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ش ـكـر و عــرفـان
هلل الحمد و الشكر من قبل و من بعد أن حبانً بحفظ منه و
رعاٌته لً ،كان الترٌاق الذي ٌزٌل به سموم السهام
الجارحة و ٌسر لً إتمام هذا العمل عصارة فكري.
أتوجه بخالص شكري إلى األستاذ المشرؾ د.حسنً بوكرزازة على صبره علً و تقبل
ظروفً بصدر رحب.
كما ال أنسى أن أشكر كل من ساعدنً من قرٌب أو بعٌد و أخص بذلك كل من:
السٌدة حلٌمة علً خوجة مدٌرة مكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة بجامعة قسنطٌنة و ربٌسة
اللجنة المالٌة بالمجلس الشعبً الوالبً لوالٌة قسنطٌنة سابقا.
إطارات مدٌرٌة االدارة المحلٌة لوالٌة قسنطٌنة المتمٌزٌن جدا :خالد ،محمد الشرٌؾ،
هجٌرة ،ملٌكة ،سلٌمة ،فوزي و عمار
إطارات مدٌرٌة التخطٌط و التهٌبة العمرانٌة لوالٌة قسنطٌنة و باألخص ضٌفً أحمد ،و
عماري الساٌح و بدابرة الخروب :رشٌد مقرود و توفٌق.
زمٌبلتً فً الدراسة :صباح ،نوال و زمٌبلت العمل :هند ،سعاد ،منال.
إلى كل من قابلتهم أثناء إنجاز هذه المذكرة من إطارات و عمال مدٌرٌات ،دوابر و بلدٌات
والٌة قسنطٌنة.

آمـــال بـودادة.
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إهــداء
إلـى الوالدٌـن الكرٌمٌـن أطـال هللا فـً عمـرهما و أسعـدنً
بصحبتهمـا و حفظهمـا لً
إلى عابلتـً الكرٌمـة كبٌرهـا و صؽٌرهـا
إلى المـبلك الطٌـب عمـً العـربً.
إلى زمـبلء الدراسـة و العمـل

إلى الـمعـذبـون فـي صـمـت
ذنـبـهم الـوحيـد
أنـهـم متـمـي ــزون.
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الـمـقـدمـة الـعـامـة:
عاشت الجزابر بعد االستقبلل ،أزمة اقتصادٌة و سٌاسٌة و فوضى عارمة ،نتٌجة مؽادرة األوروبٌٌن
الببلد .كما تمٌزت المجموعة المحلٌة بانعدام التؤطٌر و عجز مالً متزاٌد ،نتج عن نقص الموارد و
ازدٌاد النفقات بسبب المساعدات االجتماعٌة المقدمة لمتضرري الحرب.
و للخروج من هذه الوضعٌة المتردٌة ،فكرت السلطة فً وضع إصبلحات تضمن استخدام الموارد
البشرٌة و المادٌة ،و تقٌم أسس اإلدارة المحلٌة على المشاركة الشعبٌة وتحقٌق تنمٌة شاملة .فؤصدرت
بذلك مجموعة من النصوص القانونٌة ،لتنظم اإلدارة المحلٌة و أعطتها جملة من الصبلحٌات تمثلت فً
قانون  1967للبلدٌة و قانون  68للوالٌة ،باعتبارهما أسس اإلدارة المحلٌة الجزابرٌة و القابمة على
المشاركة الشعبٌة و تدعٌما لبلمركزٌة . LA DECENTRALISATION
ثم قانون  09-84الذي أحدث  48والٌة و  1541بلدٌة بعدما كانت  31والٌة و  703بلدٌة ،و هذا ٌعنً
اهتمام السلطة بتقرٌب اإلدارة من المواطن بصفتها أدرى بالمشاكل المحلٌة.
و إلضفاء المزٌد من المرونة و المبادرة ،اتخذت الدولة أسلوبا آخر فً تسٌٌر الشإون المحلٌة باتباع
أسلوب البل تركٌز اإلداري  LA DECONCENTRATIONالذي ٌتمثل فً إنشاء السلطة المركزٌة
لبعض الهٌبات البلمركزٌة المتمثلة فً دور الوالً .كما تتمتع المجموعات المحلٌة بصبلحٌات اقتصادٌة
و اجتماعٌة وكلت لها الدولة تنفٌذها على المستوى المحلً .و هكذا نبلحظ أن الجزابر تبنت سٌاسٌة
البلتركز لتسٌٌر هٌاكلها على مستوى المجموعات المحلٌة ،و البلمركزٌة فً معالجة الشإون الداخلٌة
المحلٌة.
و ألن منح مثل هذه السلطات للمجموعات المحلٌةٌ ،قتضً منحها كذلك الوسابل التً تمكنها من التطوٌر
و التنمٌة إذ تعد هذه المجموعات ،الخلٌة األولى للتخطٌط و أنها تشارك فً وضع االستراتٌجٌة الوطنٌة
للتنمٌة من خبلل إنجاز و إعداد المخططات البلدٌة .و أن سٌاسة التوازن الجهوي مرهونة على تقدم و
تنمٌة المجموعات المحلٌة.
إذن من الضروري ،وضع الوسابل البلزمة تحت تصرؾ المجموعات المحلٌة من أجل تمكٌنها من
تؤدٌة مهامها و السلطات المسندة إلٌها.
رؼم مرور  40سنة من مسار التنمٌة الوطنٌة ،إال أن عدم كفاٌة الوسابل المالٌة المتاحة للجماعات
المحلٌة بقً ٌطرح فً كل مرة و بحدة أكبر ،و سارعت بالتوازي معه السلطات العمومٌة إلى وضع
قوانٌن جدٌدة محاولة بذلك إرساء قواعد البلمركزٌة و جعلها أكثر نجاعة و ضبطها مع التحوالت
الجارٌة رفع موارد الجماعات المحلٌة بتقلٌص تدخلها و بالتالً إنقاص حجم أعبابها.
لكن هذه الرإٌة لم تعد مساٌرة للواقع الجدٌد الذي اعتمدته الجزابر :بإعتماد التعددٌة الحزبٌة و مبدأ
التداول على السلطة.
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اإلشـــكـالــٌـــة:
ٌبدو أن الوضعٌة الحالٌة للمالٌة المحلٌة ،ال تسمح بتحقٌق األهداؾ المرجوة و المسطرة :فاألعباء فً
زٌادة مستمرة و أصبحت صعب التحمل .فؤعباء التنمٌة فً جزبها الكبٌر تابعة إلعانات الدولة ،و بذلك
فإن تنوٌع محاصٌل الموارد و البحث عن مصادر جدٌدة للتموٌل أضحت ضرورة عاجلة و ملحة.
تشكل الموارد المالٌة و على اختبلؾ أنواعها ،العمود الفقري و العصب الربٌسً فً حٌاة الدولة و
مجموعاتها اإلقلٌمٌة ،إذ باالعتماد على هذه الموارد تمكن هذه المجموعات من القٌام بالمهام و الوظابؾ
الموكلة إلٌها هذه من جهة ،و من جهة أخرى ،استمرارٌة الحٌاة و المحافظة على كٌانها الهٌكلً و
التنظٌمً.
و تختلؾ المكانة التً تحتلها هذه الموارد و الدور الذي تقوم به ،حسب الطبٌعة القانونٌة لكل جماعة
إقلٌمٌة و نوعٌة و خصوصٌة المهام و الصبلحٌات المسندة إلٌها.
و اعتمادا على فكرة البلمركزٌة ،فقد كلفت البلدٌة باعتبارها الجماعة اإلقلٌمٌة القاعدٌة للتنظٌم السٌاسً
و اإلداري ،بحقٌبة هامة و أساسٌة من المهام و الصبلحٌات ،وكذا المشاركة فً عملٌات التنمٌة الوطنٌة
عن طرٌق المساهمة فً إعداد و تنفٌذ المخططات التنموٌة الوطنٌة.
و أمام حجم األعباء و المهام .و حتى تتمكن البلدٌة من بلوغ أهدافها و تحقٌق ؼاٌاتها البد لها من تحقٌق
إمكانٌات و موارد مالٌة تمكنها من ذلك .هذه الموارد تختلؾ من حٌث طبٌعتها و مصدرها
و درجة تؤثٌرها ،سواء كانت موارد بشرٌة أو مالٌة.
إن النتابج المحققة حالٌا على مستوى بلدٌات الوطن الزالت دون المستوى المطلوب ،رؼم حجم الموارد
المتاحة للبلدٌات خاصة الداخلٌة منها .األمر الذي ٌؤخذ بالمهتمٌن بمصٌر التنمٌة المحلٌة فً كل مرة ،إلى
طرح إشكالٌة عدم المبلبمة بٌن حجم الموارد للبلدٌات و كتلة المهام و الصبلحٌات الموكلة إلٌها:
بٌنت التقارٌر السنوٌة لوزارة الداخلٌة حول المالٌة المحلٌة أن الجماعات المحلٌة تعانً صعوبات مالٌة
كبٌرة ،خاصة بعد سنة 1990م مما انعكس سلبا على جمٌع نواحً الحٌاة المحلٌة:
السنوات
البلدٌات العاجزة
البلدٌات العاجزة من المجموع الوطنً ()%
عدد البلدٌات لها عجز مزمن

1990
146
9.47

1993
967
62.75

1994
795
51.59
900

1995
925
60

1998
1249
81

المصدر :تقارٌر وزارة الداخلٌة حول المالٌة المحلٌة لسنة 1998 ،1995 ،1994 ،1993 ،1990

مما قد ٌعطً فكرة أن مجموع الموارد المحلٌة ،أصبحت ال تشكل حالٌا أداة مبلبمة لعملٌة تموٌل على
مستوى الجماعات المحلٌة بصفة عامة و البلدٌات بصفة خاصة .و المدٌونٌة المعتبرة المسجلة على
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مستوى البلدٌات ،رؼم عملٌات التطهٌر التً ٌقوم بها الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة :حٌث تم
تصفٌة أكثر من  5ملٌار دج بٌن  1991و ،1993و قدرت دٌون البلدٌات سنة  1998بؤكثر من 18ملٌار
دج ،فً حٌن ٌسجل ؼلبة أجور و أعباء المستخدمٌن حٌث تؤخذ نسبة  %80من مجموع نفقات التسٌٌر
الكلٌة ،بٌنما سقؾ التموٌل الذاتً ال ٌتعدى .%10
فالمجموعة المحلٌة تجد نفسها الٌوم فً مواجهة احتٌاجات جدٌدة و التً تستدعً منها روح االبتكار و
المبادرة و تطوٌر أسالٌب العمل و تعببة اإلمكانٌات المتاحة .و إال ّ كٌؾ لها أن تواجه آثار األزمة و
التحوالت العمٌقة التً سلكتها الببلد فً الفترة األخٌرة؟ و كٌؾ للبلدٌة أن تستعد للمطالب التالٌة؟:
 .1على المستوى االقتصادي :الدخول فً اقتصاد السوق و التكٌؾ مع مستلزماته.
 .2على المستوى المإسساتً :تفعٌل البلمركزٌة و تحسٌن مٌكانٌزمات التسٌٌر.
 .3على المستوى السٌاسً و مشاركة السكان فً الحٌاة المحلٌة.
ففً ظل هذه الوضعٌة تصعب مهمة البلدٌة فً تطلعها و سعٌها نحو تحقٌق فكرة االستقبلل المالً و
االستجابة لمبدأ البلمركزٌة و ذلك أمام ضعؾ و انحطاط مواردها من سنة إلى أخرى .و مما ٌإكد ذلك
قدرة الجماعات المحلٌة على التموٌل الذاتً(االدخار) التً تسٌر فً اتجاه تنازلً ،فقد كانت تسجل قبل
 10سنوات نسبة .% 40 -20
أما حالٌا فنادرا ما تتعدى  ،%10األمر الذي ٌفسر الوضعٌة الصعبة للبلدٌات حالٌا.
و ٌستوجب علٌها اإلسراع فً اتخاذ اإلجراءات و التدابٌر الكفٌلة إلخراجها نحو واقع أفضل ،و ال ٌكون
أمامها إذن سوى االعتماد على ما لدٌها من إمكانٌات و طاقات محلٌة.
و أمام جملة االنشؽاالت المطروحة حالٌا حول مصٌر و مستقبل التنمٌة المحلٌة ،تم اختٌار والٌة قسنطٌنة
كنموذج لوالٌة بها بلدٌات تماٌز بٌن ؼنٌة و فقٌرة ،بلدٌة حضرٌة و بلدٌة رٌفٌة ....و ظاهرة العجز المالً
لبلدٌة ؼنٌة و حضرٌة مثل قسنطٌنة رؼم مواردها المهمة خاصة الجبابٌة منها :إذ سجلت هذه البلدٌة
عجزا متكرر و فً تزاٌد مستمر حٌث عرفت سنة 1998عجزا قدر بـ  3ملٌار دج لٌصل فً جوان
2002م إلى  5,3ملٌار دج ،و هو ما ٌطرح تساإالت حول أسباب هذا العجز؟ دون أن ننسى ذكر
السلوكات التً أصبح ٌتضاٌق منها المواطن و التً أصبحت هاجسه الٌومً تصدر من منتخبٌن فوض
إلٌهم تسٌٌر شإونه .و من جملة هذه السلوكات:
* تفشًّ مظاهر سوء التسٌٌر و االستؽبلل البلعقبلنً لؤلموال العمومٌة المحلٌة.
* ركود التجهٌز العمومً على المستوى المحلً و انتشار ظاهرة الفقر.
* بروز مظاهر التفرٌط و عدم الحفاظ على الموارد المالٌة المحلٌة ،خاصة موارد األمبلك و الجباٌة.
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و من هذا المنطق ،و أمام المشاكل التً تعٌشها البلدٌات و تؤثٌراتها الجانبٌة بؤبعادها الثبلث السٌاسٌة،
االقتصادٌة و االجتماعٌة و بمستوٌٌن الوطنً و المحلً كان اختٌارنا لهذا الموضوع.إذ طرحنا جملة من
التساإالت ألجل الوصول إلى معرفة الخلل الموجود بٌن مما منح للبلدٌات من إمكانات خاصة المالٌة منها
(أي المٌزانٌة) و المهام الموكلة لها فٌما ٌخص التكفل بتلبٌة حاجٌات المواطنٌن و تحقٌق الرفاهٌة لهم من
خبلل التنمٌة المحلٌة:
 -1من هً االدارة المحلٌة؟ و ما هو التموٌل المحلً.
 -2ماذا نعنً بالتنمٌة المحلٌة خاصة فً ظل الثبلثٌة الجدٌدة :المشكلة ،الوسٌلة و الهدؾ ( العولمة ،الحكم
الراشد و التنمٌة المستدامة)؟.
 -3كٌؾ كان مسار التنمٌة المحلٌة فً الجزابر المستقلة؟.
 -4ماذا ٌمنح القانون الجزابري اإلدارة المحلٌة القاعدٌة ( البلدٌة)؟.
 -5مما تتكون المحفظة المالٌة البلدٌة؟.
 -6كٌؾ تم تقدٌر المٌزانٌة؟ ما هً الموارد التً تعتمدها؟
 -7ما هً األولوٌات التً تعتمدها البلدٌات إلنفاق المٌزانٌة؟
 -8ما هو الدور الموكل للبلدٌات فً مجال التنمٌة المحلٌة؟
 -9ما هً اإلمكانٌات المالٌة و االقتصادٌة و البشرٌة الممنوحة للبلدٌات من أجل التنمٌة؟
 -10ما هو النصٌب الحقٌقً و الفعلً للتنمٌة من إنفاقات البلدٌة؟
فً ظل التحوالت العمٌقة لمسار الدولة من االقتصاد االشتراكً إلى الرأسمالٌة و مع انسحابها كعنصر
فاعل و مسٌر للتنمٌة و ترك البلدٌات الدور لها:
 -11هل البلدٌة الجزابرٌة مستعدة لخوض ؼمار التنمٌة وحدها؟.
 -12هل تستطٌع البلدٌة تحقٌق حكم جٌد و تسٌٌر متقن لمجالها؟(Une bonne gouvernance) .
حصٌلة إنجازات البلدٌة فً مجال التنمٌة مقارنة مع ما أنفقته من أموال أثبتت فشلها و ضعؾ التسٌٌر
و اعتمادها المطلق على الدولة فً تحصٌل مواردها ألجل التنمٌة.
 -13إذن كٌؾ للبلدٌات أن تحقق المركزٌة فً ظل تبعٌة مالٌة مطلقة للمركزٌة و تنمٌة محلٌة فً ظل
ضعؾ مصادر التموٌل المحلً و تقلٌص إعانة الدولة لها؟
فً ظ ّل الظروؾ الوطنٌة و الدولٌة و ازدٌاد المطالب المحلٌة و تنوعها ماذا ٌنتظر من البلدٌة:
 -14هل على البلدٌة أن تلعب دور اقتصادي فعال محلٌا؟ أم خلق وسط و مناخ اقتصادي محلً فعال؟
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مــنـهـجـٌـة الـبـحـث:
إجابة على كل هذه األسبلة تتبعنا خطوات البحث التالٌة:
 مرحلة الدراسة المكتبٌة :حٌث تم جمع كل الكتابات و البحوث حول موضوع التموٌل المحلً و
الجماعات المحلٌة و العبلقة بٌنهما ،كما نشٌر أن أؼلب هذه الدراسات كانت ذات مصدر إداري بحث.
 مرحلة جمع المعطٌات :الدراسات فً هذا المجال كانت أؼلبها قراءات قانونٌة لوظٌفة البلدٌة ،أما
عرض واقع المالٌة البلدٌة بؤرقام حقٌقٌة و بالتحلٌل المقدم فً هذه الدراسة لم ٌسبق فً دراسات
أخرى ،ألن عملٌة جمع المعطٌات لم ٌكن سهبل ذلك أن اؼلبها من األرشٌؾ ،و أٌضا ؼٌاب
إحصاءات فً هذا المجال ،مما تطلب على الباحثة ضٌاع وقت كبٌر فً جمعها و أحٌانا صعوبة
الحصول علٌها التباع طرٌقة المحاسبة العمومٌة فً الوصول على ابسط معلومة مالٌة.
أما السنوات المالٌة التً قمنا بتحلٌلها كانت على فترتٌن:
 تحلٌل الموارد المالٌة البلدٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة و نفقاتاتها بصفة عامة اتخذنا الفترة الممتدة
من  1999إلى .2001
 أما تحلٌل تموٌل التنمٌة المحلٌة فً البلدٌات فكانت خبلل الفترة الممتدة من  1998إلى .2004


مرحلة الكتابة :كانت مرحلة الكتابة آخر مرحلة فً بحثنا كما إضطررنا إلى تلخٌص الواقع

التنموي بخرابط من إنتاج الباحثة ،مما تطلب وقتا لٌس هٌنا فً استنتاجها.
نتاجا لهذا العمل احتوى بحثنا على:
البـاب األول :تناولنا فٌه التموٌل المحلً و التنمٌة المحلٌة ،حٌث ٌنقسم هذا الباب إلى  3فصول:
الفصل األول :اإلدارة المحلٌة فً دول العالم و فٌه تطرقنا إلى البلمركزٌة و مقومات اإلدارة المحلٌة من
المنظور العالمً.
الفصل الثانً :التموٌل المحلً لئلدارة المحلٌة و سٌاسات دول مختلفة فً هذا المجال مع عرض أمثلة
لدول مختلفة منها ٌوؼسبلفٌا سابقا ،فرنسا ،برٌطانٌا ،تونس و المؽرب األقصى.
الفصل الثالث :التنمٌة المحلٌة فً ظل العولمة ،التنمٌة المستدٌمة و الحكم الراشد  ،حٌث عرضنا مختلؾ
التعارٌؾ لهذا المصطلح خاصة فً ظل التحوالت العالمٌة الجدٌدة التً ؼٌرت المفاهٌم و وضعت أسس و
معاٌٌر جدٌدة للتنمٌة المحلٌة.
البـاب الثانً :فً هذا الباب تناولنا فٌه قراءة لقانون البلدٌة الجزابري  .08-90كما تطرقنا لمختلؾ
المراحل التً تعرضت لها التنمٌة المحلٌة فً والٌة قسنطٌنة ،من السٌاسة الوطنٌة إلى الوضعٌة المالٌة
إلى اآلثار المجالٌة لكل ذلك جملناها فً  3فصول أساسٌة:
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الفصل األول :البلدٌة الجزابرٌة قراءة فً القانون البلدي.
الفصل الثانً :مسٌرة التنمٌة المحلٌة فً الوالٌة إنطبلقا من سنة  1962إلى  1997م.
الفصل الثالث :أثر برامج التنمٌة المحلٌة فً والٌة قسنطٌنة على المجتمع المحلً القسنطٌنً.
البـاب الثالث :التموٌل البلدي للتنمٌة المحلٌة بٌن القانون و التطبٌق .فً هذا الباب تطرقنا إلى الموضوع
األساسً للمذكرة و هً المٌزانٌة و تحلٌلها المالً و القطاعً حٌث تطرقنا فٌه من خبلل ثبلث فصول.
الفصل األول :مٌزانٌة البلدٌة الجزابرٌة قراءة قانونٌة  ،حٌث عرضنا مختلؾ التعارٌؾ للمٌزانٌة سواءا
من الناحٌة القانونٌة أو األكادٌمٌة.
الفصل الثانً :التحلٌل المالً لمٌزانٌة بلدٌات والٌة قسنطٌنة – اإلٌرادات المالٌة -حٌث قمنا بتحلٌل
الحساب اإلداري لمٌزانٌة البلدٌات لثبلث سنوات مالٌة و هً .2001-2000-1999
الفصل الثالث :تموٌل التنمٌة المحلٌة فً والٌة قسنطٌنة بٌن التجهٌز و التسٌٌر ،فً هذا الفصل نعالج
إنفاقات بلدٌات والٌة قسنطٌنة فً مجال التنمٌة المحلٌة من حٌث التجهٌز و االستثمار ومن حٌث التسٌٌر
من  1998إلى .2004
مالحظات و اقتراحات :تمت فٌها دراسة مقارنة بٌن مختلؾ النتابج المحصل علٌها فً البابٌن السابقٌن
بٌن المستوى التنموي و الوضعٌة المالٌة الحقٌقٌة للبلدٌات و الخروج فً النهاٌة باقتراحات عامة و
توصٌات.

الخاتمة العامة.
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الـبـــاب األول

اإلدارة المحلٌة ،التموٌل المحلً
و التنمٌــة المحلٌــة:
الفصل األول :اإلدارة المـحلٌة فً دول العــالم.
الفصل الثانً :التـــموٌـــل الـمحــــلً.
الفصل الثالث :التنمٌة المحلٌة فً ظل العولمة ،الحكم
الراشد و التنمٌة المستدٌمة.
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مـقـدمـة:
إنّ فكرة إدارة السكان لشإونهم المحلٌة بؤنفسهم ،تطورت بصورة تدرٌجٌة عبر مختلؾ العصور
التارٌخٌة ،فهً لٌست ظاهرة جدٌدة و إنما الزمت الحضارة البشرٌة منذ القدم و استمرت معها
و تطورت إلى أشكال مختلفة ،تختلؾ باختبلؾ المعطٌات االجتماعٌة و السٌاسٌة و الجؽرافٌة
و األنثروبولوجٌة و االقتصادٌة المتوفرة.
و ما تطور اإلدارة فً المجتمعات إآل ألجل البحث عن اآللٌات الكفٌلة لتنمٌة السكان المحلٌٌن .ذلك أن
عملٌة التنمٌة ال تتم فً فراغ ،و إنما ال ب ّد من أن تتوفر اآللٌات و المٌكانٌزمات لتحقٌقها و الوصول إلى
الرفاهٌة المبتؽاة و المستوى المعٌشً األحسن للمواطنٌن.
و ألن نظام الدولة أهم وأعقد نظام ٌعرفه العصر الحدٌث ،تعقدت أهدافها و تنوعت بٌن حماٌة التراب
الوطنً و المحافظة على السٌادة الوطنٌة إلى االضطبلع بمهام التطوٌر االقتصادي ،االجتماعً و
السٌاسً .لكن ثقل هذا العبء و تزاٌده طردا مع الزمن ،حتم على النظام الدولة إلى تقسٌم أعباءها مع
المستوٌات اإلدارٌة األدنى منها داخلٌا.
و اعتبرت اإلدارة المحلٌة أصؽر خلٌة إدارٌة ،تدٌر شإون المجتمع ضمن أصؽر وحدة مجالٌة ممكنة،
لها خصوصٌاتها المحلٌة البحتة .لكنها تتحمّل المسإولٌة األكبر و تعقد علٌها األمانً لحشد الطاقات و
تعببة الموارد و تهٌبة فرص النجاح فً تنفٌذ السٌاسات القومٌة ،و ذلك ضمن سٌاسات التنمٌة المحلٌة.
حٌث تسعى الكثٌر من الدول سواء النامٌة أو المتقدمة إلى زٌادة معدالت التنمٌة المحلٌة فً المجتمعات
المحلٌة من منظور أن المزٌد من التنمٌة المحلٌة ٌإدي إلى المزٌد من التنمٌة على المستوى القومً.
ؼٌر أن مفهوم التنمٌة المحلٌة ٌرتبط ارتباطا وثٌقا و تبلزمٌا بضرورة وجود هٌكل تموٌل محلًٌ ،إدي
إلى تعظٌم معدالت التنمٌة على مستوى اإلدارات المحلٌة بشكل متزاٌد و مستمر عبر الزمن .إذ كلما
استطاعت المحلٌات تعببة المزٌد من الموارد المالٌة سواء الذاتٌة أو الخارجٌة ،كلّما استطاعت أن تحقق
المزٌد من التنمٌة المحلٌة ،و كلما ا ّتسم نظام اإلدارة المحلٌة المطبق بالفعالٌة و الكفاءة.
من هنا فً هذا الباب ،إلقاء الضوء بصورة إجمالٌة عن نظام اإلدارة المحلٌة و تمٌزها و عرض مختلؾ
مفاهٌم التنمٌة المحلٌة و إبراز خصوصا الجانب المالً ،مصدره و أشكاله و البحث عن مدى ترابط
العبلقة بٌن هذه العناصر الثبلث.
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الـفصل األول:
اإلدارة المـحــليــة فـ ــي دول العـالم
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مـقـدمـة:
كل تنظٌم ٌنطوي على إدارة ،فالتنظٌم و التوجٌه الخاص باألفراد و المواد لتحقٌق أهداؾ معٌنة" إدارة،
و حٌث ٌتعاون األشخاص إلنجاز األعمال تبرز سمات و خصابص اإلدارة ") (1فاإلدارة هً "عملٌة
تخطٌط و تنظٌم و قٌادة و رقابة مجهودات أفراد المنظمة و استخدام جمٌع المواد األخرى للمنظمة
لتحقٌق األهداؾ المحددة لها "(2).

إن تارٌخ المنظمات و التنظٌمات قدٌم قدم تارٌخ البشرٌة ،تعددت أشكالها و أهدافها بتعدد الحضارات
اإلنسانٌة ،حٌث احتاج الناس إلى تنظٌم أنفسهم لتحقٌق ؼاٌة ما ،أو هدؾ ما فً إطار من التعاون و
االنسجام ،إذ ٌعد ذلك حاجة طبٌعٌة فً اإلنسان باعتباره اجتماعٌا بطبٌعته.
و الجماعة أبسط التنظٌمات االجتماعٌة و اإلنسانٌةٌ ،مكنها أن تحقق ما عجز و ٌعجز عنه الفرد لوحده.
و انطبلقا من هذا القانون الطبٌعً ،فقد عرفت المجتمعات البشرٌة تنظٌمات مختلفة ،أسماها و أهمها و
أعقدها هً الدولة؛ فالدولة الحدٌثة منظمة تعقدت أهدافها و تنوعت بٌن حماٌة التراب القومً و المحافظة
على السٌادة الوطنٌة ،إلى جانب تحقٌق العدالة و الرفاهٌة بٌن جمٌع المواطنٌن ،معتمدة فً تنظٌمها
اإلداري على أسالٌب فنٌة و تقنٌة تتمثل فً المركزٌة و البلمركزٌة ،كطرٌقة لتوزٌع المهام اإلدارٌة على
مختلؾ األجهزة و الهٌبات اإلدارٌة خاصة الهٌبات المحلٌة التً ٌزٌد عببها أكثر فؤكثر نتٌجة االعتماد
الكبٌر الذي أولته لها الدولة و تعاونها معها باعتبارها فً اتصال مباشر بالسكان.

.....................................................................................................
) - (1مصٌبح لوٌزة ،اإلدارة المحلٌة و التنمٌة "دراسة مٌدانٌة لبلدٌتً الخروب و حامة بوزٌان علم اجتماع التنمٌة،
جامعة قسنطٌنة سنة  ،1993ص .10
) -(2محمد عبد هللا عبد الرحٌم ،أساسٌات اإلدارة و التنظٌم ،مطبعة دار التؤلٌؾ ،مصر ط  ،3ص .16
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 -Iالــالمــركـزٌـــة:
 -1-Iتعرٌف الالمركزٌة :تختلؾ النظرة إلى مفهوم البلمركزٌة من بلد آلخر نظرا لتباٌن
االستراتٌجٌات المتبعة من طرؾ الدول ،إذ تعرؾ البلمركزٌة بؤنها ":أي فعل تقوم الحكومة عبره بنقل
السلطة و المسإولٌة رسمٌا إلى فاعلٌن و مإسسات على مستوى أدنى فً تراتبٌة سٌاسٌة ،إدارٌة و
مناطقٌة .فهذا النقل للصبلحٌات اإلدارٌة ٌمكن األقالٌم من مزاولة عمل الدولة ،فٌما ٌخص تنفٌذ و متابعة
و تسٌٌر االستثمارات العمومٌة)1( ".

و ٌعرفها الدكتور أحمد ؼنٌم على أنها " توزٌع السلطة بٌن أفراد الجهاز اإلداري و مستوٌاته فً الدولة
عن طرٌق السماح بتفوٌض هذه السلطة إلى المستوٌات اإلدارٌة األدنى منها)2(".

أي أنها عملٌة تنظٌمٌة " للسلطات العامة المحلٌة و الهٌبات المتخصصة فٌها لتؤمٌن النظام العام ،و
تسٌٌر المرافق العامة المحلٌة فً شكل ٌترك لها سلطة تقدٌر مبلبمة تصرفاتها و إدارة أعمالها رؼم أنها
تعتبر مندمجة ضمن جهاز الدولة العام"()3

 -2-Iأنـمـاط الـالمـركـزٌـة :لقد تطور مصطلح البلمركزٌة كمفهوم و ممارسة تبعا للظروؾ السٌاسٌة
و االقتصادٌة و االجتماعٌة التً مرت بها دول العالم .و من هنا فقد عرفت أدبٌات اإلدارة الحكومٌة
شكلٌن من أشكال البلمركزٌة و هما)4( :

 -1-2-Iالالمركزٌة اإلدارٌةٌ :قصد بالبلمركزٌة اإلدارٌة توزٌع الوظابؾ اإلدارٌة بٌن الجهاز اإلداري
فً الدولة و وحداته على المستوى المحلً .و تختلؾ البلمركزٌة اإلدارٌة عن عدم التركٌز اإلداري الذي
هو نوع من التفوٌض.
و ٌتم وفقا لبلمركزٌة اإلدارٌة توزٌع الوظٌفة اإلدارٌة فقط على المستوٌٌن المركزي و المحلً استنادا
إلى أساسٌن ربٌسٌٌن و هما:
أ) -البلمركزٌة المرفقٌة أو المصلحٌة :توجد مصالح و هٌبات تعرؾ باسم المإسسات العامة تتمتع
باالستقبلل و تمارس اختصاصاتها المحددة على مستوى األقالٌم و الوحدات التً تتكون منها الدولة.
...................................................................................................................
(ِٔٓ -)1خٕ ُٝي كخٓي ،ٕٝحُالًَِٓ٣ش حإلىحٍ٣ش ٔٓ ٝخٔٛظٜخ ك ٢حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش ،ىٍحٓش َٗ٘ص رظخٍ٣ن  2007/8/6ػِ٠
حُٔٞهغhttp://www.eddarb.com :
( -)2ى.أكٔي ٓلٔي ؿ٘ ،ْ٤حإلىحٍس حُؼخٓش٤ًِ ،ش حُظـخٍس ،ؿخٓؼش حٍُٜٔ٘ٞس ،حُطزؼش حأل.162ٙ ،2002 ٠ُٝ
( ٖ٣ُ -)3حُؼخري ٖ٣رًَخصٓ ،زخىة حُوخٗ ٕٞحالىحٍٓ ،١طزؼش ٍ٣خ ،ٝىٓ٘ن .84-83 ٙ ،79/78
( -)4ى أكٔي ٓلٔي ؿ٘ ،ْ٤حُٜٔيٍ حُٔخرن163-162 ٙ ،
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ب) -البلمركزٌة اإلقلٌمٌة ٌ :تم تقسٌم الدولة إلى عدد من األقالٌم الجؽرافٌة محددةٌ ،تم إدارتها عن طرٌق
وحدة تنظٌمٌة مستقلة عن الحكومة المركزٌة و ذلك فً حدود السلطات و االختصاصات الممنوحة لها
مع توفر قدر مناسب من العبلقات المتبادلة بٌن الحكومة المركزٌة و هذه الوحدات اإلقلٌمٌة و ذلك لما
ٌحقق وحدة الدولة إدارٌا و سٌاسٌا.
 -2-2-Iالالمركزٌة السٌاسٌة :تتضمن البلمركزٌة السٌاسٌة توزٌعا دستورٌا للسلطات التشرٌعٌة و
التنفٌذٌة و القضابٌة بٌن الحكومة فً العاصمة و الوحدات المحلٌة سواء كانت فً األقالٌم أو الوالٌات أو
الجمهورٌات .و توجد ثبلث مستوٌات أساسٌة مندرجة تصاعدٌا لبلمركزٌة السٌاسٌة تتمثل بصفة أساسٌة
فً الحكم المحلً ،الحكم اإلقلٌمً و الحكم الفدرالً.
كما أن البلمركزٌة السٌاسٌة تختلؾ عن البلمركزٌة اإلدارٌة فً أنها تشمل توزٌعا للسلطات الثبلثة:
التشرٌعٌة ،التنفٌذٌة و القضابٌة بٌن الحكومة المركزٌة و األجهزة المحلٌة .فً حٌن تقتصر البلمركزٌة
اإلدارٌة على توزٌع السلطة التنفٌذٌة ( اإلدارٌة ) فقط بٌن هذه األجهزة ،و بالتالً فإن البلمركزٌة
السٌاسٌة تصاحبها بالضرورة المركزٌة إدارٌة.
 -3-Iتـصنٌـف األمـم الـمتحـدة( :)1صنؾ البرنامج اإلنمابً لؤلمم المتحدة البلمركزٌة فً ضوء
مشروع الحكمانٌة البلمركزٌة  La Gouvernance Décentraliséeإلى أربعة نماذج هً:
 -1-3-Iنمط الالمركزٌة المستقل  :Type Autonomeفً هذا النمط من البلمركزٌة تتنازل الحكومة
المركزٌة عن بعض اختصاصاتها إلى وحدات محلٌة دنٌا مثل المحافظة و المقاطعة و البلدٌة و ؼٌرها
من السلطات المحلٌة و تمنحها الكٌنونة القانونٌة كوحدات ال مركزٌة منفصلة .و بموجب هذا النموذج
تقوم الحكومة المركزٌة بتحوٌل بعض السلطات إلى تلك الوحدات المحلٌة  La dévolutionو ٌتصؾ
نمط البلمركزٌة المستقل بالمزاٌا أو الخصابص التالٌة:
 تتمتع الوحدات المحلٌة باستقبلل و شخصٌة معنوٌة عن الحكومة و ال تخضع لسٌطرتها
المباشرة.
 للوحدات المحلٌة حدود جؽرافٌة واضحة و ممٌزة قانونٌا ،و تتم ممارسة السلطات و القٌام
بالوظابؾ العامة علٌها.
....................................................................................................................
( -)1د .محمد محمود الطعامنة ،د.سمٌر محمد عبد الوهاب ،الحكم المحلً فً الوطن العربً و اتجاهات التطوٌر ،بحوث
ودراسات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ،2005 ،ص 17
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 للوحدات المحلٌة وضع قانونً مإسسً ،و لدٌها صبلحٌة ضمان توفٌر الموارد المالٌة البلزمة
للقٌام بمهامها الوظٌفٌة.
 إن تنازل الحكومة المركزٌة عن بعض من سلطاتها للوحدات المحلٌة ٌتبعه أن ٌنظر المواطنون
لتلك الوحدات على أنها مإسسات تقدم الخدمات البلزمة إلشباع حاجاتهم ،و أن لهم قدرة على
التؤثٌر علٌها كباقً الوحدات الحكومٌة المركزٌة األخرى.
 هناك عبلقة تبادلٌة بٌن الحكومة المركزٌة و الوحدات المحلٌة ،و من أجل تبادل المنافع و تنسٌق
العبلقات بٌنهما.
 -2-3-Iنمط الالمركزٌة شبه المستقل  :Type Semi- autonomeفً هذا النمط من البلمركزٌة،
تتمتع الوحدات المحلٌة بشبه استقبلل ،حٌث ٌتم تفوٌض  Délégationالكثٌر من صبلحٌات و
اختصاصات الحكومة المركزٌة للوحدات المحلٌة من خبلل التشرٌعات أو بواسطة التعاقد ،بحٌث ال
تصل هذه االختصاصات أو الصبلحٌات إلى حد التنازل كما هو مبٌن فً النمط األول.
فالتفوٌض ٌشٌر هنا إلى نقل عملٌة اتخاذ القرارات الحكومٌة و السلطات اإلدارٌة و المسبولٌات عن مهام
محددة بدقة إلى مإسسات تكون فً الؽالب تحت الرقابة الحكومٌة ؼٌر المباشرة أو تكون شبه مستقلة .و
من أمثلتها مإسسات التنمٌة اإلقلٌمٌة و الحضرٌة و المشروعات التً تملكها الدولة.
 -3-3-Iنمط الالمركزٌة التابع ٌ :Type Subordonnéتضمن هذا النموذج تبعٌة الوحدات الدنٌا
للحكومات المركزٌة ،و عادة ما تفوض هذه الوحدات بصبلحٌات محددة فً مجاالت السٌاسات و
الشإون المالٌة و اإلدارٌة و تعتمد على موارد مالٌة و مدخبلت من المركز.
ٌطلق على هذا النمط " عدم التركٌز اإلداري" ٌ ،La déconcentrationنطوي على القلٌل من نقل
الصبلحٌات و السلطات و اتخاذ قرارات محددة لوظابؾ إدارٌة و مالٌة.
و ٌمثل هذا النموذج أقل أنماط البلمركزٌة من حٌث درجة االستقبللٌة الممنوحة للوحدات الدنٌا.
و ٌعتبر بعض الدارسٌن أن هذا النمط أسلوبا من أسالٌب اإلدارة المركزٌة المخففة و من أمثلة هذا النمط
فروع الوزارات فً األقالٌم المختلفة فً الدولة الواحدة.
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 -4-3-Iنمط الالمركزٌة" المنفصل "ٌ :شٌر هذا النمط من البلمركزٌة إلى الوحدات الخارجة عن
هٌكل الحكومة الرسمً و التً تكون إما ؼٌر حكومٌة أو وحدات القطاع الخاص ،على أن هذا النمط ال
ٌفضل التعامل معه كشكل من أشكال البلمركزٌة ،بل ٌتعامل معه بتجرد و انفصال.
فاالنفصال ٌحدث عندما ٌتم نقل التخطٌط و الوظابؾ العامة من الحكومة إلى مإسسات تطوعٌة خاصة
أو ؼٌر حكومٌة مثل ؼرؾ الصناعة و التجارة و النقابات المهنٌة و األحزاب السٌاسٌة أو الجمعٌات
التعاونٌة...إلخ.
و ٌنقل لتلك المإسسات الحق فً منح التصارٌح و الرخص و التنظٌم و اإلشراؾ على أعضابها
لمزاولة بعض الوظابؾ التً كانت مسٌطرا علٌها من قبل الحكومة.
و فً حاالت أخرى قد تحول الحكومات مسإولٌة إنتاج السلع أو الخدمات للمإسسات الخاصة
حٌث ٌطلق على تلك العملٌة مصطلح ( الخصخصة .) La privatisation
وٌبٌن الجدول( رقم  )1أنماط ودرجات البلمركزٌة لكل نشاط من أنشطة اإلدارة:
جدول رقم1 :
أنماط الالمركزٌة

أنماط ودرجات البلمركزٌة
درجة الالمركزٌة لكل نشاط من أنشطة اإلدارة
اإلدارة
إدارة الموارد
اتخاذ القرارات
وتقدٌم
االقتصادٌة
االسم العام للنمط
والسٌاسات
الخدمات
والمالٌة

 -1نمط الالمركزٌة
المستقل

تنازل

تنازل

تنازل

التنازل

Type autonome

 -2نمط الالمركزٌة
شبه المستقل

تفوٌض

تفوٌض

تفوٌض

التفوٌض

Semi-autonome

 -3نمط الالمركزٌة

توجٌه

التابع

تخصٌص

تكلٌـؾ

عدم التركٌز

Subordonné

 -4نمط الالمركزٌة
المنفصل
Divestement

تخفٌؾ
األنظمة

التخاصٌة

التعاقد

االنفصال

المصدر :د .محمد محمود الطعامنة ،د.سمٌر محمد عبد الوهاب ،الحكم المحلً فً الوطن العربً و اتجاهات
التطوٌر ،بحوث ودراسات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ،2005 ،ص (19بتصرؾ)
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 -4-Iمقومات التنظٌم الالمركزي:
" إنّ التنظٌم البلمركزي قوامه أجهزة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة و االستقبلل المالً و اإلداري فً
مباشرة نشاطها"(1) .

إذا ٌتضح لنا أنه ألجل تحقٌق البلمركزٌة ٌجب توفر المقومات التالٌة:
 -1-4-Iالشخصٌة المعنوٌةٌ :قول العالم فٌدل " إنّ الشخصٌة المعنوٌة هً النتٌجة الطبٌعٌة لقٌام
البلمركزٌة ،و لحماٌة مصالحها القانونٌة)2( ".

و هذا ٌعنً أنّ تمتع اإلدارة المحلٌة بالشخصٌة المعنوٌة أو الشخصٌة االعتبارٌة هو األساس القانونً
الذي ٌمٌز اإلدارة المحلٌة أو البلمركزٌة اإلقلٌمٌة عن المركزٌة.و ٌرى ك ّل من العالمٌن دوٌز و دٌبٌر أنّ
الشخصٌة المعنوٌة هً " المكوّ ن األول للتنظٌم البلمركزي" (.)3

كما أنّ الشخصٌة المعنوٌة لئلدارة المحلٌة ،تنشؤ من قرار إرادي صادر من السلطة المركزٌة ،و ذلك
عن طرٌق أي وسٌلة تشرٌعٌة تراها مناسبة ( دستور ،قوانٌن )....،كما ٌمكنها ح ّل هذه الشخصٌة بنفس
الطرٌقة التً أنشؤت بها.
من جانب آخرٌ ،رى العلماء أنّ االعتراؾ بالشخصٌة المعنوٌةٌ ،قتضً بالضرورة و جود مصالح محلٌة
خاصة إلقلٌم معٌن ،قد ال ته ّم جمٌع المواطنٌن فً الدولة بقدر ما ته ّم أبناء إقلٌم بذاته.
إذن فتوفر االستقبلل القانونً و المصالح الممٌزة هو من متطلبات الشخصٌة المعنوٌة .هذه األخٌرة
تترتب عنها استقبللٌات أخرى هً:
 -2-4-Iاالستقاللٌة اإلدارٌة :منح االستقبللٌة اإلدارٌة لوحدة إدارٌة محلٌة ٌعنً أن تنشؤ بها أجهزة
إدارٌة تتمتع بكل السلطات الضرورٌة منها)4( :
......................................................................................................................
( -)1حمدي أمٌن عبد الهادي ،اإلدارة العامة العربٌة و المعاصرة ،أصولها العلمٌة و تطبٌقاتها المقارنة ،دار الفكر
العربً ،القاهرة  ،1977ص .191
( -)3(-)2ى.كٖٔ ٓلٔي ػٞحٟشٓ ،وٓٞخص حإلىحٍس حُٔلِ٤ش ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ حُوخٗ ٕٞحإلىحٍٓ ،١ـِش حُٔي٘٣ش حُؼَر٤ش حُؼيى ،5
أكتوبر  ،1982ص .23
( - )4د.حسن محمد عواضة ،نفس المصدر ،ص .24

19



حرٌة اتخاذ المبادرات و القرارات :فٌما ٌتعلّق باإلٌرادات و النفقات التابعة للوحدة و
باإلقرار على اإلجراءات المتعلّقة بنشاطها و بقابها صاحبة السلطة و المسبولة فً أعمالها
– بالرؼم من تصدٌق اإلدارة المركزٌة على أعمالها.-



حق التعاقد و التقاضً :بحٌث ٌجوز لها أن تبرم العقود و االلتزامات و التقاضً ،فهً تتمتع
بحق مخاصمة الدولة أمام القضاء و الجهات اإلدارٌة العامة و المحلٌة و أٌضا األفراد بشكل
مباشر .كما تكون هً األخرى عرضة لمقاضاة هإالء نتٌجة تمتعها بالشخصٌة المعنوٌة.



أهلٌة اكتساب الحقوق و تحمّل المسإولٌات :و ٌعنً ذلك حق التملك و اإلستمبلك و إبرام
عقود البٌع و الشراء و المعارضة و المصالحة و حقها بقبول الهبات و التبرعات و إبرام
الصفقات ....وهً نتٌجة لذلك تتحمّل مسإولٌة أعمالها و أعمال موظفٌها.
 -3-4-Iاالستقالل المالً :وجود ذمة مالٌة خاصة ،أي بمعنى آخر ,ضرورة تمٌٌز أموال اإلدارة المحلٌة
عن أموال اإلدارة المركزٌة ( )1و ذلك بسحب كل أو جزء من إٌرادات و نفقات الوحدة اإلدارٌة المحلٌة
من مٌزانٌة الدولة ،و أن ٌترك تحت تصرفها ما قد ٌفٌض من اإلٌرادات المحققة (.)2
إنّ توفر هذه المقومات لدى أي وحدة إدارٌة ٌعنً قد حققت المركزٌة نظرٌة ،ذلك أن تحقٌقه عملٌا البد
من توفر شرط المعادلة و هً وجود مجلس منتخب محلًٌ .مثل اإلرادة العامة للمجتمع المحلً و
ٌضطلع بصبلحٌات تقرٌرٌة و رقابٌة فً مجال اختصاصه و ضمن إطار رقعته اإلقلٌمٌة المحددة)3( .

 -4-4-Iالعالقة بٌن السلطة المركزٌة و اإلدارة المحلٌة :إذا كان لئلدارة المحلٌة أن تتمتع بقدر من
االستقبلل فً ممارسة اختصاصها ،فإن من حق اإلدارة المركزٌة أن تراقبها و تراقب أعمالها.
فالرقابة المركزٌة من أهم عناصر العبلقة بٌن السلطات المحلٌة و الحكومة المركزٌة ()4

......................................................................................................................
( -)1د.حسن محمد عواضة ،مقومات اإلدارة المحلٌة من وجهة نظر القانون اإلداري ،مجلة المدٌنة العربٌة العدد ،5
أكتوبر  ،1982ص .24
(2) Ahmed Mahiou, cours d’institutions administratives, 3eme édition,Alger,
O.P.U.1981,p 64.
( -)3طرٌؾ بطرس ،مقومات اإلدارة المحلٌة ،موسوعة الحكم المحلً،الجزء األول ،مطبعة النهضة،
مصر  ،1977ص .233
( -)4د.أكرم الٌاسري ،البلمركزٌة مفهومها ،مزاٌاها و عٌوبها و العوامل المإثرة فً تطبٌقها ،مركز الفرات للتنمٌة و
الدراسات اإلستراتٌجٌة على الموقع.http://www.fcdrs.com :
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إذ تقوم الرقابة المركزٌة على السلطات المحلٌة ألجل تحقٌق أهداؾ أهمها:
 ضمان تنفٌذ السٌاسة العامة للببلد.
 تفاوت القوة المالٌة للوحدات المحلٌة و ضمان حرٌتهم الفردٌة و الجماعٌة.
 حماٌة السكان من تسلط اإلدارة المحلٌة و ضمان حرٌتهم الفردٌة و الجماعٌة.
 حماٌة المواطنٌن من ؼبلء الضرابب التً تفرضها السلطات المحلٌة ،فتقوم بتحدٌد الحد األعلى
ألسعار الضرابب و ضمان تحصٌلها.
 تؤكٌد مستوى أدنى للخدمات التً تإدٌها السلطات المحلٌة على صعٌد الدولة ،و ضمان حصول
نفعها على جمٌع الشرابح االجتماعٌة عبر مختلؾ الوحدات المحلٌة المكونة إلقلٌمها الكبٌر.
 -5-Iمزاٌا و عٌوب الالمركزٌة(:)1
 -1-5-Iمـزاٌـا الالمـركـزٌـة:
أ) -مزاٌا البلمركزٌة من الناحٌة السٌاسٌة:
 تعٌق اإلنفراد و االستبثار فً السلطة.
 تزٌد من فرص المشاركة السٌاسٌة فً المجتمع.
 تجعل مطابقة القرارات التً تتخذها األقالٌم لمصالحها السٌاسٌة أمرا مٌسورا.
 تساهم فً تعزٌز الوحدة الوطنٌة فً الدول المتكونة من شرابح قومٌة أو دٌنٌة متنوعة.
ب) -مزاٌا البلمركزٌة من الناحٌة االجتماعٌة:
 تزٌد من الوعً لدى شعوب سكان األقالٌم بؤهمٌتهم و أهمٌة األدوار التً ٌقومون بها.
 مساهمة سكان األقالٌم فً مشارٌع التنمٌة نتٌجة الرؼبة القومٌة إلى التقدم و المنافسة.
 تحمل سكان األقالٌم مسإولٌة مواجهة المشاكل المحلٌة و العمل على حلها بصورة سرٌعة.
ج) -مزاٌا البلمركزٌة من الناحٌة اإلدارٌة:
 التخفٌؾ من العبء عن اإلدارات فً الحكومة المركزٌة.
 السرعة فً انجاز المهام و تحقٌق الكفاءة فً العمل اإلداري.

.................................................................................................
( -)1عبد المطلب عبد الحمٌد ،التموٌل المحلً و التنمٌة المحلٌة ،مصر  ،2001ص .54
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 سهولة التنسٌق بٌن الدولة فً اإلقلٌم الواحد.
 تحفٌز العاملٌن من خبلل إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة فً عملٌات اتخاذ القرار.
 تدرٌب المدراء فً األقالٌم و المحافظات من خبلل تفوٌض الصبلحٌة لهم و بذلك تفتح
المجال لزٌادة خبرتهم و التعلم من خبلل العمل.
 -2-5-Iعـٌـوب الـالمـركـزٌـة:
 إضعاؾ السلطة المركزٌة ،األمر الذي سٌإدي إلى إضعاؾ التنسٌق بٌن المركز و األقالٌم و
بٌن األقالٌم نفسها و التً هً من مسإولٌة اإلدارة المركزٌة.
 تجاوز سلطات األقالٌم و اإلدارات المحلٌة على الخطط الموضوعة فً المركز مما ٌنعكس
فً إضعاؾ تنفٌذ السٌاسات العامة للدولة.
 زٌادة األعباء المالٌة بسبب تكرار بعض الوحدات كالشإون القانونٌة و اإلدارٌة على
المستوى المحلً.
 الحاجة إلى تشدٌد الرقابة على أنشطة الوحدات المحلٌة.
 المٌل إلى االستقبلل و خاصة إذا رافق البلمركزٌة مشاعر العداء القومً أو الدٌنً أو
العرقً.
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جدول رقم ()2
أبعاد الالمركزٌة

اٌجؼذ اٌّىبٟٔ

نوع الصبلحٌات و درجة البلمركزٌة
دسعخ اٌالِشوض٠خ
ال ِشوض٠خ ِزٛعطخ
ال ِشوض٠خ ل٠ٛخ
رؼش٠فٙب
ٚفك لبْٔٛ
٠مظذ ثٗ رشى ً١اٌٛحذاد إرا رُ ثّٛعت
اٌغغشاف١خ اٌالِشوض٠خ،

ال ِشوض٠خ ػؼ١فخ
ثمشاس إداسٞ

اٌذعزٛس

فئرا:

اٌجؼذ اٌزٕظّٟ١

ِذ ٜاعزمالٌ١خ اٌٛحذاد

وبٔذ ٘زٖ اٌٛحذاد

إرا لبِذ اٌحىِٛخ

االداس٠خ فٚ ٟػغ ٔظبِٙب

رزّزغ ثبالعزمالي

اٌّشوض٠خ ثزحذ٠ذ إؽبس رفظ١ٍ١خ إٌظبَ

اٌذاخٍ ،ٟفئرا:

اٌىبف.ٟ

ػبَ ٌٍٕظبَ اٌذاخٍٟ

إرا حذدد رؼٍّ١بد
اٌذاخٌٍٍٛ ٟحذاد.

ٌٍٛحذاد اٌّحٍ١خ.

اٌجؼذ اٌّؤعغٟ

إرا رٛفشد ٌٍٛحذاد

ثشٌّبْ  +لؼبء

رزٛفش ػٍ ٝعّ١غ

إرا وبٔذ اإلداساد

اٌّحٍ١خ اٌجٕبء اٌّؤعغٟ

ِغزمً.

اٌّؤعغبد ثبعزضٕبء

اٌّحٍ١خ ِغشد عٍطخ

اٌمؼبء  ٚثؼغ

إداس٠خ.

اٌّؼزبد ٌٍحىِٛبد:

اٌّؤعغبد األخش.ٜ
إرا وبْ رؼ ٓ١١اٌّغئٓ١ٌٛ

ػٓ ؽش٠ك االٔزخبة

رؼ ٓ١١اٌّغئ ٓ١ٌٛفٟ

رؼ ٓ١١اٌّغئِٓ ٓ١ٌٛ

ف ٟاٌٛحذاد اإلداس٠خ:

ِٓ لجً اٌغىبْ

٘زٖ اإلداساد ثّٛافمخ

لجً اٌحىِٛخ

اٌغٍطخ اٌّشوض٠خ.

اٌّشوض٠خ.

رحذ٠ذ

إرا حذدد طالح١بد

ػٓ ؽش٠ك اٌذعزٛس.

ػٓ ؽش٠ك اٌمبْٔٛ

لبئُ ػٍ ٝأعبط لشاس

اٌظالح١بد.

اٌٛحذاد اإلداس٠خ:

رؼ ٓ١١اٌّغئٓ١ٌٛ

إداس.ٞ

إرا رّزؼذ اٌٛحذاد

طالح١خ اٌزشش٠غ

إرا وبٔذ طالح١خ

ف ٟحبٌخ ػذَ اِزالن

اإلداس٠خ ثـــ:

وبٍِخ ف ٟعٛأت

اٌزشش٠غ ف ٟعٛأت

اٌٛحذاد اٌّحٍ١خ ألٞ

ِؼٕ١خ

ِؼٕ١خ ِٛصػخ ِب ثٓ١

عٍطخ رشش٠ؼ١خ.

طالح١خ اٌزشش٠غ

اإلداسح اٌّحٍ١خ ٚ
اٌغٍطخ اٌّشوض٠خ.
إرا وبْ ِٓ طالح١بد
فشع  ٚعّغ

إرا الزظشد

إرا ٌُ رّزٍه ٘زٖ

طالح١برٙب فٟ

اٌٛحذاد أ ٞطالح١خ

إٌّبؽك اٌز ٟرّبسط

اعز١فبء اٌؼشائت

ف ٟاعز١فبء

فٙ١ب طالح١برٙب.

اٌّحٍ١خ

اٌؼشائت.

إرا رّزؼذ اٌٛحذاد

ثبعزمالٌ١خ فٟ

إرا وبْ اٌظشف ٚفك

إرا وبْ اٌظشف

اإلداس٠خ اٌّحٍ١خ:

اٌظشف  ٚد ْٚششؽ.

ششٚؽ رحذد٘ب

ثّٛافمخ اٌغٍطخ.

اٌٛحذاد اإلداس٠خ اٌّحٍ١خ :اٌذٌٚخ اٌّخزٍفخ فٟ

اٌؼشائت.

طالح١خ اإلٔفبق.

اعزفبء ػشائت

اٌغٍطخ اٌّشوض٠خ.
المصدر :سلمان ولد حمدون ،البلمركزٌة االدارٌة ومساهمتها فً التنمٌة المحلٌة ،على الموقع www.addarb.com
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 -IIاإلدارة المـحـلـٌـة:
تعتبر اإلدارة المحلٌة جزء من البلمركزٌة اإلدارٌة ( اإلقلٌمٌة ) و التً تعنً نقل صبلحٌات التخطٌط و
إدارة الموارد و تخصٌصها من المركز إلى الوحدات المحلٌة فً المٌدان.
إن تنازل الحكومة المركزٌة عن بعض من سلطاتها للوحدات المحلٌةٌ ،تبعه أن ٌنظر المواطنون لتلك
الوحدات على أنها مإسسات تقدم الخدمات البلزمة إلشباع حاجاتهم ،و أن لهم القدرة على التؤثٌر علٌها و
ألن مشاركة المواطنٌن المحلٌٌن هً العنصر الربٌسً الذي ٌمٌز هذا النوع من البلمركزٌة.
 -1-IIالجذور التارٌخٌة لإلدارة المحلٌة:
أول ما بدأت الحٌاة اإلنسانٌة فً صورة أسر بدابٌة ،تجمعت هذه األسر بحثا عن المؤوى ،المرعى،
الصٌد و األمن .تكونت هذه المجموعات فً شكل قبابل بقصد إشباع حاجاتها األمنٌة و االقتصادٌة و
الروحٌة ،حٌث كان صاحب السلطة و السٌادة فً القبٌلة أقواها عابلٌا أو أقواها اقتصادٌا .بعد ذلك نشؤت
بٌن أفراد هذه القبٌلة أو تلك لؽة للتفاهم ،و مع مرور الزمن تواجدت على أرض الواقع ،ممارسات
أصبحت فٌما بعد تقلٌدا لها قوة القانون.
و لم ٌكن الرتباط الفرد الوثٌق بقبٌلته و ال لسلطة ربٌس القبٌلة على أفرادها من مبرر فً أذهانهم سوى
أن هذه السٌادة و السلطة هً األساس الوحٌد لضمان استقرارهم و تنظٌمهم و توفٌر األمن الجماعً لكل
فرد منهم و تضافر جهودهم لتؤمٌن الؽذاء أو الشراب أو المؤوى و العدالة لهم جمٌعا.
ٌعتبر مجلس القبٌلة-المتكونة من كبار السن و أكثرهم خبرة و أقواهم فً الحرب و الصٌد و المال -و
سلطة ربٌس مجلس القبٌلة هً الصورة البدابٌة لنشؤة السلطة المحلٌة و كانت هناك مرافق عامة تتولى
القبٌلة إدارتها عن طرٌق مجلسها و ربٌس القبٌلة و تضمن سٌرها و انتظامها .و لذلك ٌمكن القول أن
صورة سلطة القبٌلة كانت هً الصورة البدابٌة للمجالس البلدٌة أو السلطة المحلٌة – مع ؼٌاب بعض
العناصر الربٌسٌة كالرقابة و االستقرار....
بظهور حرفة الزراعة ،استقرت القبابل فً تجمعات و فً قرى و فً مدن و ظهرت وظابؾ جدٌدة
للمجتمع القبلً كالتجارة و الحدادة ...و ظهور العمارة لبناء المخازن و حفظ الؽبلل .و ظهرت السلطة
اإلدارٌة التً تفض المنازعات و تنظم العبلقات بٌن أفراد القبٌلة.
و على مر السنٌن الطوٌلة ،حدث تآلؾ بٌن القبابل المختلفة فً وحدات إقلٌمٌة و سٌاسٌة أكبر و أكثر من
شؤنها أن تذٌب الوحدات الصؽٌرة فً وحدة كبٌرة متماسكة قادرة على توفٌر الحٌاة الكرٌمة لجمٌع
أفرادها.
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 -2-IIاإلدارة المحلٌة فً العصر الحدٌث:
اتجهت الدول المتقدمة و النامٌة على السواء منذ النصؾ الثانً من القرن العشرٌن ،نحو األخذ بنظم
الحكم المحلً أو اإلدارة المحلٌة .و لٌس هذا االتجاه إال نتٌجة طبٌعٌة لعدة متؽٌرات حدثت فً العالم فً
القرن العشرٌن ،كما ذكرنا سابقا ،هذه المتؽٌرات قد تكون سٌاسٌة أو اجتماعٌة أو ثقافٌة و حتى
تكنولوجٌة ،هذه التؽٌرات كان لها تؤثٌر فعال و ربٌسً فً تؽٌر أسلوب إدارة المجتمعات المحلٌة.
 -3-IIالتماٌز بٌن اإلدارة المحلٌة و الحكم المحلً:
إن من العلماء من ٌطلق على نظام اإلدارة المحلٌة اسم الحكم المحلً فً سٌاق نفس التعبٌر.
ففً فرنسا و سابر الدول التً تدور فً فلك نظام القانون البلتٌنً ،استعمل اصطبلح " اإلدارة المحلٌة
 " Administration Localeو فً برٌطانٌا و الدول ذات النظام األنجلوسكسونً ،جرى األخذ
بمصطلح " الحكم المحلً ." Local Gouvernement
وقد أثار هذا التمٌٌز بٌن التسمٌتٌن الحكم المحلً و اإلدارة المحلٌة جدال واسعا ،حسمته ؼالبٌة العلماء
بالقول أن الخبلؾ ال ٌمس جوهر النظام ،و أن النظام كله ال ٌعدو مجرد خبلؾ فً التعبٌرٌ ،دل على
مقصد واحد .ؼٌر أننا سوؾ نورد بعض اآلراء مختلفة بشؤن هذٌن المصطلحٌن مصنفة ضمن ثبلث
اتجاهات نعرضها كما ٌلً)1(:

أ) -االتجاه األول ٌ :رى أن هناك فروقا بٌن اإلدارة المحلٌة و الحكم المحلً .إذ ٌستند هذا االتجاه إلى أن
اإلدارة المحلٌة تشٌر إلى أسلوب معٌن من أسالٌب البلمركزٌة اإلدارٌةٌ ،تم من خبلله توزٌع الوظٌفة
اإلدارٌة بٌن الحكومة المركزٌة و الوحدات المحلٌة ،بمعنى أنها تعنى بالجوانب التنفٌذٌة ،و ٌنتشر هذا
النوع فً الدول البسٌطة .بٌنما ٌشٌر مصطلح الحكم المحلً إلى أسلوب من أسالٌب البلمركزٌة السٌاسٌة،
إذ ٌتم من خبلله توزٌع الوظٌفة السٌاسٌة بٌن الحكومة المركزٌة و الوحدات المحلٌة أي من الناحٌة
السٌاسٌة ،التقرٌرٌة و التوجٌهٌة و ٌوجد هذا النوع فً الدول الفدرالٌة.
ب) -االتجاه الثانًٌ :رى أن نظام اإلدارة المحلٌة خطوة أو مرحلة أساسٌة نحو الحكم المحلً ،إذ ٌرى
أنصار هذا الرأي أن بعض الدول تبدأ عند محاولتها تطبٌق البلمركزٌة اإلدارٌة ( اإلقلٌمٌة ) بتفوٌض
الصبلحٌات أو تخوٌلها أوال من الحكومة المركزٌة لممثلٌها فً األقالٌم و المحافظات ،ثم تبدأ بتطبٌق
اإلدارة المحلٌة بعد ذلك ،و أنه فً حالة نجاح هذا النظام تقوم بتطبٌق نظام الحكم المحلً.
....................................................................................................................
( -)1د .محمد محمود الطعامنة ،د.سمٌر محمد عبد الوهاب ،الحكم المحلً فً الوطن العربً و اتجاهات التطوٌر ،بحوث
ودراسات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ،2005 ،ص (19بتصرؾ).
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و ٌعتقد أصحاب هذا االتجاه ،أنه إذا تم اختٌار أعضاء المجالس المحلٌة عن طرٌق االنتخاب،ة فإن ذلك
مدعاة لتؤمٌن حكم محلً ،فً حٌن أن خٌار التعٌٌن ألعضاء المجالس المحلٌة ال ٌخرج عن دابرة نظام
اإلدارة المحلٌة.
ج) -االتجاه الثالثٌ :دعو إلى عدم التفرقة بٌن المصطلحٌن ،بمعنى أن لهما مدلوال واحدا و أنهما ٌشٌران
إلى أسلوب واحد من أسالٌب اإلدارة ٌتباٌن تطبٌقه من دولة إلى أخرى حسب الظروؾ السٌاسٌة،
االقتصادٌة و االجتماعٌة(.)1
إن نظام اإلدارة المحلٌة أو الحكم المحلً ما هو إآل استقبلل نسبً لمنطقة جؽرافٌة محددة فً إدارة
شإونها المحلٌة بواسطة ممثلٌن عن سكانها تحت إشراؾ و رقابة الحكومة المركزٌة.
فعلى العموم ،هناك معاٌٌر)جدول رقم  (3وضعت للتمٌٌز بٌن النظامٌن تحدد بواسطتها درجة
البلمركزٌة فً سلسلة النظام اإلداري و اإلٌدٌولوجٌة السٌاسٌة ألي دولة
جدول رقم :3

معٌار التماٌز

اإلنتخاب
االستقاللٌة
المحلٌة

االختصاص
و
الصالحٌات

التنظٌم

معاٌٌر التماٌز بٌن االدارة المحلٌة و الحكم المحلً
اإلدارة الـمحـلٌـة
الحــكـــم الـمـحـلً
تشكل المجالس المحلٌة كلٌا عن طرٌق االنتخاب وجود أعضاء ؼٌر منتخبٌن
مع وجود أعضاء منتخبٌن بطرٌقة ؼٌر مباشرة تابعٌن للسلطة المركزٌة.
"الشٌوخ".
الوالً أو المحافظ.
تبعٌة الجهاز المركزي ،الرقابة
العبلقة بٌن المحلً و المركزٌة عبلقة زمالة
سلطات محلٌة واسعة ،وجود رقابة مركزٌة لكن مشددة.
للمحافظ أو الوالً سلطة واسعة
فً حدود احترام االستقبللٌة المحلٌة
على اإلدارات المحلٌة.
"دعه ٌعمل و راقبه ".
اختصاصات واسعة نظرٌة و
اختصاصات واسعة فً الواقع العملً،
صبلحٌات تحدد على سبٌل الحصر ،حرٌة اتخاذ مفٌدة عملٌا .صبلحٌات تحدد
مركزٌا و بصفة ؼٌر مباشرة
القرارات والمبادرات ضمن المجال اإلقلٌمً
مفروضة قانونٌا ،حرٌة مفٌدة فً
المحدد ،المركزٌة تقدم النصابح والتوجٌهات،
المجال االقتصادي
تتابع عن بعد و ال تتدخل إال للضرورة.
نظام ٌحترم االختبلؾ فً التركٌبة االجتماعٌة على عكس ذلك ،فعلى الجماعة
اإلقلٌمٌة و ٌعطً لكل تركٌبة التنظٌم المبلبم لها أن تتبلءم مع النظام مهما اختلفت
التركٌبة من عادات و تقالٌد ،نظام
و الذي ٌحدد سلوكها ،عاداتها و تقالٌدها.
اإلدارة المحلٌة هو الذي ٌحدد
سلوك الجماعة البشرٌة المحلٌة.

........................................................................................................................................
( ) 1د .محمد محمود الطعامنة ،د.سمٌر محمد عبد الوهاب ،الحكم المحلً فً الوطن العربً و اتجاهات التطوٌر ،بحوث
ودراسات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ،2005 ،ص (20بتصرؾ).
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فإذا اجتمعت عناصر التماٌز  :االنتخاب ،االستقبللٌة المحلٌة ،االختصاص و التنظٌم أي "تشكٌل
المجالس المحلٌة كلٌا عن طرٌق االنتخاب ،رقابة إدارٌة ؼٌر مشددة ،وجود اختصاصات واسعة و تنوع
األنظمة تبعا الختبلؾ الجماعات البشرٌة المحلٌة نكون أمام نظام الحكم المحلً
.gouvernement local
أما إذا لم تتحقق هذه العناصر فً نظام معٌن أو تحقق بعضها دون اآلخر فنكون أمام نظام اإلدارة
المحلٌة  .administration localeو فً الحالة األولى أي عند توفر جمٌع العناصر ٌتخذ العدد
األكبر من القرارات سواء كانت قرارات روتٌنٌة أو قرارات ذات أهمٌة بعٌدا عن السلطة المركزٌة على
عدة مناطق جؽرافٌة مختلفة بواسطة مجالس محلٌة مشكلة كلٌا عن طرٌق االنتخاب ،و ٌكون تدخل
السلطة المركزٌة فً الحٌاة المحلٌة مقتصرا على التصحٌح و التعقٌب و تقدٌم اإلرشادات و النصابح
دون التوجٌه الفعلً و بالتالً نكون أمام المركزٌة متقدمة .أما فً الحالة الثانٌة و هً حالة عدم توفر
جمٌع العناصر السابقة الذكر أو توفرها جزبٌا ،فإن األمر ٌقتصر على السلطات المحلٌة الحق فً اتخاذ
القرارات ذات الطابع الروتٌنً ،و أؼلب االختصاصات المهمة تكون مفوضة تفوٌضا فقط و ال تكون
منقولة و حتى إن كانت كذلك فالسلطة المحلٌة تخضع لرقابة مشددة و ال تتخذ قراراتها دون إشعار
السل طة المركزٌة ،و فً هذه الحالة نكون أمام أسلوب تنظٌم إداري أقرب إلى أسلوب عدم التركٌز
اإلداري

 la déconcentrationو هو ما نطلق علٌه نظام اإلدارة المحلٌة ")(1

مما سبق ٌتضح لنا أن هناك فعبل اختبلؾ بٌن النظامٌن اختبلفا كمٌا و نوعٌا ،فالنظام األول ٌنطبق على
دول محددة مثل برٌطانٌا و الوالٌات المتحدة و النظام الثانً ٌنطبق على المثال الفرنسً و هو ما ٌوافقه
نظام اإلدارة الجزابرٌة  -مٌدان دراستنا -فتسمٌة "الحكم المحلً " تثٌر التباسا مع نظام البلمركزٌة
السٌاسً لمعظم الدول .و لهذا بات من األفضل اتخاذ تسمٌة اإلدارة المحلٌة كاصطبلح علمً و عملً
للتعبٌر عن الالمركزٌة اإلقلٌمٌة

la décentralisation territoriale

...............................................................................................................
( -)1بوخمخم عبد الفتاح ،التجربة الجزابرٌة فً تطبٌق نظام اإلدارة المحلٌة ،جامعة بؽداد ،من ص  34إلى ص38
(بتصرؾ).
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 -4-IIمقومات تطبٌق نظامً اإلدارة المحلٌة و الحكم المحلً(:)1
توجد أربع مقومات أساسٌة لتطبٌق نظامً اإلدارة المحلٌة و الحكم المحلً ،و تتمثل فً:
 -1-4-IIتقسٌم الدولة إلى وحدات محلٌةٌ :تم تقسٌم الدولة إلى عدة وحدات محلٌة جؽرافٌة ٌمثل كل
منها وحدة محلٌة .و لتحدٌد الحجم األمثل لهذه الوحدة فقد جرى العرؾ على استخدام بعض المعاٌٌر
األساسٌة من أهمها:
أ -معٌار الكثافة السكانٌة و االقتصادٌةٌ :تم تقسٌم إقلٌم الدولة إلى عدد من الوحدات الجؽرافٌة مع
األخذ فً الحسبان ضرورة تحقٌق نوع من التوازن بٌن كل من عدد السكان و حجم النشاط االقتصادي،
بؽٌة تحقٌق استقبللٌة و ذاتٌة للوحدة المحلٌة فً مواجهة الحكومة المركزٌة.
ب -معٌار مشاركة الجماهٌرٌ :جب تحدٌد الحجم المناسب للوحدة المحلٌة بحٌث ٌسمح بتحقٌق
المشا ركة الفعالة من جماهٌر المجتمعات المحلٌة فً مناقشة القضاٌا و حل المشكبلت المحلٌة و ذلك بما
ٌجعلهم ٌشعرون باالنتماء .و تعد هذه المشاركة و ال شك من األسس الهامة إلرساء الدٌمقراطٌة.
ج  -معٌار الكفاءة اإلدارٌة و التنظٌمٌةٌ :وجد دابما حجم اقتصادي للتشؽٌل و عند هذا الحجم ،فإنه
تتحقق أقصى كفاءة إدارٌة و تنظٌمٌة فً إدارة الخدمات و المرافق المحلٌة .و فً ضوء ذلك فإنه قبل
الوصول إلى هذا الحجم ،فإن العبلقة تصبح طردٌة بٌن كل من حجم الوحدة اإلدارٌة و الكفاءة اإلدارٌة و
التنظٌمٌة و تكون العبلقة عكسٌة بٌنهما بعد الوصول إلى هذا الحجم ،و ذلك بسبب الصعوبة التً
تواجهها األجهزة اإلدارٌة لتحقٌق اإلشراؾ و السٌطرة البلزمٌن لتحقٌق الكفاءة العالٌة.
و مما هو جدٌر بالذكر فً هذا الصدد فإنه إذا تم األخذ بالمعاٌٌر السكانٌة و االقتصادٌة و الدٌمقراطٌة و
ق ٌل االهتمام بمعاٌٌر الكفاءة اإلدارٌة و التنظٌمٌة ،فإن هذا ٌعد اتجاها أكثر نحو تطبٌق نظام الحكم
المحلً .بٌنما ٌحدث العكس تماما إذا ما اتجه االهتمام و إعطاء األولوٌة لمعاٌٌر الكفاءة اإلدارٌة و
التنظٌمٌة و ق ٌل االهتمام بالمعاٌٌر السكانٌة و االقتصادٌة و الدٌمقراطٌة.
 -2-4-IIإنشاء أجهزة محلٌةٌ :تمثل الركن الثانً لتطبٌق نظامً اإلدارة المحلٌة و الحكم المحلً فً
إنشاء أجهزة محلٌة ،و ٌتم الحكم على ما إذا كنا بصدد تطبٌق نظام اإلدارة المحلٌة أو تطبٌق نظام الحكم
المحلً بناء على الكٌفٌة التً ٌتم بها تشكٌل هذه األجهزة و مدى ما تتمتع به من استقبلل و ذاتٌة فً
مواجهة السلطة المركزٌة فً الدولة.
.....................................................................................................
( -)1الدكتور أحمد محمد ؼنٌم ،اإلدارة العامة ،كلٌة التجارة ،جامعة المنصورة ،الطبعة األولى  ،2002ص.185-181
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فً ضوء ذ لك فإننا أقرب ما نكون إلى تطبٌق نظام الحكم المحلً ،إذا قام المواطنون بالوحدات المحلٌة
باالنتخاب الحر و المباشر ألؼلب التشكٌبلت المحلٌة من القاعدة إلى القمة ،بٌنما نكون بصدد تطبٌق نظام
اإلدارة المحلٌة إذا تدخلت الحكومة المركزٌة بشكل أو بآخر فً تحقٌق ذلك بمعنى أن تقوم بتعٌٌن محافظ
أو حاكم إقلٌم أو الوحدة اإلدارٌة.
 -3-4-IIالسلطات الممنوحة لألجهزة المحلٌة و مصادرهاٌ :جب منح األجهزة المحلٌة السلطات
المناسبة ،لكً تتمكن من تحقٌق المهام الموكلة إلٌها ،كما ٌجب أٌضا تحدٌد مصدر هذه السلطات.
ٌمكن القول أننا بصدد تطبٌق نظام اإلدارة المحلٌة إذا ت ٌم منح األجهزة المحلٌة السلطة التنفٌذٌة فقط ،على
أن ٌكون مصدر ذلك القوانٌن العادٌة و ذلك لتتمكن من إدارة المرافق و الخدمات فً المجتمع المحلً.
بٌنما ٌكون تطبٌق نظام الحكم المحلً ،إذا ت ٌم منح األجهزة المحلٌة كل سلطات الدولة الثبلث :التنفٌذٌة،
التشرٌعٌة و القضابٌة على أن ٌكون مصدر ذلك الدستور نفسه.
 -4-4-IIطبٌعة العالقة بٌن الحكومة المركزٌة و الوحدات المحلٌة :ال بد من وجود عبلقة بٌن الحكومة
المركزٌة و الوحدات المحلٌة سواء كان ذلك فً ظل تطبٌق نظام اإلدارة المحلٌة أو فً ظل تطبٌق نظام
الحكم المحلً.
بالنسبة لئلدارة المحلٌة ٌتم تفوٌض السلطات ؼالبا من الحكومة المركزٌة إلى األجهزة المحلٌة ،كما تكون
منقولة لها أحٌانا بشكل أصٌل ،و ؼالبا ما ٌتم ذلك بقوانٌن عادٌة األمر الذي ٌجعلها عرضة للتعدٌل و
التؽٌٌر.
هذا و تتبلور العبلقة فً ظل تطبٌق نظام الحكم المحلً بٌن الحكومة المركزٌة و الوحدات المحلٌة فً
سعً الحكومة المركزٌة نحو التؤكد من أن مستوٌات و معدالت األداء المحلٌة ال تقل عن مستوٌات و
معدالت األداء المركزٌة ،و ذلك سعٌا وراء تحقٌق الرخاء و الرفاهٌة للجماهٌر بالمجتمعات المحلٌة.
كما تتبلور العبلقة أٌ ضا فً قٌام الحكومة المركزٌة بتقدٌم المعونات لدعم الوحدات المحلٌة عندما تعجز
إمكاناتها عن الوفاء بمتطلبات المجتمع المحلً.
 -5-IIأهـداف الالمـركزٌـة فً نظـام اإلدارة الـمـحلٌـة:
إنتشار البلمركزٌة فً عصرنا هذا صاحبته عدة عوامل و أسباب تختلؾ من دولة ألخرى خاصة فٌما
ٌخص النظام السٌاسً ،االجتماعً و الثقافً إال أنها تتشابه جمٌعا فً األهداؾ العامة المرجوة منها:
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 1ـ أداء الخدمات بؤسالٌب تتماشى مع ظروؾ كل وحدة إدارٌة ،إذ أن الخدمة المحلٌة ٌمكنها أن
توافق المٌزة المحلٌة و طبٌعة الحاجة المحلٌة ،فً هذا المجال ٌقول هارولد السكً " إن روح المساواة
التً تضمن الحرٌة فً المجتمع ال تعنً التماثل و التطابق و من ٌقول هذا فإنه ٌطالب أناسا مختلفٌن
بارتداء زي واحد أو بؤكل طعام واحد مع اختبلؾ مشاربهم و أذواقهم .إن المساواة فً نظري هً أن
تنظم كٌفٌة سد احتٌاجات الجمٌع المتساوٌة على قدم المساواة ،و ما من وسٌلة لذلك إال النظام البلمركزي
فً اإلدارة "(.)1

