئن ميزاهُت البلضًت جخيىن مً هفلاث حؿخسضمها البلضًت في جدلُم ألاهضاف التي جغمي ئليها اًغاصث التي جمثل         

ت و ؾىىضحها في ما ًلي  : املضازُل املخىٖى

حٗغف الىفلاث الٗامت بأنها مبلغ مً املاٌ ًهضع ًٖ الضولت أو ًٖ أي شخو مٗىىي ٖام  : النفلاث العامت  . أ

 : خُث أن الىفلاث الٗامت جدىمها كىاٖض جخمثل في 2بلهض جدلُم مىفٗت ٖامت 

 أي أن جيىن الىفلت ؾضاصا لحاحت ٖامت و لِؿذ ملهلحت  : كاعدة الاستهداف النفلت إلشباع حاجت عامت

 .زانت 

  امللهىص بها البٗض ًٖ الخبظًغ و الانغاف الظي ًإصي ئلى يُإ ألامىاٌ الٗامت التي وان مً : كاٖضة الاكخهاص

 .املمىً جىحيهها ئلى مجاالث أزغي أهثر مىفٗت 

  ُٗت حٗني أن ال ًهغف أي مبلغ مً ألامىاٌ الٗامت ا وان ًدهل : كاٖضة املىافلت املؿبلت مً الؿلُت الدكَغ

 .الاعجباٍ ئال ئطا ؾبم طلً مىافلت الجهت املسخهت 

                                                           
  . ، ؾابم طهغه 10 – 11 ، مً كاهىن عكم 198 ، 195املاصة   1
 .26:  حامٗت كانضي م باح ، وعكلت ، م 2014 / 2013 بغي حالٌ ، الاؾخلالٌ املالي للبلضًت ، مظهغة ، ؾىت  2



    إلاطاز النظسي مليزانيت البلدًت                                                        :                                                               الفصل ألاول 

 

 

18 

ُٗت جدلم كاٖضة  ٓهغ الخيامل بين هاجه اللىاٖض في أن كاٖضة املىافلت املؿبلت مً الؿلُت الدكَغ         ٍو

 1.املىفٗت و الاكخهاص و جأهض مً اؾخمغاع جدلُلها 

ت  ت و ئحباٍع . وجلؿم الىفلاث الٗامت ئلى هفلاث ٖاصًت و غير ٖاصًت و هفلاث ازخُاٍع

 :هفلاث الٗاصًت و الىفلاث غير ٖاصًت  (1

 ب فيها ، ئال أن  : النفلاث العادًت وهي الىفلاث التي جخم بىٓام ػ صوعٍت و جيىن في مضة مدضصة لدؿخٖى

ً عؤوؽ ألامىاٌ الُٗيُت ئط حكمل هفلاث لدؿُير و ألاصواث و اللىاػم التي جخُلبها  الىفلاث الٗاصًت حؿاهم في جيٍى

 2.الجماٖاث املدلُت 

 هي الىفلاث التي ال جخم باالهخٓام و ئطا واهذ الفترة املالُت غير مدضصة و حٗضث هظه  : النفلاث الغير العادًت

ً عؤوؽ ألامىاٌ الُٗيُت   فهي حكمل أقغاٌ الدكُِض 3.لفترة املالُت فهي هفلاث غير ٖاصًت ، وحؿاهم في جيٍى

 4.الجضًضة للبىاًاث الُغق ، مجاعي املُاه ، كىىاث نغف املُاه الهالحت للكغب وأٖماٌ التهُئت الٗمغاهُت 

  :النفلاث الاخخيازيت و النفلاث إلاجبازيت (2

 هي الىفلاث التي جأزظ الُاب٘ الازخُاعي و ًمىً الاؾخغىاء ٖنها وهي الىفلاث التي  : النفلاث الاخخيازيت

اهاث للجمُٗاث : للمجالـ املدلُت الؿلُت في ئصعاحها أو ٖضم ئصعاحها بامليزاهُت املدلُت مثل   .جلضًم إلٖا

 ت في حؿُير  : النفلاث إلاجبازيت هي الىفلاث التي ال ًمىً الاؾخغىاء ٖنها في خالت ألاػماث ليىنها يغوٍع

 :الجماٖاث املدلُت ، وهي جأزظ الُاب٘ إلاحباعي وحكمل ما ًلي 

  فين  .هفلاث أحىع املْى

  ت للجماٖاث املدلُت  .هفلاث نُاهت ألامىاٌ امللىلت و الٗلاٍع

  هفلاث نُاهت الُغق الىالةُت و البلضًت. 

  هفلاث املكاعهت في نىضوق الًمان الاحخماعي. 

  هفلاث حؿُير املهالح الجماٖاث املدلُت. 

 :إلاًساداث العامت  . ا

: هي مجمل مضازُل البلضًت و جىلؿم ئلى إلاًغاصاث مالُت طاجُت و ئًغاصاث املالُت زاعحُت 

                                                           
 .236:  ، م1988 وٗمذ ٖبض اللُُف مكهىع ، اكخهاصًاث املالُت الٗامت إلاؾالمُت و الىيُٗت ، اللاهغة ، مُبٗت الٗمغاهُت ، ؾىت  1
ل الجماٖاث املدلُت قي يىء الخدىالث الاكخهاصًت ، ث: الىفلاث الٗامت و كىاٖض جغقُضها ، امللخلى الضولي :  مغغاص لخًغ ، مضازلت بٗىىان  2 ؾُير و جمٍى

 .2004 صٌؿمبر 2 – 1حامٗت الحاج لخًغ ،باجىت  ًىمي 
 .236: وٗمذ ٖبض اللُُف مكهىع ، املغح٘ الؿابم ، م 3
.  مغغاص لحًغ ، مغح٘ ؾابم طهغه  4
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  غ مكغوٕ زام أو ٖام ، أي هي : ئًغاصاث مالُت طاجُت حٗغف بأنها ٖمُلت جىفير املبالغ هلضًت الالػمت لضف٘ و جٍُى

ل هفؿها بىفؿها مً زالٌ وكاَاتها املسخلفت و املىاعص الظاجُت للبلضًت جخمثل في  : ئمياهُت املإؾؿت أو الهُئت جمٍى

 1.املضازُل الجباةُت و الغؾىم  ومضازُل املمخلياث و الاؾدثماعاث و هي املضازُل غير الجباةُت 

  ت فبالخالي جم اللجىء : ئًغاصاث مالُت زاعحُت ل الظاحي ال جىفي لخغُُت الحاحاث الًغوٍع بما أن مهاصع الخمٍى

اهاث الحيىمُت للبلضًاث بلُذ و ؾدبلى مىعصا هاما  ت أو الحهٌى ٖلى كغوى ، فاإٖل ئلى ئٖاهاث الؿلُت املغهٍؼ

اهاث في   2:في صٖم البلضًاث مالُا ، زانت في ما ًخٗلم بٗملُاث الخجهيز و الاؾدثماع و جخمثل هظه إلٖا

 ت جسهو ئٖاهاث للبلضًت بهضف الخىمُت اكخهاصًت و احخماُٖت و  : إلاعاناث االكىميت ئن الؿلُاث املغهٍؼ

حؿعى مً زاللها الضولت ئلى حٗمُم الغفاه و الغزاء في مسخلف الجهاث و املىاَم ، وجىلؿم ئلى ئٖاهاث غير 

 .هي غير املسههت لغغى مٗين : مسههت 

 املُٗلت في مسخلف البلضًاث  :  عاناث الخجهيزاث و اسدثمازاث ٘  .هي امللضمت الاؾخىماٌ املكاَع

 عجؼ البلضًاث الفليرة و جللُل الخفاوث في املىاعص املالُت  :  عاناث امليزانيت ٌ  . ًلهض بها حٍٗى

  بت مُٗىت:  عاناث حعىيظيت   .جلضم هٓيرا إللغاء يٍغ

  جلضم ألحل جدلُم بٌٗ ألاهضاف الاكخهاصًت بمىؾ٘ ألاقغاٌ الٗامت املدلُت :  عاناث ألاغساض اكخصادًت

 . كهض ميافدت البُالت وغيرها 

  ت جخمخ٘ بأهلُت :أما اللسوض املحليت  هي املبالغ التي جخدهل ٖليها املجالـ املدلُت باٖخباعها أشخام مٗىٍى

ين هما  اللغوى املباقغة : الخٗاكض و جخٗهض بغصها ئلى حهت املخاخت بٗض فترة ػمىُت مُٗىت و جىلؿم ئلى هٖى

ت  ني للخىفير والاخخُاٍ و اللغوى املبرمت م٘ البىٍى الخجاٍع  .للهىضوق الَى

  هي املبالغ لىلضًت و الُٗيُت و الهباث و الىناًا التي ًلضمها املىاًَ و الهُئاث الخانت :الخبرعاث و الهباث 

 .للمجالـ املدلُت و صون جيلُف 

 :   عداد ميزانيت البلدًت :املطلب الثاني 

ذ و املهاصكت و جىفُظ في  ضاص و جهٍى      ؾىف هخُغق في هظا املُلب ئلى مغاخل جخم بها امليزاهُت البلضًت مً إلٖا

. ْل املباصب الٗامت للميزاهُت التي طهغهاها ؾالفا 

 . جحظير ميزانيت البلدًت: الفسع ألاول 

        ًخٌى ألامين الٗام للبلضًت ، جدذ ؾلُت عةِـ مجلـ الكٗبي لبلضي ، ئٖضاص مكغوٕ امليزاهُت ًلضم عةِـ 

املجلـ الكٗبي البلضي مكغوٕ امليزاهُت ،أمام مجلـ للمهاصكت ٖلُه وطلً بمؿاٖضة ٖمالةه الٗاملين و 

املهالح املسخهت وفلا لخٗلُماث وػٍغ الضازلُت و الىػٍغ امليلف باملالُت و جمىُنها مً جدًير ميزاهُاتها ًبلغ مضًغ 

                                                           
 .43:  م 2014 / 2013 ، حامٗت كانضي م باح ، وعكلت ، 10 – 11 هغمِل قهير ، مظهغة اؾخلاللُت البلضًت في ْل اللاهىن  1
 .46، 45:  هغمِل قهير ، مغح٘ ؾابم ، م م  2
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الًغاةب للىالًت ول ؾىت الىالًاث و البلضًاث و الهىضوق املكترن للجماٖاث املدلُت مبلغ الخدهُالث املىخٓغة 

فُما ًسو الًغاةب و الغؾىم التي جلىم مهالحها بخدهُلها لفاةضة هظه الجماٖاث و ًخم يبِ الخلضًغاث 

الىاحب اللُان بها ميزاهُت الؿىت ٖلى أؾاؽ أزغ الىخاةج املٗغوفت للخدهُل ٌٗغى املكغوٕ ٖلى اللجىت 

املسخهت باملالُت الخابٗت ملجلـ الكٗبي املسخو لخبضي عأيها فُه كبل أن ٌٗغى ٖلى املجلـ هفؿه ملىاككت و 

ذ ٖلُه   1.جهٍى

ًخىلى ألامين الٗام للبلضًت ، جدذ ؾلُت عةِـ املجلـ الكٗبي :"  ٖلى اهه 10/ 11 مً كاهىن 180    ههذ املاصة 

البلضي ، ئٖضاص مكغوٕ امليزاهُت ، ًلضم عةِـ املجلـ الكٗبي البلضي مكغوٕ امليزاهُت أمام املجلـ للمهاصكت 

 2.ٖلُه 

. الخصىيذ و مصادكت املجلس على مشسوع امليزانيت : الفسع الثاني 

ًهىث املجلـ الكٗبي البلضي ٖلى ميزاهُت البلضًت يمً قغوٍ و مىاُٖض مدضصة  : الخصىيذ على امليزانيت (1

ًهىث املجلـ الكٗبي البلضي ٖلى ميزاهُت البلضًت و جًبِ وفلا : مً كاهىن البلضًت 181ههذ ٖليها املاصة 

 اهخىبغ مً الؿىت املالُت التي 31لكغوٍ املىهىم ٖليها في هظا اللاهىن ، ًهىث ٖلى امليزاهُت ألاولُت كبل 

 3" . ًى ًىى مً الؿىت التي جىفظ فيها 15حؿبم ؾىت جىفُظها ،ًهىث ٖلى امليزاهُت إلايافُت كبل 

ذ ٖلى اٖخماصاث ميزاهُت البلضًت بابا بابا و ماصة ماصة و ًمىً لغةِـ املجلـ الكٗبي البلضي         ًجغي الخهٍى

ل اٖخماصاث ملُضة بخسهُهاث  لُت مً ماصة ملاصة صازل هفـ الباب غير اهه ال ًجىػ جدٍى اللُام باحغاءاث جدٍى

ت و في خالت مسالفت  مُٗىت و ال ًمىً املهاصكت ٖلى ميزاهُت ئط لم جىً مخىاػهت و ئط لم جىو ٖلى الىفلاث إلاحباٍع

: جإزظ إلاحغاءاث الخالُت 

  ًٌىم التي جلي اؾخالمها ئلى عةِـ املجلـ الكٗبي البلضي 15 ًغحٗها الىالي مىفلت بمالخٓاث زال . 

  ٌاًام 10جسً٘ امليزاهُت ملضاولت زاهُت ملجلـ الكٗبي البلضي زال . 

  ت ًخم اٖظعا املجلـ مً َغف ئطا نىث ٖلى امليزاهُت مجضصا بضون جىاػن أو لم جىو ٖلى الىفلاث إلاحباٍع

 .الىالي 

  ًظاع جًبِ جللاتي م ذ ٖلى امليزاهُت يمً الكغوٍ املُلىبت زالٌ ألاًام التي جلي ألٖا ئط لم ًخم الخهٍى

 4.َغف الىالي 

  :املصادكت على امليزانيت (2

                                                           
  . ، املخٗلم بالبلضًت ، ؾابم طهغه 10 – 11 مً كاهىن 180 املاصة  1
.  ، مغح٘ ؾابم 10 – 11 مً كاهىن 180 ماصة  2
 . ، مغح٘ ؾابم 10 – 11 مً كاهىن 181 املاصة  3
. 68:  ، م2014 ٖبض الىهاب بً بىيُاف ، مٗالم حؿُير الكإون البلضًت ، صاع الهضي ، ٖين ملُلت ،  4
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املضاوالث املخٗللت بامليزاهُاث و الحؿاباث ال جىفظ ، ئال بٗض املهاصكت ٖليها مً ؾلُت الىنُت و هفا ال جيىن           

 املخٗلم 10 – 11 مً اللاهىن 57امليزاهُت املدلُت كابلت لخىفُظ ئال بٗض املهاصكت ٖليها و هى ما ههذ ٖلُه املاصة 

: ال جىفظ ، ئال بٗض املهاصكت ٖليها مً الىالي ، املضاوالث املخًمىت ما ًأحي " بالبلضًت  

  امليزاهُاث و الحؿاباث. 

  كبٌى الهباث و الىناًا ألاحىبُت. 

  اجفاكُاث الخىأمت. 

  ت البلضًت و جىفظ بٗض  1. ًىم 30الخىاٌػ ًٖ ألامالن الٗلاٍع

ٖىضما ًترجب ٖلى جىفُظ ميزاهُت البلضًت عجؼ فاهه ًجب ٖلى املجلـ "  مً كاهىن البلضًت 184   وههذ املاصة 

الكٗبي البلضي اجساط حمُ٘ الخضابير المخهانه و يمان جىاػن امليزاهُت إلايافُت ئطا لم ًخسظ املجلـ الكٗبي 

ت فاهه ًخم اجساطها مً الىالي الظي ًمىىه أن ًأطن بامخهام العجؼ ٖلى  البلضي إلاحغاءاث الصحُدت الًغوٍع

 مً هفـ اللاهىن ٖلى اهه ئطا لم جًبِ ميزاهُت البلضًت نهاةُا 185، هما ههذ املاصة 2ؾيخين مالُخين أو أهثر 

لؿبب ما كبل بضا الؿىت املالُت ، ٌؿخمغ الٗمل باإلًغاصاث و الىفلاث الٗاصًت امللُضة في الؿىت املالُت املؿبلت ئلى 

. غاًت املهاصق ٖلى امليزاهُت الجضًضة 

في لكهغ مً ملبلغ اٖخماصاث الؿىت  (1/ 12 )   غير اهه ال ًجىػ الالتزام بالىفلاث و نغفها ئال في خضوص حؼء مً 

 3.املالُت الؿابلت 

: جنفير ميزانيت البلدًت : الفسع الثالث 

:     جمغ ٖملُت جىفُظ ميزاهُت البلضًت ؾىاء حٗلم بدىفُظ إلاًغاصاث أو الىفلاث بمغخلخين و هظا ما ؾيخُغق ئلُه 

 :حكمل هظه الٗملُت ما ًلي  : جنفير إلاًساداث .1

 املخٗلم 1990/ 08/ 15 في 21/ 90 مً اللاهىن 16ههذ ٖلُه املاصة  : (ًلىم به ألامغ بالهغف ) إلازباث . أ

باملداؾبت الٗمىمُت بٗض إلازباث إلاحغاء الظي ًخم بمىحبه جىَغـ خم الضًً الٗمىمي ، أو جىَغـ الحم 

بي  اء الًٍغ  .اللاهىوي مثل جدضًض الٖى

مثل  )حؿمذ الخهفُت بالخدضًض املبلغ الصحُذ  للضًً الىاحب جدهُله  : (ًلىم به أمس بالصسف  )الخصفيت   . ب

بت أو الغؾم الغغامت   :و طلً بانضاع  وزاةم جمهُضًت إلنضاع أمغ الخدهُل مً بين هظه الىزاةم  (مبلغ الًٍغ

  ألامغ بالضف٘ مثل خلىق الاخخفاالث. 

  هكىف الىىاجج مثل الغؾم ٖلى الخٓاهغاث. 

                                                           
.  مغح٘ ؾابم 10 – 11 مً اللاهىن 57 املاصة  1
.  مغح٘ ؾابم 10- 11 مً اللاهىن 184 املاصة  2
  . مغح٘ ؾابم10 – 11 مً اللاهىن 185 املاصة  3
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  حضاٌو للخىفُظ مثل الٗلاعاث املبيُت و الغير املبيُت. 

  الٗلىص مثل ٖلض إلاًجاع و مدًغ املؼاًضاث. 

ٌٗض الخدهُل إلاحغاء الظي ًخم بمىحبه ابغاء الضًً الٗمىمي و :  (ًلىم به ألامس بالصسف  )ألامس بالخحصيل  . ث

 ماعؽ 31 املخٗلم باملداؾبت الٗمىمُت ، و ًخم الخدهُل ئلى غاًت 21/ 90 مً كاهىن 18هى ما ههذ ٖلُه املاصة 

 .مً الؿىت املالُت لخىفُظ امليزاهُت 

ىت البلضًت    : (ًلىم به املحاسب العمىمي  )الخحصيل  . ر هى إلاحغاء ًلىم به املداؾب الٗمىمي ألامين زٍؼ

هىان جدهُل وصي وهى  ئقٗاع املضًً و ئُٖاء مهلت حؿضًض ما ٖلُه ، أو جدهُل ئحباعي لٗضم اؾخجابت املضًً 

و ًهبذ ألامغ هىا أمغ جىفُظي ٌؿمى بالبُاهاث  (الخسلي ًٖ الدؿضًض  )في الفترة املدضصة في الخدهُل الىصي 

  .(ؾىت جىفُظًت  )الخىفُظًت 

ت و املغخلت املداؾبُت  : جنفير النفلاث .2 غ الىفلاث جخمثالن في املغخلت إلاصاٍع  .جخم ٖملُت جمٍغ

و هي مً ازخهام عةِـ املجلـ الكٗبي البلضي بهفخه ألامغ بالهغف وجخمثل هظه املغخلت  : املسحلت إلادازيت . أ

 .في الالتزام الخهفُت و ألامغ بالهغف 

 الظي ًخم إلاحغاءٌٗض الالتزام "  مً كاهىن املداؾبت الٗمىمُت ٖلى اهه 19ٌٗغف بالىو املاصة  : مسحلت الالتزام 

 كغاع أو نفلت أو ٖلض واإلمًاءر جيىن البلضًت مضًىت للغير ي، و ًيىن الالتزام كاهىهُا بذ"  وكىء الضًً ئزباث

 .ام اللاهىوي ػ الالتزام املداؾبي و هى جسهُو اٖخماصاث للٗملُت الىاججت ًٖ الالذأوكًاتي ، 

 الىزاةم املداؾبُت و جدضًضا املبلغ الصحُذ للىفلاث أؾاؽحؿمذ الخهفُت بالخدلُم ٖلى   : مسحلت الخصفيت 

 .الٗمىمُت 

 بٗض جدضًض الحىالاث ، إلاحغاء الظي بمىحبه صف٘ الىفلاث الٗمىمُت و هي ٖملُت مالُت  : مسحلت ألامس بالصسف

 1. ماعؽ مً الؿىت املىالُت واألزغ احل بالهغف 15مالػمت لٗملُت الخهفُت و ٌٗخبر 

هي املغخلت ألازيرة مً مغاخل الهغف الىفلت الٗامت جىفظ مً َغف املداؾب البلضي و  : املسحلت املحاسبيت . ب

ىت الىالًت بهفتهما مداؾبين ٖمىمُين للبلضًت التي جمغ بمغخلت وخُضة وهي صف٘ مبلغ الىفلت للضاةً  أمين الخٍؼ

 2.الحلُلي البلضًت أو الىالًت 

 ٌٗض صف٘ الىفلت إلاحغاء الظي بمىحبه ئبغام الضًً "  مً كاهىن املداؾبت الٗمىمُت 22خؿب املاص  : دفع النفلت

الٗمىمي ، فهظه الٗملُت ًخم بمىحبها ئبغام صًىن الجماٖت املدلُت ، غير أن مهمت املداؾب الٗمىمي ال جلخهغ 

                                                           
 البىاقي ، الجؼاةغ ، أم فاجذ ، الغكابت ٖلى ميزاهُت البلضًت ، مظهغة لىُل قهاصة ماحؿخير في كاهىن الٗام الضاةً ، حامٗت الٗغبي بً مهُضي حي مؼي  1

 .46،47،48:  ، م م م 2013/2014
 .203:  ًلـ قاوف البكير ، مغح٘ ؾابم ، م 2
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ٖلى جىفُظ أوامغ أمغ بالهغف بل جخٗضاها بمماعؾت جٕى الغكابت املفغويت في خضوص نالخُاجه باإليافت ليىهه 

  1" .أمين ٖلى الهىضوق 

   ًخمثل صوعه في الخدلُم مً نضوع الحىالت لفاةضة الضاةً الحلُلي أو :  املحاسب العمىمي أمينا للصندوق

 2.ممثله الكغعي ، أي بهفت الصخو املؿخلم جبرؤ الجماٖت املدلُت مً صًنها 

: السكابت الىصائيت على ميزانيت البلدًت : املبحث الثالث 

ت التي جغجبِ بالىٓام إلاصاعي الالمغهؼي أًً جخمخ٘           ئن الغكابت الىناةُت هي نىعة مً نىع الغكابت إلاصاٍع

ت فالبلضًت جسً٘ لغكابت وناةُت مً َغف الىالي  ت بالىٕى مً الاؾخلالٌ ًٖ الجهاث املغهٍؼ فُه الجهاث الالمغهٍؼ

. باٖخباعه الجهت الىنُت و فُما ًاي ؾيخُغق لغكابت الىناةُت مً حٍٗغف و َبُٗت و زهاةو و أهضاف 

. مفهىم السكابت الىصائيت على ميزانيت البلدًت : املطلب ألاول 

 . حعسيف السكابت الىصائيت: الفسع ألاول 

الفىغة التي حؿخسضم في مجاٌ اللاهىن الٗام ، "        للض حٗضصث حٗاٍعف خٌى الغكابت الىناةُت اط حٗغف بأنها 

ا بُٗضا ٖلى  ت و حهت ألازغي جسً٘ لها باليؿبت لبٌٗ الىىاحي ، زًٖى لخدضًض الٗالكت بين الجهت إلاصاٍع

ها و أؾبابها و طلً مً احل  م جضزالث و عكاباث مدضصة فُما بخٗلم بمىيٖى الؿلُت الغةاؾُت ، وطلً ًٖ ٍَغ

 3.مغاكبت التزام الجهت املكمىلت بالغكابت باخترام املكغوُٖت املؿخلؼماث املهلحت الٗامت 

ت ئكلُمُت بىاؾُت الجهاث           هما ٖغفذ بأنها الغكابت املكغوُٖت ٖلى أٖماٌ وجهغفاث الجهاث الالمغهٍؼ

ت بما جملً مً ؾلُاث   4.املغهٍؼ

فاث الؿابم طهغها ًخطح لىا ان الغكابت الىناةُت هي جلً الغابُت او الهلت             ومً زالٌ هظه الخٍٗغ

ت ٖملُت إلاقغاف و املخابٗت ٖلى مالُت البلضًاث للحفاّ ٖلى  اللاهىهُت التي بملخًاها جخىلى الجهاث املغهٍؼ

. الهلح الٗام و خماًت املاٌ الٗام 

 . الطبيعت اللانىنيت للسكابت الىصائيت: الفسع الثاني 

ت  ٗاث هي مً جخىلى جدضًض الجهاث إلاصاٍع            حٗخبر الغكابت الىناةُت كاهىهُت مدًت فان اللىاهين و الدكَغ

لُه فالؿلُاث  التي جماعؾها و ئحغاءاتها ووؾاةلها وهُاكها و طلً وفم اللاٖضة املٗغوفت ال وناًت ئال بىو ، ٖو

. الىناةُت هي التي جسخو بمماعؾت هظه الغكابت  وإلاقغاف 

                                                           
 133:  مً كاهىن املداؾبت الٗمىمُت ، م22 ماصة  1
 .233:  ًلـ قاوف  البكير ، مغح٘ هفؿه ، م 2
ت ، مجلت اللاهىن و الاكخهاص ، عكم .  ص 3  . 100: ، م1984، 52بىغ اللباوي ، الىناًت إلاصاٍع
ت ،  4 ت بين ٖلم إلاصاعة و اللاهىن إلاصاعي ، صاع الفىغ الجامعي ، إلاؾىىضٍع  .167: ، م2004 خؿين مدمض ٖبض الٗالي ، الغكابت إلاصاٍع
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جب أن جيىن الغكابت الىناةُت مدضصة ٖلى ؾبُل الحهغ في اللاهىن و طلً ليي ال جخهف الؿلُاث              ٍو

ت بالخضزل طاث الكأن املدلي ، فال ًجىػ لها الاؾخسضام امخُاػاث ووؾاةل غير جلً التي زىلها لها املكٕغ   1.املغهٍؼ

 . خصائص و أهداف السكابت الىصائيت على ميزانيت البلدًت: املطلب الثاني 

ت   )      بما أن الغكابت الىناةُت هي ؾلُت التي ٌُٗيها اللاهىن لؿلُت ٖلُا جماعؾها ٖلى الهُئاث الالمغهٍؼ

. فهي جسخو بالخهاةو و أهضاف جدللها  (البلضًت 

 . خصائص السكابت الىصائيت مليزانيت البلدًت: الفسع ألاول 

:  جخميز الغكابت الىناةُت بجملت مً زهاةو وؿخسلهها فُما ًلي 

  .السكابت الىصائيت هي زكابت  دازيت . أ

ت الن هظه الغكابت جلىم بها الؿلُت  جخهف الغكابت الىناةُت بهظه الخانُت لهضوع أٖمالها مً حهت ئصاٍع

ُت و مالةمت  ت بىاءا ٖلى مغاكبت الكٖغ  2.املغهٍؼ

  .السكابت الىصائيت هي زكابت اسخثنائيت . ب

جخميز الغكابت الىناةُت بالهفت اؾخثىاةُت ألنها جماعؽ ئال ئطا وحض هو ًلغعها نغاخت و ال جخم ئال فالحضوص و 

 3.بالىؾاةل التي ًلغعها اللاهىن 

 . السكابت الىصائيت هي زكابت خازجيت . ث

ت املكمىلت بالغكابت ًٖ الجهت الىنُت أي أنها  جىنف بالغكابت الخاعحُت ٖلى أؾاؽ اؾخلالٌ الهُئاث الالمغهٍؼ

. جخم بين شخهين مؿخللين 

 . السكابت الىصائيت هي زكابت مشسوطت و جصئيت . ر

ذ في اللاهىن و جباقغها الؿلُت الىناةُت في خضوص مًمىن الىو  ئن الغكابت الىناةُت ال جخىاحض ا بىو نٍغ

 4.فال عكابت بضون هو وهظه فهي عكابت مكغوَت و حؼةُت ال جماعؽ ئال في خاالث املدضصة املىهىم ٖليها اللاهىن 

  :  أهداف السكابت الىصائيت مليزانيت البلدًت: الفسع الثاني 

ت و مالُت مً احل  ت مً ألاهضاف ؾىاء ؾُاؾُت و ئصاٍع         ئن الغكابت الىناةُت حؿعى ئلى جدلُم مجمٖى

. خماًت املهلحت ٖامت وهظا ما هخُغق ئلُه 

 

 

                                                           
 .269: ، م1998 ٖماع ٖىاًضي ، مبضأ جضعج فىغة الؿلُت الغةاؾُت ، صاع هىمت ، الجؼاةغ ،  1
 .182:  ، م1955 جىفُم شحاجت ، مباصب اللاهىن إلاصاعي ، الُبٗت ألاولى ، الجؼء ألاٌو ،  2
 .136: بىغي اللباوي ، ملاٌ ؾابم طهغه ، م.  ص 3
ت املدلُت في مهغ ، مجلت إلاصاعة كًاًا الحيىمت ، .  ص 4 ت و مٓاهغها ٖلى الهُئاث املغهٍؼ : ، م1969لٗضص الغاب٘ ، اٖبض مجُض فُاى ، الىناًت إلاصاٍع

941. 
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 :الاهداف السياسيت  . أ

تهضف الغكابت الىناةُت مً الىاخُت الؿُاؾُت الى يمان ونُاهت وخضة الضولت الؿُاؾُت ، ن الاؾخلالٌ الهُئاث 

ت ت لىً هىان جغابِ بُنها هظا ما ًلىي مً وخضة و أالمغهٍؼ  ال ٌٗني اهلُإ الهلت بُنها و بين الؿلُت املغهٍؼ

 1.جماؾً الضولت 

 

  :ألاهداف إلادازيت . ب

ت ، هما حؿتهضف  ت الالمغهٍؼ ئن الغكابت الىناةُت هي عكابت حؿتهضف يمان خؿً ئصاعة و حؿُير الهُئاث إلاصاٍع

 2.يمان وخضة اججاه إلاصاعي و مغاكبت مضي املكغوُٖت 

  : ألاهداف املاليت . ث

ئن الغكابت الىناةُت هي عكابت نهضف الى خماًت املاٌ الٗام طلً بغغى عكابت ٖلى امليزاهُت وهظا بمهاصكت 

ضم الخهغف الجُض للماٌ مً احل ميافدت  الؿلُت الىنُت ٖلى امليزاهُت خماًت املاٌ الٗام مً إلاؾغاف ٖو

. الفؿاص املالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .131: بىغ اللباوي ، هفـ املغح٘ الؿابم ، م.  ص 1
ت ٖلى الهُئاث املدلُت ، مغح٘ ؾابم ، محم.  ص 2 . 84: مض عمًان ، الىناًت إلاصاٍع
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 : خالصت الفصل ألاول 

اع الىٓغي مليزاهُت البلضًت ًمىً اللٌى أن  :         بٗض جُغكىا إلَا

  ت و هُئاث مدلُت مىخسبت حٗمل جدذ عكابت الحيىمت ت بين الحيىمت املغهٍؼ ُفت إلاصاٍع البلضًت هي جىػَ٘ الْى

ت   .املغهٍؼ

  امليزاهُت هي ٖلض جغزُو و ئصاعة ٌؿمذ بؿير املهالح البلضًت و جىفُظ بغهامجها لخجهيز و الاؾدثماع. 

