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Abstract : 

     The Municipality is a major pole for the local development; it is characterized by moral 

personality and financial independence. It has a key role in the social and economic development 

of the community. This is accompanied by the tendency of Algeria to a sustainable development 

framework towards decentralization using a set of  laws and legislative reforms such as law 

10/11  explained its competencies to serve the development interests of the society, even though 

it is not compatible with its financial revenues, and thus carried more than its capacity in the 

implementation of investment projects, which led it to rely on external funding resources like 

subsidies, donations, solidarity funds and others. This study came to explain and demonstrate the 

extent of the contribution of the latter to enhance municipal revenues to meet its requirements, 

especially for the revenues of Laghouat municipality for the period of (2007-2016). 
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. :مقدمة  
اجلماعاات اإلقليمياة إ إااداع معادالت عالياة مام التنمياة احمللياة و جناا  البلدية، العقبات اليت تقابل  تعترب مشاكل التمويل  أوىل     

غم مام ا  باالر  و ،يتوقف على مدى قدرهتا وكفاءهتا إ تعبئة أكرب قدر ممكم مم املاوارد املالياة احمللياة، وماو ماا يعارب عناو بالتمويال احمللاي
رد مااوا ماام لااالل تعبئااة وتفعياال        إ تساايا الشااحمل  احمللاايلتفعياال مباادأ الالمركزيااة  عنصاارا أساساايا إ البلديااة اتالساايادة املاليااة للبلاادي

ميكام للبلاديات االعتمااد ، فاال غاا كافياة أ  ماه  املاوارد تبقاى   تحقيق التنمياة احمللياة، االل للوفاء مبهامها والتزاماهتا العديدة ذاتية كفيلة
وتنفيااه  متحملتيااة مام امكوماة املركزيااة لتلبياة االاتياجاات املتزاياادة للمجتما  احمللايمالياة تحاويالت مااه  االلااة بال تاادعمها   بفقا  علاى 

فمااا ماادا مةاااذمة  ذااة  اي ياارة  فااي ت زيااز  ،ةاخلارجيااتموياال الصااادر مب مااا يعاارا ليتشااكل لااديها، األمااداا التنمويااة املهلااا   ااا
 ايرادات البلدية لتلبية متطلباتها؟

 :افرتضنا التايل  عم مها التساؤل لإلجابةو 
 ؛التنموية اغا كافية لتلبية متالباهتإ اجلزائر الهاتية للبلدية  املالية املوارد ا  -

املاااورد املاااايل اخلاااارجي االمااام إ تركيباااة ميزا ياااة بلدياااة  تعاااد اعا اااات الدولاااة ومساااااات الصاااندوت املشااارت  للجماعاااات احمللياااة -
 .االغواط 

 :التاليةقسمنا دراستنا اىل احملاور كما 
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 التمويل احمللي والبلدية مفاميم اساسية اول : احملور األول
 ايرادات البلدية إ اجلزائر: احملور الثاين

 (0202-0222)للفرتة   بلدية االغواطمدى مسااة ايرادات التمويل اخلارجي  إ تغاية  فقات  :احملور الثالث

الضااوء علااى تليااات  وياال  وتساالي  موياال احمللااي ومكا تااو عنااد البلديااة، اباارا   اايااة الت مااوه  الدراسااة  اا رئيساايا اادا الا  
بلدياة األغاواط  لفائادة الايت اعتمادهتا الدولاة ( اعا ات امكومة  و الصندوت املشرت  للجماعات احمللية) ولاصة اخلارجية منها   البلدية

إ تغاية النفقات العامة  ه  البلدية وتلبياة ااتياجاهتاا ليات  املعتمدة آلمه  او دراسة قدرة وجناعة ، (0202-0222)لالل الفرتة 
مام لاالل  ، و املانهج التحليلاي ، مستهلدمني إ ذلك املنهج الوصفي لعرض املفاميم االساسية املتعلقة بالبلدية والتمويل احملليالتنموية

  .ثا مصادرما اخلارجية على متالباهتاتحملميزا ية بلدية االغواط لفرتة الدراسة وحتليل مدى  عرض مصادر
 التمويل المحلي والبلديةمفاذيم اساسية حول  :المحور األول

 األمثال التجسايد وبغياة ،حملياا الدولاة  ثال إدارياة وواادة عادديا حمادد ساكاين جتما و  إقليمياا، حمادد جغاراإ امتداد تعد البلدية
التحاديات مه   أمم واإلقليمية احمللية التنميةعد وتواملهام ،  الصالايات مم مجلةللبلدية  أوكلت ،على املستوى احمللي املركزية لألمداا

 ماام باني عاددتت ومتنوعاة خمتلفاة  ويال مبصاادر أرفقات مصاامهاالتجسايد الفعلاي  اه  املهااام  وألجالواملهاام امللقااة علاى عااتق البلدياة، 
 .لارجية وموارد داللية أو ذاتية موارد

 : التمويل المحلي حدود -1

يقصد بالتمويل احمللي كل املوارد املالية املتااة، واليت ميكام توفاماا مام مصاادر خمتلفاة لتمويال التنمياة علاى مساتوى الواادات 
يااق عاام امكومااة املركزيااة إ حتق ماعااات احملليااةالاازمم، وتع اام اسااتقاللية اجل احملليااة، بالصااورة الاايت حتقااق أكاارب معاادالت لتلااك التنميااة عاارب

 .1التنمية احمللية املنشودة
املوارد املالية للمجاال  احمللياة بقادر ماا يتضامنو التشاري  مام مصاادر إيارادات  كما ميكم تعريف التمويل احمللي على ا و اجم  
 .2اجملال ، وا  تتناسب مه  املوارد للمجال  احمللية م  االلتصاصات اليت  ارسها واملسؤوليات اليت تضال  هبا ختص مه 

فهاام التموياال احمللااي علااى أ ااو جمموعااة ماام املااوارد املاليااة الاايت يااتم تكوينهااا واسااتهلدامها ملعاجلااة القضااايا ذات األايااة يوبالتااايل 
 .الوادات احمللية أ شاة  مي أساس استمرارية املوارد املالية  ، مه  احمللية

 اإلقلايم مام األسااس  إ تنبا  املصاادر تكاو  أ  احمللاي التمويال إ األساساية القاعادة أ   ساتنتج التعااريف ماه  فمم لالل 
 ادت  احمللاي لتمويل احمللي فكلما  اد التمويالتتضح العالقة الاردية بني التنمية احمللية وا  املورد، و بالتايل بهاتية عنو يعرب ما ومو احمللي،

  ، احمللااااي  ادت درجااااة اسااااتقاللية اإلدارة احملليااااة ماااام جهااااة ثا يااااةوكلمااااا  اد التمويااال مااااها ماااام جهااااة،  احملليااااة واإلقليميااااة معااادالت التنميااااة
 .للبلديةتقاس بو درجة االستقاللية املالية  مو أداةالتمويل احمللي الهايت ف
 :شروط التمويل المحلي  -7

ولكي يكو    احملليإ  الالمركزية تعين  قل جزء كبا مم السلاات واملسؤوليات والوظائف مم املستوى الوطين إىل املستوى 
لفة،  ها النقل معىن ومدا فإ و البد أ  يتوفر لألجهزة الالمركزية قا و  حمدد وميزا يتها اخلاصة، وسلاة تو ي  املوارد على املهام املهلت