 2ـ ثقل كاهل الدولة و ازدٌاد مهامها بعدما كانت تتلخص فً الدفاع الخارجً و تحقٌق األمن الداخلً.
إال أن كثرة الوظابؾ و تنوعها اضطرها للتخلً عن بعضها و هً الوظابؾ ذات الطابع المحلً ،مما
أدى إلى إٌجاد إدارات قرٌبة من المواطن ٌمكنه االنتقال إلٌها لقضاء حاجٌاته دون االنتقال إلى
العاصمة .كما ٌجد المواطن أشخاصا ٌمثلون الدولة على مستوى أقلٌهم ٌستطٌعون تبلٌػ شكاوٌهم إلى
العاصمة من خبللهم ،كما ٌمثل هإالء األشخاص صوت المواطن ٌعبرون عن حاجٌاتهم و طموحاتهم
على مستوى المركزٌة.
 3ـ كما أن الهدؾ من وراء البلمركزٌة هو " التقلٌل من النفقات و استثمار موارد المنطقة بصورة
ترضً أبنابها " (.)2
 – 4إن اإلدارة المحلٌة تعمل على توثٌق الصلة بٌن المواطنٌن و المسبولٌن عن طرٌق المشاركة
العملٌة فً إدارة شإونهم " (هارولد السكً) (.)3
و بالتالً أسلوب البلمركزٌة أو اإلدارة المحلٌة مقٌاس جٌد لتحسٌس الشعوب فً كافة أنحاء
أوطانها بالتقدم الحاصل فً مجتمعها الكبٌر و منه تحقٌق آمال القاعدة الشعبٌة.
 -5تطبٌق الدٌمقراطٌة من خبلل ممارسة الشعب لحقه فً اإلسهام فً إدارة شإونه و تصرٌؾ
أموره.
 -6تحقٌق التوازن اإلقلٌمً بٌن مختلؾ المناطق ،حٌث ٌتم توزٌع الخدمات و الضرابب بصورة
متساوٌة و من دون التفرقة بٌن وحدة إدارٌة محلٌة ووحدة أخرى.
 – 7تهدؾ البلمركزٌة إلى تدرٌب المواطنٌن على الحكم النٌابً و ٌتم ذلك من خبلل المجالس
المحلٌة المنتخبة.
.................................................................................................
( )1مصطفى الجندي ،الحكم المحلً و الدٌمقراطٌة ،الطبعة األولى ،اإلسكندرٌة ،منشؤة المعارؾ  ،1967ص .52
( )2عبد اللطٌؾ القصٌر ،اإلدارة العامة :المنظور السٌاسً ،بؽداد ،مطبعة جامعة بؽداد سنة  ،1980ص.204
(ٌ )3وسؾ الحسن ،دراسات فً اإلدارة و الحكم المحلً ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة  ،1975ص .32
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إذا أؼلب الدول تنتهج األسلوب البلمركزي لتحقٌق مسؤلتٌن جوهرٌتٌن هما مسؤلة الدٌمقراطٌة ،و
مسؤلة العمل و التقنٌة.
فالتطور المستمر لؤلفكار ،جعل الشعوب ال تقتنع بمشاركتها سٌاسٌا فً الحكم فقط ،بل تطور إلى
أبعد من ذلك فً تؤكٌد طموحاتها المتواصلة فً المشاركة اإلدارٌة و االقتصادٌة.
هذه المشاركة التً من خبللها تحكم الجماهٌر نفسها بنفسها فً إطار القوانٌن ،بتولٌة ممثلٌن عنها،
أشخاص لهم كفاءة و أدرى بالمسابل المحلٌة أكثر من السلطات المركزٌة.
و بهذا أصبحت البلمركزٌة ضرورٌة لمتطلبات الجماهٌر ،و منهج أثبت فعالٌته و أمرا منطقٌا أمام
تعدد وظابؾ الدولة و تعذر حصرها فً جهاز مركزي واحد.
و لذا كان البد من اقتسام هذه الوظابؾ بٌن المركزٌة و البلمركزٌة لٌقتصر نشاط الدولة على كل
الشإون القومٌة ،فً حٌن تتفرغ البلمركزٌة للشإون المحلٌة و تعمبلن معا فً فلك الوحدة الوطنٌة.
 -6-IIالعوامل المإثرة فً نظم اإلدارة المحلٌة(:)1
تساعد دراسة بٌبة الحكم المحلً أو ما اصطلح على تسمٌته بـ" اٌكولوجٌا اإلدارة المحلٌة " فً تحلٌل
الدور الذي تقوم به وحدات اإلدارة المحلٌة أو المقارنة بٌن هذه الوحدات و بعضها البعض ،سواء
داخل الدولة الواحدة أو بٌن دولة و أخرى.
و تتمثل العوامل البٌبٌة المإثرة على نظم اإلدارة المحلٌة فٌما ٌلً:
 -1-6-IIالعوامل الجغرافٌة و الطبٌعٌة:
تعتبر الظروؾ الجؽرافٌة ووسابل المواصبلت من العوامل المإثرة على اإلدارة المحلٌة و تحدٌد
بناءه التنظٌمً و تشكٌبلته و تحدٌد الحدود اإلدارٌة لوحداته .فاالنعزال الجؽرافً ٌإثر على العبلقة
بٌن العاصمة و المناطق األخرى البعٌدة عنها ،نتٌجة لضعؾ االتصال بٌن المستوى المركزي و
المستوٌات األخرى اإلقلٌمٌة و المحلٌة.
كما تإثر تضارٌس الدولة على الحكم المحلً المطبق فٌها ،خاصة فٌما ٌتعلق بظاهرتً توزٌع
األقالٌم الطبٌعٌة فً نطاقها ،فالمناطق الصحراوٌة و الجبلٌة تختلؾ عن المناطق السهلٌة ،الختبلؾ
طبٌعة السكان و تباٌن وسابل معٌشتهم .
.................................................................................................
( -)1د .محمد محمود الطعامنة ،د.سمٌر محمد عبد الوهاب ،الحكم المحلً فً الوطن العربً و اتجاهات التطوٌر،
بحوث ودراسات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ،2005 ،ص  44إلى ص  (50بتصرؾ)
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أكدت دراسات مٌدانٌة ،أهمٌة الموقع فً نجاح الوحدة المحلٌة فً تحقٌق التنمٌة بالمقارنة بوحدات
محلٌة أخرى ال تتمتع بنفس الموقع .هذا النجاح ٌتمثل فً وظٌفة الموقع الذي هو محدد مهم
لئلمكانات االقتصادٌة و قاعدة أساسٌة للدخل و اإلٌراد.
إن جمٌع الوحدات المحلٌة الناجحة تقع إما فً مناطق حضرٌة دٌنامٌكٌة نسبٌا أو فً مناطق رٌفٌة
لدٌها إمكانات زراعٌة عالٌة أو موارد طبٌعٌة أخرى مثل المعادن أو األنهار أو البحار...و مع ذلك
ٌبقى الموقع شرطا ؼٌر كاؾ للنجاح ،حٌث هناك وحدات محلٌة كثٌرة فً مناطق ذات إمكانٌات
عالٌة فً دول عدٌدة ،لكنها لٌست فعالة جدا فً تعببة و استخدام الموارد(.)1
 -2-6-IIالعوامل التارٌخٌة :كثٌرا ما نسمع أن الحكم المحلً فً دولة ما ٌرتبط بتارٌخ هذه األخٌرة
و أنه جزء ال ٌتجزأ منه ،أو أن حقوق المجتمعات المحلٌة فً حكم نفسها بنفسها هً مكاسب حصلت
علٌها هذه ا لمجتمعات عبر التارٌخ السٌاسً الطوٌل للدولة .و هو ما ٌمكن أن ٌكون سندا لهذه
المجتمعات فً مقاومة أٌة حركة إصبلح أو تطوٌر للنظام المحلً.
و تتمثل العوامل التارٌخٌة التً تإثر فً الحكم المحلً فً:
 أسلوب نشؤة الدولة :فً حالة نشؤة دولة من اتحاد عدد من األقالٌم ذات الخصابص المتماٌزة،
فإن اإلدارة المحلٌة تعكس خصابص هذه األقالٌم من حٌث البناء التنظٌمً و أسلوب تشكٌل
المجالس المحلٌة.
 االستعمار :لقد كان لبلستعمار تؤثٌرا كبٌرا على الحكم المحلً فً الدول التً استعمرت،
فنظم الحكم المحلً فً دول المؽرب العربً و لبنان قد تؤثرت بنظام الحكم المحلً فً
فرنسا .كما هو الحال لباقً مستعمراتها لٌتجاوز تؤثٌره أٌضا على دول عربٌة أخرى و
ٌرجع ذلك إلى مٌل بعض الدول النامٌة إلى الحكم المركزي أو عدم التركٌز اإلداري .كما
أن برٌطانٌا كانت تفضل النظام الفرنسً فً مستعمراتها حتى تحكم قبضتها على هذه
المستعمرات من خبلل ممثلٌها فً األقالٌم(.)2
 أسلوب نشؤة الحكم المحلً و تطوره.
...........................................................................................................
( -)1إكرام بدر الدٌن ،دراسات فً نظم الحكم ( :)2الدٌمقراطٌة فً الدول النامٌة ،الكتاب األول،
النظم المستقرة ،دار الثقافة العربٌة ،القاهرة ،1991 ،من ص  25إلى ص .30
( -)2إكرام بدر الدٌن ،نفس المصدر ،ص .32
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 -3-6-IIالعوامل االجتماعٌة والثقافٌة :تتؤثر اإلدارة المحلٌة بالنمو الحضري ،فارتفاع معدل
الهجرة من الرٌؾ إلى المدن و من ثم تضخم حجم المدن و تكدسها بالسكان و صعوبة إدارتها،
ٌإثر على الرٌؾ و الحضر معا :فهو من جهة ٌإدي إلى زٌادة المشكبلت فً الحضر و انتشار
المناطق العشوابٌة ،كما ٌإدي من جهة أخرى إلى حرمان المناطق الرٌفٌة من الكفاءات التً
تكون فً أشد الحاجة إلٌها.
كما أن الزٌادة فً حجم السكان ٌإثر على نظام اإلدارة المحلٌة من حٌث معدالت النمو الطبٌعً
للسكان و التركٌب العمري لهم ،بمعنى أن انخفاض معدل النمو الطبٌعً ٌإدي إلى انخفاض فً
حجم العابلة و من ثم انخفاض فً معدل اإلعالة و ارتفاع فً مستوى المعٌشة .و ٌعنً بالنسبة
لئلدارة المحلٌة الحد من اإلنفاق المحلً ،نظرا النخفاض معدالت نمو الخدمات التً تإدٌها
السلطات المحلٌة كما ٌعنً من جانب آخر إتاحة الفرصة لئلدارة المحلٌة للتوسع فً خدمات
الرفاهٌة مثل إنشاء أماكن الترفٌه و المنتزهات و الحدابق العامة و منع تلوث البٌبة...إلخ.
 -4-6-IIالعوامل السٌاسٌةٌ :عمل االستقرار السٌاسً للدولة على إتاحة الفرصة للوحدات
المحلٌة للتمتع بالمزٌد من السلطات و االختصاصات ،حٌث ال ٌكون هناك ما تخشاه الحكومة
المركزٌة .و على العكس من ذلكٌ ،إدي عدم استقرار السٌاسة العامة للدولة إلى إدخال
تعدٌبلت عدٌدة فً الحكم المحلً ،مما ٌإدي بالتالً إلى إضعاؾ النظام و خلخلة جذوره
التارٌخٌة.
 -5-6-IIالعوامل االقتصادٌة :مما ال شك فٌه أن صفة المحلٌة التً تتسم بها اإلدارة المحلٌة
تتوقؾ على طبٌعة االقتصاد المحلً ،فالمدٌنة تختلؾ عن القرٌة كما أن المدٌنة الصؽٌرة تختلؾ
عن المدٌنة الكبٌرة و كذلك األمر بالنسبة للمدٌنة الصناعٌة تختلؾ عن مثٌلتها التجارٌة...إلخ.
هذه االختبلفات لها تؤثٌرها على الحٌاة السٌاسٌة فً تلك المناطق ،من خبلل تؤثٌرها على الثقافة
السٌاسٌة لؤلفراد الذٌن ٌنقلون االتجاهات و التوقعات الثقافٌة لمهنهم إلى العملٌة السٌاسٌة .كما أن
ظروؾ و تركٌبة االقتصاد المحلً تحدد مدى قدرة الوحدات المحلٌة على القٌام بدورها و تقدٌم
الخدمات للمواطنٌن و السكان المحلٌٌن.
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باإلضافة إلى ما سبق ،فإن طبٌعة النظام االقتصادي فً الدولة تنعكس على نظام اإلدارة المحلٌة
فٌها.
ففً الفترة التً اتسمت بالمزٌد من تدخل الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة ،كان للوحدات المحلٌة
دور كبٌر فً إنتاج السلع و تقدٌم الخدمات للمواطنٌن و فً عملٌة التنمٌة بصفة عامة .لكن و فً
ظل التوجه العالمً الجدٌد نحو اقتصاد السوق و تبنً سٌاسات اإلصبلح االقتصادي ،حدث
تحول فً دور الدولة و الوحدات المحلٌة ،فلم تعد هذه األخٌرة مسبولة عن عملٌة التقدٌم المباشر
للخدمات ،بل أصبح بإمكانها إسناد هذه الخدمات إلى القطاع الخاص(.)1
 -7-IIاألنماط الربٌسٌة لإلدارة المحلٌة فً العالم (:)2
أ) -النمط الفرنسًٌ :ستمد أصوله من الثورة الفرنسٌة ( 1789م ) و التشرٌعات التً حدثت فً
عهد نابلٌون و من أبرز مظاهره المحافظ (  ) LE PREFETو السلطات المركزٌة التً ٌتمتع
بها.
ب) -النمط البرٌطانً( االنجلوسكسونً )ٌ :تمٌز بعراقة محلٌاته التً سبقت ظهور المإسسات
المركزٌة.
ج) -النمط السوفٌاتً( السابق )ٌ :قوم على الربط بٌن المحلٌات و المركز و ٌتمٌز
( بالمركزٌة الدٌمقراطٌة ).
د) -النمط التقلٌدي ٌ :تمثل فً اإلدارات األهلٌةٌ ،شتهر بممارسة العادات و تقالٌد و األعراؾ
فً إدارة الشإون المحلٌة.
و سنعرض فً فصلنا البلحق النمط الفرنسً و البرٌطانً كنموذجٌن إلدارة محلٌة مختلفة و
خصوصٌة التموٌل بهما.

...........................................................................................................
( -)1سمٌر محمد عبد الوهاب ،الحكم المحلً فً ضوء التطبٌقات المعاصرة ،جامعة القاهرة،2003 ،
من ص  29إلى ص .61
( -)2أٌ .وسؾ عٌسى الصابري ،المركزٌة و البلمركزٌة فً إدارة الشإون المحلٌة و أثرها على زٌادة الكفاءة و
الفاعلٌة اإلدارٌة ،أبو ظبً ،دون سنة ،ص  ،6على الموقعwww.edu.ksa/ :
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خــالصــة الفصــــل
ٌساعد التنظٌم اإلداري الدولة على ممارسة اختصاصاتها معتمدة فً ذلك على وحدة الهدف و التجانس
و التكامل فً العمل و ترتٌب السلطة و مسإولٌتها.
إذ أن الدولة لٌست جهاز مختزل عن باقً أجزاءه ،و إنما تتعدد أدواته لٌكون لكل منها دور فً عملٌة
البناء االجتماعً و االقتصادي و تغٌٌر المحٌط المحلً فً إطار التطور الشامل للدولة و المجتمع.
و هنا تتجسد الالمركزٌة كطرٌق لقٌادة شإون الدولة المحلٌة و الحاجة إلٌها كؤسلوب ٌسمح بالتنوع و
التعدد فً أسالٌب إدارة المجتمع.
"إن الالمركزٌة فً مرامٌها العامة و من خالل بناءها التنظٌمً ،تسعى إلى تحقٌق عدة أهداف أهمها:
الدٌمقراطٌة ،المشاركة الشعبٌة و التنمٌة المحلٌة و الوحدة الوطنٌة و تحقٌق الكفاٌة اإلدارٌة و بها
تتطور وظٌفة الدولة من دولة حفظ األمن و النظام العام و جباٌة الضرابب إلى دولة الرفاهٌة)1( ".

فالالمركزٌة على النطاق اإلقلٌمً هً نظام ٌفضً إلى فكرة فرض واقع جدٌد لإلدارة تقوده الهٌبات
المحلٌ ة .لكن ال ٌكفً أن ٌتم اإلقرار بها كؤسلوب للتنظٌم اإلداري فقط ،ولكن من الضروري معرفة ما
هو المدى الذي ٌجعلها تتدرج ضمن إستراتٌجٌة تفضً إلى جعل الهٌبات المحلٌة ،تملك من المقومات
التً تإمن الكفاٌة و الفعالٌة فً أداء هذه الهٌبات فً إطار من الضوابط التً تزٌد من الفاعلٌة و ال
تشلها أو تقٌد حركتها .و هنا تكمن مضمون االستقاللٌة و مداها و نظام توزٌع أعباء الوظابف العامة
باعتبارهما األساس الذي ٌحدد فاعلٌة و تؤثٌر الهٌبات المحلٌة داخل الجماعة المحلٌة.
الحدٌث عن اإلدارة المحلٌة فً إطار التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة الشاملة ولٌدة التطورات الحدٌثة
التً شهدتها دول و شعوب العالم .فقد نال موضوع الحكم المحلً اهتماما كبٌرا و متنامٌا فً السنوات
األخٌرة باعتباره القاعدة اإلدارٌة و السٌاسٌة للنظم الحاكمة فً الدول الحدٌثة....
ألنه ٌمهد للمشاركة الشعبٌة القاعدٌة الفاعلة لتقدٌم الخدمات و التنمٌة عن طرٌق االعتماد على الذات
من منطلق المسإولٌة االجتماعٌة لسكان المدن و األرٌاف فً بناء الدولة و تكامل البناء االقتصادي.
....................................................................................................................
( -)1أ .عبد هللا إسماعٌل محمد حسٌن ،البناء التنظٌمً لؤلجهزة المركزٌة والمحلٌة فً السودان ،ص،2
على الموقعwww.edu.ksa/:
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اٌفــظـــــــــً اٌــــــــــضبٔـــــــ:ٟ

التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
لـ ـ ـإلدارة الـ ـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ـ ـ ــليــة
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مـقـدمـة:
تعتمد التنمٌة المحلٌة بالدرجة األولى على التموٌل المحلً إلحداث زٌادات فً مستوٌات التنمٌة المحلٌة،
ذلك أنها تنطلق من القاعدة الشعبٌة العرٌضة ،فتعبر عن احتٌاجاتها الفعلٌة إلى مختلؾ المشروعات و
توجه الجهود الحكومٌة إلى إحقاق المشروعات التنموٌة الضرورٌة للمحلٌات ،حٌث أن إحقاق برامج و
مشروعات التنمٌة المحلٌةٌ ،تطلب تعببة أكبر قدر ممكن من الموارد المالٌة المحلٌة....
فما هو التموٌل المحلً و ما هً مكوناته و مصادره ؟ و هل هو نفسه فً كل الدول باختبلؾ
إٌدٌولوجٌاتها :اللٌبرالٌة منها و االشتراكٌة ،المتقدمة منها و النامٌة ؟
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 -Iالـتـمـوٌـل الـمـحـلـً:
إن اإلدارة المحلٌة تقوم أساسا لتؤدٌة الخدمات ذات الطابع المحلً و هذه الخدمات تحتاج إلى تموٌل .فمن
أٌن تؤتً األموال البلزمة لتمكٌن السلطات المحلٌة من االضطبلع بمسإولٌاتها تجاه أهالً وحدتها؟

ٌعرؾ التموٌل المحلً" بؤنه كل الموارد المالٌة المتاحة و التً ٌمكن توفٌرها من مصادر مختلفة
لتموٌل التنمٌة المحلٌة على مستوى الوحدات المحلٌة بالصورة التً تحقق أكبر معدالت لتلك التنمٌة
عبر الزمن و تعظم استقاللٌة المحلٌات عن الحكومة المركزٌة فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة المنشودة
"(.)1
 -1-Iشـروط التموٌـل المحلـً :لضمان تحقٌق مبدأ تمٌز اإلدارة المحلٌة عن اإلدارة المركزٌة ،البد أن
توفق فً توفٌر احتٌاجاتها من الموارد المالٌة أو على األقل أكبر جزء منها .و هذا ال ٌتؤتى إآل بتحقٌق
المورد المحلً المناسب الذي ٌوفر الشروط التالٌة:
أ) محلٌة المورد :بمعنى أن ٌكون وعاءه أو أصله ٌقع بالكامل فً نطاق الوحدة اإلدارٌة و ٌكون هذا
األصل ممٌزا قدر اإلمكان عن أوعٌة الموارد المركزٌة.
ب) ذاتٌة الموارد :بمعنى أن تستقل الهٌبات المحلٌة بسلطة تقدٌر سعر الموارد و ربط و تحصٌله,
حتى تتمكن من التوفٌق بٌن احتٌاجاتها المالٌة و حصٌلة الموارد المتاحة لها.
و تبعا لمفه وم " الذاتٌة " تصنؾ الموارد المتاحة للمحلٌات إلى :موارد ذاتٌة مطلقة ،موارد ذاتٌة نسبٌة
و موارد خارجٌة.
ت) سهولة إدارة الموارد :و ٌقصد تٌسٌر تقدٌر وعاء المورد و خفض تكلفة تحصٌله ،أي محاولة
الحصول على أكبر موارد مالٌة ممكنة بؤقل عبء و تكلفة ممكنة.

 -2-Iمـصـادر الـتمـوٌـل الـمـحـلــً:
 -1-2-Iعلى أي أساس ٌتعدد المورد المحلً؟ :من أهم مظاهر نجاح التنمٌة المحلٌة هً االستفادة
الجماعٌة لكل الخدمات المقدمة للمجتمع مع أقصى درجة الرضا لهذا األخٌر ،إال أن طبٌعة الخدمات فً
حد ذاتها تتؽٌر بحسب نوع و مدى انتشارها األفقً و الرأسً ،و لهذا تتعدد الموارد المحلٌة و تتنوع
حسب طبٌعة الخدمة المقدمة من طرؾ المجالس المحلٌة و ٌمكن تصنٌفها كما ٌلً:
...................................................................................................................
) (1د .عبد المطلب عبد الحمٌد ،التموٌل المحلً و التنمٌة المحلٌة ،مصر  ،2001ص 22
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 -1-1-2-Iخدمات ضرورٌة و عامة :و هً خدمات ضرورٌة تبقً على المجتمع و تضمن سبلمة
المجتمع الكلً ،هذه الخدمات ٌتعٌن أدابها ألهالً الوحدات المحلٌة مهما ارتفعت تكلفتها ،مثل الخدمات
التعلٌمٌة و الخدمات الصحٌة.
و لهذا ٌتعٌن على المجتمع بكل شرابحه تحمل أعبابها من خبلل الضرابب المحلٌة المختلفة ,فالضرابب
تإدى لتحقٌق منفعة عامة من ؼٌر أن ٌكون دفعها نظٌر مقابل معٌن.
 -2-1-2-Iخدمات ضرورٌة لكنها محلٌة :هً الخدمات الضرورٌة منفعتها موجهة إلى المجتمع المحلً
بالدرجة األولى ضمن حدوده اإلقلٌمٌة هذه الخدمات لضرورتها مثل النقل ،الكهرباء و الؽاز ،هذه
الخدمات ٌتعٌن علٌهم تدبٌرها ألنفسهم عن طرٌق المإسسات الخاصة ،إال أن تدخل اإلدارة المحلٌة فً
مثل هذه األمور فهو من جانب حماٌة األهالً من استؽبلل المإسسات و بالتالً تقدم هذه الخدمة مقابل
ثمن.
 -3-1-2-Iخدمات كمالٌة اجتماعٌة أو ثقافٌة ٢ٛ :هيٓخص هي ال ط ْٜحُٔـظٔغ ٔ٤ُ ٝض رخٍَُٝ٠سٔ٣ ،ظل٤ي
ٜٓ٘خ ؿِء ٖٓ حُٔـظٔغ حُٔلِ٣ ٝ ٢ؼْ ٗلٔ ٚػِ ٠حٌَُ ٓؼَ حٌُٔظزخص أ ٝحُٔ٘ظِٛخص ،كيحثن ...حُن ،طٞكَٛخ
حإلىحٍس حُٔلِ٤ش ٖٓ أؿَ طٞك َ٤حُـ ٞحَُٔ٣ق ُٔـظٔغ حُٔلٌُِ ٝ ٢ح  ٢ٛطوٓ ْ٤ؼَ  ٌٙٛحُويٓخص  ٝط٘ـؼْٜ
ػِٜ٤خ  ٝرخُٔوخرَ  ٢ٛال طؤهٌ أػٔخٕ رويٍ ٓخ طؤهٌ ٍٓ ُٞحالٓظلخىس ٖٓ حُويٓش هي ال ٣ـط ٢حُظٌِلش حُلو٤و٤ش
ُ ٌٜٙحُويٓشٌٛ ،ح حَُِٓ ٣ؼَف رخَُْٓ.
 –4-1-2-Iخدمات لتخفٌف العبء :هً خدمة ذات طبٌعة اجتماعٌةٌ ،قع إنجازها بالدرجة األولى على
األهالً .ؼٌر أن عدم تؤدٌتها على أكمل وجه ،قد ٌإثر على صحة أفراد المجتمع و سبلمتهم .و نعنً
بهذه الخدمة " اإلسكان " ،فعدم توفٌر المساكن بإٌجارات مناسبة ٌإدي بالضرورة إلى تكدٌس السكان فً
منازل ؼٌر صحٌة و إلى انتشار األمراض و الجراثٌم.
و بمفهوم الوظ ٌفة االجتماعٌة لخدمة اإلسكان ،دخلت المجالس المحلٌة مجال تشٌٌد المساكن و تؤجٌرها
بإٌجارات مبلبمة لمحدودي الدخل .و من ث ّم أصبحت إ ٌجارا ت هذه المساكن تكوّ ن موردا هاما للمجالس
المحلٌة.
 -5-1-2-Iخدمات رأسمالٌة مكلفة و دابمة :ال تقتصر منفعتها على الجٌل القابم بل تمتد أٌضا إلى
األجٌال المقبلة :مثل بناء المدارس ،المستشفٌات و ؼٌرها .هذه المشروعات تقتضً العدالة أن تحمٌل
األجٌال القادمة جانبا من أعبابها المالٌة .و لذا حصٌلة القروض التً تسددها اإلدارة المحلٌة على آجال
تتناسب مع قٌمة القرض ،حجم و نوع المشروع الذي ٌموله ،أي تبعا للعمر اإلنتاجً للمشروعات.
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و قد تكون القروض من داخل الدولة من مإسساتها التموٌلٌة المختلفة ( بنوك وطنٌة ،صنادٌق )....،أو
من الخارج عن طرٌق مإسسات تموٌل دولٌة.
 –6-1-2-Iخدمات اقتصادٌة مشتركة :تشترك و تتعاون فٌها اإلدارة المحلٌة و المركزٌة فً إنجازها.
بمعنى أن تتحصل المحلٌات على إعانات من الحكومة المركزٌة ،نظرا لطبٌعة الخدمة المإداة و التً ال
تدخل فً نطاق الحدود اإلدارٌة وال تقتصر على مجتمعها المحلً فقط مثل إنشاء الطرق الربٌسٌة،
التؽذٌة المدرسٌة ،اإلسكان و ؼٌرها.
إذا إجابة على السإال الذي طرح فً شكل عنوانٌ ،تضح أن نوع الخدمة ،طبٌعتها ،حجمها و نسبة
االستفادة منهاٌ ،حدد نوع و مصدر تموٌلها و التً تتعدد بٌن الضرابب ،الرسوم ،القروض ،إعانات و
إٌجارات.
 -3-Iأنواع الموارد المحلٌة :إن المطلع على هٌكل المالٌة المحلٌة لنظم اإلدارة المحلٌة أو الحكم
المحلً فً دول العالمٌ ،بلحظ أنها تسٌر جمٌعها فً وتٌرة واحدة و منهج واحد .إذ تنقسم مصادر تموٌلها
إلى قسمٌن أساسٌٌن هما:
 الموارد الذاتٌة :وهً ناتجة عن الضرابب و الرسوم المحلٌة األصلٌة مضاؾ إلٌها نسبة من الضراببو الرسوم القومٌة ( الوطنٌة) ،إضافة إلى الموارد الخاصة و الناتجة عن تشؽٌل و استثمار المرافق
المحلٌة المختلفة.
 الموارد الخارجٌة  :الناتجة عن المساعدات المالٌة التً تقدمها الحكومات المركزٌة إلى المحلٌات لدعممٌزانٌتها مع القروض ،الهبات ،الوصاٌا و التركات.
 –1-3-Iالموارد الذاتٌة :الموارد الذاتٌة للمحلٌات تشٌر أساسا إلى مدى قدرة هذه األخٌرة فً االعتماد
على نفسها فً تموٌل التنمٌة المحلٌة .و هو مإشر جٌد ٌبرز نجاح نظام اإلدارة المحلٌة فً إدارة التنمٌة
المحلٌة .و من أهم هذه الموارد:
 – 1-1-3-Iالضرابب المحلٌة :هً أموال تحصلها المجالس المحلٌة من الرعاٌا المحلٌٌن و المقٌمٌن فً
نطاقها لتحقٌق منفعة عامة ،و تصبّ فً أهداؾ التنمٌة المحلٌة.
و تتمٌز الضرٌبة عن ؼٌرها من الموارد المالٌة األخرى بؤن لها طبٌعة " إلزامٌة " .هً ذمة مالٌة ٌصبح
المكلؾ مدٌنا و ملزما بد فعها إذا أصبح مالكا لطرح الضرٌبة.
كما أن الضرٌبة المحلٌة تتعدد و تتنوع و تتباٌن تطبٌقاتها من دولة إلى أخرى .و فً هذا اإلطار توجد
تقسٌمات عدٌدة للضرابب المحلٌة:
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أ) حسب العدد :هناك الضرابب الواحدة و الضرابب المتعددة:
الضرابب الواحدة أو الموحدة تنصب على مجال واحد دون ؼٌره كضرٌبة المبانً فً انجلترا و
ضرٌبة العقارات فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
أما الضرابب المتعددة فتنصب على أنواع متعددة من الضرابب كما هو الحال فً فرنسا و بلجٌكا.
و ٌعتبر نظام الضرابب المتعددة أحسن و أهم من نظام الضرٌبة الواحدة رؼم اقتصاد هذه األخٌرة
و سهولة تقدٌرها تحصٌلها :ففً إنجلترا رؼم وفرة حصٌلة الضرٌبة الموحدة إآل أنها ال تؽطً أكثر
من  % 38من نفقات المجالس المحلٌة .كما أن عبء هذه الضرٌبة ٌقع على فبة معٌنة من السكان
دون ؼٌرهم .و هو ما ٌجعل تعدد الضرابب ذات أهمٌة ،إذ ٌخفؾ هذا العبء عن طرٌق ضرابب
أخرى تطبق على مختلؾ الشرابح من المجتمع.
ب) حسب الوعاء :و تنقسم الضرٌبة حسب وعاءها إلى ضرابب على األشخاص و ضرابب على
األموال.
ففٌما ٌخص الضرابب على األشخاص ،تسمى فً بعض الدول بضرٌبة الرإوس  ،وٌكون وعاءها
األفراد و لٌس أموالهم ،تفرض على األشخاص البالؽٌن فً نطاق الوحدة المحلٌة ،على أساس فبة موحدة
بالنسبة لجمٌع األفراد الخاضعٌن لها .تتمٌز هذه الضرٌبة بسهولة تقدٌرها و تحصٌلها و ثبات وعاءها و
امتداد عببها إلى ؼالبٌة المواطنٌن المحلٌٌن ،باإلضافة إلى كونها موردا محلٌا ذاتٌا مطلقا .أما ضرٌبة
األموال فهً التً ٌكون وعاءها المال و لٌس األشخاص و تشمل:
 ضرٌبة المبانً :تفرض على المبانً الموجودة فً نطاق الوحدة المحلٌة ،تبعا لقٌمها اإلٌجارٌة
التقدٌرٌة ،التً ٌعاد تقٌٌمها على فترات نظرا الرتفاع إجراء التقدٌر.
 ضرٌبة األراضً( األطٌان ) :تفرض على األراضً الزراعٌة فً نطاق الوحدة المحلٌة ،تبعا
للقٌمة االٌجارٌة لوحدة األرض( المتر المربع ،الفدان )...،و تعتبر هذه الضرٌبة موردا هاما
للوحدات الرٌفٌة.
 ضرٌبة المواشً :تلزم على الماشٌة تبعا لنوعٌاتها و عدد رإوسها ،و تكثر هذه الضرٌبة فً
الببلد النامٌة التً تعتمد على الثروة الحٌوانٌة و خاصة فً المناطق الرعوٌة منها و التً ال
تتوافر فٌها موارد أخرى.
 الضرابب على الثروات المنقولة أو ضرابب الدخل :و ترتبط باألرباح التجارٌة و الصناعٌة و
على كسب العمل داخل حدود الوحدة اإلدارٌة.
 ضرابب أخرى ؼٌر مباشرة :كضرٌبة المبلهً و المراهنات و الضرابب على المبٌعات المحلٌة
و الضرابب على اإلنتاج و على المحروقات....
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و تتمٌز ضرٌبة األموال بالمرونة ووفرة حصٌلتها إال ّ أنها صعبة التقدٌر و التحصٌل الرتباطها
بالظروؾ االقتصادٌة و أٌضا ارتباطها بالضرابب الوطنٌة ( ارتباطها بالمركزٌة ).
 –2-1-3-Iالرسوم المحلٌة :تحصل مقابل خدمات تإدٌها اإلدارة المحلٌة للمواطنٌن حٌث تعود بالنفع و
الفابدة على دافعً هذه الرسوم ،و تشكل حصٌلة هذه الرسوم موارد عامة لئلٌرادات المحلٌة .و أهم
الرسوم المحلٌة المعروفة هً:
 الرسوم الجمركٌة.
 رسوم رخص البناء.
 رسوم المهن التجارٌة و الصناعٌة.
 رسوم المناقصات و المزاٌدات.
 رسوم دخول الحدابق و المتاحؾ.
 رسوم األوزان و المكاٌٌل.
 رسوم المجاري.
 رسوم النقل العام.
 رسوم السٌارات.
 رسوم األسواق و الذبٌحة......
و الرسوم المحلٌة الب ّد أن ٌنظمها قرار من الوزٌر المختص أو من مجلس الوزراءٌ ،حدد فٌه أسس
و إجراءات إقرار و حساب الرسوم ذات الطابع المحلً و طرٌقة التظلّم منها و إجراءات تخفٌضها.
و ٌبلحظ ضعؾ أهمٌتها أمام الضرابب ،هذه األخٌرة تؤخذ الوزن األكبر فً كثٌر من األنظمة
المحلٌة سواء من ناحٌة الحصٌلة أو التنظٌم .كما أن فرضها ٌرخص بقانون على عكس الرسوم.
 – 3-1-3-Iإٌرادات األمالكٌ :دخل فً هذه الموارد اإلٌجارات ،األثمان الناتجة عن تؤجٌر المرافق
العامة المحلٌة أو تشؽٌلها و إدارتها مباشرة لقاء أثمان محددة تعود على المجالس المحلٌة.
 –2-3-Iالـمـوارد الخـارجٌـة :إنّ حصٌلة الضرابب و الرسوم و األمبلك ال تكفً لتنفٌذ المشارٌع و
تقدٌم الخدمات البلزمة للمحلٌات ،لذلك تتجه اإلدارات المحلٌة إلى موارد أخرى خارجٌة أو ؼٌر ذاتٌة:
 – 1-2-3-Iاإلعانات الحكومٌة :هً مبالػ مالٌة تسهم بها الموازنة العامة للدولة (خزٌنة الدولة) فً
اإلنفاق على التنمٌة المحلٌة ،و نفقات المجالس المحلٌة بهدؾ تكملة مواردها اقتصادٌا و اجتماعٌا،
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تسعى من خبلله الدولة إلى تعمٌم الرخاء و محو الفوارق بٌن المحلٌات .و أٌضا تعتبرها وسٌلة ناجعة
تقٌد بها حرٌة و استقبلل المجالس المحلٌة و ذلك بفرض الرقابة المالٌة و الحسابٌة علٌها كدٌوان
المحاسبة و التفتٌش المالً.
 -2-2-3-Iا لقروض :عادة ما تنحصر اإلعانات فً تؤمٌن المرافق العامة و تدعٌمها لهذا و من أجل
إقامة مشارٌع استثمارٌة ،تلجؤ اإلدارة المحلٌة إلى االقتراض من المإسسات المالٌة .هذه األخٌرة تشترط
قبول تعاملها مع المجالس المحلٌة ،أن تكون المشارٌع منتجةٌ ،ع ّم نفعها على الكثٌر من المواطنٌن .و
ألنّ موارد المحلٌات ال تمك ّنها من تحمل عبء هذه القروض على المشروعات ،فإنّ من العدالة توزٌع
أعباء هذه المشروعات على عدة سنوات تبعا للعمر اإلنتاجً لك ّل مشروع ،ح ّتى تتحمل األجٌال البلحقة
نصٌبها فً هذه األعباء أل ّنها تستفٌد من هذه المشروعات.
و ال ٌجوز عادة للمجالس المحلٌة أن تلجا للقروض دون إذن من المشرع أو الحكومة المركزٌة ،نظرا
لما ٌحقق هذا اإلجراء من أهداؾ للمشرّ ع نذكر منها:
 - ممارسة نوع من الرقابة على المصروفات الرأسمالٌة فً الوحدات المحلٌة ،باإلضافة إلى
تٌسٌر مهمة الدولة فً ممارسة التخطٌط االقتصادي ،فتوافق على المشروعات التً تدخل
فً إطار برامج الدولة اإلنمابٌة و ترفض ؼٌرها.
 - الحفاظ على سمعة المجالس المحلٌة المالٌة عن طرٌق التؤكد من إمكانٌات المجالس الوفاء
بقٌمة القرض و فوابده فً المواعٌد المحددة.
 - تؤكٌد سبلمة المشروعات التً تمول من حصٌلة القروض و لزومها للوحدة المحلٌة طالبة
القرض ،حتى ال تتعرّض المشروعات المحلٌة للفشل.
 - التح ّكم فً سعر الفابدة عن طرٌق توزٌع القروض على فترات متباعدة.
 -3-2-3-Iالتبرعات و الهبات :تتكوّ ن من حصٌلة ما ٌتبرع به المواطنون ،إما مباشرة إلى
اإلدارة المحلٌة أو ؼٌر مباشرة بالمساهمة فً تنفٌذ و تموٌل أحد المشارٌع التً تقوم بها.
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كذلك قد تكون نتٌجة وصٌة ٌتركها أحد المواطنٌن بعد وفاته فً حالة انعدام الورثة ،أو هبة أحد
المواطنٌن مقٌم أو مؽترب لتخلٌد اسمه .و هذا المورد لٌس بذي شؤن و ال ٌش ّكل شٌبا ٌذكر فً
بعض اإلدارات المحلٌة.

 -4-Iأهـداف التموٌـل المحلـً

 :للتموٌل المحلً دور فعال فً تحقٌق أهداؾ كثٌرة و دعمها)1(:

 -1-4-Iأهداف سٌاسٌةٌ :عمل التموٌل المحلً على ترسٌخ و تعمٌق فكرة الدٌمقراطٌة عن طرٌق تؤكٌد
المسإولٌة المالٌة ألهالً الوحدات المحلٌة سواء كانوا أعضاء فً السلطات المحلٌة أو مجرد أعضاء فً
المجتمعات المحلٌة  .فاألعضاء فً السلطات المحلٌة ٌستفٌدون من الخدمات التً ٌإدوها و أٌضا هم
مسبولون ٌمثلون أهالً المجتمع و بالتالً ٌكون حرٌصا على تلبٌة حاجاتهم دون إسراؾ و بذخ مع
تشدٌد الرقابة على ما ٌنفقه مجلسهم من أموال و بذلهم جهود من أجل رفع كفاٌة أداء الخدمات إلى الحد
الذي ٌحقق رضا األهالً عنها .فً حٌن بالنسبة للعضو العادي تإدي المسإولٌة المالٌة إلى تعمٌق مفهوم
الدٌمقراطٌة نظرا الرتباط عنصر التكلٌؾ بؤداء ،و الضرابب بحق التمثٌل ،و ٌكون له رأي فً الطرٌقة
التً تنفق بها أموالهم ،و أحكام الرقابة على أعمال المحلٌٌن و إتباع نشاطه و محاسبة أعضابه.
 -2-4-Iأهداف اجتماعٌة :لٌس تحقٌق الهدؾ االجتماعً للتموٌل هو توفٌر الخدمات التعلٌمٌة و الصحٌة
و خدمات الؽاز و الكهرباء ...بل تتعداها إلى أكثر من ذلك ،فإسهام األفراد فً مالٌة المحلٌٌن عامل
أساسً فً دعم العبلقات االجتماعٌة بٌن األفراد و تحقٌق ترابطهم الفعال عن طرٌق المشاركة فً
األعباء المالٌة و االستفادة من مزاٌا المشاركة شؤنهم فً ذلك شؤن األعضاء فً شركة ٌسهمون فً رأس
مالها و ٌستفٌدون من عابد استثمار هذا المال ،و هإالء الشركاء تنشؤ بٌنهم بالضرورة عبلقات اجتماعٌة
قوٌة.
 -3-4-Iأهداف إدارٌة :من الناحٌة اإلدارٌةٌ ،عمل التموٌل على تؤكٌد و ضرورة عملٌة رقابة األهالً
على الخدمات المحلٌة بصفتهم المستفٌدٌن من هذه الخدمات ،أي بمعنى آخر تقرٌب المنتج و المستهلك
من بعضهما و إثارة ٌقظة كل طرؾ منهما باتجاه اآلخر.

...................................................................................................................
( -)1خالد سمارة الزعبً ،التموٌل المحلً و التنمٌة المحلٌة للوحدات اإلدارٌة ،المنظمة العربٌة للعلوم اإلدارٌة ،األردن
 ،1985ص  12-11-10بتصرؾ.
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 -4-4-Iأهداف اقتصادٌةٌ :تمثل الهدؾ االقتصادي للتموٌل المحلً فً ثمن الخدمات المقدمة لؤلهالً,
أي التعامل االقتصادي للخدمة مع األهالً .حٌث كل خدمة لها ثمن ٌمكن األهالً من تقٌٌم مستواها
بمقدار ما ٌدفعونه فً المقابل .أما الخدمة التً ال ٌدفع فٌها الثمن مثل الصحة العامة و التعلٌم ،فتحل
الضرٌبة مكانه.
و هنا تكون المقارنة بٌن مستوى الخدمات ـ بوجه عام ـ بمقدار ما ٌساهمون به فً إنفاق المجالس
المحلٌة فً صورة ضرابب و رسوم.
 -IIالتموٌل المحلً فً الدول المقارنة :إنّ إعطاء صورة للتموٌل المحلً فً عدد من الدول للمقارنة
من شؤنه أن نبرز مدى تكٌؾ أسالٌب تموٌل الهٌبات المحلٌة و مبلبمتها لؤلوضاع السابدة فً النظم
اإلدارٌة و السٌاسٌة و االقتصادٌة المتباٌنة .و قد ت ّم اختٌار نماذج من الدول األوربٌة و نماذج من دول
المؽرب العربً.
 -1-IIاإلدارة المحلٌة و التموٌل المحلً فً دول أوربٌة:

 –1-1-IIاإلدارة المحلٌة و التموٌل المحلً فً ٌوغسالفٌا:
 –1-1-1-IIنظام اإلدارة المحلٌة فً ٌوغسالفٌاٌ " (1):طلق على النظام الٌوؼسبلفً السابق بنظام
الحكم الذاتً أو بنظام الكومٌنات .فالمصطلح األول ٌعنً منح الهٌبات المحلٌة الحقوق و الحرٌات
السٌاسٌة لرعاٌة المصالح المحلٌة .أما المصطلح الثانً ،باإلضافة إلى احتواءه لمضمون الحقوق
و الحرٌات فهو ٌتضمّن أٌضا المنظمات االجتماعٌة و االقتصادٌة بها إدارة ذاتٌة على إقلٌمها".
ٌتمٌز نظام الحكم الذاتً فً ٌوؼسبلفٌا بجملة من المٌزات ندرج أهمها:


ٌتكون إقلٌم الدولة اإلداري من مقاطعات ،و ك ّل مقاطعة تتكون من بلدٌات .هذه األخٌرة هً
الوحدة اإلدارٌة الجؽرافٌة السٌاسٌة األساسٌة للنظام ،تنشؤ اعتمادا على معاٌٌر اجتماعٌة،
اقتصادٌة ،جؽرافٌة و ثقافٌة بعد موافقة هٌبة الناخبٌن بها و صدور قانون من الجمهورٌة
الشعبٌة العضو فً االتحاد.



ٌترأس وحدات الحكم المحلً هٌبات محلٌة تسمى باللجنة الشعبٌة للكومٌن و اللجنة الشعبٌة
للمقاطعة.

..............................................................................................................
( )1عبد الفتاح بوخمخم ،التجربة الجزابرٌة فً تطبٌق نظام اإلدارة المحلٌة ،مذكرة ماجستٌر،جامعة بؽداد،1982 ،
من ص  107إلى ص .110
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 و هً هٌبات نٌابٌة تتش ّكل بموجب االنتخاب ،ذات تنظٌم مزدوج .إذ ك ّل لجنة شعبٌة تتكوّ ن من
مجلسٌن :مجلس نٌابً معٌن و مجلس العمال منتخب ،كل مجلس منهما له ربٌس ٌنتخب من بٌن
أعضاءه كما للجنة ككل ربٌس ٌنتخب من بٌن أعضاء اللجنة الشعبٌة.
 و من أجل أن تمارس اللجنة الشعبٌة مهامها بشكل أكثر انسجاما و كفاءة ٌنبثق عنها لجان des
 commissionsتتشكل بموجب االنتخاب فٌما بٌن أعضاء اللجنة الشعبٌة كما ٌمكنها أن تضم
أشخاصا خارجٌن عن اللجنة الشعبٌة من ذوي الكفاءة و الخبرة،تمارس هذه اللجان
اختصاصات اجتماعٌة و ثقافٌة ،اقتصادٌة و إدارٌة ٌبلػ فً مجمل عددها حسب االختصاص
إلى  12لجنة داخلٌة  .و تكون مسإولة عن أعمالها أمام اللجنة الشعبٌة(.)1
 إن اللجان الشعبٌة فً ٌوؼسبلفٌا تتمتع بحرٌة واسعة فً تحدٌد تنظٌمها الداخلً ،فتقوم بإعداد
خطتها ا القتصادٌة و االجتماعٌة كما تعد مٌزانٌتها دون إخضاعها لتصدٌق السلطة المركزٌة،
لكن هذا ال ٌنفً وجود رقابة على نشاطها إذ تمارس علٌها مختلؾ صور الرقابة كما هو الحال
فً فرنسا.
 –2-1-1-IIخصابص التموٌل المحلً فً ٌوغسالفٌا:
 تتمتع الهٌبة المحلٌة فً ٌوؼسبلفٌا بدرجة كبٌرة من االستقبلل فٌما ٌخص الوضعٌة المالٌة،
حٌث أنّ نسبة كبٌرة من الهٌبات وصلت إلى حد االكتفاء الذاتً .فً حٌن الهٌبات العاجزة
تحصل على إعانات عامة و ؼٌر مشروطة من المركزٌة.
 تحضر الهٌبات المحلٌة مٌزانٌات سنوٌة و تضمن فعالٌتها خبلل السنة المالٌة دون إخضاعها
للتصدٌق من طرؾ السلطة المركزٌة التً ال تملك أن تمارس أي اختصاص فً هذا المجال،
سوى بحقها فً معرفة مدلى قانونٌة العملٌات النقدٌة و تحدٌد نسبة االحتٌاط الذاتً.
و على العموم ٌمكن إجمال و تصنٌؾ موارد تموٌل الهٌبة المحلٌة إلى طابفتٌن أساسٌتٌن هما :
* -إٌرادات مستمدة من القطاع االقتصادي االشتراكً ،أي من الدخل الكلًّ للمنظمات االقتصادٌة
االشتراكٌة.
* -إٌرادات مستمدة من مداخٌل المواطنٌن.
....................................................................................................................
( )1كانت تتكون اللجان الداخلٌة فً اللجنة الشعبٌة الٌوؼسبلفٌة من اللجنة االقتصادٌة ،المالٌة ،التخطٌط ،اإلسكان ،الثقافة،
التعلٌم ،الصحة ،الضمان االجتماعً ،العمل و العبلقات المهنٌة ،رعاٌة الطفولة و األمومة و اإلدارة العامة.
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 -1-2-1-1-IIإٌرادات القطاع االقتصادي االشتراكً :تتمثل هذه اإلٌرادات خصوصا من :
أ) -الضرٌبة على رقم األعمال :تنصب هذه الضرٌبة على رقم أعمال خدمات إنتاجٌة معٌنة ،تفرض
بصفة عامة بسعر نسبً على ثمن بٌع المنتجاتٌ .إدي هذه الضرٌبة المنظمات االقتصادٌة و المإسسات
الخاصة و األفراد .أي كافة من ٌقوم بإنتاج السلع الخاضعة قانونا للضرٌبة ،ؼٌر أن الجانب األكبر من
هذه الضرٌبة تإدٌه فً الواقع المنظمات االقتصادٌة االشتراكٌة ،و تعد حصٌلة الضرٌبة هذه أهم مورد
لخزٌنة االتحاد .فً حٌن حصٌلة ما تدفعه المإسسات الخاصة و األفراد من هذه الضرٌبة ٌعد موردا
أساسً لكافة الوحدات السٌاسٌة اإلقلٌمٌة.
ب) -الفابدة على احتٌاطً األصول الثابتة :هً نوع من المساهمة اإلجبارٌة ،تفرض بسعر نسبً على
القٌمة الحالٌة لؤلصول الثابتة التً تستؽلها المنظمة االقتصادٌة ( أي على سعر التكلفة ناقص
االستهبلك ).
ج) -الفابدة على احتٌاطً األصول المتداولة :هً مساهمة إجبارٌة تفرض على األصول المتداولة التً
فً حوزة المنظمة االقتصادٌة.
د) -الفابدة االبتمانٌة  :تدفع على كافة القروض و االعتمادات التً تحصل علٌها المنظمة ،إذ ٌتفاوت
سعرها تبعا لنوع القروض و طبٌعة النشاط االقتصادي.
هـ) -رٌع األرض :هو بمثابة فرٌضة إجبارٌة تإدٌها المنظمات االقتصادٌة و المإسسات العامة عما
تستؽله من أراض فً أؼراضها االقتصادٌة .و ٌعتبر هذا الرٌع موردا هاما من موارد إٌرادات مٌزانٌات
الهٌبات المحلٌة.
و) -مساهمة بعض فروع النشاط االقتصادي :هً مساهمة إجبارٌة تقع على عاتق كافة المنظمات التً
تزاول أنواعا معٌنة من النشاط .و ٌستخدم هذا المورد إلنعاش بعض فروع ا لنشاط االقتصادي أو
المساهمة فً احتٌاط رأس مال المستثمر الخاصة بالهٌبات المحلٌة أو بالمنظمة االقتصادٌة نفسها
م) -المساهمة فً المٌزانٌات العامة :المتؤتٌة من مداخٌل أفراد المنظمات الشخصٌة ،و تحدد هذه
المساهمة بسعر نسبً قدره ) (% 13من األجر الذي ٌتقاضاه ك ّل عامل أو موظؾ ،سواء كان فً منظمة
اقتصادٌة عامة أو خاصة .و فً هذه المساهمة استثناء لعمال قطاع الزراعة الذٌن ٌساهمون فً هذه
الحالة بنسبة ) (% 3و تتمتع بهذا اإلٌراد كافة الوحدات السٌاسٌة اإلقلٌمٌة.
ن) -المساهمة فً صندوق المساكن المحلً :تحدد هذه المساهمة بسعر نسبً قدره ) (% 4من مرتبات
العمال و الموظفٌن.
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 -2-2-1-1-IIاإلٌرادات المستمدة من مداخٌل المواطنٌن :إنّ المواطنٌن الذٌن ٌزاولون نشاطا اقتصادٌا
من أي نوع كان ،مكلفون بؤداء الضرابب و الرسوم التً تقررها القوانٌن و اللوابح .و ٌمكن إجمالها فٌما
ٌلً:
أ) -ضرٌبة الدخلٌ :إدٌها كافة المواطنٌن و الهٌبات الخاصة من المداخٌل التً ٌكتسبونها من مزاولتهم
ألي نشاط اقتصادي أو مما ٌمتلكونه من عقار أو حقوق ملكٌة.
ب) -الضرٌبة على الدخل الناجم من حقوق الملكٌة األدبٌة و الفنٌة :و ٌخصص من إٌرادات هذه
الضرٌبة نسبة ) (% 10لصالح البلدٌات.
ج) -ضرٌبة التركات و الهبات ٌ :إدٌها األفراد و الهٌبات الخاصة الذٌن تإول إلٌهم عن طرٌق اإلرث
أو الهبة ملكٌة أو حقوق ملكٌة .و تعتبر هذه الضرٌبة موردا من إٌرادات البلدٌات.
د) -ضرٌبة الدمؽة :هً واجبة األداء بصفة عامة عند تقدٌم أي محرر أو طلب إلحدى الهٌبات
الحكومٌة أو المإسسات العامة .هذا و للبلدٌات أن تلزم األفراد بالمساهمة الشخصٌة فً المشروعات
الصحٌة و العمرانٌة المحلٌة ،و تقدم هذه المساهمة فً هٌبة خدمات عمل أو مواد.
 -3-2-1-1-IIالمعونات :تقوم المقاطعة بتقدٌم المعونة المالٌة لتنمٌة البلدٌات ؼٌر النامٌة بدرجة كبٌرة
و كافٌة و التً ال تفً إٌراداتها للقٌام بواجباتها ،و توجه عادة نسبة كبٌرة من هذا الدعم لخدمة التعلٌم
و الصحة.
 -4-2-1-1-IIالقروض :تضطر البلدٌة لبلقتراض من بنوكها المحلٌة لتموٌل مشارٌع خدمات التعلٌم و
الصحة و اإلسكان ،إذا كانت إٌراداتها ال تفً بالطلب...
 -5-2-1-1-IIمساهمة الجمهورٌة فً المشروعات المشتركة( :)1حٌنما تدٌر البلدٌة بعض النشاطات و
المشروعات المشتركة بٌن أكثر من مقاطعة أو جمهورٌة ،و ٌستفٌد منها إضافة إلى مواطنٌها المحلٌٌن،
مواطنً المقاطعات األخرى أو الجمهورٌات ،عندبذ تشارك الجمهورٌة فً مإازرة هذه المشروعات و
األنشطة بالمساهمة فً أعباءها بنسبة ) (% 50و تتحمّل البلدٌة النسبة الباقٌة من التكالٌؾ.

إنّ الذي ٌتعمّق فً تحلٌل نظام التموٌل المحلً فً ٌوؼسبلفٌا من خبلل توزٌع موارد إٌرادات
المٌزانٌات و المخصصات المالٌة بٌن مختلؾ الوحدات المحلٌة ،تتضح له صورة قوٌة لطبٌعة النظام
االقتصادي و االجتماعً الذي كان قابما فً هذا البلد .و هو ٌدل أٌضا على مبلػ قوة نظام الحكم
المحلً و ذاتٌة الهٌبات اإلقلٌمٌة فً تلك الببلد.
......................................................................................... ...............................................
( – )1خالد الزعبً ،التموٌل المحلً للوحدات اإلدارٌة ،المنظمة العربٌة للعلوم اإلدارٌة ،األردن  ،1985ص .35
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 -2-1-IIاإلدارة المحلٌة و التموٌل المحلً فً فرنسا:
 - 1-2-1-IIنظام اإلدارة المحلٌة فً فرنسا:
ٌنقسم إقلٌم الدولة إلى محافظات و محافظات فرعٌة ث ّم إلى بلدٌات .و تعتبر وحدات اإلدارة المحلٌة فروع
من الحكومة المركزٌة و القرارات التً تصدرها السلطات المحلٌة تخضع للرقابة و التصدٌق من طرؾ
الحكومة المركزٌة .و النموذج الفرنسً ٌتمٌز بالرقابة المشددة ،قد تصل إلى ح ّل المجالس المحلٌة.
 ترى الحكومة الفرنسٌة فً البلدٌة ،على أنها تجمع اجتماعً طبٌعً و إدارة محلٌة ،تتمتع
بالشخصٌة االعتبارٌة .مثلها مثل المحافظة لها نظام ازدواجً أو ثنابً ،حٌث ك ّل منهما
ٌمارس وظابؾ لؤلؼراض المركزٌة ووظابؾ لؤلؼراض المحلٌة.
ٌ تمٌز النظام اإلداري الفرنسً بالتسلسل فً المسإولٌة من القاعدة إلى القمة ،حٌث ٌكون ربٌس
البلدٌة مسبوال أمام نابب المحافظ )  ( Sous-préfetو هذا األخٌر مسبول بدوره أمام المحافظ
)  ( Le Préfetالذي ٌخضع للسلطة الرباسٌة لوزٌر الداخلٌة.
 رؼم النظام البلمركزي المتبع لتسٌٌر الشإون المحلٌة فً فرنسا ،تبقى البلدٌة تمارس نشاطها
تحت سٌطرة السلطة المركزٌة ،و هً مجبورة على تقدٌم بعض الخدمات اإلجبارٌة .و ال
تزاول النشاط االقتصادي و التجاري إال فً حدود ال تمسّ فٌها بحرٌة القطاع الخاص.
 - 2-2-1-IIنظام التموٌل المحلً الفرنسً:
 كتب الكثٌر عن المحلٌات الفرنسٌة و نظامها المالً الحرج ،حٌث عرفت البلدٌة الفرنسٌة
بمقاساتها لؤلزمات المالٌة المتكررة منذ وجودها نظرا للتطور السرٌع و النمو الحضري المتزاٌد
الذي ٌؽطً المدن الكبٌرة و المتوسطة .مما ٌترتب عنه بالضرورة اإلنفاق المتزاٌد من أجل
مواكبة هذه التؽٌرات بوتٌرة متصاعدة وتحقٌق المطالب المستمرة فً تحسٌن الخدمات و أسالٌب
العمل بما ٌتماشى و التكنولوجٌا إلرضاء المواطن المحلً بؤقل تكلفة.
 التفاوت الواضح بٌن البلدٌات من حٌث الرخاء و الفقر نظرا الرتباط كل واحدة منها بمعطٌات
اقتصادٌة اجتماعٌة ،و جؽرافٌة.....
 االعتماد الكبٌر و المتزاٌد للبلدٌة على الموارد الخارجٌة ،خاصة منها اإلعانات الحكومٌة و
القروض.
و تتكوّ ن الموارد المالٌة للبلدٌة الفرنسٌة من المصادر التالٌة:
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 -1-2-2-1-IIالضرابب و الرسوم المحلٌة :تشكل الضرابب و الرسوم المحلٌة معظم الموارد الذاتٌة
المحلٌة ،إذ تؽطً حوالً ) (% 48.2من نفقات الهٌبات المحلٌة الفرنسٌة ) .(1و أهم هذه الضرابب و
الرسوم:
أ) السنتٌمات اإلضافٌة :و ٌقصد بها كل ضرٌبة تفرض فً شكل نسب مبوٌة باإلضافة إلى
الضرٌبة األصلٌة للدولة ،و تحصل لصالح الهٌبات المحلٌة سواء البلدٌة أو اإلقلٌمٌة) (2كؤن
تحصل الدولة على حصتها من هذه الضرٌبة و تنزع حصة الهٌبات المحلٌة منها حسب النسبة
المبوٌة المقررة لها.
ب) الضرٌبة المحلٌة اإلضافٌة على رقم األعمال :و هً التً تفرض على رقم أعمال التجار،
و تتراوح نسبة هذه الضرٌبة بٌن  ، % 1إلى  % 2من ثمن األشٌاء المباعة بواسطة التجار).(3

ج) الضرابب و الرسوم ذات الصبؽة المحلٌة :هذه الضرابب مستقلة عن ضرابب الدولة و لها صفة
محلٌة محضة ،حٌث تختص البلدٌة فقط بفرضها وتقرر ما تشاء من الضرابب المعٌنة لها بمقتضى
القانون بشرط واحد هو مصادقة الهٌبة التشرٌعٌة.
و تفرض هذه الضرٌبة على مثبل :العربات ،الدواب ،ضرٌبة السكن على القٌمة االٌجارٌة ،على آالت
العزؾ و الموسٌقى ،ضرٌبة على المبلهً ،رسوم تصارٌح محبلت المشروبات الكحولٌة ،الرسوم
اإلضافٌة على المٌاه المعدنٌة ،رسوم استهبلك الكهرباء ،الرسوم على اإلقامة فً المناطق السٌاحٌة،...،
الخ.و تعطً هذه الرسوم صورة حقٌقٌة عن مدى فطنة و مقدرة الهٌبات المحلٌة البلدٌة فً تدبٌر أمورها
و تسٌٌر نفسها.
 -2-2-2-1-IIإعانات الحكومة المركزٌة :رؼم تعدد الموارد المحلٌة فً فرنسا ،إال أن حصٌلتها ال
تكفً

لتؽطٌة اإلنفاق المحلً ،األمر الذي ٌجعل إعانتها من جانب الدولة ضرورٌة لمساعدتها على

القٌام بؤعمالها .و تنقسم هذه اإلعانات إلى نوعٌن)4( :

النوع األول :هو اإلعانات ؼٌر المخصصة ،تقدر هذه اإلعانة على أساس عدد السكان فً ك ّل بلدٌة
باإلضافة إلى إعانة إضاف ٌة تقدر على أساس عدد األطفال المقٌدٌن فً أول جانفً من السنة السابقة فً
المدارس األولٌة العامة و الخاصة بالبلدٌة.
....................................................................................................................
) -(1د.عبد الحمٌد عبد المطلب ،التموٌل المحلً و التنمٌة المحلٌة ،اإلسكندرٌة (مصر) ، 2001ص . 90
) -(2د.عبد المنعم فوزي ،المالٌة العامة و السٌاسة المالٌة ،اإلسكندرٌة ،طبعة دون سنة ،ص .535
) -(3د.عبد الحمٌد عبد المطلب ،التموٌل المحلً و التنمٌة المحلٌة ،ص .90
( -)4د.عبد الحمٌد عبد المطلب ،التموٌل المحلً و التنمٌة المحلٌة ،ص .108-107
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النوع الثانً ٌ :سمى إعانات التجهٌزات االستثمارٌة ،من خبللها تساهم الدولة بإعانات فً المشروعات
التً تقوم بها البلدٌات ،على أال تدفع هذه اإلعانات إال بعد تؤكد اإلدارات الفنٌة فً الدولة من مدى تقدم
العمل فً هذه المشروعات .و ٌجوز أن تمنح معونة تكمٌلٌة ال تتجاوز قٌمتها مبلػ اإلعانة األصلٌة ،كما
ٌجوز الجمع بٌن إعانة الدولة و إعانة المحافظة للبلدٌات.
 -3-2-2-1-IIالقروض( :)1تخوّ ل للمجالس البلدٌة فً فرنسا سلطة االقتراض لتموٌل مشارٌعها و
خاصة االستثمارٌة منها ،و لكن ٌحد من سلطاتها فً هذا الخصوص قدر الرقابة المركزٌة التفصٌلٌة فٌما
ٌتعلّق بالموافقة على المشروعات التً تموّ ل من حصٌلة القروض و على قٌمها و أسعار الفابدة التً تعقد
بها ،و طرٌقة الوفاء بها و آجال تسدٌدها.
 -4-2-2-1-IIصندوق المال المشترك :مبلػ من المال ٌتكوّ ن ك ّل سنة و ٌوزع بواسطة اإلدارة المالٌة
بٌن جمٌع الهٌبات المحلٌة فً فرنسا طبقا لقاعدة ثابتة و موحدة.
تنشا الدول هذا المال بطرٌقتٌن :عن طرٌق اإلضافة إلى ضراببها العامة ،و إما عن طرٌق االقتطاع منها
و هذه األخٌرة هً المتبعة ؼالبا .ث ّم ٌودع الحاصل من اإلضافة أو االقتطاع فً صندوق عام ٌقال له
المال المشترك (.)2

ٌتكوّ ن هذا الصندوق من لجنة مكونة من  19عضوا من أجهزة اإلدارة المحلٌة و أعضاء ٌمثلون وزارة
المالٌة ووزارة الداخلٌةّ .
ٌنظم أعمال هذه اللجنة لوابح معٌنة ٌحددها القانون(.)3
و ٌطلق على إعانات الص ندوق المشترك أٌضا باسم رصٌد الموازنة ،نظرا لطبٌعة تدخل هذا الصندوق
فً مواجهة العجز الطارئ فً المٌزانٌات .و بهذا ٌظهر أنّ نفعهٌ ،نصرؾ إلى كافة الهٌبات دون استثناء
مهما كانت الحالة المالٌة لهإالء.

ٌتضح مما سبق أن الهٌبات المحلٌة فً فرنسا تمزج مصادرها التموٌلٌة بٌن الضرٌبتٌن :المحلٌة
المرتبطة بضرٌبة الدولة ( اإلضافٌة ) و المحلٌة المستقلة عن الضرٌبة العامة .ؼٌر أن النسبة األكبر
التً تستمدها الهٌبات المحلٌة تؤتً من السنتٌمات اإلضافٌة .و من أجل تقوٌة الرابطة المالٌة بٌن الدولة و
الهٌبات المحلٌة ،لجؤت المركزٌة الفرنسٌة إلى المساعدة ؼٌر المباشرة عبر صندوق المال المشترك.
....................................................................................................................
( -)1د.خالد سمارة الزعبً ،التموٌل المحلً للوحدات اإلدارٌة المحلٌة ،المنظمة العربٌة للعلوم اإلدارٌة ،األردن ،1985
ص .31
( -)2د.عبد المنعم فوزي ،المالٌة العامة و السٌاسة المالٌة ،اإلسكندرٌة ،طبعة دون سنة ،ص .539
( -)3د.خالد سمارة الزعبً ،التموٌل المحلً للوحدات اإلدارٌة المحلٌة ،ص .31
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 -3-1-IIنظام اإلدارة و التموٌل المحلٌٌن فً إنجلترا:
 -1-3-1-IIنظام اإلدارة المحلٌة فً إنجلترا:
 باستثناء المدن الكبرى ،توجد هنالك ثبلث مستوٌات من الحكومة المحلٌة :فهناك فً قمة الهٌكلالتنظٌمً المقاطعات اإلدارٌة ،التً تتولى إدارة مرافق التعلٌم ،األمن ،الطرق ،الرعاٌة االجتماعٌة .هذه
المقاطعات تنقسم بدورها إلى مدن صؽٌرة أو بلدٌات ،ؼالبا ما تشرؾ على الشإون الصحٌة و شإون
اإلسكان و الطرق الفرعٌة و المنافع العامة و التعلٌم خاصة فً مراحله األولى .و الببلد التً تزاول نفس
اختصاصات المدن الصؽرى أو البلدٌات ما عدا التعلٌم .و المناطق الرٌفٌة التً تنحصر وظابفها فً
اإلشراؾ على الصحة و اإلسكان.
فٌما تعتبر النواحً  LES PARISHESقاعدة الهٌكل التنظٌمً للحكومة المحلٌةٌ ،نحصر دورها فً
تمثٌل و حماٌة المصالح المحلٌة البحتة فً مجالس المناطق التً تعلوها.
و ألجل أكثر توضٌح لنظام اإلدارة اإلنجلٌزٌةٌ ،مكن تمثٌلها بالمخطط التالً:
ٌَٗ ٍهْ 1

اٌزٕظ ُ١اإلداس ٞاإلٔغٍ١ضٞ

المناطق اإلدارٌة

مدن كبرى

الببلد

المناطق

المدن الصؽرى

الـــــنـواحــً

أما المدن الكبرى فهً ؼالبا ما تض ّم

مقاطعات إدارٌة ،ولها فً هذه الحالة ،علٌها أن تزاول

اختصاصات المقاطعات و المدن معا و ٌطلق علٌها حٌنبذ ).(1) (COUNTRY BOROUGHS

أ)ٌ -تمٌز النموذج اإلنجلٌزي بعدم وجود تدرج هرمً للسلطات المحلٌة ،فك ّل وحدة إدارٌة محلٌة لها
كٌانها الخاص و اختصاصاتها المخولة لها بموجب القانون .و ال تتساوى هذه الوحدات اإلدارٌة فً
االختصاصات ،حتى و إن تساوت فً المرتبة.
....................................................................................................................
) -(1د .عبد المنعم فوزي ،المالٌة العامة و السٌاسة المالٌة ،اإلسكندرٌة ،طبعة دون سنة ،ص . 512-511
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فسمة هذا النظام ،هً أن السلطات المحلٌة تعتبر أساسا مستقلة وظٌفٌا عن بعضها البعض و ال تبسط أٌة
سلطة قوّ تها على األخرى ).(1

ب) -ال وجود للرقابة المشددة على السلطات المحلٌة و ال الوصاٌة اإلدارٌة ،و إنما التدخل ٌكون ألجل
حماٌة المصلحة العامة من خبلل التوجٌه و النصٌحة.والهدؾ منه هو محاولة االرتقاء بالوظٌفة المحلٌة
فالنظام اإلنجلٌزي ال وجود للجهاز المركزي فٌه ،أٌن تتركز كل قوى اإلشراؾ على المحلٌات مثل ما
هو الحال فً فرنسا).(2

ج)ٌ -شرؾ على تسٌٌر الشإون المحلٌة مجالس محلٌة مشكلة باالنتخاب المباشر دون وجود ألعضاء
معٌنٌن من طرؾ السلطة المركزٌة .و هذا ما ٌزٌد من االستقبللٌة المحلٌة على عكس النظام الفرنسً.و
ٌعطً حرٌة صنع القرار فً المجالس اإلنجلٌزٌة).(3

 -2-3-1-IIنظام التموٌل المحلً اإلنجلٌزيٌ :تصؾ نظام التموٌل المحلً فً إنجلترا بالبساطة و عدم
التعقٌد ،حٌث قام المشرع اإلنجلٌزي بتعدٌد مصادر التموٌل على سبٌل الحصر و عدم السماح للمجالس
المحلٌة أن تتجاوز ذلك باالستفادة من أٌة مصادر أخرى إال إذا ت ّم استصدار قانون خاص بذلك.
تخضع مختلؾ الهٌبات المحلٌة لمٌزانٌات سنوٌة ،لتعكس من خبللها كافة فعالٌاتها المتوقعة خبلل السنة
المالٌة المعٌنة(.)4

و ٌمكننا القول إجماال أن الوحدات المحلٌة هنالك تستمد إٌراداتها من المصادر التالٌة:
 -1-2-3-1-IIالموارد المحلٌة و الذاتٌة:
أ)  -الضرابب المحلٌة :فرضت هذه الضرٌبة لمواجهة تكالٌؾ خدمات الحكم المحلً ،و هً الضرٌبة
الوحٌدة فً إنجلترا ،تعرؾ بـ:
الضرٌبة على العقارات المبنٌة :لكافة الوحدات المحلٌة الحق فً فرض ضرٌبة العقارات المبنٌة فً
دابرة حدودها ،و ٌطلق علٌها أسم  .RATESو ترتبط بالشخص الذي ٌشؽل العقار و لٌس مالكه ،ألن
شاؼل العقار ٌتمتع بخدمات السلطات المحلٌة .مما ٌستدعً فرض الضرٌبة على أساس مبدأ المنفعة و .و
ٌخضع مالك العقار إلى هذه الضرٌبة إذا كان هو من ٌشؽله فً حٌن ٌعفى العقار ،إذا كان شاؼرا.
هذا و قد أعفٌت األراضً الزراعٌة من هذه الضرٌبة وال تمتد هذه الضرٌبة إلى األمبلك المنقولة(.)5
.......................................................................... ..............................................................
) -(3) -(2) - (1عبد الفتاح بوخمخم ،التجربة الجزابرٌة فً تطبٌق نظام اإلدارة المحلٌة ،مذكرة ماجستٌر،جامعة بؽداد
 ،1982ص .89-86
( -)4د .خالد سمارة الزعبً ،التموٌل المحلً للوحدات اإلدارٌة المحلٌة ،المنظمة العربٌة للعلوم اإلدارٌة ،األردن ،1985
ص .26-25
( -)5ػزي حُٔ٘ؼْ ك ،١ُٞحُٔخُ٤ش حُؼخٓش  ٝحُٔ٤خٓش حُٔخُ٤ش ،اإلسكندرٌة ،طبعة دون سنة .513 ٙ
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و تجبً هذه الضرٌبة للمحلٌات اإلنجلٌزٌة حوالً الثلث من الموارد فً المتوسط أي نسبة  % 25إلى
 .% 30و تدفع هذه الضرٌبة ك ّل  6أشهر إلى كل شهر حسب قدرة المعنً باألمر .و هناك عقارات
معفٌة من دفع هذه الضرٌبة مثل العقارات و المبانً الحكومٌة ،مساكن السفراء ،الحدابق و المجاري(.)1

ب) -إٌرادات المنشآت الصناعٌة و التجارٌة التً تستغلها الوحدات المحلٌة( :)2تدٌر الوحدات المحلٌة
الكثٌر من المشروعات العامة ذات الصبؽة الصناعٌة و التجارٌة ،إذ تدر هذه المشروعات فً بعض
األحٌان فابضا ٌستخدم فً تخفٌض أسعار ضرٌبة المبانً.
ج) -حصٌلة االبتمان و الرسوم و اإلٌجارات :و هً صورة مقابل بعض الخدمات مثل خدمة النقل و
المكتبات العامة و المساكن و إٌجارات األمبلك المحلٌة .و تمثل فً مجموعها ما ٌقارب )  ( % 30فً
المتوسط من الموارد الكلٌة ،لكنها تبقى ضبٌلة أمام الضرابب و اإلعانات الخارجٌة.
 -2-2-3-1- IIالـمـوارد الـخــارجـٌـة:
 -1-2-2-3-1-IIاإلعانات الحكومٌة :مبلػ من المال تسهم به خزٌنة الدولة فً إنفاق المجالس
المحلٌة ،بقصد مساعدة هذه األخٌرة فً أداء بعض أو كل اختصاصاتها القانونٌة (.)3
و تعتبر هذه اإلعانات المورد الربٌسً إلٌرادات الهٌبة المحلٌة ،إذ ال توجد دولة تلعب فٌها إعانات
المساعدة دورا ربٌسٌا و هاما فً مٌدان العبلقات المالٌة بٌن الحكومة المركزٌة و السلطات المحلٌة
مثلما تلعبه هذه اإلعانات فً إنجلترا( .)4فقد بلؽت اإلٌرادات عام  1984نسبة  % 36,9من
مجموع الموارد المختلفة للسلطات المحلٌة ( )5و فً بعض المحلٌات وصل إلى .% 82
و الحقٌقة أن الحكومة المركزٌة فً إنجلترا تعمل دابما على تشجٌع اإلنفاق المحلً و لٌس الحد منه.
و هً تهدؾ من وراء هذا العمل إلى تخفٌؾ وطؤة عبء الضرابب المحلٌة من جهة ،و تمكٌن
السلطات المحلٌة من القٌام بالتزاماتها من جهة أخرى (.)6
........................................................................................... ...........................................
( –)1د.خالد سمارة الزعبً ،التموٌل المحلً للوحدات اإلدارٌة المحلٌة ،المنظمة العربٌة للعلوم اإلدارٌة ،األردن ،1985
ص. 26
( – )2عبد المنعم فوزي ،المالٌة العامة و السٌاسة المالٌة ،اإلسكندرٌة ،طبعة دون سنة ص .514
( –)3د.خالد سمارة الزعبً ،نفس المصدر ،ص . 27
( – )4د.عبد المنعم فوزي ،نفس المصدر ،ص . 515-514
( - )5د.خالد سمارة الزعبً ،نفس المصدر ،ص .28
( – )6عبد المنعم فوزي ،نفس المصدر ،ص .515
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و أهم أشكال هذه اإلعانات نوعان هما)1( :

اإلعانات اإلجمالٌة  :General Grantsو تحدد على أساس تقلب األسعار و الحاجة لتطوٌر
الخدمات و كثافة السكان.
اإلعانات المخصصة  : Allocated Grantsو تمنح على أساس نسبً لبعض األعمال كالطرقات
و األمن و اإلسكان و الدفاع المدنً و تمدٌدات المٌاه و الكهرباء.
إنّ اعتماد المحلٌات على اإلعانات الحكومٌة المخصصة بدرجة كبٌرة ال ٌتٌح للسلطات أي قدر من
المرونة ،كما ٌإثر فً مدى استقبللها المحلً و ٌساعدها على تراخٌها فً تنمٌة مواردها المحلٌة.
 -2-2-2-3-1-IIالقـروض :تموّ ل المشروعات الرأسمالٌة التً تقوم بها السلطات المحلٌة فً
إنجلترا عن طرٌق االقتراضٌ .منحها القانون لجمٌع المجالس المحلٌة ،بشرط موافقة الحكومة
المركزٌة على عقد القرض.
و عبر أدواته التشرٌعٌة سمح المشرّ ع اإلنجلٌزي للمجالس لبلقتراض فً الحالتٌن التالٌتٌن:
 -1القروض المإقتة :لتؽطٌة مصروفات ملحة ،رٌثما تحصل اإلٌرادات المحلٌة.
 -2القروض البلزمة لتؽطٌة نفقات مشروع جرت الموافقة على االقتراض من أجله.
و كم ا سبق ذكره ،فإن هذا التصدٌق من طرؾ المركزٌة ٌحقق لها أهدافا و هً :الرقابة و التخطٌط
االقتصادي للتنمٌة المحلٌة ضمن المخطط القومً للدولة.
و تشكل القروض للبلدٌة اإلنجلٌزٌة المورد األساسً للنفقات االستثمارٌة ،حٌث تبلػ نسبة هذه
القروض إلى مجموع الموارد حوالً )  ،( % 81و ٌتم تؽطٌة الباقً عن طرٌق اإلعانات المركزٌة
و الموارد الذاتٌة األخرى.

خبلصة القول أن نظام التموٌل المحلً فً إنجلترا هو نظام مركزي فً ؼالبٌته ،و إن كان قد نجح
من جهة تحقٌق نوع من التكافإ بٌن الموارد و الحاجات فٌما بٌن الهٌبات المحلٌة .إال أنه من جهة
أخرى ،قد سلب من هذه الهٌبات جانبا كبٌرا من استقبللها و حرٌتها فً إدارة مالٌتها.
و برؼم الجهود التً تقوم بها ما زالت المشكلة التً تواجهها إنجلترا قابمة :مشكلة التوفٌق بٌن مثل
الحكم الذاتً المحلً و مبدأ التكافإ المالً للوحدات اإلدارٌة المحلٌة.
.................................................................................. ................................................
( – )1د.خالد سمارة الزعبً ،التموٌل المحلً للوحدات اإلدارٌة المحلٌة ،المنظمة العربٌة للعلوم اإلدارٌة،
األردن  ،1985ص.28
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 -2-IIاإلدارة المحلٌة فً دول المغرب العربً)1( :

 -1-2-IIاإلدارة المحلٌة و التموٌل المحلً فً تونس:
 -1-1-2-IIنظام اإلدارة المحلٌة :اتسمت الحكومة التونسٌة فً الماضً بدرجة كبٌرة من
المركزٌة ،خاصة فً فترة تبنً التخطٌط االقتصادي المركزي .و لكن فً السنوات األخٌرة ،بدأت
الجمه ورٌة التونسٌة تتجه نحو الحد من المركزٌة داخل الوزارات و نحو البلمركزٌة اإلدارٌة ،من
خبلل المجالس البلدٌة ،بوضعها لبرامج إقلٌمٌة هدفها إقامة بنٌة تحتٌة فً المناطق الرٌفٌة.
كما أنشؤت مكاتب تنسٌقٌة إقلٌمٌة من أجل تحوٌل إدارة التنمٌة و إدارة برامج تخفٌؾ الفقر من إدارة
مركزٌة إلى إدارات المركزٌة.
 -1-1-1-2-IIالمستوٌات المحلٌة (ٌ :)2وجد فً تونس مستوٌٌن من اإلدارة المحلٌة و هما:
 -1الوالٌات ( المحافظات ) و البلدٌات ،حٌث ٌصل عدد األولى إلى  23والٌة تضم مناطق
حضرٌة ورٌفٌة ( شكل رقم .)2
 -2أما البلدٌات فتوجد فً المدن و ٌصل عددها  257بلدٌة ،و ال ٌوجد فً القرى وحدات محلٌة
مستقلة.
ٌتم إنشاء و إلؽاء البلدٌة بقرار من وزٌر الداخلٌة بناءا على اقتراح السلطة المحلٌة و الجهوٌة ،و بعد
أخذ رأي وزٌري المالٌة و التجهٌز.
و ٌتم إنشاء مجالس قروٌة استشارٌة بالمناطق ؼٌر البلدٌة ،و ٌتولى وزٌر الداخلٌة تحدٌد عدد هذه
المجال بكل والٌة و تسمٌتها و تحدٌد حدودها)3(.