  ها جبلى غير وافُت لخلبُت حملت إلاًغاصاث الٗامت للبلضًت الظاجُت أو الخاعحُت و بالغغم مً حٗضصها و جىٖى

خاحُاث الؿيان املتزاًضة و جدلُم أهضاف و مهام البلضًاث ، وبالىدُجت ال ًمىنها مً الايُإل بالضوع املدضص لها 

ت املدلُت مً حهت ، و الىلو في جغقُض اؾخٗماٌ الىؾاةل و  بالؿبب جغاهم الىلاةو و حٗضص الفجىاث الخىمٍى

غ هظه إلاًغاصاث و جىُفها م٘ الخُىعاث  الاكخهاصًت الغاهىت و جفىير  املىاعص الخانت للبلضًاث مما ٌؿخضعي جٍُى

ىُت  . في ئًجاص مىاعص حضًضة جغف٘ مً فٗالُت البلضًاث و ججٗلها اكضع ٖلى مىاحهت مخُلباتها املدلُت و الَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 (  covid 19)ميزانية البلدية في ظل أزمة كورونا:                                  الفصل الثاني 

 

 

29 

: جمهيد 

ت بالبلضًت وختى جخم٨ً مً بلٙى أَضاٞها اإلاؿُغة ، و جد٤ُ٣ ٚاًاتها اإلاغحىة ال بض               أمام حجم اإلاهام اإلاىَى

ٖخماصاث مالُت جخدهلها مً إًغاصاث ال ًم٨ً الخهٝغ ٞيها إال بمىحب هٓام ٢اهىوي زام ، ٌٗٝغ إلها مً 

باإلاحزاهُت جدضص ٞيها مسخل٠ ؤلاًغاصاث و مجالث ؤلاهٟا١ التي مً زاللها البلضًت حاَضة مً أحل ججؿُض َظٍ 

ا هاجحت ، خُث حكحر ال٨ثحر  ألاَضاٝ ؾىاء ٧اهذ ؾُاؾُت ا٢خهاصًت ز٣اُٞت و ٧لما ٧اهذ هخابج اًجابُت ٧اهذ آزاَع

ومؤقغاث ،إال أهه ، إطا ٧ان الهضٝ النهاةي للضولت َى الىنى٫ الى الخىمُت الا٢خهاصًت قاملت ٞما ٖليها إال 

الاَخمام بمىيٕى الخىمُت اإلادلُت و جغقُض ٖملُت إهٟا٢اتها ـ ج٩ىن َظٍ اإلاىاعص في محزاهُت و التي هي أًًا مدل 

ُض حك٩ل إٖضاص اإلاحزاهُت جدضًا  لى٣ٟاث حؿمذ لها ببٗث الخىمُت ٖلى جغابها ، أما في و٢ذ الغاًَ ُٞٓل أػمت ٧ٞى

.  لجمُ٘ البلضان بدؿب خالت ٖضم ال٣ُحن ٚحر اإلاؿبى٢ت ومما أزغ ٖلى محزاهُت البلضًت مً هاخُت إًغاصاث و الى٣ٟاث

ا ٖلى محزاهُت البلضًت              لظا ؾٝى هدىاو٫ في ٞهلىا َظا إلى زالر مباخث في اإلابدث ألاو٫ حابدت ٧ىعوها و آزاَع

ضاص محزاهُت البلضًت في ْل حابدت ٧ىعوها و مبدث الثالث إؾتراجُجُت  و اإلابدث الثاوي ٖلى ؤلاؾتراجُجُت اإلاخبٗت إٖل

. الخىاػن اإلاالي إلاحزاهُت البلضًت 
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 . جائحت كىرونا و أثارها على ميزانيت البلديت: اإلابحث ألاول 

          ًجخاح الٗالم في و٢خىا الغاًَ ٞحروؾا ٞخا٧ا أوصي بدُاة مئاث آلاالٝ مً البكغ و إنابت اإلاالًحن منهم ،و 

ًترجب ٖلى َظٍ الجابدت حٛحراث في أهماٍ و ؾلى٥ الحُاة الُىمُت ، لظا حاءث َظٍ الضعاؾت جدىاو٫ آزاع اإلادخملت 

. لجابدت ٞحروؽ ٧ىعوها اإلاؿخجضة مً الىىاحي الاحخماُٖت الىٟؿُت و ا٢خهاصًت زانت في البِئت 

. 19عمىمياث حىل جائحت كىرونا كىفيد : اإلاطلب ألاول 

 . و أسبابه 19 ظهىر أسمت كىفيد : الفزع ألاول 

.  19ظهىر أسمت كىفيد  . أ

ش ْهىعٍ و جُغح في َظا 1         ال جؼا٫ جثاع ال٨ثحر مً ألاؾئلت خى٫ ٞحروؽ ٧ىعوها بِىما جل٪ اإلاغجبُت  بخاٍع

الؿُا١ الٗضًض مً الٟغيُاث ، ٖلما أن ٖضة أَغاٝ في الٗالم جتهم الهحن ، التي أٖلىذ ْهىع الٟحروؽ نهاًت 

٧اهىن ألاو٫ ، بأنها أزٟذ الح٣ُ٣ت أو حؼءا منها و لم جبلٜ الٗالم بسُىعة الىباء في الى٢ذ اإلاىاؾب ختى / صٌؿمبر 

. جخسظ ب٣ُت الٗالم الضو٫ اخخُاَاتها الالػمت 

 ٧20اهىن الثاوي ، ٟٞي /         ل٣ض بضأ جهإع الخُىعاث اإلاغجبُت بالٟحروؽ زال٫ الىه٠ الثاوي مً قهغ ًىاًغ 

 مً هٟـ 21ًىاًغ أٖلً الغبِـ الهُني ش ي ححن بِىٜ أن ٞحروؽ ٧ىعوها مغى مٗضي ًيخ٣ل بحن البكغ و في 

ُاث في الهحن  و٢ا٫ مخدضزا باؾم وػاعة الخاعحُت الهِىُت ، ٢ىٜ قىاوٜ أن بالصٍ  (06)الكهغ بلٜ ٖضص الٞى

. اَلٗذ مىٓمت الصحت الٗاإلاُت و صو٫ اإلاُٗىت خى٫ الىباء مىظ ْهىعٍ ألو٫ مغة 

ا ٧614اهىن الثاوي جدضر ب٨بب ًٖ إنابت /  مً ًىاًغ 23وفي  غيذ 17 شخو بالىباء جىفي إزَغ  شخو ، ٞو

الهحن الحجغ الهخي في ووَان ، وم٘ اعجٟإ ٖضص الطحاًا ، بضأث جخطح زُىعة اإلاغى ، واهخاب الٗلم ال٣ل٤ و 

ش ْهىعٍ  . الخٝى مً جىؾ٘ اهدكاع الىباء ، زم الك٪ في اإلاٗلىماث الهِىُت بسهىنها بُنها جاٍع

 :أسباب ظهىره  . ب

 ، إلى ؤلانابت بمغى ٞحروؽ 2 ، أوؾاعػ٧ٝى 2جؤصي ٖضوي ٞحروؽ اإلاخالػمت الخىاٞؿُت الحاصة ٧ىعوها            

ُض ٧2019ىعوها   .19 أو ٧ٞى

ُض  ض ًٖ 19        ًبضو أن الٟحروؽ اإلاؿبب ل٩ٞى  ًىدكغ بؿهىلت بُم الىاؽ ، و ؾِؿخمغ الٗلماء با٦دكاٝ اإلاٍؼ

 .٦ُُٟت اهدكاٍع م٘ مغوع الى٢ذ 

                                                           
1https :// amp – France 24 – com.  cdn . ompproject  org .   
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و ًىدكغ الٟحروؽ  ( متر 2 أ٢ضام أو 6يمً  )أَهغث البُاهاث اهه ًىدكغ مً زال٫ اإلاسالُت الصخهُت الله٣ُت 

ب أو ُٖىه أو  ٤ الغطاط الخىٟس ي أو ًخدضر ، و ًم٨ً اؾخيكا١ َظا الغطاط أو صزىله في ٞم الصخو ٢ٍغ ًٖ ٍَغ

 .أهٟه 

ُض ٖىض الخٗغى لل٣ُحراث الهٛحرة أو الًبابب التي جب٣ى ٖال٣ت في الهىاء  ًم٨ً أخُاها أن ًىدكغ ٞحروؽ ٧ٞى

الاهخ٣ا٫ بالهىاء ، مً ٚحر اإلاٗغوٝ ختى آلان مضي قُٕى اهدكاع الٟحروؽ : بٗضة ص٢اب٤ أو ؾاٖاث و ٌؿمى طل٪ 

٣ت   .بهظٍ الٍُغ

و ًم٨ً أن ًيخ٣ل أًًا إطا إلاـ الصخو ؾُدا أو قِئا ملىزا بالٟحروؽ زم إلاـ ٞمه ، أهٟه أو ُٖىه ، ل٨ً 

٣ت مىسٌٟ   .زُغ الاهخ٣ا٫ بهظٍ الٍُغ

 :أعزاطه  . ث

ا ُٞما ًلي  ُض ألا٦ثر قُٖى  : جخمثل أٖغاى ال٩ٞى

  الحمى. 

  ٝالؿٗا٫ الجا. 

  1.ؤلاحهاص 

ا التي جهِب بٌٗ اإلاغض ى ما ًلي  غاى ألازغي ألا٢ل قُٖى  : و جخمثل ألٖا

  ٣ٞضان الظو١ و الكم . 

  ازخىا١ ألاه٠. 

  (و اإلاٗغوٝ أًًا باإلاؿمى اخمغاع الُٗىحن  )التهاب اإلالخدمت. 

  آالم الحل٤ . 

  ٕالهضا. 

  أالم الًٗالث أو اإلاٟانل. 

  مسخل٠ أهماٍ الُٟذ الجلضي، 

  ؤلاؾها٫ . 

  كت أو الضوزت  .الٖغ

هاب بٌٗ أشخام بالٗضوي و ل٨ً ال جٓهغ ٖليهم ال أٖغاى زُٟٟت  غاى زُٟٟت ، ٍو و ٖاصة ما ج٩ىن ألٖا

 :للٛاًت أو ال جٓهغ ٖليهم أي أٖغاى باإلاغ و حكمل الٗالماث التي حكحر إلى اإلاغى الىزُم ما ًلي 

  ي٤ُ الخىٟـ . 

  اوٗضام الكهُت. 

                                                           
1
. هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤   
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  ل  .جسلُِ و حكَى

  ألالم اإلاؿخمغ أو الكٗىع بالًِٛ ٖلى الهضع. 

  ت °38أ٦ثر مً  )اعجٟإ صعحت الحغاعة  .( صعحت مئٍى

ا ما ًلي  غاى ألازغي أ٦ثر قُٖى  :و حكمل ألٖا

   ت التهُج  . ؾٖغ

  (الظي ًغجبِ اخُاها بالىىباث  )اهسٟاى مؿخىي الىعي. 

  ال٣ل٤. 

  الا٦خئاب. 

  الايُغاباث الىىم. 

  مًاٖٟاث ٖهبُت اقض و زامت و هضعة مثل الؿ٨خاث الضماُٚت و الالتهاب الضماٙ و الهظًبان و جل٠

هاب  .ألٖا

ماع الظًً ٌٗاهىن مً خمى أو الؿٗا٫ اإلاغجبِ بهٗىبت الخىٟـ أو ي٤ُ  و ؾُيبغي ألشخام مً حمُ٘ ألٖا

اًت الُبُت ٖلى الٟىع أو  الىٟـ و الكٗىع باأللم أو بالًِٛ في الهضع أو ٣ٞضان الى٤ُ أو خغ٦ت الخماؽ الٖغ

٤ الهخي لخىحيه٪ إلى الُٗاصة اإلاالبمت   .اإلاٞغ

 .    و الىكايت منها حعزيف الجائحت: الفزع الثاني 

 : حعزيف الجائحت  . أ

ت مً الٟحروؾاث التي ًم٨نها أن حؿبب أمغايا  مثل الؼ٧ام و الالتهاب الخىٟس ي 1         ٞحروؽ ٧ىعوها هي مجمٖى

جم ا٦دكاٝ هٕى حضًض مً الٟحروؾاث  .(محرػ  )و مخالومت م٘ الكغ١ ألاوؾِ الخىٟؿُت  (الؿاعػ  )الحاص الىزُم 

 . ٧2019ىعوها بٗض ان جم الخٗٝغ ٖلُه ٦مؿبب الهدكاع اخض الامغاى التي بضأث في الهحن في 

ؿمى  (  2ؾاعػ ٧ٝى  ) 2         ٌٗٝغ الٟحروؽ آلان باؾم ٞحروؽ اإلاخالػمت الىٟؿُت الحاصة الىزُمت ٧ىعوها  َو

ُض  ) 2019اإلاغى الىاجج ٖىه مغى ٞحروؽ ٧ىعوها  ، أٖلىذ مىٓمت الصحت 2020آطاع /، في ماعؽ  (٧19ٞى

ُض  ) 2019الٗاإلاُت أنها نىٟذ مغى ٞحروؽ ٧ىعوها  . ٦جابدت  (٧19ٞى

اث اإلاسخهت بالصحت الٗامت ، مثل مغا٦ؼ م٩اٞدت ألامغاى و الى٢اًت منها في الىالًاث اإلاخدضة          ج٣ىم اإلاجمٖى

(CDC)  ومىٓمت الصحت الٗاإلاُت (WHO)  بمغا٢بت الجابدت و وكغ الخدضًثاث ٖلى مىا٢ٗها ٖلى الاهترهِذ ، ٦ما ،

الحه  اث جىنُاث حى٫ الى٢اًت مً اإلاغى ٖو . أنضعث َظٍ اإلاجمٖى

                                                           
1
 https :// www . mayo clinic . org . 
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ُض  ؟  19ما َى ٧ٞى

ُض    و٢ض نُٜ الاؾم 2019  إلى اإلاغى الظي ٌؿببه الٟحروؽ الخاجي اإلاؿدىجض الٗام 191-         ٌكحر مهُلح ٧ٞى

ت ،  diseaseمً ٧لمت مغى  " ص " مً ٞحروؽ  و " في " و" (جاجي  )" مً ٧لمت ٧ىعوها " ٧ى : " بالك٩ل ألاحي   باالهجلحًز

ظا اإلاغى حؿببه ؾاللت حضًضة مً الٟحروؾاث الخاحُت جم الخٗٝغ ٖليها لؤلو٫ مغة في ووَان في الهحن  . َو

ذ ٞحروؾاث ٧ىعوها ٞهُلت واؾٗت الاهدكاع مٗغوٞت بأنها حؿبب أمغاى جتراوح مً هؼالث البرص           ٦ما ٖٞغ

أة مثل مخالػمت الكغ١ ألاوؾِ الخىٟؿُت  ومخالػمت الالتهاب الغبىي الحاص  (MERS )الكاةٗت إلى ازخالالث ألاقض َو

ُض  (ؾاعؽ )الىزُم   ٖلى أهه حابدت ٞماطا ٌٗني طل٪ ؟ 19– و٢ض ونٟذ مىٓمت الصحت الٗاإلاُت صاء ٧ٞى

ُض   ٖلى أهه حابدت لِـ مؤقغا ٖلى أن الٟحروؽ أنبذ أ٦ثر ٞخ٩ا ، بل َى اٖتراٝ باحؿإ 19– إن جىن٠ُ ٧ٞى

. مضي اهدكاع الجٛغافي للمغى 

  :الىكايت منه . ب

٨ُت  ُض  (FDA)        أنضعث و٢اًت الٛظاء و الضواء ألامٍغ جغزُها َاعا الؾخسضام بٌٗ أهىإ الل٣اخاث ال٩ٞى

 في الىالًاث اإلاخدضة و ٢ض ٣ًُ٪ َظا الل٣اح مً الٗضوي أو مً إنابت بمغى قضًض باإلياٞت إلى طل٪ ًم٨ً 19

إلاً أزظوا الل٣اح الٗىصة للمماعؾت الٗضًض مً ألاوكُت التي اه٣ُٗىا ٖنها هدُجت للجابدت صون الحاحت العجضاء 

 .٦مامت و صون الخباٖض الاحخماعي اؾخثىاء الحاالث التي ج٣ًيها الخٗلُماث و ال٣ىاهحن 

ُض ًم٨ً إجبإ الٗضًض مً الخُىاث لخ٣لُل زُغ إنابخ٪ بالٗضوي   .        إط لم جأزظ ل٣اح ٧ٞى

في الىالًاث اإلاخدضة  (CDC )  و مغا٦ؼ م٩اٞدت ألامغاى و الى٢اًت منها (WOH)جىص ي مىٓمت الصحت الٗاإلاُت 

٨ُت بئجبإ اخخُاَاث الخالُت لخجىب َظا الٟحروؽ   : ألامٍغ

  ُض  ( متر 2 أ٢ضام أو 6 )ججىب اإلاسالُت الله٣ُت يمً مؿاٞت  .م٘ أي شخو مغى أو لضًه أٖغاى ال٩ٞى

  و لهظا ألامغ أَمُت زانت إطا ٦ىذ مً ألاشخام أو الٟئاث أ٦ثر ً خاٞٔ ٖلى وحىص مؿاٞت بِى٪ و بحن آلازٍغ

ُض   و ًم٨ً 19ٖغيت إلنابت بدالت قضًضة مً اإلاغى ي٘ في اٖخباع٥ أن بٌٗ أشخام ٢ض ٩ًىن مهابحن ب٩ٞى

ىا نهم مهابىن به أنال  ً ختى لظل٪ ج٨ً لضيهم أٖغاى او لم ٌٗٞغ  .أن ًى٣لٍى لآلزٍغ

  ت الؿِئت  .ججىب الاػصخاماث و ألاما٦ً اإلاٛل٣ت طاث التهٍى

  زاهُت ٖلى ألا٢ل و اؾخسضام مٓهغ ًضوي ًدخىي ٖلى 20ًجب ٚؿل الُضًً ٦ثحر باإلااء و الهابىن إلاضة 

 . ٖلى ألا٢ل %60ال٨دى٫ باليؿبت 

  ُض مثل الٟٗالُاث اإلاؼصخمت أو : اعجضاء ٦مامت في ألاما٦ً الٗام اإلاٛل٣ت خُث ًيخ٣ل زُغ ٖضوي ال٩ٞى

الخجمٗاث ال٨بحرة و جسخل٠ الخٗلُماث ؤلاياُٞت اإلاخٗل٣ت بال٨ماماث بىاءا ٖلى ما إط ٦ىذ أزظث الل٣اح أم ال ،  

                                                           
1
 https :// www . Unicef . org. 



 (  covid 19)ميزانية البلدية في ظل أزمة كورونا:                                  الفصل الثاني 

 

 

34 

اًت  ا ًجب أن ٣ًخهغ اؾخسضام ٦ماماث ٖلى مؼوصي الٖغ َغ ال ًم٨ً اؾخسضام ال٨ماماث الجغاخُت في خالت جٞى

 .الصحُت 

  ٤ أو بمىضًل ٖىض الؿٗل أو الُٗـ ، جسلو مً مىاصًل بٗض اؾخسضامه و ًجب حُُٛت الٟم و ألاه٠ باإلاٞغ

 .ٚؿل ًضً٪ ٞىعا 

  ججىب إلاـ الُٗىحن ، ألاه٠ و الٟم. 

  ُُت الٟغاف و ألاصواث اإلاجزلُت لؤلزغي إن ٦ىذ با١ و ألا٧ىاب الكغب ومىاق٠ و ألٚا ججىب مكاع٦ت ألَا

ًا   .مٍغ

  م٣ابٌ ألابىاب و مٟاجُذ ؤلاهاعة الُاوالث : ه٠ٓ و ٣ٖم  ًىمُا ألاؾُذ التي جلمـ بال٨ثرة مثل. 

  ًا ٞلؼم مجزل٪ و ال جظَب للٗمل أو اإلاضعؾت أو الجامٗت و ججىب وؾابل الى٣ل  (الحجغ الهخي  )إن ٦ىذ مٍغ

 .الٗام و بؿُاعاث ألاحغة بما ٞيها التي جُلب ٖبرة الخُب٣ُاث الظ٦ُت 

  ىُت بكأن الؿٟغ ٢بل عخالث الٗمل و إب٣اء اإلاغض ى في اإلاجز٫  .مغاحٗت الىهابذ الَى

.  على ميزانيت البلديت 19آثار أسمت كىفيد : اإلاطلب الثاني 

ها البالص بؿبب حابدت ٧ىعوها ٖلى محزاهُت البلضًت مً زال٫          آزغث الىيُٗت الصحُت الاؾخثىابُت إلي حٗٞغ

. التراح٘ اإلالحّى في ؤلاًغاصاث الظاجُت م٣ابل اعجٟإ الى٣ٟاث هٓحر الجهىص اإلابظولت إلاجابهت ألاػمت الىبابُت 

 . آلاثار اإلاترجبت على إيزاداث البلديت: الفزع ألاول 

 و اإلاخٟا٢م إزغ ألاػمت 2019       إن التراح٘ في اليكاٍ اإلانهي و الا٢خهاصي اإلاسجل ٖلى وحه الخهىم زال٫ ٖام 

ُض " الصحُت اإلاغجبُت بجابدت ٧ىعوها  اإلاىدكغ في الجؼابغ مىظ بضاًت الؿىت له جضاُٖاث ؾلبُت ٖلى إًغاصاث " ٧19ٞى

. البلضًت 

  و اػصاص الىي٘ ح٣ُٗضا هدُجت ؤلاحغاءاث اإلاخسظة َب٣ا لل٣غاعاث اإلاخسظة اإلاىحهت للبلضًت اإلاخٗل٣ت بٛل٤ ألاؾىا١

ت و أؾىا١ اإلااقُت التي حٗخبر مً اإلاهاصع ألاؾاؾُت إلًغاصاث البلضًت  ُت و الجىاٍع  .ألاؾبٖى

  زل٤ وكاَاث الاؾخجمام و الكىاَئ . 

  ت باؾخثىاء جل٪ اإلاغزهت  إ٢غاع الؿلُاث للحجغ الهخي الجؼةي ما حؿبب في قل أٚلب اليكاَاث الخجاٍع

اإلاالُت للبلضًت باؾخثىاء الغؾم ال٣ٗاعي و  (ؤلاًغاصاث  )٧اإلاىاص الٛظابُت و الهُضالهُت ، م٘ الٗلم أن أٚلب الٗىابض 

٣ت  ت التي جأزغث بٍُغ اهاث الح٩ىمُت هي ٖىابض هاججت ًٖ أمال٦ها و اإلاخمثلت في اإلادالث الخجاٍع عؾم الخُهحر و ؤلٖا

 .مباقغة مً الخضابحر و ؤلاحغاءاث التي اجسظتها الح٩ىمت للحض مً جٟص ي اهدكاع ٖضوي الىباء 

َب٣ا للبُا٢ت الحؿابُت اإلا٣ضمت مً َٝغ % 50َظا ما أصي إلى جغاح٘ خهت البلضًت مً الًغابب بيؿبت 

ت الىالبُت للًغابب هدُجت إٖٟاء الخجاع اإلاخًغعًٍ مً الٛل٤ الاختراػي  . اإلاضًٍغ
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: آلاثار اإلاترجبت على النفلاث : الفزع الثاني 

ا الخلُت ألاؾاؾُت في  ت التي جغبِ اإلاىاًَ بالضولت و باٖخباَع        جدخل البلضًت اإلاغ٦ؼ ال٣اٖضي و حجغ الؼاٍو

ُض " مىاحهت حابدت ٧ىعوها  ، وهٓغا للضوع الهام الظي ٢امذ به للحض مً اهدكاع الىباء ٣ٞض أصي َظا إلى " ٧19ٞى

ْهىع أٖباء و مهام أؾىضث لها في ْل َظٍ الٓغوٝ ٚحر الٗاصًت الىاججت ًٖ ال٣ىي ال٣اَغة ٦مداعبت اهدكاع 

. ألاوبئت 

اصة في ه٣ٟاث البلضًت وطل٪ مً زال٫  : ٣ٞض أزبدذ الخضاُٖاث اإلاالُت لجابدت ٧ىعوها ٍػ

  إ٢غاع ٖالوة اؾخثىابُت لٟابضة بٌٗ ٞئاث مؿخسضمي الجماٖاث ؤلا٢لُمُت و اإلاؤؾؿاث الٗمىمُت الخابٗت لها

 اإلاؤعر في 104 – 20اإلاجىضًً في إَاع الى٢اًت مً اهدكاع ٞحروؽ ٧ىعوها  وم٩اٞدت َب٣ا للمغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

26 /04 /2020.1 

  اعجٟإ ه٣ٟاث اإلاىاص الهُضالهُت اإلاؿخسضمت ب٨مُاث ٦بحرة. 