 :3ومو ما يعين باملقابل وجوب توافر جمموعة مم الشروط املعينة إ التمويل احمللي، واليت مم أاها
يقصد مبحلية املورد أ  يكو  وعاء املورد بالكامل إ  اات الوادة احمللية اليت تستفيد مم اصيلة مها  :ردمحلية المو  -7-0

 . الوعاء، وأ  يكو  مها الوعاء متميزا بقدر اإلمكا  عم أوعية املوارد املركزية
املورد إ ادود معينة أايا ا، ورباو وحتصيلو  يقصد بهاتية املورد استقاللية ا يئات احمللية إ سلاة تقدير سعر: ذاتية المورد -7-7

 .اىت تتمكم مم التوفيق بني ااتياجاهتا املالية واصيلة املوارد املتااة  ا
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 .حتصيلو وكها تكلفة حتصيلويقصد بسهولة تسيا املورد سهولة تقييماو وتقدير  وكيفياة : سهولة تةيير المورد -7-3

 :مصادر التمويل المحلي -3
مبشااروعات التنميااة احملليااة للرفاا    املااوارد املاليااة احملليااة علااى مسااتوى الوااادات احملليااة يشااج   مااه  ا يئااات للمبااادرةإ  تااوفا 

( مصااادر)مباادى تااوفا املااوارد املاليااة، وتنقساام املااوارد  أساساااتنفيااه أم مشاارو   ياارتب  ، ايااث للمااواطممبسااتويات املعيشااة و وعيااة امياااة 
 :4اا التمويل احمللي إىل قسمني

 : وتتمثل عموما إ ما يلي : الموارد الةاتية -3-0
 الضرائب احمللية؛                                       -
 الرسوم احمللية؛ -
  واتج استغالل واستثمار املرافق العامة احمللية؛          -
 . املشاركة الشعبية -

 وتتمثل فيما يلي: الموارد الخارجية -3-7
 امكومية؛اإلعا ات  -

 القروض احمللية؛ -

 .التربعات وا بات -

 ؛المشرع الجزائري وجهة نظرمن  التنموي ودورذا البلدية  -4
 واالساتقالل املعنوياة بالشهلصاية مازودة للدولاة القاعدياة االقليمياة اجلماعاة وماي الابالد تن ايم إ أساساية للياة ماي البلدية إ 

 .معيشتهم شروط وحتسني املواطنني ااجيات إشبا  على وتعمل واإلقليمية،  احمللية لتنميةل التجسيد الفعلي  قاة مي فالبلدية املايل،

 :البلدية ت ريف -4-0
 فنجاد عنها،  يزما خبصائص تتميز لكنها الفر سي، و اليوغسالإ الن ام مم مساهتا اجلزائرم اإلدارم الن ام إ البلدية تستمد

 الشاعبية اجملاال  تشاكيل ايث مم أما اليوغسالإ الكوميكو  بالتصاصات الشبو قريبة االجتماعية و االقتصادية البلدية التصاصات
 : مايلي جند  البلدية تعريفات بني ومم الفر سية، بالتشريعات كثاا املشر  تحملثر فقد

 التن يمياة اخللياة او اجلهاا  ماي لبا اجلزائارم االدارم الن اام إ - حملياة -  إقليمية المركزية ادارية ميئة او وادة" مي  البلدية
02-00 البلديااااة قااااا و  ماااام 20 املااااادة توضااااح ايااااث ، 5"وثقافيااااا اداريا،اجتماعيااااا سياساااايا والقاعديااااة االساسااااية

   مااااي البلديااااة أ 
 اطاااار وتشاااكل"  القاااا و  مبوجاااب وحتااادع  املساااتقلة، املاليااااة والهماااة املعنوياااة بالشهلصيااااة وتتمتااا  للدولاااة، القاعدياااة اإلقليمياااة اجلماعاااة"

 االقتصااادية والتنميااة االقلاايم وهتيئااة ادارة إ الدولااة ماا  لاصااة بصاافة التصاصاااهتا و ااارس العموميااة، الشااؤو  تساايا إ  املااواطم مشاااركة
 علااى القااا و   فاا  ماام 00 املااادة  صاات كمااا ، وحتسااينو للمااواطنني املعيشااي االطااار علااى امفااا  وكااها واالماام والثقافيااة واالجتماعيااة

 .معيشتهم ظروا وحتسني احمللية الدميقراطية امدافهم حتقيق قصد البلدية شؤو  تسيا إ املواطنيني مشاركة وحتفيز اث

 : المحلية التنمية تحقيق  في البلدية دور -4-7
 واجتماعياا اقتصااديااحمللياة  التنمياة جمااالت إ  اا التصاصاات  اا شاكلت للبلاديات املهاام مم العديد اجلزائرم املشر  اعاى

 :إ  ثلت وبيئيا
 :ال مرانية والتهيئة التنمية مجال في -4-7-0

 الصاالايات اطاار إ اتنفياهم علاى وتسهر عليها وتصادت عهدهتا ملدة واملوافقة السنوات املتعددة التنموية براجمها البلدية تعد
 اجمللااا  يسااهر كمااا القااعيااة التوجيهياااة املهلااااات وكااها لإلقلاايم املساااتدامة العمرا يااة للتهيئااة الااوطين املهلاااا  اطااار وإ اليهااا املسااندة
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  تشاجي  شاااا مام الايت التدابا كافة يتهله كما املائية، واملوارد والرتبة اخلضراء واملسااات الفالاية االراضي محاية على البلدم الشعيب
 . 6التنموم وخمااها البلدية طاقات م  يتماشى مبا وترقيتو االستثمار

 :والتجهيز القاعدية والهياكل الت مير -4-7-7
 علياو وكاهلك البنااء عملياات ومعاايا لضاواب  الدائماة واملراقباة استعما ا وقواعد االراضي ختصيص اارتام البلدم اجملل  على

 بالبيئااة االضاارار حيتماال مشاارو  ام ا شاااء يقضااي كمااا القا و يااة وغااا ا شااة السااكنات مكافحااة جمااال إ االاكااام اااارتام علااى السااهر
 املتعلقااة إلاكااام ختضاا  فهااي الوطنيااة املنفعااة ذات املشاااري  باسااتثناء البلاادم الشااعيب اجمللاا  موافقااة بلديااة اقلاايم علااى العموميااة والصااحة

 كماا العقارياة للرتقياة التحفيزية الشروط السكم جمال إ البلدية توفر كما الثقافية العقارية االمال  محاية على تسهر كما   البيئة حبماية
 .7 السكم برامج ترقية إ تسامم او تبادر
 :البلدية والطرقات الصحة وحفظ النظافة -4-7-3

 مجاا  املسااتعملة امليااا  ومعاجلااة صاارا للشاارب، الصااامة امليااا  تو ياا : جماااالت إ العموميااة والن افااة الصااحة علااى احملاف ااة عاارب
  واقااال ،مكافحاااة للجمهاااور املساااتقبلة واملؤسساااات االمااااكم   افاااة و االغهياااة صاااحة علاااى امفاااا  ومعاجلتهاااا، و قلهاااا الصااالبة النفاياااات
 .8 والشواطئ الرتفيو فضاءات وصيا ة اخلضراء املسااات وهتيئة  ا، التابعة املرور واشارات البلدية طرقات صيا ة املتنقلة، االمراض

 في الجزائر ايرادات البلدية: المحور الثاني
إ أداء رساالتها مصاا  البلدياة وعليو فإ  توفر املوارد املالياة ماو عنصار أساساي لنجاا  أساس قيام البلدية،  اإلطار املايليعترب 