كما أن هناك تقسٌمات إدارٌة أخرى لٌست لها شخصٌة معنوٌة أو استقبلل مالً .فالوالٌة تنقسم إلى
معتمدٌات ٌشرؾ على كل منها معتمد نٌابة عن الوالً ،و قد توجد فً البلدٌة الواحدة أكثر من
معتمدٌة إذا كانت بلدٌة كبرى.
...............................................................................................................
( – )1د.محمد محمود الطعامنة ،د .سمٌر محمد عبد الوهاب ،الحكم المحلً فً الوطن العربً واتجاهات التطوٌر،
بحوث و دراسات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ،سنة  ،2005من ص  275إلى ص  ،312على الموقع:
www.arado.org.eg
( – )2بدر رشٌد ،الحكم المحلً فً جمهورٌة تونس ،موسوعة الحكم المحلً ،الجزء الثالث ،المنظمة العربٌة للعلوم
اإلدارٌة ،القاهرة  ،1977ص .324
( -)3األمر رقم  726لسنة  1989الصادر فً ٌ 10ونٌو .1989
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ٌَٗ ٍهْ 2

التنظٌم االداري فً تونس

حُٔلخكظش

ٓ٘خ١ن ٍ٣ل٤ش

ٓ٘خ١ن ك٣َ٠ش

ٓـخُْ هَ٣ٝش

رِي٣ش

كما توجد فً بعض األحٌان عدة بلدٌات فً المعتمدٌة الواحدة .و ٌنبثق عن كل معتمدٌة عمادات
ٌرأسها عمدة ٌساعد المعتمد)1(.

بالنسبة للمجالس البلدٌة ٌتم تشكٌلها باالنتخاب المباشر من المواطنٌن لمدة  5سنوات ،جلساتها علنٌة
ما لم ٌقرر الربٌس جعلها سرٌة ،و ٌتم إببلغ المواطنٌن بقراراتها عن طرٌق وضعها بمقر البلدٌة أو
الجهةٌ.جتمع أعضابه  4مرات فً السنة وجوبا.
أما المجالس القروٌة االستشارٌة فٌعٌن أعضاءها و ربٌسها من طرؾ الوالً لمدة  3سنوات و له
الحق فً حلها بقرار مسبب ،حٌث ٌعٌن نابب لكل  100نسمةٌ ،جتمع المجلس فً دورة اعتٌادٌة
بدعوة من ربٌسه مرة كل شهرٌن.
...............................................................................................................
( -)1بدر رشٌد ،الحكم المحلً فً جمهورٌة تونس ،موسوعة الحكم المحلً ،الجزء الثالث ،المنظمة العربٌة للعلوم
االدارٌة ،القاهرة  ،1977ص .243
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 -2-1-1-2-IIاختصاصات المجالس البلدٌة ورإسابها:
أ) -اختصاصات ربٌس البلدٌةٌ :ختص ربٌس البلدٌة بالدعوة لبلجتماع و بإعداد جدول األعمال بعد
استشارة مكتب البلدٌة ( اللجنة العامة ) .و ٌتولى رباسة المجلس و تسٌٌر المناقشات و تنفٌذ قراراته
و إعداد المٌزانٌة بمساعدة المكتب ،و اتخاذ التدابٌر البلزمة إلدارة الممتلكات و رعاٌة الحقوق
الخاصة البلدٌة و المحافظة علٌها .إلى جانب ذلك ،فإن لربٌس البلدٌة أن ٌمارس
– بتفوٌض من المجلس – بعض االختصاصات ،و التً من أهمها :ضبط و تؽٌٌر استؽبلل أمبلك
البلدٌة ،السعً للحصول على القروض ،قبول التبرعات و الهبات ،كما ٌتولى تنفٌذ القرارات و
القوانٌن و التدابٌر المتعلقة باألمن العام فً البلدٌة(.)1
ب) -المجالس البلدٌة ٌ :ختص مجلس البلدٌة فً البث فً الشإون البلدٌة ،خاصة موازنتها و كذلك
األعمال التً ٌتعٌن القٌام بها للمساعدة فً تنمٌة البلدٌة وفقا للخطة العامة للدولة.
كما ٌدلً المجلس برأٌه فً جمٌع المسابل ذات الصبؽة المحلٌة ،خاصة االقتصادٌة و االجتماعٌة و
الثقافٌة و ؼٌرها من الموضوعات التً تعرضها علٌها االدارة العلٌا (.)2
ج) -أما المجالس القروٌة فإنها تختص فً (:)3
 إبداء الرأي فً المسابل المعروضة علٌها و التً تهم مناطقها فً المجاالت االقتصادٌة و
االجتماعٌة و الثقافٌة و التربوٌة.
 المساهمة فً تنفٌذ البرامج المتعلقة بالنظافة و ضبط الصحة.
 ضبط معاٌٌر و شروط المجالس القروٌة االستشارٌة و طرٌقة تعٌٌن أعضابها و قواعد تسٌٌرها.
 -2-1-2-IIالتموٌل المحلً للتنمٌة :تحتفظ الحكومة المركزٌة بقدر كبٌر من السٌطرة على السٌاسة
الضرٌبٌة المحلٌة و على إدارة هذه األخٌرة.
....................................................................................................................
( - )1بدر رشٌد ،الحكم المحلً فً جمهورٌة تونس ،موسوعة الحكم المحلً ،الجزء الثالث ،المنظمة العربٌة للعلوم
اإلدارٌة ،القاهرة  ،1977ص .246 -245
( - )2نفس المرجع السابق ،ص .245
( – )3المادة  49من قانون المجالس القروٌة.
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 -1-2-1-2-IIالضرابب و الرسوم المحلٌة :تفرض الحكومة المركزٌة الضرابب و الرسوم ،و
جباٌتها ٌتم من قبل اإلدارات المحلٌة و المركزٌة .إذ تشكل الضرابب و الرسوم نسبة ( )% 63من
اإلٌرادات المحلٌة.
أ) -الرسوم المحلٌة :تتضمن ما ٌلً)1( :

 ضرٌبة األعمال.
 ضرٌبة الفنادق.
 ضرٌبة األراضً ؼٌر المبنٌة.
السلطات المحلٌة ال تمتلك أي سلطة لفرض أو إضافة أي نوع من الضرابب المحلٌة أو تحدٌد أساس
الضرٌبة ،إذ هً من صبلحٌات الحكومة المركزٌة.
ب) -الرسوم البلدٌة المباشرة :مثل ()2

 الرسم على القٌمة التؤجٌرٌة للعقارات المبنٌة.
 الرسم الخاص بالصٌانة و التطهٌر.
 الرسم العقاري الخاص باألراضً ؼٌر المبنٌة الواقعة ضمن نطاق البلدٌة فً حــدود نسبة
 % 10من القٌمة التؤجٌرٌة التقدٌرٌة للعقار.
 الرسم الخاص بفتح محال بٌع المشروبات.
 الرسوم الخاصة بالخدمات العمومٌة.
 الرسوم على الفنادق.
 الرسوم الخاصة بالمإسسات ذات الصبؽة الصناعٌة أو المهنٌة أو التجارٌة ،باستثناء المإسسات
السٌاحٌة...إلخ.
 -2-2-1-2-IIاإلعانة الحكومٌة :تمثل اإلعانات الحكومٌة نسبة ( )% 37من إجمالً مٌزانٌة البلدٌات،
إذ تخصص المٌزانٌة العامة فً كل سنة مقدار التموٌل المطلوب للبلدٌات و لكن توزٌع هذه اإلعانة ٌتم
بعدم المساواة.
....................................................................................................................
( – )1عطا هللا سامً ،البلمركزٌة المالٌة فً العالم العربً ،بحث مقدم إلى منتدى الدول العربٌة للحكم المحلً ،صنعاء
 9-6دٌسمبر  ،2003ص .13
( – )2عواضة محمد حسن ،االدارة المحلٌة و تطبٌقاتها فً الدول العربٌة ،دراسة مقارنة ،المإسسة الجامعٌة للدراسات و
النشر و التوزٌع ،بٌروت  ،1983ص .128 -127

59

 -3-2-1-2-IIالصندوق المشترك للبلدٌات( :)1أنشا عام 1973م ،حٌث ٌمنح هذا الصندوق أمواله
بنسبة ( ) % 75للجماعات المحلٌة :حٌث ٌكون نصٌب البلدٌات من هذه النسبة ( ،) % 86
و (  ) % 14للمحافظات و (  ) % 25المتبقٌة توزع بٌن بلدٌات تونس ،صفاقس و سوسة و بنزرت و
بعض البرامج مثل برنامج األشؽال و الدٌوان القومً للتطوٌر.
 -4-2-1-2-IIمصادر أخرى ( :)2منح المشرع التونسً للبلدٌات:
 حق إنشاء مإسسات عامة للتصرؾ فً مصالحها العامة ،أو إسناد مرافقها للؽٌر بموافقة من
طرؾ وزٌري الداخلٌة و المالٌة أو إنشاء وكاالت للقٌام بالتسلم المباشر و رصد العابدات
الخاصة بها فً مٌزانٌة البلدٌة.
 المساهمة فً رإوس أموال الشركة أو المإسسة بنسبة (  ) % 10من رأسمال الشركة أو
المإسسة.
 قبول التبرعات و الهبات دون دفع الرسوم المتعلقة بالتسجٌل.
بصفة عامة لٌس للبلدٌة التونسٌة تحدٌد مستوٌات الضرٌبة و لكنها ٌمكنها تحدٌد بعض الرسوم فقط.
 -2-2-IIاإلدارة المحلٌة و التموٌل المحلً فً المغرب:
 -1-2-2-IIنظام اإلدارة المحلٌة :تعود نشؤة اإلدارة المحلٌة فً شكلها الحدٌث إلى عام 1960م،
رؼم أن المؽرب نال استقبلله فً  2مارس 1956م عندما صدر أول قانون ٌنظم الوحدات المحلٌة
البلدٌة و القروٌة .كما صدر فً عام 1976م ،حٌث أصبحت البلدٌات كٌانات تتمتع باالستقبلل المالً
و اإلداري.
و نتٌجة للضؽوطات المجتمعٌة و ضؽوط األحزاب السٌاسٌة و اقتناع الحكومة المركزٌة ،فقد صدر
فً  3أكتوبر 2003م قانونان ٌتعلقان بالتنظٌم البلدي و القروي من جهة و بالتنظٌم اإلقلٌمً
( مجالس العماالت و األقالٌم ) من جهة ثانٌة)3( .

....................................................................................................................
( – )1عطا هللا سامً ،البلمركزٌة المالٌة فً العالم العربً ،بحث مقدم إلى منتدى الدول العربٌة للحكم المحلً،
صنعاء  9-6دٌسمبر  ،2003ص .18
( - )2عواضة محمد حسن ،اإلدارة المحلٌة و تطبٌقاتها فً الدول العربٌة ،دراسة مقارنة ،المإسسة الجامعٌة للدراسات و
النشر و التوزٌع ،بٌروت  ،1983ص .128
( – )3د.ابراهٌم زٌانً ،التدبٌر البلدي فً المؽرب :دراسة تحلٌلٌة لعدد من الحاالت ،بحث مقدم إلى منتدى الدول العربٌة
للحكم المحلً ،الجمهورٌة الٌمنٌة ،صنعاء  9 – 6دٌسمبر  ،2003ص.8 -7
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 -1-1-2-2-IIالمستوٌات المحلٌة فً المغرب :تتكون المستوٌات المحلٌة فً المؽرب من:
* الجهة أو المنطقة :حٌث ٌتكون المؽرب من  16جهة أو منطقة ،تشمل على  86عمالة أو إقلٌم ،تتمتع
بالشخصٌة المعنوٌة و االستقبلل المالً و تساهم إلى جانب الدولة و الجماعات األخرى فً التنمٌة
االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة .و قد أنشبت هذه الجهات لتراعً التوافق البشري و التكامل
الجؽرافً و تقرٌب اإلدارة اإلقلٌمٌة من المواطنٌن و تسهٌل حل مشاكلهم اإلدارٌة باإلضافة إلى مراعاة
الوضع الخاص لبعض المدن و المناطق)1(.

* العمالة أو اإلقلٌم :هو المستوى الثانً الذي ٌوجد على مستوى المركزي و مستوى عدم التركز.
* البلدٌة :هً المستوى الثالث فً التنظٌم المحلً ،و هً النواة األساسٌة و الخلٌة األولى فً التنظٌم .و
لقد ترتب عن اإلصبلح الذي تم فً عام 1992م ،التوسع فً البلدٌات فً المناطق الحضرٌة و الرٌفٌة
( البلدٌات الحضرٌة عددها  249بلدٌة بعد أن كان  99بلدٌة ،بسبب تقسٌم البلدٌات القابمة و إنشاء
بلدٌات جدٌدة فً المناطق الرٌفٌة التً أصبحت حضرٌة ،كما أصبح عدد البلدٌات الرٌفٌة  1298بلدٌة
رٌفٌة).
تنتخب المجالس المحلٌة البلدٌة باالنتخاب لمدة  6سنوات ،اجتماعاتها علنٌة ،حٌث ٌحق لكل شخص
حضور االجتماعات و االطبلع على محاضر الجلسات و أخذ نسخ منها و التعلٌق علٌها و انتقادها فً
الصحؾ و ؼٌرها من وسابل اإلعبلم(.)2

ٌقوم ربٌس المجلس بوضع جدول األعمال بالتعاون مع المكتب و ٌبلؽه إلى السلطة المحلٌة المختصة،
هذه األخٌرة ٌمكنها حضور الجلسات دون أن ٌكون لها حق التصوٌت.
 -2-1-2-2-IIمهام ربٌس البلدٌةٌ :مثل ربٌس البلدٌة فً المؽرب الجهاز التنفٌذي فً البلدٌة مع
مساعدٌن لهٌ ،تم اختٌارهم من قبل المجلس البلدي المنتخب عن طرٌق االقتراع السري.
و ٌعتبر ربٌس البلدٌة مسبوال عن تنفٌذ قرارات المجالس و المٌزانٌة ،و ٌعد الربٌس الفعلً للمصالح
البلدٌة و لموظفٌها و أعوانها فً جمٌع مظاهر الحٌاة العامة داخل الببلد و خارجها (.)3

...................................................................................................................................
( – )1كامل نبٌلة عبد الحلٌم ،الوجٌز فً القانون المؽربً ،دار النشر المؽربٌة ،الدار البٌضاء  ،1981ص.82– 81
( – )2المادتٌن  144 - 143من القانون رقم  47096لسنة 1997م.
( – )3الؽزونً الترشدي ،المدٌنة العربٌة المعاصرة على ضوء التجربة المؽربٌة فً أسالٌب اإلدارة والتنظٌم ،ص.224
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له اختصاص الضبط اإلداري و الشرطة اإلدارٌة و التً تشمل القرارات التنظٌمٌة التً تهدؾ إلى
تنظٌم قطاع من القطاعات التً تدخل فً دابرة اختصاصه .كما ٌشمل القرارات الفردٌة التً تهدؾ
إلى المنع و اإلذن أو األمر ( فً مجاالت استقرار األمن و سبلمة المرور ،المحافظة على الصحة
العامة ،البناء و التعمٌر ،البٌبة ،تنظٌم السٌر داخل الطرقات و تنظٌم األسواق).
 -3-1-2-2-IIاختصاصات المجلس البلديٌ :ختص مجلس البلدٌة بتدارس جمٌع القضاٌا التً
تساعد على نمو الجماعة المحلٌة .و له فً سبٌل ذلك أن ٌقوم بعدة وظابؾ فً مجاالت التنمٌة
االقتصادٌة ،المالٌة و اإلدارة:
* ففً المجاالت االقتصادٌة و اإلنمابٌةٌ ،ختص المجلس:
 بوضع خطط التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة فً إطار الخطة العامة للدولة ( تحدٌد برنامج التنمٌةفً حدود الوسابل الخاصة بالبلدٌة و اقتراح األعمال الواجب القٌام بها للنهوض بتنمٌة البلدٌة ).
 تحدٌد شروط القٌام بؤعمال التنمٌة التً تنجزها البلدٌة باالتفاق مع اإلدارات أو المإسسات العامةفً المجاالت الداخلة فً نطاق اختصاصهم.
 دراسة مشروعات مخططات التنمٌة الخاصة بالبلدٌة. تحدٌد شروط المحافظة على الؽابات و استثمارها فً حدود االختصاصات المخولة.* أما فً المجال المالً ٌقر المجلس:
 مشروع موازنة البلدٌة و ٌدرس حساب السنة المالٌة الماضٌة و ٌصادق علٌه. و ٌقرر المساهمة المالٌة للبلدٌات فً مقاوالت االقتصاد المختلط ذات الفابدة المشتركة بٌن البلدٌات. ٌحدد أنواع الضرابب و الرسوم العابدة للبلدٌات. ٌتولى قبول أو رفض الهبات أو الوصاٌا.* أما فٌما ٌخص مجاالت اإلدارة و تؤدٌة الخدمات االجتماعٌة و اإلدارٌة ،فإن للمجلس أن ٌضع األنظمة
العامة الخاصة:
 بالمواصبلت و البناء و المحافظة على الصحة، تسمٌة الطرق و الساحات العامة، إنشاء أو إلؽاء أماكن المعارض و األسواق، -إلدارة األمبلك العامة و تنظٌم االشتراكات و المعامبلت و التعوٌضات الخاصة بها،
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 تنفٌذ التدابٌر الرامٌة إلى استتباب األمن أو ضمان سبلمة المرور و الصحة، إبداء الرأي فً األمور اإلدارٌة و جمٌع القضاٌا المحلٌة، إبداء الرأي فً المشروعات التً تقوم بها الجماعات المحلٌة األخرى و المإسسات العامة التً تقعفً نطاق البلدٌة،
 تشرؾ البلدٌة على أشؽال الطرق و جمع القمامة ووسابل النقل فً المدن ،و تؤمٌن المٌاه و صٌانةالمجاري و إنارة الطرق
 -2-2-2-IIالتموٌل المحلً للبلدٌة المغربٌة:
تشمل الموارد المالٌة المحلٌة لئلدارة المحلٌة فً المؽرب على ما ٌلً:
 -1-2-2-2-IIالضرابب و الرسوم المحلٌة :تشكل الضرابب ( )% 60من اإلٌرادات المحلٌة ،و
هً تؤتً من مصدرٌن هما:
 الضرابب الربٌسٌة التً تجتبٌها الحكومة المركزٌة و نسبتها ( ،) % 29
 و الضرابب المحلٌة التً تجمعها البلدٌات و نسبتها (  ،) % 31و للمجالس البلدٌة السلطة
فً فرض الضرابب و الرسوم بعد مصادقة السلطات العلٌا علٌها ( وزٌر الداخلٌة ) بعد
تؤشٌرة وزٌر المالٌة.
 -2-2-2-2-IIإعانات الحكومة المركزٌة :أما النسبة المتبقٌة فتؤتً فً شكل إعانات مالٌة من
الحكومة المركزٌة ،التً تقوم بتوزٌعها على أساس اإلٌرادات المتوقعة من ضرٌبة القٌمة المضافة.
 -3-2-2-2-IIإٌرادات األمالك و المساهمات و األجور المختلفة عن الخدمات( :رسوم المبلهً،
اإلدارة و المٌاه.)..،
 -4-2-2-2-IIصندوق اإلٌداع و التدبٌر :الذي ٌتولى تقدٌم القروض للجماعات المحلٌة بفابدة
(  ) % 6فقط و ال بد من تصدٌق وزٌري الداخلٌة و المالٌة على كٌفٌة إصدار القروض.
الهبات و الوصاٌا.
-5-2-2-2-II

القروض :للبلدٌة الحصول على قروض خاصة على ذمة تحصٌل الرسوم و

الضرابب المحلٌة ،على أال تزٌد المدة القرض على  9أشهر.
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خـالصـة الـفـصــل:
مهما تعددت مصادر التموٌل المحلٌة ،فإنها تتسم بالجمود و عدم المرونة فً الزٌادة فً مقابل توسع
الطلب أفقٌا و رأسٌا على الخدمات نتٌجة للنمو السكانً و الحضري و ظهور أشكال جدٌدة من
االحتٌاجات الخدمٌة كنتٌجة طبٌعٌة الرتفاع الوعً و درجة التوقعات لدى المواطن.
كما أن التماٌز الكبٌر بٌن بعض الوحدات المحلٌة من حٌث وجود أو عدم وجود الموارد الطبٌعٌة أو
النشاطات االقتصادٌة المنتجةٌ ،حدد مدى قدرة كل هٌبة على توسٌع مصادر الدخل ضمن حدودها
الجغرافٌة.
كما تتوقف درجة تمتع المحلٌات بموارد مالٌة محلٌة المصدر على طبٌعة العالقة بٌن اإلدارة المركزٌة
و اإلدارة المحلٌة الممتدة فً خط ٌقع فً أوله االنعدام الجدي للموارد المحلٌة و صالحٌة جباٌتها إلى
أن ٌصل إلى درجة االستقالل المالً لإلدارات المحلٌة تبعا لطبٌعة النظام السٌاسً و االقتصادي و
االجتماعً و ٌرتبط بذلك موازٌا درجة الرقابة المركزٌة على قضاٌا التموٌل و اإلنفاق المحلً ،و لٌس
من شك بؤن االستقالل المالً للهٌبات المحلٌة سوف ٌمكنها من تحقٌق أهدافها وفقا ألولوٌاتها المحلٌة
و خدماتها ذات الخصابص المنبثقة من طبٌعة المنطقة و مواردها البشرٌة و المادٌة و احتٌاجات
سكانها بعٌدا عن السٌاسات الكلٌة التً تملً نهج الهٌبات المركزٌة (.)1

....................................................................................................................
( – )1د .ابراهٌم بن محمد العواجً ،دور النظام المالً و آلٌات التموٌل فً العبلقة بٌن اإلدارتٌن المركزٌة و
المحلٌة ص ،13 - 11على الموقعwww.edu.ksa/ :

64

6565

الفصـــل الثـــالــث:

التنمية المحلية بيـن الثالثيـة الجديـدة:
األزمــة ،الوسيـلة و الهـدف.
( العولمة ،الحكم الراشد و التنمية المستديمة )
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مـقـدمـــة:
ٌعد مفهوم التنمٌة المحلٌة من أهم المفاهٌم العالمٌة فً القرن العشرٌن ،حٌث أطلق على أسس نظم
اقتصادٌة و سٌاسٌة متماسكة فٌما ٌسمى بـ" عملٌة التنمٌة " .و ٌشٌر المفهوم لهذا التحول بعد االستقبلل
فً الستٌنات من هذا القرن فً آسٌا و إفرٌقٌا بصورة جلٌة.
"قد برز مفهوم التنمٌة  DEVELOPPEMENTبصورة أساسٌة منذ الحرب العالمٌة الثانٌة ،حٌث لم
ٌستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره فً عصر االقتصادي آدم سمٌث فً الربع األخٌر من القرن الثامن عشر
إآل على سبٌل االستثناء ،فالمصطلحان اللذان استخدما للداللة على حدوث التطور المشار إلٌه فً المجتمع
كان التقدم المادي  PROGRESSION MATERIELLEأو التقدم االقتصادي PROGRESSION
 ،ECONOMIQUEو حتى عندما ثارت مسؤلة تطوٌر بعض اقتصادٌات أوربا الشرقٌة فً القرن التاسع
عشر ،كانت المصطلحات المستخدمة هً التحدٌث  LA MODERNISATIONأو التصنٌع
)1(." INDUSTRIALISATION
بعدما وضعت الحرب العالمٌة الثانٌة أوزارها و بات العالم منقسما إلى معسكرٌن شرقً اشتراكً و
ؼربً رأسمالً ،أصبح مفهوم التنمٌة حاضرا بقوة فً مختلؾ النقاشات السٌاسٌة و العلمٌة ،وصار
تخصصا علمٌا فً إطار سوسٌولوجٌا التنمٌة و مبحثا حٌوٌا فً كثٌر من المعارؾ األخرى كالجؽرافٌا و
االقتصاد و الفبلحة و اإلدارة المجالٌة.
تنطوي التنمٌة فً أبلػ صورها على إحداث نوع من التؽٌٌر فً المجتمع الذي تتوجه إلٌه ،و بالطبع فهذا
التؽٌٌر من الممكن أن ٌكون مادٌا ٌسعى إلى رفع المستوى االقتصادي و التكنولوجً لذات المجتمع ،و قد
ٌكون معنوٌا ٌستهدؾ تؽٌٌر اتجاهات الناس و تقالٌدهم و مٌولهم (.)2
لكن تعرٌؾ التنمٌة ٌظل مرتبطا دوما بالخلفٌة العلمٌة و االستراتٌجٌات النظرٌة :فعلماء االقتصاد مثبل
ٌعرفونها بؤنها الزٌادة السرٌعة فً مستوى اإلنتاج االقتصادي ،عبر الرفع من مإشرات الناتج الداخلً
الخام ،بٌنما ٌلح علماء االجتماع على أنها تؽٌٌر اجتماعً ٌستهدؾ الممارسة و المواقؾ بشكل أساسً..
وقد أظهرت مختلؾ التطبٌقات لفكرة التنمٌة فً العدٌد من المجتمعات أن مفهومها لم ٌعد ٌرتكز على
الجانب االقتصادي كما كان ٌعتقد ،بل ٌتعداها إلى جوانب متعددة األبعاد" تنطوي على تؽٌرا ت هٌكلٌة و
جذرٌة فً الهٌاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة و السٌاسٌة و اإلدارٌة ،على أن ٌسٌر ذلك كله بشكل
متوازي تماما مع زٌادة معدالت النمو االقتصادي و تحقٌق العدالة فً توزٌع ثمار تلك التنمٌة ،أي تحقٌق
العدالة فً توزٌع الدخل القومً"(.)3
لكن التنمٌة بدأت تؤخذ أبعادا أخرى ؼٌر تلك التً ذكرت سابقا ،أمام معطٌات و مستجدات ؼٌرت للعالم
مفاهٌمه و اهتماماته ،لٌصبح إنسانٌا و بٌبٌا أكثر منه اقتصادٌا ،و هذا ما سٌتناوله هذا الفصل.
....................................................................................................................
)ٌ – (1اسر بن محمد الناصر ،مفهوم التنمٌة ،مجلة الفاخرٌة االلكترونٌةwww.hewaraat.com/forum/ ،
) – (2شاكر ابراهٌم ،اإلعبلم و التنمٌة ،المنشؤة الشعبٌة ،طرابلس ،الطبعة الثانٌة  ،1980ص.133
( -)3ى .ػزي حُٔطِذ ػزي حُلٔ٤ي ،حُظٔ َ٣ٞحُٔلِ ٝ ٢حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش ،حُيحٍ حُـخٓؼ٤ش.12 ٙ ،2001َٜٓ ،
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 -Iالـتـنـمٌـة الـمحـلـٌـة:
 -1-Iتـعــارٌـف مختلفـة:
لقد حظٌت المجتمعات المحلٌة باهتمام كبٌر فً معظم الدول خاصة النامٌة منها كوسٌلة فعالة لتحقٌق
التنمٌة الشاملة على مستواها القومً أو الوطنً .و من ثم ٌرى باتن ( )T.R.Battenأن التنمٌة " تعنً
تطور مستوٌات الحٌاة باالستخدام الكؾء للموارد ،و محاربة اآلفات ،و إشراك الجهد الذاتً للمجتمع
المحلً"( .)1أما تٌومٌن) (TUMINفتعنً التنمٌة عنده " االهتمام بحل المشاكل و تنمٌة روح االعتماد
على النفس فً المجتمعات المحلٌة التً اعتادت االعتماد على اآلخرٌن فً مواجهة مشكبلتها"(.)2
فً حٌن ٌرى جاكسون " أن التنمٌة هً عملٌة تشجٌع أبناء المجتمع المحلً على اتخاذ خطوات تجعل
حٌاتهم المادٌة و الروحٌة أكثر ؼنى ،و ذلك باالعتماد على النفس "(. )3
إذا ٌتضح من خبلل هذه التعارٌؾ أن التنمٌة المحلٌة تتركز على "عنصرٌن أساسٌٌن :أوالهما ٌتعلق
بالمشاركة الشعبٌة فً جهود التنمٌة المحلٌة ،و من ثم مشاركة األهالً أنفسهم فً جمٌع الجهود التً
تبذل لتحسٌن مستوى معٌشتهم و نوعٌة الحٌاة التً ٌعٌشونها معتمدٌن بقدر اإلمكان على مبادراتهم
الذاتٌة.
أما العنصر الثانً ،فٌتمثل فً توفٌر مختلؾ الخدمات و مشروعات التنمٌة المحلٌة بؤسلوب ٌشجع هذه
المبادرة و االعتماد على النفس و المشاركة"(.)4

 -1-1-Iتعرٌف هٌبة األمم المتحدة للتنمٌة:
تجدر اإلشارة إلى أن مصطلح التنمٌة قد مر بفترة زمنٌة لكً ٌستقر على هذا الوضع ،خاصة فً الدول
النامٌة ،حٌث استخدمت مصطلحات عدٌدة مثل " تنمٌة المجتمع ،التنمٌة الرٌفٌة ،التنمٌة الرٌفٌة المتكاملة
و أخٌرا التنمٌة المحلٌة".
فؤول ما ظهرت فكرة تنمٌة المجتمع كان فً نطاق المنظمة الدولٌة لؤلمم المتحدة سنة .1950
و فً سنة  ،1955قرر المجلس االقتصادي بالمنظمة اعتبار منهج " تنمٌة المجتمع " وسٌلة للتقدم
االجتماعً ،فؤصدر أول تعرٌؾ لها فً نفس السنة ،لٌعاد سٌاقه بؤكثر شمولٌة سنة  1956و ظل هذا
األخٌر التعرٌؾ الرسمً للمنظمة هذا نصه:
........................................................................................................................................
( )1مصطفى زاٌد ،التنمٌة االجتماعٌة و نظام التعلٌم الرسمً فً الجزابر ،دٌوان المطبوعات الجزابرٌة،
الجزابر  ،1986ص .59
( -)3(-)2مصطفى زاٌد ،نفس المصدر ،ص .60
( -)4د .عبد المطلب عبد الحمٌد ،التموٌل المحلً و التنمٌة المحلٌة ،مصر ،2001ص .13
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" إن التنمٌة هً العملٌات التً توحد بٌن جهود األهالً ،و جهود السلطات الحكومٌة لتحسٌن األحوال
االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة للمجتمعات المحلٌة ،و تحقٌق تكامل هذه المجتمعات فً إطار حٌاة
األمة ،و مساعدتها على المساهمة التامة فً التقدم القومً ،و تقوم هذه العملٌات على عاملٌن أساسٌٌن:
إحداهما م ساهمة األهالً أنفسهم فً الجهود المبذولة لتحسٌن مستوى معٌشتهم ،و ثانٌهما ،توفٌر ما ٌلزم
من الخدمات الفنٌة و ؼٌرها بطرٌقة من شؤنها تشجٌع المبادرة و المساعدات الذاتٌة ،و المساعدات
المتبادلة بٌن عناصر المجتمع ،و جعل هذه العناصر أكثر فعالٌة " ).(1

و ما ٌبلحظ على تعرٌؾ هٌبة األمم المتحدة لمفهوم تنمٌة المجتمع هو حتمٌة التضامن أو التكامل بٌن
الجهود الحكومٌة و الجهود المحلٌة ،كما ٌعبر عن التنمٌة بؤنها عملٌات  Des Processusلها أهداؾ
محددة هً تحسٌن األحوال االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة للمجتمعات المحلٌة فً إطار حٌاة األمة،
مع ضرورة المبادرة الذاتٌة و تشجٌع و تكثٌؾ المساعدات المتبادلة بٌن عناصر المجتمع الصؽٌر
( سواء كان رٌفً أو حضري ) من أجل إعطاء دفع قوي و خلق تكامل و فعالٌة لعناصره من أجل تنمٌة
شاملة و إٌجابٌة للمجتمع المحلً ضمن إطار المجتمع القومً.
 -2-1-Iتعرٌف هٌبة التنمٌة الدولٌة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة:
و ٌعتبر تعرٌؾ هٌبة التنمٌة الدولٌة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،من التعارٌؾ الرابدة التً أعطت لمفهوم
التنمٌة المحلٌة فكرة التخطٌط االجتماعً بمفهوم علمً حدٌث ٌوازن بٌن الموارد و االحتٌاجات" :
التنمٌة المحلٌة هو فعل اجتماعً ٌساعد الناس فً المجتمع على تنظٌم أنفسهم للتخطٌط و التنفٌذ ،حٌث
ٌقومون برسم الخطط الكفٌلة بسد هذه االحتٌاجات ،و عبلج تلك المشاكل ،و تنفٌذ هذه الخطط معتمدٌن
فً ذلك على الموارد الذاتٌة للمجتمع إلى أقصى حد ممكن ،و استكمال هذه الموارد إذا لزم األمر ،عن
طرٌق الخدمات و المساعدات المادٌة التً تقدمها الهٌبات الحكومٌة و األهلٌة خارج نطاق المجتمع
المحلً " (.)2

إذا من خبلل التعارٌؾ السابقة نستطٌع أن نقول عن التنمٌة المحلٌة أنها " عملٌة تؽٌٌر تتم بشكل مستمر
ال تتوقؾ و ال تنتهً عند نقطة معٌنة ،و لكنها مستمرة و متصاعدة إلشباع الحاجات و المطالب المتجددة
للمجتمع المحلً.
.......................................................................................................................................................
( -)1مصطفى زاٌد ،التنمٌة االجتماعٌة و نظام التعلٌم الرسمً فً الجزابر ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،
الجزابر ،1986ص .64
( -)2مصطفى زاٌد ،دور المإتمرات العلمٌة فً التنمٌة االجتماعٌة بالجزابر ،رسالة دبلوم دراسات معمقة،
جامعة الجزابر ،1987ص .34-33
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و نتٌجة لذلك فإن "التنمٌة المحلٌة توجد فً الدول المتقدمة كما توجد فً الدول النامٌة ،و توجد فً
المناطق الحضرٌة كما توجد فً المناطق الرٌفٌة المختلفة.)1(" .

و التنمٌة المحلٌة ال ٌعنً فقط إنتاج خدمات للمواطنٌن بل أٌضا إقامة مشارٌع إنتاجٌة لزٌادة الدخل
المحلً و تدرٌب المواطنٌن فً الرٌؾ و الحضر على صناعات رٌفٌة و حضرٌة قابمة على الجهود
الذاتٌة و مدعمة لنمو رإوس األموال لدى المواطنٌن و استثمارها فً مشروعات ذات دخل مضمون.
-2-I

أهـداف الـتنمٌة المحلٌـة :للتنمٌة المحلٌة أهداؾ عدٌدة تدور معظم برامجها حول تحسٌن

الظروؾ المادٌة و االقتصادٌة من أجل رفع مستوى معٌشة األفراد فً المجتمعات المحلٌة و تحقٌق حٌاة
أفضل لهم.
و من بٌن األهداؾ األساسٌة التً ٌجب أن تتبلور حولها الخطة العامة للتنمٌة المحلٌة فً أي مجتمع
محلً هً:
 - تحقٌق الذات و الشعور باإلنسانٌة :إذ أنّ للمواطن المحلً كٌان ٌحترم و ٌإخذ فً الحسبان
عند التعامل معه من جانب المسبولٌن فً المجتمع المحلً و من جانب الدولة ـ بواسطة القوانٌن
التً تضعها ـ و أن تفرض القٌم السابدة على حماٌته و االعتراؾ بإنسانٌته فً مواجهة المجتمع
(.)2

 - إشباع الحاجات األساسٌة لؤلفراد :لكل فرد داخل المجتمع المحلً احتٌاجاته األساسٌة و
الضرورٌة و التً من دونها تصعب الحٌاة .إذا ما حدث نقص أو ؼٌاب لهذه الحاجةٌ ،صبح
أحد مسببات التخلّؾ قد تواجد مثل العبلج ،المسكن ،التعلٌم ،العمل... ،الخ.
و من أهداؾ التنمٌة المحلٌة فً هذه الحالة التحرك بكل الطرق و األسالٌب التً ٌقرّ ها النظام االجتماعً
لمنع مجاعة أو إٌواء من ال مؤوى لهم أو إنقاذ من أصابتهم األوببة أو تسخٌر الموارد لحماٌة المواطنٌن و
إتاحة فرص التعلٌم لهم و إدماج البطالٌن فً العمل.
فارتفاع المدخول و القضاء على الفقر و إتاحة فرص التوظٌؾٌ ،عد شرط ضروري إلشباع الحاجات
األساسٌة لؤلفراد داخل المجتمع.
..............................................................................................................
( -)1د .عبد المطلب عبد الحمٌد ،التموٌل المحلً و التنمٌة المحلٌة ،مصر  ،2001ص.15
( - )2علً إبراهٌم سبلمة ،اقتصادٌات التنمٌة ،منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة  ،1991ص.111
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 - تقلٌل التفاوت فً المداخٌل و الثروات :إنّ للتفاوت فً توزٌع المداخٌل و الثروات مساوئ
تتمثل فً عدم الشعور األؼلبٌة بالعدالة االجتماعٌة و إلى تصنٌؾ شرابح المجتمع فً طبقات،
مما ٌإدي إلى زعزعة التماسك االجتماعً و بالتالً إلى االنزالق نحو الضٌاع االقتصادي.
 - زٌادة الدخل المحلً :تعتبر الزٌادة فً الدخل من أولى أهداؾ التنمٌة المحلٌة ،إذ لٌس هناك
ك فً أن زٌادة الدخل الحقٌقً فً أي مجتمع محلً أو بلد نامً تحكمه عوامل ضعٌفة
من ش ّ
كمعدل الزٌادة فً السكان و إمكانٌات المجتمع الفنٌة و المادٌة.
 - رفع مستوى المعٌشة :إنّ توفٌر المتطلبات المادٌة و الحٌاتٌة للمجتمع المحلً من الملبس،
المسكن ،العبلج ،التعلٌم...،الخ ،من المتعذر تحقٌقها ما لم ٌرتفع مستوى المعٌشة لسكان
المجتمعات المحلٌة .و لذلك من هدؾ التنمٌة المحلٌة أن تسعى إلى تحقٌقه لكافة أفراد المجتمع
المحلً من خبلل تنمٌة الموارد البشرٌة و المادٌة.
 - بناء األساس المادي للتق ّدم :إن من األهداؾ األساسٌة للتنمٌة المحلٌة هو توسٌع بعض
القطاعات الهامة من الناحٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة .فهناك دول و مجتمعات محلٌة كثٌرة،
تحدث فٌها زٌادات هابلة من المداخٌل و متوسط دخل األفراد دون أن تحقق تؽٌر إٌجابٌؤلنّ
التنمٌة المحلٌة الب ّد أن تكون فعلٌة ،تقترن ببناء األساس المادي للتق ّدم المتمثل فً قاعدة واسعة
للهٌكل اإلنتاجً و ال ٌتؤتى هذا إال ببناء الصناعات المختلفة و التً تمد التنمٌة باحتٌاجاتها
البلزمة لعملٌة إعادة اإلنتاج.
و لذلك فإنّ بناء القاعدة الواسعة للهٌكل اإلنتاجً ما هً إال بداٌة الطرٌق للتنمٌة المحلٌة الهادفة.
و بعدها تختار اتجاهها تبعا إلستراتٌجٌة التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة التً ٌؤخذ بها المجتمع ،طبقا
ألولوٌاته التنموٌة و حاجاته.(1) .
 -3-Iالتنمٌة المحلٌة كانت من مهام الحكومات المركزٌة)2(:

المتتبع لمسار التنمٌة المحلٌة فً دول العالم خبلل القرن العشرٌن ٌجد أن الحكومات ،لعبت أدوارا
مختلفة بٌن منظم و فاعل أساسً و مصحح:
......................................................................................................................................
) -(1محمد عبد العزٌز عجمٌة وآخرون ،مقدمة فً التنمٌة و التخطٌط ،دون طبعة ،دار النهضة العربٌة ،بٌروت 1983
ص .54-53
( )2د.علً توفٌق صادق ،التوجهات اإلنمابٌة فً مطلع األلفٌة الثالثة ،الفصل الثانً من كتاب دور الحكومات اإلنمابً فً
ظل االنفتاح االقتصادي ،صندوق النقد العربً ،سلسلة بحوث و مناقشات حلقات العمل ،العدد السادس ،من  5-2اٌار
(ماٌو)  ، 2000دمشق ،سورٌا ،طبعة  ،2001ص.38-35
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 –1-3-Iسمات الدور التنظٌمً :فً ظل حرٌة األسواق و تنافسها ،كانت شركات القطاع الخاص تنتج
لتلبٌة الطلب الذي ٌتحدد بخٌارات المستهلكٌن على أساس أدنى تكلفة ممكنة.
فً ظل هذا الوضع ،كان دور الحكومات تنظٌمٌا فقط ،أي سن القوانٌن و التشرٌعات و حفظ األمن .و
توسع دور الحكومات لٌشمل الصحة العامة و بناء الطرق .و لقد ظل دور الحكومات محدودا نسبٌا حتى
عقد الثبلثٌنٌات من القرن العشرٌن .لذا كان تؤثٌر الحكومات على مستوٌات المعٌشة محدودا فً ظل
وظابفها التنظٌمٌة.
 –2-3-Iسمات الدور اإلنمابً  " :اتسم الدور اإلنمابً للحكومات بتوسٌع النشاط االقتصادي للقطاع
العام و امتد نشاط الحكومات فً ظل الدور اإلنمابً إلى جمٌع النواحً االقتصادٌة و االجتماعٌة و
الثقافٌة .و كانت مٌزانٌات الحكومات أداة تدخل ،كما رأى اقتصادٌو التنمٌة أن القطاع العام ٌشكل
عنصرا حاسما للتنمٌة ،لذلك فقد نادوا بتدخل الحكومات لترعى التنمٌة تحقٌقا للمصلحة العامة.
فً ظل الدور اإلنمابً ،أخذت حكومات كثٌرة تتولى مسإولٌات اجتماعٌة و اقتصادٌة أوسع تجاه
مواطنٌها .و تبنت الحكومات الوطنٌة مسإولٌات أساسٌة استندت تشرٌعات أدخلتها للمحافظة على
استقرار األسعار و النمو االقتصادي و العمالة الكاملة .و فً ضوء ذلك أصبح تدخل الحكومات
باالقتصاد أمرا مسلما به ،و برز التخطٌط كوسٌلة لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة "(.)1

 -3-3-Iسمات الدور التصحٌحً :لقد كانت مساهمة القطاع العام فً عملٌة التنمٌة و التطوٌر و التجدٌد
دون األهداؾ المنشودة ،علما بؤن إنجازات كثٌرة تحققت فً ظل دور الحكومات اإلنمابً.
فً ظل تلك اإلنجازات تمت إعادة النظر فً دور الحكومات فً الحٌاة االقتصادٌة.
و مع تدهور األوضاع االقتصادٌة فً عقد الثمانٌنات من القرن العشرٌن ،الذي تمثل فً أزمة المدٌونٌة
الخارجٌة ،انخفاض شدٌد فً أسعار السلع التصدٌرٌة األولٌة ،تدهور معدالت شروط التبادل التجاري،
ارتفاع أسعار الفوابد و اضطراب أسواق الصرؾ ،... ،و تباطإ معدالت النمو و ازدٌاد الفقر.
و فً أعقاب هذه األزمات ،جاءت إعادة النظر فً دور الحكومات فً الحٌاة االقتصادٌة فً إطار
البحث عن مصادر النمو االقتصادي و السٌاسات االقتصادٌة المعززة له فً المدى الطوٌل .واتجهت
معظم الدول عقب انهٌار االتحاد السوفٌاتً إلى اتخاذ تدابٌر تصحٌحٌة لمواجهة العقبات و التحدٌات
اإلنمابٌة.
....................................................................................................................
( - )1د .محمد الحمصً ،خطط التنمٌة العربٌة و اتجاهاتها التكاملٌة و التنافرٌة ،دراسة االتجاهات اإلنمابٌة فً
خطط التنمٌة العربٌة المعاصرة إزاء التكامل االقتصادي العربً ( ،)1980-1960مركز دراسات الوحدة
العربٌة ،بٌروت ،الطبعة الثانٌة  (،1980بتصرؾ).
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 -4-Iأزمة التنمٌة المحلٌة مع حلول األلفٌة الثالثة:
تجسدت أزمة التنمٌة المحلٌة بحلول األلفٌة الثالثة على المستوى العالمً فً ثبلث قضاٌا هً:
 استمرار نمو الفقر و تهمٌش طبقات كاملة من الناس ( سكان الرٌؾ ،األقلٌات العرقٌة ،النساء و
األطفال)،
 تدمٌر الموارد الطبٌعٌة و إفساد البٌبة،
 استمرار الصراع االجتماعً فً إشعال حروب عسكرٌة و مدنٌة فً البلدان و المناطق.
 -1-4-Iأسباب حلول األزمة :خبلل العقد األخٌر من األلفٌة الثانٌة ،ثبلث تطورات كانت السبب فً
حلول األزمة التنموٌة على المستوٌٌن العالمً و المحلً و التً أدت بالمجتمع الدولً إلى إعادة
التفكٌر فً إستراتٌجٌة جدٌدة للتنمٌة المحلٌة كفٌلة بالتصدي و االستجابة للتؽٌرات و إحداث تنمٌة
فعالة و دابمة:
التطور األول :تفكك االتحاد السوفٌاتً و دخول الفكر االقتصادي فً المقارنة بٌن من ٌحقق التنمٌة
المنشودة الحكومة أم السوق.
التطور الثانً :العولمة و التً تعبر عن اتساع و عمق التدفقات الدولٌة فً مجاالت التجارة و المال
و المعلومات فً سوق عالمٌة واحدة متكاملة .أما المبادئ فهً تحرٌر األسواق الوطنٌة و العالمٌة
انطبلقا من المقولة بؤن التدفقات الحرة للتجارة و المال سٌكون لها أفضل مردود على النمو و رفاه
البشر.
التطور الثالث :هو االتجاه نحو المحلٌة المتمثل فً المطالبة باالستقبلل الذاتً و إعطاء وزن أكبر
للصوت السٌاسً الذي ٌعبر عن األقالٌم و المجتمعات المحلٌة .و لقد برز هذا االتجاه مصاحبا إلعادة
النظر فً دور الحكومات فً التنمٌة المحلٌة و قدرتها على انجازها و األسالٌب المتبعة فً سبٌل
ذلك.
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 -IIالتنمٌة المحلٌة بٌـن الثالثٌـة الجدٌـدة :األزمــة ،الوسٌـلة و الهـدف.
( العولمة ،الحكم الراشد و التنمٌة المستدٌمة )
 -1-IIالــعـولـمــة:
برز مفهوم العولمة فً العقد األخٌر من القرن العشرٌن ،أي الفترة التً أعقبت تفكك االتحاد السوفٌاتً
و الكتلة االشتراكٌة فً أوربا الشرقٌة ،و قد رافق هذه األحداث التروٌج و التشرٌع لعالم ذي قطب واحد
و دعوة لحقوق اإلنسان و الدٌمقراطٌة و المجتمع المدنً و صراع الحضارات و النظام الدولً الجدٌد و
ؼٌر ذلك " .)1(....فالعولمة باالنجلٌزٌة  ،THE GLOBALIZATIONأول استعمالها كان فً الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة و فً مجال االقتصاد بالتحدٌد ،ثم شاع استخدامه و انتشر عبر العالم و فً جمٌع
المجاالت اإلعبلمٌة ،الثقافٌة ،االجتماعٌة و االقتصادٌة...إلخ .و لهذا تعبر كلمة GLOBALIZATION

على معنا استراتٌجٌا من وجهة نظر جؽرافٌا االقتصادٌة
 GEO-ECONOMICللعالم ككل قابل للتنظٌم.
بٌنما العولمة بالفرنسٌة  ، LA MONDIALISATIONكلمة أكثر ضٌقا من المعنى االنجلٌزي و هً
ترتكز على النطاق الجؽرافً و معنى اإلقلٌم بمعنى آخر :البعد الفضابً أو مجالً .و لهذا ٌعتبر التعبٌر
االنجلٌزي أشمل و أعمق من التعبٌر الفرنسً .)2( ".و تعرؾ الموسوعة العولمة بؤنه ":اكتساب الشًء
طابع العالمٌة و بخاصة جعل نطاق الشًء و تطبٌقه عالمٌا)3(".

من هذا المنطلق أوجدت للعولمة مفاهٌم و تعارؾ عدٌدة اختلفت باختبلؾ فهم األفراد لهذه الظاهرة:
"فاالقتصادي ٌركز على المستجدات االقتصادٌة العالمٌة و طبٌعة المرحلة الراهنة من التراكم الرأسمالً
على الصعٌد العالمً ،أمّا السٌاسً فهو ٌبحث عن تؤثٌر التطورات العالمٌة و التكنولوجٌا المعاصرة على
الدولة و دورها فً عالم ٌزداد انكماشا ٌوما بعد ٌوم ،فً حٌن عالم االجتماع ٌرصد بروز القضاٌا
العالمٌة المعاصرة كقضاٌا االنفجار السكانً و البٌبة و الفقر و المخدرات و ازدحام المدن و اإلرهاب،
باإلضافة إلى بروز المجتمع المدنً على الصعٌد العالمً .و ٌفهم العولمة بخبلؾ المهتم بالشؤن الثقافً
الذي ٌهمه ما ٌحدث من انفتاح الثقافات و الحضارات و ترابطها مع بعضها البعض و احتماالت هٌمنة
الثقافة االستهبلكٌة و تهدٌدها للقٌم و القناعات المحلٌة)4(".

....................................................................................................................
()1
()2
()3
()4

مجلة الدبلوماسً االلكترونٌة ،أثر العولمة على سٌادة الدولة ،ص 1على الموقع. www.aldiplo.net :
د.حاكمً أبو حفص ،العولمة االندماج السرٌع و المنافع المحدودة (حالة الدول النامٌة) ،مجلة العلوم اإلنسانٌة ،العدد
 ،20ص ( 3بتصرؾ) ،على الموقعwww.ulu.net :
محمد محمد ،أٌة عولمة نرٌد؟ ،أصدرت على االنترنت فً  ،2007/04/20على الموقع:
http:// www.blog.ifrance.com
مجلة الدبلوماسً االلكترونٌة ،أثر العولمة على سٌادة الدولة ،ص( 3-2بتصرؾ) ،على الموقع:
www.aldiplo.net
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إذا ال توجد عولمة واحدة :فهناك العولمة االقتصادٌة ،العولمة الثقافٌة ...،و لكل منها تعرٌفها و مزاٌاها
سنتطرق لها الحقا فً أنواع العولمة.
 1-1-IIنشؤة العولمة :إنّ العولمة كظاهرة لم تنشؤ فجؤة و لكنها تمت فً أحضان النظام الرأسمالً و
انبعثت منه ،و قد بدأت بذورها فً منتصؾ الستٌنات ثم بدأت توجهاتها تتضح فً السبعٌنات
و تسارعت وتابرها فً الثمانٌنات و أخذت تظهر مبلمحها الربٌسٌة مع بداٌة التسعٌنات
و التً من أبرزها)1( :

 عولمة النشاط اإلنتاجً،
 عولمة النشاط المالً و اندماج أسواق المال،
 تؽٌر مراكز القوى العالمٌة،
 تؽٌر هٌكل االقتصاد العالمً و سٌاسة التنمٌة،
 " كما أنه مع بداٌة ثورة المعلومات فً بداٌة التسعٌنات و التً كانت من أهم أسبابها ثورة
االتصاالت ،لم ٌعد نقل المعلومة من مكان إلى آخر فً العالم ٌحتاج إلى أكثر من ثوان ،ذلك أدى
إلى كسر الحواجز بٌن الشعوب .فؤصبح كل إنسان قادر على أن ٌحصل على أٌة معلومة
ٌحتاجها من أي مكان فً العالم دون رادع أو رقٌب فٌما ٌسمى بالقرٌة الكونٌة)2(".

 -2 -1-IIأدوات نشر العولمة :إذا كانت العولمة ظاهرة موضوعٌة فهً أٌضا نتٌجة لسٌاسات و
إرادات الحكومات و برلمانات الدول التً وافقت على القوانٌن و االتفاقات التً تلؽً الحدود و
تحرر حركة السلع و الخدمات و رإوس األموال فً األسواق العالمٌة .و هً أٌضا فكر إٌدٌولوجً
لٌبرالــً سخرت له مجموعة من األدوات من أجل المساعدة على نشر و تجسٌد سـٌـاسـات فـرضـت
علــى العـالم أحٌـانـا بالقـوة:
 -1-2 -1-IIالشركات المتعددة الجنسٌات :هً مجموعة من شركات تعمل فً مجال معٌن و فً
بلدان و أقالٌم مختلفة و التً اتحدت لتشكل شركة كبٌرة و ضخمة مقرها فً دولة معٌنة و مجال
عملها فً مختلؾ دول العالم لتشكل تٌارا اقتصادٌا كبٌرا ٌحد و ٌوقؾ عمل المإسسات الصؽٌرة.
.............................................................................................................
( - )1د فبلح خلؾ الربٌعً ،آثار العولمة االقتصادٌة على الهوٌة الثقافٌة ،مجلة العلوم اإلنسانٌة ،العدد  ،12أوت
 ،2004ص ،3-2على الموقعwww.ulu.net :
( - )2محمد محمد ،أٌة عولم نرٌد؟ ،مقال أصدر فً  ،2007/04/20ص 2على الموقع:
http:// www.blogifrance.com.
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كما ٌطلق علٌها الشركات العابرة للقارات و هً القوة المحركة للعولمة بشكل عام و لعولمة اإلنتاج
بشكل خاص ،هذه الشركات تواجه ركودا فً الطلب و ارتفاعا حادا فً كلفة الخدمات ،تنقل قواعد
إنتاجها إلى الدول النامٌة حٌث تشهد أسواق السلع و الخدمات نموا ملحوظا ،كما تسٌطر على ثلث
االستثمارات األجنبٌة المباشرة فً العالم و ثلثً التجارة الدولٌة فً مجال السلع و الخدمات)1(.

 -2-2 -1-IIمنظمة التجارة الدولٌة :هً منظمة منبثقة عن اتفاقٌة الؽات ) (GATTو هً تجسٌد
لبلتجاه البارز نحو محاولة تحوٌل االقتصاد العالمً إلى سوق واحدة ال تعرؾ الحواجز أمام حركة
السلع (مادٌة أو خدمٌة أو تكنولوجٌة) و حركة رأس المال ،و هو ما ٌتضمن تحوٌل العالم إلى عقل
قانونً واحد تتواجد فٌه القواعد الموضوعٌة التً تحكم المعامبلت التجارٌة و المالٌة الدولٌة)2(.

 -3-2 -1-IIصندوق النقد الدولً و البنك الدولً لئلنشاء و التعمٌر(ٌ :)3عد صندوق النقد الدولً و
البنك الدولً لئلنشاء و التعمٌر من أهم أدوات و أركان ترسٌخ مصطلح العولمة و النظام االقتصادي
المعاصر من خبلل برنامج التثبٌت االقتصادي أو التعدٌل الهٌكلً .حٌث ٌنصح البنك الدول التً
تعانً من بعض االختبلالت الهٌكلٌة أو التً تعانً من المدٌونٌة المرتفعة و تطلب االقتراض منه
بمعالجة المشاكل من خبلل:
 الحد من اإلنفاق العام على الصحة ،التعلٌم و الخدمات االجتماعٌة،
 التحكم بالسٌولة النقدٌة،
 العمل على تخفٌض مستوٌات األجور المحلٌة.
ثانً برنامج ٌقوم به البنك هو برنامج التكٌؾ الهٌكلً ،حٌث ٌعمل على المطالبة بتوسٌع القطاع
الخاص و الحد من الملكٌة العامة و أٌضا تحرٌر التجارة الخارجٌة ،زٌادة الصادرات ،تخفٌض
الرسوم الجمركٌة و التوسع فً تمثٌل الوكاالت األجنبٌة.
 -4-2 -1-IIثورة االتصاالت و المعلوماتٌة :تعد ثورة االتصاالت و المعلوماتٌة من أهم األدوات
التً تعتمد علٌها الدول الرأسمالٌة فً نشر سٌاساتها المتعولمة من خبلل جعل العالم كقرٌة صؽٌرة،
بحٌث أصبحت المعرفة هً القوة التً تحكم العالم لٌتحول االقتصاد العالمً من االستخدام
....................................................................................................................
( - )1د.عبد الهادي الرفاعً ،د.ولٌد عامر،سنان علً دٌب ،العولمة و بعض اآلثار االجتماعٌة و االقتصادٌة الناجمة
عنها ،مجلة جامعة تشرٌن للدراسات و البحوث العلمٌة ،سلسلة العلوم االقتصادٌة و القانونٌة  ،2005المجلد ،27
العدد  ،1ص ( 198بتصرؾ).
( - )2د.ناٌؾ ٌلوز ،حول العولمة ،مجلة المنهج ،العدد  18ربٌع  ،1999ص( 222بتصرؾ).
( - )3د.حازم البببلوي ،النظام االقتصادي المعاصر ،عالم المعرفة ،الكوٌت ،العدد  ،257ص .199 -198
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المكثؾ للرأس مال و العمالة إلى اقتصاد ٌعتمد على المعرفة بفضل ثورة المعلومات و الثقافة المتعددة
الوسابطٌ .تمٌز العالم الٌوم بسٌطرة ( )% 12من سكان العالم (الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،أوربا و
الٌابان ) على ( ) % 90من حجم التجارة العالمٌة ،كما لعب االنترنت و اإلعبلم الفضابً دور كبٌر فً
نشر القٌم و السلوك االستهبلكً الذي تعمل من أجل نشره قوى العولمة)1(.

 -3-1-IIأشكال أو أنواع العولمة:
 -1-3-1-IIالعولمة االقتصادٌة( :)2تعنً العولمة االقتصادٌة نظاما تجارٌا عالمٌا مفتوحا ،تزول فٌه
العوابق أمام حركة السلع و البضابع و الخدمات و عوامل اإلنتاج خاصة رأس المال عبر الحدود
الدولٌة و تؽدو فٌه التجارة الدولٌة الحرة و المتعددة األطراؾ هً القاعدة .و هذا ٌإدي فً النهاٌة
إلى تكامل اقتصادي عالمً متزاٌد فً أسواق السلع و الخدمات و رأس المال.
من أهم المبلمح الممٌزة للعولمة من الناحٌة االقتصادٌة)3(:

 االتجاه العالمً لمزٌد من التكتل و التكامل، تنامً دور المإسسات المالٌة الدولٌة،
 تدوٌل المشاكل االقتصادٌة مثل مشكلة التنمٌة المستدٌمة،
 تنسٌق السٌاسات على المستوى الكلً،
 تعظٌم دور الثورة التقنٌة و أثرها على االقتصاد العالمً و ظهور ما ٌسمى باقتصاد المعرفة.
 -2-3-1-IIالعولمة السٌاسٌة  :تتمثل فً النزوع نحو الدٌمقراطٌة و التعددٌة السٌاسٌة و حقوق اإلنسان
( )4و عولمة االٌدٌولوجٌا و المصالح المشتركة كالنموذج األوربً الذي ٌقوم أساسا على تخلً الدول
األوروبٌة الطوعً عن بعض مظاهر السٌادة لصالح كٌان أوروبً واحد و خلق البرلمان األوروبً
المشترك و فكرة الجٌش األوروبً المشترك و كذلك دول اآلسٌان و اتفاقٌاتها(.)5
................................................................................. ......................................................
( -)2(–)1د .عبد الهادي الرفاعً ،د.ولٌد عامر ،سنان علً دٌب ،العولمة و بعض اآلثار االجتماعٌة و االقتصادٌة
الناجمة عنها ،مجلة جامعة تشرٌن للدراسات و البحوث العلمٌة ،سلسلة العلوم االقتصادٌة و القانونٌة  ،2005المجلد ،27
العدد  ،1ص( ،200بتصرؾ).
( -)3د.حاكمً بوحفص ،العولمة االندماج السرٌع و المنافع المحدودة (حالة الدول النامٌة) ،مجلة العلوم اإلنسانٌة،
العدد  ،20ص ،12على الموقعwww.ulu.net :
( -)4د.فبلح خلؾ علً الربٌعً ،آثار العولمة االقتصادٌة على الهوٌة الثقافٌة ،مجلة العلوم اإلنسانٌة ،العدد 12أوت
 ،2004ص ،4على الموقعwww.ulu.net :
( )5محمد محمد ،أٌة عولمة نرٌد؟ ،مقال أصدر فً  ،2007/04/20ص 2على الموقع:
http:// www.blogifrance.com.
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 -3-3-1-IIالعولمة الثقافٌة و االجتماعٌة :تتمثل فً السعً نحو صٌاؼة ثقافة عالمٌة واحدة لها قٌمها و
معاٌٌرها (الثقافة الؽربٌة) تخترق الثقافات المختلفة ،بحٌث تحولها إلى توابع تسبح فً مدار هذه الثقافة
العالمٌة.
و بروز المنظمات األهلٌة ؼٌر الحكومٌة على الساحة السٌاسٌة العالمٌة كقوة فاعلة و مإثرة فً
المإتمرات العالمٌة كمإتمر "قمة األرض" فً رٌو دي جانٌرو و مإتمر السكان فً القاهرة و مإتمر
حقوق اإلنسان فً فٌٌنا...،جمٌع هذه المنظمات أخذت تعمل باستقبلل تام عن الدول التً لم تعد قادرة
على التحكم فً نشاط و عمل المنظمات.
 -4-3-1-IIالعولمة اإلعبلمٌة و االتصالٌة( :)1عولمة اإلعبلم هً سمة ربٌسٌة من سمات العصر
المتسم بالعولمة و هً امتداد أو توسع فً مناطق جؽرافٌة مع تقدٌم مضمون متشابه و ذلك كمقدمة
لنوع من التوسع الثقافً نتٌجة تطور وسابل اإلعبلم و االتصال التً جعلت باإلمكان فصل المكان
عن الهوٌة و القفز فوق الحدود الثقافٌة و السٌاسٌة و التقلٌل من مشاعر االنتماء إلى مكان محدود.
و من ثم فإن عولمة اإلعبلم توصؾ بؤنها عملٌة تهدؾ إلى التعظٌم المتسارع و المذهل فً قدرات
وسابل اإلعبلم و المعلومات على تجاوز الحدود السٌاسٌة و الثقافٌة بٌن المجتمعات بفضل ما تقدمه
التكنولوجٌا الحدٌثة و التكامل و االندماج بٌن هذه الوسابل بهدؾ دعم و توحٌد و جمع أسواق العالم
و تحقٌق مكاسب لشركات اإلعبلم و االتصال و المعلومات العمبلقة و هذا على حساب دور الدولة
فً المجاالت المختلفة.

 -4-1-IIآثـار العـولمـة على المحلٌـة(:)2
 –1-4-1-IIأثر العولمة على الفكر المحلً :تركت العولمة آثارا على الفكر المحلً من خبلل
النظم المعلوماتٌة و التكنولوجٌا و التواصل السرٌع ،بحٌث أدت وسابل اإلعبلم و المإتمرات و
الصحؾ و الكتابات و المإتمرات المحلٌة و اإلقلٌمٌة و الدولٌة إلى سرعة تبادل التطور فً الفكر
المحلً ،حٌث بدأت مفاهٌم الحكم و المركزٌة و البلمركزٌة تظهر و تطفو إلى السطح و تترك آثارا
على النظم المحلٌة.
......................................................................... .........................................................
( -)1د .حاكمً بوحفص ،العولمة و االندماج السرٌع و المنافع المحدودة ،حالة الدول النامٌة ،مجلة العلوم اإلنسانٌة،
العدد  ،20ص  ،14 -13على الموقع. www.ulu.net :
( -)2د .حسٌن األعرج ،تؤثٌرات العولمة على النظم المحلٌة ،التجربة الفلسطنٌة ،من ص ( 15 - 5بتصرؾ) ،على
الموقعwww.molg.gov.ps/studies/taatheerat :
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إن ما شهده العالم فً القرن األخٌر من مإتمرات و ما خصصته األمم المتحدة من خبلل مإسساتها من
دراسات و بحوث ،ترك أثرا إٌجابٌا فً إؼناء أدبٌات الفكر المحلً بشكل واضح ،مما جعل الدول النامٌة
تبدأ فً تبنً هذه األفكار فً نظمها و قوانٌنها و أنماط إدارتها فً البلدٌات و المجالس بشكل عام.
كما أن نواة الفكر المحلً فً ظل العولمة لم تعد محدودة بجؽرافٌتها و محٌطها و بٌبتها ،بل إن العصر
ٌشهد عهد دمج البلدٌات بعضها البعض لتكوٌن مدن كبرى و أقالٌم.
 -2-4-1-IIأثر العولمة على البناء الهٌكلً للنظم المحلٌة :لقد تركت هذه الظاهرة تؤثٌرا و تؽٌرا على
التسلسل الهرمً و البناء الهٌكلً للنظم المحلٌة و التخصص بٌن ما هو من اختصاصات المركزٌة و ما
هو من اختصاص البلمركزٌة .إن ما هو مطالب به حالٌا فً الخروج من إتباع أسلوب التسلسل الهرمً
و إمكانٌة الهٌبات و القفز عن ذلك من خبلل ما تتمتع به الهٌبات من تقنٌات و شبكات معلوماتٌة من
الوصول إلى األعلى أو األسفل ،حٌث لم تعد هناك قٌود مركزٌة و تسلسل رتبً واضح :فالهٌبات المحلٌة
فً العالم أصبحت تعمل على االتصاالت الداخلٌة و الخارجٌة دون الحاجة إلى التعقٌدات البٌروقراطٌة و
التحكم من قبل الوزارة المكلفة بها خاصة فً مجال االتصاالت و التوأمة و العمل المشترك بٌن
المحلٌات.
 –3-4-1-IIأثر العولمة على اختصاصات و صالحٌات النظم المحلٌة :إن التطور الهابل الذي حصل
فً السنوات السابقة فً مجال التنافس فً تقدٌم الخدمات بٌن القطاع العام و الخاص و كثرة التحدث عن
الكفاءة و الفاعلٌة و عن ندرة الموارد و التخفٌؾ من اآلثار البٌبٌة ،بدأ االلتفاؾ إلى أنماط كثٌرة إلدارة
الخدمات فً مإسسات الهٌبات المحلٌة و من هذه األنماط ما ٌعرؾ بالخوصصة
) . ( PRIVATISATION
ففً الوقت الذي تتجه فٌه النظم المحلٌة لتوسٌع دابرة اختصاصاتها و صبلحٌاتها و مناداتها لمزٌد من
البلمركزٌة و توسٌع مجال تقدٌم الخدمات كما و نوعا و كنتٌجة للعولمة و االنفتاح ،بدأ التحدث و العمل
على خصخصة الخدمات و المرافق البلدٌة ٌؤخذ وجوده حتى فً المجتمعات األقل تقدما سواء الخدمات
المركزٌة أو المحلٌة منها ( خوصصة قطاع الكهرباء ،المٌاه ،النظافة.)...،
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 –4-4-1-IIأثر العولمة على تشكٌل مجالس الهٌبات :أخذت العولمة عدة أشكال فً تؤثٌرها على آلٌة
التشكٌل لمجالس الهٌبات المحلٌة:
أ) -لٌس ببعٌد كانت مجالس الهٌبات المحلٌة تتشكل عن طرٌق التعٌٌن أو االنتخاب و فً بعض الحاالت
المزج بٌن الطرٌقتٌن ،فإن هذا األمر خاصة فً الدول النامٌة بدأ ٌؤخذ شكل االنتخابات و االبتعاد عن
التعٌٌن وذلك فً ظل انفتاح هذه المجتمعات على تجارب الدول المتقدمة و ذات الخبرة
الطوٌلة .ألن هذه الخبرات و التجارب لم ٌعد ٌقؾ أمامها أي حدود ،فالمواطن ٌشاهد ما ٌجري من قبل
هذه التجارب ،رؼم كونه ٌعٌش فً بلدة أو قرٌة تبعد آالؾ الكٌلومترات بٌسر و بؤقل كلفة.
ب) -توجه مجالس الهٌبات المحلٌة خاصة فً الدول المتقدمة ،إلى تخصٌص مساعدات لمثٌبلتها من
الهٌبات المحلٌة فً الدول األقل حظا فً التقدم  .و هذا دور جدٌد بدأت تلعبه مثل هذه الهٌبات فً ظل
العولمة و االنفتاح االقتصادي و الثقافً و االجتماعً....
ج) -الزٌادة الملحوظة فً المشاركة و اإلقبال المتزاٌد على االنتخابات و المشاركة فً تشكٌل المجالس
للهٌبات المحلٌة و ذلك من خبلل االهتمام بالنظم المحلٌة نتٌجة بروز أهمٌة و دور الهٌبات المحلٌة فً
مجال التنمٌة و التطوٌر فً ظل عولمة االقتصاد و السٌاسة و الثقافة.
 -5-4-1-IIاآلثار االقتصادٌة للعولمة على النظم المحلٌة:
إن الهٌبات المحلٌة تتؤثر فً ظل العولمة كونها المإسسات التً تعتمد الوضع االقتصادي العام ،فبالرؼم
من دورها الذي تلعبه فً التنمٌة ،إآل أنها مجال للتؤثر إٌجابٌا أو سلبا و تستجٌب للتؽٌرات االقتصادٌة
على المستوى القومً .حٌث جزء كبٌر من إٌراداتها ٌعتمد فً مصدره على الحكومة المركزٌة و
بالتالً على االقتصاد القومً.
كذلك أن هناك آثار سوؾ تتركها العولمة سواء فٌما ٌتعلق بفتح أسواق جدٌدة أو تؤثر نظام العمالة
( البطالة ) و ؼٌرها و ما ٌترتب علٌه من دفع تعوٌضات قد تتحملها البلدٌات تجاه مواطنٌها.
 -6-4-1-IIاآلثار االجتماعٌة للعولمة على النظم المحلٌة:
فً ظل التؽٌرات المتسارعة و فً ظل العولمة و ألنه لم تعد هناك الحدود المؽلقة و أن هذه البلدٌات
لٌست بمجتمعات مؽلقة ،بل هً مجتمعات مفتوحة فً األصل و أن هناك من التؤثٌرات الخارجٌة على
هذه المجتمعات ،فإن مظاهر التؽٌر سوؾ تنعكس على البلدٌات و المجالس المحلٌة و القروٌة من خبلل
التؽٌرات التً تحصل على ثقافة الفرد و اقتصادٌاته ،و لكونه هو نواة المجتمع ،فإن هذه االنعكاسات
الثقافٌة و االقتصادٌة على الفرد سوؾ تإثر على المجتمع المحلً الذي ٌعٌش فٌه.
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و من هذه المتؽٌرات التً قد نلمسها فً التؽٌر االجتماعً للمإسسات البلدٌة و القروٌة ما ٌلً:
 التؽٌر فً قٌم المإسسة المحلٌة و البلدٌة منها و القروٌة.
 التؽٌر فً أهدافها و نشاطاتها و دورها فً المجتمع المحلً.
 تؽٌر العبلقات بٌن األفراد و المإسسات مع بعضها داخل المإسسة المحلٌة.
و من أهم اآلثار االجتماعٌة التً سوؾ تتركها العولمة على المجتمعات سواء المركزٌة منها أو المحلٌة
و بشكل عام المجتمع فً هذه الدولة أو تلكٌ ،تلخص فً النقاط التالٌة:
 -)1أسواق العمل و التشغٌل ،حٌث ٌعتبر ذلك المصدر األساسً للكسب و المعٌشة و ما ٌترتب على
ذلك من تؽٌر فً قٌم الفرد و المجتمع و كذلك من تؽٌرات فً الهرم االجتماعً و التركٌبة االجتماعٌة و
بالتالً الوضع االقتصادي السٌاسً و العمل المإسساتً فً البلدٌات و الهٌبات المحلٌة.
 -)2ظهور مإسسات و تنظٌمات لمواجهة اآلثار سواء السلبٌة أو االٌجابٌة لظاهرة العولمة و ذلك من
خبلل اآلثار التً تركتها على سوق العمل و التشؽٌل.
 -)3ظهور مإسسات اجتماعٌة جدٌدة فً ظل ظهور اآلثار السلبٌة أو االٌجابٌة على حد سواء لظاهرة
العولمة مثل البطالة و التهمٌش االجتماعً و الفقر.
 -)4الحاجة إلى التطوٌر و البحث العلمً فً المجتمعات فً ظل العولمة و القدرة على مواكبة السرعة
و التؽٌرات و هذا ما ٌجعل الحاجة ملحة لدى القابمٌن على إدارة البلدٌات الستحداث دوابر الدراسات و
التخطٌط فً بلدٌاتهم .و فً هذا السٌاق فإن المجالس البلدٌة سوؾ تتؤثر بشكل واضح لما تتعرض إلٌه
من اختبلفات جذرٌة فً أسالٌب تنظٌم العمل و فً التركٌب المهنً للقوى العاملة وارتفاع معدالت
البطالة من جهة و ما قد ٌنشؤ من مجاالت عمل جدٌدة من جهة أخرى ،إضافة إلى فروقات فً مستوى
الدخل فالعولمة تتجه نحو تعمٌق ازدواجٌة الؽنى و الفقر عالمٌا و المزٌد من تهمٌش الفقراء داخل حدود
كل دولة فً نفس الوقت.
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 -2-IIالـتـنمٌـة المستـدامـةLE DEVELOPPEMENT DURABLE :
" تتسابق المجتمعات إلى وضع خطط تنموٌة بهدؾ النهوض بالبنٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة لرفع
المستوى المعٌشً لؤلفراد .إآل أن النمو السرٌع ؼٌر المتوازن ،ؼالبا ما ٌإدي إلى مشاكل بٌبٌة تزٌد
من بإس المجتمع المعنً بالتنمٌة .فالمشاكل البٌبٌة تتفاوت حسب مفهوم التنمٌة التً ٌتبناها المجتمع
و نموه االقتصادي و سٌاسته اإلدارٌة تجاه البٌبة "(.)1
و لقد أدى االرتباط الوثٌق بٌن البٌبة و التنمٌة إلى ظهور مفهوم للتنمٌة ٌسمى " المستدامة " التً
ٌرجع أصل هذه الكلمة إلى األنجلوسكسونٌة مرادفة لكلمة SUSTAINABLE

 DEVELOPMENTو تنمٌة قابلة لبلستمرار تهدؾ إلى االهتمام بالعبلقة المتبادلة بٌن اإلنسان و
محٌطه الطبٌعً و بٌن المجتمع و تنمٌته.
 -1-2-IIالبٌبة و التنمٌة مشوار طوٌل على طاولة الألمم المتحدة:
 -1-1-2-IIمإتمر ستوكهولم المعنً بالبٌبة البشرٌة :اجتمع ممثلون عن أزٌد من  113دولة فً
ستوكهولم فً ٌونٌو 1972م فً مإتمر لؤلمم المتحدة المعنً بالبٌبة البشرٌة ،أٌن بدأ العالم ٌعترؾ
بؤن المشكبلت البٌبٌة ال تنفصل عن مشكبلت الرفاهٌة البشرٌة و ال عن عملٌة التنمٌة االقتصادٌة
بصورة عامة.
و أن كثٌرا من األشكال الحالٌة للتنمٌة تنحصر فً الموارد الطبٌعٌة التً ٌعتمد علٌها حٌاة الناس.
إذ نجح المإتمر فً وضع البٌبة على جدول األعمال العالمً باعتماده لخطة عمل ستوكهولم ،و هً
أول خطة عمل عالمٌة بشؤن البٌبة .و بدأ البحث عن مفهوم جدٌد للتنمٌة أكثر تنوعا ٌتعلق بحدود
قاعدة الموارد الطبٌعٌة.
 -2-1-2-IIستوكهولم  :10 +احتفاال بالذكرى العاشرة النعقاد مإتمر ستوكهولم ،عقد مجلس إدارة
برنامج األمم المتحدة للبٌبة دورة استثنابٌة فً نٌروبً فً ماي 1982م ،حٌث تم اعتماد برنامج
مونتٌفٌدٌو لتطوٌر القانون البٌبً و استعراضه بشكل دوري لكً ٌستخدم كتوجٌه استراتٌجً لبرنامج
األمم المتحدة للبٌبةٌ ،عمل على تحفٌز تنمٌة المعاهدات الدولٌة و ؼٌر ذلك من االتفاقات فً مجال
البٌبة.
..................................................................................................................................
( – )1د .عبد هللا عبد القادر نصٌر ،البٌبة و التنمٌة المستدامة :التكامل االستراتٌجً للعمل الخٌري ،أبحاث و
دراسات مركز التمٌز للمنظمات ؼٌر الحكومٌة ،العدد ،2002 ،7ص ( 6بتصرؾ) ،على الموقع:
www.ngoce.org/index.htm
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 -3-1-2-IIاللجنة العالمٌة المعنٌة بالبٌبة :فً دٌسمبر 1983م طلب من اللجنة العالمٌة المعنٌة بالبٌبة
و التنمٌة أن تقترح استراتٌجٌات بٌبٌة طوٌلة األجل إلنجاز التنمٌة المستدامة بحلول عام  2000و ما
بعده.
كما طلب من اللجنة أن تنظر فً السبل و الوسابل التً ٌستطٌع المجتمع أن ٌعالج بها الشواؼل
المتعلقة بالبٌبة و التنمٌة بشكل أكثر فعالٌة .و قد أصدرت هذه اللجنة فً تقرٌر لها بعنوان " مستقبلنا

المشترك " و المعروؾ لدى العالم بتقرٌر " بروتبلند " إلى " أن هناك حاجة إلى طرٌق جدٌد
للتنمٌة ،طرٌق ٌستدٌم التقدم البشري ال فً أماكن قلٌلة أو لبضع سنٌن قلٌلة ،بل للكرة األرضٌة
بؤسرها وصوال إلى المستقبل البعٌد

")1(.