  اصة ه٣ٟاث اإلاىاص اإلاؿخسضمت في ح٣ُٗم الكىإع و اإلاؿاحض ، اإلاؤؾؿاث الٗمىمُت و مؤؾؿاث الخٗلُم ،أصي ٍػ

اصة الٗبء  َظا الاؾخسضام الىاؾ٘ إلاىاص الخُهحر م٘ جىانل اهدكاع الىباء الى اعجٟإ ه٣ٟاث ا٢خىائها ، ما أصي إلى ٍػ

 .ٖلى محزاهُت البلضًت 

  م مً التراح٘ في حجم اإلاىاص اإلاالُت للبلضًت زال٫ ٞترة الجابدت ، إال أن اإلاؿخىي الٗام للى٣ٟاث ٚحر اهه بالٚغ

. ٖٝغ اؾخ٣غاع 

. ؤلاستراجيجيت اإلاخبعت إلعداد ميزانيت البلديت غفي ظل جائحت كىرونا : اإلابحث الثاني 

حر مخُلباث اإلاىاَىحن و ؾعي وعاء جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت إلى  ل مسخل٠ ه٣ٟاتها و جٞى            جدخاج البلضًت لخمٍى

ى زاعجي و جخمثل َظٍ اإلاىاص  ىتها منها ما َى طاحي لها و منها ما َو ٖضة مىاص حٗخمض ٖليها لخدهُل مضازُل زٍؼ

. أؾاؾا ٖلى مضي ال٣ضعة الظاجُت لها 

. عملياث جنفيذ جحصيل ؤلايزاداث البلديت : اإلاطلب ألاول 

 . ؤلايزاداث الذاجيت للبلديت: الفزع ألاول 

خماص ٖلى          حكحر اإلاىاعص اإلاالُت الظاجُت للمحزاهُت البلضًاث أؾاؾا ٖلى مضي ال٣ضعة الظاجُت للبلضًاث ٖلى الٖا

ل الخىمُت اإلادلُت ، ومً زم مؤقغ حُض إلاضي هجاخها في الخىمُت اإلادلُت و جد٤ُ٣ أَضاٞها مً زال٫  هٟؿها في جمٍى

حٗبئت ٢ضع مم٨ً مً اإلاىاعص اإلاالُت و جأحي اإلاىاعص الظاجُت في ٖضة مهاصع ًم٨ً ج٣ؿُمها إلى مىاعص حبابُت و مىاعص 

:  و جخمثل في 2ٚحر حبابُت 

ت وهي جيخج ًٖ اؾخٛال٫ و اؾخٗما٫  : إيزاداث و عىائد ألامالك .1 غ البلضًت ٖلى إًغاصاث أمال٥ مخىٖى جخٞى

ت جيخمي لل٣اهىن الٗام أو جدهُل خ٣ى١ او يغابب ه٣ابل  ا أشخام اٖخباٍع البلضًت ألمال٦ها بىٟؿها باٖخباَع

                                                           
 . اإلاخًمً جأؾِـ ٖالوة اؾخثىابُت لٟابضة بٌٗ مؿخسضمي 2020/ 04/ 26 اإلاؤعر في 104 – 20 اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  1
ل محزاهُت الجماٖاث اإلادلُت  2 صعاؾت جُب٣ُُت إلاحزاهُت بلضًت  أصعاع ، مظ٦غة ماحؿخحر في الٗلىم –  إلاحر ٖبض ال٣اصع ، الًغابب اإلادلُت و صوعَا في جمٍى

غان ، الجؼابغ ،  . 147، 146، م م 2014/ 2013الا٢خهاصًت ، جسهو ا٢خهاص و إصاعة أٖما٫ حامٗت َو
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اؾخٛاللها مً َٝغ الخىام وفي َظا الهضص ًم٨ً أن هظ٦غ إًغاصاث بُ٘ اإلادانُل الؼعاُٖت و خ٣ى١ ؤلاًجاع و 

 .خ٣ى١ الاؾخٛال٫ ، ألاما٦ً في اإلاٗاعى و أؾىا١ و ٖىابض مىذ امخُاػاث 

 جدك٩ل إًغاصاث الاؾخ٣ال٫ اإلاالي مً الٗىابض ًٖ بُ٘ مىخجاث أو ٖغى زضماث :إيزاداث الاسخلالل اإلاالي  .2

ا البلضًت ، جدؿم َظٍ إًغاصاث بالخىٕى و جغجبِ و ٞغتها بمضي صًىام٨ُُت البلضًت ، وجخ٩ىن َظٍ إًغاصاث مً  َغ جٞى

ٖىابض الىػن و ال٨ُل و ال٣ُاؽ و ٖىابض الغؾم ًٖ الظبذ ؤلاياُٞت مخمثلت في زخم اللحىم أو خٟٓها ما : ما ًلي 

ً و الحًابغ الٗمىمُت  ا مهالح الخسٍؼ َغ  .ًم٨ىىا أن ه٠ًُ إًغاصاث التي جٞى

. إيزاداث أخزي خارجيت : الفزع الثاني 

:  جمثل إًغاصاث أزغي زاعحُت في ما ًلي 

ت جسهو إٖاهاث للبلضًاث  : إعاناث حكىميت للبلديت (1 هٓغا لٗضم ٦ٟاًت مىاعص البلضًت ٞان الؿلُاث اإلاغ٦ٍؼ

اة و الغزاء في مسخل٠ الجهاث و  بهضٝ الخىمُت الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت و حؿعى مً زاللها الضولت إلى حٗمُم الٞغ

ت و الاَخمام باإلاىا٤َ الىابُت  ٗض َظا اإلاهضع مً اإلاهاصع الهامت  (مىا٤َ الٓل  )اإلاىا٤َ  لئلػالت الٟىاع١ الجهٍى َو

ت  ٘ الخىمٍى  1.ل٩ىهه باٖثا ٖلى اؾخ٣غاع و زباث محزاهُاث البلضًت و ًؤصي خخما إلى جىُٟظ اإلاكاَع

إن إٖاهاث الح٩ىمُت جٓل مدضوصة ، و جىدهغ ٖاصة في جامحن اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت و جضُٖمها و بالخالي : اللزض  (2

٘ البلضًت ، ٞل٣ض عزو اإلاكٕغ الجؼابغي للبلضًاث إم٩اهُت اللجىء إلى ال٣غى  ل مكاَع ًأحي صوع ال٣غى لخمٍى

٘ مىخجت للمضازُل   2.الهجاػ مكاَع

ٌٗخبر الهىضو١ مؤؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ إصاعي جخمخ٘ : الصندوق الخظامن و الظمان للبلدياث  (3

ت و الاؾخ٣ال٫ اإلاالي ، ًسً٘ ؾحٍر ألخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م   22 مؤعر في 116 – 14بالصخهُت اإلاٗىٍى

م ، لُدل مدل الهىضو١ اإلاكتر٥ للبلضًت الظي اوكأ 2014 ماعؽ ؾىت 24ٌ مىا٤ٞ ٫ 1435حماصي ألاو٫ ٖام 

م اإلاخًمً إخضار مهلحت ألامىا٫ مكتر٦ت للبلضًت ،و جخمثل 1973 أوث 9 مؤعر في 134 ، 73باإلاىحب ع٢م 

اإلاهمت الغبِؿُت التي أؾىضث للهىضو١ في حؿُحر نىضو١ الخًامً للبلضًت و ٦ظل٪ نىضو١ الًمان لها و إعؾاء 

اع  ما ًلي   : 3الخًامً مابحن البلضًاث مً زال٫ حٗبئت اإلاىاعص اإلاالُت و جىػَٗها و ٩ًل٠ الهىضو١ في َظا ؤلَا

  ها بمىحب ال٣اهىن و جىُٓماث اإلاٗمى٫ بها ت جدذ جهٞغ  .ٖمل ٖلى حٗا٢ض وؾابل اإلاالُت للبلضًت اإلاىيٖى

  ت مً ٢بل الضولت لٟابضة البلضًت  .جىػَ٘ اإلاسههاث اإلاالُت اإلاضٖٞى

  ت ت طاث ألاولٍى ت لخُُٛت الى٣ٟاث ؤلاحباٍع  .جىػَ٘ جسهُو إحمالي لدؿُحر ُٞما بحن البلضًاث الؿىٍى

                                                           
اص ، ؤلاًغاصاث الٗامت للجماٖاث اإلادلُت في الجؼابغ ، مجلت ٖلىم إوؿاهُت  1 ، م 2005بؿ٨غة ، ٖضص الؿاب٘ ، ُٟٞغي  حامٗت مدمض زًُغ –  لخًغ مٚغ

08 .
.  ًخٗل٤ بالبلضًت 2011 ًىهُى ؾىت 22ٌ مىا٤ٞ ٫ 1432 عحب ٖام 20 مؤعر في 10-11 ، ٢اهىن 174 ماصة  2
 م ، ًخًمً إوكاء نىضو١ لخًامً و يمان 2014 ماعؽ ؾىت 24 مىا٤ٞ ٫ 1435 حماصي ألاو٫ ٖام 22 مؤعر في 116 – 14 مغؾىم الخىُٟظي ع٢م  3

 .حماٖاث اإلادلُت 
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  ج٣ضًم مؿاَماث مالُت لٟابضة البلضًت التي ًخٗحن ٖليها أن ججابه أخضار ٧ىاعر أو َىاعا و٦ظل٪ جل٪ التي

 .جىاحه ويُٗت مالُت نٗبت 

  ججهحز و اؾدثماع في إَاع اإلادلي أو في ٘ ج٣ضًم مؿاَماث مؤ٢خت او نهابُت للبلضًاث و اإلاؤؾؿاث الهجاػ مكاَع

 .إَاع الخٗاون اإلاكتر٥ بحن البلضًاث 

  الىؾاَت البى٨ُت لٟابضة البلضًت. 

  ٤ الٗام اإلادلي اصة جأَُل اإلاٞغ  .مىذ إٖاهاث مالُت لٟابضة البلضًاث إٖل

  ا ا و ٖمل ٖلى وكَغ  .ال٣ُام ب٩ل الضعاؾاث و الخد٣ُ٣اث و ألابدار التي جغجبِ بتر٢ُت البلضًاث و اهجاَػ

  ٍٟحن اإلاىخمحن إلصاعة ، البلضًت و جدؿحن مؿخىا ً اإلاىخسبحن و اإلاْى ل أٖما٫ ج٩ٍى  .مؿاَمت في جمٍى

  الم و جباص٫ الخبراث و الل٣اءاث ال ؾُما في إَاع الخٗاون اإلاكتر٥ بحن البلضًاث  .مكاع٦ت في أٖما٫ ؤلٖا

في مجا٫ الخًامً مابحن البلضًاث ٩ًل٠ الهىضو١ في إَاع مهامه في صٞ٘ مسههاث لٟابضتها مً نىضو١ 

 1:الخًامً للبلضًت 

 ًىحه َظا الخسهُو إلى ٢ؿم الدؿُحر إلاحزاهُاث البلضًت و % :60جخصيص إجمالي للدسيير بالنسبت  . أ

ت للبلضًاث و الىالًاث  ،  (مىذ مٗاصلت الخىػَ٘ بالدؿاوي  )الىالًاث و ًخًمً في جىحُه لخُُٛت الى٣ٟاث ؤلاحباٍع

  .(covid 19 )مثل حابدت ٧ىعوها  )وإلاىاحهت ال٩ىاعر و أخضار الُاعبت أو الىيُٗت اإلاالُت الهٗبت حضا 

 ٌؿمذ َظا الخسهُو باهجاػ بغامج اؾدثماع يهضٝ % :40جخصيص إجمالي للخجهيز و الاسدثمار نسبت  . ب

خًمً في ج٣ضًم إٖاهاث الخجهحز و  غ اإلاىا٤َ الىاحب جغ٢ُتها ، ٍو غ البلضًاث و زانت جٍُى اإلاؿاٖضة في جٍُى

٘ اإلاىخجت للمضازُل و ًمى٫ نىضو١ يمان البلضًاث باإلاؿاَماث  ل اإلاكاَع مؿاَمت مؤ٢خت أو نهابُت مىحهت لخمٍى

ت للىالًاث و البلضًاث   .ؤلاحباٍع

I. ا مً مهاصع  : مصادر الخمىيل الجبائيت حَر حٗخبر اإلاىاعص اإلاالُت الجبابُت مً اإلاىاعص اإلاخاخت ، و التي ًمً جٞى

 : مسخلٟت حٗىص خهُلتها للبلضًاث و جخمثل في 

 :جخمثل َظٍ الًغابب في : الظزائب اإلاحصلت لفائدة البلدياث دون سىاها  .1

حر اإلابيُت مهما ج٨ً ويُٗتها ال٣اهىهُت  : الزسس العلارر  . أ ًؤؾـ عؾم ٣ٖاعي ؾىىي ٖلى اإلال٨ُت اإلابيُت ٚو

بت بهغاخت  ني باؾخثىاء جل٪ اإلاٟٗاة مً الًٍغ  2.اإلاىحىصة ٞى١ التراب الَى

ٗها و  : رسس الخطهير . ب ٘ ال٣ماماث اإلاجزلُت عؾم ؾىىي لٞغ ًؤؾـ لٟابضة البلضًت التي حكخٛل ٞيها مهلحت ٞع

  : 3طل٪ ٖلى ٧ل مل٨ُاث اإلابيُت ًدضص مبلٜ الغؾم ٧األحي

  ٖلى ٧ل مدل طي اؾخٗما٫ ؾ٨ني 1500 صج و 1000ما بحن . 

  صج ٖلى ٧ل مدل طي اؾخٗما٫ منهي أو ججاعي أو خغفي أو ما قابهه12000صج و 3000مابحن. 

                                                           
إل ًىم  . ro / php. index  /dz . urinderie https :// www مً مى٢٘ وػاعة الضازلُت وحماٖاث اإلادلُت و التهُئت الٗمغاهُت     1 ش الَا  .م2018/ 04/ 20 جاٍع
ت الٗامت للًغابب ، وػاعة اإلاالُت ، الجؼابغ ، 248 اإلااصة  2 . 61، م 2018، ٢اهىن الًغابب و الغؾىم اإلامازلت ، اإلاضًٍغ
ت الٗامت للًغابب ، وػاعة اإلاالُت ، الجؼابغ 263اإلااصة  3   .69 – 68 ، م 2018، ٢اهىن الًغابب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت ، اإلاضًٍغ
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  اث 23000صج و 8000ما بحن  .صج ٖلى ٧ل أعى مهُأة للخدُُم واإلا٣ُٖى

  صج ٖلى ٧ل مدل طي اؾخٗما٫ نىاعي أو ججاعي أو خغفي أو ما قابهه ًيخج ٦مُت 130000 صج و 20000ما بحن 

 .مً الىٟاًاث جٟى١ ألانىاٝ اإلاظ٧ىعة أٖالٍ 

جدضص الغؾىم اإلاُب٣ت في البلضًت ب٣غاع مً عبِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي بىاء ٖلى مضاولت اإلاجلـ الكٗبي البلضي 

. و بٗض اؾخٓال ٖغاي الؿلُت الىنُت 

بت ٚحر اإلاباقغة جدهل لٟابضة البلضًت بكبه ٧لُت و التي ج٣٘ في  : الزسس على الذبح . ث الغؾم ٖلى الظبذ َى يٍغ

 1.إ٢لُمها مظابذ بلضًت 

ًضٞ٘ َظا الغؾم اإلاثبذ بىاؾُت ؾىض ٢بٌ مؿلم مً َٝغ البلضًت لُٝغ الظي ٢ام  : الزسس على الحفالث . ر

ٟاجه ٦ما ًلي   : 2بضٞ٘ ه٣ضا طل٪ ٢بل بضاًت الحٟل ، و جدضص حٍٗغ

  ًصج ًٖ ٧ل ًىم ، ٖىضما ال جخٗضي مضة الحٟل الؿاٖت الؿابٗت مؿاءا 800 صج إلى 500 م . 

  ًصج ًَ ٧ل ًىم ، إطا امخضث مضة الحٟل إال ما بٗض الؿاٖت الؿابٗت مؿاءا 1500 صج إلى 1000م . 

 ًؤؾـ عؾم ؾىىي ٖلى الؿ٨ً ٌؿخد٤ ٖلى اإلادالث طاث الُاب٘ الؿ٨ني أو اإلانهي :الزسس على السكن  . ج

 صح باليؿبت للمدالث 200: الىا٢ٗت في البلضًاث م٣غ الضابغة ًدضص مبلٜ الغؾم الؿىىي ٖلى الؿ٨ً ٦ما ًأحي 

٤ ٞاجىعة ال٨هغباء و الٛاػ خؿب صوعٍت  طاث َاب٘ الؿ٨ني ، ًدهل َظا الغؾم مً مؤؾؿت ؾىهلٛاػ ًٖ ٍَغ

 3.الضٞ٘ و ًضٞ٘ َظا الغؾم إلى البلضًاث 

 ٖلى 1998 اإلاخًمً ل٣اهىن اإلاالُت 02 – 27أؾـ َظا الغؾم بمىحب ٢اهىن ع٢م  : الزسس على ؤلاكامت . ح

ل  ذ ٖلى الغؾم إ٢امت الىاحب جدهُله لخمٍى ٤ اإلاضاولت الخهٍى ؤلا٢امت في البلضًاث خُث ًم٨نها ًٖ ٍَغ

 ، 2006محزاهُاتها َب٣ا ل٣اهىن مخٗل٤ بالبلضًاث ، زً٘ َظا الغؾم لٗضة حٗضًالث بمىحب ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 

 2008.4و٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي ؾىت 

الهاث و الهٟابذ اإلاهىُت  : الزسس على ؤلاعالناث و الصفائح اإلاهنيت . ر ًؤؾـ َظا الغؾم لٟابضة البلضًت ٖل  ؤلٖا

الهاث و الهٟابذ  سً٘ الغؾم ٖل ؤلٖا باؾخثىاء جل٪ اإلاخٗل٣ت بالضولت و البلضًت و الحاملت لُاب٘ ؤلاوؿاوي ، ٍو

الهاث اإلاضَىهت : اإلاهىُت ألانىاٝ الخالُت  ت بالُض ، ؤلٖا ت ، و مسَُى الهاث ٖلى ألاوعا١ الٗاصًت ، اإلاُبٖى ؤلٖا

 .اإلاٗل٣ت في م٩ان ٖمىمي ، إٖالهاث اإلاًِئت 

                                                           
ت الٗامت للًغابب ، وػاعة اإلاالُت ، الجؼابغ 446 اإلااصة  1   .64 ، م 2018 ، ٢اهىن الًغابب ٚحر اإلاباقغة ، اإلاضًٍغ
 .2001 و اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت 2000 صٌؿمبر 23 مؤعر في 06- 2000، ٢اهىن 33 اإلااصة  2
. 2003 و اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت 2002 صٌؿمبر 24 اإلاؤعر في 11 – 02، ٢اهىن 67 اإلااصة  3
  .2008 و اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي 2008 صٌؿمبر 24 اإلاؤعر في 02 – 08 ، أمغ ع٢م 26 اإلااصة  4
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بت  : (TAP)الزسس على نشاط  .2 ًٟغى َظا الغؾم ٖلى ع٢م أٖما٫ الظي ًد٣٣ه في الجؼابغ اإلا٩لٟىن بالًٍغ

بت ٖلى أعباح  بت ٖلى الضزل ؤلاحمالي في نى٠ ألاعباح اإلاهىُت أو الًٍغ الظًً ًماعؾىن وكاٍ جسً٘ أعباخه للًٍغ

  : 2و ًخم جىػَ٘ هاجج الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي ٧األحي%2، ًدضص مٗض٫ الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي ب 1الكغ٧اث 

%. 5،خهت نىضو١ الًمان و الخًامً البلضًت % 29، خهت الىالًت % 66خهت البلضًت 

بت ٖلى ألامال٥ مً ال٣ُمت الهاُٞت مً أو٫ ًىاًغ مً ٧ل ؾىت  : طزيبت على ألامالك .3 ًدك٩ل و ٖلى الًٍغ

بت ٖلى أمال٥ ،  بت التي ًمخل٨ها ألاشخام ، ًسً٘ الًٍغ إلاجمٕى ألامال٥ الح٣ى١ ، ال٣ُم الخايٗت للًٍغ

م الجباةي بالجؼابغ ، باليؿبت ألمال٦هم اإلاىحىصة بالجؼابغ أو زاعحها ، و  أشخام الُبُُٗىن الظًً ًىحض م٣َغ

بت ٖلى  أشخام الُبُُٗىن الظًً لِـ لهم م٣غ حباةي بالجؼابغ باليؿبت ألمال٦هم اإلاىحىصة بها ، و جىػٕ الًٍغ

 50إلى خؿاب الخسهُو الخام ع٢م % 20إلى محزاهُت البلُت ،  %  20إلى محزاهُت الضولت ، % 60: أمال٥ ٦ما ًلي 

ني للؿ٨ً 302–   3. بٗىىان الهىضو١ الَى

بت ٖلى الضزل ؤلاحمالي و : (IFU)الظزيبت الجشافيت الىحيدة  .4 بت حؼاُٞت وخُضة جدل مدل الًٍغ جؤؾـ يٍغ

بت ٖلى أعباح الكغ٧اث و  بت ٖلى الضزل ؤلاحمالي و الًٍغ اصة ٖلى الًٍغ بت ٖلى أعباح الكغ٧اث ة حُٛي ٍػ الًٍغ

بت ٖلى  أعباح الكغ٧اث ، الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت و  بت ٖلى الضزل ؤلاحمالي أو الًٍغ اصة ٖلى الًٍغ حُٛي ٍػ

ت الخجاعة و الهىاٖت % 0,5الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي ،  ىُت للهىاٖت الخ٣لُضًت ،% 0,24ٚٞغ ت الَى % 0,24ٚٞغ

ت الخ٣لُضًت و اإلاهً ،   .4نىضو١ اإلاكتر٥ للبلضًت % 5الىالًاث ، %  5،البلضًاث % 40,25ٚٞغ

جم إصزا٫ َىا الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت في الجؼابغ بمىحب ٢اهىن :  (TVA )الظزيبت على الليمت اإلاظافت  .5

ٌ الغؾم الىخُض ؤلاحمالي ًٖ ؤلاهخاج و الغؾم الىخُض ٖلى إهخاج الخضماث ، م٘ 1991اإلاالُت باليؿبت   ، لخٍٗى

 5% .19و مٗض٫ الٗاصي % 9 أنبذ مٗضلحن َما اإلاٗض٫ اإلاسٌٟ ٢2017اهىن اإلاالُت 

ما٫ اإلاد٣٣ت في الضازل ٦ما ًلي   75، الضولت % 10البلضًاث : وجىػٕ هاجج الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت باليؿبت أٖل

 %. 15، الهىضو١ اإلاكتر٥ للبلضًاث % 

ا ُٞما ًلي  : رسىو أخزي  .6  : َىا٥ عؾىم أزغي ججي لهالح البلضًاث هىحَؼ

  ًيكأ عؾم ٖلى ٖاج٤ ٧ل مؿخُٟض مً ٢ُٗت اعى مهُئت طاث اؾخٗما٫ نىاعي مخىاحضة ٖلى مؿخىي اإلاىا٤َ

٤ الخىاػ٫ مً َٝغ الجهاث اإلا٩لٟت بالهُئاث الٗمىمُت  الهىاُٖت او مىا٤َ اليكاٍ اإلاٗغويت في الؿى١ ًٖ ٍَغ

ش جسهُهها اإلاثبخت ٢اهىن بمىحب مدًغ 3، و التي ب٣ُذ ٚحر مؿخٗملت إلاضة جٟى١   ؾىىاث  ابخضاء همً جاٍع

ا ب  ، ًىػٕ َظا الغؾم ٦ما % 5حٗضٍ مهالح الهىاُٖت اإلاسخهت إ٢لُمُا ، ًدضص مبلٜ َظا الغؾم مدهل ؾىٍى

                                                           
ت الٗامت للًغابب وػاعة اإلاالُت ، الجؼابغ ، 217 اإلااصة  1  .55، م 2008 ، ٢اهىن الًغابب اإلاباقغة و الغؾىم اإلاخمازلت ، اإلاضًٍغ
ت الٗامت للًغابب ، وػاعة اإلاالُت ، الجؼابغ ، 222 اإلااصة  2  .57 ، م 2018، ٢اهىن الًغابب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت ، اإلاضًٍغ
ت الٗامت للًغابب وػاعة اإلاالُت ، الجؼابغ ، م ، ٢اهىن الًغابب اإلاباقغة و الغؾىم ، 281 – 274 ماصة  3  .74، 71 ، م م 2008مازلت ، مضًٍغ
ت الٗامت للًغابب وػاعة اإلاالُت ، الجؼابغ ،  (04م٨غع ، م٨غع  ) 282 ماصة  4  .75، 74 ، م م 2018، ٢اهىن الًغابب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت ، مضًٍغ
  .2017 ومخًمً ٢اهىن اإلاالُت 2016 صٌؿمبر 28 مؤعر في 14 – 16 ٢اهىن ع٢م  5
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ني 302 – 124لٟابضة خؿاب الخسهُو الخام ع٢م  % 40للبلضًاث ،  %60: ًلي   ، ٖىىاهه الهىضو١ الَى

غ اإلاؤؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت و صٖم اؾدثماعاث و جغ٢ُت الخىاٞؿُت الهىاُٖت   1.لضٖم جٍُى

  ىث و الصحىم و جدًحر الصحىم ًدضص ب  صج ًٖ ٧ل ًَ مؿخىعص أو مهىٕى 18750ًؤؾـ عؾم ٖلى ٍػ

ني ، والتي جىجم ًٖ اؾخٗمالها وػٍىث مؿخٗملت ، و جسهو مضازُل َظا الغؾم ٦ما ًأحي  :  صازل التراب الَى

ني ، ولٟابضة % 34 ت صازل التراب الَى ىث و الصحىم و جدًحر الصحىم اإلاهىٖى لٟابضة البلضًاث باليؿبت للٍؼ

ىث و الصحىم و جدًحر الصحىم اإلاؿخىعصة  لٟابضة  % 34الهىضو١ الخًامً و يمان للبلضًاث باليؿبت للٍؼ

ني للبِئت و الؿاخل ،   2.لٟابضة محزاهُت الضولت  % 32نىضو١ الَى

  هٟاًاث اإلاغجبُت ألوكُت الٗالج في مؿدكُٟاث و الُٗاصاث الُبُت بؿٗغ ً ًؤؾـ عؾم لدصجُ٘ ٖضم جسٍؼ

٤ ال٣ضعاث الٗالج و أهماَه في ٧ل مؤؾؿت مُٗىت ًٖ /  صج 30000مغحعي ٢ضٍع  ًَ ، و ًًبِ الىػن اإلاٗني ٞو

سهو خانل َظا الغؾم ٦ما ًلي  ٤ ٢ُاؽ مباقغ ، ٍو ني للبِئت و الؿاخل ،  %60: ٍَغ  20لهىضو١ الَى

 3.لٟابضة محزاهُت البلضًاث   %20لٟابضة محزاهُت الضولت ، %

  ًٜدضص بمبل ً  صج ًٖ ٧ل ًَ مسؼن مً الىٟاًاث الهىاُٖت 16500ًؤؾـ عؾم لدصجُ٘ ٖضم جسٍؼ

ني للبِئت و الؿاخل ، % 48: الخانت أو الخُغة ، وجسهو ٖابضاث َظا الغؾم ٧األحي   36نىضو١ الَى

 4.لٟابضة البلضًاث  %16محزاهُت الضولت ، %

  .19إيزاداث اسخثنائيت إلاجابهت كىفيد : الفزع الثالث 

       في إَاع الى٢اًت و الحض مً اهدكاع حابدت ٧ىعوها ، وهٓغا لالؾخٗما٫ الىاؾ٘ إلاىاص الخ٣ُٗم و الخُهحر ، 

وججىُض بٌٗ ٞئاث مؿخسضمي الجماٖاث ؤلا٢لُمُت و اإلاؤؾؿاث الٗمىمُت الخابٗت لها ، جم جأؾِـ ٖالوة 

ل 26 اإلاؤعر في 104 – 20اؾخثىابُت لهظٍ الٟئاث بمىحب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م   ، اإلاخًمً جأؾِـ 2020 اٍٞغ

ٖالوة اؾخثىابُت لٟابضة ٞئاث مؿخسضمي الجماٖاث ؤلا٢لُمُت اإلاجىضًً في إَاع الى٢اًت مً اهدكاع وباء ٞحروؽ 

ُض  )٧ىعوها  . و م٩اٞدخه  ( ٧19ٞى

ً للى٢اًت و              ل٣ض جم إ٢غاع َظٍ الٗالوة التي ج٨دس ي َابٗا مؤ٢خا و اؾخثىابُا ٦م٩اٞأة لؤلٖىان اإلاسخٍغ

 صج ، جمىذ َظٍ 5000م٩اٞدت َظا الىباء هٓحر حهىصَم الاؾخثىابُت وحصجُٗا لهم في مىانلت ٖملهم و اإلا٣ضع ب 