مام  022، ايث تانص املاادة الشحمل  احمللي تسيا  واملسااة الفعالة إ  معدالت التنمية احمللية،واإلقليمية  التنمية احمللية بتمويلاخلاصة 
ضااا عاام تعبئااة مواردمااا، ومنااو يمسااؤولة عاام تساايا وسااائلها املاليااة اخلاصااة ومااي مسااؤولة أالبلديااة : "...علااى أ  02-00قااا و  البلديااة 

إ  مشاشااة الوضااعية املاليااة للبلااديات تعتاارب املاليااة احملليااة مؤشاارا فاااعال ي هاار ماام لاللااو عماال البلااديات  وقاادرهتا علااى التساايا، ومنااو فاا
 .ت احملليةتشكل عائقا اقيقيا ألداء مه  الوادا

 :ميزانية البلدية -0
 تقاوم هباا البلدياة اركاة أم أ  كاو  امليزا ية إ تتجسد اليت و مالية ركائز طريق عم إال تتم ال للبلدية األساسية النشاطات إ    
 باملاليااة يعاارا مااا إطااار إ ذلااك ياادلل و املاليااة املااوارد اسااتغالل و باسااتهلدام تتعلااق ايااث  ،امليزا يااة إ مااايل تقييااد يقابلهااا أ  بااد ال

  .احمللية
عند الابع   مبيزا ياة اإلدارة احمللياة وماي املنهااي امقيقاي لاإلدارة احمللياة الايت ترياد تابيقاو لاالل سانة معيناة، وماي  ميزا ية البلدية  وتعرا

مام  02-00القاا و  رقام  022كماا تانص املاادة .  9تعك  بهلك اخلا  واالجتامات مم اجل حتقيق ااتياجات ورغباات املاواطنني
 وتساايا، ومااي عقااد تاارليص . بااحمل  ميزا يااة اجلماعااات احملليااة  مااي جاادول تقااديرات اإلياارادات والنفقااات الساانوية للبلديااة  قااا و  البلديااة

، القاا و حيدد شكل ميزا ياة البلدياة ومضامواا عام طرياق ، كما االستثماريةصا  البلدية وتنفيه بر اجمها امسم ملسا ال بضما   يسمح
 .االستثمار قسم التجهيز و،  قسم التسيا:  واا رئيسيني إىل قسمني البلديةتقسم ميزا ية  و

 ويقايم املساتفيديم لصاا  البلدياة اخلادمات إ تااي عملياة عام مالياة مبفااميم تعارب للبلدياة بالنسابة احملاسابة إ  العملاي الواق  إو 
 واسااب النااو  اسااب مزدوجااا وترتيبااا الصااغرى للبلااديات بالنساابة النااو  اسااب ترتيبااا املاليااة العمليااات امااايل البلاادم احملاساايب املهلااا 
 ويسامح الكاربى، املاد  إ مصاا  جمموعاات أو مصاا  اساب العملياات الاوظيفي الرتتياب ويان م الكاربى، للبلاديات بالنسابة الوظيفاة
 .10بر امج كل واسب مصلحة كل اسب حتليلية حماسبة بتحضا

 : وتتضمم ميزا ية البلدية عموما ثالع وثائق ومي    
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 ouverture de créditوذلك مم لالل فتح اإلعتمادات املسبقة Budget premiére (BP )امليزا ية األولية  -

avance  (OCA) ؛ 

 ؛Budget Secondaire (BS)امليزا ية اإلضافية  -

 Compte Administratif (CA.) امساب اإلدارم -

 :إيرادات البلدية -7
املتعلاااق بالبلدياااة بشاااكل واضااح تناااو  املاااوارد املالياااة الااايت تساااتهلدمها البلدياااة للقياااام  02-00مااام للقاااا و  رقااام  022توضااح املاااادة     

إياردات داللياة وإيارادات لارجياة : مام  فا  القاا و  مام  022مبهامها و تغاية أعباءما، و تتكو  املوارد املالية للبلدية اساب املاادة 
 : وفق للتصنيف التايل

 الجزائريةإيرادات البلدية  :00الجدول رقم 
 اإليرادات الخارجية  اإليرادات الدا لية

 اصيلة اجلباية احمللية؛ -0
 مداليل املمتلكات؛ -0
 ؛مداليل أمال  البلدية -0
 ؛  اتج مقابل اخلدمات اخلاصة اليت تؤديها البلدية -4
 ؛ اتج اق االمتيا  للفضاءات العمومية، مبا فيها الفضاءات اإلشهارية -5
 ؛احملصل مقابل خمتلف اخلدماتالناتج  -2
 القتاا  مم إيرادات التسيا؛ -2

 ؛اإلعا ات واملهلصصات -0

 إعا ات الدولة والصندوت املشرت  للجماعات احمللية والوالية؛ -0

 ؛ اتج ا بات والوصايا -0

 .القروض -4

 

 

     .02-00مم قا و  البلدية  022 باالعتماد على  ص املادة مم إعداد البااثني :المصدر
 : مايلي  02-00مم قا و  البلدية  024و 020، 020، 020املواد  كما تضمنت    

لضااو  قبااول ا بااات والوصااايا األجنبيااة للموافقااة املسبقاااة للااو ير املكلااف بالدالليااة ويااتم جردمااا وتبويبهااا إ امليزا يااة اخلاصااة  -
 بالبلدية؛

كفايااااة مااااداليلها الهاتيااااة مقار ااااة مبهامهااااا   تتلقااااى البلديااااة إعا ااااات وخمصصااااات تساااايا بااااالن ر علااااى وجااااو اخلصااااوص لعاااادم -
  ؛توجو اإلعا ات املمنواة للبلدية مم الدولة للغرض الهم منحت مم أجلو، و وصالاياهتا

تقياااد االعتماااادات املالياااة للتجهياااز بعناااوا  مساااااات الدولاااة أو ميزا ياااة الوالياااة أو الصاااندوت املشااارت  للجماعاااات اإلقليمياااة  -
 لاص؛واإلعا ات  األلرى بتهلصيص 

 .ميكم البلدية اللجوء إىل القرض إلجنا  مشاري  منتجة للمداليل ولبست لتغاية  فقات التسيا -
وباعتبااار أ  البلديااة مااي اجلماعااة اإلقليميااة القاعديااة الاايت تتمتاا  بالشهلصااية املعنويااة و باسااتقالل الهمااة املاليااة، فهااها  يقتضااي   

   ريا اعتماد البلدية بشكل رئيسي على مواردما املالية الهاتية، إ اني تبقى اإلعا ات الايت تقادمها الدولاة أو الوالياة مكملاة فقا  عناد
و ملواجهاة األعبااء الثقيلاة        الواق  خيتلف عم ذلك، إذ أ  مع ام البلاديات مارت بصاعوبات لضاما  تاوا   اسااباهتا اماجة، إال أ

و تااراكم  الشاايء الااهم ا عكاا  علااى مسااتوى و جااودة  اخلاادمات الاايت تقاادمها، و أقحمهااا أيضااا إ  دوامااة العجااز الواقعااة علااى عاتقهااا
 :مم لالل الشكل التايلفاملالية للبلديات اجلزائرية  اتتاور الوضعي ومها ما أثبتو الواق  مم لالل 11الديو 
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 7002-7000  الل الفترة عدد البلديات الجزائرية ال اجزة تطور : 00 رقم الشكل