هذا التقرٌر هو ثمرة عمل دام ثبلث سنوات ،أعدته هذه اللجنة و نشر بؤكثر من  20لؽة و ٌكرس
مفهوم التنمٌة المستدامة دولٌا.
 -4-1-2-IIقمة األرض 1992م :فً ٌونٌو 1992م أي بعد  20سنة بالضبط عن مإتمر ستوكهولم،
اجتمع قادة العالم فً رٌو دي جانٌرو ممثلٌن ألكثر من  160دولة فً مإتمر لؤلمم المتحدة المعنً
بالبٌبة و التنمٌة ،أطلق علٌه تسمٌة " قمة األرض ".
إذ شكل المإتمر نقطة تحول هامة فً إعادة توجٌه السٌاسات الوطنٌة و الدولٌة صوب إدماج األبعاد
البٌبٌة فً األهداؾ االقتصادٌة و اإلنمابٌة.
انتهى المإتمر " بـاعـبلن رٌــو " بمثابة التزكٌة الرسمٌة لمفهوم التنمٌة المستدامة،
حٌث أصبح هذا المفهوم منذ أن عقد هذا المإتمر مرجعا لكل المإتمرات الدولٌة المنظمة تحت رعاٌة
األمم المتحدة :كمإتمر السكان فً القاهرة ،مإتمر كوبنهاجن حول التنمٌة االجتماعٌة ،مإتمر بكٌن
حول المرأة و مإتمر اسطنبول حول السكن و التجمعات البشرٌة و المدن.
..............................................................................................................
( – )1عبد السبلم أدٌب ،أبعاد التنمٌة المستدامة ،نشر على الموقعhttp://www.annahjaddimocrati.org :
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 -2-2-IIمفهوم التنمٌة المستدامة:
أ) -تعرٌؾ األمم المتحدة (تقرٌر بروتبلند) " :هً تنمٌة تستجٌب لحاجٌات األجٌال الراهنة دون
تعرٌض للخطر قدرة األجٌال القادمة لبلستجابة لحاجٌاتها أٌضا ".
ب) -تعرٌؾ منظمة السبلم األخضر " :تلبٌة احتٌاجات االنسان من خبلل التقدم االجتماعً و
االقتصادي و التقنً و المحافظة على نظم و موارد األرض الطبٌعٌة .و ٌعتمد تقدم العالم المستدام على
استمرار ذلك التقدم االقتصادي و االجتماعً و الثقافً و التقنً و استمرار تواجد الخدمات الطبٌعٌة من
البٌبة و هذا ٌستدعً المحافظة على موارد األرض الطبٌعٌة و عدم هدرها "(.)1

من هذٌن التعرٌفٌن ٌتضح أن فكرة التنمٌة المستدامة أضحت " فكرة أساسٌة ترتكز حول استمرارٌة
المجتمعات البشرٌة فً السعً لتحقٌق حٌاة أفضل ،و لكن ٌنبؽً على تلك المجتمعات إٌبلء األولوٌة
خبلل شروعهم فً هذا السعً إلى تلبٌة االحتٌاجات األساسٌة للفقراء ،واضعٌن فً االعتبار عدم إفساد
قدرة أجٌال المستقبل ")2(.

إذن التنمٌة المستدامة نمط جدٌد من التنمٌة ٌسعى إلى التوفٌق بٌن النجاعة أو المردود االقتصادي من
جهة و االعتبارات االجتماعٌة و البٌبٌة من جهة ثانٌة.
و بصفة عامة التنمٌة المستدامة هً التً تستجٌب لما ٌلً من الشروط:
 إشباع الحاجات الحالٌة مع األخذ فً االعتبار حاجات األجٌال البلحقة.
 التوفٌق بٌن التنمٌة االقتصادٌة و المحافظة على البٌبة.
 األخذ فً االعتبار البعد االجتماعً و اإلنسانً فً عملٌة التنمٌة :محاربة الفقر ،التفاوت و
التهمٌش..،

 -3-2-IIمن التنمٌة المستدامة بٌبٌا إلى التنمٌة البشرٌة المستدامة:
كثٌرا ما ٌس تخدم مفهوم التنمٌة المستدامة كمإشر ألهمٌة إتباع األسالٌب اإلدارٌة البٌبٌة ،إآل أن
حقٌقة المفهوم ال ٌقتصر على ذلك فقط ،بل ٌشمل التركٌز على إستراتٌجٌة إدارٌة اقتصادٌة

تتضمن منظورا بٌبٌا و اجتماعٌا و مإسسٌا قوامه التنمٌة البشرٌة.
...............................................................................................................
( –)1منظمة السبلم األخضر ،السبلم األخضر و التجارة المستدٌمة ،نشر على االنترنت بتارٌخ 2005/11/25م على
الموقعhttp://abd.friendsofdemocracy.net :
( -)2نزار قاسم محمد ،التنمٌة المستدامة :فكر حدٌث لعصر جدٌد ،نشر على الموقع
http://www.almadapaper.com
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مصطلح التنمٌة المستدامة جاء فً تقرٌر بروتبلند و بانعقاد مإتمر رٌو دي جانٌرو ،دعمته منظمة األمم
المتحدة للتنمٌة و ربطته باإلنسان ،لٌصبح هذا األخٌر محور التعارٌؾ المختلفة بشؤن التنمٌة المستدامة.
حٌث تتضمن " تنمٌة بشرٌة تإدي إلى تحسٌن مستوى الرعاٌة الصحٌة و التعلٌم و الرفاه االجتماعً
"(. )1

و من ثم وضعت األمم المتحدة تعرٌفا آخر للتنمٌة المستدامة قوامه اإلنسان هذا نصه:

" التنمٌة البشرٌة هً توسٌع الخٌارات المتاحة لجمٌع الناس فً المجتمع ،و ٌعنً ذلك أن تتركز
عملٌة التنمٌة على الرجال و النساء و بخاصة الفقراء و الفبات الضعٌفة ،كما أنه ٌعنً حماٌة فرص
الحٌاة لألجٌال المقبلة..و ...النظم الطبٌعٌة التً تعتمد علٌها

مخطط التنمٌة عبر العالم

شكل رقم 3

الـتركٌز ػٍـِ ٝـغبئـً
اٌــــــشفبٖ االعـزــّبػــٟ

1950

الحٌاة)2(".

1960

تجاهل هذا الجانب

 1970تخفٌف وطؤة 1980

الفقر

 1990التركٌز على جانب المشاركة الشعبٌة

المشاركة الشعبٌة تعنً" تنمٌة الناس من أجل الناس بواسطة الناس:)3( ".
تنمٌة الناسٌ :عنً االستثمار فً قدرات البشر ،سواء التعلٌم أو الصحة أو المهارات حتى ٌمكن العمل نحو منتوج خبلق.
التنمٌة من أجل الناس :تعنً كفالة توزٌع النمو االقتصادي الذي ٌحققونه توزٌعا واسع النطاق و عادال.
التنمٌة بواسطة الناس :إعطاء لكل امرئ فرصة المشاركة فٌها.
المصدر :انجاز الباحثة تلخٌصا للتقرٌر
األممً للتنمٌة البشرٌة لعام 1993

....................................................................................................................
( –)1منظمة السبلم األخضر ،السبلم األخضر و التجارة المستدٌمة ،نشر بتارٌخ  2005/11/25عل الموقع
http://abd.friendsofdemocracy.net
( -)2برنامج األمم المتحدة اإلنمابً ،تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام .1996
( -)3برنامج األمم المتحدة اإلنمابً ،تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام  ،1993مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت ،ص،3
على الموقعwww.caus.org.lb/ :
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و ذلك بجعل الهدؾ المحوري للتنمٌة ٌتمثل فً خلق بٌبة تمكٌنٌةٌ ،مكن أن ٌتمتع فٌها الجمٌع بحٌاة
طوٌلة و صحٌة و مبدعة .فٌصبح للتنمٌة جانبان:
 األول :هو تشكٌل القدرات البشرٌة مثل تحسٌن الصحة و المعرفة و المهارات.
 الثانًٌ :تمثل فً انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة فً المجاالت الشخصٌة أو اإلنتاجٌة أو الثقافٌة
أو االجتماعٌة أو السٌاسٌة.
و لكً تكون التنمٌة البشرٌة ناجحة ال بد من تواجد توازن دقٌق بٌن هذٌن الجانبٌن)1(".

 -4-2-IIأهداف التنمٌة المستدامة( :)2تهدؾ عملٌات التنمٌة إلى اآلتً:
 -)1تحقٌق الحٌاة الصحٌة والمنتجة لئلنسان.
 -)2تحقٌق العدالة االجتماعٌة و تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة.
 -)3كفالة االستدامة البٌبٌة وتوفٌر الحق لؤلجٌال القادمة فً الموارد الطبٌعٌة والثروات من خبلل
ترشٌد استؽبللها دون إسراؾ أو تبذٌر.
 -)4رفع المستوى المعٌشً لؤلفراد والقضاء على الفقر.
 -)5المشاركة الشعبٌة فً وضع السٌاسات ومراجعتها وصنع القرار.
 -)6إقامة شراكة عالمٌة من أجل التنمٌة.
 -5-2-IIخصابص عملٌات التنمٌة المستدامة)3( :

تتمتع التنمٌة المستدامة بمجموعة من الممٌزات والخصابص التً تمٌزها عن التنمٌة بمفهومها
التقلٌدي وهى:
 -1-5-2-IIاالستمرارٌة :والمقصود بها عملٌة االستدامة والتواصل فً التنمٌة ألنها معٌار نجاح العملٌة
التنموٌة فً تنمٌة المجتمع فً جمٌع مجاالته وتكامل جمٌع ؼاٌاته لتحقٌق النمو المنشود.
 -2-5-2-IIتنظٌم استخدام الموارد الطبٌعٌة :خاصة القابلة للنفاذ والمتجددة بما ٌضمن حق األجٌال
القادمة فٌها ،وذلك باستثمار المصادر المتجددة بمعدل مساو لمعدل ما ٌتجدد منها.
و أن ٌكون فً حدود قدرة البٌبة على استٌعابه ،واستثمار المصادر ؼٌر المتجددة بمعدل مساو لمعدل
اكتشاؾ بدابل متجددة.
....................................................................................................................
( –)1تقرٌر برنامج األمم المتحدة اإلنمابً ،تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام  ،1990نٌوٌورك ،جامعة أكسفورد ،الطبعة
العربٌة ،وكالة األهرام لئلعبلن ،القاهرة  ،1990ص .19
( - )3(-)2م .هبة عبد الرشٌد سٌد ،د .محمد أٌمن عبد المجٌد ،أ.د.عبد الرإوؾ على حسن ،د .ممدوح على ٌوسؾ،
مبلمح وأنماط التنمٌة المستدامة للمدن المصرٌة (تطوٌر مدٌنة قنا كنموذج بٌن التجربة والنتابج) ،المإتمر المعماري
الدولً السادس :الثورة الرقمٌة وتؤثٌرها على العمارة والعمران قسم العمارة – كلٌة الهندسة – جامعة أسٌوط 71 ،مارس
 ،5002على الموقعhttp://araburban.net/files.php ?f…el-Rasheed.zip :
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 -3-5-2-IIتحقٌق التوازن البٌبً :وهو المعٌار الضابط للتنمٌة المستدامة أي المحافظة على سبلمة
الحٌاة الطبٌعٌة ،وإنتاج ثروات متجددة ،مع االستخدام العادل للثروات ؼٌر المتجددة.
 -4-5-2-IIالتكامل :فالتنمٌة المستدامة ترتكز على تحقٌق التكامل والتبادل بٌن أهداؾ مختلفة لثبلث
أنظمة أساسٌة هً النظام االقتصادي ،النظام االجتماعً ،النظام البٌبً.
 -6-2-IIاألطراف المشاركة فً العملٌة التنموٌة (التنمٌة المستدامة) :سعًٌا لتحقٌق التنمٌة المستدامة
وتفعٌل دور المجتمع المدنً فٌها نستعرض األطراؾ المشاركة فً العملٌة التنموٌة ودور كل منها:
 -)1الحكومة المركزٌة :تختص الحكومة بمستوٌاتها المختلفة بالنواحً السٌاسٌة و توجٌه توزٌع الموارد
مع إعداد أطر العمل المنظمة والبلزمة لتنفٌذ المشروعات التنموٌة فً المجاالت المختلفة.
 -)2المحلٌات :وتمثل المستوى الحكومً ذو االتصال المباشر بالسكان ،وٌقع علٌه االلتزام الدستوري
بضمان إمداد السكان بالخدمات إما من خبللها أو عن طرٌق التعاون والمشاركة مع جهات خاصة
وؼٌر حكومٌة ،وؼالبًا ما ٌقتصر دورها على اإلدارة واإلشراؾ لضعؾ قدرتها التموٌلٌة باإلضافة
إلى العدٌد من المشاكل والمعوقات المحدة لقدرتها.
 -)3المنظمات ؼٌر الحكومٌة والقطاع الخاص :وتشمل الهٌبات واالتحادات التً ال تتبع األجهزة
الحكومٌة بمختلؾ مستوٌاتها والتً أنشبت لتحقٌق أهداؾ تنموٌة" كتوفٌر التموٌل ،ورأس المال
وتقدٌم العون و لٌس الربح ،وتضم العدٌد من الخبراء و المتخصصٌن فً شتى المجاالت
وؼالبًا ما ٌتمتع أعضاإها بالكفاءة و االلتزام.
 -)4الجمعٌات األهلٌة :وهى نوعٌة من المنظمات الرسمٌة أو ؼٌر الرسمٌة ٌتم إنشابها وإدارتها من
قبل المواطنٌن لتلبٌة احتٌاجاتهم االقتصادٌة واالجتماعٌة والمادٌة كتوفٌر وتحسٌن الخدمات
وهى ؼالبًا ما تكون ضعٌفة من الناحٌة التموٌلٌة وتفتقر للمهارات التخطٌطٌة الفعالة للتنمٌة
المحلٌة لكنها تضم مجال واسع من األنشطة " كالرٌاضة ،الصحة ،التوظٌؾ ،العقابد ،احتٌاجات
الشباب والمرأة.
 -)5القٌادات الشعبٌة واألهلٌة :والمقصود بها ممثلً الشعب المنتخبٌن وتتباٌن أدوارهم ومدى
تؤثٌرهم على المواطنٌن بالمنطقة ،تبعًا لتنشبة العضو الثقافٌة وشخصٌته وأسلوبه وخبرته فً
العمل القٌادي.
 -)6الجهات المانحة :هً الجهات الممولة لمشروعات التنمٌة سواء كانت محلٌة مثل الصنادٌق
االجتماعٌة للتنمٌة ،أو دولٌة مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمابً وٌكون لهذه الجهات ،شروط وضوابط
لتموٌل تلك المشروعات .أدى نتٌجة ؼٌاب المرونة فً التخطٌط والتنفٌذ وضعؾ اإلطار التنظٌمً الذي
تعانى منه أؼلب المحلٌات فً مختلؾ المستوٌات ألؼلب دول العالم إلى عدم نجاح بعض المشروعات
86

الحكومٌة رؼم توافر التموٌل و القوى العاملة والدعم القانونً والتشرٌعً .كما فشلت المنظمات ؼٌر
الحكومٌة والجمعٌات األهلٌة ،فً تنمٌة مشروعاتها رؼم توفر المرونة نتٌجة اعتماد هذه المنظمات على
مصادر تموٌل ؼٌر دابمة أو قصٌرة األجل ،مما ٌدعم فكرة أهمٌة التعاون (الشراكة) بٌن الجهات
المشاركة والمعنٌة بعملٌات التنمٌة لتحقٌق التكامل واالستدامة.
 -7-2-IIأجندة  21بداٌة تفكٌر عالمً فً أهمٌة المحلٌة:
خرجت قمة األرض برٌو بخطة عمل مكونة من أكثر من (  800صفحة ) عنونت بـ " أجندة  " 21فً
إشارة إلى القرن الواحد و العشرٌن و إلى المستقبل .و تضمن برنامج عمل الخطة سلسلة من الواجبات و
االلتزامات و الخطوات الواجب على المجتمع الدولً إتباعها و القٌام بها من أجل حماٌة البٌبة و
المحافظة علٌها .حٌث تإكد األجندة الـ  21العالمٌة أن السكان و االستهبلك و التكنولوجٌا هً العوامل
الربٌسٌة المتسببة فً التؽٌرات البٌبٌة  .و هكذا فهً تتمحور حول  3أهداؾ أساسٌة:
 مكافحة الفقر.
 المحافظة و التصرؾ الرشٌد فً البٌبة.
 النهوض بطرق تصرؾ تضمن مساهمة أكبر عدد ممكن من السكان فً الخٌارات التنموٌة.
و تقترح ذاتها سٌاسات و برامج من شؤنها دعم التوازن المستدٌم بٌن االستهبلك و السكان و
طاقة استٌعاب النظم الطبٌعٌة للحٌاة على البسٌطة ،علما بؤن هذه االقتراحات تتمحور حول
المبادئ التالٌة:
 مبدأ االندماج :تتعهد الحكومات بتبنً مقاربات جدٌدة تتمٌز بالتنسٌق بٌن مختلؾ القطاعات
و إدماج األبعاد البٌبٌة فً جمٌع المٌادٌن التنموٌة.
 مبدأ المشاركة  :ضرورة قٌام شراكة بٌن الحكومات و جمٌع المتدخلٌن فً المجاالت التنموٌة
كالقطاع الخاص و المنظمات ؼٌر الحكومٌة و الجامعة و مإسسات البحث العلمً و
المواطنٌن و كذلك مختلؾ الهٌاكل اإلدارٌة  .و تعد مشاركة هذه األطراؾ فً أخذ القرارات
الشرط األساسً الذي تحتمه التنمٌة المستدٌمة.
 مبدأ اإلعبلم :ال شك أن الجانب اإلعبلمً ٌعتبر حتمٌا فً هذا المسار على جمٌع المستوٌات
( الوطنٌة ،الدولٌة ،المحلٌة و الجهوٌة ).
 مبدأ المتابعة :هو األداة الفعالة لمراقبة األنشطة المنجزة و األهداؾ المرسومة لهاٌ .مكن هذا
المبدأ كافة المتدخلٌن فً المجاالت التنموٌة من استخبلص الدروس البلزمة من نتابج
األنشطة التً قاموا بتنفٌذها .كما ٌمكن هذا المبدأ من مزٌد من العمل على تعببة بقٌة
المتدخلٌن و إقحامهم فً أعمال مستقبلٌة لبلوغ التنمٌة األكثر استدامة.
و الدول الموقعة على هذا الجدول مدعوة إلدماج مبادئ خطته صلب مخططاتها التنموٌة الوطنٌة.
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ٌتكون جدول أعمال أجندة  21على  40فصبل مرتبا حسب المإشرات و الفاعلون و وسابل التدخل،
و دعا بوضوح جمٌع الجماعات لتبنً و لتفعٌل برامج محلٌة للقرن الواحد و العشرٌن.
و هكذا فإن الفصل  28قد أكد على أنه " ٌتوجب على جمٌع الجماعات المحلٌة خلق حوار مع السكان و
المنظمات المحلٌة و المقاوالت الحرة بؽرض تبنً برنامج عمل القرن  21على مستوى الجماعة."..
 -1-7-2-IIأجندة الـ  21المحلٌة :إن هذه األجندة هً " برنامج عمل استراتٌجً للتنمٌة المستدامة ،على
مستوى جماعة محلٌة ( حضرٌة أو رٌفٌة ) .و تمثل النتٌجة التً ٌفضً إلٌها مسار التشاور و التخطٌط
و التً ٌتم بلورتها فً وثٌقة مرجعٌة الستعماله من قبل المتصرفٌن و المتدخلٌن فً تنمٌة المجموعة،
فهً بذلك أداة للتخطٌط و لمتابعة و تنفٌذ األنشطة المعتبرة ذات أولوٌة من طرؾ المجتمع المحلً ")1(.

 -2-7-2-IIاألهــدافٌ :تمثل الهدؾ الربٌسً ألجندة  21المحلٌة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة من خبلل:
 - )1تحسٌن محٌط و جودة حٌاة المجموعة المحلٌة ووضع الحلول و المبادرات المبلبمة و البدٌلة
ألجل تنمٌة محلٌة مستدامة.
 – )2وضع رإٌة مستقبلٌة شاملة و كاملة للجماعة و التؤثٌر المتبادل لقطاعاتها.
 – )3األخذ بعٌن االعتبار البعد البٌبً فً جمٌع النشاطات المحلٌة.
 – )4تعببة جمٌع الفاعلٌن المحلٌٌن المعنٌٌن و تقوٌة قدراتهم.
 – )5إدماج المكونات االقتصادٌة و االجتماعٌة التً تهدؾ إلى محاربة التهمٌش و الفقر.
 -3-7-2-IIمكونات أجندة  21المحلٌة(ٌ :)2قع أساسا على عاتق فاعلً كل جماعة محلٌة تحدٌد مضمون
مشروعها للتنمٌة المحلٌة المستدامة ،وترتكز البرامج المحلٌة للقرن  21بصفة عامة على المحاور اآلتٌة:
 معرفة الوضعٌ ة البٌبٌة للجماعة و ذلك من خبلل القٌام بتشخٌص مدقق مع األخذ بعٌن االعتبار
نقط القوة و الضعؾ باإلقلٌم.
 التخطٌط لؤلعمال و المبادرات و تحدٌد االختٌارات و تحدٌد األولوٌات.
 تفعٌل أعمال التنمٌة المحلٌة المستدامة و خصوصا ذات السبقٌة.
ٌ جب أن تكون الحلول المتخذة أقل كلفة و مبلبمة للظرؾ المحلً و ذات طابع تجدٌدي بسٌط
وواضح.
 ضرورة شمل األنشطة لمجموع مظاهر التنمٌة المستدامة مع التركٌز على الرفع من نتابجها
االقتصادٌة و االجتماعٌة و آثارها التوضٌحٌة.
....................................................................................................................
( – )1دلٌل التخطٌط التشاركً المحلً للتنمٌة المستدامة ،تجربة األجندة  21المحلٌة بالجمهورٌة التونسٌة ،وزارة
الفبلحة و البٌبة و الموارد المابٌة ،دون سنة ،ص .6
( -)2لحو باعوان ،تفعٌل البرنامج المحلً  21بالمؽرب ،نشر بتارٌخ  2006/07/14على الموقع :
http ://www.tanmia.ma/
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 -3-IIالحــكـم الراشـد و التنمٌـة المحلٌـة:
الحكم الراشد أصبح كلمة مفتاح للتنمٌة الدولٌة و المحلٌة على حد سواء ،و الذي طبق فً جمٌع
القطاعات .هذا المفهوم ظهر فً أواخر الثمانٌنات ،فً وقت كانت عملٌة وضع برامج إعادة الهٌكلة قد
وجدت مصاعب حقٌقٌة ،شخصت كؤخطاء فً تسٌٌر الشإون العمومٌة ،نتٌجة عدم االتزان و ؼٌاب
الشفافٌة لدى الحكومات.
 -1-3-IIتعـارٌـف مخـتلفـة لـمضـمون واحـد:
 -1-1-3-IIتعرٌؾ البنك الدولً للحكم الراشد  " :1992هً الطرٌقة التً ٌمارس بها السلطة ألجل
تسٌٌر الموارد االقتصادٌة و االجتماعٌة ألي بلد بؽٌة التنمٌة.)1(".

إذن بالنسبة للبنك الحكم الراشد هو مرادؾ للتسٌٌر االقتصادي الصحً.
 -2-1-3-IIتعرٌؾ اللجنة المساعدة التابعة لمنظمة التعاون و التنمٌة االقتصادٌة):1995 (O.C.D.E.
اقترحت تعرٌفا أكثر شمولٌا " الحكم الراشد هو مجموع الطرق و المناهج المتعددة لتسٌٌر األعمال
المشتركة من طرؾ األفراد و المإسسات العمومٌة و الخاصة)2(".

 -3-1-3-IIتعرٌؾ منظمة األمم المتحدة " :الحكم الراشد هو ممارسة السلطة االقتصادٌة و السٌاسٌة و
اإلدارٌة ل تسٌٌر شإون بلد ما على كافة المستوٌات ،و ٌشمل الحكم اآللٌات و العملٌات و المإسسات التً
ٌقوم من خبللها المواطنون و الجماعات بالتعبٌر عن مصالحهم و ممارسة حقوقهم القانونٌة و الوفاء
بالتزاماتهم و تسوٌة خبلفاتهم)3( ".
 -2-3-IIاألبعاد األساسٌة للحكم الراشد:)4( :
 البعد السٌاسًٌ :عنً طبٌعة النظام السٌاسً ،شرعٌة التمثٌل ،المشاركة ،المساءلة ،الشفافٌة و
حكم القانون.
 البعد االقتصادي و االجتماعً :لما له من عبلقة بالسٌاسات العامة و التؤثٌر على حٌاة السكان و
نوعٌة الحٌاة و الوفرة المادٌة وارتباط ذلك بدور المجتمع المدنً و استقبللٌته.
....................................................................................................................
( -)2(،)1د .أخضر عزي ،د .ؼالم جلطً ،قٌاس قوة الدولة من خبلل الحكم الراشد ،مجلة العلوم اإلنسانٌة ،العدد،21
مارس  ،2005ص ،5على الموقعwww.ulu.net :
( )3وثٌقة للسٌاسات العامة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً ،إدارة الحكم لخدمة التنمٌة البشرٌة المستدامة ،1997 ،ص.8
( ) 4حسٌن شعبان ،الحكم الصالح (الراشد) و التنمٌة المستدامة ،اإلشكالٌات و التحدٌات ،مركز دمشق للدراسات النظرٌة
.2007
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 البعد التقنً و اإلداري :أي كفاءة الجهاز و فعالٌته ،فبل ٌمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون
االستقبلل عن النفوذ السٌاسً .و ال ٌمكن تصور مجتمع مدنً دون استقبللٌته عن الدولة و ال
تستقٌم السٌاسات االقتصادٌة و االجتماعٌة بؽٌاب المشاركة ،المحاسبة و الشفافٌة.
 -3-3-IIزواٌــا الـحـكـم الــراشــد:
 -)1وطـنـٌــة  :تشمل الرٌؾ و الحضر و جمٌع الطبقات االجتماعٌة و الفبات بما فٌها المرأة و
الرجل.
 -)2عــالـمـٌـــة :أي التوزٌع العادل للثروة بٌن الدول الؽنٌة و الدول الفقٌرة و عبلقات دولٌة تتسم
بقدر من االحترام و المشترك اإلنسانً و القواعد القانونٌة.
 -)3زمـنـٌـــة :مراعاة مصالح األجٌال الحالٌة و األجٌال البلحقة.
 -4-3-IIكــٌـف تـبـلــور الـمـصـطـلــح:
فً بداٌة السنوات التسعٌنٌة ،لما سقط نظام التنمٌة االشتراكٌة المتركز على الدولة و أصبح مٌزان التنمٌة
القابم على اقتصاد السوق هو الؽالب و شروع " برنامج األمم المتحدة اإلنمابً مند عام  1990على
إبراز منظور التنمٌة المستدامة و أبعادها المختلفة الجدٌرة بالنهوض باإلنسان و المجتمع و إصدار
التقارٌر السنوٌة بشؤنها .إال أن دلك المنظور بدأ ٌتؤثر تدرٌجٌا بالتؽٌرات الجذرٌة الحالٌة التً أفرزتها
العولمة و الفضاءات المصاحبة لها و التً فرضت ضرورة تطوٌر رإى و مفاهٌم جدٌدة للحكم تستجٌب
للتحوالت الجارٌة و تحقٌق أقصى قدر كاؾ من المرونة فً إشراك الجماهٌر بالمشروع المجتمعً و
ببرامج التنمٌة" ()1

عام  1997أصدر البنك الدولً تقرٌرا حول " التنمٌة فً العالم " تحت عنوان " الدولة فً عالم ٌتؽٌر"،
حٌث ٌبرز أهم وظابؾ الدولة فً نظام اقتصاد السوق االجتماعً ،و هو تصحٌح عٌوب السوق و
المساهمة فً تحقٌق العدالة و إرساءها بقسط كبٌر ....حٌث ٌمكن توضٌح هذا الدور كما ٌلً فً
الجدول ( رقم :)4

...................................................................................................................
( -)1الهٌبة الوطنٌة للمعلومات و التوثٌق ،تقرٌر التنمٌة البشرٌة فً لٌبٌا  ،2002الفصل األول ،البلمركزٌة و التنمٌة
البشرٌة :األبعاد و االتجاهات المعاصرة ،لٌبٌا على الموقع www.transparency.libya.com/
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وظابؾ الدولة فً نظام اقتصاد السوق

جدول رقم :4
 الربط بٌن نشاطات القطاع الخاصالوظٌفة
 تشجٌع األسواق.الفعلٌة
 و تجمٌع المتفرقٌن.المساهمة
الخارجٌة
وظابف فً التعلٌم
القاعدي و
وسطى
حماٌة
البٌبة

وظابف
دنٌا

-

تنظٌم االحتكار:
 تنظٌم الخدمات العامة( الماء ،الكهرباء،
االتصاالت و سٌاسة ضد
االحتكار)

إعادة التوزٌع:
 إعادة توزٌع الفاعلٌنالتغلب على سوء
المعلومة:
 تنظٌم التؤمٌن( المرض ،الحٌاة ،التقاعد
و المنح االجتماعٌة).
 تنظٌم مالً.حماٌة المستهلكٌن.

انتاج السلع و الخدمات العمومٌة:
الدفاع.
القانون و النظام.
حقوق التملك.
التسٌٌر الماكرو اقتصادي
الصحة العمومٌة

تـصـحـٌـح عـٌــوب الــسـوق

 -5-3-IIعناصر الحكم

حماٌة اجتماعٌة:
 منح إعادة التوزٌع. منح عابلٌة. -تؤمٌن البطالة.

حماٌة الفقراء:
 ارساء خطط مكافحةالفقر.
 -الحماٌة أثناء الكوارث.

إرســاء الـعـدالـة

الـراشـد)1(:

 -)1ممارسة الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة التً تإدي إلى المشاركة و تمثٌل الشعب و مراقبة الحكومة و
محاسبتها على التقصٌر
 -)2حماٌة حقوق اإلنسان بموجب تعرٌفها فً العهود و المواثٌق الدولٌة و عدم التمٌٌز بٌن
المواطنٌن بسبب العرق أو اللـون أو الجنس أو الدٌن.
 -)3احـتــرام حكم القانون و إدارة العدالة كما فً األطـر القانـونٌة و آلـٌات النـزاع القـانـونـً و حق
الـتـقـاضــً و استقـبللٌة الـقـضـاء و الـمـحـامـٌــن.
 -)4استقبللٌة المجتمع المدنً و فعالٌة دوره فً الحٌاة العامة.
 -)5إدارة حكومٌة سلٌمة للموارد الطبٌعٌة و البشرٌة ،بمـا فً ذلـك إدارة األمـوال الـعامـة و وجـود
إدارة حـكومٌـة تتسـم باالحتـراؾ و الحٌـادٌـة.
 -)6تفوٌض سلطة اإلدارات ؼٌر مركزٌة لحكومة فعالة و بمشاركة تامة من قبل المواطنٌن.
...............................................................................................................
( )1مركز الدراسات و البحوث ،ورقة عمل حول " دور المجالس التشرٌعٌة فً تعزٌز الحكم الصالح لبلرتقاء
بالتنمٌة فً كافة المجاالت ،مجلس النواب البحرٌنً ،2007 ،ص  ،4-3على الموقع:
www.nuab.gov.bh/
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شكل رقم :4

معاٌٌر تقدٌر الحكم الراشد لدى بعض المنظمات الدولٌة
اٌّؼب١٠ش اٌّؼزّذح ف ٟرمذ٠ش اٌحىُ اٌشاشذ ( اٌّؤششاد)

حُز٘ي حُي٢ُٝ

ٓ٘ظٔش حُظؼخ ٕٝحالهظٜخى ٝ ١حُظ٘ٔ٤ش

 كٌْ حُوخٕٗٞ حُٔٔخٝحس حُٔ٘خًٍش حُلَ ٙحُٔظٔخ٣ٝش ُالٓظلخىسٖٓ حُويٓخص.
 حُظٔؼ ٝ َ٤حُٔ٘خًٍش حُظ٘خكٔ٤ش حُ٘لخك٤ش -حُٔٔخءُش.

 ىُٝش حُوخٗ.ٕٞ اىحٍس حُوطخع حُؼخّ. حُٔ٤طَس ػِ ٠حُلٔخى. -هل ٞحُ٘لوخص حُؼٌَٔ٣ش.

حُزَٗخٓؾ حإلٗٔخثُ ٢ألْٓ حُٔظليس

 حُٔ٘خًٍش. كٌْ حُوخٕٗٞ حُ٘لخك٤ش. كٖٔ حالٓظـخرش. حُظٞحكن. حُٔٔخٝحس. حُلؼخُ٤ش. حُٔلخٓزش. -حَُإ٣ش حالٓظَحط٤ـ٤ش.

 -6-3-IIخـصابص الحـكم الراشـد:
 -)1المشاركة الشعبٌة الفاعلة :التً تضمن لجمٌع الرجال و النساء على حد سواء أن ٌكون لهم
صوت مسموع و مإثر فً اتخاذ القرار ،و مثل هذه المشاركة الواسعة المبنٌة على قاعدة شرعٌة
لحقوق اإلنسان التً تضمن حرٌة الرأي و التعبٌر.
 -)2حكم القانون و دولة المإسسات :و ذلك بتطبٌق األطر و النصوص القانونٌة بصورة عادلة و
دون أي إقصاء بٌن أفراد المجتمع و بشكل ٌشتق أصوله من قوانٌن السبلمة العامة و األمن
المجتمعً و حقوق اإلنسان.
 -)3الشفافٌة :لضمان التدفق و التبادل الحر للمعلومات بحٌث تكون المإسسات و معامبلتها و
حساباتها متاحة بصورة مباشرة لذوي الشؤن مما ٌإدي إلى توفٌر معلومات كافٌة و شاملة عن أداء
المإسسات العامة و الخاصة كً ٌمكن من متابعتها و مراقبتها.
 -)4الجاهزٌة و االستجابة :بحٌث تكون المإسسات الخدمٌة و القابمٌن علٌها فً خدمة الوطن و
المواطن.
 -)5التوجه نحو اإلجماعٌة :حٌث أن جمٌع المصالح الخبلفٌةٌ ،تم التوسط فٌها للوصول إلى إجماع
واسع حول ماذا ٌعنً النفع العام للوطن و للجماعات المحلٌة ،و ماذا تعنً السٌاسات و اإلجراءات
المتبناه لتحقٌق ذلك.
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 -)6العدل االجتماعً :بحٌث ٌكون لجمٌع المواطنٌن رجال و نساء الفرصة الحٌاتٌة لتحسٌن
أوضاعهم ،مع وضع سٌاسات أولوٌة الستهداؾ تحسٌن أوضاع الفبات المحرومة من أجل ضمان
إشباع حاجاتهم األساسٌة و ضمان أمنهم المجتمعً.
 -)7الكفاءة و الفعالٌة :للعملٌات و المإسسات العامة ،بحٌث تفرز مخرجات و نتابج لمقابلة حاجات
الجماهٌر مع االلتزام األكٌد و الصارم بتوظٌؾ الموارد الوطنٌة بالشكل األمثل و بما ٌضمن إعادة
إنتاجها و استدامتها.
 -)8المساءلة :لجمٌع متخذي القرار سواء فً إطار الدولة أو القطاع الخاص أو مإسسات المجتمع،
بحٌث ٌتعرضون للمحاسبة أمام الرأي العام و مإسساته دون استثناء.
 -)9الرإٌة اإلستراتٌجٌة :تتحدد الرإٌة التنموٌة من قبل مإسسات المجتمع و الدولة من خبلل
منظور بعٌد المدى لعملٌة التطوٌر المجتمعً و الحكم الصالح و التنمٌة البشرٌة ،مع توفٌر الوضوح
فً رسم البدابل و اختٌار األفضل من بٌنها الذي ٌؤخذ باالعتبار المتؽٌرات المحلٌة و الدولٌة الحالٌة
و مستقبلها فً المدى المنظور.
 -)10الشرعٌة :من أجل ضمان شرعٌة السلطة من خبلل أطر مإسسٌة و قانونٌة واضحة و من
خبلل القرارات المحددة التً تقرر المعاٌٌر المإسسٌة و العملٌات و اإلجراءات المقبولة و المتفق
علٌها اجتماعٌا.
 -)11الحرص فً التعامل مع الموارد :لضمان استؽبلل الموارد و تسٌٌرها و استخدامها بالشكل
الذي ٌساعد على رفع المستوٌات المعٌشٌة و الرفاه للمواطنٌن على امتداد أجٌال متعاقبة و االبتعاد
عن األنانٌة للجٌل الحالً.
 -)12البٌبة السلٌمة :لضمان حماٌة البٌبة و إعادة إحٌابها و تجدٌدها من خبلل تحقٌق االستدامة فً
االعتماد على الذات.
 -)13التمكٌن و االقتدار :جمٌع القواعد األساسٌة فً المجتمعٌ ،تم تمكٌنها من القوة و الفعل لتحقٌق
ؼاٌاتها المشروعة و أن ٌتم ضمان البٌبة المبلبمة لتعظٌم نجاحات تلك المبادرات و تحقٌق الوضع
األفضل للمجتمع.
 -)14الشراكة :الحكم الصالح ال ٌعنً بؤٌة حال استبثار الحكومة بإدارة شإون المجتمع ،حٌث أن
ذلك هو من مسإولٌة جمٌع الشرابح االجتماعٌة األساسٌة الفاعلة فٌه .و ٌتطلب ذلك توفٌر أطر و
آلٌات مإسسٌة لتحقٌق الشراكة بٌن القطاع العام و القطاع الخاص و مإسسات المجتمع.
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 -)15البلمركزٌة :الحكم الصالح ٌؤخذ باالعتبار التوزٌعات المكانٌة للجماعات المحلٌة ،و ٌإكد على
أن النظام اإلنسانً متعدد المسإولٌات بطبعه و ٌقترن بمبدأ التنظٌم الذاتً وفق تقرٌر المصٌر على
كل مستوى ،مما ٌستوجب االعتراؾ بذلك و وضع الجماهٌر فً مركز اتخاذ القرار المحلً من اجل
االعتماد على الذات و تحقٌق االستقبللٌة فً رسم السٌاسات و تحدٌد أهداؾ و برامج التنمٌة بما
ٌبلءم شروط الجماعة المحلٌة.
 -7-3-IIآلٌات تحقٌق الحكم الراشد على المستوى المحلً(:)1
إذا أردنا خلق نظام حكم رشٌد فً اإلدارة المحلٌة ،فإن األمر ٌتطلب تفوٌض الصبلحٌات لئلدارة
المحلٌة التخاذ القرارات المتعلقة بنشاطاتها باستقبللٌة تامة دون الرجوع إلى اإلدارة المركزٌة إآل فً
األمور التً تتطلب التنسٌق على المستوى الوطنً .و هذا ٌتطلب من اإلدارة المركزٌة المساعدة فً
بناء قدرات اإلدارة المحلٌة من خبلل مساعدتها فً إدارة شإونها وفقا لنظام و إجراءات فعالة
لتحقٌق أهدافها لتلعب هذا الدور بكفاءة و فعالٌة ،األمر الذي ٌتطلب التركٌز على النواحً التالٌة:
 -1إصدار نظام واضح لئلدارة المحلٌة منطلقا من النظام األساسً للحكم المحلً ٌحدد:
 العبلقة مع اإلدارة المركزٌة.
 دور المجلس التشرٌعً فً اإلدارة المحلٌة إن وجد.
 دور اإلدارة التنفٌذٌة فً اإلدارة المحلٌة.
 -2ضرورة تطوٌر الهٌاكل التنظٌمٌة لئلدارة المحلٌة و جعلها مبسطة وفقا الحتٌاجات االدارة
المحلٌة.
 -3تطوٌر اإلجراءات و تبسٌطها مع استخدام أسلوب الحكومة اإللكترونٌة لتوصٌل الخدمة للمواطن
بٌسر و سهولة.
 -4تطوٌر المهارات التخطٌطٌة و اإلدارٌة و المالٌة لكافة العاملٌن فً اإلدارة المحلٌة على كافة
المستوٌات بدءا بؤعضاء المجلس التشرٌعً ثم كافة المستوٌات فً اإلدارة المحلٌة.
 -5إٌجاد نظام خدمة مدنٌة خاص باإلدارة المحلٌةٌ ،ضمن بقاء العناصر المحلٌة الجٌدة فً مناطقها
و ٌضمن والبها لئلدارة المحلٌة .و أن ٌبنى هذا النظام على مبدأ ضمان الشفافٌة و إتاحة الفرص
المتساوٌة للمتقدمٌن للوظابؾ ،و أن تتوفر فٌه الحوافز التً تشجع بقاء موظفً اإلدارة المحلٌة فً
وظابفهم.
...............................................................................................................
( -)1د .محمد عبد الرحمن الطوٌل ،ا لتوجهات اإلستراتٌجٌة الجدٌدة فً العبلقة بٌن اإلدارة المركزٌة و اإلدارة
المحلٌة فً عصر العولمة ،محاضرة مقدمة فً إطار ملتقٌات المنظمة العربٌة لئلدارة ،ص .14 -13
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 -6التوسع فً خلق نظام معلومات فعال ٌساعد فً عملٌة تخطٌط المشارٌع و متابعتها و ٌتٌح
للمواطنٌن االطبلع على كافة القرارات التً تتخذها اإلدارة المحلٌة و متابعتها.
 -7خلق و تعزٌز مفهوم تقدٌم الخدمة الممٌزة للمواطنٌن لدى موظفً الخدمة المدنٌة المحلٌة و جعل
تقدٌم الخدمة المتمٌزة هدفا استراتٌجٌا من أهداؾ اإلدارة المحلٌة.
 -8تكرٌس مبدأ أن اإلدارة المحلٌة هً المخططة و المشرفة على تقدٌم الخدمات المحلٌة و ترك
التنفٌذ للقطاع الخاص كلما كان ذلك ممكنا.
 -9وضع معاٌٌر واضحة و دقٌقة لقٌاس أداء اإلدارة المحلٌة لٌس كإنجازات فقط و لكن كنتابج
مإثرة على تطوٌر المستوى السٌاسً و االقتصادي و الثقافً و االجتماعً و الصحً للمواطن فً
منطقته.
 -10إٌجاد األجهزة و النظم و اإلجراءات القادرة على تطبٌق مبدأ المساءلة اإلدارٌة على كافة
العاملٌن فً اإلدارة المحلٌة دون تمٌٌز بما ٌضمن محاربة الفساد السٌاسً و اإلداري بكافة أشكاله و
صوره.
خبلصة القول :أن الحكم الراشد ٌنتج انطبلقا من تفاعل العناصر الثبلثة األساسٌة
 الدولة :تشمل المإسسات السٌاسٌة و مإسسات القطاع العام و هنا مدى فعالٌة الدولة فً مجالخدمة احتٌاجات شعبها.
 القطاع الخاص :المإسسات الخاصة( فً مجاالت التصنٌعو التجارة و المصارؾ و التعاونٌات و )....باإلضافة إلى القطاع ؼٌر الرسمً فً السوق.
 -المجتمع المدنً :الذي ٌقع بٌن الفرد و الدولة،

ٌَٗ ٍهْ 5

فٌضم األفراد و الجماعات ( المنظمة و ؼٌر
المنظمة) التً تتفاعل اجتماعٌا و سٌاسٌا

حُيُٝش

و اقتصادٌا ،و التً تضبط تفاعبلتها القواعد
و القوانٌن الرسمٌة و ؼٌر الرسمٌة

حُٔـظٔغ
حُٔيٗ٢

حُوطخع
حُوخٙ

الحكم الراشد ٌبدأ من الدولة
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خــالصــة الــفـصــل:
" ٌعتبر موضوع التنمٌة من بٌن أهم المواضٌع التً تلقى اهتمام الباحثٌن فً المٌادٌن السٌاسٌة،
االقتصادٌة و االجتماعٌة ،لذلك اعتبرته المنظمات الدولٌة و على رأسها هٌبة األمم المتحدة فً عام
 1986م حقا مكرسا لدى الشعوب كغٌره من الحقوق األخرى .فبعد أن كان الحدٌث عن التنمٌة
االقتصادٌة الشاملة ،أصبح الكالم اآلن عن التنمٌة البشرٌة و مقاٌٌسها و التنمٌة اإلدارٌة و
أبعادها)1(".

" و أمام موجة العولمة أٌن االنفتاح على العالم بحركات متدفقة ثقافٌا و اقتصادٌا و سٌاسٌا و
تكنولوجٌا ،حٌث أصبح التعامل مع عالم ٌتالشى فٌه تؤثٌر الحدود الجغرافٌة و السٌاسٌة ،فؤمام رأسمال
ٌتحرك بغٌر قٌود و بشر ٌنتقلون بغٌر حدود و معلومات تتدفق بغٌر عوابق حتى تفٌض أحٌانا عن
طاقة االستٌعاب و هذه ثقافات متداخلة و أسواق تقاربت أو اندمجت و هذه دول تكتلت فؤزالت حدودها
االقتصادٌة و الجغرافٌة و شركات تكتلت فتبادلت األسواق و المعلومات و االستثمارات عبر الحدود و
هذه منظمات مإثرة عالمٌا مثل البنك الدولً و صندوق النقد الدولً و وكاالت متخصصة لألمم
المتحدة تإثر بدرجة أو بؤخرى فً اقتصادٌات و عمالت الدول و مستوى ظروف معٌشة الناس عبر
العالم.
لٌتغٌر بذلك مفهوم التنمٌة لتصبح تستهدف تعظٌم مخرجات منظومة بناء المجتمع باالستغالل األمثل
للموارد الذاتٌة فً ضوء سٌاسات عامة و عن طرٌق عملٌات تنظٌمٌة تعتمد على الخبرة و التجربة و
المعرفة و العالقات اإلنسانٌة "(" ،)2أي أن الهدف الشامل للتنمٌة هو زٌادة الحقوق االقتصادٌة و
السٌاسٌة و المدنٌة لكل الناس بغض النظر عن الجنس و الفبات العرقٌة و األدٌان و البلدان"(.)3

.............................................................................................................................
( )1محمد خلٌفة ،إشكالٌة التنمٌة و الحكم الراشد فً الجزابر ،قسم العلوم السٌاسٌة ،كلٌة الحقوق ،جامعة جٌجل.
( )2د .محمد مصطفى الهمشري ،د .محمد فتحً عارؾ ،نحو التنمٌة العمرانٌة المستدامة فً تخطٌط القرٌة
المصرٌة فً ضوء المتؽٌرات العالمٌة و العولمة ،ص ،1دون سنة.
( )3البنك الدولً ،تقرٌر التنمٌة فً العالم  ،1991ص .49
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إذ ال توجد إستراتٌجٌة إنمابٌة مناسبة لجمٌع البلدان ،و مع ذلك ال بد لإلستراتٌجٌة اإلنمابٌة من تناول
مكونات المجتمع ألنها معنٌة بتحوٌل سلـوكه من تقلٌدي إلى حدٌث .حٌث أن المجتمع قابم على خمسة
مكونات هً القطاع الخاص و القطاع العام و الجماعة و العابلة و الفرد ،باإلضافة إلى مقومات هً
الموارد ،إدارة االقتصاد و إدارة المعرفة.
ٌَٗ ٍهْ 6
الدولة
Etat
تنمٌة على صعٌد دولً
International

اٌغٛق
Marché

المجتمع
Société

ِشاػبح اٌج١ئخ
Prendre en
considération de
l’environnement

البٌبة

تنمٌة مستدٌمة
Développement
Durable

االندماج فً العولمة
Intégration
dans la
Mondialisation

Environnement

الدولة
Etat
تنمٌة محلٌة
Développement
Local

القطاع الخاص
Le Privé

المجتمع المدنً
Société Civil

التكامل المحلً
Complémentarité
Locale

حُٜٔيٍ ٖٓ :حٗـخُ حُزخكؼش
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خــالصــة الـبــاب األول
" ...الحكم المحلً و اإلدارة المحلٌةٌ ،حظى باهتمام متزاٌد من قبل حكومات كل من الدول المتقدمة و
النامٌة على حد سواء ،و تعود أسباب ذلك إلى تغٌر أهداف الدول عما كانت علٌه فً السابق ،إضافة
إلى ما تقوم به من نشاطات و ما تقدمه من خدمات ،بعد أن كانت مقتصرة فً السابق على المحافظة
على األمن و النظام و تقدٌم بعض الخدمات البسٌطة)1(" .

" إن الالمركزٌة فً إدارة الشإون المحلٌة تساعد على حسن استخدام الموارد المتاحة بما ٌخدم و
ٌساهم فً تنمٌة المناطق ال سٌما عند توفر الشروط الالزمة لنجاح الالمركزٌة ،كما أنها تجعل المناطق
المحلٌة قادرة على تذلٌل العقبات و إٌجاد الحلول التً تإثر و تعترض سٌر العمل ألنها على دراٌة أكثر
بظروف المناطق و مشاكلها ،كما أنها تستطٌع توجٌه و تعببة سكان تلك المناطق للمشاركة فً إقامة
و إنجاز العدٌد من المشارٌع التنموٌة.
كما تساعد الالمركزٌة فً إدارة الشإون المحلٌة على حسن تحصٌل الموارد مثل الضرابب و الرسوم
المختلفةٌ ،ضاف إلى هذا أن القدرة التً تتمتع بها اإلدارات المحلٌة الالمركزٌة فً إدارة شإون
مناطقها ٌساعد على ترسٌخ االستقرار السٌاسً و الوحدة الوطنٌة بسبب حق توزٌع الموارد و تحقٌق
مصالح الفبات االجتماعٌة المحلٌة ،و ٌنعكس هذا على أداء اإلدارة المركزٌة ،فكلما أحسنت اإلدارة
المحلٌة الالمركزٌة تسٌٌر الشإون المحلٌات و تمت االستجابة لمتطلبات التنمٌة أدى ذلك إلى زٌادة
الرضا عن الحكومة المركزٌة)2(".

و مع عرضنا لنماذج دول فً انتهاج الالمركزٌة نستخلص وجود المركزٌة محدودة و المركزٌة إدارٌة
واسعة ( الحكم المحلً ) فً الدول البسٌطة و الالمركزٌة السٌاسٌة فً الدول االتحادٌة.
تمثل فرنسا بلد الالمركزٌة اإلدارٌة المحدودة و هو النظام القابم على الجمع بٌن انتخاب أعضاء
المجالس المحلٌة و تعٌٌنهم.
....................................................................................................................
( -)1د.فوزي عبد هللا العكش ،الحكم المحلً...و اإلدارة المحلٌة ،األسس و التطبٌقات ،مجلة المدٌنة العربٌة ،العدد ،8
( -)2د .مصطفى
السنة الثانٌة ،أفرٌل  ،1983ص .44
جلٌل إبراهٌم ،آلٌات إعداد و تنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة فً ضوء البلمركزٌة ،مقالة نشرت على
الموقع www.4geography.com/vb/
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أما انجلترا فهً مهد نظام الحكم المحلً و الذي ٌستند على انتخاب هٌبات الوحدات المحلٌة من قبل
المواطنٌن و تتمتع هذه الهٌبات بصالحٌات واسعة فً شتى المجاالت.
و ٌندمج نظام الحكم المحلً على االندماج الوطنً لهٌبات الوحدات اإلدارٌة المحلٌة بواسطة إقامة حكم
محلً تمثٌلً على مستوى النظام السٌاسً فً الدولة بؤكملها و ٌعتبر هذا المنطلق األساسً لنظام
الالمركزٌة.)1(".

و خالصة القول أنه " مهما كان نظام الحكم المحلً المطبق فً دولة ما ،سواء أكان مطلقا استبدادٌا
أو حكم طبقة معٌنة أو حكما دٌمقراطٌا أو خلٌطا منها جمٌعا ،فهو ٌعكس مظاهر مشتركة :فالدول
جمٌعها المتقدمة منها و النامٌة و التً تتبع منها النهج الغربً اللٌبرالً الدٌمقراطً ،تتسم بممارسات
و مزاٌا أساسٌة للحكم الذاتً المحلً ٌختلف عن تلك الدول االشتراكٌة السابقة ،إذ أن نظام الحكم
المحلً هنا ٌمثل جزءا من سٌاسة الدولة.
أما الدول النامٌة ،فلها شكل مشترك و هو أن أجهزة الحكم المحلً مإسسة من األعلى و معظمها إما
مؤخوذ من أحد النمطٌن الغربً أو الشرقً أو كلٌهما.
و على كل فإنّ التصنٌف ٌعكس عالمٌة الحكم المحلً ،و الذي ٌؤخذ درجات متفاوتة من االستقالل
الذاتً سٌاسٌا و إدارٌا و مالٌا ...فهناك عوامل مشتركة تحدد شكل و مزاٌا و مهام و عالقات النظام...
و هنالك التارٌخ و الثقافة و االقتصاد و السٌاسة و التوزٌع الجغرافً و السكانً)2(".

و ألجل هذه األهمٌة تحظى اإلدارة المحلٌة بمركز هام فً نظام الحكم الداخلً ألي دولة ،كما تقوم بدور
فعال فً التنمٌة القومٌة لقربها من المواطنٌن .هذا القرب ٌجعلها األقدر على إدراك طبٌعة الظروف و
الحاجات و األمانً المحلٌة ،كما ٌمنحها دعما ضرورٌا لحشد الطاقات و تعببة الموارد ،و ٌهٌا لها
فرص النجاح فً تنفٌذ السٌاسات القومٌة لتصبح واقعا ملموسا ٌحقق تطلعات الجماهٌر.
....................................................................................................................
( -)1قابد محمد طرٌوش ردمان ،الحكم المحلً التارٌخ و األفاق فً الٌمن ،الحوار المتمدن ،العدد  2108بتارٌخ
 2007/11/23على الموقع www.ahwar.org/debat/ :
( -)2م /محمد عبد هللا المؽربً ،نظرٌة اإلدارة المحلٌة ،المنتدى العربً إلدارة الموارد البشرٌة نشرت بتارٌخ
 2009/06/26على موقع مدونات مكتوبwww.maktoobblog.com/ :
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و من ث ّم تعتبر اإلدارة المحلٌة بمثابة قناة تنقل مشكالت المجتمع المدنً و حاجاته من جانب و تعٌد
إلى هذا المجتمع حل هذه المشكالت و أسالٌب الوفاء بالحاجات من جانب آخر.
و كما هو مقر به و متفق علٌه فً الفقه و القضاء اإلداري ،تتمتع اإلدارة المحلٌة بالشخصٌة المعنوٌة
ٌصاحبه االعتراف بالذمة المالٌة المستقلة ،و هذا ٌعنً توفٌر موارد مالٌة خاصة باإلدارة المحلٌة
تمكنها من تنفٌذ االختصاصات الموكلة إلٌها و إشباع حاجات المواطنٌن فً نطاق عملها و تمتعها بحق
تملك األموال الخاصة  Domaine privéو األموال العامة  Domaine publicو عدم إمكانٌة
استعمال أموالها من قبل السلطة المركزٌة أو أٌة هٌبة أخرى إال بإذنها.
و ٌعرف التموٌل المحلً بؤنه كل الموارد المالٌة المتاحة و التً ٌمكن توفٌرها من مصادر مختلفة
لتموٌل التنمٌة المحلٌة على مستوى الجماعات المحلٌة بصورة تحقق أكبر معدالت التنمٌة عبر الزمن
و تعظم استقاللٌة الجماعات المحلٌة عن السلطة المركزٌة فً تحقٌق تنمٌة محلٌة منشودة.
من خالل هذا التعرٌف ،تتضح العالقة الطردٌة بٌن التنمٌة المحلٌة و التموٌل المحلً :فكلما زاد
التموٌل المحلً زادت معدالت التنمٌة هذا من جهة ،و كلما زاد التموٌل المحلً زادت درجة استقاللٌة
اإلدارة المحلٌة من جهة ثانٌة و بالتالً ٌمكن أن ٌالحظ من هذه العالقة الطردٌة ،أن التموٌل المحلً
الذاتً قد تقاس به درجة االستقاللٌة المالٌة.
و حسب التقسٌم الكالسٌكً ،فإن مصادر التموٌل المحلً تنقسم إلى:
*موارد مالٌة ذاتٌة و المكونة من:
 الموارد الناتجة عن الضرابب و الرسوم ( مداخٌل الجباٌة و الرسوم ). الموارد الخاصة الناتجة عن تشغٌل و استثمار المرافق المحلٌة ( مداخٌل الممتلكات )*موارد مالٌة خارجٌة ( تموٌل خارجً ):
 إعانات الدولة، القروض المحلٌة، موارد أخرى.فالتنمٌة المحلٌة تعد بمعناها الواسع ،مسإولٌة مشتركة بٌن السلطات المحلٌة و أفراد المجتمع ،و تقع
على الجهات المحلٌة إمكانٌة تحرٌك المشاركة و تكرٌس الجهود و اإلمكانٌات المالٌة و البشرٌة
المتوفرة لدى المجتمعات المحلٌة.
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و على ذلك فإن قٌاس مدى نجاح الجهات المحلٌة و كفاءتها بمقدار ما تحققه من مشروعات بالجهود
الذاتٌة ،و أثرها الفعال فً توثٌق الصلة بٌن األهالً و المشروعات المحلٌة ،مما ٌعمل على تنمٌة
الشعور بالمسإولٌة الجماعٌة و حق األفراد على المساهمة فً إقامة المشروعات الخدمٌة و اإلنتاجٌة.
و لهذا األمر ٌرتبط مفهوم التنمٌة المحلٌة على مستوى المحلٌات بضرورة و جود هٌكل تموٌل محلً
ٌإدي إلى تعظٌم معدالت التنمٌة المحلٌة فً جمٌع المجاالت االقتصادٌة االجتماعٌة و السٌاسٌة.
" فالتنمٌة المحلٌة ال تنجح إال من خالل تكامل الجهود بٌن المجتمع المحلً و كل ما تؤتى من طاقة
بشرٌة و مادٌة و معنوٌة محلٌة و بٌن الجهود الحكومٌة بكل ما ٌمكن إعطاءه من طاقة بشرٌة فنٌة و
تقنٌة و أٌضا مالٌة ....إذ ٌمكن أن نوضح العالقة بالشكل (رقم  ،)7حٌث ٌوضح كٌف أن التنمٌة
المحلٌة تنبع من وجود موارد نادرة و محدودة و فً نفس الوقت هناك تزاٌد مستمر و متغٌر
للحاجٌات .و هو ما ٌتطلب إدارة للتنمٌة المحلٌة و بالتالً التخطٌط لها و إعداد المجتمع المحلً لتقبل
الخطة ،مع المسح الشامل الحتٌاجات المجتمع و موارده األساسٌة أي ضرورة توفٌر البٌانات.
ثم توضع خطة التنمٌة المحلٌة موضع التنفٌذ ،ثم متابعتها و مراقبتها ،حتى ٌتسنى تحقٌق أهداف هذه
الخطة بنسبة  % 100أو أقل من ذلك أو أكثر.
و من جانب آخر ٌوضح الشكل كٌف أن التنمٌة المحلٌة تقوم على أساسٌن هما المجتمع المحلً و
مشاركت ه الشعبٌة و الحكومة الممثلة فً اإلدارة المحلٌة و األجهزة التنفٌذٌة و ٌكونان معا نظام إدارة
بشقٌه الشعبً و التنفٌذي.)1(".

....................................................................................................................
( -)1د.عبد المطلب عبد الحمٌد ،التموٌل المحلً و التنمٌة المحلٌة ،مصر  ،2001ص ( 18-16بتصرؾ).
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شكل رقم 7

اٌـــــزـٕـّـ١ــخ اٌّحـــٍـــــ١ــــخ
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تعببة مالٌة و

حُٔـظٔغ حُٔلِ٢

جهود تنفٌذٌة حكومٌة

بشرٌة

حُلٌٓٞش

ٗظخّ

نظام اإلدارة المحلٌة

ٗؼز٢

استمرارٌة  -فعالٌة  -كفاءة

ط٘ل١ٌ٤

ال نجاح
لهذا
النظام
إآل
بالتموٌل
المحلً
المصدر :عبد المطلب عبد الحمٌد ،التموٌل
المحلً و التنمٌة المحلٌة ص  +17إضافات
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و للوصول إلى إدارة محلٌة ذات كفاءة و فعالٌة ،ال بد من التجنٌد الشعبً الذي ٌكشف عن تموٌال
محلٌا للتنمٌة المحلٌة .و هذا ال ٌتؤتى إال من خالل تعببة الموارد المحلٌة بؤقصى الجهود الممكنة،
تتوازى معها جنبا إلى جنب الجهود الحكومٌة التً تسفر عن تدفقات من الموارد المالٌة المحلٌة
المخصصة فً المٌزانٌة المحلٌة.
و ٌمثل هٌكل التموٌل المحلً الرسمً الذي ال ٌعظم عابد و ال أرباح التنمٌة المحلٌة ،إال إذا كان هناك
تموٌال متزاٌدا من الجهود الشعبٌة الذاتٌة النابعة من المشاركة المحلٌة فً التنمٌة المحلٌة.
" و لقد كشفت العولمة عن ضرورة تدعٌم التنمٌة المحلٌة و تعمٌقها و التركٌز على محلٌة النشاط
االقتصادي بطرٌقة تشجع على االستجابة للعولمة ،و ذلك بالتركٌز على التموٌل المحلً بؤنواعه
لٌصبح الدعامة الربٌسٌة التخاذ قرارات التنمٌة.
إذ لكً تتحقق التنمٌة المحلٌة بمعدالت مرتفعة و بؤفضل صورة ممكنة ،فإنها تكون بالضرورة بحاجة
إلى تدفقات للموارد المالٌة بشكل مستمر و متزاٌد فً نفس الوقت ،و هذا ٌرجع إلى عدة عوامل:
 -)1إن توافر الموارد المالٌةٌ ،عتمد أساسا على العنصر المالً ذو األهمٌة البالغة فً اتخاذ القرارات
الالزمة لتنمٌة المجتمعات المحلٌة.
 -)2ارتفاع تكلفة تقدٌم الخدمات و إقامة مشروعات التنمٌة المحلٌة.
 -)3تزاٌد االتجاه إلى االعتماد الذاتً فً تموٌل التنمٌة المحلٌة ،إذ إن نجاح اإلدارة المحلٌة فً أداء
دورها فً تعببة المزٌد من الموارد المحلٌة و التقلٌل من حجم اإلعانات الحكومٌةٌ ،دفع المواطنٌن
المحلٌٌن إلى كسب الثقة و بالتالً التطلع إلى المزٌد من المساهمة فً تموٌل احتٌاجاتهم"(.)1

"فؤمام الثورة الكبٌرة التً خلفتها العولمة فً " مفاهٌم الحدود القطرٌة و التنظٌمٌة و الثقافٌة و
االجتماعٌة و السٌاسٌة و التً كانت بدورها ولٌدة التطورات التكنولوجٌة الكبٌرة فً مجال النقل
و االتصاالت التً لم تستطع حدود الدول و المنظمات منعها من االختراق و التؤثٌر علٌها و وجوب
التعامل معها ،إذا ما أرادت تلك الدول و المنظمات التطور و البقاء و النمو.

...................................................................................................................
( -)1أشرؾ العامر ،دور المإسسات المالٌة فً تموٌل التنمٌة المحلٌة ،نشر ت بتارٌخ  2009/09/10على موقع:
www.iraqeg.org/éco/news.
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ألن العزلة و التقوقع فً حدود أطر مغلقة عن باقً العالم فً هذا العصر تعنً االنتحار و الجمود و
بالتالً الفشل مهما كانت القدرات و الموارد المادٌة و البشرٌة قوٌة داخل هذه الدول و المنظمات.
فالعولمة تتضمن العالمٌة فً اإلدارة و التفكٌر و االستثمار و االتصال و التوظٌف و فً جمٌع أنشطة
المنظمة ،و بالتالً فهً تعنً ضرورة وجود استراتٌجٌات ذات طابع عالمً ال غنى للتنظٌم عن
استخدامها أو استخدام جزء منها ،حتى ٌضمن لنفسه البقاء فً هذا العالم المتغٌر و المتفتح و
المتفاعل"(.)1

" إن تغٌر فً طبٌعة مهام الدولة ،و موجات اإلصالح السٌاسً و االنتقال إلى الدٌمقراطٌة و تحت
تؤثٌر العولمة و ظهور أفكار و ممارسات الحكم الرشٌد و تمكٌن المواطن و تنامً قوة و نفوذ المجتمع
المدنً و التحول إلى اقتصادٌات السوق أدى إلى ازدٌاد التوجه نحو التنمٌة المحلٌة سٌاسٌا و مالٌا و
إدارٌا و تخطٌطٌا ،ذلك أن جوهرها هو تمكٌن للمجتمع من المشاركة فً عملٌات التخطٌط و صنع
القرار و التنفٌذ و المتابعة و المراقبة و التقٌٌم ،إذ تتمتع األجهزة المحلٌة و مإسساتها من حساسٌة
و استجابة لمطالب و هموم و تطلعات المواطن المحلً ،لكونها أكثر إلماما بالشإون المحلٌة و أكثر
قدرة على التواصل و التفاعل مع الناس ،حٌث أصبحت اإلدارة المحلٌة أمرا مقضٌا تفرضه معطٌات
روح العصر و متغٌراته .هذا الدفع باتجاه آلٌات السوق ترافق معه اهتمام متصاعد فً شتى الدول
بعملٌة التنمٌة المحلٌة ،لما ٌترتب علٌها من تحسٌن نوعٌة حٌاة المجتمع و النهوض به.
و علٌه فإن دور االدارة المحلٌة فً التنمٌة و تموٌلها ،ال ٌقتصر على توفٌر الخدمات ،بل ٌتعداه إلى
اإلسهام فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة من خالل رفع الكفاءة االقتصادٌة و تحقٌق التوازن االجتماعً
لالستثمار"(.)2

....................................................................................................................
( -)1د .محمد طعامنة ،أثر العولمة على ترشٌد البناء التنظٌمً و أسالٌب عمل اإلدارة الحكومٌة – دراسة حالة األردن-
ص.5
( -)2د.مصطفى جلٌل ابراهٌم ،آلٌات إعداد و تنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة فً ضوء البلمركزٌة ،مركز الفارابً للتنمٌة
( بتصرؾ) ،نشرت على الموقعhttp://www.4geography.com/vb:
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الـبـــاب الثانً
البــــلــدٌــة الــــجــزابرٌــة
و الـتنمـٌـة الـمحلـٌـــة
الفصل األول :البلدٌة الجزابرٌة قراءة فً التشرٌعات
الفصل الثانً :مسٌرة التنمٌة المحلٌة فً والٌة
قسنطٌنة
الفصل الثالث :أصش ثشاِظ اٌزّٕ١خ ػٍ ٝاٌّغزّغ اٌّحٍٟ
اٌمغٕطٟٕ١
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مـقـدمـة:
" ٌحتل موضوع التنمٌة المحلٌة مركزاً مهما ً بٌن مواضٌع التنمٌة فً الفكر االقتصادي والدراسات
االجتماعٌة والسٌاسات الحكومٌة وبرامج المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة والحركات االجتماعٌة ،ذلك أنها
عملٌة ومنهجا ً ومدخبلً وحركة ٌمكن من خبللها االنتقال بالمجتمع من حالة التخلؾ والركود إلى وضع
التقدم والقوة والسٌر فً طرٌق النمو واالرتقاء إلى ما هو أفضل وسد وتلبٌة االحتٌاجات األساسٌة للسكان
المحلٌٌن بجهودهم الذاتٌة وبمساندة من الهٌبات الحكومٌة وتعتبر أفضل مدخل لتحقٌق التوازن بٌن
األقالٌم المختلفة وداخلها ،وتوفٌر المناخ واألرضٌة المبلبمة للتنمٌة القومٌة على مستوى القطر ككل.
إن هذه المكانة المتمٌزة للتنمٌة المحلٌة جعلتها تحتل موقعا ً بارزا فً إستراتٌجٌة وسٌاسة التنمٌة بالجزابر
فً جمٌع مراحلها ومحطاتها ،سواء فً ظل نظام التخطٌط (1989-1967م) أوفً إطار اإلصبلحات
والتحول نحو اقتصاد السوق الذي شرعت فٌه منذ 1990م ،وٌتجلى ذلك فً نوع البرامج التً وجهتها
الدولة لها والمتمثلة فً البرامج القطاعٌة ؼٌر المركزة الموكل أمر تسٌٌرها للوالٌات plans sectoriels

 )PSD) déconcentrés du développementوالبرامج البلدٌة للتنمٌة

plans communaux

 )PCD( du développementالمناط إدارتها للبلدٌات و التً أسهمت إلى حد كبٌر فً تلبٌة االحتٌاجات
اآلنٌة المحلٌة للسكان"(.)1
نحاول فً هذا الباب عرض مختلؾ المراحل التً مرت بها التنمٌة المحلٌة مند االستعمار إلى ؼاٌة
 1997و الخصابص والممٌزات التً طبعت كل مرحلة ،و إجراء قراءة مجالٌة و زمنٌة لهذه الرحلة
التنموٌة و إبراز دور الدولة الكبٌر من خبلل تدخبلتها المختلفة و األساسٌة على المجال المحلً و أثر
هذا التدخل على المجتمع المحلً الوطنً بصفة عامة و القسنطٌنً بصفة خاصة لمعرفة االنجازات و
المكاسب المحققة فً هذا األمر.
....................................................................................................................
( -)1أحمد شرٌفً ،تجربة التنمٌة المحلٌة بالجزابر ،مجلة العلوم اإلنسانٌة ،السنة السادسة ،العدد  ،40شتاء  ،2009ص،1
بتصرؾ من الباحثة على الموقعwww.ulum.nl :
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الـفصل األول:
البلدية الجزائرية قراءة في التشريعات
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مـقـدمـة:
إذا كانت البلمركزٌة مطلب عالمً ،فرضته الشعوب المحلٌة لمعظم الدول ضمن قوانٌن تنظٌمٌة
واضحة ،فإن الظروؾ المحلٌة التً أوجدت علٌها الدولة الجزابرٌة بعد استقبللها سنة 1962مباشرة و
النظام االشتراكً المنتهج وقتبذ ،أملى على السلطات المركزٌة لتبنً هذا المسار لما له من استجابة كبٌرة
و أكٌدة للمعطٌات المحلٌة ،نذكر منها ):(1
المعطٌات الجغرافٌة  :إن اتساع الرقعة الجؽرافٌة و امتدادها على مساحة تقدر بــ  2.381.741كلم،2
شجع على تقسٌمها إلى أقالٌم و مناطق عدٌدة وصلت عند آخر تقسٌم لها إلى  48والٌة و  1541بلدٌة.
تتمتع بمجالس منتخبة تمثل سكان األقالٌم ،و تتولى حل مشاكلهم و تلبٌة مطالبهم دون اللجوء إلى
العاصمة لقضابها إذ تتوفر هذه األقالٌم على أجهزة تنٌب تلك الموجودة مركزٌا.
المعطٌات التارٌخٌة 132 :سنة من وجود المستعمر الفرنسً فً الجزابر أحدث انقبلبا جذرٌا فً المجال
و المجتمع ،سلط وقتها القصر و الظلم و أخذ الحقوق بالباطل ،فكان على الجزابر المستقلة أن تمحو هذه
الذاكرة السوداء ،وحتى قبل االستقبلل أثناء حرب التحرٌر حٌث قامت السلطة التحرٌرٌة بإقامة تنظٌم
إقلٌمً موازي للتنظٌم الفرنسً حٌث قسمت الجزابر إلى ست والٌات تضم كل منها مناطق و كل منطقة
مقسمة بدورها إلى أقسام ).(2
المعطٌات االقتصادٌة :اتخذت الجزابر المنهج االشتراكً وسٌلة للتنمٌة الوطنٌة الشاملة ،و ذلك بؽرض
القضاء على التخلؾ الشامل الذي ورثته الجزابر عن االستعمار الفرنسً فكانت البلمركزٌة النظام
المعتمد لهذه السٌاسة
المعطٌات السٌاسٌة" :إن النظر إلى النظام البلمركزي كؤساس لبناء الدٌمقراطٌة ٌقوم أساسا على
مشاركة الجماهٌر فً تسٌٌر شإونها "). (3
لكن البلمركزٌة فً الجزابر هً لٌست ولٌدة االستقبلل ،بل هو منهج المجتمع منذ بروز الحدود اإلدارٌة
لدولته ،لٌتعمق أكثر خبلل االستعمار و تنتهج كسٌاسة إرادٌة للدولة بعد االستقبلل.