خماصاث  الالػمت لٟابضة البلضًت ٦ئًغاصاث اؾخثىابُت في ق٩ل إٖاهاث مؿضصة مً َٝغ نىضو١ الًمان ة  الٖا

. الخًامً الجماٖاث اإلادلُت 

 

 

                                                           
 .2018 و مخًمً ٢اهىن اإلاالُت 2017 صٌؿمبر 27 مؤعر في 11 – 17 ، ٢اهىن ع٢م 76 اإلااصة  1
  .2018 و مخًمً ٢اهىن اإلاالُت 2017 صٌؿمبر 27 مؤعر في 11 – 17 ، ٢اهىن ع٢م 66 اإلااصة  2
  .2018 و مخًمً ٢اهىن اإلاالُت 2017 صٌؿمبر 27 مؤعر في 11 – 17 ،  ٢اهىن ع٢م 63 اإلااصة  3
 .2018 ومخًمً ٢اهىن اإلاالُت 2017 صٌؿمبر 27 مؤعر في 11 – 17، ٢اهىن  ع٢م 62 اإلااصة  4
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 . عملياث جنفيذ نفلاث البلديت: اإلاطلب الثاني 

            جلٗب الجماٖاث اإلادلُت صوعا باعػا في ٖملُت ؤلاهٟا١ بُٛت إقبإ الحاحاث الٗامت اإلادلُت ، َظٍ ألازحرة و 

ا ، أما ُٞما ًسو أهىإ الى٣ٟاث الٗامت ٞهي جخٗضص و جدىٕى بالىٓغ إلى  بمغوع الؼمً أنبدذ جؼصاص ٦ما و هٖى

ت التي ًىٓغ منها إلى الى٣ٟاث  ، ُٞم٨ً ج٣ؿُمها مً خُث صوعٍتها إلى ٖاصًت و ٚحر ٖاصًت ، ومً خُث ؾلُت  الؼاٍو

ت  ت و يغوٍع ا إلى إحباٍع . اإلاجلـ اإلادلُت في ج٣ضًَغ

 . النفلاث العاديت و غير عاديت: الفزع ألاول 

           ب٣هض بالى٣ٟاث الٗاصًت جل٪ اإلاهغوٞاث التي جخ٨غع بهٟت صوعٍت ٧ل ؾىت ، خُث جٓهغ في اإلاحزاهُت اإلادلُت 

ا ، و ال ٣ًهض بالخ٨غاع في الى٣ٟاث  ، أما الى٣ٟاث ٚحر الٗاصًت ٞخًمً اإلاهغوٞاث الاؾخثىابُت التي ال جخ٨غع ؾىٍى

ٟحن الٗاصًت ًخم  اصة أو الى٣هان ، ٞمغجباث اإلاْى الٗاصًت زباث م٣ضاع الى٣ٟت ٧ل ؾىت ، ٣ٞض جخٛحر ٢ُمتها بالٍؼ

اصة أو ه٣هاها مً ؾىت  ا و عوصَا في اإلاحزاهُت ٧ل ؾىت ول٨ً طل٪ ال ٌٗني زباث م٣ضاع الظي ٢ض ًخٛحر ٍػ ج٨غاَع

 1. أزغي 

م٨ً مً حهت أزغي جبُان مٗنى الى٣ٟاث الٗاصًت و ٚحر الٗاصًت مً زال٫ أن الى٣ٟاث الٗاصًت حكمل ه٣ٟاث   ٍو

الدؿُحر و ألاصواث و اللىاػم التي جخُلبها البلضًت ، بِىما حكمل الى٣ٟاث ٚحر الٗاصًت أقٛا٫ الدكُِض الجضًضة 

. للبىاًاث الُغ١ مجاعي اإلاُاٍ ، ٢ىىاث نٝغ اإلاُاٍ الهالحت للكغب و أٖما٫ التهُئت الٗمغاهُت 

ُٟض ألازظ بهظٍ الخٟغ٢ت في مجا٫ ج٣ؿُم الى٣ٟاث إلى الحغم ٖلى حُُٛت الى٣ٟاث الٗاصًت الىاعصة باإلاحزاهُت  ٍو

. البلضًت مً خهُلت اإلاىاعص الٗاصًت ، بِىما ًلجأ إلى اإلاىاعص ٚحر الٗاصًت لخُُٛت الى٣ٟاث ٚحر الٗاصًت 

 

.  و اخخياريت النفلاث ؤلاجباريت و النفلاث الظزوريت: الفزع الثاني 

 :النفلاث ؤلاجباريت   . أ

ت ٧ل الى٣ٟاث التي ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖنها ختى في خالت ألاػماث ، ٧ىنها ال بض منها             ٣ًهض بالى٣ٟاث ؤلاحباٍع

 2: في حؿُحر قؤون البلضًت ، وهي جأزظ الُاب٘ ؤلاحباعي و حكمل 

  أحىع و أٖباء مؿخسضمي البلضًت. 

  ه٣ٟاث اإلاكاع٦ت في نىضو١ الًمان الاحخماعي. 

  مؿاَماث البلضًت و ألا٢ؿاٍ اإلاترجبت ٖليها. 

  ه٣ٟاث حؿُحر مهالح البلضًت. 

  باء اإلاغجبُت باإلاهام الاهخسابُت ًاث و ألٖا  .الخٍٗى

  الا٢خُإ مً ٢ؿم الدؿُحر لٟابضة ٢ؿم الخجهحز و الاؾدثماع. 

                                                           
 .38،م 1988الكغ٦ت الٗامت للىع١ و الُباٖت لُبُا "مباصا اإلاالُت الٗامت "  ًىوـ مىهىع مُالص ، 1
 . اإلاخٗل٤ بالبلضًت 10 – 11 مً ال٣اهىن 198  اإلااصة  2
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٘ و الخىُٓم اإلاٗمى٫ بها و الى٣ٟاث  ت باليؿبت للبلضًت إال الى٣ٟاث اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ها بمىحب الدكَغ ال حٗض إحباٍع

 1. اإلاخٗل٣ت بدؿضًض الضًىن الىاحبت ألاصاء 

 .النفلاث الظزوريت  . ب

ت في  :  جخمثل الى٣ٟاث الًغوٍع

  ت  .ه٣ٟاث نُاهت ألامال٥ اإلاى٣ىلت و ال٣ٗاٍع

  ه٣ٟاث نُاهت َٝغ البلضًت. 

  ه٣ٟاث حؿُحر اإلاضاعؽ الابخضابُت و نُاهتها. 

  نُاهت ٖخاص لى٣ل اإلاضعؾُت. 

  :النفلاث الاخخياريت . ث

            هي الى٣ٟاث التي جأزظ الُاب٘ الازخُاعي و ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖنها ، وهي الى٣ٟاث التي للمجالـ اإلادلُت 

اهاث للجمُٗاث زانت التي ٧اهذ حٗاوي مً : الؿلُت إصعاحها أو ٖضم إصعاحها مً اإلاحزاهُت اإلادلُت مثل  ج٣ضًم ؤلٖا

ُاص و الحٟالث واإلاىذ و الجىابؼ : العجؼ زانت مثل   .مهاٍع٠ ألٖا

. نفلاث اسخثنائيت إلاىاجهت جائحت كىرونا : الفزع الثالث 

        ال٣اٖضة الٗامت أن اإلاهاٍع٠ جىجؼ مً اإلاىاص اإلاخٗل٣ت بها في اإلاحزاهُت و ل٨ً ًدضر أن ج٣٘ أمىع اؾخثىابُت 

. لم ًدؿب خؿابها ٞخٗخبر ه٣ٟاث اؾخثىابُت 

خُلب جدضًض الاؾخثىاء مغا٢بت اإلاجلـ الكٗبي البلضي و ٦ظا الىناًت ، أي اإلاضاولت اإلاهاص١ ٖليها التي ج٩ىن  ٍو

ى٢ت بجضو٫ مدضص لخل٪ الى٣ٟاث  . مٞغ

        أصي ْهىع ألاػمت الصحُت اإلاخٗل٣ت بجابدت ٧ىعوها إلى اؾخدضار ه٣ٟاث اؾخثىابُت مخٗل٣ت بٗملُاث ا٢خىاء 

ما٫ في إَاع الغ٢ابت مً اهدكاع و باء ٞحروؽ  مىاص الخ٣ُٗم ، وحؿضًض مىدت الٗما٫ اإلاجىضًً لل٣ُام بهظٍ ألٖا

. ٧ىعوها 

وجم الخ٨ٟل بالٗالوة الاؾخثىابُت بمىذ إٖاهاث مالُت مً َٝغ نىضو١ الًمان و الخًامً للجماٖاث اإلادلُت 

اهاث  ٤ م٣غعاث مخًمىت مىذ َظٍ ؤلٖا . ٞو

 

. إستراجيجيت الخىاسن اإلاالي إلايزانيت البلديت : اإلابحث الثالث 

        الخىاػن اإلاالي إلاحزاهُت البلضًت ًخُلب إؾتراجُجُت قاملت تهضٝ إلى جد٤ُ٣ ويُٗت مالُت خ٣ُ٣ُت و صابمت و 

 2.ؾىداو٫ في َظا اإلابدث الحضًث ًٖ إؾتراجُجُت اإلاىاؾبت لخد٤ُ٣ الخىاػن اإلاالي 

. جزشيد النفلاث و جحسين إيزاداث البلديت : اإلاطلب ألاول 

                                                           
 . اإلاخٗل٤ بالبلضًت 10 – 11  مً ال٣اهىن 199 اإلااصة  1
ل الخىمُت اإلادلُت في الجؼابغ ، عؾالت ص٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت ، حامٗت الجؼابغ :  خىٟغي زًُغ  2  .152 ، م 2010/ 2011، 3جمٍى
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م ٧ل اإلاداوالث الؿاب٣ت ال جؼا٫ ٌك٩ل جدضي           إن الخُىع مك٩ل العجؼ اإلاالي في مىاػهاث  البلضًاث و ٚع

٦بحر ًضٖى إلى يغوعة الخى٨حر في ؾبل أزغي جم٨ً البلضًاث مً الخغوج مً خالت الغ٧ىص وباٖخباع أن محزاهُت 

ها ًخٗل٤ بطخامت الى٣ٟاث و يالت ؤلاًغاصاث ٞان جغقُض ألاولى و جدؿحن الثاهُت ًُغح ٖلى عأؽ  البلضًت مىيٖى

 1.الحلى٫ الىاحب ألازظ بها لخد٤ُ٣ الخىاػن في اإلاحزاهُاث البلضًاث 

. جزشيد النفلاث : الفزع ألاول 

اَُت           جغقُض الى٣ٟاث ٌٗني التزام الٟٗالُت في جسهُو اإلاىاعص و ال٨ٟاءة في اؾخسضامها بما ٌٗٓم ٞع

اإلاجخم٘ ٞالٟٗالُت جخهٝغ إلى مغخلت صعاؾت ألاَضاٝ التي ٌؿعى اإلاجخم٘ إلى جد٣ُ٣ها و ًم٨ً ال٣ى٫ أن ٞٗالُت 

جخم في مغخلتي إٖضاص محزاهُت البلضًت و اٖخماصَا و بىاءا ٖلى َظا ٞان جغقُض الى٣ٟاث ٌٗني اهه في ْل الىضعة 

اليؿبُت للمىاعص اإلاخاخت للبلضًت و اعجباٍ جؼاًض ؤلاهٟا١ الٗام بٗىامل ًهٗب ججىبها ٞاهه ًجب الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ 

 2.ٞٗالُت اإلاىاعص و ٦ٟاءة اؾخسضامها 

         ٦ظل٪ ٌٗخبر ٦ترقُض لئلهٟا١ الٗام جدضًض و بض٢ت مجاالث ؤلاهٟا١ التي جًُل٘ بها البلضًت و مجلت ؤلاهٟا١ 

ت أزغي أو ج٣٘ ٖلى طمت الخىام ٨ٞم  التي ال جضزل في هُا١ اإلاؿؤولُاث البلضًاث  و جًُل٘ بها َُئاث إصاٍع

ٞغيذ ٖلى البلضًت الخ٨ٟل بمهاٍع٠ و اهجاػ أقٛا٫ أو جدمل ويُٗاث ال جضزل في هُا١ مهامها ٞىجضَا مثال 

. جخدمل مهاٍع٠  و أٖباء أقٛا٫ لهالح إصاعاث ٖمىمُت و جمل٪ محزاهُت مؿخ٣لت بها 

        ٦ما هجضَا جخدمل مهاٍع٠ أٖباء الهُاهت و جغمُم ممخل٩اث الٛحر و ٖلُه ٞان أو٫ إنالح ًجب أن ًضزل 

اث ٞال ه٣ٟت بضون ٢اهىن ًدضصَا و ال ه٣ٟت في أمىع ال جضزل في  خحز الخىُٟظ في مجا٫ الى٣ٟاث َى مغا٢بت اإلاضٖٞى

نالخُاث البلضًت ، ٦ظل٪ ٢غاع مىذ اٖخماصاث  مالُت ال ًؼا٫ ًخم بىاءا ٖلى الؿىىاث اإلاالُت الؿاب٣ت و اإلاؿاومت و 

ُت و بالخالي خباعاث الال٣ٖالهُت و جدضًض 3الٗامل الصخص ي هٓغا لُٛاب اإلاٗاًحر اإلاىيٖى  ٞالخسلي ًٖ َظٍ الٖا

خماصاث الٟٗلُت اإلاُلىبت ومىاحهت إهٟا٢ها بالض٢ت َى أمغ ال  ُت و مهىُت جبحن م٣ضاع الٖا يىابِ ٖلمُت  ومىيٖى

. بض مىه 

ت ممثلت في الىػاعة  ى ا جً٘ الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ             ٦ظل٪ أمغ آزغ ٌٗخبر مً أؾاؾُاث جغقُض الى٣ٟاث البلضًت َو

الضازلُت ٞىاجحر الهاج٠ و بالخهىم اؾتهال٥ ال٨هغباء و الٛاػ و اإلااء ٖمىما جدذ مجهغ الغ٢ابت و إن لؼم ألامغ 

اهاث إلاسخل٠  ث في مىذ ؤلٖا ٖلى حؿ٠ُ٣ ما ًسهو مً ألامىا٫ ألوحه ؤلاهٟا١ َظٍ ٦ظل٪ الخدٟٔ و التًر

ايُت و ٩ًىن طل٪ مغجبِ بالىخابج و اإلاٛؼي و لِـ باإلاداباة  . الجمُٗاث و الىىاصي الٍغ

 

 

                                                           
بل٣اًض جلمؿان ، ٧لُت ٖلىم  صعاؾت جُب٣ُُت البلضًاث خال٫ بً ٖماع ، مظ٦غة ماحؿخحر ، حامٗت أبى ب٨غ –  بلجُاللي أخمض ، إق٩الُت عجؼ البلضًاث  1

ت ، ٢ؿم ٖلىم الا٢خهاصًت ،  لىم الخجاٍع  .201 ، م 2010 – 2009ا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر ٖو
ت ، مهغ ،  2  .41، م 2006 مدمض ٖمغ أبى صوح ، جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام و عجؼ محزاهُت الضولت ، الضاع الجامُٗت ، ؤلاؾ٨ىضٍع
. 182، م 2004، صاع الٟجغ لليكغ و الخىػَ٘ ، الجؼابغ "أؾاؾُاث اإلاىاػهت الٗامت للضولت "  لٗماعة حما٫ ، 3
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 . جحسين ؤلايزاداث: الفزع الثاني 

        أما باليؿبت لخدؿحن و جثمحن مىاعص البلضًت ٞان اإلاىيٕى أنبذ مؿألت طاث أَمُت بالٛت باليؿبت للضولت 

ت م٘ ؤلانالخاث اإلاخخالُت و الخٛحراث التي قهضتها الؿاخت الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت في َظا اإلاىيٕى َى  الجؼابٍغ

ت و اؾخ٣اللُت اإلاالُت ، إط لِـ مً مى٤ُ إُٖاء  ت ؤلاصاٍع قضًض الاعجباٍ بمهحر ؾُاؾت الخىحه هدى أالمغ٦ٍؼ

غ ختى ٖلى اإلاىاعص ال٩اُٞت لدؿضًض عواجب  نالخُاث ٧اُٞت  و اؾخ٣اللُت جامت للبلضًت في حؿُحر قؤونها وهي ال جخٞى

. أحىع مؿخسضميها ٣ِٞ 

اهاث الضوعٍت اإلا٣ضمت مً َٝغ نىضو١ الًمان              ٞالؿُاؾاث الؿاب٣ت مً جُهحر مالي لضًىن البلضًت و ؤلٖا

غي للحض مً جٟا٢م  و الخًامً للجماٖاث إلاحزاهُت الجماٖاث ؤلا٢لُمُت ٢ض أزبدذ مدضوصًتها ٞهي لم ج٨ً خل حَى

ت ع٢م   الىو ٖلى بٌٗ الخضابحر الىاحب ألازظ بها إلاجابهت 11011/ 93العجؼ اإلاالي و ل٣ض حاء في الخٗلُمُت الىػاٍع

ي٠ٗ مىاعص ممخل٩اث البلضًت ، و جخمثل َظٍ الخضابحر في إلؼام البلضًاث ٖلى إجمام ٖملُت إخهاء ال٣ٗاعاث ، 

ومى٣ىالث ، ويبِ سجل الجغص و حضو٫ اإلامخل٩اث ـ ٦ظل٪ الخأ٦ض مً أن مسخل٠ اإلامخل٩اث الٗمىمُت للبلضًت 

غاٝ مخٗا٢ضة باإلياٞت ، إلى إٖاصة جدُحن مبالٜ  ت جبحن خ٣ى١ وواحباث ألَا ُا مىز٣ت ب٣ٗىص إصاٍع اإلاكٛىلت ْٞغ

ا البلضًت للخىام او اإلاؤؾؿاث ٖمىمُت أزغي ، وختى  ؤلاًجاع للمدالث طاث َاب٘ ججاعي أو الؿ٨ني التي جؤحَغ

٣ت جًمً  ت و جىؾُ٘ هُا١ اإلاىاعص اإلاالُت بٍُغ ت نىعتها ٞاهه ٌؿخلؼم ج٣ٍى جهبذ البلضًت في حى ٌؿاَم في ج٣ٍى

ٟها و زاهُا ٞغى ؾلُتها بىاؾُت ؾلُت م٣ىىت وأزحرا حٗلها ٚحر مٗغيت  هاوال مىاػهت بحن مضازُلها و مهاٍع

٘ ؤلاًغاصاث لخُُٛت الى٣ٟاث َى يغوعة لًبِ  باء و ٞغيها ٖليها الٛحر ٞخىَى للعجؼ اإلاالي الىاحم ًٖ جدملها أٖل

جىاػهاث مالُت ٖلى مؿخىي الىٓام اإلاالي للبلضًت و بالخالي ًجب أن جخهٝغ البلضًت في إهٟا١ أمىالها م٘ ازظ بٗحن 

ت ٩ٞل ػمان و م٩ان ماصام جغقُض الى٣ٟاث و جثمحن ألامال٥ ٣ًهض به جد٤ُ٣ الٟٗالُت في  اٖخباع مُٗاع ألاولٍى

جسهُو اإلاىاعص ، و٦ٟاءاث اؾخسضامها في ْل الىضعة اليؿبُت للمىاعص اإلاخاخت للبلضًت و اعجباٍ جؼاًض ؤلاهٟا١ 

 1.الٗام بالٗىامل ًهٗب ججىبها 

إصالح النظاو الجبائي و جفعيل الخعاون بيمن البلدياث  : اإلاطلب الثاني 

 ل٣ض مىذ اإلاكٕغ للبلضًاث صوع اإلادغ٥ لخىمُت اإلادلُت ، ل٨ً ما ًالخٔ في الىا٢٘ أن َظٍ البلضًاث هي            

ىُت صون اإلاكاع٦ت في إٖضاصَا وهي هدُجت مى٣ُُت إلٞغاػاث الٓغوٝ اإلاغجبُت بالىا٢٘  ًٞاء لخىُٟظ الؿُاؾت الَى

ظٍ  ٪ البلضًت للخىمُت اإلادلُت ًخُلب اؾخ٣اللُت في الدؿُحر إن لم ج٨ً مُل٣ت ٞكبه مُل٣ت ، َو ، خُث أن جدٍغ

اؾخ٣اللُت بضوعَا حؿخىحب مالُت مدلُت مدضصة اإلاٗالم و بض٢ت مخىاَُت باإلياٞت إلى حهاػ حؿُحر بكغي ٦ٟأ 

ًىاٍ به ؤلامؿا٥ بؼمام ألامىع ، إال أن الىا٢٘ ٌكحر إلى مالُت مدلُت ٚحر واضحت اإلاٗالم ومدكبٗت حكٗب اعجباَها 

٘ مً  حر مؿخ٣لت لٗضم اؾخ٣ال٫ هٓامها الجباةي ، وبالخالي ٞئلنالح َظا الىٓام و ٞع الىز٤ُ باإلاالُت الضولت ، ٚو

                                                           
 .44 مدمض ٖمغ أبىصوح ، مغح٘ ؾاب٤ ، م  1
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مغصوصًت أصاء الٗىهغ البكغي و اقترا٥ اإلاجخم٘ اإلاضوي ، ٧لها ٖىامل ٞاٖلت جؤصي إلى إنالح اإلاالُت إلادلُت ، و 

. اهدكا٫ البلضًاث مً مؿدى٣٘ العجؼ اإلاىاػي الظي جخسُِ ُٞه 

. إصالح النظاو الجبائي : الفزع ألاول 

            ألحل حُُٛت ه٣ٟاتها حٗخمض البلضًت بهٟت أؾاؾُت ٖلى اإلاىاعص الجبابُت التي حٗخبر أَم مىعص طاحي لضيها ، 

م طل٪ حٗخبر ٚحر ٧اُٞت لخُُٛت حجم الى٣ٟاث  ابٟها و جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت و ل٨ً ٚع ٌؿاٖضَا ٖلى أصاء ْو

اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ها و َظا عاح٘ ل٠ًٗ ٞٗالُت مغصوصَا ، وطل٪ مغجبِ بٗضو ٖىاب٤ مدُِ بها لٗل أبغػَا 

بت بهٟت مُل٣ت صون جغ٥  اء و مٗض٫ الًٍغ ت بخدضًض ٖو بت ، خُث جىٟغص الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ ت لًٍغ ت اإلاَٟغ اإلاغ٦ٍؼ

اإلاباصعة للبلضًت ال٢تراح ما ًىا٤ٞ وا٢ٗها باإلياٞت إلى جىػَ٘ الٛحر الٗاص٫ لًغابب بحن الضولت و البلضًت زانت 

اإلاىخجت منها ٦ما َى الحا٫ في الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت لظل٪ ًجب وي٘ الجباًت اإلادلُت مىي٘  ومىدها بٌٗ 

٘ مً  الؿلُاث في مجا٫ الجباًت  ُٞض٫ البدث ًٖ يغابب حضًضة ، و حب اؾخٛال٫ اإلاىحىص ٦ما ًجب ، و ٞع

بي قي َظا الهضص هو ٢اهىن اإلاالُت لؿىت   مىه ٖلى اقترا٥ اإلاجالـ الكٗبُت 12 اإلااصة 2002هاججها الًٍغ

ظا َب٣ا لجضو٫  مدضص مً َٝغ اإلاكٕغ الجؼابغي ،  ذ عؾم ال٣ماماث اإلاجزلُت َو البلضًت اإلاباقغة في جدضًض حٗٞغ

 2002ابخضاء مً الٟاجذ حاهٟي  ( ؾىىاث 03 )و باإلياٞت إلى طل٪ ٞان هٟـ ال٣اهىن ًىو اهه زال٫ أحل أ٢ص ى 

اث اإلاخٗل٣ت بهظا الغؾم  . ٞان اإلاجالـ اإلادلُت هي التي جخ٨ٟل بالخهُٟت و الخدهُل و باإلاىاٖػ

       ٦ظل٪ ًجب أن ًخضٖم َظا ؤلانالح الجباةي بدىاػ٫ الضولت للبلضًت ٖلى بٌٗ الًغابب التي حٗىص لها ، و 

 1.إٖاصة الىٓغ في وؿب جىػَ٘ الًغابب بُنها و بحن البلضًاث بالبدث ًٖ أخؿً وؿب مُب٣ت 

اصة ًٖ اهه ؾِؿمذ        إن اقترا٥ البلضًاث في الجباًت اإلادلُت و مغاحٗت جىػَ٘ الًغابب و وؿب جدهُلها ٍػ

بت و الىنى٫ إلى مغصوصًت أًٞل  ٘ مىاعصَا اإلاالُت ، مً قأهه ٦ظل٪ ج٣ٍغب ؤلاصاعة الجبابُت مً صاٞعي الًٍغ بٞغ

في الخدهُل ، اٖخباعا مً ٧ىنها ؾخهبذ أ٦ثر مؿؤولُت في جلبُت خاحاتها اإلادلُت زانت ، و إن طل٪ ؾُؤصي 

اهاث التي ج٣ضمها الضولت باإلياٞت إلى مغاحٗت جىػَ٘ الًغابب ووؿب  بالًغوعة إلى الخ٣لُو مً حجم ؤلٖا

ُت حضًضة مً أًٞل الٗمل ٖلى إٖاصة جثمحن اإلاىاعص الجبابُت  جدهُلها و ل٨ً ٢بل الخ٨ٟحر بئخضار يغابب و أٖو

 2.الحالُت 

       وأزحرا ًجب أن جلتزم الؿلُاث باؾخٛال٫ ٧امل إم٩اهُاتها و َا٢تها لخدهُل مضازُل الًغابب ٨ٞثحر منها ال 

غة بأ٢ص ى ٢ضع مم٨ً و مداعبت ْاَغة  ًدهل ألؾباب ٖضًضة ٣ٞبل البدث ًٖ مىاعص حضًت ًجب جدهُل اإلاخٞى

بي التي جٟىث ٖلى محزاهُت البلضًاث مبالٜ حض مٗخبرة و هي في أمـ الحاحت إليها وبظل٪  الٛل و التهغب الًٍغ

                                                           
الضولت –  ، مظ٦غة ماحؿخحر في إَاع مضعؾت الض٦خىعاٍ 2011/ 06/ 22 اإلاؤعر في 10 – 11 عوبخي هىع الهضي ، إنالح الجماٖاث ؤلا٢لُمُت في إَاع ٢اهىن  1

 .176 ، م 2013/ 2012 ، 1حامٗت الجؼابغ – و اإلاؤؾؿاث 
2 Gilles Carrez ; L autonomie Fiscal Des Collectivités Locales ;Revue F rencaisse Des Finances Publiques Les Nouveaux Chautiers De L’état 

Territorial ; L’autonomie Fascal Des Collectivités Locales ;L . G . j ; 2002 ; N° 103 / 2008 . P 67. 
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ت و الالػمت لحل مكا٧لها  ٞاإلنالح الجباًت اإلادلُت ٩ًىن اًجابُا و مىخجا إطا أٖضث له ٧اٞت الىؾابل الًغوٍع

٘ في مغصوصًتها في جد٤ُ٣ الاؾخ٣ال٫ اإلاالي   .ومً زم الٞغ

 . جفعيل الخعاون مابين البلدياث: الفزع الثاني 

٘ الخدضي الظي ًىاحه البلضًاث ،  ت و أؾاؾُت لٞغ         حٗخبر ٨ٞغة الخٗاون و الدكاوع بحن البلضًاث ج٣ىُت يغوٍع

ٞأمام اعجٟإ أٖباء و ج٩ال٠ُ اؾدثماعاث و اهجاػ بٌٗ اإلاغا٤ٞ و العجؼ اإلاالػم للبلضًاث ال ًب٣ى لهظٍ ألازحرة ؾىي 

اللجىء للخٗاون و الدكاع٥ ُٞما بُنها زانت اإلاخجاوػة منها العج٣اء بسضمتها و جأصًت خاحُاث مىاَىيها و ٢ض هٓم 

غ ال٣اهىهُت التي ًخم مً زاللها َظا ججؿُض و إعؾاء الخٗاون و الدكاع٥ بحن البلضًاث ُٞما  اإلاكٕغ الجؼابغي ألَا

 1. صٖم ٨ٞغة الخٗاون و الدكاع٥ بحن البلضًاث 215 في ماصجه ع٢م 10- 11بُنها ٣ٞاهىن البلضًت 

٤ اجٟا٢ُاث و ٣ٖىص ًهاص١ ٖليها  ما٫ اإلاسجلت في إَاع الخٗاون اإلاكتر٥ بحن البلضًاث ًٖ ٍَغ        وجىجؼ ألٖا