 
 احمللية واجلماعات الداللية و ارة: المصدر

 بلدياة 0540 أصال مام عااجزة بلدياة0045 مبعدل 0222 و 0222 بني قياسي رقم بلغ العاجزة البلديات عدد أ  يالاظ ما    
 البلاديات عادد تراجعات ألااا و الفارتة، ماه  لاالل موا  ياا عجازا ساجلت اجلزائرياة البلاديات مام%  24,02  سابتو ماا أم اجلزائر إ

 عجاز أم يسجل مل ايث 0200 سنة مم بداية لتنعدم 0202 إ عاجزة بلدية 04 إىل لتصل 0222 إ بلدية 202 إىل العاجزة
 فعاال بشاكل فيهاا التصارا أو إيراداهتاا ختصيص إ البلديات كفاءة اىل بالضرورة  يعزى ال االخنفاض مها أ  إال  البلديات، ميزا ية إ

 مااها يغاااى كااا  ايااث البلااديات ديااو  مسااح لسياسااة وا تهاجهااا الدولااة طاارا ماام املقدمااة اإلعا ااات سااببو كااا  االخنفاااض مااها وإمنااا
 .(FCCL) احمللية للجماعات املشرت  الصندوت طرا مم العجز
 فالصاالايات مواردماا ما  للبلاديات احملاددة الصاالايات مالئماة عدم إ يكمم املشكل أ  اجلزائر إ املهلتصني مم العديد يرى و    

 ماايل ماورد أم  تلاك ال الايت الفقااة البلاديات حالاةك منعدماة تكام مل إ  حمادودة لاديهم املتاااة املاوارد وباملقابل موسعة املهام و خمتلفة
 الااموارد قلاة بسابب صاعوباهتا جتااو  مام تتمكم لام البلديات فبع   املديو ية، بكثرة اتصف مواردما إ ميكلي للل إىل أدى ما ذايت،

 .سوء التسيا بفعل اآللر بعضها و الامتااة الوسائل واملتااة لديها 
 7002-7002مدا مةاذمة ايرادات التمويل الخارجي  في تغطية نفقات بلدية ايغواط للفترة  :المحور الثالث

 الهاتيااة احملليااة تعتمااد اعتماااد كباااا علااى اإلعا ااات اخلارجيااة ومااها لضااعف املااوارد ،اجلزائااربلديااة األغااواط كغامااا ماام بلااديات 
 مام احمللياة التنمياة أماداا خيادم ومباا جهاة مام  اا املوكلاة واملهاام األعبااء خيادم مبااالهاتياة   اه  املاوارد التهلصايص األمثال إضافة اىل عادم

 وقاراءة مبتابعاة مام لاالل و ماها ماا سانحاول دراساتو   جعال اعتمادماا علاى التمويال اخلاارجي إ تزاياد مساتمر،  ومها ماا ألرى، جهة
-0222)لاااالل فااارتة ااتها إ تغاياااة  فقاااات البلدياااةومااادى مسااا بلدياااة األغاااواطالاااواردة ل اإليااارادات اخلارجياااةإ  ةاماصااال اتالتااااور 

0202.)  
 :7002-7002بلدية ايغواط للفترة  تحليل تطور ايرادات -0

 :واارى لارجية( داللية)ذاتية  سبق واشر ا اىل ا  ايرادات البلدية تتكو  مم عدة مصادر صنفت عموما اىل
 (الوحدة ألف دج)  7002-7002  الل الفترة األغواطتطور اإليرادات اإلجمالية لبلدية  :07الجدول رقم 

 مم إعداد البااثني باالعتماد على معايات امساب اإلدارم  لبلدية األغواط: المصدر

1184 1150 1162 1126 1128 1127 1138 
919 

791 

417 14 0 0 0 0 0 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 عدد البلديات العاجزة 

 الةنوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 اييرادات الخارجية 101 448 360 614 238 633 490 841 158 901 412 951 464 010 1 880 144 1 213 107 1 197 756

 النةبة %70,87 %72,01 %70,50 %72,18 %74,44 %71,29 %68,89 %68,54 %66,96 %56,37

 الدا لية اييرادات 166 184 752 238 917 264 398 324 461 309 245 383 332 456 567 525 226 546 240 585

 النةبة %29,13 %27,99 %29,50 %27,82 %25,56 %28,71 %31,11 %31,46 %33,04 %43,63

 اجمالي اييرادات 267 632 112 853 155 898 888 165 1 619 210 1 657 334 1 796 466 1 447 670 1 439 653 1 437 341 1
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 : وميكم توضيح الفرت بني اإليرادات اخلارجية واإليرادات الداللية الواردة لبلدية األغواط مم لالل الشكل التايل 
 7002-7002  الل الفترة تفصيل إيرادات بلدية األغواط: 70الشكل رقم 

 
 20 باالعتماد على معايات اجلدول رقم نيمم إعداد البااث: المصدر

تشكل موردا مهما مليزا ية بلدياة األغاواط مبتوسا  مساااة  اإليرادات اخلارجية أ   : مم لالل معايات اجلدول أعال   الاظ    
، ومااها دلياال بااحمل  اعتماااد بلديااة األغااواط علااى اإلعا ااات اخلارجيااة  املقدمااة ماام %22,02 ب إ إمجااايل إياارادات امليزا يااة يقاادر 

بقيماة  0204ا سانة طرا الدولة  إ تزايد مستمر،  ايث سارت مه  اإلعا ات مبنحاىن تصااعدم إىل أ  بلغات أقصاى قيماة  ا
ويعاازى    مليااو  دي 252قيمتااو  إىل مااا 0202مليااو  دي ب باادأت بالتناااقص إىل أ  وصاالت ساانة  0044مسااااة قاادرت ب 

 بداياة اال ساحاب التادرلي للدولاة، أماا اصايلةو  0204تقلص اإلعا ات اىل سبب رئيسي ومو اخنفاض أساعار احملروقاات سانة 
ملياو   080مبتوسا  إمجاايل قادر حباوايل  مم إمجايل اإليارادات %02,22فقد ساات بنسبة  اطلبلدية األغو  الدالليةاإليرادات 

ملياو  دي  585مام إمجاايل اإليارادات مبساااة وقادرما  40,20سااات بنسابة  0202ويهكر أ  اإليرادات الداللياة سانة  دي،
الااواردة لبلديااة األغااواط مل ترقااى إىل  الدالليااةو بااالرغم ماام مااها التاااور والزيااادة إال أ  اإلياارادات  مليااو  دي،  0040ماام أصاال 

تقدماو الدولاة  اا مام إعا اات كاا  ذلاك دليال علاى ا  املاوارد الهاتياة للبلدياة   املستوى املالوب، فكلما  اد اعتمااد البلدياة علاى ماا
ل لتاااور أماام اإلياارادات الدالليااة املشااكلة مليزا يااة ي، وفيمااا يلااي تفصاااسااتقالليتهاماام ة القيااد الااهم حيااد غااا مفعلااة وكااا  ذلااك مبثاباا

 : بلدية األغواط
 7002-7002  الل الفترة تطور اإليرادات الدا لية الواردة لبلدية األغواط :03الشكل رقم 

 
  باالعتماد على معايات امساب اإلدارم  لبلدية األغواطنيمم إعداد البااث: المصدر
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ماام لااالل معايااات اجلاادول أعااال  ميكاام القااول أ  اصاايلة اإلياارادات اجلبائيااة لبلديااة األغااواط سااارت بااوتاة تصاااعدية منااه ساانة     
دي   %08,55و مليااو  دي بنساابة مسااااة قاادرت ب  502والاايت قاادرت حبااوايل  0202لتصاال إىل أعلااى مسااتوى  ااا ساانة  0222