....................................................................................................................
( -)2(-)1شٌهوب مسعود  ،أسس اإلدارة المحلٌة و تطبٌقاتها على نظام البلدٌة و الوالٌة فً الجزابر  ،دٌوان المطبوعات
الجامعٌة  ،الجزابر  ،86ص .7
) -(3اللسان المركزي لبلتحاد الوطنً للشبٌبة الجزابرٌة ،المٌثاق الوطنً ،مجلة الوحدة األسبوعٌة  ،سنة  13من 20-14
جانفً  ،1988الجزابر ،العدد  ، 342ص .52
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 - Iالتنظٌم اإلداري فً العهد التركً(:)1
قسمت الجزابر فً العهد التركً إلى أربعة أقالٌم ،إقلٌم ٌخضع للسلطة المباشرة للداي و ٌشمل العاصمة
و ضواحٌها و ٌسمى دار السلطان .و األقالٌم الثبلثة األخرى هً باٌلك الشرق ،تٌطري و باٌلك الؽرب.
هذه األقالٌم هً نفسها مقسمة إلى تقسٌمات إدارٌة أخرى أصؽر و هً األوطان
)  ( OUTANو أحٌانا تكون هناك تقسٌمات أخرى بٌن الباٌلك و األوطان ٌطلق علٌها إسم الخلٌفالٌك.
هذا التقسٌم هو آخر تقسٌم جؽرافً لئلدارة فً الجزابر.
أما على مستوى الحكم فإن التقسٌم ٌستمر إلى القبٌلة ،ثم الفرقة تحت رباسة الشٌوخ و كل فرقة تنقسم إلى
دواوٌر ،كل دوار تحت رباسة شٌخ أو مجلس الجماعة.
إن هذا التحول من التقسٌم الجؽرافً لئلقلٌم ( الخلٌفالٌك واألوطان ) إلى التقسٌم على أساس الجماعات
البشرٌة ( القبٌلة ،الفرقة و الدوار ) ،إنما ٌعبر عن حقٌقة سٌاسٌة اجتماعٌة للحكم التركً فً الجزابر.
كما أن سٌطرة األتراك لم تشمل جمٌع أنحاء الجزابر ،بل استقروا فً بعض المدن و الضواحً المحٌطة
بها فقط ،هذا مع امتداد سٌطرتهم إلى بعض القبابل و هً تلك التً ٌحكمها شٌوخ موالون للحكم التركً.
 -1-Iدار السلطان :تشمل دار السلطان المناطق الموصولة بالداي مباشرة ،و تضم جؽرافٌا الجزابر
العاصمة و المدن المحٌطة بها ،حٌث تشمل سهل متٌجة و الشرٌط الساحلً الممتد من مدٌنة تنس ؼربا
إلى مدٌنة دلس شرقا .كما تشمل األوطان الموضوعة تحت أوامر القٌاد األتراك التابعٌن و قبابل أو
جماعات طالبت بؤن توضع تحت الحماٌة المباشرة للداي تهربا من سلطة الباي.
و لم ٌكن التقسٌم اإلداري متماثبل ،بل اختلؾ من منطقة ألخرى ،فؤوطان ضواحً مدٌنة الجزابر كانت
مقسمة تقسٌما إدارٌا دقٌقا و الخلٌة األساسٌة للتقسٌم اإلداري بهذه المناطق هً الحوش و الذي ٌمكن أن
ٌكون إما عبارة عن مزارع ٌملكها موظؾ سام أو موظؾ عسكري و قد تكون عبارة عن عدة منازل و
قطع أرض صؽٌرة ٌملكها فبلحون صؽار.
 -2-Iباٌلك التٌطري :هو أصؽر الباٌلك عاصمته مدٌنة المدٌةٌ ،ضم عدة تقسٌمات إدارٌة مختلفة و هً
األوطان و عددها ثمانٌة ٌوجد على رأس كل منها قابد تركً و عدد ؼٌر محدد من القبابلٌ ،دٌر كل منها
شٌخ ٌ عٌنه الباي أو ٌوافق على تعٌٌنه .أضؾ إلى ذلك أن باي تٌطري لم ٌكن ٌمارس إال سلطة نظرٌة
على القبابل الرحل فً الجنوب ،ألنه فً الحقٌقة لم ٌكن بهذه المناطق تنظٌم إداري تركً بمعنى الكلمة.
........................................................................................................................
( -)1بوخمخم عبد الفتاح ،التجربة الجزابرٌة فً تطبٌق نظام اإلدارة المحلٌة ،رسالة ماجستٌر فً إدارة العمال ،جامعة بؽداد
 ،1982ص ( 133 - 120بتصرؾ).
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 -3-Iباٌلك الشرق :عاصمة هذا الباٌلك هً مدٌنة قسنطٌنةٌ ،تمٌز هذا اإلقلٌم بعدم تمكن األتراك فً
أي وقت من األوقات من السٌطرة علٌه كلٌا .فقد كان التؤثٌر المباشر لسلطة الباي ضعٌفا فً إقلٌم الشرق
الجزابري( . )1باستثناء مدٌنتً قسنطٌنة و عنابة و ضواحٌهما كانتا تخضعان للسلطة المباشرة للباي .أما
باقً الباٌلك فكان خاضعا لحكم العاببلت المحلٌة ذات النفوذ الدٌنً و التً ٌقبل رإساإها التعامل مع
السلطة التركٌة مكونٌن بذلك حلقة اتصال بٌن الباي و السكان و بعض المناطق و خاصة الجنوبٌة منها
لم تدخل فً ٌوم من األٌام ضمن إطار نظام اإلدارة التركٌة(.)2
 -4-Iباٌلك الغرب :عاصمته مدٌنة وهران ،و ٌعتبر باٌلك الؽرب أكثر األقالٌم السابقة تنظٌما ،فهو مقسم
بٌن ثبلثة مسإولٌن كبار ٌقومون بتحصٌل الضرابب و تعٌٌن القٌاد.
فسهول الشلؾ كانت تشكل الخلٌفالٌكٌ ،دٌره الخلٌفة ،أما باقً االقلٌم فٌدٌره إثنان من األؼوات ٌإدٌان
عملهما بصورة متناوبة.
و كما هو الحال فً ؼٌره من األقالٌم اإلدارٌة األخرى فقد كانت عدة مناطق باٌلك الؽرب ؼٌر خاضعة
لسلطة األتراك.
أما فٌما ٌتعلق بالضرابب كان على كل باي أن ٌرسل حصٌلتها السنوٌة فً أوقاتها المحددة مع ناببه الذي
كان ٌطلق علٌه إسم الخلٌفة .كما كان علٌه أن ٌتقدم شخصٌا إلى الداي مرة كل ثبلث سنوات مصطحبا
معه الهداٌا التقلٌدٌة للداي ،و بعد هذه الزٌارة ٌتقرر إما إبقاء الباي فً الحكم و بالتالً تجدد والٌته ثبلث
سنوات أخرى ،و إما عزله و قد ٌصل األمر إلى إعدامه ،إن ثبت تآمره على الداي أو تبلعبه باألموال
أو إساءته إلى السلطة.
و كان ٌساعد الب اي فً أعماله مجلسٌ ،تم تشكٌله من مجموعة من األعضاء الذٌن ٌتولون إدارة بعض
الوظابؾ على مستوى الباٌلك .و هذا المجلس ٌمتلك وظابؾ مشابهة لتلك التً ٌقوم بها المجلس المساعد
للداي فً العاصمة(.)3
فالباي كما اتضح إذن ٌخضع للسلطة الرباسٌة للداي ووظٌفته تتمثل بصورة أساسٌة فً تحقٌق األمن و
جمع األموال لتموٌل الخزٌنة.
................................................................................. .......................................
( -)1محمد المٌلً ،تارٌخ الجزابر فً القدٌم و الحدٌث الجزء الثالث ،مكتبة النهضة الجزابرٌة ،الجزابر  ،1964ص .298
( -)2بوخمخم عبد الفتاح ،التجربة الجزابرٌة فً تطبٌق نظام اإلدارة المحلٌة ،رسالة ماجستٌر فً إدارة العمال ،جامعة بؽداد
 ،1982ص .123
( -)3محمود إحسان الهندي ،الحولٌات الجزابرٌة :تارٌخ المإسسات فً الجزابر من العهد العثمانً إلى عهد الثورة فاالستقبلل،
الناشر العربً لئلعبلن و النشر و الطباعة و التوزٌع ،دمشق  ،1977ص .57 -55
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أما على المستوى المحلً فإن كل وطن ٌضم عددا من القرى و القبابل و الدواوٌر ٌحكم كل منها شٌخ
ٌكون دابما من أبناء القرى أو القبابل أو الدواوٌر التً ٌحكمها و ٌعٌن من طرؾ القابد(.)1
و ٌشكل الشٌوخ حلقة اتصال بٌن سلطة األتراك و السكان المحلٌٌن .لذا فهم فً نفس الوقت ٌمثلون
المواطنٌن المحلٌٌن و ٌمثلون السلطة المركزٌة على المستوى المحلً (شكل رقم  ،)8إذ تنحصر
اختصاصاتهم فً جمع الضرابب و الحفاظ على األمن العام و تجمٌع الفرق العسكرٌة ،كما ٌتمتعون
بسلطة قضابٌة(.)2

خبلصة القول :أن الوجود التركً فً الجزابر تركز أكثر فً المدن دون ؼٌرها من األماكن ،لتخوفها من
السكان المحلٌٌن الجزابرٌٌن من أول استقرار لهم فً الببلد ،لذا تم حرمانهم من مناصب السلطة و
اإلدارة و الحكم على مختلؾ مستوٌاتها فً اإلدارة المحلٌة ،حٌث كان ٌشترط كونهم من العنصر التركً
على المستوٌات العلٌا ( الباي ،القابد و الحاكم) و إن كان اختٌار شٌوخ القبابل و الفرق و الدواوٌر ٌتم
من أبناء السكان األصلٌٌن للوطن فذلك لم ٌكن ٌحمل أي معنى للدٌمقراطٌة إلشراك األهالً فً الحكم،
ما دام الشٌ وخ ٌخضعون للسلطة الرباسٌة للقٌاد الذٌن ٌخضعون بدورهم لسلطة الباي المسإول أمام
الداي(.)3
 -IIاإلدارة المحلٌة فً العهد االستعماري :مر التنظٌم اإلداري االستعماري فً الجزابر بمرحلتٌن
أساسٌتٌن(:)4
 -1-IIمرحلة ما قبل سنة 1884م :و التً كانت األراضً الجزابرٌة خبللها مقسمة إلى قسمٌن:
القسم الجنوبً  :لم ٌكن فٌه أٌة مإسسة بلدٌة و إنما كان ٌدار بشكل عسكري مباشر من قبل المكاتب
العربٌة.
القسم الشمالً :قد عرؾ بعض التنظٌمات البلدٌة فً الوالٌات الثبلث و هً وهران ،الجزابر العاصمة و
قسنطٌنة.
................................................................................... .....................................
( -)1محمود الهندي ،الحولٌات الجزابرٌة :تارٌخ المإسسات فً الجزابر من العهد العثمانً إلى عهد الثورة فاالستقبلل ،الناشر
العربً لئلعبلن و النشر و الطباعة و التوزٌع ،دمشق  ،1977ص .58
( -)3( -)2بوخمخم عبد الفتاح ،التجربة الجزابرٌة فً تطبٌق نظام اإلدارة المحلٌة ،رسالة ماجستٌر فً إدارة العمال ،جامعة
بؽداد ،1982 ،ص  ،126ص  127على التوالً.
( -)4عبد الفتاح بوخمخم ،نفس المصدر ،ص  ( ،145 -144بتصرؾ)
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التنظٌم اإلداري فً العهد العثمانً

شكل رقم :8

ٌــــحــكــم

العاصمة

الداي

الباٌلك

الوطن

الوطن

الباي

الوطن

القبٌلة

القبٌلة

القبٌلة

دوار

دوار

دوار

القابد

الشٌخ

الجمعة

القابد

القابد

الشٌخ

الشٌخ

الجمعة

الجمعة

 -2-IIمرحلة ما بعد 1884م :خبلل هذه الفترة نظمت البلدٌات فً فرنسا بموجب قانون  5أفرٌل
 1884م ،و قد طبق هذا القانون على األراضً الجزابرٌة أٌضا و بموجبه تم تقسٌم البلدٌات الجزابرٌة
إلى ثبلثة أنواع:
 1-2-IIالبلدٌات األهلٌة  : Les Communes Subdivisionnairesظهرت البلدٌات األهلٌة إلى
الوجود سنة  1868م ،فً المناطق الجنوبٌة أٌن نسبة األوربٌٌن ضعٌفة جدا أو منعدمة .تتكون من
مجموعة دواوٌر ،كل دوار ٌرأسه جماعة .هذه األخٌرة تضم مجموعة من األوفٌاء للسلطة الفرنسٌة،
ٌقوم بتعٌٌنهم الجنرال قابد اإلقلٌمٌ ،ترأسهم شٌخ أو قابد القرٌة.
تكمن اختصاصات الجماعة فً اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة أمبلك الدوار ،كما ٌتم استشارتها من
طرؾ السلطة العلٌا فٌما ٌخص فرض الضرٌبة و توزٌعها.
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 2-2-IIالبلدٌات المختلطة  :)1( Les Communes Mixtesكانت تؽطً الجزء األكبر من الجزابر،
حٌث وجدت فً المناطق التً ٌقل فٌها تواجد األوربٌٌن (الفرنسٌٌن) بالقسم الشمالً من الجزابر.
ترتكز إدارة البلدٌة المختلطة على هٌبتٌن ربٌسٌتٌن:
 المتصرؾ  :Administrateurهو ربٌس اللجنة البلدٌة و ٌتمتع باختصاصات تماثل تلك التًٌتمتع بها ربٌس البلدٌة(ٌ ،)2خضع للسلطة الرباسٌة للحاكم أو الوالً العام من حٌث التعٌٌن،
الترقٌة و التؤدٌب(.)3
 اللجنة البلدٌة :ثبلثة أخماسها من األوربٌٌن ( )5/3الذٌن ام انتخابهم و الباقً أي ( )5/2منالجزابرٌٌن المسلمٌن الذٌن ٌعٌنهم الحاكم العام( ،)4استنادا إلى التنظٌم القبلً القابم أصبل على
أساس مجموعات بشرٌة ( الدوار)(.)5
 3-2-IIالبلدٌات ذات التصرف التام  :Communes De Plein Exerciceأقٌمت أساسا فً أماكن و
مناطق التواجد المكثؾ لؤلوربٌٌن (الفرنسٌٌن) بالمدن الكبرى و المناطق الساحلٌة(.)6
هذه البلدٌات تماثل البلدٌات الفرنسٌةٌ .دٌر كل بلدٌة من هذه البلدٌات مجلس بلدي منتخب و ربٌس
البلدٌة )  .( Maireو فً المجلس البلدي كان ثلثا المقاعد (ٌ )3/2خصص للفرنسٌٌن و الثلث اآلخر
( ٌ ) 3/1قسم بٌن الجزابرٌٌن و األجانب .و اختصاصات المجلس تشبه اختصاصات المجالس البلدٌة
فً فرنسا .و منذ سنة 1956م ،تم تعمٌم هذا الصنؾ من البلدٌات على جمٌع أنحاء الجزابر(.)7
خبلصة القول :أن المستعمر لم ٌقم بفرض تنظٌم إداري بصورة فورٌة ،بل لجؤ إلى األخذ بعدة تجارب،
كان الهدؾ منها تطوٌع المواطنٌن لتحقٌق سٌاسة التماثل بٌن الجزابر و فرنسا .و كان المستعمر ٌرمً
من وراء إبقاءه لبعض االختبلفات الموجودة بٌن النظام الفرنسً و ذلك المطبق فً الجزابر لتحقٌق
مصالحه و كما هو الحال بالنسبة لؤلتراك ،فإن الفرنسٌٌن لم ٌستطٌعوا خلق هٌكل إداري متماسك قادر
على احتواء جمٌع السكان(.)8
..................................................................................................................
( -)1د .محمد الصؽٌر بعلً ،قانون اإلدارة المحلٌة الجزابرٌة ،دار العلوم للنشر و التوزٌع ،عنابة  ،2004ص .37
( -)2عبد الفتاح بوخمخم ،التجربة الجزابرٌة فً تطبٌق نظام اإلدارة المحلٌة ،مذكرة ماجستٌر فً إدارة األعمال ،جامعة
بؽداد  ،1982ص .146
( -)3د .محمد الصؽٌر بعلً ،نفس المرجع ،ص .38
( -)4عبد الفتاح بوخمخم ،نفس المرجع ،ص .145
( - )6( -)5د .محمد الصؽٌر بعلً ،نفس المرجع ،ص .38
( -)8(-)7عبد الفتاح بوخمخم ،نفس المرجع ،ص  147 -146على التوالً.
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 -IIIالتنظٌم اإلداري بعد االستقالل:

 -1-IIIالبلدٌة القاعدة القطرٌة و اإلدارٌة األساسٌة الشإون االجتماعٌة و الثقافٌة:
ػَكض حُزِي٣ش ػزَ ٓوظِق حُ٘ ٜٙٞحُظَ٘٣ؼ٤ش ٖٓ أ ٍٝهخٗ٣ ٕٞوٜٜخ  ٝحًٌُ ١خٕ ٓ٘ش 1967
حُٔئٍم ك 18 ٢ؿخٗل ،٢طلض ٍهْ  67-24اُ ٠آهَ هخٗٓ ٕٞئٍم ك 7 ٢أكَ 1990 َ٣طلض ٍهْ 08-
 90رؤٜٗخ ٢ٛ" :حُـٔخػش حإلهِ٤ٔ٤ش حألٓخٓ٤شٝ ،طظٔظغ رخُ٘و٤ٜش حُٔؼ٘٣ٞش  ٝحالٓظوالٍ حُٔخُ.)1(" ٢
ٌٛ ٝح ٣ؼ٘ ٢إٔ حَُٔ٘ع ٓ٘ق ُِزِي٣ش حُٔٔظ ٟٞحُالًَِٓ ١حُٔطِن ،طظٔظغ رٌخَٓ حُٜالك٤خص ُِ٘ظَ ك٢
ًَ حُٔ٘خًَ ًحص حُِٜٔلش حُٔلِ٤ش .كخُزِي٣ش  ٢ٛحُوِ٤ش حإلىحٍ٣ش حألهَد ُِٔٞح ٝ ٖ١حألىٍ ٟرخٗ٘ـخالطٚ
 ٝحكظ٤خؿخط ،ٚكل َ٠إٔ َ٘٣ى حُوخػيس حُ٘ؼز٤ش ك ٢طٔ َ٤٤حألٓ ٍٞحُ٤ٓٞ٤ش ك ٢ك٤خطٜخ .كٔ٘لٜخ كن
حإلىحٍس ٖٓ ،هالٍ ٓ٘ظوزٜ٤خٌٛ ٖٓ ٝ .ح ٣ظ٠ق إٔ ُُ ْ٤الًَِٓ٣ش ٓؼ٘ ٠ا ٥اًح ٓ ٌّ٘ض حُـٔخ َ٤ٛحُ٘ؼز٤ش
ٖٓ طلَٔ ٓٔئ٤ُٝخطٜخ ك ٢حُظٔ ٝ َ٤٤حَُٔحهزش  ٝرخُظخُ ٢طلٔ "ٝ ْ٤طوَ٣ذ حُوخػيس ٖٓ َٓحًِ حطوخً
حُوَحٍ"(" ٝ )2كَ ٓ٘خًِٜخ ر٘لٜٔخ" حٗطالهخ ٖٓ ٤ٛخًِٜخ حُٔ٘ظوزش :حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ٝ ١حُ٤ٜجش
حُظ٘ل٣ٌ٤ش ،اً ٣ؼظزَٔٛخ حَُٔ٘ع "٤ٛجظخ حُزِي٣ش".

 -1-1-IIIاٌّغٍظ اٌشؼج ٟاٌجٍذ:ٞ
إ أكٖٔ ٣َ١وش ُِظؼز َ٤ػٖ حُٔطخُذ حُٔلِ٤ش ٜٓٔخ حهظِلض  ٞٛطٌٓ ٖ٣ٞـِْ ٓ٘ظوذ ٓ ْ٠٣وظِق حألكٌخٍ
ألػ٠خء حٗظوز ْٜحٌُٔخٕ٣"ٝ ،ؼظزَ حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ١حألِٓٞد حألٓؼَ ُِو٤خىس حُـٔخػ٤ش"(ٞٛٝ )3
حُٔٔظل٤ي حأل٤ٓ ٖٓ ٍٝخٓش حُالًَِٓ٣ش  ٌَ٘٣ٝحُِٔطش حُؼِ٤خ ػِ ٠حُٔٔظ ٟٞحُزِي٣ٝ ,"١يٓ ّٝيس ٌٛح حُٔـِْ
ٞ٘ٓ 5حص حرظيحء ٖٓ طخٍ٣ن حٗظوخر.ٚ
ٝألؿَ ٓ َ٤أػٔخُٔٓٝ ٚخٍٓش حهظٜخٛخط ،ٚك٣ ٜٞـظٔغ ك ٢ىٍٝس ػخى٣ش ًَ  3حٗ ،)4(َٜأًِٔ ٝخ حهظ٠ض
ٗئ ٕٝحُزِي٣ش ًُي ٌٛ ٝح رطِذ ٖٓ ٍث ٚٔ٤أ ٖٓ ٝػِغ أػ٠خث ٚأ ٖٓ ٝحُٞحًُٔ ،)5( ٢خ ٣ـ ِ٤حُوخٗ ٕٞآٌخٗ٤ش
ك  ٍٞ٠أػ٠خء ؿ٘ٓ َ٤ظوز ٖ٤ك ٢ىٍٝحص حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ،١آٍخءح ُٔزيأ حُ٘لخك٤ش ك ٢ىٍحٓش
حألٟٝخع حُؼخٓش ُِزِي٣ش (.)6
....................................................................................................................
( -)1حُٔخىس حأل ٖٓ ٠ُٝهخٗ ٕٞحُزِي٣ش حُٜخىٍ طلض ٍهْ  08-90حُٔئٍم ك 7 ٢أكَ ،1990 َ٣حُـَ٣يس حَُٓٔ٤ش حُؼيى 15
حُٔٞحكن ُـ  11أرَ.1990 َ٣
(٤ٓ -)2خٓش حُالًَِٓ٣ش ،حُٔ٤ؼخم حُ.86 ٙ ،1976 ٢٘١ٞ
( -)3كِش رٖ ُه١ٞش ،حُـٔخػخص حُٔلِ٤شًٌَٓ ،س طوَؽ ٖٓ حُٔيٍٓش حُؼِ٤خ ُإلىحٍس ٘ٓ ،ش .20 ٙ ،1984
( -)4حُٔخىس  ٖٓ 14هخٗ ٕٞحُزِي٣ش  08-90حُٔئٍم ك٠ٍٓ 12 ٢خٕ  1410حُٔٞحكن ُـ  7أ كَ.1990 َ٣
( -)5حُٔخىس " " 15

"

".

"

"

".

( -)6حُٔخىس " 19
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 -2-1-IIIاٌٍغبْ  ٖٔ٣ :حُوخُِٗٔ ٕٞـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ١حٗطالهخ ٖٓ أػ٠خث ٚرظٌُ ٖ٣ٞـخٗخ ىحثٔش أٓ ٝئهظش
هٜي ىٍحٓش حُو٠خ٣خ حُظ ٢ط ْٜحُزِي٣ش ( )1هخٛش كٓ ٢ـخٍ :
 حالهظٜخى  ٝحُٔخُ٤ش. حُظ٤ٜجش حُؼَٔحٗ٤ش  ٝحُظؼٔ.َ٤ حُ٘ئ ٕٝحالؿظٔخػ٤ش  ٝحُؼوخك٤ش.ُ ًَ ٝـ٘ش َ٣أٜٓخ ػ٘ٓ ٞ٠ظوذ رِي٣ ١ؼ ٚ٘٤حُٔـِْ حُ٘ؼز ٝ ،٢طلُ ًَ َّ٠ـ٘ش ٗظخٜٓخ حُيحهِٝ ٢
طٜخىم ػِ ٝ .)2( ٚ٤طؼي  ٌٙٛحُ ِـخٕ رٔؼخرش اىحٍس حُٔـِْ ،اً ٖٓ هالُٜخ طل َ٠حألٓ ٍٞحُزِي٣ش  ٝه٠خ٣خٛخ
ٝطيٍؿٜخ كٗ ٢وخُ ١ظيٍّ ك ٢حؿظٔخػخص حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِئً .١خ ٣ـ ِ٤حُوخٗ ٌُٜٙ ٕٞحُِـخٕ حالٓظؼخٗش
رؤٗ ١ؤ٣ ٚظط٤غ رلٌْ حهظٜخ ٚٛطويٓ ْ٣ؼِٓٞخص ٓل٤يس ألٗـخٍ حُِـ٘ش(.)3
٣ؼ ٖ٤أػ٠خء حُوخثٔش حُلِر٤ش حُظٗ ٢خُض أؿِذ حُٔوخػي ػٞ٠ح ٖٓ رٍ ْٜ٘٤ثٔ٤خ ُِٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي٣ٝ ١ظْ
ط٘٤ٜز ٚكٓ ٢يس ال طظؼي ٟػٔخٗ٤ش أ٣خّ ٖٓ حإلػالٕ ػٖ ٗظخثؾ حالهظَحع(.)4

 -3-1-IIIسئ١ظ اٌّغٍظ اٌشؼج ٟاٌجٍذ ٛ٘ ٞاٌ١ٙئخ اٌزٕف١ز٠خ ف ٟاٌجٍذ٠خ:
ؿخء هخٗ ٕٞحُزِي٣ش ٜ٤ُ 08-90لق ٓخ ؿخء ر ٚحُوخٗ ٖ٤ٗٞحُٔخروُِ ٖ٤زِي٣ش  ،1981ٝ 1967اً حػظزَ حُوخٕٗٞ
حُـي٣ي حُ٤ٜجش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٓظٔؼِش كٗ ٢وٍ ٚث ْ٤حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي .)5(١رؼيٓخ ًخٗض ٖٓ هزَ ؿٜخُ
ط٘ل ١ٌ٤ؿٔخػ٣ ،٢ظٌَ٘ رٍٜٞس ٗلٜٔخ ٍ ٖٓ :ث ْ٤حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِيٗ ٝ ١خثز ٖ٤أ ٝأًؼَ ٣وظخٍْٛ
حَُث٣ ٝ ْ٤ؼَُِٜٔ ْٜٟخىهش ػَِ١ ٖٓ ْٜ٤ف حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي.)6(١
 ٝهي طْ طؼ ٞ٣ٞحُٔـِْ حُظ٘ل ١ٌ٤ر٤ٜجش ط٘ل٣ٌ٤شٗ ،ظَح الهظالٍ حُٜيف ٝحُ٘ظ٤ـش :كخُـٜخُ حُظ٘لٛ ١ٌ٤يكٞٛ ٚ
طلو٤ن ٓزيأ حُو٤خىس حُـٔخػ٤ش ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُزِي٣ش٣َ١ ٌُٖ ،وش طٌ٘ٝ ِٚ٤ػِٔٝ ٚػيّ ٝؿٞى ط٘خٝد ػِ٠
ٍثخٓظ ،ٚأكَؽ ٌٛح حُـٜخُ ٖٓ ٛيك.ٚ
.................................................................................................................................
( -)1حُٔخىس  ٖٓ 24هخٗ ٕٞحُزِي٣ش حُٜخىٍ طلض ٍهْ  08-90حُٔئٍم ك 7٢أكَ ،1990 َ٣حُـَ٣يس حَُٓٔ٤ش ،حُؼيى ،15
حُٔٞحكوش ُـ  11أكَ.1990 َ٣
( -)2حُٔخىس ٗ ٖٓ 25لْ حُوخٗ.ٕٞ
( -)3حُٔخىس " " 26

"

( -)4حُٔخىس ٗ ٖٓ 48لْ حُوخٕٗٞ
( -)5حُٔخىس ٗ ٖٓ 47لْ حُوخٗ.ٕٞ
( -)6حُٔخىس  ٖٓ 50هخٗ ٕٞحُزِي٣ش  ٝ 1990حُٔٞحى ٖٓ  118اُـ ٖٓ 123 ٠هخٗ ٕٞحُزِي٣ش حُٔؼيٍ  ٝحُٔظْٔ طلض ٍهْ 09-81
حُٔٞحكن ُـ ٘ٓ ٞ٤ُٞ٣ 4ش .1981
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كَث ْ٤حُـٜخُ حُظ٘ل ١ٌ٤حُٔظٔؼَ كٍ ٢ث ْ٤حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ،١طَطٌِ حُِٔطش ر٣ ٖ٤يٞٓ ٚ٣حء ٖٓ ك٤غ
حُظٌ٘ َ٤أ ٝحُظٔ : َ٤٤كخُٔـِْ ال ٣ـظٔغ اال رطِذ ٓ٘ٝ ،ٚحَُثٝ ْ٤كي٣ ٙظوٌ حُوَحٍحص ،أٟق اًُُ ٠ي
طؼٗ ٖ٤٤خثذ هِلخ َُِث٣ ْ٤ظْ رظلٌٛ ٖٓ ٞ٣ٞح حأله َ٤أػ٘خء طـ٤ز ٚأ ٝطؼٌٍ حُو٤خّ رٞظخثل.)1( ٚ
ًٔخ إٔ حُلي٣غ ػٖ أػٔخٍ  ٝحهظٜخٛخص حُـٜخُ حُظ٘ل ١ٌ٤ك ٢حُوخٗ ٕٞحُٔخرن  09-81اٗٔخ ٣ؼ٘ ٢حُظليع
ػٖ حهظٜخٛخص ٝأػٔخٍ ٍثٜٔ٤خ٣ ،يػٔ ٚكًُ ٢ي ٓ٤ؼخم حُزِي٣ش حٌُٔ٣ ١ظزؼي آ٘خى ٜٓخّ حُظ٘ل ٌ٤اُ٤ٛ ٠جش
هخٛش ،رَ ؿؼِٜخ ٖٓ حهظٜخٍ ٙث ْ٤حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ٝ ١حٌُ ١ريٌ٣ ٍٙٝظل ٢رٔٔخػيس رؼٞٗ ٞحرٚ
 ٚ٘ٓ ٝؿخء هخٗ٤ُ 08-90 ٕٞئًي ٓخ ؿخء ك٤ٓ ٢ؼخم حُزِي٣ش إٔ ٍث ْ٤حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ٞٛ ١حُ٤ٜجش
حُظ٘ل٣ٌ٤ش ك ٢حُزِي٣ش.
 -4-1-IIIاخزظبطبد اٌجٍذ٠خ:
ُظلي٣ي ١ز٤ؼش ٍَٝ٤ٓ ٝس حُ٘ئ ٕٝحُٔلِ٤ش حُظ ٢طظوٌ حُزِي٣ش حُوَحٍحص ر٘ؤٜٗخ الري ٖٓ حُظطَم اُ٠
حهظٜخٛخص ًَ ٖٓ حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِيٍٝ ١ث ْ٤حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ١رخػظزخٍٔٛخ ٤ٛجظخ حُزِي٣ش
رظل ٖٓ ٞ٣ٞحُوخٗ.)2( ٕٞ
 -1-4-1-IIIسئ١ظ اٌّغٍظ اٌشؼج ٟاٌجٍذ ٞدٚس ر ٚحذ٣ :ٓ٠ؼظزَ ٍث ْ٤حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي١
حُٔلَى حألٓخُٓ٘٘ ٢خ ١حُزِي٣ش ,كٌَ حألػٔخٍ الري إٔ طو٠غ ُظٞؿٜ٤خط ٝ ٚآٍحثٞٓ ،ٚحء ًخٗض حإلىحٍ٣ش ٜٓ٘خ
أ ٝحُٔيٗ٤ش .كزخَُؿْ ٖٓ ً ٚٗٞػٞ٠ح ٓ٘ظوزخ ٓ ْ٤ُ ٝؼ ،ٖ٤كٔ٣ ٜٞخٍّ حُىٝحؿ٤ش ك ٢حُٞظ٤لش ٔ٣ ٝؼَ حُؼويس
ك ٢حإلىحٍس حُٔلِ٤ش٘ٔ٣ ،ق ك ١ًَِٓ ٍٞ٠ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُالًَِٓ٣ش .اً ٠٣غ حُوخٍٗ ٕٞث ْ٤حُٔـِْ
حُ٘ؼز ٢حُزِي ١كٓ ٢لَ ٓٔئٓ ٍٝلِ ٝ ٢كٗ ٢لْ حُٞهض ٓٔجٔٓ ٍٞؼَ ُِيُٝش (.)3
أٝال -رّض ً١اٌجٍذ٠خ٣ :وٍ ّٞث ْ٤حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ١رخْٓ حُزِي٣ش ٝطلض َٓحهزش حُٔـِْ رـٔ٤غ حألػٔخٍ
حُوخٛش رخُٔلخكظش ػِ ٠حألٓٞحٍ ٝحُلوٞم حُظ ٢طظٌٜ٘ٓ ٕٞخ ػَٝس حُزِي٣ش اىحٍطٜخ ( ،)4الٓٔ٤خ كٔ٤خ ٣وٚ
رظٔ َ٤٤اَ٣حىحص حُزِي٣ش ٝحألَٓ رخَُٜف  ٝحإلَٗحف ػِ ٠حُٔلخٓزش حُزِي٣شًٔ ،خ َ٘٣ف ػِ ٠حُٔ َ٤حُلٖٔ
ُٜٔخُق حُزِي٣ش ٖٓ هالٍ طٞظ٤ق ػٔخٍ حُزِي٣ش  ٝطؼٝ ْٜ٘٤٤كوخ َُِ٘ ١ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش  ٝحُوخٗ٤ٗٞشٝ ،حُٔ َٜػِ٠
ط٘ل ٌ٤هَحٍحص حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ١حُٔظؼِوش رٔـٔٞع حألٗ٘طش ػزَ طَحد حُزِي٣ش٤ٛٝ ،خٗش َ١هٜخًٔ ،خ
٣و ّٞحَُث ْ٤ربرَحّ حُؼوٞى ٔ٣ٝؼَ حُزِي٣ش ك ٢حُو٠خء ى ٕٝإٔ ٗ٘ٔ ٠اػيحىِ٤ُٔ ٙحٗ٤ش حُزِي٣ش  ٝط٤ُٞش ط٘لٌٛ٤خ.
………………………………………………………………………………….....
( -)1حُٔخىس  ٖٓ 121هخٗ ٝ 09-81 ٕٞحُٔٞحى  ٖٓ 53 ٝ 52حُوخٗ ٕٞحُـي٣ي . 08-90
( -)2حُٔخىس  ٖٓ 13هخٗ ٕٞحُزِي٣ش 08-90
( -)3حُٔٞحى ٖٓ  58اُـٗ ٖٓ 78 ٠لْ حُوخٗ.ٕٞ
( -)4حُٔخىس ٗ ٖٓ 60لْ حُوخٗ.ٕٞ
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ػخٗ٤خ -رّض ً١اٌذٌٚخ٘ٛ :خ طٌٖٔ حالُىٝحؿ٤ش ك ٢حُ٘و٤ٜش حُٞظ٤ل٤ش َُث ْ٤حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ،١اً اُ٠
ؿخٗذ طٔؼُِ ِٚ٤زِي٣ش كٔٓ ٜٞؼَ ُِيُٝش ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُزِي٣شٝ .كٌٛ ٢ح حإل١خٍ ٣و٠غ ُِٔطش حُٞحُ ٢أػ٘خء ه٤خٓٚ
رخألػٔخٍ حٌُِٔق رٜخ هخٗ٤ٗٞخ( .)1كزخإلٟخكش اُٟ ًٚٗٞ ٠خرطخ ُِلخُش حُٔيٗ٤ش  ٝحَُ٘١ش حُو٠خث٤ش كٌِٓ ٜٞق:
* رَ٘٘  ٝط٘ل ٌ٤حُوٞحٗ ٝ ٖ٤حألٗظٔش  ٝكلع حُ٘ظخّ ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُزِي٣ش  ٝحألٖٓ  ٝحُٔالٓش  ٝحُٜلش
حُؼٔ٤ٓٞش.
* حُٔلخكظش ػِ ٠ح٥ىحد حُؼخٓش ٓ ٝالٓش حألٗوخٝ ٙحألٓٞحٍ.
* حُٔلخكظش ػِ ٠كٖٔ حُ٘ظخّ ك ٢ؿٔ٤غ حألٓخًٖ حُؼٔ٤ٓٞش.
* كٓ ٢ـخٍ حُٞهخ٣ش حُٜل٤شٌِ٣ ،ق رخطوخً ًخكش حالكظ٤خ١خص ٝحُظيحر َ٤حُ٣ٍَٝ٠ش ٌُٔخكلش حألَٓحٝ
حُ٘خؿٔش ػٖ حألٝرجش  ٝحألَٓح ٝحُٔؼي٣ش  ٝحُٔ َٜػِ ٠حُ٘ظخكش.
* ط٘ظ ْ٤حُٔوخرَ ،طٍِٔ ْ٤ه ٚحُز٘خء  ٝحُٜيّ ،حَُٔحهزش حُظو٘٤ش كٓ ٢ـخٍ حُظؼٔ.َ٤
 -2-4-1-IIIاٌجٍذ٠خ طالح١بد ٚاعؼخ ِٙ ٚبَ صمٍ١خ:
٣ؼظزَ هخٗ ٕٞحُزِي٣ش  08-90حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ١ا١خٍح ُِظؼز َ٤ػٖ حُئ٣وَح٤١ش ٓلِ٤خٔ٣ٝ ،ؼَ هخػيس
حُالًَِٓ٣ش ٌٓٝخٕ ٓ٘خًٍش حُٔٞح ٖ٤٘١ك ٢طٔ َ٤٤حُ٘ئ ٕٝحُؼٔ٤ٓٞش (ٌٛ ٖٓ ٝ .)2ح حُٔ٘طِن ك٘٣ ٜٞخهٖ ٝ
٣ؼخُؾ ٖٓ هالٍ ٓيحٝالط ٚحُ٘ئ ٕٝحُ٘خؿٔش ػٖ حُٜالك٤خص حُٔٔ٘يس ُِزِي٣ش (.)3
 ٌٙٛحُٜالك٤خص طٔظي  ٢ٛحألهَ ٟاُ ٠ؿخٗذ حُظوِ٤ي٣ش ٜٓ٘خ ُظٔؼٓ َ٤ـخالص ٖٓ حهظٜخى٣ش حؿظٔخػ٤ش ،اُ٠
ٛل٤ش ر٤ج٤ش ٍٗٞىٛخ رخُظل َ٤ٜكٔ٤خ : ٢ِ٣
 -1-2-4-1-IIIصالحٌات فً التهٌبة و التنمٌة المحلٌة :تعمل البلدٌة على تنمٌة ترابها و تهٌبته ضمن
مخطط قصٌر و متوسط و طوٌل تنجزه و تصادق علٌه و تسهر على تنفٌذه فً إطار الصبلحٌات
المسندة لها قانونا و بانسجام مع مخطط الوالٌة و أهداؾ مخططات التهٌبة العمرانٌة ()4

حٌث ٌسهم هذا المخطط فً تحدٌد الوجهة الوطنٌة فً التنمٌة و ذلك من خبلل (:)5
 -)1تحدٌد احتٌاجات السكان الربٌسٌة.
 -)2إحصاء الطاقات البشرٌة و المادٌة التً ٌمكن أن توفرها فً المستوى المحلً.
.................................................................................................................................
( -)2(-)1حُٔخىس  ٖٓ 69هخٗ ٕٞحُزِي٣ش  08-90حُٔئٍم ك٠ٍٓ 12 ٢خٕ  1410حُٔٞحكن ُـ  7أكَ.1990 َ٣
( – )3المادة  84من نفس القانون .
( -)4المادة ٗ ٖٓ 86لْ حُوخٗ.ٕٞ
( -)5المادة  1من المرسوم رقم ٌ 380-81حدد صبلحٌات البلدٌة و الوالٌة و اختصاصهما فً قطاع التخطٌط و التهٌبة
العمرانٌة ،المإرخ فً  26دٌسمبر .1981
117

 -)3التمٌز لمشارٌع الواجب انجازها و األعمال الواجب القٌام بها فً أي قطاع عمل.
 -)4تقٌٌم المشارٌع و تقدٌم االقتراحات الخاصة بموارد تموٌلها.
إذن هً تشارك فً أي إجراء ٌتعلق بالتهٌبة العمرانٌة و تبدي رأٌها و قراراتها ،..حٌث ٌتحتم الموافقة
القبلٌة من المجالس الشعبٌة البلدٌة ألي مشروع استثمار ٌعتزم تنفٌذه على ترابها و االطبلع على مختلؾ
الوثابق المتعلق به( .)1كما تبادر بكل عمل من شؤنه تطوٌر األنشطة االقتصادٌة ضمن إمكانٌاتها و
مخط طها التنموي و تمنح فرصا و تشجع المبادرات الفردٌة سواء لؤلشخاص أو المإسسات من أجل
تحرٌك عملٌة التنمٌة.
و مع كل ذلك ،السهر على انسجام جمٌع العملٌات المخططة و توازنها و تكاملها .و فً هذا اإلطار تتؤكد
على الخصوص من اشتمال أي مشروع استثمار فً قطاع ما ،على الهٌاكل القاعدٌة المرافقة و البلزمة
لؤلعمال االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة التً تنظمها المقاٌٌس(.)2
إذن تشارك فً أي إجراء ٌتعلق بالتهٌبة العمرانٌة و تبدي رأٌها و قراراتها ،كما تبادر بكل عمل من
شؤنه تطوٌر األنشطة االقتصادٌة ضمن إمكانٌاتها و مخططها التنموي و تمنح فرصا و تشجع المبادرات
الفردٌة سواء لؤلشخاص أو المإسسات من أجل تحرٌك عملٌة التنمٌة.

 -2-2-4-1-IIIالتعمٌر و الهٌاكل األساسٌة و التجهٌز(ٌ :)3حتم على كل بلدٌة أن ٌكون لها وسابل
التعمٌر و هً  P.O.S – P.D.A.U.هذا ألجل السٌطرة على النمو العمرانً الموجودة بها ،فهً مسبولة
على احترام تخصٌصها لؤلراضً و قواعد استعمالها ،مع مراقبة دابمة و مستمرة لمطابقة عملٌات البناء
للشروط القانونٌة و التنظٌمٌة .كما ٌحمل القانون البلدٌة مسإولٌة المحافظة على البٌبة و األراضً
الزراعٌة من خبلل دراسة و مراقبة نوعٌة المشارٌع المقامة على ترابها و التً ستقام على ترابها .كما
أوكل للبلدٌة مهمة المحافظة على اإلرث الطبٌعً ،التارٌخً ،العمرانً و المعماري للبلدٌة.

....................................................................................................................
( -)1المادة  4من المرسوم رقم ٌ 380-81حدد صبلحٌات البلدٌة و الوالٌة و اختصاصهما فً قطاع التخطٌط و التهٌبة
العمرانٌة ،المإرخ فً  26دٌسمبر .1981
( -)2المادة  6من نفس المرسوم.
( -)3المواد من  90إلى  96من قانون البلدٌة  08-90المإرخ فً  12رمضان  1410الموافق لـ  7أفرٌل .1990
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 -3-2-4-1-IIIالتعلٌم األساسً( : )1خول القانون للبلدٌة صبلحٌة القٌام بؤي عمل من طبٌعته أن ٌضمن
تطوٌر المنظومة التربوٌة فً المناطق الترابٌة التابعة لها ،حٌث تتولى باألساس فً هذا المجال على:
 تنفٌذ البرامج المحلٌة فً التربٌة و التكوٌن.
 انجاز برامج المبانً المدرسٌة من مإسسات المرحلة األولى و الثانٌة من المدرسة األساسٌة و
المطاعم المدرسٌة و تجهٌزها.
 اقتناء التجهٌزات األولٌة من أثاث مدرسً و أدوات تربوٌة لصالح المدارس فً الطورٌن
 المساهمة فً إعداد الخرٌطة المدرسٌة ال سٌما جمع المعلومات المرتبطة بها.
كما تقوم بتشجٌع تؤسٌس جمعٌات أولٌاء التبلمٌذ و تساعدها على تطوٌر أعمالها لفابدة المإسسات
التعلٌمٌة.
و تمتد صبلحٌات البلدٌة فً مجال تطوٌر المنظومة التربوٌة بتولً و ضمان التحضٌر ما قبل
المدرسً لؤلطفال و تشجٌعه من خبلل إنشاء مإسسات للتعلٌم التحضٌري مثل مدارس الحضانة و
رٌاض األطفال و دور رعاٌة األطفال و تتولى تسٌٌرها.
فإلى جانب إنشاء و بناء المإسسات علٌها ضمان صٌانتها و المحافظة علٌها ( الحراسة ،الترمٌم،
صٌانة تقنٌة ،توفٌر التجهٌزات كهرباء ،ماء ،تدفبة )...،و توفٌر وسابل النقل المدرسً خاصة فً
المناطق الرٌفٌة.
كما ٌتوجب على البلدٌة احترام القواعد المتعلقة باألمن و حفظ الصحة المدرسٌة و التؽذٌة فً
مإسسات التعلٌم األساسً و التحضٌري و أٌضا تطوٌر األنشطة الثقافٌة و الفنٌة و الرٌاضٌة فً
مإسساتها.
 -4-2-4-1-IIIالتجهٌزات االجتماعٌة و الجماعٌة :جمٌع التجهٌزات االجتماعٌة و الجماعٌة
الصحٌة منها و الثقافٌة و حتى الدٌنٌة أوكلت إلى البلدٌة فً حدود إمكانٌاتها (.)2
ففً مجال الصحة مثبل خول للبلدٌة صبلحٌة القٌام بؤي عمل ٌستهدؾ المحافظة على صحة
المواطنٌن و تحسٌنها فً المناطق الترابٌة التابعة لها.

...............................................................................................................
( )1المرسوم رقم  377-81المحدد لصبلحٌات البلدٌة و الوالٌة و اختصاصهما فً قطاع التربٌة ،المإرخ فً 26
دٌسمبر .1981
( -)2المادة  100من قانون البلدٌة  08-90المإرخ فً  12رمضان  1410الموافق لـ  7أفرٌل .1990
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كؤن تتولى بإنجاز الهٌاكل األساسٌة البسٌطة للصحة و تجهٌزها ال سٌما (:)1
 قاعات العبلج.
 عٌادات الوالدة الحضرٌة و القروٌة.
 وحدات حماٌة األمومة و الطفولة.
 مراكز الصحة.
 العٌادات المتعددة االختصاص.
كما تعمل البلدٌة فً مٌدان الوقاٌة الطبٌة ،تنظٌم األعمال اآلتٌة و متابعتها باالتصال مع المصالح
المختصة التابعة للدولة ال سٌما(:)2
* التلقٌح * ،حفظ الصحة المدرسٌة * ،حماٌة األمومة و الطفولة * ،التربٌة الصحٌة * ،مكافحة ناقبلت
األمراض المعدٌة ...إلخ إضافة إلى صٌانة هده المإسسات و المحافظة علٌها.
إلى جا نب دلك تقوم بتطوٌر و ترسٌخ الثقافة و الرٌاضة بٌن الوسط الشبابً و توفٌر الهٌاكل
الضرورٌة و تسٌرها و تصونها مثل(:)3
 دور الشباب.
 ساحات األلعاب .Les aires des jeux

 مبلعب فً الهواء الطلق و مراكز التهوٌة.
دون أن تدخر جهدا فً تطوٌر و توفٌر أجواء التسلٌة التربوٌة للشبٌبة كؤن تقوم بتنظٌم (:)4
 أٌام الهواء الطلق - ،جوالت - ،تبادل الشباب بٌن البلدٌات،
 التظاهرات الشبابٌة  -إنشاء مراكز للعطل و المخٌمات.
كما تشجع مثل هده المبادرات إدا كانت مقترحة من طرؾ أي مإسسة أو هٌبة عمومٌة .هذا فً مجال
التسلٌة.

....................................................................................................................
()1
()2
()3
()4

المادة  2من المرسوم التنفٌذي رقم  374-81المحدد لصبلحٌات البلدٌة و الوالٌة فً قطاع الصحة.
المادة  5من نفس المرسوم.
المادة  2من المرسوم التنفٌذي  371-81الذي ٌحدد صبلحٌات البلدٌة و الوالٌة فً قطاع الشبٌبة و الرٌاضة.
المادة  3من نفس المرسوم.
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أما فً الجانب الرٌاضً فهً مكلفة بانجاز بعض التجهٌزات الرٌاضٌة البسٌطة مثل(:)1
 ساحة األلعاب الرٌاضٌة.
 مبلعب مختلؾ الرٌاضات.
 قاعات لمختلؾ الرٌاضات.
 أحواض السباحة.
 تهٌبة ممرات و مساحات رٌاضٌة فً أماكن مبلبمة.
و أٌضا تنشٌط القطاع الرٌاضً فً الوسط الشبابً بالخصوص فً(:)2
 تنظٌم األنشطة الرٌاضٌة الجماهٌرٌة. تنسٌق أنشطة كل الجمعٌات الرٌاضٌة. تنظٌم المهرجان الرٌاضً البلدي و أٌضا الجمعٌات الرٌاضٌة البلدٌة و تقدٌم المساعدة لها .كل دلكطبعا فً حدود اإلمكانٌات المتاحة لدٌها.
كما للبلدٌة أن تهتم بؤمبلك الوقؾ ( المساجد و المدارس القرآنٌة ) و تضمن المحافظة علٌها و
صٌانتها.
 -5-2-4-1-IIIالـسـكـن( :)3القانون ٌشجع البلدٌة على توفٌر شروط الترقٌة العقارٌة العمومٌة و
الخاصة ،أي توفٌر األراضً الصالحة للسكن و منحها للقطاعٌن الخاص و العام إلنشاء مشارٌع
فوقها .كما ٌمكن للبلدٌة أن تشارك بؤسهم فً شركات البناء و أن تشجع التعاونٌات العقارٌة ،إذ تعتبر
المسبولة عن ترقٌة السكن على ترابها....
 -6-2-4-1-IIIحفظ الصحة العمومٌة و النظافة والمحٌط( :)4فً مٌدان الصحة و النظافة ،البلدٌة لها
مسإولٌة مباشرة فً:
 توزٌع المٌاه الصالحة للشرب.
 مسإولة عن صرؾ المٌاه القذرة و النفاٌات الجامدة الحضرٌة ( القمامة ).
 مكافحة األمراض المعدٌة و ناقبلتها ( البعوض و الفبران ).
...............................................................................................................
()1
()2
()3
()4

المادة  5من المرسوم التنفٌذي  371-81الذي ٌحدد صبلحٌات البلدٌة و الوالٌة فً قطاع الشبٌبة و الرٌاضة.
المادة  6من نفس المرسوم.
المادة  106من قانون البلدٌة  08-90المإرخ فً  12رمضان  1410الموافق لـ  7أفرٌل .1990
المادتٌن  108-107من نفس القانون.
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 نظافة األؼذٌة ( حماٌة المستهلك ) و نظافة المإسسات.
 مكافحة التلوث و حماٌة البٌبة.
 توفٌر المساحات الخضراء ( حدابق ،منتزهات ) فً إطار المحٌط.
 -7-2-4-1-IIIالنقل و الصٌد البحري(ٌ :)1مكن للبلدٌة أن تتخذ فً إطار القانون و التشرٌع أي إجراء
ٌستهدؾ ضمان النقل المنتظم عبر الخطوط ذات المنفعة المحلٌة ،ال سٌما التً تربط األماكن المعزولة و
المراكز االقتصادٌة و اإلدارٌة و الحضرٌة ،إضافة إلى النقل المدرسً كما ذكرنا سابقا.
فللمجلس البلدي المنتخب الحق فً إنشاء و ملكٌة مإسسة النقل العمومً للمسافرٌن و البضابع داخل
تراب البلدٌة ،كما ٌمكنها أن تشارك بلدٌات أخرى فً إنشاءها .كما له الحق فً امتبلكها و لحساب
البلدٌة .كما تنجز فً حدود إمكانٌاتها محطات النقل البري و محطات مؽطاة للحافبلت الحضرٌة و أٌضا
تتكفل بصٌانتها و تهٌبتها و تحمل النفقات المترتبة علٌها.
أما البلدٌات الساحلٌة فإن القانون خول لها القٌام بؤي إجراء من شؤنه تحسٌن قطاع الصٌد البحري و
السهر على مراقبة جودة منتجات البحر و الموافقة علٌها.
 -8-2-4-1-IIIاالستثمارات االقتصادٌة :تستطٌع البلدٌة فً إطار القانون أن تخصص جزء من أموالها
فً صنادٌق المساهمة ،هذه الصنادٌق تقوم باستثمار هده األموال ،و أرباحها ترجع إلى البلدٌة(.)2
أٌضا خولها القانون اختصاصات و صبلحٌات فً قطاعً الصناعة و الطاقة ( )3و أوكل لها الحق فً
كل عمل ٌرمً إلى وضع شبكة صناعٌة عبر المناطق الترابٌة التابعة لها و تدعٌمها من أجل تحقٌق
األهداؾ التالٌة:
 العمل على تخفٌض من اختبلل التوازن الجهوي فً كل المستوٌات.
 السعً إلنهاء الهجرة الرٌفٌة.
 الزٌادة فً قٌمة الطاقات المحلٌة و ضمان استعمالها المعقول.
 المساهمة فً توفٌر االحتٌاجات المحلٌة انطبلقا من اإلنتاج المحلً.

................................................................................................................

( )1المرسوم التنفٌذي رقم  375-81مإرخ فً  26دٌسمبر ٌ 1981حدد صبلحٌات البلدٌة و الوالٌة فً قطاع النقل
و الصٌد البحري.
( )2المادتٌن  110 – 109من قانون البلدٌة  08-90المإرخ فً  12رمضان  1410الموافق لـ  7أفرٌل .1990
( )3المرسوم التنفٌدي رقم ٌ 378-81حدد صبلحٌات البلدٌة و الوالٌة و اختصاصهما فً قطاعً الصناعة و الطاقة.
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 إقامة صناعة محلٌة و دعمها و ترقٌتها...
 تسهٌل التحكٌم فً األسالٌب الصناعٌة و نشر تقنٌاتها.
 ضمان توف ٌر االحتٌاجات المحلٌة البلدٌة بالدرجة األولى ثم الوالبٌة و اإلقلٌمٌة بالدرجة الثانٌة و
حسب ما تسمح لها إمكانٌاتها.
 إنشاء فً إطار الصناعات الصؽٌرة بمفردها أو باالشتراك مع البلدٌات األخرى أو أي طرؾ
ثان ،أي وحدة صناعٌة لئلنتاج و الخدمات لتوفٌر االحتٌاجات المحلٌة و تسٌٌرها و صٌانتها.
 كما ٌمكنها إنشاء مإسسة حرفٌة لها عبلقة بإمكانٌات البلدٌة البشرٌة و المادٌة و تشجع على
إنشاء تعاونٌات لئلنتاج ذات طابع حرفً.
 استؽبلل المقالع و المحاجر أو أي مصدر للبناءٌ ،تطلب تسخٌر تجهٌزات صؽٌرة.
 -9-2-4-1-IIIتنشٌط القطاع السٌاحً و ترقٌته( :)1لم ٌستثن القانون القطاع السٌاحً من مهام البلدٌة،
بل منحها الصبلحٌة لضمان ترقٌته و ازدهاره.
فهً تساهم فً تحدٌد منطقة التوسع السٌاحً و إعداد مخطط للتهٌبة السٌاحٌة ،ال سٌما فً تخصٌص
األراضً و استصبلح األماكن و القٌام بؤشؽال الهٌاكل األساسٌة و التجهٌزات الجماعٌة و كذلك حماٌة
منابع الحمامات المعدنٌة و المحافظة علٌها.
كما تسهم فً تنمٌة السٌاحة ذات الطابع االجتماعً ،بانشاءها لهٌاكل استقبال ال تتطلب اشتراطات
تكنولوجٌة عالٌة ،فهً تتولى على الخصوص إنجاز:
 الفنادق المتكونة من أجنحة.
 الفنادق الحضرٌة الصؽٌرة.
 محطات الطرق .
 المنازل.
 المطاعم.
 المراكز العابلٌة.
 مساحات التخٌٌم.
 حظابر التسلٌة.

...............................................................................................................
( )1المرسوم التنفٌدي رقم  372-81مإرخ فً  29صفر  ،1402الموافق لـ  26دٌسمبر ٌ ،1981حدد صبلحٌات
البلدٌة و الوالٌة و اختصاصاتهما فً القطاع السٌاحً.
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 الحمامات المعدنٌة الصؽٌرة.
 المحطات المناخٌة الصؽٌرة.


الشواطا المهٌؤة.

و تتولى صٌانة المإسسات التً تسٌرها أو تستؽلها .أما فً مجال التنشٌط السٌاحً ،فٌتعٌن علٌها
العمل على:
 تنظٌم التنشٌط السٌاحً و الثقافً ،ال سٌما فً المإسسات السٌاحٌة باالتصال مع الهٌبات الوطنٌة
المختصة.
 تسهر باالتصال مع مصالح الوالٌة على حماٌة األماكن السٌاحٌة و منابع المٌاه المعدنٌة و احترام
القواعد التً تحكم المإسسات السٌاحٌة.
 طٔخ ْٛرخُظؼَ٣ق رطخهخطٜخ حُٔ٤خك٤ش ،هخٛش رٞحٓطش حإلٜٗخٍ.
 -2- IIIاٌّغٍظ اٌشؼج ٟاٌٛالئ١٘ ٟئخ ِحٍ١خ ٌّغز ٜٛإلٍ ّٟ١أوجش :اُ ٠ؿخٗذ حُزِي٣ش حُوخػيس حألٓخٓ٤ش
ك ٢حُ َّٜحُٔئٓٔخط ٝ ٢حالهظٜخى ٝ ١حالؿظٔخػُِ ٢يُٝش حُـِحثَ٣ش ،كبٕ حَُٔ٘ع ٓ٘ق ُالًَِٓ٣ش ٓٔظٟٞ
اهِ٤ٔ٤خ أًزَ ٖٓ حُزِي٣ش  ٝكوال هٜزخ ُِظٔؼ َ٤حُ٘ؼز ٖٓ ٌٖٔ٣ ،٢هالُ ٚاَٗحى أًزَ ػيى ٖٓ حُٔٞحٖ٤٘١
٣ظـخٗ ُٝطخم حُزِي٣ش ك ٢طٔ َ٤٤أٓ ٍٙٞر٘لٌٔٛ ٝ .ٚح حُٔٔظ ٞٛ ٟٞاٌٛال٠خ ،اً ٣ؼَكٜخ حُوخٗ ٕٞرؤٜٗخ ؿٔخػش
ػٔ٤ٓٞش اهِ٤ٔ٤ش ،طظٔظغ رخُ٘و٤ٜش حُٔؼ٘٣ٞش  ٝحالٓظوالٍ حُٔخُ.(1)٢

 -1-2-IIIاٌزّض ً١اٌشؼج ٟحبػش ِٓ خالي اٌّغٍظ اٌشؼج ٟاٌٛالئ:ٟ
ط٘ ٚحُٔخىس  ٖٓ 9هخٗ ٕٞحُٞال٣ش ػِ ٠إٔ حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُٞالث٤ٛ ٞٛ ٢جش حُٔيحُٝش ك ٢حُٞال٣ش ٌٙٛ ،حُ٤ٜجش
طظٌٞٗ ٖٓ ٕٞحد ٣ظْ حٗظوخر ٖٓ ْٜر ٖ٤حُٔٞح ٖ٤٘١حٌُ٣ ٖ٣و ٕٞٔ٤ك ٢حُٞال٣شٓ .يس حُٔـِْ ٞ٘ٓ5 ٢ٛحص ٣ ٝظْ
رخالٗظوخد  ٝحالهظَحع حَُُٔ ١وٞحثْ حَُٔٗل ٖ٤حُٔويٓش ٖٓ َ١ف حألكِحد حُٔظ٘خكٔشًٔ .خ ال ٣ـ ُٞحُـٔغ
ر ٖ٤حُؼ٣ٞ٠ش ك ٢حُٔـِْ  ٝرؼ ٞحُٞظخثق حألهًَ ٟخُو٠خء  ٝحُـٔٓ ٖ٤خ ٣ئى ١اُ ٠طلو٤ن ٓزيأ
حُئ٣وَح٤١ش أًؼَ ُِٔـِْ  ٝكلخظخ ػِ ٠حٓظوالُ٤ش حُؼ٣ٞ٠ش  ٝكَ٣ش ك ٢حطوخً حُوَحٍحص.
 -2-2-IIIرغ١١شٖ٣ :ؼوي حُٔـِْ  4ىٍٝحص ػخى٣ش ك ٢حُٔ٘شٓ ،يس ًَ ٜٓ٘خ ٓٞ٣ 15خ ٓغ آٌخٗ٤ش طٔي٣يٛخ
اُ ٠أهَ ٖٓ  7أ٣خّ (ٝ )2ػوي ىٍٝحص ١خٍثش ًِٔخ ىػض حُلخؿش ٌُُي رطِذ ٖٓ ٍث ٚٔ٤أ ٝػِغ أػ٠خء ٙأٝ
ٖٓ حُٞحُ.)3( ٢
………………………………………………………………………………….....
) (1حُٔخىس ٖٓ هخٗ ٕٞحُٞال٣ش حُـي٣ي طلض ٍهْ  ، 09-90حُـَ٣يس حَُٓٔ٤ش ،حُؼيى  15حُٔٞحكن ُـ  11أكَ1990 َ٣
) (2حُٔخىس  ٖٓ 11هخٗ ٕٞحُٞال٣ش.
) (3حُٔخىس " 13
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٣ظَأّ حُٔـِْ حُ٘ؼذ حُٞالث ٢ػٞ٠ح ٓ٘ظوزخ  ٝحُلخثِ ػِ ٠أًؼَ حألٞٛحص ٖٓ حألػ٠خء (.)1
٣ ٝو ّٞحَُث ْ٤رخهظ٤خٍ ٓٔخػي أ ٝأًؼَ ٖٓ ر ٖ٤حُٔ٘ظوز٣ ٝ ٖ٤ويُِٓٔ ْٜـِْ ُِٔٞحكوش ػًٌُِ .)2( ْٜ٤ي ٝ
ألؿَ حإلُٔخّ رٌَ حُو٠خ٣خ حُظ٘ٔ٣ٞش ك ٢حُٞال٣ش ٌَ٘٣ ،حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُٞالث ٖٓ ٢ر ٖ٤أػ٠خءُ ٙـخٗخ ىحثٔش
كٓ ٢ـخٍ حالهظٜخى  ٝحُٔخُ٤ش ،حُظ٤ٜجش حُؼَٔحٗ٤ش  ٝحُظـ ٝ ،ِ٤ٜحُ٘ئ ٕٝحالؿظٔخػ٤ش  ٝحُؼوخك٤شًٌُ ،ي ٌٖٔ٣
اٗ٘خء ُـخٕ ٓئهظش ًِٔخ حٓظيػض حُو٠خ٣خ حُٞالث٤ش ًُي ُيٍحٓش حُٔٔخثَ حُظ ٢ط ْٜحُٞال٣ش ٓغ َٓحػخس
حُظٌ٘٤الص حُٔ٤خٓ٤ش ُِٔـِْ حُٞالث ٢ػ٘ي اٗ٘خء  ٌٙٛحُِـخٕ (.)3
 -3-2-IIIاخزظبطبد اٌّغٍظ اٌشؼج ٟاٌٛالئِ ٟىٍّخ الخزظبطبد اٌجٍذ٠خ:
 -1-3-2-IIIاخزظبطبد ػبِخ(٣ :)4ؼخُؾ حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُٞالث ٢ؿٔ٤غ حُ٘ئ ٕٝحُظخرؼش الهظٜخٛخط،ٚ
ػٖ ٣َ١ن حُٔيحُٝش ك ًَ ٢ه٤٠ش ط ْٜحُٞال٣ش طَكغ اُ ٚ٤رخهظَحف ٖٓ ػِغ حألػ٠خء أ ٖٓ ٝحَُث ْ٤أٖٓ ٝ
حُٞحًُٔ .٢خ ٣زي ١آٍحء٣ ٝ ٙويّ حهظَحكخطٓ ٝ ٚالكظخط ٚحُوخٛش ر٘ئ ٕٝحُٞال٣ش٣ ٝ .ظٌلَ حُٞحُ ٢ربٍٓخُٜخ اُ٠
حُ َ٣ُٞحُٔوظ ٚرؼي اريحء ٍأ ٚ٣كٜ٤خًٔ .خ ٣ؼَٔ ػِ ٠اهطخٍ  َ٣ُٝحُيحهِ٤ش ػٖ ٣َ١ن ٍث ،ٚٔ٤رٌَ ه٤٠ش
طظؼِن رظٔ َ٤٤حُٜٔخُق حُالًَِٓ٣ش حُظخرؼش ُِيُٝشًٔ .خ ٣ـ ِ٤حُوخُِٗٔ ٕٞـِْ اٗ٘خء ُـ٘ش طلو٤ن كٍٞ
حُو٠خ٣خ حُوخٛش رظٔ َ٤٤حُٞال٣ش  ٝط٘ٔ٤ظٜخ ٗ ٝظخثؾ حُظلو٤ن طويّ ُِٔـِْ ػْ ُِٞحُ ٢ػْ ُ َ٣ُٞحُيحهِ٤شِِّ٣ ٝ .
حُوخٗ ًَ ٕ ٞحُِٔطخص حُٔلِ٤ش رٔٔخػيس ُـ٘ش حُظلو٤ن ك ٢أىحء ٜٓٔظٜخ ٝ .طظٔؼَ حهظٜخٛخص حُٔـِْ حُ٘ؼز٢
حُٞالث ٢رٜلش ػخٓش ك : ٢أػٔخٍ حُظ٘ٔ٤ش حالهظٜخى٣ش  ٝحُؼوخك٤ش  ٝط٤ٜجش اهِ ْ٤حُٞال٣ش  ٝكٔخ٣ش حُز٤جش  ٝطَه٤ش
كٜخثِٜخ حُ٘ٞػ٤شًٔ .خ طٌَ١ ٕٞكخ ٓٔخػيح ك ٢ا١خٍ طٌخَٓ  ٝحٗٔـخّ حألػٔخٍ ر ٖ٤حُٞال٣ش  ٝحُزِي٣ش ٖٓ
هالٍ حُٔٔخػيس.
ِ -2-3-2-IIIخطؾ اٌٛال٠خ (ٜ٣ :)5خىم حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُٞالث ٢ػِٓ ٠وط ٢حُٞال٣ش حٌُ٣ ١ؼٌْ
حُزَٗخٓؾ  ٝحُٓٞخثَ  ٝحألٛيحف حُٔليىس رٜلش طؼخهي٣ش ر ٖ٤حُيُٝش  ٝحُـٔخػخص حُٔلِ٤ش هٜي ٟٔخٕ حُظ٘ٔ٤ش
حالهظٜخى٣ش  ٝحالؿظٔخػ٤ش  ٝحُ ؼوخك٤ش ُِٞال٣شًٔ ،خ ٣ليى ٓوط ٢حُظ٤ٜجش حُؼَٔحٗ٤ش ُِٞال٣ش َ٣ ٝحهذ ط٘لٝ ٌٙ٤
رٌُي  ٌٕٞ٣هي ٗخٍى ك ٢اؿَحءحص ط٘ل ٌ٤ػِٔ٤ش حُظ٤ٜجش حُؼَٔحٗ٤ش ًحص حُزؼي حُـ ١ٜٞأ ٝحُ.٢٘١ٞ
.................................................................................................................................
( )1حُٔخىس  ٖٓ 25هخٗ ٕٞحُٞال٣ش حُـي٣ي طلض ٍهْ  ، 09-90حُـَ٣يس حَُٓٔ٤ش ،حُؼيى  15حُٔٞحكن ُـ  11أكَ1990 َ٣
( )2حُٔخىس ٗ ٖٓ 26لْ حُوخٗ.ٕٞ
( )3حُٔخىس ٗ ٖٓ 22لْ حُوخٗ.ٕٞ
( )4حُٔٞحى ٖٓ  55اُـٗ ٖٓ 59 ٠لْ حُوخٗ.09-90ٕٞ
( )5حُٔٞحى ٖٓ  60اُـٗ ٖٓ 65 ٠لْ حُوخٗ.ٕٞ
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٣ ٝلغ حُوخٗ ٕٞحُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُٞالث ٢ػِ ٠حطوخً هَحٍحص  ٝط٘ـ٤غ ًَ ٓزخىٍس ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طٝ ٖٔ٠
طٔخ ْٛك ٢ىكغ ػـِش حُظ٘ٔ٤ش ك ٢حُٞال٣شًٔ .خ ٣وٗ ٜٚلوخص كٍ ٌَٗ ٢أٓٔخٍ ٖٓ ،هالٍ ٓيحٝالط٣ ٚيكؼٜخ
اُ٘ٛ ٠خى٣ن حُٔٔخٔٛش كٓ ٢ـخٍ حالٓظؼٔخٍ  ٝأ٠٣خ ٣زخىٍ رٌَ حُؼِٔ٤خص حُٜخىكش اُ ٠ا٣ـخى طـِ٤ٜحص طلٞم
ك ٢كـٜٔخ  ٝأ٤ٔٛظٜخ  ٝحٓظؼٔخُٜخ هيٍحص حُزِي٣ش.
 -3-3-2-IIIاٌش ٚ ٞاٌفالحخ ٌَٗ هطخع حُلالكش ٌٓ٘ حالٓظوالٍ ٓ٤خٓش آظَحط٤ـ٤ش  ٝحهظٜخى٣ش ٤٘١ٝشٝ" ،
أِٓٞد ػ ١ٍٞحٗظَحًٔ٣ ٢ظٜيف هِغ ؿٌ ٍٝأٓزخد حُظوِق حٍُِحػ ٢ك ٢حُـِحثَ  ٝأكيحع طـ َ٤٤ؿٌٍ١
ُِؼالهخص حالؿظٔخػ٤ش  ٝك ٢حُل٤خس حالهظٜخى٣ش  ٝحالؿظٔخػ٤ش  ٝحُؼوخك٤ش ُؼخُْ حَُ٣ق حُـِحثَ ١حُٔظوِق"(.)1
كٌخٕ ُِٔـٔٞػخص حُٔلِ٤ش ( حُٞال٣ش  ٝحُزِي٣ش ) حُي ٍٝحٌُز ٝ َ٤حألٓخُٓ ٢ظلو٤ن ٌٛح حُٜيف ٝ ،كظ ٠رؼي
حإلٛالف حأله ٝ َ٤حُيه ٍٞك ٢حهظٜخى حُٔٞم ُْ ٣ظـ َ٤حُي ٍٝحُُِٔٔ ًَٞـِْ حُ٘ؼز ٢حُٞالث ٢كٌٛ ٢ح
حُٔـخٍ كوي رخص حُ٘ ٜٝٞرٌٜح حُوطخع أَٓح ٣ٍَٟٝخ أٓخّ حُظَٝف حالهظٜخى٣ش حُظ ٢طؼٜ٘٤خ حُزالى  ٝطلو٤وخ
ألٛ ْٛيف  ٢٘١ٝأال  ٞٛ ٝحُ ٍٞٛٞاُ ٠حالًظلخء حٌُحط ٝ ٢حُظوِ ٖٓ ٚحُظزؼ٤ش حالهظٜخى٣ش حُظ ٢طئػَ ِٓزخ
ػِ ٠ك٤خس حُيُٝش  ٝحٓظوالُٜخ ك ٢حطوخً حُوَحٍحص حُٔ٤خٓ٤ش.
ٖٓ ٌٛح حُٔ٘طِن ًِلض حُيُٝش حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُٞالث ٢رؼيس حهظٜخٛخص كٌٛ ٢ح حُٔـخٍ ( ،)2كٖٔ كن
حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُٞالث ٢إٔ َ٘٣ع كٓ ًَ ٢زخىٍس طَٓ ٢اُ ٠كٔخ٣ش  ٝط٤ٓٞغ حألٍح ٢ٟحُلالك٤ش  ٝحُظ٤ٜجش ٝ
حُظـ ِ٤ٜحُوَ ٝ ١ٝطَه٤ش حألٍح ٢ٟحُلالك٤شًٔ ،خ ُ ٚإٔ َ٘٣ع ك٘ٗ ًَ ٢خ ٖٓ ٌٖٔ٣ ١كٔخ٣ش حُظَرش ٝ
حٓظٜالكٜخ ٝ .أ٠٣خ ُ ٚإٔ ٣ظوٌ حُٔزخىٍس ٌُٔخكلش أهطخٍ حُل٠٤خٗخص  ٝحُو٤خّ رؤٗـخٍ ط٤ٜجش  ٝططٝ َ٤ٜ
ط٘و٤ش حُٔـخٍ ١حُٔخث٤ش حُٔٞؿٞىس  ٖٟٔكيٝى ٙحإلهِ٤ٔ٤ش ٌٛ ٝح ألؿَ حُٔٔخٔٛش ك ٢حُلٔخ٣ش حالهظٜخى٣ش
ُِ٘ٞحك ٢حُلالك٤ش رخُٞال٣ش  ٝط٘ٔ٤ظٜخ.
 ٝأٓخّ ظخَٛس حُظؼَ٣ش حُ٘زخط٤ش ٤ٟ ٝخع حُؼَٝس حُـخر٤ش ،كبٕ ػِ ٠حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُٞالث ٢إٔ ٣ئٖٓ ٓٞ٣ ٝغ
ػِٔ٤خص حُظ٘ـ٣ٝ ،َ٤و ّٞرظ٘ٔ٤ش حُؼَٝس حُـخر٤ش  ٝكٔخ٣ظٜخ ٓغ ط٘ـ٤غ ًَ حُؼٔالء حُٔلِ ٖ٤٤حٌُ ٌٖٔ٣ ٖ٣إٔ
 ُْٜ ٌٕٞ٣ى ٍٝكؼخٍ ك ٢ط٘ٔ٤ش ٌٛح حُوطخع .ى ٕٝإٔ ٗ٘ٔ ٠حُؼَٝس حُلٞ٤حٗ٤ش  ٝحُظ ٢ػِ ٠حُٔـِْ حُ٘ؼز٢
حُٞالث ،٢إٔ ٣ئٖٓ ٛلش حُلٞ٤حٗخص ٌ٣ ٝخكق حألٝرجش ٟٔ ٝخٕ حُٞهخ٣ش ٜٓ٘خ.
ٓ ٝغ ًَ ٌٛح كٔ٣ ٜٞي حُٔٔخػيس ُِزِي٣خص كٔ٤خ ٣و٘ٓ ٚخٍ٣غ حُظٔ ٖ٣ٞرخُٔ٤خ ٙحُٜخُلش َُِ٘د ٝ ،ططَ٤ٜ
حُٔ٤خ ٙحُظ ٢طظـخ ُٝحإل١خٍ حإلهُِِ ٢ٔ٤زِي٣خص حُٔؼ٘٤ش  ٝاػخىس حٓظؼٔخُٜخ.
.................................................................................................................................
( )1أكٔي ر٤ٟ ٞخف ،حُ٤ٜجخص حالٓظ٘خٍ٣ش ك ٢حإلىحٍس حُـِحثَ٣ش ،حُٔئٓٔش حُ٤٘١ٞش ٌُِظخد ،حُـِحثَ.324 ٙ ، 1989
( )2حُٔٞحى ٖٓ  66اُـ ٖٓ 69 ٠هخٗ ٕٞحُٞال٣ش  ، 09-90حُـَ٣يس حَُٓٔ٤ش ،حُؼيى  15حُٔٞحكن ُـ  11أكَ.1990 َ٣
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 -4-3-2-IIIاٌ١ٙبوً االلزظبد٠خ األعبع١خ( :)1ػِ ٠حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُٞالث ٢حُو٤خّ رؤػٔخٍ طو ٚأٗـخٍ
 ٝط٤ٜجش ٗزٌش حُطَم  ٝحُٔٞح ٛالص ك ٢حُٞال٣ش ٤ٛ ٝخٗظٜخ  ٝط٤ٜ٘لٜخًٔ ،خ ُ ٚإٔ ٤ٜ٣ت ٓـخٍ حُٞال٣ش ٝ
اهخٓش ٤ٛخًَ حٓظوزخٍ حألٗ٘طش  ٝط٘ٔ٤ظٜخ  ٝطٞك ًَ َ٤حَُ٘ ١ٝحُالُٓش  ٝحٌُٔٔ٘ش ُـِذ حالٓظؼٔخٍ اُ ٠أٍٝ
ٝال٣ظٝ .ٚأٓخّ حٛظٔخٓ ٚرخُٔي٘٣ش ،كَِ٣ق كو ٚحُٔٔظٞك ٖٓ ٠هالٍ ط٘ٔ٤ظ ٝ ٚطٞك َ٤حإلٗخٍس حَُ٣ل٤ش  ٝطلو٤ن ًَ
حَُ٘ ١ٝحُٔؼ٤٘٤ش حٌَُٔ٣ش ُِٔٞح ٖ١حَُ٣ل ٢ك ٢حُٞال٣ش.
 -5-3-2-IIIاٌزغ١ٙض اٌزشث ٚ ٞٛاٌزى ٓ٠ٛاٌّ :)2(ٟٕٙكٌٛ ٢ح حُوطخع حُلٔخّ أُِٞ ًَٝال٣ش ٖٟٔ ٝ
حُٔؼخ َ٤٣حُ٤٘١ٞش  ٝططز٤وخ ُِوَ٣طش حُٔيٍٓ٤ش  ٝحُظٌ ٖ٣ٞحُٔ ،٢ٜ٘اٗـخُ ٓئٓٔخص حُظؼِ ْ٤حُؼخٗ ٝ ١ٞحُظو٘ٝ ٢
حُظٌ ٖ٣ٞحُٔ٤ٛ ٝ ٢ٜ٘خٗش  ٌٙٛحُٔئٓٔخص ( حُلَحٓش ،حُظَٓ ،ْ٤حُ٤ٜخٗش حُظو٘٤ش .).........
 -6-3-2-IIIفِ ٟغبي اٌزّٕ١خ االعزّبػ١خ  ٚاٌضمبف١خ  :إ حُظ٘ٔ٤ش حالؿظٔخػ٤ش ٓ ٢ٛطِذ ك٠خٍ ،١اً
طِؼذ ىٍٝح ٛخٓخ ك ٢حُىٛخٍ حُٔـظٔغ ٝطويٌُٜٓ ٝ ،ٚح حُـَ ٝأىهَ ٌٛح حالهظٜخ ٖٟٔ ٙحالهظٜخٛخص
حألهَ ٟحُؼي٣يس حُظ٣ ٢و ّٞرٜخ حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُٞالث.٢
كخُٔـِْ حُ٘ؼزُِٞ ٢ال٣ش ٣ؼَٔ ػِ ٠طط ًَ َ٣ٞؿٜخُ ٛل ٝ ٢حؿظٔخػُ ٢ظؤٓ ٖ٤كٔخ٣ش حُطلُٞش ٔٓ ٝخػيس
حألٗوخ ٙحُٔٔ٘ ٝ ٖ٤حُظٌلَ رخَُ٘٣لش حالؿظٔخػ٤ش حُٔلَٓٝش(٣ ٝ .)3و ّٞرٌَ حإلؿَحءحص حُظٗ ٖٓ ٢ؤٜٗخ إٔ
طلخكع ػِ ٠حُ ٜلش حُؼٔ٤ٓٞش ٖٓ هالٍ أػٔخٍ حُٞهخ٣ش ٖٓ حألٝرجش ،ط٘ـ٤غ اٗ٘خء ٤ٛخًَ َٓحهزش  ٝكٔخ٣ش
حُٔٔظِٜي َٓ ٝحهزش حُٜلش ك ٢حُٔئٓٔخص ًحص حُوٜي حُؼٔ ٢ٓٞحُٞحٓغ (.)4
أٓخ كٓ ٢ـخٍ حُؼوخكش٣ ،ؼَٔ حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُٞالث ٢ػِ ٠اٗ٘خء حُ٤ٜخًَ حألٓخٓ٤ش حُؼوخك٤ش  ٝحإلػالٓ٤ش ٝ
حَُ٣خ ٤ٟش ٣ ٝو ّٞرظ٘ـ٤ؼٜخ ٔ٣ ٝخ ْٛك ٢حُظط َ٣ٞحُٔ٘ٔـْ ُِ٘زخد ٓغ طٌلِ ٚرظلو٤ن حَُ٘ ١ٝحُٜخىكش اُ٠
ًُي ،هٜي ط٤ٓٞغ ٜٓخٍحص حُ٘زخد حالؿظٔخػ٤ش  ٝحُؼوخك٤شًٔ ،خ ٣و ّٞربك٤خء حُظَحع حُٔلِ ٝ ٢حُٝ ٢٘١ٞ
َٗ٘ ٝ ٙحُٔلخكظش ػِ .)5( ٚ٤ى ٕٝإٔ ٗ٘ٔ ٠حُـخٗذ حُٔ٤خك ،٢كِِٔـِْ إٔ ٣ظوٌ ًَ اؿَحء ٖٓ ٗؤٗ ٚإٔ
٘٣ـغ ٣ ٝللِ ٔ٣ ٝظَٔ ٌٛح حُوطخع ٝ .ػِ ٚ٤إٔ ٞ٣كَ ًَ حَُ٘ ١ٝحٌُٔٔ٘ش إلك٤خء حُؼوخكش حُٔ٤خك٤ش ٓلِ٤خ ٝ
ططَٛ٣ٞخ  ٝط٘ـ٤ؼٜخ (.)6
………………………………………………………………………………….....
( )1حُٔٞحى  ٖٓ 73-72-71-70هخٗ ٕٞحُٞال٣ش طلض ٍهْ  ، 09-90حُـَ٣يس حَُٓٔ٤ش ،حُؼيى  15حُٔٞحكن ُـ  11أكَ.1990 َ٣
( )2حُٔٞحى ٖٓ ٗ ٖٓ 81-74لْ حُوخٗ.ٕٞ
".

( )3حُٔخىط" ٖٓ 77-76 ٖ٤
( )4حُٔخىس ٖٓ 78

"

".

( )5حُٔخىط80-79 ٖ٤

"

".