 مً ٢اهىن البلضًت اإلاكاع إليها ؾالٟا و ٖلى الٗمىم ؾِخىلى لخىُٓم جدضًض ق٩ل 216باإلاضاوالث َب٣ا لىو اإلااصة 

ا ومالُاتها و نهاًاتها و ٦ظل٪ ال٣ٗىص و اجٟا٢ُاث   2.َظٍ اإلاؤؾؿت وجىُٓم ؾحَر

 . جحسين و جكىين اإلاىارد البشزيت: الثالث الفزع 

ً ٖبر ال٨ثحر مً البلضًاث ال جسً٘ إَال٢ا لًىابِ  ٠ُ و الخ٩ٍى          إن اإلاالخٓاث في ٖملُاث الخُٗحن و الخْى

مُت اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن بل جسً٘ في ٚالب ألاخُان لالٖخباعاث ال جخماش ى و نالح الٗام إياٞت إلى  الخ٣ٍى

وحىص اعجٟإ في ٖضص اإلاؿخسضمحن ٖلى مؿخىي البلضًاث صون أي اٖخباع لل٨ٟاءة و مؿخىي اإلاؿخسضمحن ألامغ الظي 

ت مغجٟٗت خُث ججاوػث   3.مً إًغاصاث الٗاصًت   %70ًؤصي إلى اؾتهال٥ مؿخسضمي البلضًت ل٨خلت أحٍغ

ً مؿخسضميها و إَاعاتها  و جدؿحن  ىُت لخ٩ٍى         خُث ٢امذ وػاعة الضازلُت و البلضًت بئوكاء مغا٦ؼ َو

اعاث و  ا بدىُٓم ٖملُاث عؾ٩لت لهظٍ ؤلَا مؿخىاَا و ججضًض مٗلىماتهم و باقغث َظٍ البلضًت مً زال٫ مغا٦َؼ

٣ا لحاحُاث البلضًت ً و جدؿحن اإلاؿخىي و َظا ٞو  ، الن أصائها أنبذ مدل اهخ٣اص و جظمغ مً 4إٖضاص بغامج للخ٩ٍى

لبُت اإلاىخسبحن اإلادلُحن و بٗض نضوع اإلاغؾىم الخىُٟظ ع٢م  اإلاىاَىحن زانت ٖىضما وٗلم جىاي٘ اإلاؿخىي جأَُلي أٚل

ٟي إصاعة البلضًت اإلاؤعر في 334- 11  زُىة هدى جأؾِـ 20115/ 09/ 20 مخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي الخام باإلاْى

ٟي البلضًت خ٤٣ ٖضة مباصا منها  ُٟت ٖمىمُت إ٢لُمُت ٖلى قا٧لت الىٓام الٟغوس ي و ال٣اهىن ألاؾاس ي إلاْى لْى

                                                           
 . ، مغح٘ ؾاب٤ 10 – 10 مً ٢اهىن 215 اإلااصة   1
  .٢اهىن البلضًت ، مغح٘ ؾاب٤ ،216 ماصة  2
ان و ه٣اف  3 ت ، الخهي٠ُ الىمىطجي للجماٖاث اإلادلُت ، الخدىالث الا٢خهاصًت اإلادلُت َع ني  ) اخمض عخماوي ، حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ مجلت اإلاغ٦ؼ الَى

 . (146 ، م CENEAP 1999الجؼابغ ) ،  (للضعاؾاث و الخدلُل الخام بالؿ٩ان ة الخىمُت 
ً مؿخسضمي الجماٖاث اإلادلُت و جدؿحن مؿخىاَم و ججضًض 1995/ 18/02 اإلاؤعر في 59 – 95اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  4 ىُت لخ٩ٍى  اإلاخًمً إوكاء مغا٦ؼ َو

ضة الغؾمُت الٗضص    .10مٗلىماتهم ، الجٍغ
ٟي إصاعة الجماٖاث اإلادلُت ، اإلاؤعر في 334 – 11اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م   5 ضة الغؾمُت 2011/ 09 / 20 اإلاخٗل٤ بال٣اهىن ألاؾاس ي لخام بمْى ، الجٍغ

 .53الٗضص 



 (  covid 19)ميزانية البلدية في ظل أزمة كورونا:                                  الفصل الثاني 

 

 

47 

ظا ما  ٟي الجماٖاث ؤلا٢لُمُت في الىالًت و البلضًت َو ُٟت الٗمىمُت ؤلا٢لُمُت خُث ال ٞغ١ بحن مْى وخضة الْى

٠ إ٢لُمي الخى٣ل بؿهىلت بُنها  . ًيخج ألي مْى

ت وويٗها في إَاع هماطج  ٣خط ي خل مك٩لت البلضًت و ٖهغهت ؤلاصاعة أؾاؾا لخُٟٗل ٢ضعاث اإلاىاعص البكٍغ         ٍو

٤ مىٓىع ال٣ُإ الخام الباخث ًٖ ال٨ٟاءة و هجاٖت مما ٌؿخىحب حٗضًل  غ اإلاىعص البكغي ٞو حؿُحر و جٍُى

عي و الخىُٓمي جىزُا إليٟاء الىيىح ألا٦بر ٖلى الٗال٢اث بحن اإلاىعص البكغي اإلاىخسب باإلياٞت إلى  اع الدكَغ ؤلَا

ً و خل مكا٧ل ه٣و الخدٟحز اإلااصي للمؿخسضمحن م٘ ٞغى  ٠ُ و الخ٩ٍى خل مك٩لت ه٣و الخأَحر بالتر٦حز جْى

ت للبلضًت ووحىب وي٘ ٩َُل جىُٓمي لها ٖلى أؾاؽ  ُٟت حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ ج٣ىُاث الدؿُحر لحضًثت م٘ ٖمل ْو

زهىنُاتها مً احل جأؾِـ ٖمل إ٢لُمي ٌؿخجُب لبُئخه الاحخماُٖت الا٢خهاصًت الؿُاؾُت ومىذ  اؾخ٣اللُت 

إلاىخسب البلضًت في إٖضاص اله٩ُل الخىُٓمي و جىُٟظٍ م٘ ٢هغ صوع الؿلُت الىناًت ٖلى الخدٟحز و الاؾدكاعة 

ُت الخضماث التي ٣ًضمها ٣ٞ1ِ  غ ال٨ٟاءاث و جدؿحن هٖى  و في إَاع مغا٣ٞت ؾُاؾاتها ؤلانالخُت و لٛغى جٍُى

ً للٟترة  ٟيها جبيذ البلضًت إؾتراجُجُت ج٩ٍى :   جخمدىع ٖلى ه٣اٍ آلاجُت 2016 – 2015مْى

  ٠ ًجب أن ٩ًىن مىظ الخدا٢ه  : الاعخماد الخكىين اللاعدر و الخكىين الخحظيرر ً اإلاْى الاَخمام بالخ٩ٍى

٤ الٗام و ز٣اٞت الضولت ٦ما اهه ٌؿمذ له با٦دؿاب مٗاٝع و زبراث  بمىهبه ختى ًخم جغؾُش لضًه لث٣اٞت اإلاٞغ

٘ م٘ مهامه الجضًضة و اإلادُِ اإلانهي   .حؿمذ له بالخأ٢لم الؿَغ

 ٟحن التي حكٛل مىانب ووْاب٠ ٖلُا صوعا َاما في جىُٟظ و هجاح  : جكىين ؤلاطاراث جلٗب َظٍ الٟئت مً اإلاْى

ؤلانالخاث إط ج٣٘ ٖلى ٖاج٣هم مهمت وي٘ خحز الخىُٟظ ؾُاؾت الضولت الهاصٞت إلى جدؿحن و جغ٢ُت الخضمت 

ؼ الضوع ا٢خهاصي للبدث بالخىمُت  ٘ مىاعص البلضًت و حٍٗؼ الٗمىمُت ال ؾُما في ْل الخىحه الجضًض الغامي إلى جىَى

ً ال٣ُإ  اعاث ٌٗض مدىعا أؾاؾُا يمً إؾتراجُجُت ج٩ٍى ً َظٍ ؤلَا لُه ٞخ٩ٍى  .اإلادلُت ، ٖو

  الؾخٟاصة مً هخابج الخبراث و البدىر و  :(الخعليس العلي و جكىين اإلانهي  )الانفخاح على كطاعاث اإلاكىنت 

اعاث  ٟحن و ؤلَا ؼ مٗاٝع و زبراث اإلاْى . الضعاؾاث التي ج٣ىم به َظٍ ال٣ُاٖاث و التي مً قأنها إزغاء و حٍٗؼ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
ت البلضًت و صوعَا في زل٤ الخىمُت اإلادلُت ، أَغوخت ص٦خىعاٍ جسهو ال٣اهىن الٗام ، حامٗت ٢ؿىُُىت    اع ال٣اهىوي للمىاعص البكٍغ بً وػع١ َكام ، ؤلَا

 .277، م 2013/ 2014، 
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 : خالصت الفصل الثاني

        يهضٝ َظا الٟهل إلى صعاؾت و جدلُل أزاع اإلاالُت لجابدت ٧ىعوها ٖلى ؤلاًغاصاث و الى٣ٟاث اإلاالُت للبلضًت ، 

ت اإلاخٗل٣ت باإلاحزاهُت البلضًت و جدلُل أَم خؿاباتها اإلاالُت و مداؾبُت ،  مً زال٫ الخٗغى إلاسخل٠ اإلاٟاَُم الىٍٓغ

ا الؿلبُت ٖلى  اصة الى٣ٟاث ، التراح٘ في حجم اإلاىاعص و أزاَع ت مً هخابج أَمها ٍػ ول٣ض لخهىا في الٟهل مجمٖى

إًغاصاث مما اؾخىحب ٖلى البلضًت يغوعة اجساط خؼمت مً ؤلاحغاءاث و الخضابحر الٗاحلت المخهام الهضمت 

اإلاالُت للجابدت   
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 :ثمهيد 

ت إلايزاهُت البلسًت مً حُث دلائلها و أهىآها  وجحويرها و           ٌٔس ما دوىا ُٛما ػب١ السضاػت الىٍِط

سازها  ابت ٓليها و جأزير حائحت ٤ىضوها ٓليها وشل٧ مً دال٨ ؤلاػتراجُجُت اإلاخبٔت إٓل ٓملُاث جىُٜصها و الٟط

دللىا هصا الٜلل لسضاػت ميزاهُت بلسًت ٓـٔاؿت مً حُث زضاػت جٌب٠ُُت لىاٟٕ اإلايزاهُت في هل أظمت 

ُس   : و ػىدىاو٨ في هصا الٜلل مبحثين هما  (19 )٤ٛى

 .ج٠سًم بلسًت ٓـٔاؿت : اإلابحث الاو٨ 

  .( Couvid 19 )زضاػت جٌب٠ُُت لىاٟٕ ميزاهُت بلسًت ٓـٔاؿت في هل أظمت ٤ىضوها : اإلابحث الثاوي 
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  .ثقديم بلدية عشعاشة: املبحث ألاول 

ٕ ادخُاض ٓلى بلسًت ٓـٔاؿت هِطا للم٦اهت الهامت التي جحخلها مً هاحُت ال٘طبُت لىالًت مؼخ٘اهم و            ل٠س ٟو

 .هِطا إلم٦اهُاث ال٥بري التي ججىظ ٓليها داكت مً الجاهب الؼُاحي و الٜالحي 

 بطاقة غىية عن البلدية : املطلب ألاول 

 .ملحة ثاريخية : الفرع ألاول 

         حسخط مسًىت ٓـٔاؿت التي حٔخبر مً اإلاىا١ً الؼُاحُت الهامت بىالًت مؼخ٘اهم بـىاًئها اإلأطوٛت ٓلى 

ني و حتى الٔالمي وهي مسًىت ؿُسث حؼب اإلاؤضدين مً ٟبل الٔطب اإلاوٌهسًً ال٠ازمين مً  اإلاؼخىي الًى

ـاؾ ال٥ثيرة التي ٤اهذ جبنى هىا و هىا٢ و هي  ألاهسلؽ ٓلى هٜاٚ اإلاخىػٍ و ػمُذ بهصا الاػم وؼبت إلى ألٓا

ت مً الخـب وال٠ف   .ٓباضة ًٓ دُم ك٘يرة ملىٓى

اوي بالبلسًت والز ث       و٤ان الطومان مً اػخ٠ط بأضاهيها بسلُل آلازاض اإلاىحىزة بـاًئ داضبا  بمى٠ٌت والز ٍظ

الم التي جبٔس ًٓ الٔاكمت الىالًت بأ٣ثر مً  ا ، حُث ال ًعا٨ مُىاء الطومان أو ٣ما ٌٔٚط محلُا 90بٗى  ٤لم ؿٟط

و ٣صا بـاًئ الصخطي ل٦اٚ للٜط ؿما٨ اإلاسًىت الصي أكبح " ؿى٠ىض " بابىض الطومان ؿهسا بالحجطة اإلأطوٛت 

ر ٌُٔس هٜؼه   .ٌؼخٔمله الُىم الحطاٟت لبلٖى ألاضاض ي الاػباهُت ٤ىهه ٌٔس أٟطب ه٠ٌت و٣أن الخاٍض

       ٓـٔاؿت ج٠ٕ في مؼخ٘اهم و أٗلب ػ٦انها بـطتهم بُواء و ُٓىنهم ظضٟاء اللىن ألنهم و كلىا إلى مى٠ٌت 

 .بٜول ػُٜىتهم التي ضػذ ٓلى الـاًئ و ج٥ؼطث ٛخىظٓىا في اإلاى٠ٌت أكىلهم اػباهُت 

 ٤لم مً 40ٓـٔاؿت هصه اإلاسًىت الؼاحلُت الجمُلت اإلأطوٛت ببؼاًت ػ٦انها جتربٕ ٓلى ؿٍطٍ ػاحلي بٌى٨ 

الم مطوضا بـاًئ ػُسي ٓبس ال٠ازض وؼبت إلى الىلي اللالح ػُسي ٓبس ال٠ازض  ؿاًئ بحاضة ببلسًت و الز بٗى

بالبلسًت ٓـٔاؿت إلى ؿاًئ ػُسي لعجا٨ ببلسًت دوطة وهي ؿىاًئ في ٗاًت الطوٓت  و الجما٨ بـهازة ٣طمه 

: بلسًاث وهي  (04) الـلٝ ، ٗليزان و الىالًت ألام مؼخ٘اهم و جوم : و الًاث هي  (03 )ظاضها ، حٔس حل٠ت وكل بين 

ت ، دوطة  الم ، ه٠ماٍض  .ٓـٔاؿت ، والز بٗى

بلسًاث التي  (04) اػخ٠لذ البلسًت ٓـٔاؿت ًٓ زائطة ػُسي ٓلي و أكبحذ زائطة جوم 1991        وفي ػىت 

 .ش٣طهاها ػاب٠ا 

ت شاث الٌابٕ الجبلي و محازًت  و زائما بٔاكمت ُهطة ٓـٔاؿت ٣ما ًحلى لؼ٦انها حؼمُتها جتربٕ بلسًت ه٠ماٍض

ط ٓلى ؿىاًئ إال أنها جصخط بمىاُطها  إلاى٠ٌت بني ظهٌِؽ الخابٕ لىالًت ٗليزان و إن ٤اهذ هصه البلسًت ال جخٛى
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الٌبُُٔت الخالبت ظازتها حبا٨ الِهطة الـامذت ضوٓت و داكت أنها جحىي م٘اضة ال جعا٨ ٟبل اإلاؤضدين و محبي 

ت الٜطاؿُح ػىت  ر وهي اإلا٘اضة التي اضج٥ب ٛيها الٔسو الٜطوس ي أبـٕ حطائم هس إوؼاهُت أزط محٟط  أًً 1885الخاٍض

س ًٓ   . شخم 1150احٞط ما ًٍع

وزائما بهصه البلسًت ال٘ىُت بم٦ىهىظاتها اإلاذخلٜت هجس الجؼط الٔمالٞ الصي بني في الٔهس الٔثماوي و الصي ٌـبه 

٠ت بىائه اإلاىحىزة ٛٞى وازي ٣طامِؽ و ًطبٍ اإلاى٠ٌت ببلسًت  ٣ثيرا حؼط مسًىت ػُني الاػترالُت في هىسػت و ًٍط

خساء حُث لم ًخم جطمُمه إلى ًىمين هصا ، و  خي الهام ٓطهت إلاذخلٝ أؿ٦ا٨ الٓا ٓـٔاؿت ، ل٥ً هصا اإلألم الخاٍض

ٜا٨ ٟس  ألادٌط مً شل٧ ٛان مِٔم أٓمسجه ؤلاػمىدُت ٟس جم جحٌُمها مً ٟبل ال٥ثير مً اإلاىاًىين داكت ألًا

الحلى٨ ٓلى ب٠اًا حسًسًت و بُٔها لخجاض الىٜاًاث اإلأسهُت الصًً ٣ثٜىا مً وـاًاتهم في آلاوهت ألاديرة في ُل 

ابت ألاظمت مً أهل الادخلاق   .ُٗاب الٟط

 . ٤لم 290 ٤لم مطبٕ جبٔس ًٓ والًت الجعائط الٔاكمت بحىالي 62مؼاحتها 

 : جعريف بلدية عشعاشة  .1

           ٓـٔاؿت إحسي بلسًاث زائطة ٓـٔاؿت الخابٔت لىالًت مؼخ٘اهم ًحسها مً الـما٨ البحط ألابُى 

الم والًً مؼخ٘اهم و بلسًت الِهطة و الًت لـلٝ أما ٗطبا ٛخحسها بلسًت دوطة و  اإلاخىػٍ ومً الـٞط أوال بٗى

ت أي ًم٥ً ال٠ى٨ أنها جخمط٣ع في ٟلب ٓـٔاؿت ، ج٠سض اإلاؼاحت  ٓلى الجهت الجىىبُت جحسها بلسًت الى٥ماٍض

٠سض حٔساز  4400 ه٥خاض منها 6500 ٤لم أي ما ٌٔاز٨ 65ؤلاحمالُت لبلسًت ٓـٔاؿت ب   ه٥خاض كالحت للعضآت  ٍو

  ..2008 وؼمت حؼب إحلائُاث 30000الؼ٦اوي حىالي 

بت  با مً الٔطاُٟل الٌبُُٔت ، همً ػلؼلت ؿبه ًض مىاخ  )     ج٠ٕ بلسًت ٓـٔاؿت في ػهل ؿاػٕ دا٨ ج٠ٍط

ٌا  (البحط ألابُى اإلاخىػٍ  بين ػٜح ؿمالي لجبا٨ الِهطة و البحط ألابُى اإلاخىػٍ الصي ًمىح البلسًت ؿٍط

 . ٤لم 7ػاحلُا ًبلٙ ًىله 

ً م٠ط بلسًت جيؽ 80         جبٔس بلسًت ٓـٔاؿت ًٓ م٠ط والًت مؼخ٘اهم بما ٠ًاضب   90 (والًت الـلٝ  ) ٤لم ٓو

ً بلسًت ماظوهت و الًت ٗليزان حىالي   ٤لم ، ًخذلل جطاب البلسًت ؿب٥ت هامت مً الٌٞط الىالئُت و ٤50لم ٓو

م  ني ٟض ١ الًى  الصي ًومً اضجباي باإلاجا٨ الخاضجي ػىاء زادل الىالًت أو داضحها ٣ما أنها جحخىي ٓلى 11الٌٍط

ت  ٞط اإلاـ٠ٟى التي اهدـطث ب٥ثرة في آلاوهت ألاديرة بحُث جخومً هصه  (PISTE)ؿب٥ت أدطي للٌٞط البلسًت ًو

 .ألاديرة حٌُ٘ت ٤امل جطاب البلسًت و حؼهل الخى٠ل ٛيها ، ٣ما حؼاهم في اػخ٘ال٨ ا٣بر مؼاحت مً أضاهيها 

 :القيمة الاقحصادية و الفالحية ألراض ي بلدية عشعاشة  .2

ُت التربت و ٟسضتها ؤلاهخاحُت إلى   ه٥خاض جطبت حُسة و هي مىظٓت ٓلى الجهت ال٘طبُت 337.5             جلل هٓى

 ه٥خاض جطبت مخىػٌت ، و ج٠ٕ هصه ألاضاض ي ابخساءا مً الـما٨ 3000للبلسًت و بٔى اإلاىا١ً مً الـما٨ ، 
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 ه٥خاض جطبت هُٜٔت جبسأ  وج٠ٕ هصه ألاضاض ي ابخساءا مً الـما٨ 1064.5ال٘طبي إلى حسوز وازي ٣طامِؽ و 

 ه٥خاض جطبت هُٜٔت جبسأ مً وازي ٣طامِؽ إلى الحسوز الجىىبُت 1064.5الـطقي إلى حسوز وازي ٣طامِؽ و 

 .للبلسًت 

 

 .الهيكل الحىظيمي لبلدية عشعاشة : املطلب الثاوي 

 اله٦ُل الخىُِمي إلالالح البلسًت 

 ال٥خابت الٔامت 

 

ً             مللحت الخىُِم الٔام              اإلاللحت الخ٠ىُت                مللحت الحالت اإلاسهُت       مللحت اإلاالُت        مللحت اإلاؼخذسمين و الخ٦ٍى

   و اإلاحاػبت      

 

 م٥خب اإلايزاهُت          م٥خب الدؼُير       م٥خب مؼخذسمي   م٥خب الاهخذاباث        م٥خب الـؤون الث٠اُٛت             م٥خب الحالت اإلاسهُت 

اهُت  ىُت      الاحخمآُت و الٍط  و الحؼاباث              و الخجهيز الٔمىمي     البلسًت                   و الخسمت الًى

 

ت           ْٛط البيرومتري  اث                   ْٛط الاهخذاباث       ْٛط الـًط  ْٛط ألاحىض و اإلاىح   ْٛط بطامم الدـُ٘ل      م٥خب اإلاىآظ

ً                                                                                                                              الٔامت                           وضٟمىت الحالت                                        الخ٦ٍى

 

ت بالـطاًُٜت    م٥خب الل٠ٜاث    م٥خب اإلامخل٦اث        م٥خب الىِاٛت البلسًت          م٥خب البىاء والخٔمير             م٥خب اإلاىحت ؤلازاٍض

 الٔمىمُت                  البلسًت                    و البِىت 

 

اث  ت الٔمطان      ْٛط حؼُير الٌٟط  ْٛط مخابٔت البرامم     ْٛط الحِيرة و كُاهت     ْٛط اإلاؼاحاث     ْٛط أزواث الخٔمير     ْٛط ٟٛط

                                         الٔخاز               الخوطاء 
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 .ألاماهة  العامة : الفرع ألاول 

 مً اإلاطػىم 119 حؼُير ألاماهت الٔامت مً ًٚط ألامين الٔام الصي ًماضغ كالحُاجه الىاػٔت ٣ما هلذ اإلاازة 

 : ٓلى ما ًلي 1991 ٛبراًط 20الخىُٜصي اإلاؤضخ في 

 : ًخىلى ألامين الٔام للبلسًت جحذ ػلٌت الطئِؽ اإلاجلؽ الـٔبي البلسي ما ًأحي 

  حمُٕ مؼائل ؤلازاضة الٔامت. 

  ال٠ُام بئٓساز احخمآاث اإلاجلؽ الـٔبي البلسي. 

  ال٠ُام بدىُٜص اإلاساوالث. 

  ًال٠ُام بالخبلُٙ محاهط مساوالث اإلاجلؽ الـٔبي البلسي و ال٠طاضاث للؼلٌت الىكُت أما ٓلى الؼبُل أو م 

ابت   .أحل مماضػت ػلٌت اإلاىا٠ٛت و الٟط

  ابتها ت و الخ٠ىُت و الخيؼ١ُ بُنها و ٟض  .جح١ُ٠ إٟامت اإلالالح ؤلازاٍض

  ٜي البلسًت  .مماضػت الؼلٌت الؼلُمت ٓلى مُى

  .مصالح البلدية: الفرع الثاوي 

جخ٦ىن البلسًت مً ألاماهت الٔامت حـٚط ٓل ٓسة ملالح جيـأ ًب٠ا للحاحت إليها ، و إشا ٤ان ٟطاض الىظاضة 

م   اإلاخٔل١ بالخىُِم ؤلازاضي للبلسًت ًلىٕ ه٥ُال جىُِمُا همىشحُا 1981 أ٣خىبط 11 اإلاؤضخ في 6729السادلُت ٟض

ً ٛئن الىهٕ ٟس و٘ير مً كسوض ٟاهىن   مخٔل١ بالبلسًت و الصي هم ٓلى 10/11جدبٔه حمُٕ البلسًاث الًى

 ٓلى أن الخىُِم ؤلازاضي ل٦ل بلسًت ًخ٘ير بحؼب حجمها و اإلاهام اإلاؼىس إليها و بصل٧ ظا٨ 127 و 126مازجه 

 .الخىُِم الىمىشجي اإلاىحس 

لُه ػى٥خٜي هىا بالخٌٞط بالخىُِم ٣ما ُٓىاه مُساهُا و جىهُح مهام اإلالالح مثلما هي في الىاٟٕ  . ٓو

ٕ البلسًت و جدبٔها بسءا مً اػخ٠با٨ لٔطون إلى  : مصلحة الصفقات (1 جخ٥ٜل هصه اإلاللحت بئٓالن ًٓ مـاَض

ٗاًت  اهجاظ الل٠ٜت ، مطوضا باجٜاٞ مٕ اإلا٠او٨ و ما ًصحب شل٧ مً إحطاءاث  وتهخم هصه اإلاللحت أًوا 

ٕ البلسًت ، ألاؿ٘ا٨ الٔمىمُت ، م٦اجب البلسًت   .بالٔملُاث الخجهيز اإلاخٔل٠ت باإلاـاَض

ين منهم و :مصلحة املسحخدمين  (2 جخ٥ٜل هصه اإلاللحت بمخابٔت الحُاة اإلاهىُت للمؼخذسمين بالبلسًت ؤلازاٍض

ُاث ، مىح الىزائ١ و الـهازاث اإلاٌلىبت  ج٠ىُين وشل٧ ُٛما ًذم الخى٠ٍُ الخأديراث ، الُ٘اباث ، الٌٔل ، التٟر

 .٤الـهازة الٔمل 

اث ، إوـاء ٟىىاث : مصلحة الحقىية  (3 ٕ البلسًت ٤الخحسًس الٌٟط ت إلاـاَض جخ٥ٜل بالسضاػاث الخ٠ىُت و مٔماٍض

ىىاث اللٚط اللحي   .اإلاُاه ٟو
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جخ٥ٜل باجذاش الخسابير و إحطاءاث اإلاىاػبت للحٜاَ ٓلى هِاٛت البلسًت و جىُِم الى٠ل و : مصلحة الحىظيم  (4

ً اإلانهي و إزماحهم في الـ٘ل ً ػبابها الطاٗبين في الخ٦ٍى   .اإلاطوض ٓلى اإلاؼخىي إٟلُمها ، و٣صا ج٦ٍى

جخ٥ٜل بالٔملُاث التي جذم ال٠ٔاضاث ٓلى مؼخىي البلسًت مً مىح ضدم البىاء  : مصلحة الحتويي العقارر  (5

ت   .، حسجُل ال٠ٔىز البُٕ و ؿطاء ألاضاض ي وؿهطها ٓلى مؼخىي اإلاحاِٛت ال٠ٔاٍض

ت منها و اإلاى٠ىلت  : مصلحة ألامالك البلدية (6 ا باإلحلاء حطز ممخل٦اث البلسًت ال٠ٔاٍض جخ٥ٜل هصه اإلاللحت ػىٍى

ُس  مٕ ةو حٔمل ٓلى حؼُيرها و مخابٔت  ٤ل ما ًخٔل١ بها ٣ٔملُاث البُٕ و ؤلاًجاض  ولهصه اإلاللحت ٓالٟت ًو

 .مللحت الل٠ٜاث 

جخ٥ٜل بالجمٕ وسخ ٓلى اإلاجاالث و الجطائس اإلاذخلٜت دلىكا منها جل٧ التي  : مصلحة الحتثيق و ألارشيف (7

ت التي حطضتها البلسًت  سة الطػمُت بالسضحت ألاولى ، ٣ما وؼخ٠بل مذخلٝ الىزائ١ ؤلازاٍض جخٔل١ باإلزاضة مثل الجٍط

الخ و ج٠ىم بٜطظها و جليُٜها و جطجُبها و حِٜها في مذاظن الحّٜ مٔخمسة في ...مً مساوالث و ٟطاضاث و ؿهازاث 

ت الخٌب١ُ التي جدىاو٨ ألاضؿُٝ   .ٓملها ٓلى ال٠ىاهين و الخىُِماث ػاٍض

ُت أي  : مصلحة البىايات الفتضتية (8 ج٠ىم هصه اإلاللحت بحمالث جٜخِف مُساهُت إلاطاٟبت البىاًاث ال٘ير الـٓط

 . و اجذاش ؤلاحطاءاث اإلاىاػبت ضالتي ال جحترم ال٠اهىن و ٣صا مطاٟبت البىاًاث باالنهُا

جخلخم مهام هصه اإلاللحت في مؼ٧ سجالث الحالت اإلاسهُت اإلاُالز ، العواج ، : مصلحة الحالة املدهية  (9

اة وججسًس هصا السجالث في حالت ُهىض بىازض الخلٝ ٓليها ، ٣ما ج٠ىم بئكساض وزائ١ الحالت اإلاسهُت اإلاذخلٜت  الٛى

اة ، ؤلاٟامت 28التي جبلٙ ٓسزها   . وز٠ُت أهمها ؿهازة اإلاُالز ، الٛى

حؼدىس إلى هصه اإلاللحت اإلاهام شاث الٌابٔت احخمآُت مثل إؿطاٚ ٓلى ٓمُالث اهخذابُت :مصلحة السكان  (10

ين ، مخابٔت  ىُت ، ؤلاؿطاٚ ٓلت ملٜاث اإلاجاهسًً ، اإلاؼىين ، اإلأٟى ، حسجُل و إحلاء اإلأىُين بالخسمت الًى

 .ًلباث الؼ٥ً 

 هىا٢ جسادل بين مهام هاجين مللحخين حُث جخ٥ٜل ألاولى :مصلحة املالية امليزاهية و الحسابات  (11

بالخحلُل ؤلاًطازاث ، جحمُل ه٠ٜاث مذاللت الٔما٨ و ال٠ُام بالٔملُاث اإلاحاػبُت ٓلى اإلاؼخىي البلسًت و 

 .جخ٥ٜل الثاهُت بئٓساز اإلايزاهُاث ة الحؼاباث و ج٠ىم باإلحلائُاث في مجا٨ اإلاالي

 جخ٥ٜل هصه اإلاللحت باإلؿطاٚ ال٠اهىوي إبطام ال٠ٔىز :مصلحة املىازعات إلادارية و الشؤون القاهتهية  (12

ين  ت و مخابٔت هعآاث البلسًت مٕ ٗيرها مً ألاشخاق الٌبُُٔين ٤اهىا أو مٔىٍى  .ؤلازاٍض

الٔخاز ، : ٛطوْ هي  (04 ) جوم هصه اإلاللحت حِيرة البلسًت وجخ٦ىن مً :مصلحة العحاد و الصياهة  (13

 .اللُاهت ، أؿ٘ا٨ ، الخٌهير ، الىِاٛت 
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  : لجان املجلس الشعبي البلدر .1

 للمؼائل الخابٔت إلاجا٨ ادخلاكه و ال ػُما جل٧ 1ٌـ٦ل اإلاجلؽ الـٔبي البلسي مً بين أٓوائه ، لجان زائمت

 : اإلاخٔل٠ت بما ًلي 

  الاٟخلاز و اإلاالُت و الاػدثماض. 