ة  سبيا مقار ة م  حتصيل السنوات السابقة، مها التاور يثمم  جمهودات ومسااعي السالاات قفزة  وعيومي تعترب مم إمجايل اإليرادات 
البعاد  احمللية لتدار  الوض  وحتسني املداليل اجلبائية، مم لالل السعي الدائم إلصال  املالية واجلباية احمللية،  غا أ و ماا ال  بعيادا كال

و ذلاك راجا  إىل كثارة اإلعفااءات و التجارم املتزايد الهم تعرفو بلدية األغواط ماؤلرا، عم الرتمجة امقيقية مجم النشاط االقتصادم و 
إضااافة إىل عاادم حتصاايل بعاا  الضاارائب و الرسااوم احملليااة مثاال الرساام علااى الااهبح  التحفياازات اجلبائيااة املمنواااة إىل املسااتثمريم إ املناقااة

 .وغاما والرسم على اإلقامة
تكاااد تااهكر إذ أاااا ساااات  مسااااة األمااال  العموميااة و ااواتج االسااتغالل إ إمجااايل اإلياارادات الااواردة للبلديااة  الوإ املقاباال تبقااى     

 مل اياث العمومياة التابعاة األمال با هال البلدياة، وماها راجا  جلملياو  دي 22مبسااة قدرت ب  0202سنة  تقريبا %5,22بنسبة 
 ماه  تادمور إىل أدى مماا التهلرياب أ اوا  شاىت إىل احمللياة اجلماعاات أماال  مام الكثاا تعارض إىلأمالكها، إضافة  مجي  جبرد البلدية تقم

و حمدودياة  عدم االستغالل األمثل للمصا  و املرافق العمومية االقتصادية املمتلكات، إضافة اىل عدم التثمني الفعلي ألمال  البلدية  و 
 مداليل العقارات

 :اإلعانات الحكومية الواردة لبلدية األغواط تحليل تطور  -7
لياة اإلعا ات امكومية مي تلك املباالغ املالياة الايت تساامم هباا امليزا ياة العاماة، قصاد اإل فاات علاى التنمياة احمللياة، و فقاات اجملاال  احمل   

لياة ومستحقات املوظفني، و ويل العجز اماصل إ ميزا ياة اجلماعاات احمللياة، وهتادا ماه  اإلعا اات اىل تكملاة املاوارد املالياة للهياحملة احمل
 . 12وتقليل الفوارت بينها لتحقيق التوا   واملالئمة بني ااجات اجملتم  احمللي ومستوى السل  واخلدمات املقدمة

 (الوحدة ألف دج) 7002-7002  الل الفترة تطور اإلعانات الحكومية الواردة لبلدية األغواط :03الجدول رقم 

 مم إعداد البااثني باالعتماد على معايات امساب اإلدارم  لبلدية األغواط :المصدر
أ  إعا ااات ومسااااات الدولااة تشااكل مااوردا مهمااا مليزا يااة بلديااة األغااواط مبتوساا  مسااااة إ إمجااايل   ماام معايااات اجلاادول ويتضااح   

ايااث سااارت مااه  اإلعا ااات مبنحااىن تصاااعدم إىل أ  بلغاات أقصااى  لااالل ساانوات الدراسااة  %42,42ب  قاادرتإياارادات امليزا يااة 
، اخنفضات املسااعدات املالياة امكومياة  0204ابتاداء مام سانة   ، وملياو  دي 828بقيمة مسااة قادرت ب  0204سنة قيمة  ا 

 املقدمااة ماام طاارا الدولااة اىل  اإلعا ااات مليااو  دي ويفساار تقلااص 450 إىل ماقيمتااو 0202إىل أ  وصاالت ساانة  للبلديااة بشااكل ااااد
  .إ  ويل العجز وبداية اال سحاب التدرلي للدولة 0204املفاجئ  ألسعار احملروقات سنة االايار 

 .إىل إيرادات قسم التجهيز واالستثمار لغرض جتسيد التنمية احمللية مم لالل  وعني مم الربامج التنمويةاملالية  نحيتم حتويل امل و     
 :برامج التجهيز -7-0

082-80مم املرسوم رقام  25اسب ما قضت بو املادة     
إ جماال  اإلقليمياةاجلماعاات  مناا   اوعني مام املهلاااات تقاوم هباا 13

(PCD)  التنمية اااداا بلادم ياتم علاى مساتوى البلدياة الاهم يسامى بااملهلا  البلادم للتنمياة
   مام القاا و   82، و تانص املاادة

 الةنوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 التةيير إيرادات 952 37 602 146 304 38 911 185 788 97 514 350 210 339 005 333 921 257 884 92
 إعانات

 ومةاذمات الدولة
360 990 569 400 535 894 395 329 301 065 502 643 342 208 321 414 287 537 240 882 

 إيرادات
التجهيز 
 واإلستثمار

 مجموع اإلعانات المقدمة 834 278 139 434 718 359 119 528 431 600 579 651 539 734 899 868 321 827 874 453
 نةبة المةاذمة في إجمالي اإليرادات %44,10 %50,89 %40,05 %45,30 %49,60 %48,82 %50,08 %52,02 %50,04 %33,83
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وتسااهر علااى تنفيااه  إ  علااى البلديااة إعااداد خمااهااا التنمااوم القصااا واملتوساا  والاوياال املاادى وتصااادت عليااوعلااى ا ااو  28-22رقاام 
 .إطار الصالايات املسندة  ا قا و ا، وبا سجام م  خما  الوالية وأمداا خمااات التهيئة العمرا ية

  7002-7002  الل الفترة بلدية األغواطخطط البلدي للتنمية في للم المالية الموجهة  مخصصاتال: 04الجدول رقم 
 (الوحدة ألف دج) 

 الةنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 PCD للمخطط البلدي للتنميةالموجهة المخصصات المالية  000 12 000 292 000 109 000 176 000 85 000 238 000 159

 المشاريع المةطرة 2 45 11 22 11 34 4

  باالعتماد على معايات مديرية الربجمة ومتابعة امليزا ية لبلدية األغواطإعداد البااثنيمم  :المصدر
 :البرامج المرافقة والمدعمة لإلصالحات ايقتصادية  -7-7

يهدا اىل التكفال باالعجز إ مم خمصص استثنائي مم صندوت تنمية مناطق اجلنوب الهم  0200استفادت بلدية األغواط سنة     
التهللاف الاهم تعا ياو إ ماها اجملاال مقار اة باملنااطق الشامالية مام الاوطم،  التجهيزات األساسية باملناطق اجلنوبياة باالوطم لتجااو ميدا  

 .14مشاري  22مليو  دي برب امج عمل يضم  52مها املهلصص قدرت قيمتو ب 
 :بلدية األغواط المحلية ل للجماعات المشترك الصندوق إيرادات تحليل تطور -3

لقااد لصااص املشاار  اجلزائاارم جاازءا مامااا ماام الضاارائب والرسااوم احملليااة لتموياال الصااندوت والاايت تقتااا  ماام مااوارد اجلماعااات احملليااة     
مبوجااب القااا و ، وتتمثاال مااه  املااوارد أساسااا إ اقتاااا  الرساام علااى النشاااط املهااين والاادف  اجلاازاإ سااابقا والرساام علااى القيمااة املضااافة 