( )6حُٔخىس 81

"

".
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 -7-3-2-IIIاٌغ١بعخ اٌغىٕ١خ ف ٟاٌٛال٠خ( :)1أٓخّ حُ٘ٔ ٞحُئ٣ـَحك ٢حٌُز٣ ،َ٤ؼظزَ هطخع حُز٘خء  ٝحٌُٖٔ
أٗ٘ ٢حُوطخػخص حالهظٜخى٣ش  ٝأًؼَ حٍَُٝ٠حص حٓظٜالًخ ِ١ ٝزخ ػِ ٠حُٔٔظ ٟٞحٌُُٜ ٝ .٢٘١ٞح طُٚ ٢ُٞ
حُيُٝش حٛظٔخٓخ ًزَ٤ح ألؿَ حُ ٍٞٛٞاُ ٠حالًظلخء ٝ ،طلو٤ن حُطِذ حُ ٢٘١ٞػِ.ٚ٤
لهذا على الوالٌة أن تدعم البلدٌات بتقدٌم مساهمات إلنشاء المإسسات و شركات البناء العقاري ،مع
تشجٌع تنمٌة الحركة التعاونٌة فً مٌدان السكن و المبادرة إلى ترقٌته و إنجاز برامج سكن لئلٌجار
لتسهٌل اقتناءه من طرؾ المواطن .كما له أن ٌتولى صٌانتها و ترمٌمها.
 -IVاألعٙضح اإلداس٠خ ٌٍجٍذ٠خ ٚعٍ١خ ٌزٕف١ز لشاساد اٌّغٍظ إٌّزخت:
رٔخ إٔ حُزِي٣ش  ٢ٛحُوخػيس حألُ ٠ُٝظلو٤ن حُٔ٤خٓش حُالًَِٓ٣ش ك ٢حُٔـٔٞػخص حُٔلِ٤ش  ٝأٜٗخ أهَد ٓئٓٔش
اىحٍ٣ش ُِٔٞح ٝ ٖ١أٓخّ كـْ حُٜالك٤خص حُٔوُٞش ُٜخ رٔٞؿذ حُ٘ ٜٙٞحُوخٗ٤ٗٞشً ،خٕ الري إٔ ُٜ ٌٕٞ٣خ
ط٘ظ ْ٤اىحٌٍ٣ ١لَ ُٜخ حُو٤خّ ر ٌٜٙحُٜالك٤خص ػِ ٠أكٖٔ ٝؿ ٝ ٚرؤًؼَ كؼخُ٤شٌُُ .ي ٣ظٌٌٛ ٕٞح حُظ٘ظ ْ٤ػِ٠
حُٔٔظ ٟٞحُزِي ٖٓ ١ػيس ٜٓخُق٣ ،وظِق ػيىٛخ ٖٓ رِي٣ش اُ ٠أهَ ٟكٔذ ٓخ أهَ ٙهخٗ ٕٞحُزِي٣ش كٓ ٢خىطٚ
٣ " 126ظـ َ٤حُظ٘ظ ْ٤حإلىحٍُِ ١زِي٣خص كٔذ كـْ حُٔـٔٞػخص  ٝحُٜٔخّ حُٔٔ٘يس ُٜخ".
ٌُٖ رٜلش ػخٓش ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُزِي٣خصٗ ،ـي حُٜٔخُق حُظخُ٤ش  :حألٓخٗش حُؼخٓش ،حُٜٔخُق حإلىحٍ٣ش ٝ
حُٜٔخُق حُظو٘٤ش.
 -1-IVاألِبٔخ اٌؼبِخ :إ حألٓخٗش حُؼخٓش َٛ٤ٔ٣خ أٌٓٛ ،Secrétaire Général ٖ٤ح حأله َ٤كٔذ رؼٞ
حُٔوظ٣ ،ٖ٤ٜؼظزَ حًَُِ٤س حألٓخٓ٤ش ك ٢حُزِي٣ش ٣ ٝؼظزَ حُٔٔخػي حُٔزخَٗ حألٓخَُٓ ٢ث ْ٤حُزِي٣ش.
 ٝطؼ ٖ٤٤أٓ ٖ٤ػخّ ُِزِي٣ش ػِٔٓ ٠ظ ًَ ٟٞرِي٣خص حُ ،ٖ١ٞؿخء ططز٤وخ َُِٔٓ ّٞحُظ٘لٍ ١ٌ٤هْ
 26-91حُٔئٍم ك 02 ٢كزَح.)2( 1991 َ٣
طظ َٜأ٤ٔٛش  ٌٙٛحُٞظ٤لش أ ١حألٓ ٖ٤حُؼخّ ُِزِي٣ش هخٛش ػ٘ي طـي٣ي حُٔـخُْ حُ٘ؼز٤ش ُِزِي٣ش ،ك٤غ أػ٘خء
 ٌٙٛحَُٔكِشٜ٣ ،زق  ٞٛط وَ٣زخ حُٔٔج ٍٞحأل ٍٝإلىحٍس حُزِي٣ش ٜ٣ ٝزق حُ ٢٤ٓٞر ٖ٤حُ٤ٜجش حُزِي٣ش حُٔ٘ظوزش ٝ
حُٜٔخُق حُزِي٣ش.
.................................................................................................................................
( -)1حُٔخىس  ٖٓ 82هخٗ ٕٞحُٞال٣ش طلض ٍهْ  ، 09-90حُـَ٣يس حَُٓٔ٤ش ،حُؼيى  15حُٔٞحكن ُـ  11أكَ.1990 َ٣
(٣ -)2ظٌٛ ٖٔ٠ح حَُٔٓ ّٞحُوخٗ ٕٞحألٓخٓ ٢حُوخ ٙرخُؼٔخٍ حُٔ٘ظٔ ٖ٤اُ ٠هطخع حُزِيًٌ ٝ ١ح حَُٔٓ ّٞحُظ٘ل١ٌ٤
ٍهْ  27-91حُٔئٍم ك1991/02/02 ٢حٌُ٣ ١ليى هخثٔش حُٞظخثق حُؼِ٤خ ُإلىحٍس حُزِي٣ش.
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ط٘ ٚحُٔخىس  ٖٓ 119حَُٔٓ ّٞحُظ٘لٍ ١ٌ٤هْ  26-91حًٌُٔ ٍٞأػال٣ " ٙظ ٠ُٞحألٓ ٖ٤حُؼخّ ُِزِي٣ش  ٝطلض
ِٓطش ٍث ْ٤حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ١رٔخ : ٢ِ٣
 ؿٔ٤غ ٓٔخثَ حإلىحٍس حُؼخٓش.
 حُو٤خّ ربػيحى حؿظٔخػخص حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي.١
 حُو٤خّ رظ٘ل ٌ٤حُٔيحٝالص.
 حُو٤خّ رظزِ٤ؾ ٓلخٓ َٟيحٝالص حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ٝ ١حُوَحٍحص ُِِٔطش حُ٤ٛٞش ،آخ ػِٓ ٠زَ٤
حإلهزخٍ أ ٖٓ ٝأؿَ ٓٔخٍٓش ِٓطش حُٔٞحكوش  ٝحَُهخرش.
 طلو٤ن اهخٓش حُٜٔخُق حإلىحٍ٣ش  ٝحُظو٘٤ش  ٝط٘ظٜٔ٤خ  ٝحُظ٘ٔ٤ن رٜ٘٤خ ٍ ٝهخرظٜخ.
ٔٓ خٍٓش حُِٔطش حُِٔٔ٤ش ػِٞٓ ٠ظل ٢حُزِي٣ش".
 -2-IVاٌّظبٌح اإلداس٠خ :طظٔؼَ حُٜٔخُق حإلىحٍ٣ش هخٛش كِٜٓ ٢لش حُظ٘ظ ٝ ْ٤حُ٘ئ ٕٝحُؼخٓشِٜٓ ،لش
حُٔلخٓزش ِٜٓ ٝلش حُلخُش حُٔيٗ٤ش.
ِٜٓلش حُظ٘ظ ٝ ْ٤حُ٘ئ ٕٝحُؼخٓش :طظٌلَ رٌَ ٓخ ٣ظؼِن رخالٗظوخرخص ( َٓحؿؼش حُوٞحثْ حالٗظوخر٤ش ،حُظٔـَ٤
ك ٢حُوٞحثْ حالٗظوخر٤ش ،حُظلُِ َ٤٠ؼِٔ٤خص حالٗظوخر٤شًٌُ .).ي رٌَ ٓخ ٣ظؼِن رخُظ٘ظ ( ْ٤حُظ٘ظ ْ٤حُٔظؼِن
رؤٛلخد حُلَف ،رخُظـخٍ.)..،
ِٜٓ ٝلش حُٔلخٓزش  :كبٜٗخ طظٌلَ رخُِٔ٤حٗ٤خص  ٝحُٔلخٓزش  ٝرظٔ َ٤٤حُٔٔظويٓ ٝ ٖ٤طٔ َ٤٤حألٓالى حُزِي٣ش
ٓٞحء ًخٗض ٓ٘وُٞش أ ٝػوخٍ٣ش  ٝهخٛش حالكظ٤خ١خص حُؼوخٍ٣ش.
أٓخ ِٜٓلش حُلخُش حُٔيٗ٤ش  :ك ٢ٜطؼظزَ ٖٓ أٜٓ ْٛخُق حُزِي٣ش ،اً طظٌلَ رظِو ،٢حُللخظ  ٝطِٔٝ ْ٤ػخثن حُلخُش
حُٔيٗ٤ش ( ٓؼَ ٜٗخىحص حُٔ٤الىٜٗ ،خىس حإلهخٓش)..،
كِٜٔلش حُ٘٘خ ١حالهظٜخى ٖٓ :١أٝ ْٛظخثلٜخ ٓخ :)1( ٢ِ٣
ٓ ظخرؼش حُٔوط ٢حُزِيُِ ١ظ٘ٔ٤ش.
ٓ ظخرؼش ٓوظِق حُ٘٘خ١خص حالهظٜخى٣ش (حُٜ٘خػ٤ش ،حُلالك٤ش ،حُظـخٍ٣ش ،حُظٔ ٝ َ٣ٞحُظ٣ُٞغ).
 حُٛٞخ٣ش َٓ ٝحهزش حُٞكيحص حالهظٜخى٣ش ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُزِي٣ش.
 ٌٙٛحُِٜٔلش ُْ طؼي ٓٞؿٞىس رخُزِي٣خص الٗؼيحّ حُظيهالص حالهظٜخى٣ش ُ ٌٜٙحألهَ٤س ٍؿْ أ٤ٔٛظٜخ.
……………………………………………………………………………………
(ٞٓ )1حْٓ ٓٔ٤ش ،رٞرٌَ ِٓٔ٤ش :حإلىحٍس حُٔل ِ٤ش " حُٞال٣ش ،حُزِي٣ش  ٝحُيحثَس " ًٌَٓس طوَؽ ك ٢حُلوٞم٤ًِ ،ش حُلوٞم،
ؿخٓؼش هٔ٘ط٘٤ش (13 ٙ ، 2000 / 1999 ،رظَٜف).
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 -3-IVاٌّظبٌح اٌزمٕ١خ :طِؼذ حُٜٔخُق حُظو٘٤ش حُزِي٣ش ىٍٝح ٛخٓخ ،هخٛش إٔ حُزِي٣ش طِؼذ ىٍٝح أٓخٓ٤خ ك٢
طـٔ٤ي حُٔوططخص حإلٗٔخث٤ش حُزِي٣ش  ٝ PCDاٗـخُ حُٔيحٍّ ،كٞؿٞى حُٜٔ٘يٓ ٝ ٖ٤حُٜٔ٘يٓ ٖ٤حُٔؼٔخٍٝ ٖ٤٣
حأل١زخء  ٝحُز٤طَٔ٣ ،ٖ٤٣خػيٛخ ػِ ٠حُٔ َ٤حُلٖٔ ُٔوظِق حُ٘٘خ١خص حُزِي٣ش ٓٞحء ك ٢هطخع حُٜلش أٝ
هطخع حإلٗـخُ أ ٝك٤ٓ ٢يحٕ حُظؼٔ ٝ َ٤حُز٘خء.
ِ -Vؼشوخ اٌزّٕ١خ اٌّحٍ١خ ِحٛس أشغبي اٌّؤعغخ اٌجٍذ٠خ:
"طَطٌِ ٓ٤خٓ ش حُالًَِٓ٣ش ػِ ٠ط٣ُٞغ ٓظِٕ ُِٜالك٤خص  ٝحُٜٔخّ كٔذ طؤ٘ٓ ْ٤طؤُِٔ ٢ئ٤ُٝش ،ىحهَ
ا١خٍ ٝكيس حُيُٝش .كؼِ ٠حُزِي٣خص  ٝحُٞال٣خص كَ ٓ٘خًِٜخ حُوخٛش رٜخ ٝ ،ػِ ٠حُِٔطش حًَُِٔ٣ش حُزغ ك٢
حُو٠خ٣خ ًحص حأل٤ٔٛش حُ٤٘١ٞش.
٘ٛ ٖٓ ٝخ ٘٣زـُ ٢الًَِٓ٣ش إٔ طل ٍٞحُٞال٣خص  ٝحُزِي٣خص ًخَٓ حُٜالك٤خص ُِ٘ظَ ك ًَ ٢حُٔ٘خًَ ًحص
حُِٜٔلش حُٔلِ٤ش أ ٝحُـ٣ٜٞش حُظ ٢ربٌٓخٜٗخ كِٜخ٣ ٝ ،ـذ إٔ طَ٘ٔ  ٌٙٛحُٜالك٤خص حُٔ٤خى ٖ٣حالهظٜخى٣ش ٝ
حالؿظٔخػ٤ش  ٝحُؼوخك٤ش" ( ٝ..." .)1رٌُي طٜزق  ٌٙٛحُٔـٔٞػخص  ٢ٛحُـٜخُ حُوخػيُِ ١ز٘خء حُ ،٢٘١ٞحٌُ١
َ٣طز٘ٗ ٢خ ٚ١حُوالم رخُٔ٘خًَ حُِٔٔٓٞش حُظ ٢طؼٜ٘٤خ حُـٔخ َ٤ٛحُ٘ؼز٤شٔٓ ،خ ٓ ٌَ٘٣لًَخ ه٣ٞخ ُؼِٔ٤ش
حُظ٘ٔ٤ش ك ٢حُزالى" (.)2
ٖٓ ٘ٛخ ٣ظؤًي  ٝػزَ ًَ حُ٘ ٜٙٞحُوخٗ٤ٗٞش  ٝحُظَ٘٣ؼ٤ش  ٝػٍِ ٠أٜٓخ حُٔ٤ؼخم ،ػِ ٠إٔ حُالًَِٓ٣ش ال
طؼ٘ ٢كوٓ ٢ـَى طل َ٣ٞرؼ ٞحُٜالك٤خص حإلىحٍ٣ش ٖٓ حًَُِٔ٣ش اُ ٠حُ٤ٜجخص حُٔلِ٤ش حُٔ٘ظوزش ،رَ ٞٛ
أ٠٣خ طلُٜ َ٣ٞالك٤خص  ٝحهظٜخٛخص طْٔ حُل٤خس حالهظٜخى٣ش  ٝحالؿظٔخػ٤ش ُِٔـظٔغ حُٔلِٓ ٢غ آيحىٛخ
رٌَ حُٓٞخثَ حُٔخى٣ش  ٝحُٔخُ٤ش  ٝكظ ٠حُظو٘٤ش حُظ ٢طٔٔق ُٜخ رخُظيهَ ك ٢طِي حُٔـخالص حُٞحٓؼش  ٖٓ ٝػْ
اػطخثٜخ كَٛش حُٔٔخٔٛش ك ٢ط٘ل ٌ٤حُوطش حُ٤٘١ٞش ُِظ٘ٔ٤شُ ،ظظؼي ٟرٌُي  ٌٙٛحألٗوخ ٙحُٔؼ٘٣ٞش ٖٓ
حُوخٗ٤ٗٞش  ٝحإلىحٍ٣ش ُظٜزق أ٠٣خ حهظٜخى٣ش.
 -1-Vاٌجشاِظ اٌّحٍ١خ ٌٍزّٕ١خُ :وي ٓ٘ق حَُٔ٘ع حُـِحثَ ١ػزَ ٓوظِق حُظَ٘٣ؼخص  ٝحَُٔحٓ ٝ ْ٤حُوٞحٖٗ٤
ُِزِي٣ش ٌٓخٗظٜخ حُٔ٤خٓ٤ش  ٝحالهظٜخى٣ش اً كظق ُٜخ ٓـخالص ٝحٓؼش ُِٔ٘خًٍش كٓ ٢ؼًَش حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش ١زوخ
ُِٜالك٤خص حُٔوُٞش ُٜخ ك ٢هخٗ ٕٞحُزِي٣ش  ٝطؼظزَ رَحٓؾ حُظ٘ٔ٤ش اكي ٟحُو٘ٞحص حُظ ٢طـيٛخ حُٔـخُْ
حُٔلِ٤ش أىحس ُظَٔ٘ٓ َ٣خٍ٣ؼٜخ حُظ٘ٔ٣ٞش.
………………………………………………………………………………........
)٤ٓ (2)-(1خٓش حُالًَِٓ٣ش ،حُٔ٤ؼخم حُ.86 ٙ ، 1976٢٘١ٞ
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 -1-1-Vاٌغب٠بد االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٌٍجشاِظ( :)1طظٔؼَ ك٢
ح -طـَٓ ِ٤ٜحًِ حُل٤خس  ٝطط َ٣ٞحُويٓخص حُـٞحٍ٣ش.
د – طٜل٤ق حالهظالالص حُٔلظِٔش كٔ٤خ ٣ظؼِن رخُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش.
ؽ – ط٘ٔ٤ش حُظ٤ٜجش حُل٣َ٠ش ػٖ ٣َ١ن ط٘ـ٤غ حالٓظؼٔخٍ حُوخ.ٙ
ى – حُيػْ  ٝحُٔٔخٗيس ُزَحٓؾ حإلٗؼخٕ حالهظٜخى ١هخٛش كٓ ٢ـخٍ حُظ٘ـ.َ٤
 -ٙطلٔ ٖ٤ظَٝف ك٤خس حُٔٞح.ٖ٤٘١
 -2-1-Vأّٔبؽ اٌجشاِظ ٘ٛ :خى رَحٓؾ ط٘ٔ٣ٞش ٓوظِلش٣ ،ؼظٔي ٓؼظٜٔخ ػِ ٠حُظٔٞٓ ٖٓ َ٣ٞحٍى حُيُٝش .اال إٔ
حُ٘ٔط٤ش ٘ٛخ طؼظٔي ػِٜٓ ٝ ٌَٗ ٠يٍ حُظٔ.َ٣ٞ
 -1-2-1-Vثشاِظ اٌزغ١ٙض اٌؼّ ٢ٛ :)2(ِٟٛرَحٓؾ طو ّٞحُيُٝش ربٗـخُٛخ ػٖ ٣َ١ن حُُٞحٍحص ٝ
حُٔئٓٔخص حُظ ٢طظٔظغ رخالٓظوالٍ حُٔخُ ٝ ٢حإلىحٍحص حُٔظوٜٜش.
 -1-1-2-1-Vاٌجشاِظ اٌمطبػ١خ اٌّشوض٠خ(٘ٓ ٢ٛ ٝ :)3خٍ٣غ ًزًَ ٟحص رؼي  ٢٘١ٝأ ٝؿٛ ١ٜٞيكٜخ
ط٤ٜجش حإلهِ .ْ٤أٓخ ػِ ٠حُٔٔظ ٟٞحُٔلِ ٢كِٜخ أرؼخى ؿـَحك٤ش ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طٌَ٘ ٓلخُِ ٍٝظ٘ـ ٝ َ٤طٔـَ
 ٌٙٛحُٔ٘خٍ٣غ رخْٓ حُُٞحٍحص  ٝحُ٤ٜجخص حُٔوظٜش.
 -2-1-2-1-Vاٌجشاِظ اٌمطبػ١خ غ١ش اٌّشوض٠خ  :Les Plans Sectorielsطؼظزَ حُٔوططخص حُوطخػ٤ش
ػِ ٠حُٔٔظ ٟٞحُٔلِ ٢أىحس كؼخُش ُِظوط ٝ ٢٤حإلٗـخُ حُٔلِ ،٢ك ٢ا١خٍ طٞؿٜ٤خص حُٔوط ٢حُُِ ٢٘١ٞزِٞؽ
اُ ٠حُظ٘ٔ٤ش حُ٘خِٓش حؿظٔخػ٤خ  ٝحهظٜخى٣خ ٝ .طو ٚحُزَحٓؾ حُوطخػ٤ش ٗلوخص حُظـ ِ٤ٜحُؼٔ٤ٓٞش ػِٔٓ ٠ظٟٞ
حُٞال٣ش  ٝحُظ٣ ٢ؼٞى حطوخً حُٔوٍَحص ر٘ؤٜٗخ اُ ٠حُٞحُ.٢
هي طٌ ٌٙٛ ٕٞحُٔوططخص ٓ٘ظًَش ر ٖ٤رِي٣ظ ٖ٤أ ٝأًؼَ ًٔخ  ٌٖٔ٣إٔ طٌٞٓ ٕٞؿٜش اُ ٠رِي٣ش ٝحكيس.
ػِ ٠حُؼٔٞ٣ ّٞؿي ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُزِي٣ش هطخػخص ٓوظِلش  :٢ٛحُٔ٘٘آص حالؿظٔخػ٤ش٘٘ٓ ،آص اىحٍ٣شٓٝ ،خثَ
حإلٗـخُ ،حُظَر٤ش  ٝحُظؼِ ٝ ْ٤حُظٌ ،ٖ٣ٞحُٔ٤خكش حُٔلِ٤ش .....اُن.
…………………………………………………………………………………….
(ِٓ -)1ظو٤خص ٍإٓخء حُٔـخُْ حُ٘ؼز٤ش حُزِي٣ش حُٔ٘زؼوش ػٖ حالٗظوخرخص حُٔلِ٤ش ُـ10أًظٞرَ .77 ٙ ،2002
( َّٞٓٓ -)2ط٘لٍ ١ٌ٤هْ  ،227-98حُـَ٣يس حَُٓٔ٤ش حُٔئٍهش ك13 ٢ؿ٤ِ٣ٞش ٣ ،1998ظؼِن ر٘لوخص حُيُٝش ُِظـ.ِ٤ٜ
(ِٓ -)3ظو٤خص ٍإٓخء حُٔـخُْ حُ٘ؼز٤ش حُزِي٣ش حُٔ٘زؼوش ػٖ حالٗظوخرخص حُٔلِ٤ش ُـ 10أًظٞرَ .77 ٙ ،2002
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 -2-2-1-Vإػذاد اٌّخططبد اٌمطبػ١خ :طو ّٞحُٞال٣ش رخهظَحف كخؿ٤خطٜخ ٖٓ حُ٤ٜخًَ  ٝحُظـِ٤ٜحص ػِ٠
ٌَٗ َٓ٘ٝع رَٗخٓؾ ٘٣خهٖ ٖٓ َ١ف حُٔـِْ حُظ٘ل ١ٌ٤ػْ ٣ل ٍٞاُُٝ ٠حٍس حُظوطُ ٢٤يٍحٓظ ٚىٍحٓش
ٓؼٔوش أٓ ٝؼخُـش رؼ ٞحُـٞحٗذ ٓ٘ٞٓ ٚحء رخُِ٣خىس أ ٝرخُ٘وٜخٕ ٖٓ َ١ف ُـ٘ش هخٛش ط٘ؼوي َٓس ًَ ٓ٘ش
طظٌٔٓ ٖٓ ٕٞؼِ ٖ٤ػٖ ُٝحٍس حُظوط ٝ ٢٤حُُٞحٍس حُٔؼ٘٤ش رخألَٓ ك٤غ طو ّٞريٍحٓش أَٓ ٝحؿؼش ًَ َٓ٘ٝع
ٓويّ ٖٓ َ١ف ًَ ٝال٣ش.
رؼي ًُي ٣وٝ ٌَُ ٜٚال٣ش رَٗخٓؾ هخ ٙرٜخ رٔٞؿذ هَحٍحص طظ ّوٌٛخ حٓظ٘خىح اُ ٠حُلِٛٞش حُظو٘٤ش حُظ٢
طل َ٠ػِ ٠حُٔٔظ ٟٞحُٔلِ ٝ ٢طوُٝ ّٞحٍس حُظوط ٢٤ربٍٓخٍ ٓوٍَحص طٔـ َ٤حُزَحٓؾ ٌَُ ٝال٣ش ُِزيء ك٢
ط٘لٌٛ٤خ.
 -3-2-1-Vرٕف١ز  ٚرّ ً٠ٛاٌّخططبد اٌمطبػ١خ٣ :ظْ ط٘ل ٌٙٛ ٌ٤حُٔوططخص حُظ ٢ٛ ٢ػِ٘ٓ ٌَٗ ٠خٍ٣غ
ط٘ٔ٣ٞش رؼي إٔ ٣ؼٜي رٜخ اُ ٠اكي ٟحًَُ٘خص ٓغ ٓٞحكوش ُـ٘ش حُٜلوخص .ػِٔخ إٔ حُٞحُ ٞٛ ٢ح٥هَ ٣ـذ إٔ
ٞ٣حكن ػًُِ ٠ي رخػظزخٍ ٙح َٓ٥رخَُٜف  ٝحُٔخُي ُِٜالك٤خص حُٜخٓش كٔخ ٣و ٚطٔ ٝ َ٤٤ط٘٘ ٝ ٢٤اٗـخُ
 ٌٙٛحُٔ٘خٍ٣غ رٞحٓطش حُٜٔخُق حُٔؼ٘٤ش حُٟٔٞٞػش طلض طَٜك.ٚ
٣ ٝظْ طٔ ٌٙٛ َ٣ٞحُٔ٘خٍ٣غ ػٖ ٣َ١ن ٓٔخٔٛش ٓ٘٣ٞش ك ٢حػظٔخىحص حُظٔي٣ي ٓ ٢ٛ ٝليىس روخٗ ٕٞحُٔخُ٤ش
رخػظزخٍٛخ ُٓٔٞش ٖٓ ِٓ٤حٗ٤ش حُيُٝش (حُيكغ حُٜ٘خثُِ ٢يُٝش) ،أ ٝػٖ ٣َ١ن حُيكغ حُٔئهض حٌُ ١طظ ٠ُٞكٚ٤
حُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش ًخُز٘ي حُ ٝ ٢٘١ٞحُز٘ي حُُِ ٢٘١ٞظ٘ٔ٤ش طٔ ٌٙٛ َ٣ٞحُٔ٘خٍ٣غ رٞحٓطش هَِ٣ٞ١ ٝٝش
حُٔي.ٟ
ِ -3-1-Vخطؾ اٌجٍذ٠خ ٌٍزّٕ١خ :Les Plans Communaux de Développement

ٜٗض حُظؼِٔ٤ش حُُٞحٍ٣ش حُٔ٘ظًَش ٍهْ  14801ػِ ٠إٔ ًَ رِي٣ش ٣ـذ إٔ طو ٚرٞػ٤وش رِي٣ش
) ٌٙٛ (Nomenclature Communaleحُٞػ٤وش طٌَ٘ حُٔٔظ٘ي حٌُ ١طٔـَ كٓ ٚ٤ـٔٞع حُؼِٔ٤خص ٜٓٔخ ًخٗض
١ز٤ؼظٜخ ٜٓ ٝيٍ طِٜٔ٣ٞخ  ٌُٖ ٝحُظ ٢طَؿغ ٓٔئ٤ُٝش ط٘لٌٛ٤خ ُِٔ٘ظوز ٖ٤حُٔلِ.ٖ٤٤
إ حُٔوططخص حُزِي٣ش ُِظ٘ٔ٤ش  ٢ٛرَحٓؾ ٣ظْ طلي٣يٛخ ر٘خءح ػِ ٠حهظَحف حُٔـٔٞػخص حُٔلِ٤ش  ٝط٘لٌ ٖٓ
َ١ف حُٔٔؼِ ٖ٤حُٔلِ ٖ٤٤طلض ٍهخرش ِٓطش حُٛٞخ٣ش ٢ٛ ٝ .طٔٔق ُِزِي٣ش رؤٕ طِؼذ ىٍٛٝخ حُلو٤ؤٖٟ ،٢
حهظٜخٜٛخ ٝ ٝكوخ إلٌٓخٗ٤خطٜخ.
ك٤غ ٗ ٚحُوخٗ ٕٞػِ ٠إٔ حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي٣ ١ؼي رَٗخٓـ ٚحُوخ ٙرخُظـ ِ٤ٜحُٔلِ ٢ك ٢كيٝى ٓٞحٍىٙ
حُٔٞؿٞىس طلض طَٜك٣ ٝ ٚليى ٝكوخ ُِٔوط ٢حُُ ٢٘١ٞظ٘ٔ٤ش حُ٘٘خ١خص حالهظٜخى٣ش حُظٗ ٖٓ ٢ؤٜٗخ إٔ طلون
حُظ٘ٔ٤ش حُزِي٣ش ٣ ٝوٍَ حُٓٞخثَ حُوخٛش ربٗـخُٛخ.
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 -1-3-1-Vأ٘ذاف ِ ٚحز٠ٛبد اٌّخطؾ اٌجٍذٌٍ ٞزّٕ١خ :طٜيف ٓوططخص حُزِي٣ش اُ: ٠
ٍ كغ ٓٔظ ٟٞحُٔؼ٘٤ش ُِٔٞح ٝ ٖ١ك ٢أهَد ح٥ؿخٍ.
ٓ ؼَكش حإلٌٓخٗ٤خص  ٝحُلخؿخص حالهظٜخى٣ش  ٝحالؿظٔخػ٤ش ُِـٜش حُٔؼ٘٤ش.
 اػخىس ط٣ُٞغ حُٞظخثق حُل٣َ٠ش  ٝطوط ٢٤حالٓظؼٔخٍحص.
 ٝهي طِٔ٤ص  ٌٙٛحُٔوططخص كٔ٤خ ٓ ٠٠رزؼ ٞحُ٘وخثً ٚخُظؤهَ  ٝحُٔٔخِ١ش ك ٢حإلٗـخٌُُٜ ،ح ٛيٍ
حَُٔٓ 136-73 ّٞحُٔئٍم ك 09 ٢أٝص  ،1973رؤٕ ًٔ ٌٕٞ٣خ ٓزن ًًَُِ ٙزِي٣ش ٓيٗٝش طظ ٖٔ٠اؿزخٍ٣خ ٝ
رخُوطخع  ٝحُل ٝ َٜحُٔخىس طَحه ٚ٤حُزَحٓؾ  ٝحألهٔخ ١حُٔ٘٣ٞشٓ .غ حُؼِْ إٔ حُؼِٔ٤خص آخ إٔ طٌ ٕٞػِٔ٤ش
حٓظؼٔخٍ٣ش أ ٝطـ٣ِ٤ٜش.
 -2-3-1-Vرحؼ١ش اٌّخطؾ اٌجٍذ٣ :ٞو ّٞحُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ١رخهظ٤خٍ حُٔ٘خٍ٣غ حُٔ٘خٓزش ُِزِي٣ش ،رؼي
إٔ  ٌٕٞ٣هي ىٍٜٓخ رٌَ٘ ٝحكٗ ٝ ٢خهٜ٘خ كٓ ٢يحٝالط ،ٚػْ ٣ويٜٓخ ػِ ٌَٗ ٠حهظَحكخص ُِٔـِْ حُظ٘ل١ٌ٤
حُٞالثٍَٝٓ ٢ح رَث ْ٤حُيحثَس .ك٤غ ٣و ّٞحُٔـِْ حُظ٘ل ١ٌ٤ريٍحٓش ًخِٓش ُالهظَحكخص حُٔوزُٞش ػْ طويّ
ُِٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُٞالثُِٜٔ ٢خىهش ػِٜ٤خ ك ٢أػِ ٠ىٍؿش ػِ ٠حُٔٔظ ٟٞحُٔلِ ،٢ػْ طل ٍٞاُ ٠حُٔٔظٟٞ
حًَُُِٔ ١ظٜخىم ػِٜ٤خ ٖٓ َ١ف حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش حُٔ٘ظًَش.
 -3-3-1-Vرّ ً٠ٛاٌّخططبد اٌجٍذ٠خ ٌٍزّٕ١خ :طٔٓ ٍٞوططخص حُظ٘ٔ٤ش حُزِي٣ش ٓٞحء حُظـ٣ِ٤ٜش أٝ
حالٓظؼٔخٍ٣ش ٖٓ َ١ف حُيُٝش ػٖ ٣َ١ن ِٓ٤حٗ٤ش حُظـ ٖٓ ٝ ،ِ٤ٜؿٜش أهَ٘ٛ ٟخى ػِٔ٤خص طـٝ ِ٤ٜ
حٓظؼٔخٍ أهَ ٟطٔٓ ٍٞزخَٗس ػٖ ٣َ١ن حُٔٞحٍى حُزِي٣ش حُوخٛش ،هخٛش ٜٓ٘خ حالهظطخع حُٔٞؿٜش ُ٘لوخص
حُظـ ٝ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ ١زوخ ُِٔخىس ( ٖٓ )160هخٗ ٕٞحُزِي٣ش .أ ٝطٔ ٍٞػٖ ٣َ١ن حُٔٞحٍى حُوخٛش ُِٞال٣ش أٝ
طٔ ٍٞػِٔٓ ٌَٗ ٠خػيس ٓئهظش أٜٗ ٝخث٤ش ٖٓ َ١ف حُٜ٘يٝم حُٔ٘ظَى ُِـٔخػخص حُٔلِ٤ش
(  )F.C.C.Lرؼ٘ٞحٕ طيهالط ٚك ٢حالٓظؼٔخٍ  ٝحُظـ ِ٤ٜأ ٝػٖ ٣َ١ن حُوَ.ٝٝ
 -4-1-Vثشاِظ دػُ اإلٔؼبػ االلزظبد :ٞأٗ٘ت ٌٛح حُزَٗخٓؾ ٓ٘ش ٜ٣ ٝ 2001يف اُ ٠اٗؼخٕ حالٓظؼٔخٍ
حُؼٔ ٢ٓٞرٞحٓطش ٓ٘خٍ٣غ ٓٔـِش ٓ ٖٟٔوظِق رَحٓؾ حُظـ ِ٤ٜحُؼُِٔ ٢ٓٞيُٝش (حًَُِٔ ،١حُوطخػ ٢ؿَ٤
حًَُِٔٔ ،حُٔوططخص حُزِي٣ش ُِظ٘ٔ٤ش).
٣و٠غ ٌٛح حُزَٗخٓؾ ُ٘لْ هٞحػي حُظٔ َ٤٤حُوخٛش رخُزَٗخٓؾ حُؼخى ،١اال أٗٞ٣ ٚؿي حهظالف ٝك٤ي  ٌٖٔ٣ك٢
إٔ حػظٔخىحص حُيكغ حُظ ٢ال طِـ ٠رخٗظٜخء حُٔ٘ش  ٝاٗٔخ طٟٞغ ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُلٔخد حُوخٍ ٙهْ
 322001حُٔلظٞف ُي ٟأٓ ٖ٤حُوِ٘٣ش ُِٞال٣ش.
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 -5-1-Vثشاِظ أخش ٢ٛ ٝ :(1)ٜحُؼِٔ٤خص حُٔزَٓـش رؼ٘ٞحٕ حُٔوط ٢حُزِيُِ ١ظ٘ٔ٤ش ٜٓ ٌٕٞ٣ٝيٍ
طِٜٔ٣ٞخ رؼ٤يح ػٖ حُيُٝش:
ا( حُُٔٔٞش ٓزخَٗس ٖٓ حُٔٞحٍى حُوخٛش رخُزِي٣ش  ٝالٓٔ٤خ ػٖ ٣َ١ن حالهظطخع ٖٓ ٗلوخص حُظـٝ ِ٤ٜ
حالٓظؼٔخٍ.
ة(  -حُزَحٓؾ حُُٔٔٞش ٖٓ حُٔٞحٍى حُوخٛش رخُٞال٣ش.
ط) َ١ ٖٓ -ف حُٜ٘يٝم حُٔ٘ظَى ُِـٔخػخص حُٔلِ٤ش.
د(  -اػخٗخص هخٛش إلٗـخُ حُز٘خءحص حُٔيٍٓ٤ش.
٘ـ( -حُوَ ٝٝحُٔلظِٔش.
 -1-5-1-Vثشاِظ اٌظٕبد٠ك اٌخبطخ( :)2أٗ٘جض  ٌٙٛحُٜ٘خى٣ن رٔٞؿذ أكٌخّ ٓوظِلش ُوٞحٗ ٖ٤حُٔخُ٤ش
هٜي حُظٌلَ رو٤ٜٛٞخص هطخػ٤ش أ ٝاهِ٤ٔ٤ش ٓؼ٘٤ش ًٌَٗ أٜٔٛخ :
 -1-1-5-1-Vاٌظٕذٚق اٌٛؽٌٍٕ ٟزٕظ ٚ ُ١اٌزّٕ١خ اٌفالح١خٔٔ٣ :ق ريػْ ٗ٘خ١خص ٓظؼيىس ك ٢ا١خٍ
حُظ٘ٔ٤ش حُلالك٤ش
 -2-1-5-1-Vاٌظٕذٚق االعزّبػٌٍ ٟزّٕ١خ ٞ٣ :ؿٌٛ ٚح حُٜ٘يٝم اُ ٠ط٘ـ٤غ حُٔزخىٍس حُوخٛش إلٗ٘خء
حُٔئٓٔخص حُٜـَُِ٘ ٟزخد ٘ٓ ٝخٛذ ٗـَ ٓلِ٤ش  ٝحُ٘زٌش حالؿظٔخػ٤ش  ٝحُوَ ٝٝحُٜـَُ ٟظَٔ٣ٞ
حُ٘٘خ١خص حُٜـَ٤س  ٝط ٌٙٛ ْٜحُزَحٓؾ رخُيٍؿش حأل ،٠ُٝحُٞال٣ش رلؼَ طؤػَٛ٤خ حالؿظٔخػ ٝ ٢حالهظٜخى١
ػِ ٠حُٔ٘خم حالؿظٔخػ ٢حُٔخثي.
 -3-1-5-1-Vطٕذٚق اٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ  ٚاألخطبس اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌىجش :ٜأٗ٘ت ٌٛح حُٜ٘يٝم ٓ٘ش
ٜ٣ . 1990ظْ ؿٜخُ طٔ َ٤٤حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش  ٝحألهطخٍ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش حٌُزَ ،ٟحُزِي٣ش رٍٜٞس ٓزخَٗس ُظؼِوٚ
رخُـخٗذ حألٓ٘ ٢حُٔيٗ.٢
 -4-1-5-1-Vطٕذٚق اٌغٕٛة٣ ٞٛ ٝ :ظٌلَ رزَٗخٓؾ هخُ ٙظ٘ٔ٤ش ٓ٘خ١ن حُـ٘ٞد

……………………………………………………………………………...........
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 -VIاٌٛحذاد االلزظبد٠خ ٚعٍ١خ أخشٌ ٜزحم١ك اٌزّٕ١خ اٌّحٍ١خ اٌشبٍِخ :
أٛزق ى ٍٝحُزِي٣ش  ٝأ٠٣خ حُٞال٣ش ك ٢حُظ٘ٔ٤ش حالهظٜخى٣ش ٗ٤جخ ٝحهؼ٤خ طلظْ ط٘ظ ٝ ،ٚٔ٤كٌٛ ٢ح حإل١خٍ ٝ
ُظ٘لٓ ٌ٤وططخطٜخ حُٔلِ٤ش ،حٓظلخىص حُٔـٔٞػخص حُٔلِ٤ش ٖٓ حُلن ك ٢اٗ٘خء ٓئٓٔخص حهظٜخى٣ش ُإلٗظخؽ أٝ
حإلٗـخُ  ٝحُويٓخص( )1طظٞحكن ٓ ٝظطِزخص حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش ،ك ٢ٜحألىحس حُٔ٘خٓزش ٌُُي.
 ٖٓ ٝأؿَ اٗـخُ حُٔوططخص حُٔلِ٤ش ُِظ٘ٔ٤ش ،هٜض حُٔـٔٞػخص حُٔلِ٤ش  ٝػزَ ٓوظِق حُٜ٘ٙٞ
حُظَ٘٣ؼ٤ش (  ) 90-81-67رِٔطش اٗ٘خء ٝكيحطٜخ حالهظٜخى٣ش حُٔلِ٤ش.
 ٌٙٛحُٞكيحص ػِ ٠أٗٞحع  :اً ٘ٛخى ٓئٓٔخص ٓلِ٤ش ُإلٗظخؽٓ ٝ ،ئٓٔخص ػٔ٤ٓٞش ٓلِ٤ش ُإلٗـخُ ٝ
حُويٓخص ٌٛ ٝح رخُ٘ٔزش ٌَُ ٖٓ حُزِي٣ش  ٝحُٞال٣ش.
 -1-VIإٔشبء  ٚرٕظ ُ١اٌٛحذاد االلزظبد٠خ اٌّحٍ١خُ :وي ٗ ٚهخٗ ٕٞحُٞال٣ش ك ٢حُٔخىطٝ )129-126( ٖ٤
هخٗ ٕٞحُزِي٣ش كٓ ٢خىط )137-136( ٚ٤ػِ ٠أٗ٣ ٚـُِٔ ُٞـٔٞػش حُٔلِ٤ش إٔ ط٘٘ت "ٓئٓٔخص ػٔ٤ٓٞش طظٔظغ
رخُ٘و٤ٜش حُٔؼ٘٣ٞش  ٝحالٓظوالٍ حُٔخُُ ٢ظٜٔٓ َ٤٤خُلٜخ حُؼٔ٤ٓٞش  ٝطٌ ٌٙٛ ٕٞحُٔئٓٔخص ًحص ١خرغ
اىحٍ ١أ٘ٛ ٝخػ ٢أ ٝطـخٍٝ ١كوخ ُِـَ ٝحٌُ ١أٗ٘جض ألؿِ."ٚ
ًٔخ ٟٝق حٍَُٔٓ ّٞهْ ( )201-83حُٜخىٍ كٓ 19 ٢خٍّ  ١َٝٗ 1983اٗ٘خء  ٝط٘ظ ٝ ْ٤طَٔ٤٤
حُٔئٓٔخص حُؼٔ٤ٓٞش حُٔلِ٤ش ،ك٤غ ٗ ٚكٓ ٢خىط ٚحأل ٠ُٝػِ ٠إٔ " حُٔئٓٔش حُؼٔ٤ٓٞش طٔخ ْٛػٖ ٣َ١ن
اٗظخؽ حُِٔغ  ٝحُويٓخص ك ٢اٗـخُ ٓوط ٢حُظ٘ٔ٤ش حالهظٜخى٣ش ُِٞال٣ش أ ٝحُزِي٣ش أُ ٝؼيس رِي٣خص ٌٖٔ٣ ٝ .إٔ
طليع ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُٞال٣ش أ ٝحُزِي٣ش أ ٝرخالٗظَحى رِي٣ظ ٖ٤أ ٝأًؼَ".
 ٌٙٛحُٔئٓٔخص رخإلٟخكش اُ ٠طٔظؼٜخ رخُ٘و٤ٜش حُٔؼ٘٣ٞش  ٝحالٓظوالٍ حُٔخُ٣ ،٢ـذ إٔ  ٌٕٞ٣اٗ٘خءٛخ
ٟٓٞٞع ٓيحُٝش ٣ـَٜ٣خ حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُٔؼ٘ ٝ ٢طٜخىم ػِٜ٤خ حُِٔطش حُ٤ٛٞش رؼي إٔ طو ّٞحُِـ٘ش حُظو٘٤ش
حالهظٜخى٣ش ريٍحٓش حَُٔ٘ٝع إلظٜخٍ أ٤ٔٛظ.ٚ
كخُٔيحٝالص حُوخٛش ربٗ٘خء ٓئٓٔش رِي٣ش ٜ٣خىم ػِٜ٤خ روَحٍ ٖٓ حُٞحُ ٝ )2(٢طٌ ٕٞهخرِش ُِظ٘ل ٌ٤رؼي
حُٔ٘خٍٝس ٓغ  َ٣ُٝحُيحهِ٤ش.
أٓخ اٗ٘خء حُٔئٓٔخص حُٞالث٤ش ،رؼي ٓيحُٝش حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُٞالث ،٢طو٠غ ُٜٔخىهش  َ٣ُٝحُيحهِ٤ش ٝ
روَحٍ ٓ٘ ٖٓٝ ٚحُ َ٣ُٞحُٔؼ٘ ٢رخألَٓ.
……………………………………………………………………………………
( -)1حُٔخىس  ٖٓ 136هخٗ ٕٞحُزِي٣ش  ٝ ،08-90حُٔٞحى  ٖٓ 127 ٝ 126هخٗ ٕٞحُٞال٣ش  09-90حُٔئٍه ٖ٤ك٠ٍٓ 12 ٢خٕ
ٛ1410ـَ ١حُٔٞحكن ُـ  7أكَ ،1990 َ٣حُـَ٣يس حَُٓٔ٤ش حُؼيى  15حُٔٞحكن ُـ  11أكَ.1990 َ٣
( -)2حُٔخىط ٖٓ 43-42 ٖ٤هخٗ ٕٞحُزِي٣ش .08-90
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ُؼزض حُٔئٓٔخص حُٔلِ٤ش هزَ حُظٔؼ٘٤خص ىٍٝح ًزَ٤ح ٛ ٝخٓخ كٓ ٢ـخٍ ططز٤ن ٓوططخص حُظ٘ٔ٤ش حُزِي٣ش،
ك٤غ ػٜي اُٜ٤خ اٗـخُ حُؼي٣ي ٖٓ حُؼِٔ٤خص حُٔزَٓـش ك ٢ا١خٍ حُٔوططخص حَُرخػ٤ش ( حأل ٝ ٍٝحُؼخٗٝ ) ٢
حُٔوط ٢حُؤخٓ ٢حأل ٝ ٍٝحُؼخٗ.٢
أٓخ ح ٝ ٕ٥رؼي طـ َ٤حُٔٔخٍ حالهظٜخى ١حُ ،٢٘١ٞكويص حُٔـٔٞػخص حُٔلِ٤ش ػيى ًز ٖٓ َ٤حُٔئٓٔخص،
ك٤غ أػِٖ ػٖ اكالٜٓخ  ٝحُزؼ ٞح٥هَ طْ حُظ٘خٍُ ػٜ٘خ ُِؼٔخٍ.
 -VIIاٌجٍذ٠خ أ ٞاعزمالٌ١خ رحذ سلبثخ ِشذدح:
ًٔخ ٓزن ًًَ ( ٙأ ٝػ َ ) ٟٚكبٕ حُزِي٣ش  ٝرٔٞؿذ حُوخٗٝ ،ٕٞكيس اىحٍ٣ش  ٝحهظٜخى٣ش هخػي٣ش طظٔظغ
رٜالك٤خص ٝحٓؼش ٜٓ ٝخّ طْٔ ؿٔ٤غ ٗٞحك ٢حُل٤خس حالهظٜخى٣ش  ٝحالؿظٔخػ٤ش  ٝحُويٓخط٤ش ُِٔـظٔغ حُزِي١
 ٝكظ ٠حُٞالث ٌُٖ .٢طزو ٠آٌخٗ٤خص طيهِٜخ ٟؼ٤لش ٓ ٝو٤يس ك ٢أك٤خٕ ًؼَ٤س رؼيس اؿَحءحص ٜٓ٘خ حَُهخرش
حُٛٞخث٤ش ،حإلىحٍ٣ش  ٝطزؼ٤ش طو٘٤ش  ٝكظٓ ٠خُ٤ش ( ٌَٗ  ٌٙٛ ًَ ،)9حُوٞ٤ى طٔخٍّ ػزَ حُ٘و٤ٜخص حُٔؼ٘٣ٞش
حُظخُ٤ش :
 -1-VIIاٌٛاٌ ٟاٌغٍطخ إٌّّ١ٙخ٣ :ؼظزَ حُٞحُ ٢ػٞ٠ح ِٓ ٝطش اىحٍ٣ش الطًَِ٣ش ٔ٣ؼَ حُِٔطخص
حًَُِٔ٣ش ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُٞال٣ش ٔٓ ٞٛ ٝؼَ حُيُٝش ٘ٓ ٝيٝد حُلٌٓٞش ٘٣ :لٌ هَحٍحطٜخ ُ٣خىس ػِ٠
حُظؼِٔ٤خص حُظ٣ ٢ظِوخٛخ ٖٓ ًَ  ٖٓ َ٣ُٝحٍُُٞحء (ّ  ٝ .)92رٌٜح  ٌٕٞ٣حُٞحُ ٢حُٔٔج ٍٞحأل ٍٝك٢
حُٞال٣ش ػِ ٠ططز٤ن حُوٞحٗ ٝ ٖ٤ط٘لٌٛ٤خ.
حُٞحُ ُٚ ٢كن حإل١الع ػِٗ ٠ظخثؾ ٓيحٝالص حُٔـخُْ حُزِي٣ش  ُٚ ٝكن ارطخُٜخ اًح ًخٗض هَحٍحطٜخ ٓوخُلش
ُِو ٞحٗ ٖ٤أ ٝحألكٌخّ حُيٓظ٣ٍٞش أ ٝاًح ططَهض  ٌٙٛحُٔـخُْ كٔٓ ٢خثَ هخٍؽ حهظٜخٜٛخ  ُٚ ٝحُلن ك٢
حُظيهَ حُٔزخَٗ اًح ًخٕ أٖٓ حُيُٝش أ ٝحألٖٓ حُؼخّ ٜٓيىح ك ٢حُزِي٣ش.
ًٔخ إٔ ُِٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ١حَُهٜش ُظ٘ل ٌ٤هَحٍحص ٓيحٝالط ٚى ٕٝحٗظظخٍ ٓٞحكوش حُٞحٌُٛ ٝ ٢ح اًح ٓخ
طـخُٝص ٓيس ا٣يحع ِٓق حُٔيحُٝش ُي ٟحُٞال٣ش ٓٞ٣ 15خ (ّ  ) 41ؿ َ٤أٗ ٚال ٣ـ ُٚ ُٞط٘ل ٌ٤حُٔيحٝالص حُظ٢
ط٘خُٝض ٟٓٞٞع حُِٔ٤حٗ٤خص  ٝحُلٔخرخص أ ٝاكيحع ٜٓخُق ٓ ٝئٓٔخص ػٔ٤ٓٞش رِي٣ش (ّ ،)42
اال رؼي إٔ ٣ـ ُٚ ِ٤حُٞحُٜ٣ ٝ ٢يٍ هَحٍح ر٘ؤٜٗخ هالٍ ٓٞ٣ 30خ ٖٓ ا٣يحػٜخ ُيٌٓ ٟظز.ٚ
آٓخ اًح طـخُٝص  ٌٙٛحُٔيس ى ٕٝإٔ ٘ٛ ٌٕٞ٣خى أٍ ١ى ٖٓ حُٞحُ ،٢كخُوخَٗ٣ ٕٞهُِ ٚزِي٣ش رظ٘لِ٤ٓ ٌ٤حٗ٤ظٜخ
ٓزخَٗس ( ّ  ٖٓ ) 43أؿَ ػيّ طؼط َ٤حُٜٔخُق.
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 ٖٓ ٝؿخٗذ آهَ ٘ٔ٣ق حُوخٗ ٕٞكٓ ٢خىطُِٔ )46( ٚـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي ١كن حُطؼٖ ُي ٟحُٔلٌٔش حُٔوظٜش
ك ٢هَحٍ حُٞحُ ٢حُوخ ٢ٟرزطالٕ حُٔيحُٝش أٍ ٝك ٚ٠حُٜٔخىهش ػِٜ٤خ ٖٓ ٌُٖ ،ؿخٗذ حُظطز٤ن كٌٜح حُلن
حُوخٗ٘ٓ ٢ٗٞؼيّ ٗظَح ُلوَ حُٔـخُْ حُٔ٘ظوزش ُِظـَرش  ٝؿِٜٜخ ُِوٞحٗ ٖ٤ك ٢أك٤خٕ ًؼَ٤س  ٝهٓ َٜيطٜخ
حالٗظوخر٤ش ( ٞ٘ٓ 5حص ).
حُـٜخص حُ٤ٛٞش ػِ ٠حُزِي٣ش

ٌَٗ ٍهْ :9

حُلٌٓٞش

ىػْ ٓخُ٢

حُٞحُ٢

حُيحثَس
تؤطٌر و توصٌة

الوصاٌة
حُٔـِْ حُ٘ؼز٢
حُزِي١

مساعدة

مساعدة فً

تقنٌة

التنمٌة
حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُٞالث٢

حُٔي٣َ٣خص
Source : BOUKERZAZA HOCNI, décentralisation et
aménagement du territoire en algérie, wilaya de skikda, p 123

 -2-VIIاٌذائشح٣ ُْ :ـَ ٟحُلي٣غ ػٖ حُيحثَس ً ٌَ٤ٜاىحٍ ١الطًَِ ٖٟٔ ١حُ َّٜحإلىحٍُِٔٔ ١ظٟٞ
حإلهِ ٢ٔ٤حُٔلِ ٢ر ٖ٤حُٞال٣ش  ٝحُزِي٣شًُ ،ي ألٕ ٗ٘خٜ١خ ٜ٘٣ذ أًؼَ ٗل ٞطؼِ ِ٣حَُهخرش ػِ ٠حُزِي٣خص
حُيحهِش  ٖٟٔكيٝىٛخ  ٢ٛ ٝحُؼ ٖ٤حألهَد ُإل١خٍ حُٔؼ ٢٘٤ك ٢حُزِي٣خص  ٝرخُظخُ ٢حألىٍ ٟرخألٟٝخع
حُٔلِ٤ش.
 ٝطٌٛٝ ٕٞخ٣ش حُيحثَس أًزَ ػِ ٠حُزِي٣خص حُظ ٢ال ٣ظؼي ٟػيى ٌٓخٜٗخ حُـ  50أُق ٗٔٔش ،كزخإلٟخكش اُ٠
ٗ٘خٜ١خ حُالطًَِ ١ك ٢ططز٤ن  ٝط٘ل ٌ٤حُٔ٤خٓش حُؼخٓش ُِيُٝش  ٝحُٔ َٜػِ ٠حُٔ َ٤حُلٖٔ ُِل٤خس حُٔلِ٤ش
حاله ظٜخى٣ش  ٝحالؿظٔخػ٤شُٜ ،خ ٛٝخ٣ش ًخِٓش كٔ٤خ ٣ظؼِن رٔيحٝالص حُـ ّ  . ٕ .حُزِي ١حُظ ٢ال ط٘لٌ ا ٥رؼي
ٜٓخىهش ٍث ْ٤حُيحثَس ػِٜ٤خًٌُ ،ي ُ ٚحُلن ك ٢ىٍحٓش ٘ٓ ٝخه٘ش حُزِي٣ش ك٘ٓ ٢خٍ٣ؼٜخ  ًَ ٝحُٔٔخثَ
حُٔظؼِوش رخُظٔ ٝ َ٤٤حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش.
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 -3-VIIاٌّذ٠ش٠بد :ؿخء ك ٢هخٗ ٕٞحُزِي٣ش حُٔخىس ( " )111إٔ طويّ حُٜٔخُق حُظو٘٤ش ُِيُٝش ٓٔخػيحطٜخ
ُِزِي٣خص  ."...ك٘ظَح ُِلوَ حُظوُ٘ ٢ي ٟحُزِي٣خص ٗ ٝوٓٝ ٚخثِٜخ حُٔخى٣ش  ٝحُزَ٘٣ش ٟ ٝؼق حٌُلخءس ُيٟ
ٓٞظلٜ٤خً ،ؼَ٤ح ٓخ طِـؤ حُزِي٣ش آُ ٠ي٣َ٣خص حُٞال٣ش رخػظزخٍٛخ ٛخكزش حإلٌٓخٗ٤خص حُظو٘٤ش  ٝحُوزَس حألِ٤ٛش
ك٤ٓ ٢خىٗ ٖ٣ظ ،٠ك ٌٜٙحُٔي٣َ٣خص  ٢ٛحُيػخٓش حُظو٘٤ش حألٓخٓ٤ش حُظ ٢طٔظ٘ي اُٜ٤خ حُزِي٣ش(:)1
 ك ٢ٜطل َ٠ك ًَ ٢حُؼِٔ٤خص حَُٔطزطش رخُظوط.٢٤ ُٜخ حُويٍس ػِ ٠اٗـخُ حُيٍحٓخص  ٝحُٔظخرؼش حُظو٘٤ش ُظلو٤ن ٓ٘خٍ٣غ حُظ٘ٔ٤ش ( حٌُٖٔٗ ،ن حُطَهخص،طـِ٤ٜحص.).... ،
 طظخرغ  ٝطَحهذ ًَ ػِٔ٤خص حُظٔ.َ٣ٞهالٛش حُو ٍٞإٔ حُزِي٣ش  ٝرؼ٤يح ػٖ حُظٔ َ٤٤حإلىحٍُٜٔ ١خُلٜخ ك ٢ٜطِـؤ اُ ٠حُٔي٣َ٣خص ك ٢حُؼِٔ٤خص
حُوخٍؿ٤ش ىحهَ حُٞال٣ش.
 -4-VIIاٌّغٍظ اٌشؼج ٟاٌٛالئ :ٟإ طيهَ حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُٞالث ٢ػِ ٠حُزِي٣ش ُ ٖٓ ْ٤رخد حُٛٞخ٣ش
أ ٝحَُٔحهزشً ٌُٖ ٝ ،ؼَ٤ح ٓخ طـي حُزِي٣ش ٗلٜٔخ أٓخّ ٟخثوش ٓخُ٤ش أ ٝطو٘٤ش أ ٝطـ٣ِ٤ٜش طلٞم هيٍطٜخ  ٝرٌُي
ط٠غ حهظَحكخطٜخ ػِ١ ٠خُٝش حُٔيحٝالص ُي ٟحُـ ّ  . ٕ .حُٞالث.٢
ًٔخ ِ٣ؼذ ٌٛح حأله ،َ٤ى ٍٝحُٔٞؿ ٝ ٚحُٔ٘ٔن  ٝحُٔ٘ظْ ُِزِي٣خص ُِو٤خّ رؤػٔخُٜخ  ُٚ ٝإٔ ٣ويّ ٓٔخػيحص
ٓخُ٤ش ُِزِي٣خص أ٣ ٝيهَ كَٗ ٢حًش ٓغ حُزِي٣ش أٓ ٝـٔٞػش رِي٣خص ك ٢اٗـخُ ٓ٘خٍ٣غ طلون حُٔ٘لؼش حُؼخٓش.
 -5-VIIرجؼ١خ خبسع١خ :هخٛش حُٔخُ٤ش ٜٓ٘خ  ،اً إ ُـٞء حُزِي٣ش اُِ١ ٠ذ ٓٔخػيس ٓخُ٤ش ٖٓ أ ١ؿٜش،
 ٖٔ٠٣طزؼ٤ش ُٜخ ( هخٛش حُيُٝش ).
.................................................................................................................................
(1)- HOSNI BOUKERZAZA, La décentralisation, développement local et aménagement du
territoire en Algérie, « cas de la wilaya de Skikda » p124.
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خــالطــخ اٌــفـظـــً:

من خالل تطرقنا إلى القراءة التشرٌعٌة للبلدٌة الجزابرٌة ،حٌث تكون هذه األخٌرة قد تعرضت إلى قلب
المفاهٌم و الموازٌن االنمابٌة التً كانت تعرفها أو تلك التً اصبحت تعٌشها.
حٌث نمٌز هذا القلب فٌما ٌلً:
 )1فً العهد العثمانً :حكم محلً مستقل  :إذ كانت المحلٌات فً العهد العثمانً تعتمد على
مجالس الشٌوخ و القبابل فً تسٌٌر شإونها الداخلٌة و هً سمة الحكم المحلً.
حٌث لم ٌعمد النظام العثمانً إلى كسر التركٌبة االجتماعٌة للمجتمع المحلً ،بل تعامل معه بذكاء و
حذر كبٌرٌن و هو ما ٌفسر بقاء هذا النظام ألكثر من  300سنة ،إذ لعبت العوامل العقابدٌة و
االجتماعٌة دورا كبٌرا فً تؤصٌل العالقة بٌن المجتمع الجزابري و النظام العثمانً.
نظام محلً تمٌز باستقالل شخصٌته المحلٌةٌ ،عٌش فً جماعة محلٌة تربطه بها أواصر إجتماعٌة،
اقتصادٌة و حتى أمنٌة ،له شٌوخ كبار ٌسٌرون شإونه المختلفةٌ ،طٌعها فً قراراتها التً تؤخذ رأي
األغلبٌة فً مجموعتهٌ ،عٌش على اقتصاد محلً حر.
ٌتعامل مع المجموعات األخرى وفقا لسلمٌة السلطة عن طرٌق ربٌسه أو مجلس شٌوخهٌ ،حترم فٌها
حقوق غٌره و ٌدافع هو و ٌحافظ على حقوقه وفقا لما تملٌه مصالحه أو وفقا للعقود المبرمة مع
المجموعات األخرى ضمن مجال أكبر.
ال تربطه بالسلطات العلٌا ( الحكام ) سوى ما ٌمنحه لهم من خراج موسمً ،أو ما ٌراه هو فً
مصلحة مجموعته.
 )2أما فً العهد االستعماري :االنتقال إلى اإلدارة المحلٌة :بمجًء االستعمار و بحكم الخلفٌة
االستٌطانٌة التً دخل بها على أرض غرٌبة و مجتمع ال تجمعه به أي روابط توطده به ،بل
دخل كمحارب لكل ما ٌخالفه و طمس كل معالم شخصٌة المجتمع الداخل علٌه.
و ألجل إحكام زمام السلطة على مجتمع عاش طوال تارٌخ وجوده حرا على أرضه ،عمد إلى فرض
سٌاسة إدارٌة استعمارٌة و هً تحطٌم التماسك المجالً للمجتمع الجزابري و كسر الروابط االجتماعٌة
و األعراف السابدة لدٌه و حصره فً جزٌبات مجالٌة تمكنه من مراقبته و تسٌٌره وفقا لما ٌخدم
مصالحه.
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فانتقل بذلك الحكم المحلً الحر إلى إدارة محلٌة مقـننة و مسٌطر علٌها و تدخل الحٌاة المحلٌة من
المشاورة الحرة و حكم األغلبٌة إلى قرارات فوقٌة مفروضة علٌه.
و هنا تدخل المحلٌات الجزابرٌة فً نظام جدٌد و غرٌب علٌها و هو اإلدارة المحلٌة ،حٌث أصبحت
البلدٌة المحلٌة الحرة فً شإونها ،مجرد وسٌلة تنفٌذٌة لقرارات فوقٌة تتخذ فً كل مناحً الحٌاة
المحلٌة من اجتماعٌة ،اقتصادٌة و أٌضا السٌاسٌة و حتى االختٌار و التوجه التنموي ٌحدد من
الفوق.
 )3البلدٌة بعد االستقالل :اإلختٌار الوطنً :إدارة محلٌة لكن بشخصٌة جزابرٌة  :بهذه الفكرة
كان رد المجتمع الجزابري على اإلرث االستعماري الثقٌل و المدمر ،فقد فضلت الدولة
الجزابرٌة المستقلة أن تنتهج األسلوب الحدٌث فً تسٌٌر الشإون العامة للبالد و الخروج من
تحت أطالل الحرب برغبتها و بكل قوة محو مخلفات االستعمار الفرنسً.
و ألن المجتمع الجزابري و مجاله قد تكبدا وٌالت السٌاسة االستٌطانٌة ،فإن الخروج من هذه النتابج
لم ٌكن بالشًء الهٌن خاصة على مجتمع حدٌث االستقالل و اإلمكانٌات كانت محدودة .ففضلت الدولة
حٌنها الترٌث فً خطوة التغٌٌر إلى حٌن االستعداد.
 ٚألْ اٌزشوخ وبٔذ صمٍ١خ  ٚاٌّٙبَ االعزّبػ١خ ،رغ١شاد  ٚرطٍؼبد اٌّغزّغ رؼذدد ،فشػذ ػٍ ٝاٌذٌٚخ أْ
رغذي ٌٍجٍذ٠خ ِٓ اٌّٙبَ  ٚاٌظالح١بد  ٚاٌزٕظ ُ١اإلداس ٚ ٞاٌّظٍحِ ٟب ٠غؼٍٙب طٛسح ِظغشح ػٓ
اٌذٌٚخ رزغغ ِٙبِٙب  ٚرىضش اخزظبطبرٙب وٍّب صادد اٌحبعخ االعزّبػ١خ ٌٙب.
فبٌجٍذ٠خ اٌغضائش٠خ  ٚػجش ِخزٍف اٌزؼذ٠الد اٌمبٔ١ٔٛخ ٌُ ٕ٠مض اٌّششع ِٓ أّ٘١زٙب ،ثً حٍّٙب أوضش ِٓ
ؽبلزٙب ،ثً أػطٌٍّ ٝغزّغ اٌّحٍِ ٟغؤ١ٌٚخ رغ١١ش شؤ ٚ ٗٔٚفٛع ٌ ُٙرٌه ِٓ خالي أزخبة أشخبص
أوفبء ٌ ُٙاٌذٚس األعبع ٚ ٟاٌجبسص ألعً رحم١ك سغجبد ِٛاؽٕ.ُٙ١
ِٕح ُٙحك إلشاس ِشبس٠غ رّٕ٠ٛخٚ ،ػغ ث ٓ١أ٠ذٚ ُٙ٠عبئً رمٕ١خ  ٚأِذُ٘ ثّغبػذاد ِبٌ١خ ،اعزشبس٠خ
 ٚرمٕ١خ ٌزظجح اٌزّٕ١خ اٌّحٍ١خ ِغؤ١ٌٚخ اٌغّ١غ ١ٌ ٚظ اٌذٌٚخ أ ٚاٌجٍذ٠خ فمؾ.
 ٚألْ أٚي ثذا٠خ رّٕ١خ ِحٍ١خ حم١م١خ ػٍ ٝأسع اٌٛالغ لذ رّذ ِغ اٌغضائش اٌّغزمٍخ ،فئْ اٌذٌٚخ لذ
رىفٍذ ثزحًّ أػجبئٙب رىفال ِطٍمب  ٚأسعذ اٌمٛاػذ اٌىجشٌٙ ٜب ٘ ٚزا ِب عٕؼشفٗ ف ٟاٌفظً اٌالحك.
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ٌَٗ ٍهْ 10

التنمٌة االجتماعٌة
و الثقافٌة

الهٌاكل االقتصادٌة
األساسٌة
االستثمارات
االقتصادٌة

التجهٌز
التربوي
و التكوٌن
المهنً

الصحة العمومٌة،
النظافة و المحٌط

النقل و الصٌد
البحري

حلتهٌبة و
التنمٌة المحلٌة

السٌاسة السكنٌة

الـبـلـديـة

حُٔـٌـٖ

ط٘٘٢٤
حُوطخع
حُٔ٤خكٝ ٢
طَه٤ظٚ

حُظؼِْ٤
حألٓخٓ٢

التجهٌزات
الجماعٌة و
االجتماعٌة

التنمٌة المحلٌة بٌن مستوى
البلدٌة و
الوالٌة

التعمٌر و
الهٌاكل
األساسٌة و
التجهٌز

تنشٌط القطاع السٌاحً
و ترقٌته

141
96

المصدر  :انطبلقا من قانونً البلدٌة و الوالٌة لسنة 1990

الفــصل الثــانــً:
مسي ــرة التنمـية المحليــة
فــي واليــة قسنطي ـنـة
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مقدمة:
لفهم اقتصاد بلد ما و فهم تطوره و السٌاسات التً ٌرتكز علٌها فً فهم التنمٌة ،علٌنا ببحث ماضٌه و
حاضره ،و علٌه ٌبدو تحلٌل و طرح الشكل االقتصادي المحلً للجزابر فً مختلؾ مراحله هو شرط
أساسً لفهم اإلستراتٌجٌة التنموٌة المحلٌة التً اتبعتها الجزابر و الدور المرحلً للبلدٌات فً هذه العملٌة من
خبلل مختلؾ أشكال السٌاسات المتبعة من الفترة االستعمارٌة إلى ما بعد االستقبلل  ،إلى وقتنا الحالً و ذلك
ألجل فهم كل مرحلة و ما حققته و أنجزته فً المجال و تكوٌن الثروة االقتصادٌة للمجتمعات المحلٌة
الجزابرٌة ( مواطنً البلدٌات ).
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 -Iالتنمٌة المحلٌة فً الفترة االستعمارٌة :من دون شك أن لبلستعمار الفرنسً األثر الكبٌر فً التحول
العمٌق للهٌاكل االقتصادٌة للجزابر .من المجال إلى الثقافة ،حضارة سمحت بانطبلقة و اندفاع دٌمؽرافً
ؼٌر متوقع و إعمار قوي فً المدن و إنتاج صناعً تقلٌدي.
-1-I

هٌكلة النفقات العامة و مصدر تموٌلها فً سنة  :)1(1955باستثناء النفقات العسكرٌة ،تتمثل

النفقات العامة االستعمارٌة فً الجزابر سنة  1955كما ٌلً:
طــبٌـعـة الـنفقـات االستعـمـارٌة

جدول رقم5:

طـــبٌـعــة النــفـقـات

الـمـبـلـػ

النسبة المبوٌة

(ملٌار فرنك فرنسً )

%

650

النـاتـج الـداخـلـــً الـخـام
 - 1النفقات اإلدارٌة:
 -التسٌٌر:

100
30,92

33
80
88

 سلع و خدمات الــرواتـب التحوٌبلت -التـجـهٌز:

47
10

 اإلدارات -إعانات التجهٌز

39,80
43,78
8,77
82,46
17,54

 - 2التـمـوٌـل:
 مصادر محلٌة:*الجباٌة
*شبه جبابٌة
 مساعدات خارجٌة -مساعدات مالٌة محلٌة

122
51
75
8
10

Source : SAMIR AMIN, le Maghreb Moderne, les éditions de minuit, Paris 1970, p 45+
modifications

كما هو مبٌن فً (الجدول رقم  )5تمثل نفقات التسٌٌر أهم نسبة (  ) % 30,92من الناتج الداخلً الخام
تمثل فٌها الرواتب و الخدمات االجتماعٌة النسبة الؽالبة  %39,80و  % 43,78على التوالً.
أما قطاع التجهٌز ،فهو ٌؤخذ نسبة ضعٌفة جدا (  ) % 8,77فقط من الناتج الداخلً الخام و تؤخذ منها
التجهٌزات اإلدارٌة النسبة المطلقة  ،% 82,46بٌنما إعانات التجهٌز تحض بؤهمٌة ضعٌفة فً النفقات
االستعمارٌة .% 17,54
.....................................................................................................................
(1) SAMIR AMIN, le Maghreb Moderne, les éditions de minuit, Paris 1970, p 45,p 46( avec
modifications).
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كما أنه لو تمعنا فً طبٌعة النفقات الخاصة بالمدنٌٌن ،نجدها تعكس الطابع االستعمارٌاإلداري( الجدول
رقم  ،)6حٌث أقل نفقة توجه للقطاع االقتصادي ،بعد قطاعً العدالة و الحماٌة االجتماعٌة.
جدول رقم6:

طـبٌعـة الـنفقــات االستعمـارٌة المدنٌـة

المبلػ ( ملٌار فرنك قدٌم )
55
28
41
23
144

النفقات المدنٌة العـادٌة
 اإلدارة العامة العدالة ،الشرطة و األمن التعلٌم ،الصحة ،الخدمات االجتماعٌة الخدمات االقتصادٌةالــــــــمـجـمـوع

%
38
18
28
16
100

Source : SAMIR AMIN, le Maghreb Moderne, les éditions de minuit, Paris 1970, p 46.

فالتدخل االقتصادي للمستعمر ٌظهر و بشكل محدود فً التسٌٌر التقلٌدي لخدمة المراكز االستٌطانٌة و
خدمات األشؽال العمومٌة التابعة للمجالس البلدٌة ( الطرق )..و مساعدات لخطوط السكك الحدٌدٌة العاجزة.
و كذلك األمر بالنسبة لنفقات التجهٌز التً وضعناها فً الجدول رقم  5تعكس نفس الحقٌقة ،فالدولة ال تهتم
سوى بالمنشآت القاعدٌة ( طرق ،موانا ،مطارات ،سكك حدٌدٌة و الطاقة) ،إضافة إلى التجهٌز اإلداري و
االجتماعً و الري الفبلحً ،أما بالنسبة لقطاع الصناعة فهً ال تتدخل فٌه.
-2-Iاالستثمار االستعماري :الهٌكل ،التطور و الفاعلٌة( :)1خبلل سلسلة زمنٌة عرفت مٌادٌن معٌنة
استثمار دابم بها (الجدول رقم  ،)7خصص لها المستعمر كتلة مالٌة استثمارٌة انتقلت نسبتها من  % 12إلى
 % 15من الناتج الداخلً الخام خبلل فترة ( )1940 – 1880لٌقفز إلى نسبة  % 23خبلل سنة .1955
جدول رقم7 :

الـقـطــاع
 السكن الحضري التجهٌز القاعدي الفبلحة االستعمارٌة -الصناعة

الــمـجـمــوع

تطور نفقات االستثمار االستعماري

1880
3
5
9
1
18

الوحدة ملٌار فرنك فرنسً سنة 1955

1910
5
9
19
5
38

1920
8
9
26
7
50

1930
10
10
26
9
55

1955
21
47
27
 30إلى 50
 125إلى 145

Source : SAMIR AMIN, le Maghreb Moderne, les éditions de minuit, Paris 1970,p 49.

........................................................................................................................
)1(- SAMIR AMIN, le Maghreb Moderne, les éditions de minuit, Paris 1970,p 48,p 49
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مثلما هو مبٌن فً الجدول فإن االستثمار المنتج :الصناعة ،المناجم ،التجارة ،الخدمات ،النقل و الطاقة
ارتفعت من  % 5إلى  % 30خبلل الفترة (  ) 1955 – 1880بٌنما االستثمار فً قطاعً التجهٌزات
القاعدٌة و السكن الحضري ٌمثل فً مجموعهما نسبة  % 44سنة  1880مقابل  % 50سنة .1955
فارتفاع االستثمارات فً القطاع الخدمً أمام ضعفها فً القطاع اإلنتاجً ٌجعل منها استثمارات ذات فاعلٌة
ضعٌفة على التنمٌة المحلٌة فً الجزابر ،مما أودى بالحٌاة المحلٌة إلى التدهور بانتشار الفقر و المجاعة و
البطالة فً األوساط االجتماعٌة الجزابرٌة ،ساندته فً ذلك اندالع الحرب التحرٌرٌة سنة  .1954كل ذلك
جعل المستعمر ٌعٌد حساباته و ٌراجع النظر فً طرٌقة االستثمار المحلً بما ٌخدم المجتمع المحلً حقٌقة
قبل أن تفلت زمام األمور منه.
 -3-Iمخطط قسنطٌنة أول خطوة استعمارٌة نحو التنمٌة المحلٌة فً الجزابر :أمام تدهور األوضاع
االجتماعٌة و األمنٌة للجزابر ،شرع المستعمر فً تطبٌق مخطط خماسً عام ٌ 1959عرؾ باسم " مخطط
قسنطٌنة".كان المخطط ٌدعو إلى تحوٌل األموال المقرر إنفاقها كتكالٌؾ للحرب ،إلى مساعدة اقتصادٌة
فعالة ،تحسن األوضاع االقتصادٌة و االجتماعٌة لؤلهالً الجزابرٌٌن ،حٌث كان المشروع ٌرمً إلى تصنٌع
الجزابر و إٌقاظ الرٌؾ.
ؼٌر أن مشروع قسنطٌنة توقؾ فً عامه الرابع لظروؾ الحرب التحرٌرٌة .و ٌعتبر هذا التوقؾ إخفاقا
للمخطط فً تحقٌق أهدافه.
" حصٌلة ما حظٌت به الجماعات المحلٌة آنذاك من نفقات التجهٌز الممولة من مٌزانٌة المصالح المدنٌة
( اإلصبلحات الكبرى ،أشؽال التعمٌر ،وسابل الري )...،أو من مٌزانٌة التجهٌز التابع لصندوق التجهٌز
ألجل تنمٌة الجزابر ) ( C.E.D.A.منذ  1959إلى ؼاٌة  1963موضح فً الجدول التالً:
جدول رقم8:

نصٌب الجماعات المحلٌة من نفقات التجهٌز االستعمارٌة

الـسنة
حجم التجهٌز
الجماعات المحلٌة
القٌمة من المجموع العام

1959

1960

10
1 225

10
1 685

1961
11
2 008

الوحدة :ملٌون فرنك فرنسً جدٌد

1962
12
2 800

1963
13
3 100

المجموع
56
10 818

Source : SAID BENAISSA, l’aide de l’Etat aux collectivités locales, o.p.u, 1983, p255.

فعلى مجموع  10 818ملٌون فرنك فرنسً جدٌد ،تلقت المجموعات المحلٌة  56ملٌون بٌن  1959و
 1963أي بمتوسط قدره  11ملٌون فرنك فً السنة.
كما ٌبرز اهتمام االستعمار بالمستوى القاعدي األساسً و هو البلدٌة من خبلل ما برمجته من استثمارات
تنموٌة :حٌث برمج بتارٌخ  30جوان  3348 :1960مشروع استثماري تخص نفقات التجهٌز المحلً
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) ( D.E.L.لسنتً  ،1964– 1963بٌنما المحافظات قد برمج لها عدد أقل منسابقتها بـ  271مشروع
تنموي تخص نفقات التجهٌز المحافظً ) ( D.E.D.لسنتً  ،1963- 1962تحصلوا على ؼبلؾ مالً لكل
منهما على التوالً  200ملٌون دج و  88,5ملٌون دج"(.)1
 –IIالـتنـمـٌة الـمحلٌـة بعـد االستـقـالل:
 -1–IIمرحـلة البحـث عن االستـقرار( :)1966-1962
لقد كان لمخطط قسنطٌنة و اكتشاؾ البترول األثر الكبٌر فً التحوالت االقتصادٌة التً لحقت الجزابر بعد
االستقبلل ،اإلرث الثقٌل التً ورثته لم ٌكن سهبل :اقتصاد ٌعانً االزدواجٌة و التبعٌة ،ؼٌاب رأسمال وطنً
خاص ،ؼٌاب اإلطارات ،عدم توفر جهاز إحصابً جعل السلطات الجزابرٌة تكتفً باعتماد برامج سنوٌة
مدرجة فً المٌزانٌات السنوٌة للتجهٌز المسجلة ضمن القوانٌن المالٌة.
كان أول هذه البرامج ،برنامج " 1963الذي كرّ س لمشروع التنمٌة مبلػ ( 2265ملٌون فرنك) خصصت
نسبة  % 50من االستثمارات فً نطاق هذا البرنامج للقطاع السلعً و  % 35,3للزراعة و %14,7
للصناعة"( ،)2حٌث معظم مشارٌع هذا البرنامج أدرجت من قبل ضمن مخطط قسنطٌنة.
 –2–IIاالنطـالقة نحـو التنمٌـة المحلٌـة بؤبعـاد وطنٌـة ( :)1979-1967إنّ الـتنمٌة االقتصادٌة و
االجتماعٌة ،هً من األهداؾ التً ٌنبؽً العمل على تحقٌقها بك ّل الوسابل .أسلوب ووسابل تحقٌق هذا
الهدؾ ٌختلؾ من دولة إلى أخرى .فكان للدولة الجزابرٌة أسلوبها الخاص  :بتبنٌها إستراتٌجٌة تنموٌة
طوٌلة المدى ( 15سنة).
و لـوضع هذه اإلستراتٌجٌة قٌد التنفٌذ ،اعتمدت على سلسلة من المخططات هً :المخـطـط الـثـبلثً
( ،)1969-1967المخطط الربـاعً األول ( )1973-1970و المخطط الرباعً الثانً (.)1977-1974
خبلل هذه المرحلة نمٌز اختبلفا واضحا فً طرٌقة االنطبلقة نحو التنمٌة المحلٌة:

........................................................................................................................
(1) - SAID BENAISSA, l’aide de l’Etat aux collectivités locales, office des publications
universitaires, 1983, p256.
( -)2السعدي رجال ،نمذجة خطة تنموٌة ،رسالة دكتوراه دولة فً العلوم االقتصادٌة ،جامعة قسنطٌنة ،دون سنة ،ص .25
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 -1–2–IIعشرٌة ( :)1973-1967إرساء القواعد الكبرى للتنمٌة المحلٌة و الدولة الفاعل الوحٌد فً
المجال:

 1-1–2–IIالمخطط الثالثً (:)1969-1967
بعد فترة من عدم االستقرار السٌاسً و الركود االقتصادي الذي عاشته الجزابر قبل  ،1967بدأ أول
تخطٌط للجزابر بانطبلق المخطط الثبلثً ( )1969-1967أول تجربة تقوم بها الجزابر بعد أن وضعت
ٌدها على ك ّل ما ٌساعدها على االنطبلق كدولة مستقلة من إمكانٌات مادٌة و بشرٌة و مالٌة خاصة.
تمٌز هذا المخطط باإلصبلح الهٌكلً كمحاولة تحضٌر لوضع قاعدة انطبلق للمخططات الموالٌة.
و من أهم أهداؾ هذا المخطط (:)1
 خلق أكبر عدد ممكن من مناصب عمل جدٌدة،
 إشباع الحاجات االستهبلكٌة المحلٌة من المواد المصنعة بشكل ٌتحقق معه التخفٌض التدرٌجً
للواردات و ٌمكن فً المستقبل من رفع حجم الصادرات من نفس هذه الموارد،
 حشد وتعببة جمٌع الموارد و اإلمكانٌات إلرساء حجر األساس لبلقتصاد الوطنً،
 زٌادة دور قطاع الدولة و الذي ٌعتبر قطاعا ربٌسٌا لتطوٌر و تعزٌز االقتصاد الوطنً،
 تطوٌر القطاع الصناعً و ٌشمل بناء المشارٌع الجدٌدة و تحسٌن المنشآت القابمة على أساس المواد
الخام المحلٌة،
 االنطبلق فً بناء المركبات الكبٌرة القادرة على بعث صناعات ثقٌلة مستقببل.
بصورة عامة كان المخطط الثبلثً ٌستهدؾ إلى تحقٌق توازنات اقتصادٌة ،باإلضافة إلى ذلك رسم و
بوضوح نوع االختٌارات التً تؤ ّكدت فٌما بعد فً المخطط الرباعً األول.
 -2-1–2–IIالمخطط الرباعً األول ( :)1973-1970استمر هذا المخطط فً صٌاؼة األهداؾ العامة
و تكملة لما جاء به المخطط الثبلثً و لكن بتوسع أكبر فً تحدٌد األفق التنموي و االهتمام بجانب النمو
الكلً للقطاعات اإلنتاجٌة و الجوانب الكلٌة و النوعٌة لتنمٌة الخدمات االجتماعٌة و الثقافٌة خبلفا للخطة
السابقة التً كانت أقرب إلى الخطة االستثمارٌة.

........................................................................................................................
( -)1السعدي رجال ،نمذجة خطة تنموٌة ،رسالة دكتوراه دولة فً العلوم االقتصادٌة ،جامعة قسنطٌنة ،دون سنة،
ص .25
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 – 3-1–2–IIالـتنمٌـة المحلٌـة فً ظـل اهتمامات الدولـة :أمام االهتمام الثقٌل للدولة نحو التنمٌة
الوطنٌة من خبلل الصناعة لم تهمل جانب التنمٌة المحلٌة من حساباتها ،فلقد كان اهتمامها بالمشاكل
المحلٌة من أولى األولوٌات منذ أن استلمت مفاتٌح السلطة ،بتطبٌقها لسٌاسة البرامج الخاصة التً
انطلقت سنة .1966

 -1-3-1-2-IIالبـرامـج الخـاصـة:

" حٌث أصدرت خبلل الفترة الممتدة بٌن  1972 – 1966ثمانً برامج خاصة لثمانً والٌات تقع
شمال الجزابر مساحتها اإلقلٌمٌة ال تتعدى الـ  % 20من مساحة الببلد ،لكن ٌقطنها ما ٌزٌد عن  % 93من
سكان الجزابر حسب إحصاء  .)1("1966ثم انبثقت إلى  18برنامج بعد التقسٌم اإلداري  1974بعدد
الوالٌات الجدٌدة المنبثقة من القدٌمة.
البرامج الخاصة هً برامج استثمارٌة مخصصة لتنمٌة المناطق المتخلفة و األكثر ضررا من جراء
االستعمار ،قد تشمل كامل الوالٌة ،أو بعض الدوابر فً الوالٌة الواحدة أو بعض البلدٌات .سعت هذه
البرامج عند تطبٌقها إلى تحقٌق جانبٌن أساسٌٌن هما:
 تنوٌع النشاط اإلنتاجً :بتنوٌع النشاط الزراعً ،تطوٌر الصناعات الصؽٌرة ،و تنمٌة وسابل
خدمات اإلنتاج المتعلقة بالنقل و التجارة.
 تطوٌر شروط الحٌاة :المتمثلة فً المرافق العامة ،كشق الطرق ،توصٌل الماء و الكهرباء،
التعلٌم ،التكوٌن ،الصحة و السكان.
و مـع النـزٌؾ البشري القوي التً تعرض له الرٌؾ الجزابري بعد االستقبلل ،بات من الضروري
التفكٌر فً وسٌلة لتوقٌؾ ذلك ،خاصة و أن القطاع الخاص الوطنً لم ٌلعب دوره كما ٌجب ،بتوطنه
فً المدن و ضواحٌها بحثا عن شروط صناعة مضمونة و ربح أكٌد.
فالبـرامج الخاصة كان ٌنتظر منها أن تخلق شروط التشؽٌل البلزمة لبعث الحٌوٌة و النشاط فً جسم
الهٌكل االقتصادي للرٌؾ ،و رفع مستوى الدخل الفردي فً المناطق المتخلفة مع خلق شروط االستقرار
السكانً.
فلقد نجحت هذه البرامج إلى حد كبٌر فً تقلٌص الفوارق الجهوٌة للمناطق الفقٌرة بتثمٌنها للموارد
المحلٌة و جعل شروط قٌام التنمٌة المحلٌة بهـا ممكنة و مضمونة.
.....................................................................................................................
( - )1محمد بلقاسم حسن بهلول ،االستثمار و إشكالٌة التوازن الجهوي(مثال الجزابر) ،المإسسة الوطنٌة للكتاب ،الجزابر
 ،1990ص .384
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 -4-1–2–IIالنشـاط التدخـلً للجماعـات المحلٌـة :لم تكن الجماعات المحلٌة مستثنٌة عن المشاركة فً
قٌادة الحركة التنموٌة فً الجزابر ،لكن طبٌعة تدخلها كان محدودا و ضٌقا :ذلك أنّ ؼٌاب وضع قانونً لها
كمإسسة محلٌة ٌحدد مهامها و نشاطاتها جعل منها أداة إدارٌة األفضل عند الدولة تنفذ من خبللها
إستراتٌجٌتها باعتبارها المستوى اإلقلٌمً األقرب للمجتمع المحلً.
"فقد تكفلت بتنفٌذ برامج مختلفة للتجهٌز بعد االستقبلل :نفقات التجهٌز المحلً ) ،( D.E.L.برنامج التشؽٌل
الكامل ) ،(P.Eنفقات التجهٌز المحافظً ).(D.E.D
و خبلل المخطط الثبلثً(  ) 69-67أنشبت برامج استثمارٌة جدٌدة تتك ّفل بالتنمٌة على المستوى المحلً
منها ذات طابع زراعً :التنمٌة االقتصادٌة الرٌفٌة ) ،(D.E.R.منها ذات طابع صناعً :تنمٌة الصناعة
المحلٌة ) ،(D.I.Lو منها ذات طابع اجتماعً و جماعً  :تجدٌد و تجهٌز الجماعات المحلٌة الصحراوٌة
وشبه الصحراوٌة ).(R.E.C.L.S.
البرامج المبرمجة خبلل الفترة من  1963إلى 1973

جدول رقم9 :

بــرامــج الـتـدخــل
مــن 1966 – 1963
الـمخـطط الثـبلثــً () 1969 – 1967
الـمخـطط الـرباعً األول() 1973-1970
الـبــرامـج الـخــاصـــة
الـبــرامــج الـمـكـمـلـة

عدد المشارٌع
5414
2106
1247
/
/

المـــــجــمـــــــوع

8767

الترخٌص المالً (د.ج)
155 026 975,80
157 544 003,42
144 730 610,80
47 401 000
43 154 234,10
551 856 824,12

Source: SAID BENAISSA, l’aide de l’Etat aux collectivités locales, p 257.