  الصحت والىِاٛت و حماًت البِئت. 

  تهُئت ؤلاٟلُم و الخٔمير و الؼُاحت و اللىآت الخ٠لُسًت. 

  الطي و الٜالحت و اللُس البحطي . 

  اهت و الـباب ، ًحسز ٓسز اللجان السائمت ُٛما ًأحي  : الـؤون الاحخمآُت و الث٠اُٛت و الٍط

  وؼمت أو أٟل 20.000لجان باليؼبت للبلسًاث التي جبلٙ ٓسز ػ٦انها  (3 )زالر . 

  ٕوؼمت 50.000 إلى 20.001لجان باليؼبت للبلسًاث التي ًتراوح ٓسز ػ٦انها بين  (4 )أضب . 

  وؼمت 100.000  إلى 50.001لجان باليؼبت للبلسًاث التي ًتراوح ٓسز ػ٦انها  بين  (5 )دمؽ. 

  وؼمت 100.000لجان باليؼبت للبلسًاث التي ًٜٞى ٓسز ػ٦انها  (6)ػذ. 

جحسر اللجان السائمت بمساومت ملازٞ ٓليها بأٗلبُت أٓواء اإلاجلؽ الـٔبي البلسي بىاء ٓلى اٟتراح مً 

 .2ضئِؼُه

 حٔس  اللجىت هِامها السادلي و حٔطهه ٓلى اإلاجلؽ الـٔبي البلسي للملازٟت ًم٥ً اإلاجلؽ الـٔبي البلسي أن 

ٌـ٦ل مً بين أٓوائه لجىت داكت لسضاػت مىهْى محسز ًسدل في مجا٨ ادخلاكه ٣ما هى مبين في ال٠اهىن ، 

١ مساولت اإلاجلؽ اإلالازٞ  جدـ٦ل اللجىت الخاكت بىاءا ٓلى اٟتراح مً ضئِؽ اإلاجلؽ الـٔبي البلسي ًٓ ًٍط

ٓليها بأٗلبُت أٓوائه ، ج٠سم اللجىت مساولت اإلاجلؽ اإلالازٞ ٓليها بأٗلبُت أٓوائه ، ج٠سم اللجىت هخائم أٓمالها 

 3.لطئِؽ اإلاجلؽ الـٔبي البلسي 

ر اهتهاء اإلاهمت و أحا٨ اإلامىىحت للجىت الخاكت اإلاىلىق ٓليها في مازة   مً اػخ٥ما٨ 33ًحسز مىهْى و جاٍض

حت في   ، ًجب أن جومً حـ٥ُلت اللجان اإلاىلىق ٓليها في مازجين 5اإلاساولت اإلاحسزت لها4مهمتها باللٜت اللٍط

  .6 أٓاله جمثُال وؼبُا ٥ٌٔؽ التر٣ُبت الؼُاػُت للمجلؽ الـٔبي البلسي33و 32

                                                           
 . مخٔل١ بالبلسًت 10- 11 مً ال٠اهىن 31 اإلاازة  1
 .، هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب١ 31 اإلاازة  2
. هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب١، 32 اإلاازة  3
 .، هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب١ 33 اإلاازة  4
5
 . هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب١ ،34 المادة  

.  هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب١، 35اإلاازة  6
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     جيخذب ٤ل لجىت ضئِؼا مً بين أٓوائها ، جخجمٕ اللجان بىاءا ٓلى اػخسٓاء مً ضئِؼها بٔس إٓالم ضئِؽ 

ٝ 13اإلاجلؽ الـٔبي البلسي و ًم٥نها اللجىء إلى الاػدـاضة ًب٠ا ألح٦ام اإلاازة   ، جى٤ل ألاماهت الجلؼت إلى مُى

 .1مً البلسًت

 مً هصا ال٠اهىن  ج٦ىن الٔهسة الاهخذابُت مجاهُت 76مٕ مطآاة ألح٦ام اإلاازة :القاهتن ألاساس ي للمىحخب  .2

وه مالئمت بمىاػبت او٠ٔاز زوضاث اإلاجلؽ و جحسز ٣ُُٜاث جٌب١ُ هصه  ٌؼخُٜس اإلاىخذبىن مً ٓالواث و حٍٔى

١ الخىُِم   .2اإلاازة ًٓ ًٍط

ذ الوطوضي إلاماضػت ٓهستهم     واء في مجلؽ ؿٔبي البلسي الٟى ًجب ٓلى اإلاؼخذسمين مىح مؼخذسميهم ، ألٓا

ً اإلاىِمت للالح اإلاىخذبين مبرضا للُ٘اب مٕ  الاهخذابُت ، و ٌٔخبر الاػخسٓاء ألاؿ٘ا٨ اإلاجلؽ و زوضاث الخ٦ٍى

ذ اإلاذلم ألزاء 76مطآاة أح٦ام اإلاازة   مً هصا ال٠اهىن ، ًسٕٛ اإلاؼخذسم احط اإلاىخذب ٗير السائم م٠ابل الٟى

ٝ ًٓ الٔمل اإلاىلىق ٓلُه في هصه اإلاازة ػببا لٜسخ ٠ٓس الٔمل مً ًٚط  الٔهسة ، وال ًم٥ً أن ٌـ٦ل الخٟى

اإلاؼخذسم و ٌؼخُٜس اإلاىخذب مً ح٠ٞى اإلاطجبٌت بمؼاضه اإلانهي ًىا٨ ٤ل ٛترة اإلاذللت لٔهسجه الاهخذابُت و 

١ الخىُِم  ً وجحؼين 3جحسز ٣ُُٜاث جٌب١ُ هصه اإلاازة ًٓ ًٍط  ، ًلعم اإلاىخذب البلسي بمخابٔت زوضاث الخ٦ٍى

 .4اإلاؼخىي اإلاطجبٌت بالدؼُير البلسي اإلاىِمت للالحه 

 .جشكيل املجلس الشعبي البلدر : املطلب الثالث 

  :5رئيس املجلس الشعبي البلدر و القاهتن ألاساس ي الخاص بي (1

ًىما التي جلي  (15 )        ٌؼخسعي الىالي اإلاىخذبين ٟلس جىلِب اإلاجلؽ الـٔبي البلسي دال٨ الخمؼت ٓـط 

ٔلً ضئِؽ اإلاجلؽ الـٔبي البلسي مىلب ال٠ائمت التي جحللذ ٓلى أٗلبُت أكىاث  إٓالن هخائم الاهخذاباث ، َو

، ًطػل محوط جىلِب ضئِؽ 6الىادبين و في حالت حؼاوي ألاكىاث ٌٔلً ضئِؽ اإلاطشحت أو اإلاطشح ألاك٘ط مىه 

ت و اإلاىسوبُاث  ١ ؤلاللاٞ بم٠ط البلسًت و اإلالح٠اث ؤلازاٍض ٔلً للٔمىم ًٓ ًٍط اإلاجلؽ الـٔبي البلسي إلى الىالي َو

 . ٓليها في هصا ال٠اهىن 7البلسًت ، اإلاىلىق

ًىم الطئِؽ اإلاىخذب في مهامه بم٠ط البلسًت في ح٠ل ضػمي بحوىض مىخذبي اإلاجلؽ الـٔبي البلسي أزىاء حلؼت 

ًىما ٓلى أ٣ثر التي جلي إٓالن هخائم الاهخذاباث ٓىس حسور  (15)ٓلىُت ًطأػها الىالي أو ممثلت دال٨ الخمؼت ٓـط 

                                                           
.   مخٔل١ بالبلسًت 10- 11 مً ٟاهىن 36 اإلاازة  1
. ، هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب١ 37 اإلاازة  2
. ، هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب١ 38اإلاازة   3
. ، هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب١ 39اإلاازة   4
. ، هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب١ 64 اإلاازة  5
 .، هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب١ 65 اإلاازة  6
 .، هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب١ 66 اإلاازة  7
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 مً هصا 19حالت اػخثىائُت ح١ُٔ جىلِب ضئِؽ اإلاجلؽ الـٔبي البلسي بم٠ط البلسًت جٌب١ُ أح٦ام اإلاازة 

 .1ال٠اهىن 

أًام التي جلي  (8 )ٌٔس محوط بين ضئِؽ اإلاجلؽ الـٔبي البلسي اإلاىتهُت ٓهسجه و الطئِؽ الجسًس دال٨ الثماهُت 

جىلِبه و جطػل وسخت مً اإلاحوط إلى الىالي ، ًحوط بصل٧ اإلاجلؽ الـٔبي البلسي ًحسزه مومىن و دلائم 

١ الخىُِم   .2هصا اإلاحوط ًٓ ًٍط

 ٓطن حا٨ ًٓ وهُٔت البلسًت أمام أٓواء 3      ٠ًسم ضئِؽ اإلاجلؽ الـٔبي لبلسي الصي حسزث ٓهسجه

 : أو ٓسة هىاب الطئِؽ ٦ًىن ٓسزهم  ٣ما ًلي   (2)مجلؽ اإلاىخذب ، ٌؼآس ضئِؽ اإلاجلؽ الـٔبي هائبان 

  م٠آس  (9)إلى حؼٔت  ( 7) باليؼبت للبلسًاث شاث اإلاجلؽ الـٔبي البلسي اإلاخ٦ىن مً ػبٔت  (2)هائبان. 

  (11)هىاب باليؼبت للبلسًاث شاث اإلاجلؽ الـٔبي البلسي اإلاخ٦ىن مً احس ٓـط  (3)زالزت.  

  ٕم٠ٔسا  (15)هىاب باليؼبت للبلسًاث شاث اإلاجلؽ الـٔبي البلسي اإلاخ٦ىن  (4 )أضب. 

  م٠ٔسا  (33) هىاب باليؼبت للبلسًاث شاث اإلاجلؽ الـٔبي البلسي اإلاخ٦ىن مً زالزت و زالزين  ( 5)دمؼت. 

  ائٝ هىاب الطئِؽ دال٨ 4ٌٔطن ضئِؽ اإلاجلؽ الـٔبي البلسي  ٟائمت اإلاىخذبين الصًً ادتراهم لـ٘ل ُو

لبُت اإلاٌل٠ت للمجلؽ الـٔبي البلسي  (15 )الخمؼت ٓـط  ًىما ٓلى ألا٣ثر التي جلي جىلِبه للملازٟت ٓليها باأٗل

 ، ًخم اػخذالٚ هائب الطئِؽ اإلاخىفي أو اإلاؼخ٠ل أو اإلا٠ص ي أو اإلامىْى ٟاهىهُا 69في حسوز ما جىم ٓلُه اإلاازة 

ى إموائه للالح هىاب الطئِؽ في حسوز اإلاهام اإلاى٤لت  حؼب هٜؽ ألاؿ٦ا٨ ًم٥ً ضئِؽ اإلاجلؽ الـٔبي جٍٜى

 .لهم 

  ضئِؽ مجلؽ الـٔبي بلٜت زائمت إلاماضػت ٓهسجه الاهخذابُت بمذخلٝ ضئِؽ اإلاجلؽ الـٔبي البلسي 5 ًخْٜط 

ائٜه بىائب ضئِؽ إشا اػخحا٨ ٓلى ضئِؽ حُٔين مؼخذلٝ له ، ٠ًىم  ذ في أزاء ُو الصي حلل له ماوٕ مٟؤ

 .اإلاجلؽ الـٔبي البلسي بخُٔين احس هىاب لطئِؽ و إن حٔصض شل٧ احس أٓواء اإلاجلؽ الـٔبي البلسي 

  ًٓ ًخٔين ٓلى ضئِؽ اإلاجلؽ الـٔبي البلسي اإلاؼخ٠ل زٓىة اإلاجلؽ لالحخماْ لخ٠سًم اػخ٠الخه و جثبُذ

١ مساولت جطػل إلى الىالي جلبح  ر 6ًٍط ت اإلأٜى٨ ابخساءا مً جاٍض  اػخ٠الت الطئِؽ مجلؽ الـٔبي البلسي ػاٍض

 .اػخالمها مً الىالي ًخم إللاٞ اإلاساولت اإلاخومىت جثبُذ اػخ٠الت اإلاجلؽ الـٔبي البلسي بم٠ط البلسًت 

 .73ٌٔس مخذلُا ًٓ اإلاىلب ضئِؽ اإلاجلؽ الـٔبي البلسي اإلاؼخ٠ل الصي لم ًجمٕ اإلاجلؽ ًب٠ا للمازة 

                                                           
.  مخٔل١ بالبلسًت10  - 11 مً ٟاهىن 67 اإلاازة  1
  .،هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب١ 68 اإلاازة  2
. ، هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب١ 69 اإلاازة  3

.   ، هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب70١اإلاازة  4 
.  ، هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب71١اإلاازة   5
.  ، هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب72١اإلاازة   6
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 .(Covid 19)دراسة ثطبيقية لتاقع ميزاهية بلدية عشعاشة في ظل أزمة لتروها : املبحث الثاوي 

ٕ ادخُاضها في هصه السضاػت ٓلى بلسًت ٓـٔاؿت والًت مؼخ٘اهم لخ٦ىن ٣ُٔىت جذؤها لسضاػت مٕ ٓطن  ٟو

مىاظهت هسه البلسًت بىْى مً الخحلُل و جبُان جٌىضاث ٤ل مً الى٠ٜاث و ؤلاًطازاث و شل٧ بج٥م أهمُت هصه 

 .البلسًت 

 : مليزاهية بلدية عشعاشةرثحليل قسم الخسيي:املطلب ألاول 

ت واٟٕ حؼير اإلاىاز اإلاالُت الخاكت ب٠ْط الدؼيي  ٓلى مؼخىي بلسًت ٓـٔاؿت ػى٠ىم بخحلُل ٤ل مً ضٟلس مٔٛط

ؤلاًطازاث و الى٠ٜاث الخاكت بهصا ال٠ؼم باػخٔطان أهم اإلالازض اإلاالُت التي حٔخمس ٓليها هصه البلسًت في حٌُ٘ت 

ً ٓلى ًٞط جىظَٔها ٓلى مذخلٝ هصه البلسًت   .ه٠ٜاتها مط٣ٍع

وجخحسز ٛترة هصه البلسًت ٓلى حٌُ٘ت ه٠ٜاتها بئًطازاتها اإلاحسزة في اإلايزاهُت و ٌـتري وحىبا جح١ُ٠ الخىاظن بُنهما 

 .أزىاء جىُٜصها اهٌالٟا مً زوض الصي جحص ى به البلسًاث في اإلاؼاهمت في ججؼُس دٍ الخىمُت ٓلى مؼخىي اإلاحلي

 : مليزاهية بلدية عشعاشةرثحليل إيرادات قسم الخسيي:الفرع ألاول 

 . لبلسًت ٓـٔاؿت ػٚى ه٠ىم بسضاػت جٌىض إًطازاتها ض           ٟبل ال٠ُام بخحلُل ٟؼخم الدؼيي

 (مبالٙ بالسًىاض الجعائطي ) إلايزاهُت بلسًت ٓـٔاؿت ضجٌىض إًطازاث ٟؼم الدؼيي:(1 - 3)الجسو٨ 

 ضإًطازاث الدؼيي الؼىىاث

2018 322355512,45 

2019 269365,01 

2020 248207315,42 
 .2020 إلى 2018الحؼاب ؤلازاضي لبلسًت ٓـٔاؿت ػىىاث مالُت مً :اإلالسض

م  لبلسًت ٓـٔاؿت ٓٚط ج٦ىض ملحَى مٕ ضًخطح أن إًطازاث الدؼيي (1 - 3)            مً دال٨ ٟطاءجىا لجسو٨ ٟض

زج 322355512,45 حىالي 2018 في ضجصبصب هُٔٝ دال٨ الؼىىاث ألاضبٔت ألاديرة ٛبٔسما ٤اهذ إًطازاث الدؼيي

زج وحـ٦ل 248207315,42 إلى 2020 لخٔاوز الاضجٜاْ مً حسًس في 2019زج ػىت ٠ٛ269365,01س اهذٜوذ إلى 

لي إلايزاهُت ٓـٔاؿت حُث جخمثل هصه اإلاىاضز عي مذخلٝ اإلاىح إٓاهاث اإلامىىحت  اإلاىاز الخاضحُت أهم ملسض جمٍى

مً ميزاهُت السولت وكىسٞو الومان و الخوامً للجمآاث  الىحلُت وميزاهُت البلسًت وبٔى اإلاؤػؼاث 

و ًمثل وظن هصه اإلاىاضز في مجمْى مىاضز البلسًت و مؤؿط أ٣ثر جحسًسا الؤسام الاػخ٠اللُت ،الٔمىمُت ألادطي 

اإلاالُت الح٠ُ٠ُت  ًؤزط ٓلى اػخ٠اللُت اجذاش ال٠طاضاث وضػم الخٌٍ و اػتراجُجُاث وجحسًس ألاهساٚ ٛهي بمثابت 

ٓامل نهم في بيُت ميزاهُت هئُلت حسا ًى٧ أن ه٠ى٨ أن هامـُت في إحمالي مىاضز البلسًت و هصا ما ػىىضحه 
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إجبآا في الجساو٨ الخالُت مً دال٨ جبُان ٟىة بيُت اإلاىاضز دال٨ الؼىىاث ألاضبٔت الؼاب٠ت الص٣ط و م٠ساض 

 .مؼاهمتها قي إحمالي مىاضز البلسًت 

 

م   (.اإلابالٙ بالسًىاض الجعائطي ) جٌىض مؼاهمت اإلاىاضز الجبائُت في إًطازاث ٟؼم الدؼُير  : (2- 3 )الجسو٨ ٟض

                                    الؼىىاث  

الخص٣ير بئًطازاث 

حسو٨ )الدؼُير 

01) 

2018       2019 2020 

322355512,45 269365,01 248207315,42 

 اليؼبت  اإلابالٙ  اليؼبت اإلابالٙ  اليؼبت اإلابالٙ اإلاىاضز الجبائُت 

الطػم ال٠ٔاضي 

(760) 

106210,00 0,032 %75014,00 0,02 %126645,40 0,05 %

الطػم ٓلى 

اليـاي اإلانهي 

(762) 

110212797,57 3,41 %11463614,40 4,25 %7662176,82 0,03 %

الطػم ٓلى 

 )ال٠ُمت اإلاواٛت

750) 

1012596,80 0,31 %639831,90 0,23 %608804,16 0,002 %

بت  الوٍط

الجعاُٛت 

 762.1الىحُسة

11303859,03 3,5 %1165443139,28 4,32 %8601781,88 3,46 %

مجمْى إًطازاث 

 الجبائُت 

23445463,00 7,27 %23832779,58 8,84 %16999408,26 6,84 %

 
 2020 إلى 2018الحؼاب ؤلازاضي للبلسًت ٓـٔاؿت لؼىىاث اإلاالُت مً : اإلالسض 

م  ًخطح لىا أن إًطازاث الجبائُت للبلسًت ٓـٔاؿت ٓلى  (2-3)مً دال٨ جحلُلىا إلحلائُاث اإلابِىت في حسو٨ الٟط

ا مً ػىت  ًى٨ السضاػت جخميز باإلاؼاهماث الوئُلت حسا في إحمالي اإلاىاضز البلسًت ٣ما أنها حـهس جصبصبا ملحُى

ٜي جٜخ٠ط ألوـٌت  بُت ألنها بلسًت شاث ًابٕ ٍض ُت هٍط ألدطي ًطحٕ شل٧ ل٠لت ألاوـٌت الاٟخلازًت التي حـ٦ل أٓو



دراسة ميدانية لميزانية البلدية عشعاشة:                                                   الفصل الثالث   
 

 

61 

 ثالاٟخلازًت ؤلاػتراجُجُت مً حُث جخىظْ اإلاؼاهماث اإلاخاحت بيؼب مخٜاوجت و ٓلُه ًم٥ً إٌٓاء اػخيخاحا

 :الخالُت 

مً إحمالي %  0,03حتى   %  3,41حُث ًحخل الطػم ٓلى اليـاي اإلانهي اليؼبت ألا٣بر حُث جتراوح مابين    

إًطازاث الدؼُير دال٨ الؼىىاث ألاضبٔت و هصا ضاحٕ إلى ٤ىن بلسًت ٓـٔاؿت ٌ٘لب ٓليها اليـاي الخجاضي و 

بت الجعاُٛت الىحُسة اليؼبت الثاهُت اإلاؼاهمت  ألخسماحي الخاهٕ في أٗلبُت لىِام الطبح الجعافي زم جحخل الوٍط

ل ميزاهُت البلسًت و ل٥ً هي هُٜٔت م٠اضهت بالطػم ٓلى اليـاي اإلانهي ٛهي ال جخجاوظ   دال٨ %  3,46في جمٍى

بي و ٟلت  ازة التهطب و ال٘ف الوٍط بت ٓمىما إلى ٍظ الؼىىاث ألاضبٔت و ًم٥ً إضحاْ هصا الاهذٜان في هصه الوٍط

جطاحٕ ألاوـٌت أما بيؼبت لباقي اإلاىاضز ألادطي مً الطػم ال٠ٔاضي و الطػم ٓلى ال٠ُمت اإلاواٛت جب٠ى وؼبت 

ل اإلايزاهُت هُٜٔت حسا حُث جتراوح ما بين   مما ًؤ٣س هٔٝ هصه %  0,002 إلى    %   0,31مؼاهمتها في جمٍى

ل ميزاهُت البلسًت  . اإلاىاضز في جمٍى

م  اإلابالٙ بالسًىاض ) جٌىض مسادُل ألامال٢ و هاجم ألاؿ٘ا٨ و مؼاهمتها في إحمالي إًطازاث الدؼُير  : (3-3)الجسو٨ ٟض

  . (الجعائطي 

مجمْى اإلاسادُل ألامال٢  هاجم الاػخ٘ال٨  مسادُل اإلامخل٦اث  إًطازاث الدؼُير  البلسًت 

 و هاجم ألاؿ٘ا٨

%  اإلابلٙ %  اإلابلٙ %  اإلابلٙ 

2018 322355512,45 175868252,05 0,54 %00 0,01 %200.533.40 0,14 %

2019 269365869,01 11420662,36 0,23 %00 0,03 %452,945.60 0,36 %

2020 248207315,42 106791895,99 0,43 %53.000.00 0,01 %1.054.090,40 0,076 %

   
  .2020 إلى 2018الحؼاب ؤلازاضي لبلسًت ٓـٔاؿت لؼىىاث اإلاالُت مً : اإلالسض 

و مً دال٨ اإلأٌُاث الجسو٨ ٤ل ًدبين لىا بىهىح أن مسادُل ألامال٢ مؼاهمتها هئُلت حسا م٠اضهت بمجمْى 

 مً إحمالي إًطازاتها بِىما % 0,54 حُث بل٘ذ وؼبت2018مىاضز الدؼُير و التي سجلذ أٓلى ُٟمت لها في مىاظهت 

          %0,23 حُث بل٘ذ وؼبت 2019مؼاهماث باقي الؼىىاث ٤اهذ أٟل حُث سجلذ أزوى وؼبت مؼاهمت في 

  مً إحمالي  %0,03مً إحمالي مىاضز ٟؼم الدؼُير ، بِىما هىاجم الاػخ٘ال٨ سجلذ أٓلى وؼبت مؼاهمت ج٠سض ب 

     %0,01 باليؼبت ٟسضث 2020 و 2019 و سجلذ أزوى مؼاهمت لها في ٓام ٣2019مىاضز الدؼُير دال٨ ػىت 

       %0,076ٓلى الٔمىم ٛان مسادُل ألامال٢ و هىاجم الاػخ٘ال٨ سجلذ في مجملها أٟص ى مؼاهمت ال جخٔسي 

 و هصه اليؼبت هُٜٔت حسا ما ًؤ٣س ٓلى 2018مً إحمالي إًطازاث الدؼُير و ٤ان هصا  مً دال٨ الؼىت اإلاالُت 
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٠ت ٗير مباؿطة باإلدال٨ بال٠آسة الخىاظن اإلاالي و ٣صا  اٛخ٠اض للمىاضز الصاجُت و محسوزًتها و الصي ًؤزط بالٌٍط

اػخ٠اللُت اإلاالُت للبلسًت و الصي ًٜؼط باإلاحسوزًت أمال٢ اإلاىخجت للمسادُل حُث أنها ج٠خلط ٓلى محالث شاث 

ًابٕ الخجاضي في مِٔمها و البٔى منها محالث شاث ًابٕ ػ٥ني مؤحط بالـ٦ل ال٦امل و هصه اليؼبت مً 

ً أو جحلُلها في ػىىاث %0,01الخحلُالث  ال جخجاوظ    مً إحمالي الخ٠سًطاث ألاولُت بؼبب تهطب اإلاؼخأحٍط

الح٠ت بِىما هىاجم الاػخ٘ال٨ ج٠خلط ٓلى الٔائساث اإلاخحلل ٓليها مً الدؼُير الصاحي لـب٥ت اإلاُاه اللالحت 

ا ػىي    .  مً إحمالي الخ٠سًطاث أولُت بؼبب تهطب اإلا٦لٜين %0,01للـطب و ال جحلل منها ػىٍى

م مً محسوزًتها هى ي     ومً بين أػباب ألادطي التي أزث ٗل  هٔٝ ٓائساث ألامال٢ بلسًت ٓـٔاؿت بالٗط