ماااها باإلضاااافة إىل مساااااات الدولاااة، وياااتم تسااايا ماااوارد الصاااندوت عااام طرياااق صاااندوت الضاااما  البلااادم والاااوالئي وقسااايمة السااايارات، 
علاااى ضاارورة تفعيااال التضااامم املاااايل باااني  000إ املااادة  02-00، ولقااد أشاااار قااا و  البلدياااة 15وصااندوت التضاااامم البلاادم والاااوالئي

  .البلديات
 : البلديةدور الصندوق المشترك في دعم مالية  3-0

 التضامم صندوت مم كل تسيا إ قا و ا إليو خمولة مي واليت احمللية للجماعات املشرت  الصندوت التصاصات تتمثل
 :16عرب مايلي ادى على صندوت لكل املوكلة التدلالت طبيعاة إىل  تارت سوا وعليو احمللياة، للجماعات الضما  وصندوت

 :صندوق التضامن  -3-0-0
 اجم تقليص إىل اإلعا ات مه  وهتدا للبلدية، احمللية امليزا ية قسم إىل سنوية إعا ات بتقدمي الصندوت مها خيتص

 إىل املوكلة املهام أمم بني ومم املالية، املوارد ايث مم فقرا األكثر احمللية للجماعات  نح ايث البلديات، مابني املالية االلتالالت
  البلدم، التضامم لصندوت اجلبائي الناتج مم 75% :التايل بالشكل والوالية البلدية بني اجلبائي الناتج تو ي  عملية الصندوت
 .الوالئي التضامم لصندوت اجلبائي الناتج مم%25

 : الضمان صندوق -3-0-7
 اشرتاكات إ املتمثلة موارد  بتحصيل يتكفل ايث احمللية، للجماعات املشرت  الصندوت إدارة يعمل مها الصندوت حتت

 تقدميو طريق عم و ويلها البلديات مالية إ بالتدلل الصندوت مها بدور  يقوم بلدية، لكل اجلبائية املوارد مم 02% بنسبة البلديات
 إعداد أثناء فإ و تلر مبعىن .الفعلية اجلبائية والتحصيالت التقديرات بني الفارت اإلعا ة هبه  ويقصد اجلبائية القيمة بناقص يعرا ملا

 تلجحمل الضرائب، مديرية قبل مم اجلبائية التقديرات مبالغ إرسال إ حيصل ما غالبا الهم للتحمللا و تيجة البلدية، األولية امليزا ية
 يكو  أ  ميكم أ و غا األولية، امليزا ية إ وإدراجها اإلدارم امساب إ واحملققة السابقة التحصيالت اعتماد إىل ميزا يتها إ البلديات

 موضو  للسنة اجلبائية التقديرات أ  مايعين ومو الفارطة، السنة م  مقار ة امالية السنة إ احملصلة اجلبائية القيمة إ اخنفاض منا 
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 قيمة ليقدم الضما  صندوت يتدلل ومنا املوا ين، العجز ويق  السبب  ها البلدية ميزا ية ختتل وبالتايل فيها، مبالغا يكو  النشاط
 .اماصل العجز أو النقص مها لتغاية اجلبائية التقديرات مم90%ادود النسبة  إ مالية
 :ايث قدرت إيرادات الصندوت املشرت  للجماعات احمللية مليزا ية بلدية األغواط كما يلي    

 7002-7002  الل الفترة بلدية األغواطل (FCCL)المحلية للجماعات المشترك الصندوق إيرادات:02الجدول رقم 
 (الوحدة ألف دج)

 الةنوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

     ايرادات الصندوق المشترك للجماعات المحلية  267 169 221 189 520 273 371 313 727 300 833 299 925 275 981 275 892 279 323 302

 نةبة المةاذمة في إجمالي اإليرادات %26,77 %22,18 %30,45 %26,88 %24,84 %22,47 %18,81 %16,52 %16,93 %22,54

  باالعتماد على معايات امساب اإلدارم  لبلدية األغواطمم إعداد البااثني :المصدر
17التالية الصيغ وفق احمللية اجلماعات على تو يعها بإعادة الصندوت يقوم اإليرادات مه     

:   
  موجو لقسم التسيا إ ميزا ية البلدية لتغاية النفقات اإلجبارية كحملولوية؛خمصص مايل سنوم باملعادلة،  -

 للمشااري  باالتجهيز اخلاصاة املسااعدات  انح ، اياثإعا اات التجهياز املوجهاة لقسام التجهياز واالساتثمار مليزا ياة البلدياة -
 ؛ امضرية التهيئة أ وا  خمتلف و اإل ارة و التاها بامليا ، التزود  للرم املوجهة

 إعا ات توا   للبلديات اليت تواجو وضعية مالية صعبة؛  -
 ؛إعا ات استثنائية للبلديات اليت تواجو وضعية غا متوقعة -
 .تعوي   اقص قيمة اإليرادات اجلبائية بالنسبة للمبلغ املتوق  حتصيلو مم مه  اإليرادات -

علاى  02-00مام قاا و  البلدياة  004املاادة ، وتانص بتهلصايص لااصتقيد إعا ات التجهياز للصاندوت البلادم للتضاامم ايث     
 حبياث  صندوت اجلماعات احمللية للضما  باملسااات اإلجبارية للجماعات احمللية الايت حتادد  سابتها عام طرياق التن ايم  ويل  ضرورة 

 .لصندوت البلدم للتضاممل سنة مالية إىل اكيدف  الرصيد الدائم لصندوت اجلماعات احمللية للضما  املستهللص مم  
 7002-7002  الل الفترة في صندوق الجماعات المحلية للضمانايغواط مةاذمة بلدية :02الجدول رقم 

 (الوحدة ألف دج)  

 الةنوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 المةاذمة في صندوق الضمان 914 2 642 3 492 3 294 5 566 6 212 6 550 7 316 10 298 10 972 10

  باالعتماد على معايات امساب اإلدارم  لبلدية األغواطمم إعداد البااثني :المصدر
 :دراسة ال القة بين النفقات ال امة و اإليرادات الخارجية الواردة لبلدية األغواط  -4

األوىل أم تساااوم اإلياارادات ماا  النفقااات ايااث يااتم  إ  مباادأ التااوا   إ ميزا يااة البلديااة يركااز علااى التااوا   املااايل بالدرجااة    
إعداد امساب اإلدارم ااية كل سانة مالياة، و الاهم ماو  تيجاة السانة املالياة اياث تادري فياو كال النفقاات امقيقياة الايت  ات 

 .فعال و اإليرادات اليت اصلت و كل الفوائ  اليت سجلت
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   (7002-7002)   الل الفترة غواطبلدية األتطور رصيد الموازنة ل:02الجدول رقم 
 (الوحدة ألف دج)                

 الةنوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 مجموع النفقات الف لية 364 553 438 648 074 642 113 817 581 813 828 992 812 116 1 105 370 1 376 670 1 298 587 1

 مجموع اإليرادات الف لية 920 792 920 048 1 410 214 1 875 674 1 351 742 1 454 138 2 049 337 2 087 512 2 349 570 2 381 190 2

603 083 899 974 1 141 983 1 220 237 1 145 626 928 770 857 762  572 336 400 482 239 556 
الفاائض )رصيد الموازنة 

 (اإلجمالي

  باالعتماد على معايات امساب اإلدارم  لبلدية األغواطمم إعداد البااثني :المصدر
 ادت بشكل ااد لالل مه  الفارتة، اياث ارتفا  مام  بلدية االغواط  ستنتج أ  إمجايل  فقات  لالل معايات اجلدول أعال  مم    