و ضمن هذه البرامج المختلفة ،ت ّم برمجة مابٌن  1963و  8767 :1973مشروع (جدول رقم  )9حٌث
سجل  5414مشروع بٌن  1963و  2106 ،1966مشروع بٌن  1967و  1969و  1247مشروع بٌن
 1970و  .1973فجمٌع هذه البرامج سمحت للبلدٌات بتطوٌر منشآتها القاعدٌة بؤقل كلفة ممكنة"(.)1
"أما إذا تفحصنا الهٌكلة الداخلٌة للؽبلؾ المالً الممنوح للجماعات المحلٌة ،فإنّ مدونة " برامج التجهٌز
المحلً" قد أعطت األولوٌة القطاعٌة للتدخل خبلل المخطط الرباعً األول ،ؼٌر أنّ الجانب التطبٌقً
( الجدول رقم  )10قد أقلب تماما التوزٌع النظري المخطط له و أبرز التباٌن الشدٌد فً تموٌل القطاعات
بصورة عامة و بٌن البلدٌات الحضرٌة و الرٌفٌة بصورة خاصة:
.......................................................................................................................
(1) - SAID BENAISSA, l’aide de l’Etat aux collectivités locales, office des publications
universitaires 1983, p256, p257.
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الهٌكلة القطاعٌة للؽبلؾ المالً الممنوح للجماعات المحلٌة خبلل العشرٌة ( )1973-1963

جدول رقم10 :

التوزٌع التطبٌقً
)(%

البلدٌات الحضرٌة
)(%

ماء الشروب
التطهٌر
التهٌبة
التجهٌز االجتماعً
التجهٌز اإلداري

60
20
10
7
3

15,35
12,69
15,35
56,35
0

0
0
36,66
63,34
0

18,24
15,03
11,32
55,35
0

مجموع النســب

100

100

100

100

القطاعات

التوزٌع النظري
للغالف المالً ()%

البلدٌات الرٌفٌة
)(%

Source : SAID BEN AISSA, l’aide de l’état aux collectivités locales, p258-259

حٌث أبرز القطاع األكثر إلحاحا و طلبا فً الوسط الحضري و هو توفٌر التجهٌزات االجتماعٌة و الصحٌة
و التعمٌر و اإلسكان إضافة إلى عملٌات تهٌبة وسطها الحضري ،من شق طرق األحٌاء و توفٌر اإلنارة و
تهذٌب مظهرها الحضري .فً حٌن نجد أنّ البلدٌات الرٌفٌة تعانً علً جمٌع المستوٌات المرتبطة أكثر
بالحٌاة الٌومٌة للسكان :من توفٌر المٌاه الشروب و التطهٌر فً القرى و المداشر ،إنشاء موارد السقً ،شق
الطرق الصعبة ،المذابح ،أشؽال حماٌة و إصبلح التربة ،توفٌر الرعاٌة الصحٌة للمجتمعات الرٌفٌة و بإنشاء
المستوصفات و التجهٌزات الثقافٌة و التعلٌمٌة و حتى االقتصادٌة بتنمٌة االقتصاد المحلً الفبلحً كتطوٌر
أسالٌب تربٌة الدواجن و النحل و الرعً.
كما نجد أنّ ال تجهٌز اإلداري ٌعرؾ أدنى نسبة نظرٌة محددة له ،بٌنما ٌنعدم فً التطبٌق نظرا لكون هذا
القطاع ؼالبا ما تتكفل به البلدٌات بتوفٌره حسب االحتٌاج اإلداري و لٌس االحتٌاج االجتماعً ،و ال تتدخل
الدولة لتوفٌره إآل إذا كانت تكلفة إنجازه تفوق إمكانٌات البلدٌة المعنٌة باألمر"(.)1
 -4-1–2–IIالتنمٌة المحلٌة فً والٌة قسنطٌنة :عرفت برامج التنمٌة المحلٌة فً والٌة قسنطٌنة انطبلقة
محتشمة خبلل السنوات األولى بعد االستقبلل ،ثم تحسنت خبلل المخطط الرباعً األول لٌبدأ االهتمام
بالمناطق المهمشة و المجاالت المحرومة (جدول رقم :)11
حٌث نجد أن بلدٌتا ابن زٌاد و مسعود بـوجـرٌـو استفادتا من مشارٌع سابقة قبل  1974ضمن برامج
التجهٌز المحافظً و البرنامج الخاص ،هذٌن البرنامجٌن لم ٌكن مجال والٌة قسنطٌنة الحالً قد استفاد
منهما ،و لكن البلدٌتٌن كانتا تنتمٌان فً تلك الفترة إلى والٌة مٌلة و هً منطقة صنفت ضمن المناطق
الفقٌرة و المحرومة التً تستوجب تنمٌة سرٌعة من طرؾ الدولة.
......................................................................................................................
)1(- SAID BENAISSA, l’aide de l’Etat aux collectivités locales, office des publications
universitaires, 1983,p258,p259.
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جدول رقم : 11

الـبلـدٌات
قسنطٌنة**
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ**
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بو جرٌو
ابن زٌاد

المـجمـوع

قـطــاع
الـتجهٌـز

البرامج التنموٌة التً استفادت منها بلدٌات والٌة قسنطٌنة منذ االستقبلل إلى ؼاٌة 1973
البرامج الخاصة )(P.S.
الخطط الرباعً األول
المخطط الثبلثً
برامج نفقات التجهٌز
()73-70
()69-67
المحافظً )(D.E.D.
الؽـبلؾ المـالً
عدد
الؽـبلؾ
عدد
الؽـبلؾ
عدد
الؽـبلؾ
عدد
( دج )
المشارٌع
المـالً
المشارٌع
المـالً
المشارٌع
الـمـالً
المشارٌع
( دج )
( دج )
( دج)
1.620.000
7
34.000
1
78.000
3
38.105
1
815.787
9
2.420.966.45
14
49.180
2
920.000
8
384.000
3
30.000
1
592.000
6
684.000
3
497.110.01
6
550.000
1
495.000
1
1.078.148
13
1.181.500
2
8.736.011746
70
505.285
7
1.731.500
3
495.000
1
توفٌر مٌاه الشرب ،التطهٌر و
توفٌر مٌاه الشرب،
الصرؾ الصحً ،التشجٌر،
التطهٌر ،البناءات
توفٌر مٌاه الشرب
توفٌر مٌاه الشرب و
التجهٌز المدرسً و البناء
المدرسٌة و السكن
تشجٌر األراضً
الرٌفً
الرٌفً

المصدر :إنجاز شخصً انطبلقا من الوثابق التالٌةD.R.A.G. : réorganisation territoriale de la wilaya de :
Constantine, Projet de création des deux daïras : d’Elkhroub et Didouche Mourad, Février 1978.

و أثناء المخطط الثبلثً استفادت بلدٌة عٌن عبٌد بؤهم المشارٌع من حٌث العدد و الؽبلؾ المالً و أٌضا
طابع القطاع ،حٌث اتجهت برامج التنمٌة إلى بناء و تجهٌز المدارس إضافة إلى أشؽال البناء الرٌفً .فً
حٌن بلدٌات :الخروب ،ابن بادٌس و حامة بوزٌان استفادت من مشارٌع قطاع الري و التطهٌر.
بعد ذلك ٌؤتً المخطط الرباعً األول لتستفٌد بلدٌات الوالٌة من المشارٌع التنموٌة ،حٌث نبلحظ البلدٌات
مقر الدوابر الحالٌة هً صاحبة النصٌب األكبر من حٌث عدد المشارٌع مثال ذلك:
الخروب ( 14مشروع) ،ابن زٌاد ( 13مشروع) ،عٌن عبٌد ( 8مشارٌع) و حامة بوزٌان ( 7مشارٌع)،
ارتكزت مشارٌعها على البناء و التجهٌز المدرسً و السكن الرٌفً .بٌنما البلدٌات األخرى عرفت استفادة
قلٌلة من المشارٌع توجهت باألساس إلى قطاع الري و التطهٌر و شق المسالك بٌن المداشر.
......................................................................................................................
** بلدٌتان ال تتوفر على المعطٌات  :بلدٌة قسنطٌنة خارج مجال الدراسة و بلدٌة زٌؽود ٌوسؾ كانت تابعة لوالٌة سكٌكدة.
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 -2–2–IIالمخطط الرباعً الثانً ( :)1979-1974المسار الوطنً المختار استمر،كان على نفس وتٌرة
المخطط الرباعً األول .حٌث بقً االستثمار الكتلً و النوعً ،بمعنى آخر بقٌت الصناعة هو االستثمار
المسٌطر.
و كما أسلفنا ذكره سابقا " ،اعتمدت استثمارات الدولة على سٌاسة البرامج الخاصة ألجل محو الفوارق
الجهوٌة التً انطلقت منذ المخطط الثبلثً و تمت فً إطار المخطط الرباعً األول ،هدفها خلق توازن
جزبً فً انتشار النشاطات االقتصادٌة و المرافق االجتماعٌة خاصة على كامل أنحاء التراب الوطنً،
بمشاركة المنتخبٌن المحلٌٌن.
لكن الواقع ٌقول أن القرارات الهامة فٌما ٌخص االستثمارات ،بقٌت مركزة فً ٌد اإلدارة المركزٌة.
كما جاء فً حصٌلة المخطط الرباعً األول أن دوابر كاملة تركت على هامش مجهودات التنمٌة.
و بالتالً كانت هذه العشرٌة مخطط مركزي مطلق ،ذلك أنه لم ٌشرك النقابات و ال المإسسات و ال
المجالس الشعبٌة فً أشؽال التخطٌط ،و هذا ما حاول المخطط الرباعً الثـانً تجنبه"(.)1

 -1-2–2–IIإشراك الجماعات المحلٌة فً التنمٌة الوطنٌة بتفعٌل دورها محلٌا:
أمام الخلل المسجل خبلل الفترة السابقة أٌن التقت سٌاسة الدولة الصناعٌة و القطاع الخاص فً منطقة
توطن واحدة هً ( المدٌنة ) و اإلهمال الثنابً للرٌؾ ،قررت خبللها الدولة ببل مركزٌة البرامج الخاصة
سنة  1973و إسناد تسٌٌرها للوالٌات تحت إشراؾ الوالً مباشرة و إعطاء للجهات المحلٌة الدور فً
تسٌٌر الشإون المحلٌة و برمجة المشاكل المحلٌة حسب واقعها ،فً حٌن ٌكون الجهاز المركزي المنبع
المالً الستثماراتها ( شكل رقم .)11إلى جانب ذلك و من أجل تؽطٌة الخلل المجالً المحدث من التصنٌع،
اعتبرت االهتمام بالصناعة المحلٌة " وسٌلة لتطوٌر اإلمكانٌات المحلٌة ،و لهذا تقرر تنمٌتها فً إطار
الجماعات المحلٌة بمعنى تطوٌرها كصناعات تابعة من حٌث تنظٌم تسٌٌرها للوالٌات و البلدٌات ،ألن ذلك
ٌستجٌب لهدؾ تحقٌق التوازن الجهـوي"(.)2
" الصناعة المحلٌة جاءت لتنمٌة الموارد اإلنتاجٌة المادٌة و البشرٌة للمجموعات المحلٌة ،فحسب ما جاء فً
المٌثاق البلدي لسنة  1967و الوالبً سنة  1969أن الدور االقتصادي للمجموعتٌن المحلٌتٌن هو تنشٌط،
إنشاء وحدات جدٌدة ،استؽبلل الثروات الطبٌعٌة المحلٌة و تجنٌد المدخرات الصؽٌرة لؤلفراد من أجل
االستثمارات الصؽٌرة و تنفٌذ برامج التجهٌز العمومً.)3(".
........................................................................................................................
( -)1عبد اللطٌؾ بن أشنهو ،التجربة الجزابرٌة فً التنمٌة و التخطٌط  ،1980 – 1962دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزابر
 ،1982ص  ( 126 -125بتصرؾ).
( -)3(–)2محمد بلقاسم حسن بهلول ،االستثمار و إشكالٌة التوازن الجهوي (مثال الجزابر) ،المإسسة الوطنٌة للكتاب،
الجزابر  ،1990ص  ،366ص  374على التوالً.
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وو كانت أهم النشاطات التصنٌعٌة لمإسسات الجماعات المحلٌة تتمثل فً :مواد البناء ،صناعة الحدٌد،
صناعة الخشب ،النسٌج ،الصناعة الؽذابٌة و الصناعة الكٌماوٌة.
شكل رقم 11

تدعٌم أكثر للصناعة القاعدٌة

مإسسات وطنٌة
تدعٌم األقطاب القدٌمة و خلق أقطاب
صناعٌة جدٌدة فً الساحل
محاولة التقلٌص من الفوارق الجـهـوٌـة
إسـتـثـمـارات الـدولـة
برامج الصناعات المحلٌة:
الوحدات االقتصادٌة الوالبٌة

التنوٌع فً إنتاج
المإسسات الوطنٌة

سٌاسة التوطٌن:
المراكز الحضرٌة البعٌدة عن األقطاب
التنموٌة فً المناطق ؼٌر المصنعة

جمٌع الوالٌات معنٌة باألمر.

األولوٌة لمواد البناء

االهتمام أكثر بالتجهٌز من االستهبلك.

Source : Centre National d’Etude et de Recherche pour l’Aménagement Economique et
Politique de localisation industrielle, p 57
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 -2-2–2–IIالمخطط الرباعً الثانً فً والٌة قسنطٌنة :صادؾ هذا المخطط التقسٌم اإلداري الجدٌد
لوالٌة قسنطٌنة ،حٌث اتجه التركٌز أكثر نحو البلدٌات ذات التجمعات السكانٌة المهمة (جدول رقم.)12
كما تزامن هذا المخطط مع إلؽاء نظام البرامج المحلٌة السابقة و تعوٌضها ببرنامج واحد هو مخطط البلدٌة
للتنمٌة ).LE PLAN COMMUNAL DU DEVELOPPEMENT (P.C.D

بعد أن أظهرت تلك البرامج " عدم فعالٌتها و ضعفها و التً أثرت علٌها بقسط وافر مشاكل واعتراضات
ذات طابع إداري و مالً ،كان مصدرها المركزٌة المشددة للتخطٌط التً أدت إلى تفكٌك البرمجة المحلٌة
مما ترك البلدٌات تعمل فً إطار أنشطة مضٌقة و محدودة تبعا للؽبلؾ المالً الذي ٌخصص لها"
جدول رقم12:

الـبلــدٌــات
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

الـمـجـمــوع

(.)1

برامج ت.م .المسجلة فً بلدٌات و.ق .خبلل المخطط الرباعً2
المخططات البلدٌة للتنمٌة
المخطط الرباعً الثانً
()1979-1974
()1979-1974

الوحدة  310د.ج

عدد
المشارٌع

9
4
7
15
12
1
2
2
4
18

74

الؽبلؾ المالً

6.305,12
616,06
3760,50
4.037,41
2.789,12
492,88
123,21
1.060,42
616,06
6.758,72
26.559,51

عدد
المشارٌع

17
13
2
18
10
15
13
3
3
1
12
107

%

15,88
12,14
1,86
16,82
9,34
14,08
12,14
2,80
2,80
0,93
11,21

100

الؽبلؾ المالً

%

81,02 390.692,00
3,17 15.269,00
0,19
914,00
6,99 33.700,00
1,97
9.493,00
2,55 12.298,00
2,28 10.998,00
0,24
1.150,00
0,19
900,00
0,02
100,00
0
1,39
6.717,00
100 482.231,00

المصدر :إنجاز شخصً مستخرجة من الوثابق التالٌةD.R.A.G. réorganisation territoriale de la wilaya de Constantine :
: Projet de création deux daïras :Elkhroub et Didouche Mourad (février 1978) + Nomenclature des P.C.D. et
P.M.U. des communes de la wilaya de Constantine ( D.P.A.T. 1974-1979).

بالنسبة لبرامج المخطط الرباعً الثانً ،ارتكزص أساسا فً البلدٌات المهمة فً الوالٌة :الخروب
( 15مشروع) ،ابن زٌاد ( 18مشروع) ،عٌن عبٌد ( 12مشروع) ،حامة بوزٌان ( 9مشارٌع) و دٌدوش
مراد ( 7مشارٌع) .و بانطبلق تطبٌق نظام المخططات البلدٌة للتنمٌة ) ،(P.C.Dاستفادت جمٌع البلدٌات من
المشارٌع التنموٌة أي بمجموع  181مشروع تنموي بؽبلؾ مالً قدره  310 × 508 790,51د.ج.
........................................................................................................................
( -)1بن مالك محمد ،مٌزانٌة البلدٌة ،رسالة الماجستٌر ،معهد الحقوق و العلوم االدارٌة ،جامعة الجزابر،1995/1994 ،
ص .276
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 -1-2-2–2–IIتوزٌع البرامج على البلدٌات :سنقوم بتحلٌل خاص لبرامج البلدٌة للتنمٌة باعتبارها برامج
موجهة مباشرة لتنمٌة الحٌاة المحلٌة للمجتمعات داخل حدود بلدٌاتها ،إضافة إلى مساهمة البلدٌات فً تحدٌد
محتوى مشارٌعها التنموٌة وفقا الحتٌاجاتها الحقٌقٌة .
حازت بلدٌة قسنطٌنة على النسبة المطلقة من إجمالً الؽبلؾ المالً للوالٌة ،حٌث حصلت على نسبة
( )%81,02لـ  17مشروع تنموي ضمن مخطط التحدٌث العمرانً ) (P.M.U.الذي برمج لها من مجموع
 29مشروع موزعة على مرحلتٌن ،موافق لؽبلؾ مالً قدره ( 310×390 692دج).
أما النسبة المتبقٌة ( )%18,98تتوزع على باقً البلدٌات و بنسب متفاوتة (جدول رقم  ،)12تتقدمها بلدٌة
زٌؽود ٌوسؾ بؽبلؾ مالً قدره (  310 × 33 700د.ج ) أنجزت به  18مشروع تنموي  ،ذلك أنها بلدٌة
حدٌثة االنضمام إلى والٌة قسنطٌنة و تماشٌا مع السٌاسة الوطنٌة آنذاك و هً إعطاء األولوٌة للبلدٌات
المهمشة ،مما جعلها تستفٌد بؤكبر عدد من المشارٌع .فً حٌن نجد أن أضعؾ نسبة تتوزع على البلدٌات
الرٌفٌة :ابن بادٌس ،عٌن سمارة ،بنً حمٌدان و أوالد رحمون متراوحة بٌن ) .( % 0,02 - % 0,24
أما إذا قارنا بٌن نسبة حٌازة البلدٌات من المشارٌع التنموٌة فً والٌة قسنطٌنة و نسبة الؽبلؾ المالً
الممنوح لها ال نجد ارتباطا وثٌقا ،فبلدٌة زٌؽود ٌوسؾ التً تستحوذ على أعلى نسبة ( )%16,82من حٌث
عدد المشارٌع ال تمثل سوى ( )%6,99من الؽبلؾ المالً للوالٌة بٌنما بلدٌة قسنطٌنة تستحوذ على نسبة
المشارٌع بـ ) (%15,89مقابل ؼبلؾ مالً مطلق (.(%81,02
أما من حٌث نصٌب الفرد المحلً فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة فإننا نمٌز تماٌزا واضحا ،حٌث ٌحظى المواطن
فً بلدٌة زٌؽود ٌوسؾ بؤحسن نصٌب فً الوالٌة من حٌث استفادته من استثمارات المخطط البلدي للتنمٌة
خبلل الفترة (  ) 1979 – 1974بمبلػ  1 994دج للفرد ( خرٌطة رقم ٌ ) 1لٌه الفرد فً بلدٌات كل من:
قسنطٌنة ،دٌدوش مراد ،عٌن عبٌد و ابن زٌاد بمبلػ ٌتراوح بٌن  1 092,84دج إلى  790دج للفرد ،فً
حٌن ٌعرؾ مواطنوا البلدٌات الهامشٌة نصٌبا أقل تصل فً بلدٌة عٌن سمارة إلى
 23,26دج للفرد و هً البلدٌات التً عرفت أقل نسبة فً استثمارات الــ  P.C.D.خبلل هذه الفترة.
أما بلدٌة مسعود بوجرٌو لم تستفد فً هذه الفترة سوى من  4مشارٌع فقط ضمن المخطط الرباعً الثانً.
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خرٌطة رقم 1
بلدٌات والٌة قسنطٌنة :نصٌب الفرد من استثمارات المخطط البلدي
للتنمٌة خالل الفترة 1979 – 1974

 1994دج للفرد
 1 092,84دج – 790,24دج للفرد
 678.62دج – 577.37دج للفرد
0

ًْ 32

205,36دج –113,92دج للفرد
 23,26دج للفرد
رِي٣ش ُْ طٔظلي ٖٓ ٓ٘خٍ٣غ حُــ P.C.D
حُٜٔيٍ :حُـيٍ ٍٝهْ  1ك ٢حُِٔلن 14 ٙ

فإذا كانت البرامج البلدٌة للتنمٌة موجهة أساسا لخدمة السكان المحلٌٌن للبلدٌات و إشباع رؼباتهم المختلفة و
توفٌر لهم سبل الحٌاة الكرٌمة بعد سنوات طوٌلة من االستعمار ،فما هو العامل المتحكم فً توزٌع المشارٌع
و تحدٌد تكلفتها؟.
إجابة على ذلك إرتؤٌنا دراسة درجة االرتباط( )1بٌن عدد المشارٌع و الكلفة المالٌة و مإشر السكان فكانت
النتابج كما ٌلً:
........................................................................................................................
() 1
ٓؼخَٓ حالٍطزخ٣ ١لٔذ كٔذ
حُٔؼخىُش حُظخُ٤ش:
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( 0,48 = R1عدد المشارٌع و تكلفتها).
( 0,43 = R2عدد المشارٌع و عدد سكان البلدٌة).
( 0,43 = R3عدد المشارٌع و حجم التجمع السكانً).
( 0,46 = R4عدد المشارٌع و الكثافة السكانٌة فً البلدٌة).
( 0,99 = R5الؽبلؾ المالً و عدد سكان البلدٌة).
( 0,99 = R6الؽبلؾ المالً و حجم التجمع السكانً).
( 0,98 = R7الؽبلؾ المالً و الكثافة السكانٌة).
و بهذا ٌتضح أن عامل السكان ال ٌتحكم فً عدد المشارٌع إآل بنسبة  % 40فقط ،بٌنما ٌتحكم فً الؽبلؾ
المالً بنسبة تصل إلى .% 90
 -2-2-2–2–IIالتوزٌـع المجـالً للبـرامج :شكل سكان المراكز الربٌسٌة فً والٌة قسنطٌنة
 401.663نسمةٌ ،مثلون نسبة  % 83,98من إجمالً سكان الوالٌة ،بٌنما سكان المراكز الثانوٌة قدروا
بـ  15.922نسمة بما ٌعادل نسبة  % 3,33و بقٌت  60.715نسمة ٌنتشرون فً مناطق مبعثرة و هو ما
ٌمثل نسبة  % 12,69من إجمالً السكان الذي قدر عددهم فً إحصاء  1977بـ  478.300نسمة.
لقد كان للمراكز الربٌسٌة حصة األسد فً االستحواذ على المشارٌع ٌبلػ عددها  82مشروع بؽبلؾ مالً
قدر بـ (  310 × 471.357د.ج ) ،كان لنصٌب الفرد فٌها الحظ األوفر مقارنة مع باقً السكان ،و الذي
قدر على المستوى الوالبً بـ  1.173,51د.ج ( جدول رقم .)13
بٌن المراكز البلدٌة ،عرؾ المركز الربٌسً لبلدٌة زٌؽود ٌوسؾ أكبر قٌمة قدرت بـ  3.442,87دج
للفرد ٌلٌه مركز عٌن عبٌد بـ  2.225,87دج ثم مركزي دٌدوش مراد و ابن زٌاد بـ 1.840دج للفرد و
 1.525,82دج للفرد على التوالً.
بٌنما نجد نصٌب الفرد ٌضعؾ فً المراكز الربٌسٌة المهمة فً الوالٌة كقسنطٌنة 1.130,59دج للفرد و
حامة بوزٌان  790دج للفرد و أضعؾ نصٌب ٌعود للفرد فً مركز الخروب بـ  735,06دج و هذا
راجع إلى الحجم السكانً لهذه المراكز (  345.566نسمة 22.500 ،نسمة و  21.300نسمة على
التوالً ).
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جدول رقم :13

الـبـلـدٌـة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌغود ٌوسف
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود
بو جرٌو
ابن زٌاد
الـمجـمـوع

المصدر:إنجاز

التوزٌع المجالً للمشارٌع و أؼلفتها المالٌة ببلدٌات والٌة قسنطٌنة لفترة المخطط الرباعً الثانً

مناطق مبعثرة )(Z.E.
التجمعات الثانوٌة )(A.S.
التجمعات الربٌسٌة )( A.C.L.
الؽبلؾ المالً نصٌب الفرد
عدد المشارٌع
الؽبلؾ المالً
عدد المشارٌع
الؽبلؾ المالً
عدد المشارٌع
نصٌب الفرد
نصٌب الفرد
(310دج)
(310دج)
(310دج)
(دج للفرد)
(دج للفرد)
( دج للفرد)
%
%
%
%
%
%
0
0
390.692
17
0
1.130759
0
0
100
100
100
1
0
0
15.169
12
0
113790
790
0,65
7,69
0
0
99,35
92,31
0
0
914
2
0
721796
0
0
100
100
550
3
3.500
1
29.650
14
78731
2.76678
3.442787
1,63
16,67
10,39
5,56
87,98
77,78
400
1
9.093
9
93772
1.840
4,21
10
95,79
90
1.300
5
10.998
10
205711
735706
10,57
33,34
89,43
66,67
1.360
3
0
0
9.638
10
207706
0
2.225787
12,93
23,08
0
0
87,63
76,92
1.360
3
205736
100
100
0
0
900
3
0
113792
0
0
100
100
0
0
100
1
0
23726
0
0
100
100
400
1
200
1
6.117
10
110799
225748
1.525782
5,96
8,33
2,98
8,33
91,07
83,34
5.260
17
5.614
8
471.357
82
138706
55775
1.173751
1,09
15,89
1,16
7,48
97,75
76,64
شخصً للباحثة إنطبلقا من )Nomenclature des P.C.D. et P.M.U. des communes de la wilaya de Constantine ( D.P.A.T. 1974-1979
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أما فً المراكز الثانوٌة ،فقد استفادت  6مراكز من أصل ثمانٌة موجودة فً الوالٌة من  8مشارٌع من
أصل  107مشروع أي ما ٌمثل نسبة  % 7,48فقط و بمبلػ مالً قدر بـ  310 × 5.614دج.
و لقد استفاد من هذا المبلػ  10.070نسمة أي ما ٌعادل  % 63,25من إجمالً المراكز الثانوٌة المقدر
عددهم بـ  15.922نسمة ،بلػ نصٌب الفرد فٌها بـ  557,5دج .
كان لسكان هذا النوع من التجمعات فً بلدٌة زٌؽود ٌوسؾ أحسن نصٌب و المقدر بـ  2 766,8دج
للفرد الواحد ،بٌنما فً البلدٌات األخرى كان النصٌب ٌتراوح بٌن 721,96دج للفرد فً ابن بادٌس إلى
 23,26دج فً بلدٌة عٌن سمارة (الخرابط  ،)4 ،3 ،2فً حٌن التجمعات الثانوٌة فً كل من بلدٌة حامة
بوزٌان و عٌن عبٌد فهً لم تستفد من أي استثمار.
و أخٌرا سكان المناطق المبعثرة الذٌن استفادوا هم أٌضا من استثمارات المخطط البلدي للتنمٌة للفترة
( ٌ ،) 1979 -1974تواجدون بتعداد  60.715نسمة عبر التراب الوالبً لقسنطٌنة.
استفاد سكان هذا النمط بـ  17مشروع بؽبلؾ مالً قدر بـ  310 × 5.260دج .ؼٌر أن االستفادة
الحقٌقٌة عادت إلى  38.099نسمة ،و هم ٌمثلون نسبة (  ) % 62,75من إجمالً سكان المناطق
المبعثرة ) ،(Z.E.بمتوسط ٌقدر بـ  138,06دج
عاد أحسن نصٌب للفرد منهم للمتواجد ببلدٌة عٌن عبٌد ،حٌث استفاد من ؼبلؾ مالً لبلستثمار قدر بـ
 207,06دج لٌتدرج فٌما بعد لسكان هذا النوع من التجمعات بالبلدٌات األخرى لٌصل إلى  78,31دج
فً بلدٌة زٌؽود ٌوسؾ.
بٌنما  22.616نسمة المتبقٌة لم تعرؾ من هذه المشارٌع أي نصٌب و التً ٌعود تواجدها الجؽرافً فً
كل من البلدٌات التالٌة  :قسنطٌنة ،ابن بادٌس  ،أوالد رحمون و عٌن سمارة.
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هَ٣طش ٍهْ 2
ثٍذ٠بد ٚال٠خ لغٕطٕ١خٔ :ظ١ت اٌفشد ف ٟاٌزغّؼبد
اٌشئ١غ١خاٌــ )1979 – 1974( A.C.L

 2 225, 87 -3 442,87ىؽ ُِلَى
 1 130.59 – 1 840ىؽُِ/لَى
 735.06 -790ىؽُِ/لَى
رِي٣خص ال طٔظِي َٓحًِ ك٣َ٠ش

ثٍذ٠بد ٚال٠خ لغٕطٕ١خٔ :ظ١ت اٌفشد ف ٟاٌّشاوض
اٌضبٔ٠ٛخ اٌــ )1979 – 1974( A.S

هَ٣طش ٍهْ 3

 2 766.8ىؽُِ/لَى
721.96ىؽُِ/لَى
 113.92- 225.48ىؽُِ/لَى
 23.26ىؽُِ/لَى
ُْ طٔظلي ٖٓ حُٔ٘خٍ٣غ
رِي٣خص ال طٔظِي َٓحًِ ػخٗ٣ٞش

هَ٣طش ٍهْ 4

ثٍذ٠بد ٚال٠خ لغٕطٕ١خٔ :ظ١ت اٌفشد ف ٟإٌّبؽك
اٌّجؼضشح اٌــ )1979 – 1974( Z.E

 205.11 -207.06ىؽ ُِلَى
 110.99 -113.90ىؽ ُِلَى
 78.31-93.72ىؽ ُِلَى
ُْ طٔظلي ٖٓ حُٔ٘خٍ٣غ
0

ال طٔظِي ٓ٘خ١ن ٓزؼؼَس

 32كم
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 – 3 -IIتقسٌم األدوار بٌن الدولة و الجماعات المحلٌة من أجل تنمٌة متوازنة:
 -1-3-IIعشرٌة الثمانٌنات(  :)1987 –1980نحو حٌاة أفضل
خبلل هذه العشرٌة ،تم تعدٌـلٌـن مـهـمٌـن مـسّ المجموعة اإلقلٌمٌة القاعدٌة:
 أول تعدٌل خص قانون البلدٌة  09-81الذي جاء لٌفتح المجال أمام البلدٌات و ٌدخل إصبلحات
على مهامها ،بحٌث ٌجعلها إدارة محلٌة ذات فعالٌة اجتماعٌة و اقتصادٌة بالدرجة األولى و
بالتالً إعطاء دٌنامٌكٌة تنموٌة لمجتمعاتها المحلٌة .إذ خول لها القانون إنشاء مخطط تنموي
خاص بالبلدٌة فً حدود مواردها و الوسابل الموجودة تحت تصرفها ،إنشاء مقاولة بلدٌة أو
مقاولة مشتركة بٌن بلدٌتٌن و إدارتها بصورة مباشرة و ؼٌر مباشرة فً تقدٌم الخدمات
للمواطنٌن و أٌضا إنتاج األموال لضمان موارد مالٌة للبلدٌة.
 أما التعدٌل الثانً فقد مسّ التقسٌم اإلداري للتراب الوطنً سنة  ،1984حٌث ارتفع عدد البلدٌات
من  704إلى  1540بلدٌة و كذلك الوالٌات من  32والٌة إلى  48والٌة.
من هذٌن التعدٌلٌن ،تضاعفت اإلعانات الحكومٌة للبلدٌات ضمن المخططات البلدٌة للتنمٌة سنوٌا حٌث
سجل من  2,7ملٌار دج فً سنة  1979إلى  3,2ملٌار سنة  ،1980و من  7,5ملٌار سنة  1981إلى
 8,8ملٌار سنة  ،1982ث ّم إلى  13ملٌار دج سنة  .)1(1983فً حٌن برمج للمخطط الخماسً الثانً
(  ) 1989-1985اعتماد مالً قدر بـ  30,82ملٌار دج

(.)2

 -1-1-3-IIإنتعـاش الـتنمٌـة المحلٌـة فـً والٌـة قـسنـطٌنـة:
أما على مستوى والٌة قسنطٌنة فقد تم تسجٌل خبلل هذه العشرٌة  574مشروع تنموي بؽبلؾ مالً قدر
بـ  310 × 2.092.524,7د.ج ،كما عرفت الوالٌة ارتفاع واضح لعدد المشارٌع بٌن المخططٌن
الخماسٌٌن األول والثانً بإنجاز  185مشروع فً الفترة األولى (  ) 1984 – 1980و ارتفع هذا العدد
إلى  389مشروع أي بنسبة زٌادة ( .) % 110,27
حتى على المستوى البلديٌ ،ظهر هذا التحول للدولة فً توجٌه االهتمام من المراكز المهمة خاصة
مقرات الدوابر خبلل المخطط الخماسً األول إلى البلدٌات الحدٌثة النشؤة بعد التقسٌم اإلداري 1984
(شكل رقم .)12
....................................................................................................................
( )1وزارة التخطٌط ،تقرٌر عام المخطط الخماسً الثانً  89-85ص .79 / 78
( )2نفس المصدر ،ص .83
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شكل رقم 12

والية قسنطينة :عدد المشاريع التي استفادت منها البلديات في الفترة
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عدد هشاريع الهخطط الخهاسي الثاًي

عدد هشاريع الهخطط الخهاسي األول

 -2-1-3-IIتوزٌع المشارٌع التنموٌة على بلدٌات الوالٌة خالل العشرٌة الثمانٌنٌة:
تمٌزت هذه العشرٌة باالنطبلقة نحو المناطق الرٌفٌة للنهوض بها و بث الحٌاة التنموٌة بها و ألن هذه
الفترة عرؾ المجال القسنطٌنً مٌبلد بلدٌات جدٌدة ،ترقت بها المراكز الثانوٌة و المشاتل إلى رتبة
مقرات البلدٌات .فكان من الضروري أن تدعم الدولة هذه البلدٌات مالٌا و مادٌا و تجهٌزها بكل المرافق
اإلدارٌة و االجتماعٌة البلزمة لسٌر الحٌاة المحلٌة الجدٌدة بها و إمدادها بوسابل اإلنجاز و التسٌٌر
الضرورٌة و مثال ذلك:
بلدٌة بنً حمٌدان التً عرفت استفادة متتالٌة فً عدد المشارٌع ،من مشروع واحد خبلل المخطط
الرباعً الثانً إلى  8مشارٌع فً المخطط الخماسً األول ث ّم ارتفع إلى  29مشروع خبلل المخطط
الخماسً الثانً.
و ٌنتقل بذلك نصٌب الفرد بهذه البلدٌة من  1000دج إلى  13.278,01دج خبلل  10سنوات فقط.
و ٌمثل هذا النصٌب األعلى على مستوى الوالٌة( جدول رقم  ،)14تلٌها بلدٌة مسعود بوجرٌو التً
انضمت إلى الوالٌة سنة  1984بلدٌة مهمشة ،فقٌرة ،رٌفٌة االقتصاد ،استفادت سابقا قبل  1967من
مشارٌع نفقات التجهٌز المحافظً ) ( D.E.Dو البرامج الخاصة لكنها استفادت أكثر بموجب الترقٌة
اإلدارٌة التً منحتها الدولة إٌاها و بالتالً دعمها كان ضرورٌا لٌمنح لها  35مشروع خبلل  10سنوات
و ٌصل نصٌب الفرد فٌها إلى  9.116,47دج.
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جدول رقم14:
الــبـلـدٌـة

توزٌع المشارٌع التنموٌة على بلدٌات والٌة قسنطٌنة خبلل العشرٌة الثمانٌنٌة
النسبة من
النسبة من
نصٌب الفرد من
الغالف المالً
عدد
إجمالً
إجمالً
الغالف المالً
3
المشارٌع
(  10د.ج)
( دج للفرد)
الغالف )(%
المشارٌع )(%

قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

90
56
43
66
44
48
53
37
31
24
35
47

الـمـجـــمـوع

574

15,68
9,76
7,49
11,50
7,67
8,36
9,23
6,45
5,40
4,18
6,10
8,19
%100

المصدر:إنجاز شخصً للباحثة إنطبلقا من:

50,30
1.052.520,5
5,69
119.080
3,56
74.497
9,95
208.253
6,27
131.108,5
4,04
84.522
4,42
92.546,5
4,43
92.800
2,46
51.389
1,68
35.073,2
2,80
58.546
4,41
92.189
 2.092.52477دج %100

2.335,10
3.145,11
6.866,08
8.511,93
7.922,92
1.652,69
4.909,63
13.278,01
3.414,55
2.565,52
9.116,47
7.663,90

 3.148747دج

Nomenclature des P.C.D. des communes de la wilaya
)de Constantine ( D.P.A.T. 1980-1989

و كذلك األمر بالنسبة إلى بلدٌتً ابن بادٌس و أوالد رحمون ،إضافة إلى مقرات الدوابر ابن زٌاد و عٌن
عبٌد و زٌؽود ٌوسؾ المتواجدة على أطراؾ الوالٌة.
أما بلدٌة قسنطٌنة تبقى تسٌطر على أعلى عدد من المشارٌع و الؽبلؾ المالً ( خرٌطة رقم  ) 5ؼٌر أن
الفرد فٌها ٌعرؾ نصٌبا أقل ٌقدر بـ  2.335,10دج تلٌها بلدٌة الخروب بؤصؽر قٌمة فً الوالٌة
 1.652,69دج ( خرٌطة رقم.) 6
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خرٌطة رقم 5
بلدٌات والٌة قسنطٌنة :نسبة الحٌازة من الغالف المالً لمشارٌع
المخططات البلدٌة للتنمٌة خالل الفترة 1987 – 1980

% 50,30
% 9,95
%5,69 - % 6,27
% 4,04 - % 4,43
% 1,68 - % 3,56
خرٌطة رقم 6
بلدٌات والٌة قسنطٌنة :نصٌب الفرد من استثمارات المخطط
البلدي للتنمٌة خالل الفترة 1987 – 1980

 13.278دج للفرد
 9.116دج –  6.866دج للفرد
 4.910دج –  3.145دج للفرد
0

 2.566دج –1.652.69دج للفرد

ًْ 32

حُٜٔيٍ :حٗطالهخ ٖٓ حُـيٍ ٍٝهْ 161 ٙ 14
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من خبلل ما سبق نجد أن المخطط الثبلثً و المخططٌن الرباعٌٌن األول و الثانً قد تمٌزوا بالمركزٌة
الشدٌدة و القرارات اإلدارٌة الصارمة التً جعلت من المجموعات المحلٌة وسٌلة تنفٌذٌة مقٌدة ؼٌر
مبدعة.
ؼٌر أن محاولة الدولة خبلل المخططٌن الخماسٌٌن فً إرساء قواعد البلمركزٌة و تفعٌلها مٌدانٌا،
قد جعل من المعطٌات المحلٌة خاصة البشرٌة لها تؤثٌر فً تحدٌد البرامج من حٌث العدد و الؽبلؾ
المالً كما تبٌنه النتابج االرتباطٌة التالٌة:
( 0,83 = R1عدد المشارٌع و

تكلفتها).

( 0,78 = R2عدد المشارٌع و حجم سكان البلدٌة)
( 0,98 = R3الؽبلؾ المالً و حجم سكان البلدٌة)
( 0,78 = R4عدد المشارٌع و حجم التجمع السكانً)
( 0,98 = R5الؽبلؾ المالً و حجم التجمع السكانً)
( 0,80 = R6عدد المشارٌع و الكثافة السكانٌة)
( 0,96 = R7الؽبلؾ المالً و الكثافة السكانٌة).
و هو ما ٌفسر تـرجٌـح الكفة إلى المطلب المحلً فً توطٌن المشارٌع و كلفتها المالٌة.

 -3-1-3-IIالتوزٌع المجالً للمشارٌع من  :1987 – 1980االتجاه نحو تنمٌة المناطق الرٌفٌة.
وصل عدد سكان والٌة قسنطٌنة حسب إحصاء  1987إلى  664.303نسمة ٌشكل سكان التجمعات
الربٌسٌة نسبة  % 86,06و التجمعات الثانوٌة نسبة  % 4,15فً حٌن تبقى نسبة  % 9,83هً مناطق
مبعثرة.
لذلك تتمٌز التجمعات الربٌسٌة و هً مقرات البلدٌات باستحواذها على  188مشروع تنموي من أصل
 344للفترة الممتدة بٌن (( ) 1987 – 1980جدول رقم  ،)15بؽبلؾ مالً قدر 10× 968.365,84

3

دج من مجموع مالً قدره  310 × 1.258.646,50دج أي ما ٌمثل نسبة  % 76,81من الؽبلؾ
الموجه لكامل الوالٌة(.)1
...................................................................................................................
( -)1بالنسبة لدراسة التوزٌع المجالً للمشارٌع لفترة الثمانٌنات ،لم نستطع الحصول سوى ما هو مدون لدى مدٌرٌة
التخطٌط و التهٌبة العمرانٌة فً وثابق خاصة للفترة  ، 1991 -1991و لذا اعتمدناها فً تحلٌلنا لهذا العنصر.
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جدول رقم15 :

الـتـوزٌـع الـمـجـــالــً للـمـشـــارٌـع 1987-1980

التجمعات الثانوٌة )(A.S.
التجمعات الربٌسٌة )( A.C.L.
الـبـلدٌــة
عدد المشارٌع الغالف المالً
نصٌب الفرد
الغالف المالً
عدد المشارٌع
نصٌب الفرد
( 310دج)
( دج للفرد)
( 310دج)
( دج للفرد)
%
%
%
%
385
1
696.175,5
46
قـسنـطٌنـة
168749
1.579720
0,05
2,08
99,24
95,84
15.266
19,44 7
33.204
15
حامة بوزٌان
3.147763
1.137701
22,45
48,83
41,67
16.818
5
17.423
13
ابن بادٌس
20.635758
3.973732
38,61
21,74
40,01
56,52
59.273
19
زٌغود ٌوسف
3.403736
54,14
45,24
11.435
5
31.630,5
14
دٌدوش مراد
5.183759
3.578752
19,66
230,83
54,38
58,34
17.273
17
33.600
13
الخروب
3.041776
909798
33,05
51,52
64,28
39,39
8.450
8
17.322,5
11
عٌن عبٌد
3.041776
1.654733
16,13
22,22
33,07
30,56
34.381
9
بنً حمٌدان
32.071783
64,05
47,77
14.194,66
10
6.571,34
9
أوالد رحمون
2.304733
2 106,87
65,21
50
30,19
45
0
0
9.705
10
عٌن سمارة
0
919721
0
0
46,38
76,92
14.075
13
مسعودبوجرٌو
6.038718
66,5
76,47
9.959
9
15.005
16
4.999750
ابن زٌاد
2.394767
17,88
28,12
26,94
50
93.780,66
62
968 365,84
188
المـجـمـوع
3.398722
1.694765
7,45
18,08
76,94
54,81
المصدر :إنطبلقا من )Nomenclature des P.C.D. des communes de la wilaya de Constantine ( D.P.A.T. 1980-1987
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مناطق مبعثرة )(Z.E.
الغالف المالً
عدد المشارٌع
( 310دج)
%
%
5000
1
0,71
2,08
19.529
14
28,72
38,29
9.310
5
21,38
21,74
50.211
23
45,86
54,76
15.101
5
25,96
20,83
1.395
3
2,67
9,09
26.605
17
50,79
47,22
19.299
10
35,95
52,63
1000
1
4,59
5
11.220
3
53,62
23,08
7.090
4
33,50
23,53
30.740
7
55,18
21,88
196.500
93
15,61
27,11

نصٌب الفرد
( دج للفرد)

713717
5.127707
1.647779
7.122713
274741
157708
4.750704
3.261762
173728
4.419706
1.733707
8.151770
2.995770

ٌعود أهم نصٌب للفرد من االستثمارات فً المراكز الربٌسٌة لبلدٌة بنً حمٌدان بـ  32.071,83دج
للفرد الواحد (الخرٌطة رقم ،)7بٌنما أضعؾ نصٌب هو للفرد المتواجد فً بلدٌة حامة بوزٌان المقدر
نصٌبه بـ  1.137,01دج.
كما تتمٌز هذه الفترة بتضاعؾ فً عدد المراكز الثانوٌة فً الوالٌة ،حٌث انتقل العدد من  8مراكز خبلل
الفترة ( ) 1979 – 1970إلى  18مركزا خبلل الفترة ( ٌ ،) 1989 – 1980قطنها  27.597نسمة،
باستثناء البلدٌات :زٌؽود ٌوسؾ  ،بنً حمٌدان و مسعود بوجرٌو البلتً تفتقرن إلى هذا النوع من
التجمعات.
حظٌت هذه المراكز بمشارٌع قلٌلة جدا  62مشروع لؽبلؾ مالً ال ٌتجاوز الـ  310 × 94.000دج،
كان للتجمعات الثانوٌة فً بلدٌة الخروب استفادة أكبر فً عدد المشارٌع(  17مشروع تنموي ) بؽبلؾ
مالً قدر بـ  310 × 17.273دج حابزة بذلك على نسبة  % 33,05من الؽبلؾ المالً الموجه لبلدٌتها،
إذ تتقارب بذلك مع مقرها الربٌسً فً نسبة الؽبلؾ و تفوقها فً عدد المشارٌع.
كما نجد أن أضعؾ استثمار فً هذا النوع من التجمعات ،كابن ببلدٌة قسنطٌنة  % 0,05فقط من الؽبلؾ
البلدي إلنجاز مشروع واحد.
فً حٌن ٌعود أحسن نصٌب للفرد بالنسبة لهذا النـوع من التجمعات إلى بلـدٌة ابـن بادٌـس ( خرٌطة رقم
 )8التً رؼم ضعؾ المشارٌع بها ( 5مشارٌع) ،إال أن الفرد بها ٌحض بؤكبر نصٌب فً الوالٌة
 20.635,58دج للفرد الواحد ،بٌنما بلدٌة قسنطٌنة بها اضعؾ نصٌب  168,49دج للفرد.
المناطق المبعثرة تنتشر فً كامل البلدٌات و هً تعرؾ استفادة أكبر من التجمعات الثانوٌة من حٌث عدد
المشارٌع التنموٌة ،كما هو الحال فً بلدٌة عٌن سمارة التً حظٌت المناطق المبعثرة بؽبلؾ مالً لثبلث
مشارٌع قدر بـ  310 × 11.220دج لتحوز على النسبة المطلقة من الؽبلؾ المالً للبلدٌة .% 53,62
و هناك مناطق ال تستطٌع أن تضمن سوى مشروع واحد أمام احتكار المقر الربٌسً مثل حال بلدٌة
قسنطٌنة التً وجهت فٌها نسبة ( )% 0,71فقط من الؽبلؾ المالً للمناطق المبعثرة على مجالها،
لٌكون نصٌب الفرد فٌها ضعٌفا ( خرٌطة رقم  )9أمام الفرد فً المناطق المبعثرة فً بلدٌة ابن زٌاد:
 713,17دج مقابل  8.151,7دج للفرد الواحد ،هذا األخٌر هو أحسن نصٌب على مستوى الوالٌة
الستفادتها بؤكثر من  % 55من الؽبلؾ المالً الموجه لبلدٌة ابن زٌاد.
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خرٌطة رقم 7

بلدٌات والٌة قسنطٌنة :نصٌب الفرد فً التجمعات الربٌسٌة الـ  A.C.L.من
استثمارات الـ P.C.D.خالل الفترة ()1987 -1980

 32 071.83ىؽ ُِلَى
6 038.18ىؽ ُِلَى
 3 973,32ىؽ – 3 403,36ىؽ ُِلَى
1 137.01 – 2 394.67ىؽ ُِلَى
 909.98 – 919.21ىؽ ُِلَى
بلدٌات والٌة قسنطٌنة:نصٌب الفرد فً التجمعات الثانوٌة
الـ )1987-1980( A.S.

خرٌطة رقم 8

 20 635.58ىؽُِ/لَى
 5 183.59ىؽ –  4 999.50ىؽ ُِلَى
 3 147.63ىؽ – 2 304.33ىؽ ُِلَى
 168,49ىؽ ُِلَى
ُْ طٔظلي ٖٓ حُٔ٘خٍ٣غ
رِي٣خص ال طٔظِي َٓحًِ
ػخٗ٣ٞش

خرٌطة رقم 9

بلدٌات والٌة قسنطٌنة :نصٌب الفرد فً المناطق المبعثرة
الـ )1987-980 (Z.E.

 5 127,07ىؽ  3 261,62 -ىؽ ُِلَى
 7 122.13 – 8 151.70ىؽ ُِلَى
 713.17 – 1 733.07ىؽ ُِلَى
 274.41ىؽ –  157.08ىؽ ُِلَى
0

ًْ 32
حُٜٔيٍ :حٗطالهخ ٖٓ حُـيٍ ٍٝهْ 164 ٙ 15
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 -2-3-IIعشرٌة التسعٌنات  :1997 – 1990مرحلة األزمة :تعرؾ بمرحلة انتقال بٌن عهدٌن
مختلفٌن و أسلوبٌٌن مختلفٌن :بٌن عهد االشتراكٌة و الحزب الواحد إلى عهد التعددٌة الحزبٌة و بٌن
أسلوب االقتصاد المخطط و االقتصاد الحر.
تمٌزت الفترة التسعٌنٌة باالضطرابات و عدم االستقرار السٌاسً و االجتماعً و االقتصادي ،و هً
بذلك فترة حرجة مرت علٌها الببلد.
و نتٌجة لهذا لم تتوفر المعطٌات البلزمة لتحلٌل مسٌرة التنمٌة المحلٌة بها ،فارتؤٌنا االعتماد على ما
توفر بقدر قلٌل لدى المصالح المعنٌة ( جدول رقم  )16رؼم فقدها للدقة و حسن المتابعة من طرؾ هذه
األخٌرة حسب تصرٌحها بذلك.
جدول رقم 16:توزٌع الؽبلؾ المالً لبرامج الـ P.C.D.على بلدٌات والٌة قسنطٌنة خبلل الفترة ()1997-1990

الـبـلـدٌــة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

الـمـجمـوع

الغالف المالً
للمشارٌع(310دج)
542.850
105.780
104.580
116.150
60.630
200.140
108.830
92.430
69.020
75.780
51.430
730.080
1 600 700

نسبة الحٌازة من
المشارٌع)(%
33,91
6,61
6,53
7,26
3,77
12,50
6,80
5,77
4,31
4,73
3,21
4,57
%100

نصٌب الفرد من الغالف
المالً ( دج للفرد)
1.126
1.814
7.541
3.735
1.823
2.226
4.193
11.276
3.378
3.102
6.449
4.711

1.974

المصدر :فرز خاص لحوصلة مشارٌع الدولة ضمن مخططات البلدٌة للتنمٌة الخاصة بوالٌة قسنطٌنة طٌلة
10سنوات).( D.P.A.T 2000

كما ٌوضح الجدول أعبله و الخرٌطة ( رقم  )10تبقى بلدٌة قسنطٌنة تستحوذ على أعلى نسبة استفادة من
الؽبلؾ المالً قدرت بـ  % 33,91رؼم أنها عرفت انخفاضا كبٌرا مقارنة مع العشرٌة السابقة ،أي
بانخفاض قدره  ،%15,98تلٌها بلدٌة الخروب بنسبة  % 12,50و هو تطور واضح لهذه البلدٌة ،إذ
كانت ال تتجاوز الـ  % 5فً الفترة  .89/80فً حٌن تراجعت حصة بلدٌة زٌؽود ٌوسؾ  % 7,26إلى
الرتبة الثالثة ،بعدما تصدرت من قبل على باقً البلدٌات بعد قسنطٌنة.
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خرٌطة رقم 10

بلدٌات والٌة قسنطٌنة :نسبة الحٌازة من الغالف المالً لمشارٌع
المخططات البلدٌة للتنمٌة خالل الفترة 1997 – 1990

% 33,91
% 12,50
% 5,77 - % 7,26
% 77, - % 4,73
0

ًْ 32

% 3,21
خرٌطة رقم 11

والٌة قسنطٌنة :نصٌب الفرد من الغالف المالً لمشارٌع المخططات خالل
الفترة 1997 – 1990

 11.276دج للفرد
 7.541دج –  6.449دج للفرد
 4.683ىؽ –  3.735ىؽ ُِلَى
0

 2.226دج –  1147دج للفرد

ًْ 32

حُٜٔيٍ :حٗطالهخ ٖٓ حُـيٍ ٍٝهْ 167 ٙ 16
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كذلك األمر بالنسبة لبلدٌة دٌدوش مراد التً تعرؾ تراجع كبٌر فً نسبة الحٌازة من  % 6,27فً
الفترة ( )89/80إلى  % 3,76فً هذه الفترة.و أضعؾ نسبة تؤخذها بلدٌة مسعود بوجرٌو .% 3,19
أما من حٌث نصٌب الفرد من الؽبلؾ المالً ،فإن الصورة منقلبة تماما،بلدٌة بنً حمٌدان التً لها نسبة
استفادة من الؽبلؾ المالً بـ  % 5,74تعرؾ أعلى نصٌب للفرد بها على مستوى الوالٌة المقدر بـ
 11.276دج (الخرٌطة رقم )11رؼم انخفاضه عن الفترة السابقة التً كان نصٌب الفرد آنذاك 13.278
دج.
تلٌها فً المرتبة الثانٌة بلدٌة ابن بادٌس بـ  7.541دج/للفرد ،ثم بلدٌتا مسعود بوجرٌو و ابن زٌاد .لٌصل
أدنى نصٌب فً بلدٌة قسنطٌنة  1.147دج الذي انخفض هو اآلخر عن الفترة السابقة بنسبة % 50,87
لنجد أن هناك عبلقة عكسٌة بٌن نسبة االستفادة من الؽبلؾ المالً و نصٌب الفرد منه.

 -IIIاالستثمار العمومً فً والٌة قسنطٌنة بٌن المخطط البلدي للتنمٌة و البرنامج القطاعً
قبل  : 1990تكامل و تفاعل لنتاج قاعدة محلٌة قوٌة:
بلػ مجموع مشارٌع المخططات البلدٌة للتنمٌة التً استفادت منها والٌة قسنطٌنة خبلل المخطط
الرباعً الثانً  1979 / 1974و المخططٌن الخماسٌٌن األول  84/80و الثانً  89/85بـ 681
مشروع بؽبلؾ مالً قدر ( 310 × 2 583 430,70دج) ،ؼٌر أن هذا العدد الكبٌر للمشارٌع ال ٌعرؾ
وقعا أمام حجم المشارٌع القطاعٌة التً تكفلت بها الدولة بالتوازي لها نظرا ألثرها و ثقلها الكبٌرٌن فً
المجال القسنطٌنً.
حٌث بلػ عدد المشارٌع القطاعٌة ) (P.S.D.خبلل المخططات السابقة الذكر بـ  561مشروع تنموي
بؽبلؾ مالً قدر بـ(  310 × 20.274.075,7دج) أي بمعدل  8,85مرة ضعؾ برامج )،(P.C.D.
إذ ساهمت مشارٌع البرامج القطاعٌة فً التكفل بالمشارٌع الكبرى التً تخص التنمٌة المحلٌة بشكل
مباشر ،لكن إنجازها ٌتعذر على البلدٌات لما تتطلبه من إمكانٌات تقنٌة و بشرٌة ومالٌة تفوق كاهل
البلدٌة.
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 -1-IIIالمخطط الرباعً الثانً تحقٌق المطلب االجتماعً أولى األولوٌات:
بلػ عدد المشارٌع التنموٌة فً الوالٌة خبلل هذه الفترة بٌن الـ ) (P.S.D.و الـ )160 (P.C.D.
مشروع بؽبلؾ مالً ( 310 × 4.013.956دج) ( جدول رقم  ،)17توزعت بٌن  53مشروع للبرنامج
القطاعً و  107مشروع للمخطط البلدي للتنمٌة.
جدول رقم17 :

قطاعات التدخل للبرامج القطاعٌة و المخطط البلدي خبلل المخطط الرباعً الثانً
الـبــرنـامج الـقـطـاعــً

قـطـاع الـتـدخـل

عدد
المشارٌع

الـمـخـطـط الـبلـدي للـتنمٌـة
(10

3

الغالف المالً
(  310دج)

عدد
المشارٌع

الغالف المالً
دج)
-

23
30

16.273
162.476

-

61.719

الصناعة المحلٌة
الـفـــبلحــة
الــؽــابـــات
الـــــــري

-

السٌاحة المحلـٌــة

-

-

منشـآت إقتصادٌـة

-

-

13

التربٌـة و الـتكوٌن
تجهٌزات اجتماعٌـة
تجهٌـزات ادارٌـة
وسـابـل االنجـاز

35
18
-

694.125
2.837.600
-

21
12
8

220 907
13.450
7.406

الـمـجـمــوع

53

3.531.725

107

482.231

المصدر :فرز شخصً انطبلقا من التقارٌر السنوٌة للبرامج القطاعٌة  +مدونات المخططات البلدٌة للتنمٌة
 1979 -1974من مدٌرٌة التخطٌط و التهٌبة العمرانٌة لوالٌة قسنطٌنة.

ؼٌر أن قطاعات التدخل للبرنامجٌن كان ٌمس المجاالت األقرب الحتٌاج المواطنٌن فً تلك الفترة.
تماشٌا مع مبدأ أن ال حضارة وال تقدم من دون العلم ،و تماشٌا مع سٌاسة الدولة بإجبارٌة التعلٌم و
مجانٌته ،فقد تكفل الـ ) (P.S.D.بإقامة المشارٌع الخاصة بالتكوٌن و التعلٌم من مدارس و ثانوٌات
وصرح جامعً و مراكز و معاهد متخصصة ،إضافة إلى التجهٌز االجتماعً من التشٌٌد العمرانً
المختلؾ و المستشفٌات و المركبات الرٌاضٌة و الثقافٌة.
فً حٌن اتجهت مشارٌع الـ ) (P.C.D.إلى توفٌر مٌاه الشرب و التصرٌؾ الصحً و التطهٌر ،إضافة
إلى شق الطرق بٌن األحٌاء و القرى و التجمعات السكانٌة المختلفة و إقامة نقاط عبور و تخزٌن و
توزٌع ،التكفل بالنقل و إقامة فروع البرٌد و المواصبلت ،أي ضمان االتصال و التواصل االجتماعً و
االقتصادي لسكان البلدٌات و توصٌل اإلدارة المحلٌة منهم بتوفٌر البناءات و الفروع اإلدارٌة الكفٌلة
بتقدٌم الخدمات اإلدارٌة المختلفة.
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 -2-IIIالمخططٌن الخماسٌٌن :بناء قاعدة قوٌة للوالٌة
ارتفع عدد المشارٌع خبلل السنوات  1988 – 1980إلى  1082مشروع بؽبلؾ مالً قـدر بـ
(  310 × 18 843 550,40دج) توزعت على البرنامج القطاعً ) (P.S.Dبـ  508مشروع و ؼبلؾ
مالً ( 310 × 16.742.350,7دج)(جدول رقم )18و المخططات البلدٌة للتنمٌة بـ  574مشروع لكـن
بؽبلؾ مـالـً أقـل من األول بثمانً مرات ،إذ بلـػ ؼـبلؾ مشــارٌعـه ( 310 ×2 101 199,70دج).
جدول رقم18:

قـطـاع الـتـدخـل

قطاعات التدخل للبرامج القطاعٌة و المخطط البلدي خبلل المخططٌن الخماسٌٌن

الـبرنـامج القطاعً 88 - 80
عدد
المشارٌع

الغالف المالً (10
دج)

الصـناعـة المحلٌـة
الـــفـبلحــــة
الـؽـــابــــات
الــــــــري
السٌـاحـة المحلـٌـة
منشـآت اقـتصادٌـة
التـربٌـة و الـتـكوٌن
تـجهـٌزات اجتماعٌـة
تـجهـٌـزات إدارٌـة
وسـابـل االنـجــاز

16
21
33
18
5
53
160
170
24
8

الــمـجــمـــوع

508

216.115
107.416
242 231,70
134.685
29.610
1.420.682
5.219.820
8.938.430
339.061
94.300
16 742 350,70

3

المخطط البلـدي للتنمٌـة 89 - 80
عدد
المشارٌع

0
41
1
172
0
145
0
124
49
42

574

الغالف المالً
( 310دج)

0
24 607,50
4 220
672.738
0
775.232,20
0
430.152
39.380
154 870
2 101 199,70

المصدر D.P.A.T. :التقارٌر السنوٌة للبرامج القطاعٌة  +مدونات المخططات البلدٌة للتنمٌة -1985/1984-1980
 1988بعد الفرز.

تمٌزت هذه الفترة بالتدخل القوي للبرامج القطاعٌة التً أسهمت و بشكل كبٌر فً صنع و وضع للوالٌة
قاعدة صناعٌة و اقتصادٌة و علمٌة قوٌة باعتبارها والٌة لها إرثها التارٌخً و العلمً القدٌم و وزنها
اإلقلٌمً كعاصمة للشرق الجزابري.
تمٌز التدخل القطاعً لبرامج الـ ) (P.S.D.بالتوسع فً كل المجاالت لكنه تركز أكثر فً قطاعٌن
اجتماعٌٌن بالدرجة األولى و هما قطاعً التجهٌزات االجتماعٌة بـ  170مشروع و ؼبلؾ مالً قدره
( 310 × 8.938.430دج) و التربٌة و التكوٌن بـ  160مشروع لؽبلؾ مالً
(  310 × 5.219.820دج)ٌ ،مثبلن بذلك نسبا مطلقة قدرت % 53,39 :و  % 31,18على التوالً.
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ثم ٌلٌهما قطاع المنشآت االقتصادٌة ( :طرق ،النقل ،البرٌد و المواصبلت ،التخزٌن و التوزٌع )
بـ  53مشروع بإنجاز مالً (  310 × 1.420.682دج) ما ٌمثل نسبة  % 8,49من إجمالً
الؽبلؾ المالً للبرنامج القطاعً.
فً حٌن نجده ٌنقص فً القطاعات التً ٌتدخل فٌها بالمقابل المخطط البلدي للتنمٌة بقوة كقطاع الفبلحة،
التجهٌزات اإلدارٌة والري ،كما احتكر على قطاعً الصناعة المحلٌة و السٌاحة المحلٌة ،هذه األخٌرة
تعرؾ أضعؾ إنجاز بـؽبلؾ مالً ( 310 × 29.610دج) لـ  5مشارٌع تنموٌة فقط.
أما مشارٌع المخططات البلدٌة للتنمٌة ،هً األخرى عرفت تدخل كبٌر فً كل القطاعات ذات االرتباط
المباشر بالمواطن :قطاع الري بـ  172مشروع ،قطاع المنشآت االقتصادٌة بـ  145مشروع و قطاع
التجهٌزات االجتماعٌة بـ  124مشروع ،حازت على أؼلفة مالٌة قدرت نسبها من إجمالً الؽبلؾ الوالبً
بـ % 37,04 ،% 32,02 :و  % 20,47على التوالً.
بٌنما نجد المشارٌع تنعدم فً قطاع الصناعة المحلٌة و السٌاحة المحلٌة و التربٌة و التكوٌن نظرا لكون
هذه األخٌرة ذات بعد إقلٌمً ٌفوق المجال البلدي و إمكانٌات كبٌرة ال تتوفر علٌها البلدٌة لذا استؤثرت
البرامج القطاعٌة بإنجازها.

 -1-2-IIIالتقسٌم اإلداري  1984و دوره فً تكثٌف المشارٌع التنموٌة فً الوالٌة:
لعب التقسٌم اإلداري لسنة  1984و األخٌر الذي أحدث بلدٌات جدٌدة و والٌات على المستوى الوطنً،
دورا كبٌرا فً تؽٌٌر المعطٌات المحلٌة للبلدٌات و الوالٌات على حد سواء و التً كانت تعتمد علٌها فً
النهوض بالتنمٌة المحلٌة ،منها مكتسبات طبٌعٌة و مكتسبات اقتصادٌة.
لم تكن والٌة قسنطٌنة مستثنٌة من هذا التؽٌٌر ،حٌث عرؾ مجالها الوالبً ،تقلصا كبٌرا أخسرها منشآت
و مكتسبات كانت قد حصلت علٌها على مرّ السنوات التً لحقت بعد االستقبلل و أٌضا مٌبلد بلدٌات
جدٌدة كلها مراكز رٌفٌة تفتقر إلى مختلؾ التجهٌزات الضرورٌة الكفٌلة بها فً مستوى االرتقاء اإلداري
الجدٌد ،فكان على البرامج القطاعٌة و المخططات البلدٌة أن تسد الفراؼات
و النقابص التً نتجت من التقسٌم اإلداري ( شكل رقم )13إذ من  362مشروع تنموي نهاٌة 1984
إرتفع إلى  720مشروع بٌن سنة  1985و  1988فقط تضاعؾ خبلله الؽبلؾ المالً
من( 310 × 5.836.589,5دج ) إلى ( 310 × 13.006.960,9دج).
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خبلصة القول أن للبرامج القطاعٌة الدور الكبٌر جدا فً تحقٌق إنجازات ما كان للبلدٌات فً والٌة
قسنطٌنة أن تحققها ،لوال تدخل الدولة بطرٌقة أو بؤخرى فً إنجازها مما سمح للبلدٌات باالستفادة من
تجهٌز نفسها بؤقل تكلفة منها كما أن طابع التكامل و تقسٌم الدور لكل من البرامج القطاعٌة و المخططات
البلد ٌة سمح بتؽطٌة ولو جزبٌا فً اإللمام بكل القطاعات التنموٌة للمجتمع المحلً القسنطٌنً.
 -3-IIIاألولوٌة القطاعٌة لمخططات البلدٌة للتنمٌة من :1997 – 1974

()1

خبلل  23سنة من االستثمار العمومً ضمن المخططات البلدٌة للتنمٌة ،كان لقطاع الشبكات المختلفة
( الماء ،الكهرباء و الؽاز ) الؽبلؾ المالً األكبر  1,42ملٌون دج ما ٌمثل نسبة  % 34,09من إجمالً
الؽبلؾ المالً الموجه للوالٌة خبلل الفترة ( ( ) 1997 – 1974جدول رقمٌ )19لٌه قطاع التعمٌر و
اإلسكان بنسبة حٌازة  ،% 27,87ذلك أن هذٌن القطاعٌن ٌعرفان حٌوٌة كبٌرة الرتباطهما المباشر
بالنمو الدٌمؽرافً السرٌع فً الوالٌة،إضافة إلى قطاع الطرق بـ  ،% 26,12نظرا للدور
....................................................................................................................
( -)1التقسٌم القطاعً المعتمد فً هذا التحلٌل  ،هو التقسٌم الموافق للقطاعات المدرجة ضمن المٌزانٌة المعتمدة لدى
البلدٌات و لٌس ذلك التقسٌم القطاعً الذي تعتمده مدٌرٌة التخطٌط و التهٌبة العمرانٌة ) (D.P.A.Tمع إضافة قطاع الفبلحة
الذي زال مع مرور الوقت.
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الحٌوي لهذا القطاع شرٌان الحٌاة االقتصادٌة ألي مجال و وسٌلة تواصل و تبادل.
فً حٌن تعرؾ باقً القطاعات نسبة استثمار ضعٌفة تتراوح بٌن  %4و % 0,7تخص كل من قطاع
التجهٌزات التجارٌة و الصناعٌة ،قطاع التجهٌز اإلداري،التجهٌزات المدرسٌة ،قطاع التجهٌزات
الصحٌة و االجتماعٌة و أخٌرا قطاع التوزٌع ،النقل و المواصبلت
جدول رقم19:

قطاعات التـدخل لمخططات البلدٌة للتنمٌة من 1997-1974

رمز القطاع

الــــقـطــــاع

/

الفبلحة
البناٌات و التجهٌزات اإلدارٌة
الطرق
الشبكات المختلفة(الماء ،الكهرباء ،الؽاز)..،
التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافٌة والرٌاضٌة
التجهٌزات الصحٌة واالجتماعٌة
التوزٌع– النقل  -المواصبلت
التعمٌر و االسكان
التجهٌز الصناعً والحرفً و السٌاحً
المصالح التجارٌة و الصناعٌة

950
951
952
953
954
955
956
958/957

الــــمــجــمـــــوع

3

الغالف المالً ( 10دج)
41 100,5
10 020
1 090 761,2
1 423 464
124 966
31 695
31 608
1 163 890

%
0,98
2,56
26,12
34,09
2,99
0,76
0,76
27,87

161 626

3,87

4 176 130,7

100

المصدر :فرز شخصً للباحثة انطبلقا من التقارٌر السنوٌة للبرامج القطاعٌة  +مدونات المخططات البلدٌة للتنمٌة
 1997-1974و تصنٌفها حسب نموذج القطاعات الواردة فً المٌزانٌة البلدٌة الجزابرٌة.