اث ألامال٢ و سجالث الجطز ٓلى مؼخىي البلسًت  م مً وحىز سجالث محخٍى اهذٜان أػٔاض ؤلاًجاض اإلاٌب٠ت ٛبٗر

م  إال أن اإلألىماث التي جخومنها ال ح٥ٔؽ الىهُٔت الح٠ُ٠ُت للممخل٦اث و ال حؼمح باالػخ٘ال٨ ال٠ٔالوي لها ٗض

وحىز حٔلُماث جىم إٓازة جثمين اإلامخل٦اث و جحؼين أػٔاض ال٥طاء و اإلأاًير الىاحب اػخ٘اللها ٜٛي ما ًذم 

ذ الحالي ٌٔخبر مبلٙ ضمعي و شل٧  أػٔاض ال٥طاء لم جطاحٕ و لم جحين مىص ػىىاث حُث أكبح مبلٙ ال٥طاء في الٟى

 .ضاحٕ لٔسم جٌب١ُ أػٔاض اإلاخٔاٚض ٓليها أو اإلأمى٨ بها 

إهاٛت إلى جبني مبلٙ اإلاىخجاث بؼبب ألاػٔاض العهُسة اإلاٌب٠ت ٓلى الاػخ٘ال٨ زون جحُين إهاٛت إلى التهطب 

اإلا٦لٜين و أحُاها جحلُلها في ػىىاث الح٠ت هٜؽ الش يء ًىٌب١ ٓلى مؤدطاث زٕٛ  ال٥طاء إلى ٓسة ػىىاث حُث 

 .جلجا البلسًت في ال٥ثير مً أحُاها إلى الٔسالت و ٟس حؼخ٘ٞط ال٠واًا ٓسة ػىىاث 

باإلهاٛت إلى ؤلاًطازاث الجبائُت و مسادُل ألامال٢ و هاجم الاػخ٘ال٨ هىا٢ باقي ؤلاًطازاث التي حؼاهم في إًطازاث 

اهاث و اإلاؼاهماث اإلامىىحت مً ميزاهُت السولت  الدؼُير لبلسًت ٓـٔاؿت و جخمثل هصه ألاديرة في الخحلُالث و ؤلٓا

وكىسٞو الومان و الخوامً للجمآاث اإلاحلُت و ميزاهُت الىالًت و ميزاهُت الهُئاث ألادطي باإلهاٛت إلى هاجم 

 . ػىىاث اإلاالُت و مخمثل في ٛىائى الؼىىاث الؼاب٠ت أو جحلُالث الؼىىاث  الؼىىاث الؼاب٠ت و الح٠ٞى اإلاثبخت
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م   ( .اإلابالٙ بالسًىاض الجعائطي ) وؼبت مؼاهمت باقي ؤلاًطازاث مىاضز الدؼُير لبلسًت ٓـٔاؿت  : ( 4- 3 )الجسو٨ ٟض

الؼً

 واث 

جحلُالث و  إًطازاث الدؼُير

 إٓاهاث داضحُت 

ممىىحاث كىسٞو 

 م.الخوامً ج

هاجم الؼىىاث  مىاضز شاجُت أدطي 

 اإلاالُت الؼاب٠ت

 

 

%  اإلابلٙ%  اإلابلٙ%  اإلابلٙ%  اإلابلٙ%  اإلابلٙ

2018 3223555

12,45 

13,83 141047

776,28 

13,8

3 

918864

62,60 

37,87 38434

768,82 

4,27 1342

0000

0,75 

44,03 

2019 2693658

65,01 

19,40 207844

50,87 

19,4

0 

131321

611,08 

43,39 58940

683,01 

3,55 9856

6703,

74 

34,02 

2020 2482073

15,42 

14,65 843897

1,70 

14,6

5 

864851

87,65 

46,99 70546

352,62 

6,03 9592

8975,

77 

32,33 

 
  .2020 إلى 2018الحؼاب ؤلازاضي لبلسًت ٓـٔاؿت لؼىىاث اإلاالُت : اإلالسض 

 

م  هالحّ اإلاىاضز الخاضحُت م٦ىهت مً جحلُالث و إٓاهاث و اإلاؼاهماث  (4-3 )مً ال٠طاءة ألاولُت للجسو٨ ٟض

ل  اإلامىىحت مً ميزاهُت السولت و كىسٞو الومان للجمآاث اإلاحلُت و ميزاهُت الىالًت جمثل وؼب مٔخبرة في جمٍى

ميزاهُت البلسًت ٓلى ٥ٓؽ اإلاؼاهمت هاجم الؼىىاث اإلاالُت الؼاب٠ت في ميزاهُت البلسًت وهى باإلاثابت ٛىائى إًطازاث 

تها اإلاحسز بل جم جحلُلها مؤدطا و ًطحٕ  مح٠٠ت ٓىس ٗل١ الؼىت اإلاالُت اإلاىتهُت و مسادُل لم ًخم جحلُلها في ٟو

ىت في جحلُل هصه ؤلاًطازاث   .ػبب شل٧ إلى جماًل هلالح البلسًت و دٍع

و بالخالي وؼخيخم مً دال٨ اليؼب الؼاب٠ت أن اإلاىاضز الخاضحُت اإلاذخلٜت جحخل ا٣بر وؼبت مً مجمْى أما ُٛما 

ًذم اإلاىاضز الصاجُت للبلسًت مً مسادُل اإلامخل٦اث و هىاجم الاػخ٘ال٨ ٛهي ال حؼاهم محدـمت و هئُلت في 

 و باليؼبت لٔائساث و هىاجم الاػخ٘ال٨ اوحب 2018مجمْى ؤلاًطازاث إش ال جخجاوظ في أٟص ى حسوزها  في مىاظهت 

ٓلى البلسًاث أن تهخم بالخٔبئت ٤ل مىاضزها و إم٦اهُاتها الصاجُت و اػخ٘اللها اػخ٘ال٨ ٠ٓالوي زون إهما٨ أي منها 
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حتى ج٥مل اإلاىاضز الجبائُت و ج٥مل زًٓ ميزاهُت البلسًت و ج٠لُم مً حجم اإلاىاضز الخاضحُت و جىحُه هصه 

ٕ مىخجت للمسادُل   .ألامىا٨ الػدثماضها في مُازًً أدطي و مـاَض

  .ثحليل هفقات الخسيير مليزاهية البلدية عشعاشة: الفرع الثاوي 

    جخٔسز أوحه ؤلاهٜاٞ في ميزاهُت البلسًت ٓلى مذخلٝ اإلالالح اإلاباؿطة و ٗير اإلاباؿطة الخابٔت لها و ًم٥ً إًجاضها 

 : و ادخلاضها في الجسو٨ الخالي 

م   (.اإلابلٙ بالسًىاض الجعائطي ) ه٠ٜاث ٟؼم الدؼُير  : (5-3 )الجسو٨ ٟض

ؤلاٌٟاْ الى٠ٜاث  اليؼبت أٓباء اإلاؼخذسمين  ه٠ٜاث الدؼُير الؼىىاث

 ٟؼم الخجهيز
 اليؼبت 

2018 268604504,60 65529155,23 24,39%  17616923,34 6,55 %

2019 214532004,61 65880958,00 30,70 %21686275,19 10,10 %

2020 185203677,32 65647515,59 35,44 %22049124,07 11,90 %
 .2019 إلى 2016الحؼاب ؤلازاضي لبلسًت ٓـٔاؿت لؼىىاث اإلاالُت : اإلالسض 

م  م  (5- 3 )مً دال٨ الجسو٨ الٟط ًخطح أن بلسًت  (5-3) و بالىِط إلاىاضز البلسًت اإلاـاض إليها في الجسو٨ ٟض

ٓـٔاؿت هجحذ لحس آلان في جح١ُ٠ الخىاظن اإلاالي ال٠ائم ٓلى اإلاىاضز الخاضحُت ٓبر مماضػت ػُاػت ج٠ـُٜت و 

جذُٜى الى٠ٜاث في ُل اإلاىاضز اإلاخاحت و ٓلى الٔمىم ٛمً دال٨ الجسو٨ هالحّ أٓباء اإلاؼخذسمين حسجل 

م جطاحٕ اإلاسجل في   م٠اضهت بالباقي الى٠ٜاث أما بذلىق الاٟخٌاْ قي ه٠ٜاث ٟؼم 2018اضجٜاْ ُٟاس ي ٗض

  مً إًطازاث %24,39 مىه ٓلى هطوضة اٟخٌاْ ب 198 ػُما اإلاازة 11- 10الخجهيز ٟس هم ٟاهىن البلسًت 

لها ل٠ؼم الخجهيز و الاػدثماض و ٠ًسض هصا الاٟخٌاْ ب   مً ؤلاًطازاث ٟؼم الدؼُير ًب٠ا %6,55الدؼُير و جحٍى

ل 16للىظاضي اإلاـتر٢ اإلاؤضخ في  سة الطػمُت الٔسز 2020 أٍٛط  حتى جخم٥ً البلسًت مً جح١ُ٠ حس أزوى 27 الجٍط

 .مً الاػدثماض لٜائستها اإلاالُت و ًحِى هصا الاٟخٌاْ بأهمُت ٣بيرة 

     في ميزاهُت البلسًت و اهٌالٟا مً الجسو٨ أٓاله ًخطح لىا أن الاٟخٌاْ ٌـهس جأضجحا دال٨ الؼىىاث ألاضبٔت 

 2020 ٣مٔس٨ ٓام لِؼخ٠ط في الؼىت اإلاالُت % 30,70 إلى 2019و 2018اهذٜى  دال٨ الؼىىاث %  ٤24,39ان  

ازة ه٠ٜاث الدؼُير ٓلى حؼاب ه٠ٜاث الخجهيز و جطاحٕ حجم اإلاىضز في ُل %   35,44ٓىس    و ًبرض هصا التراحٕ بٍع

الؼُاػت الخ٠ـُٜت اإلاماضػت مً ٟبل الح٦ىمت ما أزطث ٓلى ؤلاهٜاٞ الٔام ٓمىما حُث اهٌطث البلسًت إلى 

 .الخ٠ُس بالحس ألازوى لالٟخٌاْ 

أما بالخلىق باقي ه٠ٜاث الدؼُير ألادطي و اإلا٦ىهت مً ملاٍضٝ الدؼُير الٔام و اإلالاٍضٝ اإلاطجبٌت باألمال٢ 

باء الاػخثىائُت  ت و اإلاى٠ىلت و مذخلٝ ألٓا ازة و الى٠لان مً الؼىت ألدطي و هصا ...ال٠ٔاٍض الخ جخأضجح بين الٍع

 .مطجبٍ بحجم وـاي البلسًت ٦ٛلما ظاز جسدل البلسًت ٤لما ظازث حاحاتها لألمىا٨ و ال٥ٔؽ صحُح 
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  .ثحليل قسم الحجهيز مليزاهية البلدية محل الدراسة: املطلب الثاوي 

ت و ال٠ُام باالػدثماضاث في حسوز  ٕ جىمٍى          حؼاهم البلسًت في جح١ُ٠ الخىمُت اإلاحلُت مً دال٨ اهجاظ مـاَض

إٟلُمها الج٘طافي و هصا باػخٔما٨ مىاضزها اإلاحلُت إهاٛت إلى اإلاىاضز الخاضحُت ٟلس جحلُل بيُت ٟؼم الخجهيز و 

ج٠ُُم ٟؼم حؼُير آخمازاث اإلاالُت اإلاطكىزة لها ج٠ىم بخحلُل ٤ل مً إًطازاث و ه٠ٜاث هصا ال٠ؼم دال٨ 

الؼىىاث ألاضبٔت محل السضاػت و ؤلاؿاضة ٛان اإلاخ٘يراث التي جحِى اهخمامىا لهصا الخحلُل مطجبٌت أػاػا 

اهاث الخاضحُت هِطا ألهمُتها في إًطازاث ٟؼم الخجهيز إلايزاهُت بلسًت ٓـٔاؿت   .باالٟخٌاْ و ؤلٓا

 .ثحليل إيرادات الحجهيز مليزاهية البلدية محل الدراسة : الفرع ألاول 

م   ( . اإلابالٙ بالسًىاض الجعائطي ) جٌىض إًطازاث ٟؼم الخجهيز إلايزاهُت البلسًت ٓـٔاؿت  : ( 6 – 3 )الجسو٨ ٟض

 إًطازاث الخجهيز  الؼىىاث 

2018 245940989,92 

2019 156681080,93 

2020 135122729,45 
 .2020 إلى 2018الحؼاب ؤلازاضي لبلسًت ٓـٔاؿت لؼىىاث اإلاالُت مً :            اإلالسض 

م  ًىضح التراحٕ في إًطازاث ٟؼم الخجهيز في ميزاهُت بلسًت ٓـٔاؿت ًى٨ ٛترة السضاػت و  (6 – 3 )الجسو٨ ٟض

ًٜؼط هصا الاهذٜان في إًطازاث ٟؼم الخجهيز إلى اهذٜان بىاقي الاهجاظ اإلاطحلت مً الؼىىاث اإلاالُت الؼاب٠ت و 

ل ٟؼم الخجهيز و الخ٠ُس بالح  ألازوى و مً أهم ؤلاًطازاث التي زاهذٜان ُٟمت الاٟخٌاْ مً إًطازاث الدؼُير لخمٍى

اهاث الخاضحُت ، اإلامىىحت مً ٟبل السولت في  جحلل ٓليها البلسًت في ٟؼم الخجهيز و إلى حاهب الاٟخٌاْ هجس ؤلٓا

 .و إٓاهاث كىسٞو الخوامً للجمآاث اإلاحلُت و إٓاهاث الىالًت  (PCD)إًاض بطامم اإلاذٌٌاث البلسًت للخىمُت 
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م  ل الخاضجي في إحمالي إًطازاث ٟؼم الخجهيز الٔمىمي  : (7- 3 )الجسو٨ ٟض اإلابلٙ بالسًىاض ) مؼاهمت الخمٍى

  .(الجعائطي 

إًطازاث  البلسًاث 

 الخجهيز

 إٓاهاث الىالًت CGSCLإٓاهاث  PCDإٓاهاث 

%  اإلابلٙ%  اإلابلٙ%  اإلابلٙ الؼىىاث

2018 245940989

،92 

141047776,2

8 

57,35

 %

91886462,60 37,36

 %

10279876,39 4,17 %

2019 156681080

،93 

207844508,7 13,26

 %

131321611,0

8 

8,38 %24279876,39 15,49

 %

2020 135122791

،45 

8438971,70 6,24 %86485187,65 64,00 34515876,34 25,54

 %
  .2020 إلى 2018الحؼاب ؤلازاضي لبلسًت ٓـٔاؿت لؼىىاث اإلاالُت :                                                            اإلالسض 

م  إن إٓاهاث ممثلت في اإلاذٌٌاث البلسًت للخىمُت حـ٦ل مىضز هاما  (7 – 3 )ًخطح لىا مً دال٨ الجسو٨ ٟض

ل ٟؼم الخجهيز في ميزاهُت البلسًت حُث جحخل اإلاطجبت ألاولى لخبلٙ وؼبتها     زم 2018 في اإلاىاظهت %   57,35لخمٍى

 لخٔاوز اضجٜآها في %   13,26 مسجلت اهذٜان ملحَى حُث سجلذ وؼبت مؼاهمت ب   2019جطاحٔذ في 

   .%     6,24 وؼبت  2018مىاظهت 

 بيؼبت 2020           أما بذلىق إٓاهت كىسٞو الخوامً للجمآاث اإلاحلُت و إٓاهت الىالًت سجلذ في اإلاىاظهت 

ت م٠اضهت بباقي ملازض ٟؼم الخجهيز%     5,16مىذٜوت حسا ال جخجاوظ    .  في مجملها و شل٧ ٛهي مجطز إٓاهاث ضمٍع

 

  .هفقات الحجهيز العمتمي:الفرع الثاوي 

م         .(اإلابلٙ بالسًىاض الجعائطي  ) في ه٠ٜاث ٟؼم الخجهيز PCDمؼاهمت الاٟخٌاْ و إٓاهاث  : (8- 3 )الجسو٨ ٟض

 

 PCDآاهاث  الاٟخٌاْ لى٠ٜاث الخجهيز و الاػدثماض ه٠ٜاث الخجهيز  الؼىىاث

%  اإلابلٙ%  اإلابلٙ

2018 180172723,33 17616923,34 9,77 141047776,28 78,27 

2019 52568473,14 21686275,19 41,25 20784450,87 39,53 

2020 81661582,73 22049124,07 0,27 8438971,70 10,33 

 .2020 إلى 2018الحؼاب ؤلازاضي لبلسًت ٓـٔاؿت لؼىىاث اإلاالُت  :  :اإلالسض
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م  إن وؼبت مؼاهمت الاٟخٌاْ لى٠ٜاث الخجهيز و الاػدثماض في حٌُ٘ت ه٠ٜاث  (8-3 )ًخطح لىا مً دال٨ الجسو٨ ٟض

 %41,25اضجٜٔذ ب 2019 و في مىاظهت 2018 في مىاظهت %9,71الخجهيز مىذٜوت حسا إش سجلذ أٓلى ُٟمت لها 

طحٕ ػبب هصا الادخال٨ إلى جطاحٕ اإلاىاضز 0,27 حُث بل٘ذ وؼبت 2020لدـهس اهذٜان ًُٜٝ في مىاظهت   ٍو

ازة ه٠ٜاث  الجبائُت و٣صا مىحت مٔازلت الخىظَٕ بالدؼاوي التي حٔبران مخ٘يرجان أػاػِخان في زالت الاٟخٌاْ ة ٍظ

 .الدؼُير مما ألعم البلسًت الخ٠ُس بالحس ألازوى لالٟخٌاْ 

ل ٟؼم الخجهيز مٔخبرة و م٠بىلت لجس ما حُث سجلذ  ل٥ً م٠ابل هجس أن وؼبت مؼاهمت إٓاهاث السولت في جمٍى

 و هىا 10,33 حُث سجلذ 2020 و اٟل وؼبت مؼاهمت في مىاظهت 78,28 ب 2018أٓلى وؼبت مؼاهمت لها في 

في  (الاٟخٌاْ  )زلُل ٓلى أن بلسًت ٓـٔاؿت حٔخمس ٓلى اإلاىاضز الخاضحُت أ٣ثر مً آخمازها ٓلى مىاضزها الصاجُت 

ل بطامجها الخىمىي ب٠ؼم الخجهيز الٔمىمي في ميزاهُتها   .جمٍى

 .ميزاهية بلدية عشعاشة بين الحتازن و العجس : املطلب الثالث 

 و إُهاض اإلاىاظهت الٔامت و 2020           في هصا ػٚى وؼخٔطن الحؼاب ؤلازاضي لبلسًت ٓـٔاؿت للؼىت اإلاالُت 

٣صا حؼاباث ٟؼم الدؼُير بىْى مً الخٜلُل و حؼاباث ٟؼم الخجهيز بـ٦ل حجم وواٟٕ الخىاظن اإلاالي و مسي 

 .حىزجه 

  .ثحليل املتازهة العامة للميزاهيات البلديات محل الدراسة: الفرع ألاول 

م  ؼم الدؼُير في الحؼاباث لبلسًت ٓـٔاؿت لؼىت اإلاالُت  : (9-3 )الجسو٨ ٟض اإلابلٙ  ) 2020اإلاىاظهت الٔامت ٟو

  .(بالسًىاض الجعائطي 

 اإلابالٙ  ؤلاًطازاث  اإلابالٙ  الى٠ٜاث 

 248207315,42 ه٠ٜاث الدؼُير 185203277,32 ه٠ٜاث الدؼُير 

 135122729,45 ه٠ٜاث الخجهيز 81661582,73 ه٠ٜاث الخجهيز 

 383330044,87 اإلاجمْى 266864860,05 اإلاجمْى 

             - ٛائى ؤلاًطازاث 11646784,82 ٛائى ؤلاًطازاث 

مجمْى مدؼاوي في 

 الى٠ٜاث إًطازاث 

مجمْى مدؼاوي في  383326644,87

 الى٠ٜاث إًطازاث

383326644,87 

 .2020 إلى 2018الحؼاب ؤلازاضي لبلسًت ٓـٔاؿت لؼىىاث اإلاالُت  :  :اإلالسض

  :2020الفائض املتازر 

  الٜائى اإلاىاظي ًخ٦ىن مً ٛائى ؤلاًطازاث ٟؼم الدؼُير مواٚ إلُه ٛائى ؤلاًطازاث ٟؼم الخجهيز 

  7179285643 +63003688 =          2020الٜائى اإلاىاظي ٨ 

  185203677,32 = (ٟؼم الدؼُير  )اهجاظاث الى٠ٜاث 
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  405094091 = ( الجبائُت +الصاجُت  )اإلاىاضز السادلُت 

اهاث  )اإلاىاضز الخاضحُت    9087963000 = (اإلاىح و ؤلٓا

  ل السادلي في ه٠ٜاث اإلاىجعة اهجاظاث ه٠ٜاث ٟؼم الدؼُير / مجمْى اإلاىاضز السادلُت = وؼبت مؼاهمت الخمٍى

 =405094091 / 8777683973 = 4,62%  

  ل الخاضجي لى٠ٜاث اإلاىجعة = مىجعاث ه٠ٜاث ٟؼم الدؼُير / اإلاىاضز الخاضحُت = وؼبت مؼاهمت الخمٍى

9087963000 /8777683973 = 103%  

  ل الصاحي في حٌُ٘ت ألاحىض = أٓباء اإلاؼخذسمين / مجمْى اإلاىاضز السادلُت = وؼبت مؼاهمت الخمٍى

405094091/3487580992 =11,62% 

  ل السادلي في إًطازاث الدؼُير = إًطازاث الدؼُير / مجمْى اإلاىاضز السادلُت = وؼبت مؼاهمت الخمٍى

405094091 /14641512585 =2,76%. 

  ٟؼم إًطازاث الدؼُير / مجمْى اإلاىاضز الخاضحُت = وؼبت مؼاهمت اإلاىاضز الخاضحُت في إًطازاث الدؼُير =

9087963000 /14641512585 =62,07%. 

  قسم الخسيير 

م   ٟؼم الدؼُير : (10-3)الجسو٨ ٟض

 اإلابالٙ  ؤلاًطازاث  اإلابالٙ  الى٠ٜاث 

مىخىحاث _70 29994777,00 ػلٕ و لىاظم - 60

 الاػخ٘ال٨

548500,00 

هاجم ألامال٢ - 71 3646176,76 ملاٍضٝ اإلاؼخذسمين - 61

 الٔمىمُت 

8203298,75 

جحلُالث و - 73 15898244,25 هطائب و ضػىم - 62

 إٓاهاث 

282775,00 

ملاٍضٝ ٓلى ألامال٢ - 63

ت و اإلاى٠ىلت   ال٠ٔاٍض

ممىىحاث - 74 65647515,59

كىسٞو الومان و 

الخوامً للجمآاث 

 اإلاحلُت 

12169900000 

هطائب ٗير - 75 2028,9000 مؼاهماث و حلم- 64

 مباؿطة 

2557798,83 

 17158620,60 هطائب مباؿطة - 76 _ مىح و إٓاهاث - 65
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 1700000 هاجم اػخثىائي - 79 1239194000 ملاٍضٝ الدؼُير الٔام - 66

 55916160,40 هاجم اػخثىائي - 82 _ الومان للجمآاث اإلاحلُت - 68

   109060015 أٓباء اػخثىائُت - 69

الاٟخٌاْ لى٠ٜاث الخجهيز و - 83

 الاػدثماض 

22049124007   

 248207315,42 مجمْى ؤلاًطازاث  185203677,31 مجمْى الى٠ٜاث 

  ٛائى الى٠ٜاث  63003638,1 ٛائى ؤلاًطازاث 

 

  قسم الحجهيز: 

م   .ٟؼم الخجهيز  : (11-3 )الجسو٨ ٟض

 اإلابالٙ  ؤلاًطازاث اإلابالٙ الى٠ٜاث 

اٟخىاء اإلاى٠ىالث و - 214

 الٔخاز ال٥بير 

الاٟخٌاْ مً - 100 285600000

 إًطازاث الدؼُير 

1051294000 

 PCG 1440512198إٓاهت السولت - 105 1762833218 أؿ٘ا٨ حسًسة - 230

 / إٓاهت الىالًت - 1051      / جللُحاث ٣بري - 231

إٓاهت كىسٞو - 1052  

 الخوامً  

/ 

الخلٚط في - 212  

 ال٠ٔاضاث 

3042888 

 /  7179285643 ٛائى ؤلاًطازاث 

 9227718861 مجمْى ؤلاًطازاث  2048433218 مجمْى الى٠ٜاث 
 . 2020الحؼاب ؤلازاضي لبلسًت ٓـٔاؿت لؼىت اإلاالُت مً : اإلالسض 
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 . آليات ثفعيل املتارد املالية للبلدية: الفرع الثاوي 

 .آلُاث جُٜٔل الخىُِمُت و ال٠اهىهُت  .1

      إن هجاح ؤلاكالح اإلاالي للجمآاث اإلاحلُت مطجبٍ بمسي إكالح حهاظها ؤلازاضي و شل٧ بآخباض أن الجاهب 

البـطي ٌؼاهم في الؼير الحؼً للمىاضز اإلاالُت ٓلى هصا ألاػاغ ٛخُٜٔل زوض البلسًت ٌؼخسعي وحىز أٛطاز ٓلى 

ت و جٌب١ُ ٟىاهين البلسًت ًم٥نها مً ةزضحت ٓالُت مً اإلاهاضة و ال٥ٜاءة ٛاالهخمام باإلحطاءاث الخىُِمي  و ؤلازاٍض

ججاوظ العجع السائم إلايزاهُتها و ٌؼهم في جح١ُ٠ الخىمُت اإلاحلُت و لصا ًيبغي ٓلى السولت مطاحٔت ٓالٟاتها بالبلسًت 

ت ٣ىِام احخماعي ٟاهىوي ، ٛالبس أن ًى١ٜ مٕ الىاٟٕ الاحخماعي و الاٟخلازي و  و إٓازة الىِط في هِام الالمط٣ٍع

طها لبلٖى ألاهساٚ اإلاؼٌطة و جٜازي الٔطاُٟل مً  ت الىػائل التي ًجب جٛى الؼُاس ي حتى ًدؼنى للبلسًت مٔٛط

 :دال٨ ما ًلي 

  خباض لليـاي الخىمىي للجمآاث اإلاحلُت  .إٓازة الٓا

  إٓازة الىِط في جىُِم البلسًاث ومحاولت ججمُٔها. 

  ت  .ٛخح ٛطوْ و مالح١ إزاٍض

  ط ٓالٟت السولت بالبلسًت  .مطاحٔت جٌٍى

  يُت ت و جذلُم زوضاث ج٦ٍى  . جىمُت وجُٜٔل أزاء اإلاىاضز البـٍط

  مـاض٣ت اإلاجخمٕ اإلاسوي في جُٜٔل حط٣ت الخىمُت و إضػاء مبسأ الـٜاُٛت. 

  جُٜٔل حٔاون اإلاـتر٢ بين البلسًاث. 

  .آلُاث الخُٜٔل اإلاحلُت .2

مي ٌؼدىس  السضاًت حسًسة و ًىضح السوض  ل اإلاحلي و شل٧ بئٓساز بطهامم أو مذٌٍ ج٠ٍى حُ٘ير أهماي الخمٍى

 .الجسًس للبلسًت 

  بي  .محاضبت ال٘ف الجبائي و جُٜٔل ألازواث الخحلُل الوٍط

  بي و اؿترا٢ البلسًت في وهٔه  .جحؼين ٛٔالُت الىِام الوٍط

  زٓم الاػدثماض اإلاالي اإلاحلي 

  جطؿُس الى٠ٜاث و جثمين ؤلاًطازاث. 

  زٓم اإلاىاضز باللجىء الاٟتران. 