،  وترج  ماه  الزياادة بشاكل أساساي إىل تفااقم املهاام امللقااة علاى 0202مليو  دي سنة  0582إىل  0222مليو  دي سنة  550
 .لية مم املواطمإ إطار تدابا الالمركزية اإلدارية وتقريب اإلدراة احمل ،اليت مت إلقاؤما على التوايل إىل السلاات احمللية

و مااي        شااهد وضااعية واااادة  0202-0222فااإ  رصاايد املوا  ااة لبلديااة األغااواط للفاارتة  وبااالرغم ماام  يااادة النفقااات الفعليااة     
، ولكاام مااها الفااائ  يعااود إىل وجااود فااائ  مااايل لااالل كاال ساانوات الدراسااة أم أ  ميزا يااة بلديااة األغااواط مل تسااجل أم عجااز مااايل

إعا ات الدولة و الصندوت املشرت  للجماعات احمللية إ امليزا ية، و فوائ  اإليارادات النامجاة عام امسااب اإلدارم للسانوات  ااتساب
 .كا ت مسااتها  ضعيفة  سبيا مقار ة باملوارد اخلارجية  إليرادات الهاتيةلية الفارطة، إ اني أ  ااملا

 :التايل دولللبلدية مم لالل اجل ت اخلارجية للنفقات العامةو فيما يلي سنوضح   سبة تغاية اإليرادا    
(7002-7002)للفترة  للنفقات ال امة لبلدية األغواطالخارجية نةبة تغطية أذم اإليرادات :00الجدول رقم   

 باالعتماد على معايات امساب اإلدارم  لبلدية األغواطمم إعداد البااثني : المصدر

 7002 7002 7004 7003 7007 7000 7000 7002 7000 7002 الةنوات

مجموع النفقات 
 الف لية

223324 240430 247024 002003 003200 227070 0002007 0320002 0220322 0202720 

مجموع اإلعانات 
 المقدمة

720034 434032 322200 270002 200430 220222 234232 020022 072370 423024 

 70.22 42.23 23.47 22.22 22.23 23.00 24.23 22.07 22.22 20.30 %نةبة التغطية 

الصندوق المشترك 
 للجماعات المحلية

022722 002770 723270 303320 300272 722033 722272 722200 722027 307373 

 02.02 02.22 70.04 74.20 30.70 32.22 30.32 47.22 70.00 30.20 %نةبة التغطية 
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7002-7002 الل الفترة  تغطية اإليرادات الخارجية لنفقات بلدية األغواط تطور نةب:02الشكل رقم 

 
 8ول اجلدمم إعداد البااثني باإلعتماد على معايات  :المصدر

بنساابة تغايااة  اااتج أماام إياارادات امليزا يااة للنفقااات العامااة لبلديااة األغااواط  ةماام لااالل النتااائج املوضااحة إ اجلاادول أعااال  و اخلاصاا
ات قااإمجااايل النفماام  %58,42  ااات ومسااااات الدولااة غااات ما ساابتو ساابة تغايااة إعامتوساا  لااالل ساانوات الدراسااة   الاااظ أ  

تقريبااا، وبالتااايل فااإ   %08,25 ساابة إ املتوساا  أمااا ممنواااات صااندوت األمااوال املشاارتكة فقااد غااات ، الفعليااة أم أكثاار ماام النصااف
 .ا  ويليا جد مهم لبلدية األغواطرافدفهي مم امجايل النفقات العامة   %82700إ املتوس  ما  سبتو  املوارد اخلارجية تشكل

أل   املالية، االستقاللية الوقت  ف  إ هتدد لكنها امليزا ية، توا   عادةهتدا إل اليت  مسااات الدولة ا  كما جتدر االشارة اىل
 البلدية استقاللية على اإلعا ات مه  تحملثاات أمم ، ايث تتمثل18صرفها كيفية متابعة دو  األموال تدف  أ  تستاي  ال الدولة

 :19إ
املهلاا  احمللاي وختااي  التنمياة احمللياة، اياث تقاوم السالاة املركزياة مبسااعدة البلدياة إ جتسايد لااهاا التنموياة  القارار توجيو -

 البلدياة مراقباة املهلاااات و التيار عم املسؤولني الوايل مم  و املركزية املشر  جعل السلاة لكم، (PCD)البلدم للتنمية 

 مركزية؛ أم بقرارات القمة مم صادرة ذلك مبقتضى احمللية التنمية للتنمية، لتكو 
إ ميزا ياة  التهلصيصاية اإلعا اات ماه  إدراي رغام احمللياة، ويتم تنفيه بر امج دعم البلدية عرب الصاندوت املشارت  للجماعاات  -

 بصاورة املالياة املاوارد تساا ماو اإلعا اات ختصايص مام و الغارض التهلصاص، لقاعادة إلضااعها اشرتط املشر  أ  إال البلدية

 .للتدلل وسيلة إىل البلدية  ملساعدة وسيلة مم اإلعا ات، مه  حتولت هبه  و عقال ية
  .استقاللية البلدية و ارية على يشكل هتديدا التنموم مم طرا السلاة املركزية، ومهارقابة النشاط  -
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 :الخاتمة

مالياا  ارتباطاا مرتبااة   تباني أ  بلدياة االغاواط 0202-0222باني الفارتة  الياة بلدياة االغاواطمل ناا حتليلو  نامم لاالل عرضا
لدياة االغاواط وغياهباا ياؤثر إ لب املهماةوارد املامام  احمللياة للجماعاات املشارت  الصاندوت إعا اات الدولاة و تعاداياث  ، بالدولاة وثيقاا

 اواتج  و  اجلباياة احمللياة  مام املتحملتياة فااإليرادات جياد ، بشاكل مفعلاة البلدياة الهاتياة  غاا كافياة وغاا أل  ماوارد وذلاك، ميزا ياة البلدياة
 ميزا ياة البلدياة  علاى عبئاا املتسار  الهم أصابح يشاكل  اإل فات إ ظل  وغا متحكم فيها  العمومية تبقى ضعيفة واألمال  االستغالل

 .املركزية امكومة علىماليا  البلدية اعتماد عز  الهم األمرمم سنة أللرى، 
 البحث و    األمر الهم يستدعي ضرورة التفكا  البلدية،يزال تعزيز اإليرادات احمللية الهاتية يشكل حتديا على مستوى ال   

أجال مام  للبلدياة املالياة االساتقاللية وتادعيم، هااإقليم داللالتنمية احمللية  تعزيز بغية  ذاتياالبلدية  لتعبئة موارد وفعالة تليات جديدة عم
 .بناء اقتصاد حملي كفؤ وجيد

 :ميكننا استهلالص النقاط التالية وعموما
بالنساابة للمااوارد اإلمجاليااة للبلديااة سااواء املتعلقااة بقساام التساايا أو التجهيااز واالسااتثمار تبااني أ  بلديااة األغااواط تعتمااد اعتمااادا   -

ممنواااات صااندوت األمااوال و % 52 - 02بنساابة تراوااات بااني كباااا علااى اإلعا ااات واملسااااات املقدمااة ماام طاارا الدولااة 
، أما املسااة اجلبائياة فهاي ضاعيفة وغاا مم ايراداهتا لالل سنوات الدراسة % 02- 02تراوات مي ايضا مابني  املشرتكة