  ابت ٓلى اإلاا٨ الٔام ع الٟط  .حٍٔع

  ُت  الثرواث و الؼباحت و ألاوـٌت اإلاحلُت  .جٟط
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 :خالصة الفصل 

             جمثل الجمآاث اإلاحلُت الخلُت ال٠آسًت في الخىُِم ؤلازاضي ؤلاٟلُمي الجعائطي و ج٠ىم بخلبُت حاحُاث 

ألاػاػُت للمىاًىين اإلا٠ُمين محلُا ، ومً احل الؼير الحؼً إلالالح هصه الهُئاث و ًترجب ًٓ شل٧ كٚط 

ير مىاضز اإلاالُت لخٌُ٘ت هصه الى٠ٜاث ، ومً احل  ه٠ٜاث ٓمىمُت واحبت السٕٛ و بسوضها ، حؼعى هصه ألاديرة لخٛى

١ُ بين ما ػِى١ٜ وما ػُحلل مؼخ٠بال جسون شل٧ في وز٠ُت حؼمى اإلايزاهُت   .الخٛى

        ومً دال٨ اػخٔطاهىا إلايزاهُت البلسًت اجطح لىا أن هىال٧ إًطازاث حٔىز ٤لُا للبلسًت و أدطي حعئُت ، 

 .حـتر٢ ٛيها مٕ ٗيرها باإلهاٛت إلى مبالٙ مالُت جحلل ٓليها في ؿ٦ل إٓاهاث 

         إال أن اإلاالحّ هى عجع الجمآاث اإلاحلُت دلىكا البلسًت ًٓ حٌُ٘ت ه٠ٜاتها بؼبب ٟلت شح مىاضزها و 

داكت في ُل حائحت ٤ىضوها ، وجذبٌها في اإلاسًىهُت التي ازطوا ٓلى ػير وـاًها و جٌب١ُ بطامجها و أكبح العجع 

 . اإلاىاظن مالظما لٔسة ػىىاث 
 

 

 

 
 

 

  



 

 الخاتمة
 

 

 



 خاتمة 

 

 

73 

ت و الاظخلالٌ اإلاالي ،     ت جخمخع بالشخصُت اإلاعىٍى ت ئداٍس ت فهي كاعذة ال مشهٍض      حعخبر البلذًت هُئت مدلُت ئداٍس

مىدذ لها وافت الصالخُاث التي ججعل منها أداة للخذمت الىػىُت و التي حعخبر ججعُذ للذًملشاػُت ، حعمذ 

للمىاػىين في حعُير شإونهم العمىمُت ، و جذاس البلذًت مً ػشف مجلغ مىخخب ًخمثل في اإلاجلغ الشعبي البلذي 

و الهُئت الخىفُزًت وهي سئِغ اإلاجلغ الشعبي البلذي و هىابه ، ٌعخبر هزا ألاخير الجهاص ألاظاس ي في البلذًت ئطافت 

ئلى أن سئِغ اإلاجلغ ٌعخبر آلامش بالصشف الىفلاث و مىكع العلىد و ًلىم  باعذاد اإلايزاهُت بمعاعذة أعظاء الجهاص 

الخىفُزي الزًً ٌعملىن العلىد و ًلىمىن على جدلُم الخىاصن اإلاالي مً خالٌ مبذأ جدصُل ؤلاًشاداث زم صشف 

الىفلاث فميزاهُت البلذًت هي أداة اإلافظلت و الفعالت لدعُير أمىاٌ هزه ألاخيرة ووطعها خيز الخؼبُم فهي مشهىهت 

بخدلُم ؤلاًشاداث و دفع الىفلاث اإلاخىكعت و اإلاشخص بها مً خالٌ اإلايزاهُت و بالخالي لخىفُز اإلايزاهُت ال بذ على 

ألاعىان اإلايلفين بها أن ًخلُذوا بالىصىص اللاهىهُت و الخىـُماث اإلاخعللت بدىفُزها ، ومً هىا جخدلم الغاًت مً 

جششُذ الىفلاث العامت و مىخهى رلً هى جدلُم اهبر كذس مً الىفع العام في أكشب آلاجاٌ و بأكل الخيالُف و 

  .ثأخعً الاداءا

          أما فُما ًخص أظباب العجض اإلاالي إلايزاهُت البلذًت فيان مً الؼبُعي أن هبدث فيها ووجذها أنها جخمدىس 

ع  (راجُت  )خٌى أظباب داخلُت  و أخشي خاسجُت ال كبل البلذًاث بها ، و على سأط اللائمت هجذ الىمى العَش

لىفلاتها هعبب مباشش ًلف وساء وكىع اإلايزاهُت في العجض خُث ظبب بذوسه معبباث فشعُت أخشي هزهش منها و على 

وجه الخصىص الخعذًالث اللاهىهُت التي أطُفذ على واهل البلذًت مهام و معإولُاث لم جىً مىجىدة مً كبل،  

 وان  هزا مً جهت و مً جهت ملابلت السجفاع هفلاث البلذًت ، هجذ 19خصىصا خالٌ فترة جائدت وىسوها وىفُذ 

اهخفاض في ؤلاًشاداث الزي ٌعىد بالذسجت ألاولى ئلى عذم هشاء ممخلياث البلذًت بعبب الحجض الصحي و هزا ما 

أدي ئلى الاخخالٌ في الخىاصن بين هفلاتها و ئًشاداتها ، وهزا مً خالٌ اظخعشاض ميزاهُت البلذًت مدل الذساظت 

 بىىع مً الخدلُل مع جدذًذ أخيام العجض و الفائع اإلاىاصي و التي ًثبذ الخفاوث بين 2020 ئلى 2018للخىاصن 

 . حجم ؤلاًشاداث البلذًت الزاجُت جذ هبير

 (19)            ومً خالٌ الذساظت التي كمىا بها خٌى مىطىع دساظت ميزاهُت البلذًت في ؿل أصمت وىسوها وىفُذ 

ت أو مً خالٌ الذساظت الخؼبُلُت التي كمىا  بالخؼشق ئلى جمُع جىاهب اإلاىطىع ظىاء مً هاخُت مىدعباث الىـٍش

 .بها قي بلذًت عشعاشت 

 :تمكنا من الوصول إلى عدة نتائج 

  البلذًت جخظع لشكابت الىصُت و جخخلف العلؼت الىصُت خعب عذد العيان أو أهمُت اإلالاػعت ؤلاكلُمُت . 
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  هىان فشق بين اإلايزاهُت الذولت و ميزاهُت البلذًت على أظاط ميزاهُت الذولت لِغ لها اإلاشخلت ؤلاطافُت للميزاهُت

 .على عىغ ميزاهُت البلذًت فهي جخيىن مً اإلايزاهُت ألاولُت و ؤلاطافُت 

  ًخم ئعذاد اإلايزاهُت ألاولُت(BP)  خم حعذًل الىفلاث و ؤلاًشاداث خالٌ العىت اإلاالُت فبل البذء العىت اإلاالُت ، ٍو

م اإلايزاهُت ئطافُت    .(BS)، خعب الىخائج العىت العابلت عً ػٍش

  م الدعُير اإلاالي كبل حعذًل الخىكعاث اإلاذسجت في اإلايزاهُت ٌعخبر الحعاب ؤلاداسي وظُلت مشاكبت ٌعمذ بخلٍى

م اإلايزاهُت ؤلاطافُت   .ألاولُت عً ػٍش

  خم جلُُمه مً ػشف سئِغ اإلاجلغ الشعبي البذي ، أمام ًخىلى ألامين العام للبلذًت باعذا مششوع اإلايزاهُت ، ٍو

 .اإلاجلغ للمصادكت علُه 

  ذ على اإلايزاهُت ألاولُت كبل  أهخىبش مً العىت اإلاالُت التي حعبم ظىت جىفُزها ، أما اإلايزاهُت 31ًخم لخصٍى

 . جىان مً العىت اإلاالُت التي جىفز فيها 15ؤلاطافُت فُصىث عليها كبل 

  ئن عملُت الالتزام و لخصفُت و ألامش بالذفع ًخم اهجاصها بصفت مىخـمت مً ػشف سئِغ اإلاجلغ الشعبي

عاث و  (ألامش بالصشف  )البلذي للبلذًت عشعاشت  خُث جيىن الىزائم اإلاثبخت اإلاىفعت اإلاخىكعت مً الدشَش

ت اإلافعٌى ، و اإلالحلت بالحىالت التي جدمل جأشيرة اهجاص الخذمت ، باطافت ئلى مصذاكُت ألامش  الخىـُماث العاٍس

 .بالصشف ، اإلاالئمت إلاذاوالث اإلاجلغ الشعبي البلذي الزي اهخخبه ، وهزا ئمظاؤه اإلاىاظب الزي جم ئًذاعه 

  ئن جىفش آلُاث الشكابت الذاخلُت و الخاسجُت على بشامج ؤلاهفاق العام بالبلذًت ، ًإدي ئلى جششُذ الىفلاث

 .خُث جدلم ألاهذاف اإلاشجىة 

  ًللذ أزشث الىطعُت الصحُت الاظخثىائُت التي جىكشها البالد بعبب جائدت وىسوها على ميزاهُت البلذًت م

خالٌ جشاجع اإلالحىؾ في ؤلاًشاداث الزاجُت ملابل اسجفاع حجم الىفلاث هـير الجهىد اإلابزولت إلاجابهت ألاصمت 

 .الىبائُت 

  ٌآزاس العلبُت على ئًشاداث البلذًت ازش جشاجع في اليشاغ اإلانهي و الاكخصادي اإلاسجل على وجه الخصىص خال

 . و اإلاخفاكم بعبب أصمت الصحُت اإلاشجبؼت بجائدت وىسوها 2019عام 

  غير أهه بالشغم مً التراجع الحاد في حجم اإلاىاسد اإلاالُت للبلذًت خالٌ فترة الجائدت ئال اهه اإلاعخىي العام

 .للىفلاث عشف اظخلشاس 

  الخىصُاث  : 

 :       مً خالٌ هخائج الخىصل ئليها مً خالٌ هزه الذساظت ًمىً أن هلذم الاكتراخاث الخالُت 

  على البلذًت ئجباع خؼت جذًذة جشجىض على جثمين اإلاىاسد اإلادلُت و جششُذ ؤلاهفاق اإلادلي مً جهت و جشظُخ

ت ووطع خؼؽ جىجيهُت و التي ًخعين  ع الاظدثماٍس اث للمشاَس الذًملشاػُت الدشاسهُت في اخخُاس و جدذًذ ألاولٍى

 .مشاعاتها عىذ ئعذاد اإلايزاهُت ألاولُت 
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  ت في الجاهب البششي باعخباسه كائذ و مدشن مً أجل الىجاح في ئعذاد و جىفُز ميزاهُت للبلذًت وجب الاظدثماٍس

ين و اإلاىخخبين اإلادلُين على خذ العىاء  ً اإلاعخمش لإلداٍس  .الخغُير مع الترهيز على الخيٍى

  ال بذ مً الاظدثماس في اإلاىسد البششي الىفء عل معخىي اإلادلي بدُث ال بذ مً طشوسي خُاصة اإلاىخمين

 .للبلذًت إلاإهالث علمُت و فىُت و جلىُت مع اإلاهام اإلاىولت لها و مع مخؼلباث الىاكع و العصش 

  العمل على ئًجاد هـام ٌعمذ بخلم جى مً الخعاون مابين البلذًاث ، على ألاكل مابين البلذًاث الذائشة أو

 .الىالًت الىاخذة ، و ئن لضم ألامش جعل هزا الىـام الضاوي و جدذًذا كُما ًخص جبادٌ وظائل الاهجاص ؿشفُا 

  م الاظخفادة مً جمُع اإلاىاسد كصذ ئخذار جىاصن بين الىفلاث و ؤلاًشاداث وهزا وطع خؼؽ مدىمت عً ػٍش

ً ئػاساث مإهلت و  ال ًأحي ئال مً خالٌ الشكابت الصاسمت التي جمىع ظىء الدعُير و الاظخغالٌ الالعلالوي بخيٍى

 .فعالت جماسط مهامها بصفت جُذة 

  آفاق الدراسة: 

 :في ألاخير ًمىً اعخباس هزا البدث بذاًت لذساظاث و بدىر أخشي لزا هلترح اإلاىاطُع الخالُت 

   ئجشاء دساظت ملاسهت بين ميزاهُت البلذًت و الىالًت، 

  عجض ميزاهُت البلذًت. 

  جدذًث الىـام اإلاداظبي اإلاالي في البلذًاث. 

  معاًير و مإششاث ألاداء اإلاالي في البلذًاث. 
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 :الكتب :أوال 

 .1955جوفُم شحاجت ، مبازئ اللاهون إلازاضي ، الٌبػت ألاولى ، الجعء ألاول ،  .1

ت بين غلم إلازاضة و اللاهون إلازاضي ، زاض الفكط الجامعي ،  .2     حؼين محمس غبس الػالي ، الطكابت إلازاٍض

ت ،   .2004إلاػكىسٍض

ت ، زًوان املٌبوغاث  .3 حؼين ملٌفى حؼين ، املالُت الػامت ، جامػت غىابت ، مػهس الػلوم اللاهوهُت و إلازاٍض

 . الجعائط1987 ، ػىت 2الجامػُت الٌبػت 

ت ، الاغخالل ، العجع ، الخحكم الجُس في الدؼُير ، زاض الللبت لليـط حؿٍطف ض .4 ماوي ، أموال البلسًاث الجعائٍط

 .2003، الجعائط ، 

 . 2005اكخلازًاث املالُت الػامت ، زاض الجامػُت ، ملط ، : غبس املٌلب غبس املجُس  .5

اب بً بوهُاف ، مػالم حؼُير الـؤون البلسًت ، زاض الهسى ، غين ملُلت ،  .6  .2014غبس الَو

 .2011ؿطح كاهون البلسًت ، زاض الهسى لليـط و جوظَؼ ، الجعائط ، : ٌش ي عغالء السًً  .7

ت و الخٌبُم  )الخىظُم إلازاضي في الجعائط : غماض بوهُاف  .8 الٌبػت ألاولى ،، جؼوض لليـط و الخوظَؼ  (بين الىظٍط

 .2010املحمسًت الجعاض ،

 .1998غماض غواًسي ، مبسأ جسضج فكطة الؼلٌت الطئاػُت ، زاض َومت ، الجعائط ،  .9

 .2004، زاض الفجط لليـط و الخوظَؼ ، الجعائط "أػاػُاث املواظهت الػامت للسولت " لػماضة جمال ، .10

ت ، ملط ،  .11 محمس غمط أبو زوح ، جطؿُس إلاهفاق الػام و عجع ميزاهُت السولت ، الساض الجامػُت ، إلاػكىسٍض

2006. 

لي و آدطون  .12 ً ؿٍط  .2014زاض بللِؽ ، الجعائط  (اليـاي إلازاضي – الخىظُم إلازاضي  )اللاهون إلازاضي : وؼٍط

وػمذ غبس اللٌُف مـهوض ، اكخلازًاث املالُت الػامت إلاػالمُت و الوهػُت ، اللاَطة ، مٌبػت الػمطاهُت  .13

 .1988، ػىت 

 .2013 زًوان املٌبوغاث الجامػُت الجعائط ، ،ًلؽ ؿاوؾ البـير ، مالُت .14

 غازل حؼين ، .1988الـطكت الػامت للوضق و الٌباغت لُبُا "مبازئ املالُت الػامت " ًووؽ مىلوض مُالز ، .15

ير ، إلازاضة الػامت ، زاض النهوت الػطبُت لبىان ،   .2001ملٌفى َظ
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 :الرسائل الجامعية : ثاهيا 

 . جامػت كاكسي م باح ، وضكلت2014 / 2013بطي جالل ، الاػخلالل املالي للبلسًت ، مصكطة ، ػىت  .1

زضاػت جٌبُلُت البلسًاث حالل بً غماض ، مصكطة ماجؼخير ، – بلجُاللي أحمس ، إؿكالُت عجع البلسًاث  .2

ت ، كؼم غلوم الاكخلازًت ،  جامػت أبو بكط  بللاًس جلمؼان ، كلُت غلوم اكخلازًت و غلوم الدؼُير وغلوم الخجاٍض

2009 – 2010. 

ت البلسًت و زوضَا في دلم الخىمُت املحلُت ، أًطوحت زكخوضاٍ  .3 اض اللاهووي للمواضز البـٍط بً وظضق َـام ، إلًا

 .2013/ 2014جذلم اللاهون الػام ، جامػت كؼىٌُىت ، 

ل الخىمُت املحلُت في الجعائط ، ضػالت زكخوضاٍ في الػلوم الاكخلازًت ، جامػت الجعائط : حىفطي دُوط  .4 ، 3جمٍو

2011 /2010. 

 ، مصكطة 2011/ 06/ 22 املؤضخ في 10 – 11ضوبحي هوض الهسى ، إكالح الجماغاث إلاكلُمُت في إًاض كاهون  .5

 .2013/ 2012 ، 1جامػت الجعائط – السولت و املؤػؼاث – ماجؼخير في إًاض مسضػت السكخوضاٍ 

 ًُبي ػػاز ، املالُت املحلُت وزوضَا في غملُت الخىمُت ، ضػالت ملسمت لىُل ؿهازة زكخوضاٍ ، جامػت الجعائط  .6

2008 / 2009 .  

هفلاث : زضاػت حالت – غباغ غبس الحفُظ ، جلُُم فػالُت الىفلاث الػامت في ميزاهُت الجماغاث املحلُت  .7

والًت جلمؼان و بلسًت مىلوضة ، مصكطة جذطج لُىل ؿهازة املاجؼخير ، جامػت أبو بكط بللاػم جلمؼان ، كلُت 

ت  .الػلوم الاكخلازًت و الخجاٍض

غباغ غبس الحفُظ ، جلُُم فػالُت الىفلاث الػامت في والًت جلمؼان وبلسًت مىلوضة، ضػالت ملسمت لىُل  .8

ت وغلوم الدؼُير ، جامػت جلمؼان   .  2012/ 2011ؿهازة ماجؼخير ، كلُت الػلوم الاكخلازًت والخجاٍض

 / 2013 ، جامػت كاكسي م باح ، وضكلت ، 10 – 11كطمِف ؿهير ، مصكطة اػخلاللُت البلسًت في ظل اللاهون  .9

2014. 

ل ميزاهُت الجماغاث املحلُت  .10 زضاػت جٌبُلُت مليزاهُت – ملير غبس اللازض ، الوطائب املحلُت و زوضَا في جمٍو

طان ، الجعائط ،  بلسًت  أزضاض ، مصكطة ماجؼخير في الػلوم الاكخلازًت ، جذلم اكخلاز و إزاضة أغمال جامػت َو

2013 /2014. 

 فاجح ، الطكابت غلى ميزاهُت البلسًت ، مصكطة لىُل ؿهازة ماجؼخير في كاهون الػام السائً ، جامػت حيمعي  .11

 .2013/2014 البواقي ، الجعائط ، أمالػطبي بً مهُسي 
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 .الجرائد و املجالت:ثالثا 

ت ، الخليُف الىموشجي للجماغاث املحلُت ، الخحوالث الاكخلازًت  .1 احمس ضحماوي ، حؼُير املواضز البـٍط

ان و هلاؾ  ني للسضاػاث و الخحلُل الخاق بالؼكان ة الخىمُت  )املحلُت َض  CENEAPالجعائط  )،  (مجلت املطكع الًو

  .(146 ، ق 1999

ت ، الػسز  1967 جاهفي 18 مؤضخ في 24 – 67أمط ضكم  .2 سة الطػمُت للجمهوضٍت الجعائٍط  املخػلم بالبلسًت ، الجٍط

  .93 ق 1967 جاهفي 18 املؤضدت في 06

ت ، مجلت اللاهون و الاكخلاز ، ضكم . ز .3  .100: ، ق1984، 52بكط اللباوي ، الوكاًت إلازاٍض

ت املحلُت في ملط ، مجلت إلازاضة كواًا . ز .4 ا غلى الهُئاث املطكٍع ت و مظاََط غبس مجُس فُان ، الوكاًت إلازاٍض

 .941: ، ق1969لػسز الطابؼ ، االحكومت ، 

ت الػسز ، ًوهُو 22 املؤضخ في 10 – 11كاهون ضكم  .5 سة الطػمُت للجمهوضٍت الجعائٍط  37املخػلم بالبلسًت الجٍط

. 03/07/2011املؤضخ في 

ت ، الػسز  ألاول ، املؤضدت في ،  بالبلسًت املخػلم  01 – 12كاهون ضكم  .6 سة الطػمُت للجمهوضٍت الجعائٍط  19الجٍط

 .19: ق ،2012 جاهفي 

ل 17 املؤضخ في 08- 90كاهون ضكم  .7 ت ، 1990 أفٍط سة الطػمُت للجمهوضٍت الجعائٍط  املخػلم بالبلسًت ، الجٍط

ل 11 املؤضدت في 15الػسز   .488 ق 1990 أفٍط

 جامػت محمس دُوط – لخوط مطغاز ، إلاًطازاث الػامت للجماغاث املحلُت في الجعائط ، مجلت غلوم إوؼاهُت  .8

. 08، ق 2005بؼكطة ، غسز الؼابؼ ، فُفطي 

 املخػلم باللاهون ألاػاس ي لخاق بموظفي إزاضة الجماغاث املحلُت ، املؤضخ 334 – 11املطػوم الخىفُصي ضكم  .9

سة الطػمُت الػسز 2011/ 09 / 20في   .53، الجٍط

 :املداخالت العلمية: رابعا 

ل الجماغاث ث: الىفلاث الػامت و كواغس جطؿُسَا ، امللخلى السولي : مطغاز لخوط ، مسادلت بػىوان  .1 ػُير و جمٍو

 .2004 زٌؼمبر 2 – 1املحلُت قي هوء الخحوالث الاكخلازًت ، جامػت الحاج لخوط ،باجىت  ًومي 
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 :القواهين و املراسيم : رابعا 

 . 2017 ومخومً كاهون املالُت 2016 زٌؼمبر 28 مؤضخ في 14 – 16 كاهون ضكم  .1

 .10 – 11 مً كاهون البلسًت 151املازة  .2

 . ًخػلم بالبلسًت2011 ًوهُو ػىت 22ٌ موافم ل 1432 ضجب غام 20 مؤضخ في 10-11 ، كاهون 174مازة  .3

ت الػامت للوطائب وظاضة املالُت ، الجعائط ، 217 املازة  .4  ، كاهون الوطائب املباؿطة و الطػوم املخماثلت ، املسًٍط

2008. 

 . مً كاهون املحاػبت الػمومُت22مازة  .5

ت الػامت للوطائب ، وظاضة املالُت ، الجعائط ، 222 املازة   .6 ، كاهون الوطائب املباؿطة و الطػوم املماثلت ، املسًٍط

2018. 

ت الػامت للوطائب ، وظاضة املالُت ، الجعائط ، 248املازة  .7 . 2018، كاهون الوطائب و الطػوم املماثلت ، املسًٍط

 . 2008 و املخومً كاهون املالُت الخكمُلي 2008 زٌؼمبر 24 املؤضخ في 02 – 08 ، أمط ضكم 26 املازة  .8

ت الػامت للوطائب ، وظاضة املالُت ، الجعائط 263املازة  .9 ، كاهون الوطائب املباؿطة و الطػوم املماثلت ، املسًٍط

2018 69.  

ت الػامت للوطائب وظاضة املالُت ، 281 – 274مازة  .10  ، كاهون الوطائب املباؿطة و الطػوم ، مماثلت ، مسًٍط

 .2008الجعائط ، 

ت الػامت للوطائب وظاضة  (04مكطض ، مكطض  ) 282 مازة  .11 ، كاهون الوطائب املباؿطة و الطػوم املماثلت ، مسًٍط

 .2018املالُت ، الجعائط ، 

 .2001 و املخومً كاهون املالُت 2000 زٌؼمبر 23 مؤضخ في 06- 2000، كاهون 33 املازة   .12

ت الػامت للوطائب ، وظاضة املالُت ، الجعائط 446 املازة   .13   .2018 ، كاهون الوطائب غير املباؿطة ، املسًٍط

 .2018 ومخومً كاهون املالُت 2017 زٌؼمبر 27 مؤضخ في 11 – 17، كاهون  ضكم 62 املازة  .14

  .2018 و مخومً كاهون املالُت 2017 زٌؼمبر 27 مؤضخ في 11 – 17 ،  كاهون ضكم 63 املازة   .15

  .2018 و مخومً كاهون املالُت 2017 زٌؼمبر 27 مؤضخ في 11 – 17 ، كاهون ضكم 66 املازة   .16

 .2003 و املخومً كاهون املالُت 2002 زٌؼمبر 24 املؤضخ في 11 – 02، كاهون 67 املازة  .17

 .2018 و مخومً كاهون املالُت 2017 زٌؼمبر 27 مؤضخ في 11 – 17 ، كاهون ضكم 76 املازة   .18
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 م 2014 ماضغ ػىت 24 موافم ل 1435 جمازى ألاول غام 22 مؤضخ في 116 – 14مطػوم الخىفُصي ضكم  .19

 .، ًخومً إوـاء كىسوق لخوامً و همان جماغاث املحلُت 

 املخومً جأػِؽ غالوة اػخثىائُت لفائسة 2020/ 04/ 26 املؤضخ في 104 – 20 املطػوم الخىفُصي ضكم  .20

 .بػى مؼخذسمي

 . املخػلم بالبلسًت 10 – 11 مً اللاهون 198 املازة  .21

 . املخػلم بالبلسًت 10 – 11  مً اللاهون 199 املازة  .22

ً 1995/ 18/02 املؤضخ في 59 – 95املطػوم الخىفُصي ضكم . 216مازة  .23 ىُت لخكٍو  املخومً إوـاء مطاكع ًو

سة الطػمُت الػسز  .  10مؼخذسمي الجماغاث املحلُت و جحؼين مؼخواَم و ججسًس مػلوماتهم ، الجٍط

: مواقع الاهترهت: خامسا

1. https :// amp – France 24 – com.  cdn . ompproject  org . 

2. https :// www . mayo clinic . org . 

3. https :// www . Unicef . org 

 //: ro / php. index  /dz . urinderie httpsمً موكؼ وظاضة السادلُت وجماغاث املحلُت و التهُئت الػمطاهُت     .4

www .  الع ًوم ر الًا  .م2018/ 04/ 20 جاٍض

: املراجع ألاجنبية : سادسا 

1. CHERIF RAHMANI : les finances des communes Algérienne ,incerite ,déficits et bonne gouvernance, 

Ed glaslah ,Alger,2002 .   

2.  Gilles Carrez ; L autonomie Fiscal Des Collectivités Locales ;Revue F rencaisse Des Finances 

Publiques Les Nouveaux Chautiers De L’état Territorial ; L’autonomie Fascal Des Collectivités 

Locales ;L . G . j ; 2002 ; N° 103 / 2008 .  

 



 امللخص

           و في هرا إلاطاز سلطنا الظىء على البلدًت و ميزاهيتها بالخعسض إلى مخخلف املفاهيم التي حشمل 

البلدًت من مفهىم و صالحياث و هيئاث باإلطافت مليزاهيت البلدًت و أهىاعها و كيفيت إعدادها و جنفيرها و 

السقابت عليها و ذلك بالدوز الري ًقىم به البلدًاث في الخياة الاقخصادًت و الاجخماعيت باعخبازها الخليت 

 2019ألاساسيت في الخنظيم إلادازي في الجصائس ، حيث يهدف هرا ألاخير إلى جحليل آثاز املاليت لجائحت كىزوها 

على إلاًساداث املاليت عشعاشت و ذلك من خالل جحليل ومقازهت جداول العىائد املاليت لها عبر مجمىعت من 

الفتراث قبل الجائحت وخاللها معخمدًن في ذلك املنهج الىصفي الخحليلي حيث لخصنا مجمىعت من النخائج و 

أهمها التراجع الخاد في حجم املىازد املاليت للبلدًت خالل فترة الجائحت ، و باالزجفاع هفقاتها وهى ما ًخل بمبدأ 

وجىب جحقيق الخىاشن املالي ، ما ٌسخىجب على البلدًت طسوزة اجخاذ حصمت من إجساءاث و الخدابير العاجلت 

 .خالل هفس السنت المخصاص الصدمت املاليت للجائحت 

 :الكلماث املفخاحيت 

 .(19 )البلدًت ، امليزاهيت ، كىزوها كىفيد

                                                             Summary 

         In this  context, we shed light on the municipality and its budget by exposure to the 

various concepts that  include the municipality  from the concept, powers and authorities in 

addition to the municipal budget and its types and how to prepare, implement and control it, 

and this  is the role  that municipalities play in economic and social life as the cell The main 

objective of the administrative organization in Algeria, where the latter aims to analyze the 

financial  effects of the Corona pandemic 2019 on financial revenues, by analyzing and 

comparing tables of financial returns for them across a group of periods before and during the 

pandemic, relying on this Adopting in that descriptive analytical approach, we summarized a 

set of results, the most important of which is the sharp decline in the size of the municipality’s 

financial resources during the pandemic period, and the rise in its expenditures, which violates 

the principle that financial balance must be achieved, which requires the municipality to take 

a package of urgent measures and measures  during the same  period. Year to absorb the 

financial shock of the pandemic. 

Key words : 

Municipality, Budget, Corona Covid (19). 
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