مااتحكم  فيهااا ولااب إعااادة الن اار إ سياسااة التحصاايل املتبعااة، إضااافة إىل عاادم مباااالة مصااا  البلديااة إ حتصاايل عائاادات 
 ممتلكاهتا، كما اليوجد تثمني فعلي  ه  املمتلكات؛

يؤثر على االستقاللية املالية للبلدية وبالتايل على مم اعا ات وممنواات صندوت االموال املشرتكة  مسااات الدولةا   -
 لااها التنموية لاضعة بهلك لرقابة السلاة املركزية؛

الدراسة، لكم مها  بالرغم مم عدم التسيا األمثل ملوارد البلدية إال أ  ميزا ية البلدية مل حتقق أم عجز مايل لالل فرتة -
 .يعك  الصورة امقيقة للوضعية املالية لبلدية األغواط الفائ  املايل ال

 :ودعم ااتياجاهتا  وصي ب اليت بإمكااا  ويل برامج التنمية احمللية الداللية  احملليةملالية اقدرات  ولتنمية 
 ؛مبا يتناسب بيئتها االقتصادية والرسومالضريبة تكييف تفعيل اجلباية احمللية و إشرا  اجلماعات احمللية إ ضرورة   -

 القااعات لصوصا والتمويل االستثمار جمال إ  فسها على باالعتماد البلديات توجهات وتعزيز احمللية املوارد تقييم ضرورة -
 املنتجة؛ احمللية

 املوارد احمللية الداللية؛التثمني الفعلي للممتلكات احمللية، ايث يسامم مها اإلجراء كثاا إ دعم  -
و تاوير السيااة و  املتااة رتقية األ شاة احمللية وذلك باستغالل االمكا يات احمللية لضرورة دعم االستثمار احمللي  -

 الصناعات التقليدية اليت تشكل موردا مهما للجماعات احمللية؛ 

 لدى قبوال تلقى اليت األساليب مم وغاما قفالو  طرت عم التمويل أو االجتماعي التشاركي التمويل توجهات تعزيز -
  اجلمهور؛

 جتديد االقرتاض البنكي للبلدية، لصوصا مايتعلق بتمويل املشاري  االستثمارية؛ -
 إ استهلدامها؛ والكفاءة املوارد ختصيص إ الفعالية ترشيد النفقات وذلك بالتزام -

 .العام املال ومدر االلتالساتملن  العام،  املال على الرقابة تعزيز -
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 : المراجعقائمة 
                                                            

 .00، ص 0220، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، التمويل المحلي والتنمية المحليةعبد املالب عبد امميد،  - 1

 .80ص   1987، دراسة مقار ة، دار الفكر العريب، القامرة،المحلياة الم اصرة في نظام اإلدارة اإلتجاذااتعادل حممد محدم،  -2

، ورقااة مقدمااة المحااالي وإشكالياااة الرشااااد اإلنفاقاااي وال اااجز المااوازني للجماعااات المحااالية فااي الجزائااارمحدوديااة التموياال حماماااد كريااام قااااااروا،  - 3
قااااملااااااة،  0245مااااام  8، جامعااااة -البلدياااات منااوذجااااا   -للملتقى الوطناي األول ااااول التسيا احمللاي باني إشاكاليات التمويال وترشايد قارارات التنمياة احمللياة 

 .25، ص 0202 وفمرب  22و  28يومي 
  .00عبد املالب عبد امميد، مرج  سابق، ص -4
، جامعة 20، جملة دافرت السياسة والقا و ، العدد (تجربة البلديات الجزائرية) دور اإلدارة المحلية في تقدم الخدمات ال امة  اجي عبد النور، - 5

 .040قاصدم مربا  ورقلة، اجلزائر،  ص
   أ  ر املوق   00/22/0200الصادرة إ  02ي ر رقم املتعلق بالبلدية  0200/ 00/22املؤرخ إ  02-00القا و  : www.joradp.dz 
 .02-00مم قا و  البلدية 000-022املادة  -6
 .02-00مم قا و  البلدية  002املادة  -7
 .02-00مم قا و  البلدية  000املادة  -8

 .000، ص 0220دار املساة للنشر، عما ، ، اإلدارة المحليةالشيهللي عبد الر ات،  -9

مهكرة جياللي بن عمار، سيدي علي مالل، ڤرطوفة بويية تيارت، : إشكالية عجز ميزانية البلديات، دراسة تطبيقية لبلدياتبلجياليل أمحد،  - 10
 .25، ص0222/0202ماجستا، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسا ، اجلزائر، 

اساتغالل المرافاق ال اماة ايقتصاادية باالتفويض كفلياة ف الاة لخلاق الثاروة ومناصاب الشاغل فاي عال انخفاا  أسا ار  بومديم يوسف، قاوش ر ت، -11
االجتامااات امديثااة إ  وياال اجلماعااات احملليااة و تثمااني ممتلكاهتااا، جامعااة ورقااة مقدمااة إ امللتقااى الااوطين الثاااين اااول التجربااة المغربيااة نموذجااا،  -البتاارول

 .20ص 0202أفريل  00-02امة مخي  مليا ة ، اجلياليل بو ع
  Le fonds commun des collectivités locales est un établissement public à caractère administratif placé sous la 

tutelle du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, régi par le décret no 86-266 du 4 novembre 1986. 
12 - GRABA Hachemi, les resources Fiscales des collectivités local, ENAG, Alger,2000, p39,40. 

إ قاااا  التهلاااي  و التهيئااة   الااهم حياادد صااالايات البلديااة و الواليااة و التصاصاااهتما 0280ديساامرب ساانة  02املااؤرخ إ  082-80املرسااوم رقاام  -13
 .0280/  50العمرا ية، اجلريدة الرمسية رقم 

  املهلا  البلدم للتنمية(Plan Communal de Développement ) مو عبارة عم خما  شامل للتنمية إ البلدية و مو أكثار جتسايدا لالمركزياة علاى
القاعديااة و  مسااتوى البلديااة ومهمتااو تااوفا اماجااات الضاارورية للمااواطنني و دعمااا للقاعاادة االقتصااادية و حمتااوى املهلااا  عااادة يشاامل التجهياازات الفالايااة و

قصاااة املاادى تقررمااا الساالاات (  actions)بحمل ااو عبااارة عاام باارامج أعمااال  0220أوت  22االجنااا  و التجهياازات التجاريااة ، و قااد عرفااو مرسااوم جتهياازات 
 .املهلتصة إ إطار املهلا  الوطين

 .مديرية الربجمة ومتابعة امليزا ية لبلدية األغواط مم  معايات_  14

، جامعاة بااجي خمتاار، عناباة، 24، جملاة اقتصااديات مشاال افريقياا، العادد لية والمالياة المحلياة فاي الجزائارتشخيص نظام اإلدارة المحبسمة عاوملي،  -15
 .022، ص 0222

 .82، 22، مرج  سابق، ص ص حماماد كريام قااااروا -16
 .00/02مم قا و  البلدية  000، 000املواد  -17

 .028 ،  ص0282اجلامعية اجلزائر، املابوعات ديوا  ،الجزائر في الويية و البلدية نظام على تطبيقاتها و المحلية اإلدارة أسسشيهوب مسعود،  -18

، ص 0202-0222 ، اجلزائار0، جامعاة اجلزائار القاا و  إ ماجساتا ماهكرةالجماعاات اإلقليمياة باين اإلساتقاللية و التب ياة، صاامي عباد الناصار،  -19
25،22. 

http://www.joradp.dz/