 -1-3-IIIاألولوٌة القطاعٌة خالل الفترة (  :) 1979 –1974بؽـبلؾ مـالـً قـدر
بـ  310 × 482.231دج إلنجاز  107مشروع تنموي على تراب الوالٌة ،كان لقـطاع التعمٌـر

و

اإلسكان النسبة األعلى فً الحٌازة على أكبر ؼبلؾ مالً قدرت نسبته ( % 43,46شكل رقم ٌ )14لٌه
قطاع الشبكات المختلفة بـ  % 33و  % 69ثم قطاع الطرق بنسبة .% 12,80
فً حٌن تعرؾ باقً القطاعات نسبة ضعٌفة فً االستثمار خاصة قطاع النقل بؤضعؾ نـسبـة قدرت بـ
.% 0,04
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 -2-3-IIIاألولوٌة القطاعٌة خالل  :1989 – 1980ارتفع الؽبلؾ المالً لبلستثمارات فً هذه الفترة
بـ  4مرات عن الفترة السابقة  310 × 2.093.199,7دج إلنجاز مشارٌع تنموٌة تضاعؾ عددها هً
األخرى بخمس مرات لٌنتقل العدد إلى  574مشروع تنموي.
كان لقطاع الطرق األولوٌة فً االستثمار خبلل هذه الفترة ( شكل رقم  ،)15حٌث حاز على ؼبلؾ
مالً قدره  310 × 752.942,2دج ما ٌقابل نسبة  % 35,97من إجمالً الؽبلؾ االستثماريٌ .لٌه
قطاع الشبكات لمٌاه الشرب و الؽاز و الكهرباء الذي مازال ٌحظى باألهمٌة فً البرامج التنموٌة
باعتباره مطلب حٌوي ٌومً للمواطن و لبلقتصاد ،لكنه ٌعرؾ انخفاضا محسوسا لنسبة االستثمار التً
قدرت بـ . % 23,14
كما عرؾ قطاع التعمٌر و االسكان تراجعا كبٌرا فً نسبة االستثمار ،فمن  % 43,46فً السابق
أصبح  ،% 16,76لٌعود االهتمام أكثر بالجانب الصناعً الذي بدى له اهتماما خبلل هذه العشرٌة
بـ  % 37,7نسبة ضبٌلة أمام باقً القطاعات لكنه ٌعرؾ تطورا إٌجابً مقارنة مع الفترة السابقة
(  ) % 1,54فقط.
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األولوية القطاعية الستثمارات المخططات البلدية للتنمية في والية قسنطينة خالل
الفترة 1989 - 1980
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فً حٌن نجد قطاع الفبلحة فً تراجع كبٌر من  % 3,37إلى  ،% 1,19بٌنما قطاع المنشآت
االجتماعٌة ٌبقى هـزٌل األولٌة لضعؾ ؼبلفه المالً االستثماري و تراجعه من  % 1,25إلى
.% 0,98
و ٌبقى قطاع النقل أكثر القطاعات تهمٌشا و أضعفهم ؼبلفا رؼم تحسنه عن السابق لكن نسبته
ال تتجاوز الـ .% 1
 -3-3-IIIاألولوٌة القطاعٌة خالل الفترة ٌ :1997 – 1990لؽى قطاعً الفبلحة و المصالح
الصناعٌة و التجارٌة من قابمة االستثمار لمخططات البلدٌة للتنمٌة لتراجع السٌاسة الوطنٌة فً تدعٌم
هذٌن القطاعٌن المنتجٌن محلٌا و اتخاذ إجراءات و تنظٌمات أخرى تتكفل بهما ضمن سٌاسة إصبلحٌة
خاصة.
و ٌبقى المخطط ٌدعم القطاعات ذات االرتباط المباشر بالمواطن ،و أمام التزاٌد المستمر للسكان و
الطلب االجتماعً للسكن و التهٌبة العمرانٌة ،عاد هذا القطاع لٌحظى باالهتمام أكثر فؤكثر و ٌؤخذ
النسبة األعلى فً الؽبلؾ المالً لبلستثمار بـ ٌ ، % 37,70لٌه قطاع الشبكات بـ  % 36,75ثم قطاع
الطرق الذي تراجع إلى  ( % 17,25شكل رقم .)16
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كما ٌجد قطاع التجهٌزات المدرسٌة و الثقافٌة و الرٌاضٌة اهتمام و عناٌة ،إذ ٌعرؾ ارتفاع مستمر فً
االستثمار من  % 1,05للفترة (  )79/74إلى  % 2,63للفترة (  )89/80لٌصل إلى  % 4,05فً فترة
التسعٌنات ،و هو قطاع حٌوي ،إذ ٌضم الشرٌحة الشبابٌة فً المجتمع المحلً القسنطٌنً و شرٌحة
األكثر حساسٌة و طموح لحٌاة أفضل .لكن قطاع الصحة و النقل ٌبقٌان ٌعرفان أضعؾ االستثمارات بـ
 % 0,31و  % 0,94على التوالً.
أما على مستوى البلدٌات فإن نفس الصورة تتكرر قطاع التعمٌر و الشبكات و الطرق تحظى باألولوٌة
فً استثمارات المخططات فً كل بلدٌة.
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خــالصـة الـفـصـل:
من خالل تتبعنا و قراءتنا الزمنٌة و المجالٌة للبرامج التنموٌة التً انشبت فً والٌة قسنطٌنة فً
إطار المخططات البلدٌة للتنمٌة ٌتضح لنا أن الدولة وضعت ثالث مراحل أساسٌة فً تكوٌن القاعدة
الهٌكلٌة فً البلدٌات:
المرحلة األولى :مرحلة األولوٌات االجتماعٌة ،من مٌاه الشرب ،التعلٌم ،التعمٌر و شق الطرق لفك
العزلة.
المرحلة الثانٌة :مرحلة تكوٌن القاعدة االقتصادٌة ،و هً المرحلة التً تمٌزت بانتعاش القطاع
االنتاجً فً البلدٌات من خالل إرساء الصناعة المحلٌة باألساس.
المرحلة الثالثة :العودة نحو المتطلبات االجتماعٌة ،نظرا لغـلبة هذه الكفة فً مٌزان المطالب المحلٌة،
نتٌجة النمو المتسارع فً عدد السكان و تزاٌد الحاجٌات االجتماعٌة المختلفة المصاحبة له.
فبكل ما أوتٌت الدولة من إمكانٌات لتدعم التنمٌة المحلٌة فً البلدٌات نستطٌع أن نقول أن لها الفضل
الكبٌر فً أن تستفٌد البلدٌات من تجهٌزات و إنجازات ما كان لهذه األخٌرة من إمكانٌات لتحقٌقها و
أن كثٌرا من البلدٌات هً اآلن من المناطق الغنٌة على مستوى الوالٌة و الوطن بفضل انجازات
الدولة على ترابها.
فؤمام هذا الجهد الكبٌر فً اإلعانات الحكومٌة:
ما كان تؤثٌره فً تنمٌة المجتمع المحلً القسنطٌنً؟
ماهً الصورة المجالٌة التً وصلت إلٌها البلدٌات ؟
هل هناك تنمٌة متوازنة بٌن مختلف البلدٌات؟
هل هناك إكتفاء فً توطٌن التجهٌزات؟
ما المستوى الذي وصلت إلٌه التنمٌة المحلٌة فً والٌة قسنطٌنة؟.
كل هذه األسبلة نجٌب عنها فً الفصل الثالث لهذا الباب أثر برامج التنمٌة المحلٌة على المجتمع
القسنطٌنً.
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الفـــصـل الثـــالـث:
أث ـر بـرام ـج التنـميـة
علـى الـمـجـتـم ـع
الـمحـ ـلي القس ـنطيـن ـ ـي
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مــقـدمــة:
أربع عقود من الزمن تمر على الجزابر ،سعت خبللها إلى بناء نفسها بنفسها ،اقتصادٌا و سٌاسٌا فوق
قاعدة موروثة ،بصمت آثارها على المجتمع و المجال ،محاولة محوها و فرض شخصٌتها الوطنٌة.
لم تكن الجزابر دولة قابمة بذاتها بقدر ما كانت منصهرة ضمن عالم أكبر ،من الحضارة الفٌنٌقٌة إلى
الحضارة الرومانٌة إلى الفتح اإلسبلمً ،حضارات تركت تارٌخها قابما على آثار المدن.
و بقدوم العهد العثمانً ،ارتسم للمؽرب األوسط حدودا تفصله عن المؽرب األدنى و المؽرب األقصى،
فكان مٌبلد الدولة الجزابرٌة بحدود رسمٌة.
من هذا العهد وجد الحكم المحلً و الحدود اإلدارٌة فً الجزابر ،و ارتسمت معها الشخصٌة الجزابرٌة
بمعالمها األصٌلة لٌكون لها سمات و ركابز وضعتها عبر تارٌخ وجودها بما ٌخدم مجالها و مواطنٌها.
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-I

الـفـوارق الـطبٌـعـٌـة:

 -1- Iالوسط الطبٌعً فً والٌة قسنطٌنة :تقلص متتالً لمجال الوالٌة:
عرفت والٌة قسنطٌنة قبل و بعد االستقبلل تقسٌمات إدارٌة مختلفة زادت من تقلصها و نقص مجالها
الطبٌعً بنسبة كبٌرة ( الجدول رقم  ،)20فبٌنما كانت تتوسع على كامل مساحة الشمال الشرقً
الجزابري لقرون طوٌلة ،جاء االستعمار لٌحد من هذا االحتكار المجالً ،و تكثٌؾ الحبكة اإلدارٌة لكامل
التراب الجزابري لٌس إآل لتحكٌم سٌطرته على المجال (خرٌطة رقم  ،)12و توجٌه كموناته الطبٌعٌة و
االقتصادٌة و االجتماعٌة ما ٌوافق سٌاسته االستٌطانٌة.
تقلص والٌة قسنطٌنة عبر مختلؾ التقسٌمات اإلدارٌة

جدول رقم20 :

2

المساحة (كم )

نسبة التقلص () %

قــبــل  1956م

87 579

/

1956م – 1966م

19 900

77,27

التقسٌم اإلداري 1974م

3 561

82,10

التقسٌم اإلداري 1984

2 291.77

35,64

الـفـتـــرات

لٌستقر مجال والٌة قسنطٌنة عند آخر تقسٌم إداري عرفته الجزابر المستقلة سنة 1984م على مــسـاحة
 2 291.77كم ، 2لٌشمل بذلك على  06دوابر تحوي فً مجموعها على  12بلدٌة (الخرٌطة رقم )13

 -2-Iالكمونات الطبٌعٌة للوالٌة:
 -1-2-Iالتضارٌس  :تنحصر والٌة قسنطٌنة بٌن سلسلتٌن تضارسٌتٌن كبٌرتٌن هما :السلسلة التلٌة فً
الشمال و السهول العلٌا فً الجنوب ،و هً بذلك تعرؾ تنوعا فً وحداتها التضارٌسٌة ،إذ نمٌز:
أ) -المجموعة الجبلٌة :التً تؽطً جزء كبٌر من الوالٌة بنسبة  % 16,58و تتمثل فً الكتل الجبلٌة
بقممها الكبٌرة حٌث أعلى إرتفاع تصله فً جبل أم سطاس بـ  1326م.
ب) -مجموعة األحواض الداخلٌة :هً تبلل صؽٌرة ،ارتفاعها بٌن  500 - 600م تحتل مساحة واسعة
من الوالٌة بنسبة .% 37,66
ج) -مجموعة السهول العلٌا :تواجد فً الجهة الجنوبٌة الشرقٌة للوالٌةٌ ،تراوح ارتفاعها بٌن – 600
 800م ،تحتل نسبة  % 28,74من مساحة الوالٌة.
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 -2-2-Iالـمـنــاخ:
تصنؾ قسنطٌنة فً اإلطار العام للنطاقات المناخٌة ضمن شبه الجاؾ بمتوسط تساقط 600
ملم/سنوٌا ،أما على مستوى أرجاء الوالٌة نستطٌع تمٌٌز  3نطاقات مناخٌة و هً:
 .1المناخ الرطبٌ :سود المنطقة الشمالٌة للوالٌة ،حٌث توجد نسبة  % 52من مجال الوالٌة
ضمن هذا النطاق تستقبل أكثر من  600ملم/سنوٌا ،و قد تصل إلى  1200ملم خاصة
مرتفعات سٌدي إدرٌس شمال الوالٌة.
 .2المناخ شبه الرطبٌ :سود وسط الوالٌة لٌؽطً نسبة  % 42من مساحتهاٌ ،ستقبل بٌن
500ـ 600ملم /سنوٌا.
 .3المناخ شبه الجافٌ :سود أقصى الوالٌةٌ ،ؽطً مساحة صؽٌرة ،تقدر نسبتها  % 6فقط،
تتلقى كمٌة من األمطار ال تتعدى  500ملم/سنوٌا.
و تندرج الحرارة فً الوالٌة بٌن متوسط درجة قصوى تصل إلى ْ 32,8م و متوسط درجة دنٌا
تصل إلى ْ 2,9م ،كما تعرؾ تكوّ ن الجلٌد ٌصل إلى ٌ 50وما فً السنة ،و هبوب رٌاح السٌروكو
( الحارة و الجافة ) لم ّدة ٌ 30ـوما فً السنة.
 -3-2-Iسٌطـرة التكوٌنـات اللٌنـة على لٌتـولوجٌة الوالٌـة:
إنّ التركٌبٌة الجٌولوجٌة لوالٌة قسنطٌنة تتمٌّز بتوضعات متداخلة و فوق بعضها البعض ،و
بتصنٌؾ الصخور على أساس عامل الصبلبة نمٌز  3تكوٌنات كبرى للٌتولوجٌة الوالٌة
( خرٌطة رقم .)14
 .1التكوٌنات اللٌنة :أهم ما تتمٌز به التشكٌبلت اللٌتولوجٌة كونها تتكون من صخور لٌنة و هً
الصخور المارنٌة و األرجٌل و الترسبات النهرٌة و الترسبات الناتجة عن تعرٌة السفوح ،و
هً عموما تشكٌبلت الزمن الرابع.
تتركز هذه التكوٌنات على جوانب األودٌة المتمثلة فً واد الرمال ،واد بومرزوق و واد السمندو،
إضافة إلى روافدهم ،و تشؽل هذه التكوٌنات جزء هام من مساحة الوالٌة.
 .2التكوٌنات متوسطة الصالبة :تتمثل فً صخور الكلس البحري ،الكلس المارنً و
الكونؽلـومٌرا و تكوٌنات الشٌست ،وهً تدخل ضمن تكوٌنات السلسلة التلٌة ،وهً تمثل الكتل
الجبلٌة :جبل الوحش ،سٌدي إدرٌس ،جبل أم سطاس و جبل شطابة.
 .3التكوٌنات الصلبة :تتمثل فً الكلس الصلب ،الحجر الرملً ،و هً تشكل الكتل الجبلٌة.
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 -4-2-Iمصادر القوة للوسط الطبٌعً فً والٌة قسنطٌنة :موقع الوالٌة المتمٌز بكونه نقطة التقاء
بٌن التبلل و السهول العلٌاٌ ،جعل الوسط الطبٌعً متنوع و متداخل و هذا عبر كل عناصره
البٌومناخٌة و تنوع التربة .إذ بهذا التفاعل و التكامل الطبٌعً ٌصبح قاعدة إرساء و مصدر لمنح
المجال القوة و الثروة الطبٌعٌة و المتمثلة فً:
ـ المصادر الهٌدروؼرافٌة.
ـ التربة و درجة خصوبتها.
ـ الؽطاء النباتً.
 -1-4-2-Iالشبكة الهدروغرافٌة :تعتبر قسنطٌنة جزء من الحوض النهري لكبٌر الرمال،
ٌنقسم إلى جزبٌن ربٌسٌٌن لتجمٌع المٌاه بواسطة واد السمندو الذي ٌمتد من الشمال الشرقً و
ٌصب فً الشمال الؽربً ،و واد الرمال الذي تصب فٌه عدة اودٌة (الخرٌطة )51
و ٌتؽذى هذٌن الوادٌن من خبلل شبكة من األودٌة التً تنحدر من مختلؾ الجهات وتتمثل فً:
* واد بردة الذي ٌوجد فً الجهة الجنوبٌة الشرقٌة و ٌصب فً واد بومرزوق.
* واد حمٌمٌم و ٌوجد فً الجهة المركزٌة فً أحواض الهرٌة شماال ،و ٌصب هو اآلخر فً واد
بومرزوق و ٌنبع من منطقة المــرٌج.
* واد بومرزوق ذو إتجاه جنوب ـ شمال و هو اهم رافد لواد الرمالٌ ،ؤتً من جنوب الوالٌة بعد أن
ٌتؽذى من ضواحً عٌن ملٌلة والٌة أم البواقً.
* واد بقرات ذو إتجاه جنوب ؼرب ـ شمال شرق فً الجهة الؽربٌة للوالٌة حٌث تؽذٌه من السفوح
الشمالٌة لجبل الزواوي و جبل نوقرة.
 -2-4-2-Iالثروة المابٌة فً الوالٌة :تتوفر والٌة قسنطٌنة على ثروة مابٌة جوفٌة و سطحٌة تستؽلها عن
طرٌق الحواجز المابٌة ،اآلبار و الٌنابٌع ( خرٌطة .)51
 -1-2-4-2-Iالموارد الجوفٌة " :شكل تركٌز التكوٌنات الـكلسٌة فً جنوب الـوالٌة خـزانـات مابٌة
هـامة قدرت طاقتها ب 28 :ملٌون م 3على ضوء أبحاث قام بها المهندس الجٌولوجً DOROZOY -
 GUYإال أن حجم المٌاه المستؽلة قدرت ب 58 940 784 :م/ 3سنوٌا منها نسبة  % 93,68تؤتً
عن طرٌق التنقٌب بمعدل  1516ل/ثا ،إلى جانب المٌاه المستخرجة من الٌنابٌع بتدفق قدره
118ل/ثا و هو ما ٌعادل  721 248م/3سنوٌا أي ما ٌعادل نسبة ( )% 6,31لٌصل مجموع تدفق
المٌاه الجوفٌة إلى  1634ل/ثا.
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و أهم نسبة استؽبلل المٌاه الجوفٌة تعود لبلدٌة حامة بوزٌان ( الجدول رقم  ، )21إذ تشكل نسبة
 % 54,89من إجمالً المٌاه الجوفٌة فً الوالٌة ،تستهلك الصناعة منها وحدها نسبة ( ) % 96و
تؤتً بلدٌة أوالد رحمون فً المرتبة الثانٌة من حٌث األهمٌة بنسبة  ،% 27,88تصب بنسبة
 % 100لقطاع المٌاه الصالحة للشرب(.")1
جدول رقم21:

الــبـلدٌـة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
مسعود بو جرٌو
ابن زٌاد

المـجـمــوع

المٌاه الجوفٌة المتواجدة فً والٌة قسنطٌنة وحجم استؽبللها
3

الحجم اإلجمالً السنوي للمٌاه الجوفٌة م
315 360
32 355 936
630 720
5 077 296
914 544
504 576
16 083 360
567 648
2 491 344
58 940 784

النسبة )(%
0,53
54,89
1,07
8,61
1,55
0,85
27,28
0,96
4,22

100

المصدر :بعٌرة سهٌلة و األخرٌات ،المإهبلت و العوابق و أثرها على التنمٌة المحلٌة ،والٌة قسنطٌنة ،بتصرؾ.

 -2-2-4-2-Iالموارد السطحٌة :بلؽت قدرة التخزٌن للحواجز الموجودة بالوالٌة بـ 6.555.000
م ،3إال أن المخزن فعبل دون توحل بلػ  5 418 875م ،3و قد قدر حجم المٌاه السطحٌة المستؽلة
فعبل داخل الوالٌة ب  200ل/ثا من إجمالً المٌاه السطحٌة المقدرة بـ  6000ل/ثا ،و هذا ٌعنً أن
معدل االستؽبلل هو  % 3,33فقط ،و ٌعتبر هذا المعدل المنخفض نتٌجة نقص و انعدام تهٌبة
هٌدرولوجٌة و كذلك نتٌجة طبوؼرافٌة المجال.
أما من حٌث التواجد المجالً للموارد ( الجدول رقم  ،)22نجد أن بلدٌة عٌن سمارة هً أهم بلدٌة
تخزن المٌاه السطحٌة ب  2 248 000م ،3و هو ما ٌمثل  % 41,48من إجمالً المٌاه المخزنة فً
الوالٌة ،تلٌها بعد ذلك بلدٌة إبن بادٌس بحجم تخزٌن  1 626 000م ،3أي ما ٌمثل نسبة ،% 30
تلٌها بلدٌة عٌن عبٌد و بلدٌة الخروب ب  % 12,46و  % 10,90على التوالً.
..................................................................................... ...........................................
( -)1بعٌرة سهٌلة ،شٌخ بوقال أمال ،عتروس عبلة ،المإهبلت و العوابق و أثرها على التنمٌة المحلٌة ،والٌة
قسنطٌنة ،مذكرة تخرج فً التهٌبة االقلٌمٌة ،معهد علوم األرض ،جامعة قسنطٌنة ،دورة جوان ،2001
ص  ( 19-17بتصرؾ) .
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جدول رقم22 :

التواجد المجالً للمٌاه الجوفٌة فً والٌة قسنطٌنة

الـبـلـدٌــة
قسنطٌنة
ابن بادٌس
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
الــمـجـمــوع

3

حجم المٌاه المخزنة م
45 000
1 626 000
590 175
675 000
80 000
154 700
2 248 000
5 418 875

النسبة )(%
0,83
30
10,90
12,46
1,48
2,85
41,48
100

المصدر :مذكرة المإهبلت و العوابق و أثرها على التنمٌة المحلٌة – والٌة قسنطٌنة – ص  ،19بتصرؾ

خبلصة القول أن والٌة قسنطٌنة ،تتوفر على موارد مابٌة معتبرة خاصة منها الجوفٌة لكنها ؼٌر
مستؽلة كفاٌة ،مما ٌدفع بالوالٌة إلى جلب المٌاه من خارج إقلٌمها لتسدٌد العجز المقدر بـ
.% 57,49
 -3-4-2-Iالـتـربة و خـصـوبتـها :إن سٌطرة التربة اللٌنة على لـٌتـولوجٌـة والٌة قسنطٌنة أعطى
كمونات فبلحٌة من حٌث القابلٌة الزراعٌة لهذه الوالٌة ،تتصؾ حسب درجة خصوبتها من عالٌة
جدا إلى منعدمة (خرٌطة رقم .)17
حٌث نجد أن النوعٌة األولى و الثانٌة تمتد على مساحة  85119هكتار و هً ما تمثل نسبة
 %37,40من المساحة اإلجمالً ،كما ٌقدر اإلنتاج الخام لكل نوع بـ  20,1ملٌار و  50,9ملٌار
على التوالً (جدول رقم .)23
بٌنما تؤتً باقً األنواع المتمثلة فً القسم  5 ،4 ،3فً المرتبة األخٌرة من حٌث الجودة الزراعٌة،
و تنتشر فً األراضً ذات االنحدارات الشدٌدة فً الجبال و سفوحها بمساحة إجمالٌة قدرها
 143.658هكتار ،أي ما ٌمثل  ،% 62,7منها  % 24,6قد تصلح للزراعة ،بٌنما البقٌة فهً
صالحة للؽابات و العمران.
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ؿيٍ ٍٝهْ23 :

النسبة
%

تـعـرٌفـها

القسم 1

من  10إلى
 60.000دج

5.643

2,7

أراضً ذات
كمونات عالٌة جدا

القسم 2

من  3.000دج
إلى  10.000دج

77.343

34,7

أراضً ذات
كمونات عالٌة

القسم 3

من  300دج إلى
 1.000دج

54.657

24,5

أراضً ذات
كمونات متوسطة

القسم 4

من  100دج إلى
 1.000دج

75.615

33,9

أراضً ذات
كمونات ضعٌفة

القسم 5

من  0دج إلى
 150دج

9.652

4,3

أراضً ذات
كمونات منعدمة

األقسام

اإلنتاج الزراعً
الخام فً الهكتار

طــــــــ٣ُٞـــغ حألٍحٟــــ ٢حُــٍِحػــــ٤ــــش كـــــٝ ٢ال٣ـــــــش هــــٔـ٘ـــطـ٤ـ٘ـــــــــــــــــــــش

المساحة
(هكتار)

ممٌــزاتـهـــا

الـمــإهـالت

تـــواجـــدهــــا

 واد بومرزوق.أراضً خصبة جدا قابلة
أراضً مإهلة لنوع
 واد الرمال.للسقً  ،كل الزراعات
محدد من الزراعة.
 على ترافرتٌن حامة بوزٌان.ممكنة
 أحواض مسعود بوجرٌو،أراضً خصبة ،عمٌقة
ابن زٌاد ،زٌؽود ٌوسؾ،
للزراعات الكبرى ،دون أراضً مإهلة لزراعة
ذات أولوٌة (مفضلة) ابن بادٌس ،عٌن سمارة ،هضاب
راحة ،تساقط كافً،
عٌن عبٌد و سطح عٌن الباي.
تعرٌة محدودة
أراضً متوسطة
أراضً مإهلة
الخصوبة ،تحدٌد عن
سفوح عالٌة ما بٌن  %12و % 25
للزراعة أو أشٌاء
طرٌق طبٌعة األساس أو
أخرى.
االنحدار أو الجفاؾ.
أراضً هٌكلٌة متآكلة
أراضً مإهلة للؽابات
الكتل الجبلٌة.
جدا ،عابات  ،أحراش،
و المراعً.
مراعً.
أراضً ؼٌر مزروعة
أراضً ؼٌر مزروعة ،أراضً مإهلة لؽٌر
( صخور و أراضً فاسدة)...
الفبلحة
أراضً معمرة.
أراضً معمرة.

Source : Ministère de l’Agriculture, le Schéma Directeur de Développement Agricole de la Wilaya de Constantine, janvier 2002, p 17.
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إذن تتمثل الكمونات الفبلحٌة للوالٌة فً األقسام 1ـ  2ـ  3بنسبة  % 61,56من مجموع مساحة
الوالٌة ،ؼٌر أن أهم قسم ٌمثل النسبة الضعٌفة بـ ٌ % 2,7تواجد بشكل ربٌسً على أطراؾ
التجمعات السكانٌة ( ،)1و هً بذلك معرضة للضٌاع نتٌجة العمران الفوضوي و زحؾ اإلسمنت
علٌها .تبلػ مساحة هذه المجموعة بـ  137.643هكتار ،هذه القٌمة تقترب من االتساع الحالً
للــ  130.000( S.A.U.هكتار) .
 -4-4-2-Iالمواد األولٌة :تعتبر المواد األولٌة من العناصر المهمة التً تساعد على إقامة المشارٌع
الصناعٌة فً أي بلدٌة ،لكن تعرؾ والٌة قسنطٌنة بمحدودٌة المورد و قلة تنوعه ،فهو ٌمثل أساسا
فً المحاجر  Agrégatsحجارة متبلصقة و  Les gîtesالتً ٌستخرج منها الرخام ،إضافة إلى
المواد المستعملة فً البناء كرمال البناء ،التلبٌس ،الطٌن ،الجبس ال المابً ،الكلس و الجٌر المابً،
و بلدٌة زٌؽود ٌوسؾ البلدٌة الوحٌدة التً تفتقر إلى وجود مواد أولٌة فً بلدٌتها.
 -5-4-2-Iالغطاء النباتً :الغاباتٌ :مثل الؽطاء النباتً الؽابً أهمٌة كبٌرة من ناحٌة تعدٌل المناخ
المحلً المتواجد به و أٌضا مصدر اقتصادي و بٌبً و مكان ٌتنفس فٌه السكان هروبا من ضؽط
الحٌاة فً المدن و أجوابها الملوثة ،فهو بذلك ثروة طبٌعٌة (  ) patrimoine naturelمتعددة
المزاٌا.
تحتل الؽابات فً والٌة قسنطٌنة مساحة  17858هكتار سنة  ،1998فبالرؼم من أهمٌة المورد إال
أنه ٌعرؾ نموا بطٌبا فً الوالٌة ،حٌث قدرت مساحته سنة  1996بـ  17546هكتار ،أي أنه لم
ٌعرؾ نمو سوى بـ  312هكتار خبلل سنتٌن بمعدل  % 1,78فقط ،وهو معدل ضعٌؾ جدا مقارنة
مع أهمٌته البالؽة.
أما تواجده المجالً ،فهذا الؽطاء الحٌوي ٌعرؾ تواجدا فً كل البلدٌات ما عدى بلدٌة بنً حمٌدان
( جدول رقم .) 24
و تحتل بلدٌة إبن بادٌس أكبر مساحة لهذا الؽطاء ممثلة بذلك  % 27,85من المساحة اإلجمالٌة،
تلٌها بعد ذلك بلدٌة قسنطٌنة  % 23,09و تنخفض نسبة المساحة الؽابٌة كلما اتجهنا شماال نحو
األحواض الفٌضٌة ( حامة بوزٌان ) لٌنعدم فً بلدٌة بنً حمٌدان.
................................................................................................................................
(1) - Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (A.N.A.T.) , Plan
d’Aménagement de la Wilaya de CONSTANTINE ( P.A.W.) , phase 1, p 22.
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جدول رقم24:

الؽطاء الؽــابً فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة

الــبـلـدٌــة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
اوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

المساحة (هكتار)
4123
53
4974
1139
500
1936
1487
ـ
350
2506
275
515

النسبة %
23,09
0,30
27,85
6,38
2,80
10,84
8,33
ـ
1,96
14,03
1,54
2,88

الــمـجــمــوع

17858

100

Source : Monographie de Constantine 2000, p 71

الخالصة  :إن الهدؾ من دراستنا للوسط الطبٌعً لٌس للوصؾ بقدر ما هو محاولة إبراز عناصر
القوة للوسط الطبٌعً من خبلل الموارد المابٌة و خصوبة التربة و أٌضا الؽطاء النباتً ،و من أجل
معرفة مستوى الكمونات الطبٌعٌة لكل بلدٌة بدراسة المإشرات التالٌة:
ـ نصٌب الفرد من مساحة البلدٌة.
ـ نسبة السهول.
ـ نسبة الهضاب.
ـ نسبة الجبال.
ـ نصٌب الفرد من الؽابة.
_ نصٌب الفرد من الماء الشروب
ـ الموارد الجوفٌة.
ـ الموارد السطحٌة.
أمكننا من الحصول على خرٌطة الكمونات الطبٌعٌة (خرٌطة رقم )18
حٌث تتركز اإلمكانٌات الطبٌعٌة الكبٌرة فً أقصى الجنوب الشرقً لوالٌة قسنطٌنة فً مساحة
تقدربـ  2ًْ 323,80بنسبة  % 14,09فقط و المتمثلة فً بلدٌة عٌن عبٌد ذات المساحة الشاسعة
و الزراعات المفتوحة و توفر المٌاه الشروب و الؽطاء الؽابً.
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الفبة الثانٌة :تمتد جنوب عاصمة الوالٌة من بلدٌة ابن بادٌس شرقا إلى ببلدٌة عٌن سمارة ؼربا
مرورا بؤوالد رحمون و الخروب إلى بلدٌة بنً حمٌدان نحو الشمال مرورا ببلدٌة حامة بوزٌان،
مشكلة بذلك طوقا مقوسا ٌصل مساحته إلى  2ًْ1161,38أي أن نسبة  % 50, 55من مساحة
الوالٌة تتشكل من بلدٌات هذه الفبة و التً تفـصل بٌن مجاالت مختلفة فً اإلمكانٌات الطبٌعٌة.
إذ تتسم هذه الفبة ( )2بـشـساعة مساحتها و وجود السهول بها ،الؽبات و المٌاه الشروب.
خرٌطة رقم 18

حإلٌٓخٗ٤خص حُطز٤ؼ٤ش ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش

حٌٓخٗ٤خص ً٤زَس

0

32كم

حٌٓخٗ٤خص ٟؼ٤لش

حُٜٔيٍ:حٗطالهخ ٖٓ حُٜٔلٞكش ٍهْ  1ك ٢حُِٔلن 21 ٙ

و تنفرد بلدٌتا دابرة ابن زٌاد بفبة منفصلة ( )3ذات إمكانٌات طبٌعٌة شبه ضعٌفة ،لكنها أحسن من الفبة
الرابعة و األخٌرة من حٌث نصٌب الفرد من المساحة و أٌضا الؽطاء الؽابً و توفر المٌاه الشروب و
المٌاه الجوفٌة.
الفبة األخٌرة و هً بلدٌات قسنطٌنة ،دٌدوش مراد و زٌؽود ٌوسؾ تتمٌز هذه البلدٌات بترتٌبها األخٌر
فً كل المإشرات الطبٌعٌة المدروسة خاصة المساحة و ضعؾ السهول و الموارد المابٌة.
كما سنجد أن هذا التماٌز المجالً فً الثروة الطبٌعٌة تعكسه نشاطات السكان المختلفة و له تؤثٌره
المباشر فً تكوٌن مإهل للتنمٌة المحلٌة.
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 –IIالفوارق فً التنمٌة البشرٌة:
 -1 –IIالـسـكـان:

قسنطٌنة ثالث أهم والٌة فً الجزابر بعد العاصمة ووهران ،اكتسبت مكانتها

بفضل موقعها الجؽرافً الجٌد – منطقة اتصال بٌن التل و الهضاب العلٌا – و إرثها التارٌخً الثقٌل
بتعاقب حضارات مختلفة على المنطقة .كانت مدٌنتها الربٌسٌة – مدٌنة قسنطٌنة مقر الوالٌة – فً طلٌعة
األحداث و اإلنجازات ،لعبت دورا قٌادٌا مشرفا على جمٌع المستوٌات :الدفاعٌة ،االقتصادٌة ،الثقافٌة،
العلمٌة و التجارٌة .تتعزز مكانتها بعد االستقبلل ،لتصبح من األقالٌم االقتصادٌة الهامة ،تلقب بالعاصمة
اإلقلٌمٌة لمنطقة الشمال الشرقً الجزابري ،مستقطبة لكل سكان المنطقة الشرقٌة للببلد ،مما أكسبها ثقبل
سكانٌا فً تزاٌد مستمر ( جدول رقم .)25
جدول رقم25 :

السنوات
1966
1977
1987
1998

تطور سكان والٌة قسنطٌنة ؼبر مختلؾ االحصاءات

نسبة الزٌادة خبلل
كل مرحلة %

الـــسـكــان
290.623
478.300
664.303
810.913

/
64,58
38,89
22,07

نسبة الزٌادة عن سنة
األساس 1966
/
64,58
128,58
179,03

المصدر :انطبلقا من اإلحصاءات السكانٌة1998 ،1987 ،1977 ،1966 :

إذ قدر عدد سكان الوالٌة بـ  810.913نسمة عند آخر إحصاء سكانً سنة 1998م ،و هو ما ٌمثل نسبة
زٌادة عن سنة األساس 1966م بـ .%179,03
 -1-1–IIتطور السكان :عرفت قسنطٌنة نموا دٌمؽرافٌا سرٌعا ،تفاوتت من مرحلة إلى أخرى .إذ من
خبلل الجدول السابق ،نجد أن أهم نسبة زٌادة للسكان كانت خبلل الفترة 1966م1977/م بمعدل
 ،% 64,58ثم ٌتجه إلى االنخفاض فً المراحل الموالٌة ،حٌث كان النمو متباٌن فً طبٌعته و اتجاهاته
الجؽرافٌة.
 -1-1-1–IIتطور السكان خبلل الفترة  :1977-1966نمو سرٌع فً البلدٌات الهامشٌة:
انتقل عدد سكان والٌة قسنطٌنة من  290.623نسمة سنة 1966م إلى  478.300نسمة سنة 1977
بزٌادة سكانٌة قدرت  18.600نسمة ما تمثل نسبة  % 64و هً نسبة عالٌة جدا ،حٌث بلػ معدل النمو
للوالٌة فً هذه الفترة  % 4,69و هو معدل مرتفع مقارنة مع المعدل الوطنً  % 3,21لنفس الفترة (.)1

........................................................................................................................................
( -)1رحامنٌة سمٌة ،مخبً سمٌة و عواطً سهام ،مستوى الفوارق بٌن البلدٌات و أثره على التنمٌة المحلٌة ،مذكرة
تخرج فً التهٌبة االقلٌمٌة ،معهد علوم األرض ،جامعة قسنطٌنة  ،97/96ص .28
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حٌث عرفت البلدٌات الهامشٌة أكبر معدل نمو (خرٌطة رقم  )19و هما بلدٌتا ابن بادٌس بـ
 % 16,86و مسعود بوجرٌو  ،% 16,17تلٌهما فً الفبة الموالٌة بلدٌة عٌن عبٌد بـ . % 10,36
بٌنما تعرؾ البلدٌات المتبقٌة معدالت نمو متقاربة تنحصر بٌن (  % 9,21و  ،) % 5,27أما بلدٌة
قسنطٌنة لها أضعؾ معدل نمو مقدرا بـ .% 3,51
 -1-1-1-1–IIمعدالت مرتفعة أساسها زٌادة طبٌعٌة مرتفعة:
ٌعود هذا االرتفاع فً معدالت نمو السكان ،إلى ما كانت تتمٌز به أوضاعهم االقتصادٌة و االجتماعٌة فً
هذه الفترة ،خاصة البلدٌات الهامشٌة الرٌفٌة .إذ كما وضحناه فً الفصل السابق إلى أثر البرامج التنموٌة
الموافقة للمخططات االقتصادٌة (المخطط الثبلثً و المخططٌن الرباعٌٌن) ،إضافة إلى البرامج الخاصة
التً استفادت منها الوالٌة سنة 1973م على ؼرار الوالٌات األخرى(.شكل رقم )17
إذ أحدثت هذه المخططات و البرامج التنموٌة المحلٌة " تؽٌٌرات جذرٌة فً الخرٌطة الصناعٌة بالجزابر
و ذلك بإضافة سلسلة من الوحدات الصناعٌة و مناطق و أقطاب صناعٌة مهمة ،كما شٌدت عشرات
القرى الفبلحٌة فً األوساط الرٌفٌة و توسٌع مجاالت المدن بتهٌبة مناطق سكنٌة جدٌدة و توسٌع شبكة
الطرق البرٌة و إنشاء مركبات جامعٌة فً مختلؾ أرجاء القطر" (.)1
شكل رقم 17
ةن ى س ا

بل يات والية ق

ة

الف ة

19

19
100%

60%

20%

-20%

ٛـَس ١خٍىس
-60%

ا ي ال

ج

1

ال يا دج ال ث ع ح

-

.......................................................................................................................................
( -)1الدكتور بشٌر التٌجانً ،التحضر و التهٌبة العمرانٌة فً الجزابر ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،2000ص .22
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 -2-1-1–IIتطور السكان خبلل الفترة  :1987-1977تراجع فً الهوامش و نمو فً البلدٌات التوابع:
استمر النمو السكانً فً والٌة قسنطٌنة باالرتفاع ،لكن بنسبة أقل من الفترة السابقة ،حٌث بلؽت نسبة
الزٌادة السكانٌة بـ  % 38,89و بمعدل نمو والبً منخفض عن سابقه  % 3,33ؼٌر أنه ٌبقى أكبر من
المعدل الوطنً المقدر بـ . % 3,08
خبلل هذه الفترة ،تراجعت معدالت النمو فً البلدٌات الهامشٌة لوالٌة قسنطٌنة عن القٌم القصوى،
لتصبح معدالتها ضمن الفبة الضعٌفة ( خرٌطة رقم .)20
حٌث نجد تراجع معدل النمو فً بلدٌة ابن بادٌس من  % 16,86إلى  % 5,06و بلدٌة مسعود بوجرٌو
من  % 16,17إلى  .% 1,92بٌنما نجد بلدٌات تعرؾ ارتفاعا فً معدل نموها مقارنة مع الفترة السابقة،
خاصة بلدٌتا عٌن سمارة و الخروب حٌث عرفتا معدالت نمو  % 12,14و  % 9,06على التوالً
مقارنة بمعدلٌهما السابق  % 6,91و  % 7,69على التوالً.
تبق بلدٌة قسنطٌنة تعرؾ انخفاضا مستمرا فً معدل النمو لٌصل  % 2,32مقابل معدل سابق .%3,51
 -1-2-1-1–IIتطور سكانً تنشطه الهجرة :تمٌزت هذه الفترة بنشاط و حٌوٌة اقتصادٌة كبٌرٌن ،سواء
على المستوى الوطنً أو الوالبً ،إذ بعد المخططات الثبلثة السابقةٌ ،ؤتً المخططٌن الخماسٌٌن
 89/85 – 84/80لٌدعما ما أنجز سابقا و لٌصححا األخطاء نظرٌا ،لكنهما ٌدعمانها واقعٌا.
و ألن السٌاسة الوطنٌة األولى تقتضً التصنٌع بكل ثقله ،فقد أحدث هزة قوٌة فً السكان و ؼٌر خرٌطة
الـتكتـل نتٌجة اعتماد السٌاسة التصنٌعٌة على التركٌز فً المدن و ضواحٌها فً توطٌن المصانع و
التجهٌزات مما خلق زحؾ بشري هابل من األرٌاؾ نحو المدن بحثا عن فرص العمل و " هروبا من
المصٌر الؽامض و الشعارات الدٌماؼوجٌة التً تبنتها الثورة الزراعٌة"( ،)1هذه األخٌرة التً كان
الهدؾ منها هو تقلٌص الفوارق الجهوٌة بٌن األرٌاؾ و المدن و استقرار عمال الزراعة بالعمل فً
األراضً الفبلحٌة.

……………………………………………………………………………..........
( -)1الدكتور بشٌر التٌجانً ،التحضر و التهٌبة العمرانٌة فً الجزابر ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،2000ص .26
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خرٌطة رقم 19
والٌة قسنطٌنة :معدل النمو فً البلدٌات ()1977-1966

16.17 -16.86
9.09 -10.36
6.91 -7.69
0

3.51 – 5.27

 32كم

رِي٣ظخ ر٘ ٢كٔ٤يحٕ  ٝحرٖ ُ٣خى
ال طظٞكَ ػِ ٠حُٔؼط٤خص حٌُٔخٗ٤ش

خرٌطة رقم 20

والٌة قسنطٌنة :معدل النمو فً البلدٌات ()1987-1977

12,14
9,06
5,06 – 6,59
3,5 – 3,83
1,92 – 2,32
والٌة قسنطٌنة :معدل النمو فً البلدٌات
()1998-1987

خرٌطة رقم 21

5,26- 6,56
4
2,2 – 2,95
0,61 – 1,98

حُٜٔيٍ :حٗطالهخ ٖٓ حُـيٍ ٍٝهْ  6ك ٢حُِٔلن 17 ٙ
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لقد نالت بلدٌة قسنطٌنة كفاٌتها من االستثمارات المخصصة للتصنٌع و نتٌجة التوسع الكبٌر لنسٌجها
الحضري و نقص االحتٌاط العقاري الكفٌل للتعمٌر ،أدى إلى تفرٌػ فابضها السكانً على البلدٌات
المجاورة لها وهذا ما ٌفسر قٌمة الهجرة السالبة (شكل رقم  ،)18حٌث ارتفعت من (  -490نسمة ) إلى
(  -31.937نسمة ) مما أثر ذلك على معدل نموها
شكل رقم .18
ة

ة ن ى س ا بل يات والية ق

الف ة

19

198
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8 -

-40%

افي اله ة 8

باإلضافة إلى احتواء البلدٌات المجاورة للفابض السكانً لبلدٌة قسنطٌنة ،فقد استفادت هً األخرى من
االستثمارات الصناعٌة الكبرى الثقٌلة خاصة بلدٌة الخروب ( مركب الجرارات و المحركات سنة
1974م ،صناعة اآلالت الصناعٌة سنة  )..1977و بلدٌة عٌن سمارة ( مركب الجارفات و الرافعات
1980م ،مركب الضؽط والرص سنة  .)... 1985و قد أدى هذا التوطٌن ،إلى تسرٌع النمو السكانً بها
خاصة من جانب الهجرة التً عرفت أكبر نسبها فً بلدٌة عٌن سمارة .حٌث ساهمت الهجرة الوافدة
بنسبة  % 83,93فً نمو السكان بالبلدٌة تمثل  7865نسمة  ،بعدما كانت تعرؾ هجرة طاردة بلؽت فً
الفترة السابقة ( –118نسمة).
أما بلدٌة الخروب فقد كانت الهجرة الوافدة إلٌها تشكل نسبة قصوى فً تنشٌط النمو السكانً بها حٌث
قدرت نسبتها بـ  % 75,01ألكبر حجم سكانً مهاجر قدر عددهم بـ  22.384نسمة.
كما عرفت البلدٌات ابن بادٌس و حامة بوزٌان و دٌدوش مراد و أٌضا أوالد رحمون هجرة وافدة تتقاسم
بنسب متقاربة للزٌادات الطبٌعٌة فً تسرٌع النمو فً هذه البلدٌات.
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و على ؼرار ذلك تعرؾ بلدٌات ابن زٌاد ،عٌن عبٌد و زٌؽود ٌوسؾ هً األخرى هجرة وافدة لكن
بدرجة أقل من سابقاتها تؤتً فً ؼالبٌتها من البلدٌات التابعة لدوابرها :بلدٌة مسعود بوجرٌو ،و بنً
حمٌدان.
 -3-1-1–IIتطور السكان خبلل الفترة  :1998-1987استمرار النمو فً البلدٌات التوابع :
استمر سكان الوالٌة فً الزٌادة بوتٌرة منخفضة ،حٌث بلػ حسب إحصاء  1998إلى  810.913نسمة،
بنسبة زٌادة عن اإلحصاء  1987قدرت بـ  (.% 22,07الخرٌطة رقم )21
بلػ معدل النمو الوالبً فً هذه الفترة بـ  % 1,82و هو بذلك ٌحقق نمو أقل من المعدل الوطنً المقدر
بـ  ،% 2,28حٌث مس هذا االنخفاض جمٌع بلدٌات الوالٌة ،خاصة البلدٌة المقر ،إذ انخفض معدل
نموها إلى  . % 0,61فً حٌن تعرؾ البلدٌات التوابع :حامة بوزٌان ،دٌدوش مراد ،الخروب و عٌن
سمارة معدالت نمو مرتفعة مقارنة مع باقً البلدٌات األخرى التً عرفت نموا منخفضا انحصر بٌن
(  % 2,9و .) % 1,45
 -1-3-1-1–IIنمو سكانً فً البلدٌات التوابع تدعمه الهجرة الوافدة من بلدٌات هامشٌة طاردة:
استمرت بلدٌة قسنطٌنة فً تفرٌػ فابضها السكانً نحو البلدٌات التوابع ،حٌث قدر صافً الهجرة
الخارجة منها بـ (  ) % -44,50من حجم سكانها نتٌجة استمرار فً ارتفاع الزٌادة الطبٌعٌة التً عرفت
نموا بنسبة  %25,80عن الفترة (.)87-77
شكل رقم 19
ة ن ى س ا بل يات والية ق
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ة 98-8

بٌنما نجد البلدٌات الرٌفٌة الهامشٌة تعرؾ صافً هجرة سالبة نحو المناطق المجاورة لها (شكل رقم
ٌ .) 19عود السبب فً ذلك إلى تردي األوضاع األمنٌة و الركود االقتصادي و االجتماعً و انتشار
البطالة ،مما أدى إلى هروب السكان نحو التجمعات الحضرٌة الكبرى ،أٌن تتوفر على التجهٌزات و
متطلبات حٌاة أحسن و طلبا لؤلمن بالخصوص .و لهذا السبب تستمر البلدٌات التوابع فً النمو نتٌجة هذه
الهجرة المرتفعة و نشاطها الكبٌر مقارنة مع الزٌادة الطبٌعٌة خاصة البلدٌات :دٌدوش مراد ،الخروب و
عٌن سمارة.
خبلصة القول:
بسبب موقعها االستراتٌجً ،و توفرها على التجهٌزات الخدمٌة و الصناعٌة المتعددة ،تبقى والٌة
قسنطٌنة تعرؾ نموا متزاٌد للسكان نتٌجة الزٌادة الطبٌعٌة و نشاط الهجرة الحٌوي الذي ٌؽذي النمو
السكانً للوالٌة على مختلؾ مستوٌاته المحلً و الوطنً .حسب إحصاء  1998م بلػ عدد المهاجرٌن
الوافدٌن للوالٌة من مختلؾ مناطق الوطن بـ  24.933نسمة و هً مرتفعة مقارنة مع الخارجٌن منها
المقدر عددهم بـ  22.016نسمة .فً حٌن ٌعرؾ المجال الوالبً حٌوٌة دٌنامٌكٌة لسكانها بالتوافد المحلً
حٌث بلػ عدد السكان المتنقلٌن ضمن المجال الوالبً بـ  52.355نسمة ،و هذا ما ٌإكد الجاذبٌة المحلٌة
لبلدٌات الوالٌة وهو مإشر اجتماعً و اقتصادي له دالالته اإلنمابٌة.
-2-1–II

توزٌع السكان :مجال والبً متشتت و حركة سرٌعة للتحضر:

 -1-2-1–IIتركز فً األقطاب و مجال واسع للتشتتٌ :مٌل التوزٌع المجالً للسكان فً والٌة قسنطٌنة
عبر بلدٌاتها من التركز الشدٌد إلى التشتت الشدٌد (الخرٌطة رقم  )22حٌث نمٌز ما ٌلً:
 أعلى درجة تركز تعرفها بلدٌة قسنطٌنة (  ) % 49,31من مجموع السكان ،و ٌرجع هذااالرتفاع إلى درجة استقطاب هذه البلدٌة ضمن مجالها الوالبً ( ) % 59,43من سكان الوالٌة
ٌتركزون فً هذه البلدٌة.
 تؤتً فً الفبة الموالٌة ،بلدٌة حامة بوزٌان بدرجة تركز أقل بكثٌر من بلدٌة قسنطٌنة (  ) 4,08وهذا راجع إلى أنها التابع البلدي األول لهذه األخٌرة.
 ثم تؤتً بلدٌة الخروب بدرجة ضعٌفة جدا تقدر بـ (  ،) 0,4و هً بلدٌة اتجهت من التشتت فًسنة  1987بدرجة (  ) - 2,99إلى (  ) 0,4سنة . 1998
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خرٌطة رقم 22

والٌة قسنطٌنة :درجة تركز السكان فً البلدٌات

49,31
4,08
0,40
( ) - 6,66 ( - ) - 0,96

0

( )-11,86 ( - ) - 8,42

 32كم

حُٜٔيٍ :حٗطالهخ ٖٓ حُـيٍ ٍٝهْ 204 ٙ 26

 بٌنما تعرؾ بقٌة البلدٌات تشتت فً سكانها ،بدرجات متفاوتة ،حٌث نلمس درجة تشتت كبٌرة فًالبلدٌات الهامشٌة :بلدٌة ابن بادٌس (  ،) - 11,86عٌن عبٌد (  ) - 10,95و بلدٌة بنً حمٌدان
(  ،) - 8,42كما نجد تشتت بدرجة أقل فً البلدٌات الواقعة شمال الوالٌة منها بلدٌة زٌؽود
ٌوسؾ (  ، ) - 6,47بلدٌة ابن زٌاد (  ) - 4,68و بلدٌة مسعود بوجرٌو (،)- 3,68
و تعرؾ بلدٌة دٌدوش مراد أقل تشتت مقارنة بسابقاتها بدرجة (  ،) - 0,96أي أنها تتجه نحو
التركز.
 -2-2-1–IIاتجاه السكان نحو التركز تم بسرعة بطٌبة جدا ( جدول رقم .) 26
ؼٌر أننا نمٌز تراجعا فً بلدٌتٌن ،و هما بلدٌة قسنطٌنة من (  ) 57,73سنة  1987إلى ( ) 49,31
وبلدٌة بنً حمٌدان و التً تعرؾ ظاهرة تشتت حقٌقٌة تتجه نحو األخطر ،حٌث كانت سنة 1987
(  ،) - 4,68تراجعت إلى (  ) - 8,42و هذه الظاهرة نعتبرها مشكلة حقٌقٌة أمام التنمٌة المحلٌة فً
هذه البلدٌة.
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جدول رقم26:

البلـــدٌـة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌـس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌـاد

درجة تـركـز السكـان فً بلـدٌـات والٌـة قـسنـطٌنـة

طبٌعة التطور
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

درجة التركز سنة  1987درجة التركز سنة 1998
49,31
57,73
4,08
2,59
- 11,86
- 11,98
– 6,47
- 6,63
- 0,96
- 2,57
0,40
- 2,99
- 10,95
- 11,31
- 8,42
– 4,68
- 6,66
- 6,91
- 3,81
- 4,76
- 3,68
- 3,69
- 4,68
- 4,78

 -3-2-1–IIتحضر سرٌع فً الوالٌة  :بلػ عدد سكان الوالٌة القاطنون المراكز الحضرٌة
بـ  686.364نسمة ،و هو ما ٌمثل نسبة  % 84,64من إجمالً السكان ( جدول رقم ،) 27
حٌث تستحوذ بلدٌة قسنطٌنة وحدها نسبة  % 67,34من إجمالً الحضر فً الوالٌة و نسبة % 59,43
من سكان الوالٌة ككل ،بنسبة تحضر بلدي بلػ .% 95,90
نـسبـة التحضـر فً بلـدٌـات والٌـة قـسنطٌنــة

جدول رقم:27

قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

450.738
37.852
10.536
24.466
16.548
51.142
18.850
6.989
15.050
13.671
6.422
12.029

440.842
29.203
4.385
17.416
8.839
36.924
10.471
1.072
3.119
10.558
2.331
6.266

97,80
77,15
41,62
71,18
53,41
72,20
55,55
15,34
20,72
77,23
36,30
52,09

481.947
58.307
13.869
31.101
33.266
89.919
25.958
8.197
20.434
24.426
7.975
15.514

462.176
36.680
7.551
25.103
28.292
65.344
17.268
2.048
9.013
19.980
4.066
8.843

95,90
62,91
54,45
80,71
85,05
72,67
66,52
24,98
44,11
81,80
50,98
57

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

الــوالٌـــة

664.293

571.426

86702

810.913

686.364

84764

الـبـلـدٌـات

عدد السكان
1987

سكان
الحضر
1987

%
التحضر

عدد السكان
1998

سكان
الحضر
1998

%
التحضر

طبٌعة
التطور

المصدر :انجزت انطبلقا من معطٌات O.N.S.
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رؼم ذلك ٌعرؾ نسبة التحضر الوالبً انخفاضا مقارنة بٌن الفترتٌن  1987و  ، 1998خاصة فً
بلدٌتً قسنطٌنة و حامة بوزٌان ،بٌنما البلدٌات األخرى تعرؾ تطورا إٌجابٌا .و ٌعود السبب األول فً
ذلك إلى تؽٌٌر وجهة التفرٌػ السكانً لبلدٌة قسنطٌنة نحو البلدٌات األخرى خاصة دٌدوش مراد
( من  53,41إلى .) 85,05
الخالصة  :من خبلل دراستنا للتوزٌع المجالً لسكان الوالٌة إتضح أن هناك ظاهرتٌن متناقضتٌن بٌن
التشتت السكان عبر مجاالت بلداتهم و تحضر المراكز الربٌسٌة بسرعة كبٌرة مما ٌستوجب البحث عن
أسباب ذلك:
فوجدنا أن هناك ارتباط مختلؾ بٌن معطٌات مختلفة:
 ( 0,56 = R1التركز و التحضر ).
 ( 0,52 = R2التحضر و الؽبلؾ المالً للمشارٌع .) 97-90
 ( 0,93 = R3التركز و الؽبلؾ المالً للمشارٌع .) 97-90
 ( – 0,037 = R4التركز و المساحة ).
 ( 0,97 = R5التركز و عدد السكان).
إذ أن ارتفاع درجة التركز ٌتؤثر بعدد السكان و ٌساهم فً التحضر بنسبة  % 50فً حٌن ٌعرؾ عبلقة
عكسٌة مع المساحة :إذ كلما زادت مساحة البلدٌة نقصت درجة تركز السكان و مٌولهم إلى التبعثر و
االنتشار .كما أن التنمٌة فً البلدٌات تساعد بنسبة  %93فً تركز السكان و هذا ما ٌفسر انخفاض درجة
التركز فً البلدٌات ذات التنمٌة الضعٌفة.
 -2–IIالتجهٌزات الصحٌة فً والٌة قسنطٌنة :عرؾ معدل مدى الحٌاة نموا خبلل العشرٌات الثبلث
المقدر بـ  47سنة فً سنة  ،1962وصلت إلى  53,5سنة خبلل العشرٌة  1970ث ّم إلى  61,6سنة فً
عام  1981لٌصل سنة  1993إلى مدى  67,8سنة (.)1

و هذا ٌوحً إلى تحسن فً الوضع الصحً للسكان من خبلل توفٌر التجهٌزات الصحٌة المختلفة و
األطباء و أٌضا تطبٌق البرامج المتعلقة بمحاربة األمراض الدابمة االنتشار و مراقبتها و تطعٌم األطفال
و التباعد فً الوالدات.
تتمٌز والٌة قسنطٌنة بتوفرها على مختلؾ الهٌاكل الصحٌة (خرٌطة رقم  ،)23من أرقاها إلى أبسطها
تتمثل فً ما ٌلً:
...................................................................................................................
(1) - Conseil National Economique et Social, rapport national sur le développement humain
en Algérie, p22.
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 -1-2–IIالهٌاكل االستشفابٌة :هً مإسسات صحٌة تتوفر على أؼلبٌة االختصاصات الطبٌة و عدد
كبٌر من التجهٌزات الضرورٌة كالمخابر ،األسرة ،األشعة و أقسام الجراحة .تضم الوالٌة  10مستشفٌات
منها  8فً بلدٌة قسنطٌنة وحدها وواحد فً كل من بلدٌة الخروب و زٌؽود ٌوسؾ.
 -1-1-2–IIالقطاع الصحً لقسنطٌنةٌ :ضم المستشفى الجامعً ابن بادٌس مركز استشفابً أساسً،
ٌتولى مهام التكفل بالمرضى فً مختلؾ االختصاصات و التكوٌن و البحث فً المجال الطبًٌ .متاز هذا
المركز بالبعد االقلٌمً بعد االستقبلل خدماته ال تقتصر على المجال المحلً الوالبً ،بل ٌمتد إلى منطقة
الشمال الشرقً و حتى الوطنً .تبلػ طاقته االستٌعابٌة  1439سرٌر بمعدل إشؽال  1,77سرٌر لكل
 1000ساكن و هو أقل من المعدل الوطنً المقدر بـ  2سرٌر لكل  1000ساكن (.)1
باالضافة على هذا المركز تتوزع سبع قطاعات صحٌة مختصة عبر أرجاء البلدٌة و هً:
 المإسسة االستشفابٌة ألمراض الكلى بطاقة سرٌر  120بحً الدقسً. المإسسة االستشفابٌة لجراحة القلب بطاقة  120سرٌر بحً الرٌاض. المإسسة االستشفابٌة ألمراض االمومة و األطفال بطاقة  206سرٌر بحً سٌدي مبروك. المإسسة االستشفابٌة لؤلمراض العقلٌة بطاقة  240سرٌر بحً جبل الوحش.باالضافة إلى مإسستٌن اثنتٌن تعمبلن فً فترة النهار :
 المإسسة االستشفابٌة لمرض السكري بحً المنظر الجمٌل. مستشفى الخروب ملحق لمستشفى ابن بادٌسٌ ،حوي  80سرٌر خاص بالتكفل بمرضى السرطانمن خارج الوالٌة من اٌواء و إطعام و ٌتم معالجتهم فً المستشفى ابن بادٌس.
 -2-1-2 –IIالقطاع الصحً الخروب :مستشفى بوضٌاؾٌ ،متد مجال خدماته الجهة الشرقٌة و الجنوبٌة
للوالٌة :الخروب ،ابن بادٌس ،عٌن عبٌد ،أوالد رحمون و عٌن سمارة بمجموع سكانً قدرهم
 174.606نسمة ،أي ما ٌعادل نسبة  % 21,53من سكان الوالٌة.
لهذا القطاع طاقة استٌعاب  240سرٌر بمعدل  1,37سرٌر لكل  1000نسمة ،باإلضافة إلى مخبرٌن
للتحلٌل و  4وحدات للكشؾ باألشعة.
 -3-1-2–IIالقطاع الصحً زٌؽود ٌوسؾ :مقره مستشفى "أحمد عروة " ٌمتد مجاله الوظٌفً لخدمة
 154.360نسمة ٌقطنون البلدٌات الواقعة شمال الوالٌة :زٌؽود ٌوسؾ ،بنً حمٌدان ،دٌدوش مراد،
مسعود بوجرٌو ،ابن زٌاد و حامة بوزٌان ،ما ٌمثل  % 19,03من سكان الوالٌة.
....................................................................................................................
(1)- Conseil National Economique et Social, rapport national sur le développement humain
en Algérie, p29.
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تقدر طاقة هذا المستشفى بـ  120سرٌر بمعدل  0,77لكل  1000نسمةٌ ،حتوي على  3وحدات للكشؾ
باألشعة و  3مخابر.
باإلضافة إلى هذه المإسسات االستشفابٌةٌ ،تواجد ببلدٌة دٌدوش مراد مإسسة استشفابٌة عسكرٌةٌ ،قوم
بتقدٌم الخدمة الصحٌة لعاببلت أفراده المقٌمة بالشرق الجزابري.
 -2-2–IIالعٌادات المتعددة الخدمات :تكون على مستوى البلدٌات أو األحٌاء ذات العدد الكبٌر من
السكان ،أي عٌادة لكل  48.000نسمة (.)1

تتوفر الوالٌة على  15عٌادة ،بمعدل عٌادة لكل  54.060,86نسمة و هو أقل من المعدل الوطنً المقدر
سنة  1997بـ  62.365نسمة ( ،)2تحوي بلدٌة قسنطٌنة على أؼلبٌتها بـ  11عٌادة فً حٌن تتوزع
األربعة المتبقٌة بمعدل واحدة لكل من :حامة بوزٌان ،زٌؽود ٌوسؾ ،دٌدوش مراد و عٌن سمارة.
بٌنما نجد بلدٌات مقر الدوابر ،هً و بلدٌاتها تفتقد إلى هذا النوع من التجهٌز و الذي نعتبره نقصا فً
التؽطٌة الصحٌة بها و هً عٌن عبٌد  ،ابن زٌاد و الخروب .هذه األخٌرة نرجع السبب إلى وجود
المستشفى الذي ٌؽطً الحاجة.
 -3-2–IIالمراكز الصحٌة :هً مراكز استشفابٌة ،تقدم العبلج لئلصابات البسٌط ،تتواجد فً البلدٌات
القلٌلة السكان و القرى و األحٌاء السكنٌة(.)3
ٌتواجد بالوالٌة  26مركزا صحٌاٌ ،توزع على كامل تراب بلدٌات الوالٌة و تستحوذ بلدٌة قسنطٌنة على
 13مركز صحً بنسبة (  ،) % 50تلٌها بلدٌة الخروب بـ  3مراكز ،بٌنما باقً البلدٌات فلها مركز
واحد لكل منها.
تعرؾ كل من البلدٌات :حامة بوزٌان ،دٌدوش مراد ،زٌؽود ٌوسؾ و عٌن عبٌد عجزا فً التؽطٌة
بالنسبة لهذا التجهٌز ،نظرا لمعدل التؽطٌة بها الذي ٌفوق المعدل الوطنً المقدر بـ  25.350نسمة .حٌث
ٌصل فً بلدٌة الحامة معدل  58ألؾ نسمة ،دٌدوش مراد  33ألؾ نسمة و زٌؽود ٌوسؾ  31ألؾ نسمة.
..................................................................................................................
( - )1مخبً سمٌة ،عواطً سهام و رحامنٌة سمٌة ،مستوى الفوارق بٌن البلدٌات و أثره على التنمٌة المحلٌة فً والٌة
قسنطٌنة ،ص .68
(2) - C.N.E.S. Rapport national sur le développement humain en Algérie, p29.
( - )3مخبً سمٌة و األخرٌات ،نفس المرجع ،ص .68
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 -4-2–IIقاعات العالجٌ :قام هذا التجهٌز فً المراكز السكانٌة المبعثرة ،و البلدٌات ذات الحجم السكانً
الضعٌؾ ،تتمثل وظٌفتها فً بعض الحاالت االستشفابٌة البسٌطة و كذا تلعب دور المنظم الذي ٌوجه
المرضى بعد المعاٌنة إلى المستشفى.
ٌتواجد هذا التجهٌز عبر كامل البلدٌات باستثناء بلدٌة قسنطٌنة و بلدٌة عٌن سمارة بمجموع  37قاعة
عبلج.
ٌتواجد ببلدٌة زٌؽود ٌوسؾ أكبر عدد (  6قاعات ) و بلدٌتا الخروب و ابن زٌاد بـ( 5قاعات) لكل منهما،
و ٌتناقص هذا العدد لٌصل إلى قاعتٌن فً البلدٌات الرٌفٌة الهامشٌة و هً ابن بادٌس ،مسعود بوجرٌو و
بنً حمٌدان.
بالرؼم من أهمٌة هذا النوع من التجهٌز الصحً ،الذي ٌجب أن ٌتواجد فً أبسط تجمع سكانً ،إال أن
الوالٌة تعرؾ عجزا فٌه قدر بـ  21.916,57نسمة و هو رقم كبٌر ٌفوق المعدل الوطنً بثبلث مرات،
المقدر بـ  6.868نسمة ،باستثناء البلدٌات :زٌؽود ٌوسؾ ،مسعود بوجرٌو و بنً حمٌدان التً تعرؾ
معدل تؽطٌة أقل ،فإن باقً البلدٌات بها عجز.
 -5-2–IIالعٌادات الطبٌة الخاصة :تتوفر الوالٌة على  240عٌادة خاصة ،تحوي بلدٌة قسنطٌنة على
نسبة ( )% 70,83منها لعدد ٌقدر  170عٌادة.
بٌنما تعرؾ البلدٌات األخرى عددا أقل بكثٌر ،أقل من  10عٌادات ٌنقص عددها من البلدٌات ذات التركز
السكانً الكبٌر و تنخفض فً البلدٌات الرٌفٌة المهمشة بمعدل عٌادتٌن فً بلدٌة ابن بادٌس إلى عٌادة
واحدة فً كل من مسعود بوجرٌو و بنً حمٌدان.
 -3 –IIقطاع التعلٌم و التكوٌن المهنً:
 -1-3–IIالتعلٌم :بعد االستقبلل أصبح التعلٌم من أولى األولوٌات التً كرستها الجزابر تجاه مجتمعها.
فسنت التعلٌم المجانً و إجبارٌته ،لتنخفض نسبة األمٌة عن معدلها المخٌؾ ،حٌث كان ثبلث أرباع
المجتمع (  )%70أمً ،لٌصل الٌوم فً حدود (.)% 43
تتوفر والٌة قسنطٌنة على جمٌع مستوٌات التجهٌز التعلٌمً من المستوى األول إلى المستوى العالً.
 -1-1-3–IIمإسسات الطور األول و الثانً :تتواجد فً الوالٌة  329مإسسة تعلٌمٌة ،تتوزع على
كامل البلدٌات ( خرٌطة رقم .) 24
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تستحوذ بلدٌة قسنطٌنة وحدها على  140مإسسة لهذا الطور بنسبة (  )% 42,55موجهة لـ 67.767
تلمٌذ ،أي ما ٌساوي (  )% 53,76من اجمالً تبلمٌذ الوالٌة .بٌنما أقل عدد من المإسسات نجده فً
بلدٌة بنً حمٌدان بـ  9مدارس موجهة لـ  1.324تلمٌذ أي نسبة  % 1,05من إجمالً تبلمٌذ الوالٌة.
 -2-1-3–IIمإسسات الطور الثالث (  9 -7أساسً) :تعرؾ الوالٌة عددا أقل من سابقه  88مإسسة،
بمجموع  1.468قسم موجه الستقبال  58.755تلمٌذ بمعدل إشؽال قسم  40تلمٌذ و معدل تؤطٌر ٌقدر
بؤستاذ لكل  19تلمٌذ.
تستحوذ بلدٌة قسنطٌنة على نسبة  % 60,93من إجمالً المإسسات فً الوالٌة ،بٌنما تعرؾ بلدٌة حامة
بوزٌان  ،أعلى معدل إشؽال قسم بـ  49تلمٌذ فً  5مإسسات فقط موجهة لهذا الطور.
 -3-1-3–IIمإسسات التعلٌم الثانويٌ :شتمل هذا الطور المإسسات التقنٌة أٌضا.
تحوي الوالٌة فً مجموعها  41مإسسة متمركزة ،منها  25مإسسة متمركزة فً بلدٌة قسنطٌنة
(  )% 60,98فً حٌن تنعدم كلٌا فً بلدٌتً مسعود بوجرٌو و بنً حمٌدان .لٌصل مجموع األقسام
الموجهة إلى  32.475تلمٌذ بـ  954قسم فقط بمعدل إشؽال قسم والبً قدر بـ  31تلمٌذ ،و ٌصل هذا
المعدل فً بلدٌة عٌن عبٌد إلى  45تلمٌذ فً القسم الواحد و معدل تؤطٌر  21تلمٌذ لكل أستاذ
و هو أعلى معدل فً الوالٌة.
 -4-1-3–IIمإسسات التعلٌم العالً :تضم والٌة قسنطٌنة على مستوى مجالها جامعتٌن من أكبر
جامعات الجزابر:
 جامعة منتوري أحمد فتحت أبوابها بتارٌخ  17جوان  ،1969تقع جنوب مدٌنة قسنطٌنة على طول
الطرٌق الوطنً رقم  ،79تحوي هذه الجامعة على  10مجمعات و  8كلٌات ،توظؾ  1756أستاذا
لتؤطٌر  35.498طالب.
 جامعة األمٌر عبد القادر :فتحت أبوابها فً شهر سبتمبر  1984لتدعٌم الجامعة األولى ،معلما علمٌا
و أثرا معمارٌا أكد للوالٌة شخصٌتها التً تنفرد بها و المتبلورة بٌن الحداثة و األصالة.
وجدت هذه الجامعة ألجل تكوٌن الطلبة تكوٌنا إسبلمٌا علمٌا و تطوٌر البحث العلمً و تنمٌة الروح
العلمٌة إضافة إلى نشر الدراسات و األبحاث و المعارؾ الدٌنٌة .تتكون من كلٌتٌن هما اآلداب و أصول
الشرٌعة ،توظؾ  127أستاذا لتؤطٌر  1.591طالبا.
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وجود هاتٌن الجامعتٌن فً الوالٌة له تؤثٌر كبٌر على رفع المستوى العلمً لسكان الوالٌة ،إضافة لما
ألحقته من تجهٌزات و خدمات مكملة لهما.
ٌتواجد بالوالٌة  68.234نسمة لهم مستوى تعلٌم جامعً ،تستحوذ بلدٌة قسنطٌنة على أعلى عدد
منهم  48.714نسمة ما ٌمثل نسبة  % 71,39و بلدٌة الخروب بنسبة  .% 11,76تنخفض هذه
النسبة بانخفاض أهمٌة المركز الحضري لتعرؾ البلدٌات الرٌفٌة الهامشٌة أضعؾ نسبة.
 -2-3–IIالتكوٌن المهنًٌ :تواجد على مجال والٌة قسنطٌنة  12مركز للتكوٌن المهنً ،منهم
معهدٌن وطنٌٌن متخصصٌن ٌتواجدان فً كل من بلدٌة قسنطٌنة و بلدٌة الخروب ،كما تتوفر على 7
مبلحق تكوٌنٌة.
توظؾ هذه المراكز  314مدرس و لها طاقة استٌعاب نظرٌة تقدر بـ  5200متربص ،أما السعة
الفعلٌة فقد وصلت إلى  4853متربص .حٌث تعرؾ المراكز المتواجدة فً بلدٌة قسنطٌنة اكتظاظا
ٌفوق سعتها الحقٌقٌة ،مثال ذلك مركز التكوٌن بحً المنظر الجمٌل  ، %172كما تعرؾ مراكز
أخرى انخفاضا فً عدد المتربصٌن قد ال ٌتجاوز الـ  .% 43و ٌعود ذلك إلى التوزٌع البٌداؼوجً
للتخصصات عبر المراكز ،باإلضافة إلى  19مإسسة تكوٌنٌة خاصة معتمدة بطاقة استٌعاب تقدر بـ
 2071منصب (.)1
 -4–IIالتجهٌز االجتماعً و الشبابً:
تحتل فبة الشباب فً والٌة قسنطٌنة نسبة  % 37,29من سكان الوالٌة تعداد قدره  302.351نسمة
أي أن أكثر من ربع السكان هم شباب.
و ألن هذه الفبة لها مطالبها االجتماعٌة ،الثقافٌة و الرٌاضٌة من أجل استفراغ المواهب و الطاقة،
سعت الدولة إلى توفٌر ما ٌمكن أن تطلبه هذه الشرٌحة الحٌوٌة من تجهٌزات مختلفة.
إآل أن هذه األخٌرة تعرؾ عجزا أمام التزاٌد المستمر للشباب و عدم تجدٌد الهٌاكل و تطوٌرها.
أؼلبها أنجز فً فترة الثمانٌنات.
............................................................................................................
( - )1عبد الحمٌد الشوفً ،التكوٌن المهنً عامل ظهور تنمٌة مستدامة ،حالة والٌتً قسنطٌنة و مٌلة ،رسالة
ماجستٌر فً التهٌبة اإلقلٌمٌة ،معهد علوم األرض ،جامعة قسنطٌنة ،2005/2004 ،ص .96
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 -1-4–IIالتجهٌز الرٌاضًٌ :تواجد فً والٌة قسنطٌنة  86تجهٌز رٌاضً 40 ،منها ٌتركز فً
بلدٌة قسنطٌنة .أي  % 46,51من مجموع التجهٌزات الرٌاضٌة ،حٌث تتمٌز هذه البلدٌة باحتوابها
على جمٌع أنواع التجهٌزات ،من المستوى البسٌط إلى المستوى العالً .هذه التجهٌزات تتمثل فً:
 -)1مركب رٌاضًٌ :تواجد مركب واحد فقط فً بلدٌة قسنطٌنة.
 -)2قاعات متعددة الرٌاضاتٌ :وجه هذا التجهٌز حسب المعاٌٌر المعتمدة فً الشبكة التجهٌزٌة إلى
حجم سكانً ٌقدر بٌن  30ألؾ 50/ألؾ إلى  100ألؾ نسمة .و تحوي الوالٌة على  7قاعات منها 4
قاعات تتواجد فً بلدٌة قسنطٌنة و  3أخرى موزعة على كل من البلدٌات :الخروب ،عٌن سمارة و
حامة بوزٌان بمعدل قاعة واحدة لكل منها .فً حٌن تفتقر البلدٌات األخرى من هذا التجهٌز.
 -)3مبلعب كرة القدمٌ :نشؤ هذا التجهٌز لعدد سكانً قدره  10.000نسمة حسب شبكة التجهٌز ،و
مع شعبٌة هذه الرٌاضة فً األوساط الشبابٌةٌ ،عرؾ هذا التجهٌز أكبر عدد من حٌث توفره .إذ كل
بلدٌات الوالٌة تتوفر على األقل ملعب واحد على ترابها ،إال بلدٌة قسنطٌنة فلها  3مبلعب.
 -)4فضاءات اللعب :تجهٌز موجه إلى تعداد سكانً ٌقدر بـ  5.000نسمة ،لبلدٌة قسنطٌنة وحدها
 20فضاء للعب من مجموع  47على مستوى الوالٌة ،إال أنه ٌفتقد فً كل من :أوالد رحمون ،بنً
حمٌدان ،ابن زٌاد و مسعود بوجرٌو .بٌنما البقٌة ،أقل عدد ٌوجد فً كل من حامة بوزٌان ،ابن
بادٌس بفضاء واحد ،بٌنما نجد الخروب و عٌن عبٌد لهما على التوالً  9و  7فضاءات.
 -)5المسبح :ال ٌوجد من هذا التجهٌز سوى مسبحٌن متواجدٌن فً بلدٌة قسنطٌنة.
 -)6ساحة التنس :هو اآلخر ٌعرؾ نقص كبٌر و بعدد  7ساحات تنس تتواجد كلها فً بلدٌة
قسنطٌنة.
 -)7أحواض السباحةٌ :تواجد فً الوالٌة  7أحواض سباحة 2 ،منها فً بلدٌة قسنطٌنة و الباقً
ٌتوزع بمعدل واحد فً كل من الخروب ،عٌن سمارة ،دٌدوش مراد ،حامة بوزٌان و عٌن عبٌد.
 -)8مركز الفروسٌة ٌ : Centre hippiqueوجد على مستوى الوالٌة مركز واحد مقره بلدٌة
قسنطٌنة.
بهذا التعداد تنتج لنا خرٌطة الهٌراركٌة للتجهٌز الرٌاضً باتباع الطرٌقة التالٌة:
نحسب عدد المنشآت الرٌاضٌة فً كل بلدٌة ،ثم نرتبها ترتٌبا تنازلٌا و نجمعها فً فبات ،فنتج لدٌنا
 5فبات ( خرٌطة رقم : )25
الفبة األولى :تتمثل فً بلدٌة قسنطٌنة بـ  40تجهٌز رٌاضً.
الفبة الثانٌة :تتمثل فً بلدٌة الخروب بـمجموع  12تجهٌز.
الفبة الثالثة :تتمثل فً بلدٌة عٌن عبٌد بمجموع  9تجهٌزات رٌاضٌة.
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الفبة الرابعةٌ :تراوح عدد التجهٌزات لهذه المجموعة بٌن  4و  5و تتضمن هذه الفبة البلدٌات التالٌة:
حامة بوزٌان ،زٌؽود ٌوسؾ ،دٌدوش مراد و عٌن سمارة.
الفبة الخامسة و األخٌرة :وجود تجهٌز واحد إلى إثنٌن على األكثر ،حٌث تتمٌز بالبلدٌات الرٌفٌة و
هً :ابن زٌاد ،مسعود بوجرٌو ،بنً حمٌدان ،أوالد رحمون و ابن بادٌس.
خرٌطة رقم 25

والٌة قسنطٌنة :هٌراركٌة التجهٌز الرٌاضً بٌن البلدٌات

 40تجهٌز رٌاضً
 12تجهٌز رٌاضً
 9تجهٌزات رٌاضٌة
 4-5تجهٌز رٌاضً

 1-2تجهٌز رٌاضً
0

 32كم
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 -2-4–IIالتجهٌز الثقافً:
 -1-2-4–IIاحتكار ثقافً لبلدٌة قسنطٌنة :تتمٌز بلدٌة قسنطٌنة باحتكارها لجمٌع المنشآت الثقافٌة،
فهً تمتلك:
 قصر الثقافة مالك حداد بطاقة استٌعاب  930مقعد.
 مركز ثقافً محمد العٌد آل خلٌفة بطاقة استٌعاب  760مقعد.
 مركز اإلعبلم و الثقافة بطاقة استعاب  162مقعد.
 المركز الثقافً اإلسبلمً بـ  200مقعد.
 مدرسة الفنون الجمٌلة بـ  20مقعد.
باالضافة إلى  6قاعات سٌنما بطاقة استٌعاب إجمالٌة تقدر بـ  4093مقعد ،و مسرح قسنطٌنة
الجهوي بـ  450مقعد .أما فً باقً البلدٌات فنجد سوى بلدٌة الخروب لهل قاعة سٌنما واحدة بطاقة
استٌعاب تقدر بـ  300مقعد.
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 -2-2-4–IIمكتبات مطالعة ال تغطً الحاجة :تحوي الوالٌة على  22مكتبة تتواجد تقرٌبا فً كل
البلدٌات باستثناء بلدٌات عٌن سمارة ،بنً حمٌدان ،أوالد رحمون و ابن بادٌس.
تستحوذ بلدٌة قسنطٌنة على  13مكتبة بطاقة استٌعاب  2070مقعد من مجموع  3055مقعد على
مستوى الوالٌة ،أي ما ٌمثل نسبة  % 67,76تحوي على  377.180كتاب من مجموع  695ألؾ،
بمعنى أن  % 54,27من الكتب تتواجد فً مكتبات بلدٌة قسنطٌنة وحدها.
على العموم فإن  659ألؾ كتاب ألجل  810.913نسمة ٌعد قلٌبل و بعٌدا عن تحقٌق المعٌار الدولً
المقدر بكتاب لكل فرد ،و هو ما ٌدل على عجز فً تحقٌق هذه المكتبات الكفاٌة فً عدد الكتب.
 -3-4–IIالتجهٌزات الترفٌهٌة :تتمٌز هذه التجهٌزات بتنوع و انتشار مجالً مختلؾ بٌن البلدٌات
و تتمثل فً:
 -)1مركز إعبلم و تنشٌط الشبابٌ :وجد مركز واحد على مستوى الوالٌة ،مقره بلدٌة
قسنطٌنة.
 -)2دار الشباب :عددها  8حٌث  6منها تتركز فً بلدٌة قسنطٌنة ،بٌنما االثنٌن المتبقٌتٌن
تتواجدان فً كل من بلدٌة الخروب و زٌؽود ٌوسؾ.
 -)3مخٌم الشبابٌ :تواجد من هذا النوع تجهٌزٌن فقط فً كل من بلدٌتً قسنطٌنة و الخروب.
 -)4المركز الثقافً :عددها  7تواجد فً كل من :عٌن سمارة ،حامة بوزٌان ،أوالد رحمون،
بنً حمٌدان ،عٌن عبٌد ،دٌدوش مراد و ابن زٌاد ،فً حٌن تنعدم فً البلدٌات األخرى.
 -)5قاعات متعددة النشاطاتٌ :تواجد منها  3فقط على مستوى الوالٌة ،فً بلدٌات :حامة
بوزٌان ،عٌن عبٌد و مسعود بوجرٌو.
 -)6مركبات جوارٌة :إثنان منها فً بلدٌة قسنطٌنة وواحدة فً بلدٌة عٌن عبٌد.
و تلخٌصا لهذا التجهٌز قمنا بحصرها من حٌث العدد فً كل بلدٌة و معرفة البلدٌات التً لها أكبر عدد
من حٌث المنشآت الترفٌهٌة استخلصنا الخرٌطة الموالٌة ( خرٌطة رقم  ،)26التً تمٌزت ببـروز
 3مستوٌات:
الفبة األولى :تنفرد بها بلدٌة قسنطٌنة ،باحتوابها على جل التجهٌزات و عددها  10منشآت ترفٌهٌة.
الفبة الثانٌة :تتكون من بلدٌات مقرات الدوابر :الخروب ،حامة بوزٌان و عٌن عبٌد من 2إلى  3منشآت.
الفبة الثالثة :تكون من باقً بلدٌات الوالٌة الـ  8حٌث كل واحدة منها تحوي على منشؤ ترفٌهً واحد ،كما
نبلحظ أن بلدٌتً زٌؽود ٌوسؾ و ابن زٌاد رؼم رتبتهما اإلدارٌة ( مقر دابرة) إال أنهما ضمن الفبة
األخٌرة ذات التجهٌز الوحٌد و لم تحضٌا بنفس االمتٌاز مثل مقرات الدوابر المشكلة للفبة الثانٌة.
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خرٌطة رقم 26

والٌة قسنطٌنة :هٌراركٌة التجهٌز الترفٌهً
فً البلدٌات

 10منشآت ترفٌهٌة
 3إلى  2منشؤة
0

منشؤ ترفٌهً واحد

 16كم

حُٜٔيٍ :حُـي ٍٝك ٢حُِٔلن -2-18 ٙ

 -5–IIالحضٌرة السكنٌة :خدمة اجتماعٌة ضعٌفة:
رؼم استمرار السكان فً التزاٌد فً الوالٌة إال أن قطاع السكن ٌعرؾ تؤخرا كبٌرا فً اإلنجاز .و
هذا ما نلمسه من خبلل معدل إشؽال المسكن( شكل رقم  ،)20حٌث بقً المعدل الوالبً ثابتا عبر
االحصابٌن  1987و  1998بمعدل  6,6شخص فً المسكن الواحد.
أما على مستوى البلدٌات فهً لم تعرؾ تؽٌرا كبٌرا هً األخرى ،إما ارتفاع بمعدل شخص واحد
كما هو الحال فً بلدٌة الخروب ،ابن بادٌس ،زٌؽود ٌوسؾ ،بنً حمٌدان ،مسعود بوجرٌو و ابن
زٌاد أو انخفاض بمعدل شخص واحد كما هو الحال فً البلدٌات المتبقٌة ،باستثناء بلدٌة عٌن سمارة
التً انتقل معدل إشؽال المسكن بهذه البلدٌة من  5أشخاص سنة  1987إلـى  6,40سنـة .1998
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شكل رقم20:

م

في بل يات والية ق
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ة
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0
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س ة 1998

م

اش ا ال

س ة 198

و أمام ارتفاع عدد األفراد فً المسكن الواحد و هً مٌزة المجتمع الجزابري ،تبقى مستوى صبلحٌة
المساكن و تجهٌزها تعرؾ تؤخرا كبٌرا و تدهورا وصلت فً البلدٌات الرٌفٌة مثل مسعود بوجرٌو
 % 56,93من المساكن الموجودة ال تتوفر على المٌاه و الكهرباء و التصرٌؾ الصحً .و أٌضا بلدٌة
بنً حمٌدان  % 54,6من المساكن لٌس متوفر بها الشبكات السابقة الذكر.
ومن خبلل الخرٌطة ( رقم  ،) 27تمٌزت بلدٌات الوالٌة إلى  5فبات:
الفبة األولى :تمٌز بلدٌة قسنطٌنة عن باقً البٌات فً الوالٌة التً وصل نسبة التجهٌز الشبكً
لمساكنها إلى  ٞٛ ٝ % 77,65أكٖٔ ٓؼيٍ ك ٢حُٞال٣ش.
حُلجش حُؼخٗ٤ش :ط ْ٠رِي٣خطخ حُوَٝد  ٝحرٖ ُ٣خى
الفبة الثالثة :تضم كل من زٌؽود ٌوسؾ ،حامة بوزٌان ،عٌن سمارة و أوالد رحمون.
الفبة الرابعة :بلدٌات :عٌن عبٌد ،ابن بادٌس و دٌدوش مراد.
الفبة الخامسة و األخٌرة :تضم بلدٌتٌن وحٌدتٌن هما بنً حمٌدان و مسعود بوجرٌو ،حٌث لم تصل
نسبة المساكن المجهزة بمختلؾ الشبكات إلى الـ  % 50من إجمالً المساكن المتواجدة بهما.
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خرٌطة رقم 27

والٌة قسنطٌنة :نسبة التجهٌز الشبكً للمساكن فً البلدٌات

% 77765
% 68765 - % 69757
% 61787 - % 65737
% 52706 - % 58738
% 43707 - % 45740
0

 16كم

حُٜٔيٍ :حٗطالهخ ٖٓ حُـيٍ ٍٝهْ  9ك ٢حُِٔلن 18 ٙ

الخبلصة :مستوى تنمٌة بشرٌة متباٌنة :محاولة منا معرفة مستوى التنمٌة البشرٌة بحصر
المإشرات البشرٌة المختلفة تبدأ من المستوى التعلٌمً إلى مختلؾ التجهٌزات االجتماعٌة للمجتمع
المحلً فً البلدٌات حسب توفر اإلحصاءات علٌها تتمثل هذه المإشرات الـ  22فً:
 معدل النمو. معدل الزٌادة الطبٌعٌة. معدل صافً الهجرة. نسبة التمدرس. نسبة تمدرس النساء. نسبة األمٌة. نسبة األمٌة فً النساء. معدل التؤطٌر فً الطور األول. معدل إشؽال القسم للطور األول و الثانً. معدل إشؽال القسم فً الطور الثالث. معدل إشؽال القسم فً الطور الرابع. طبٌب لكل  1000نسمة. جراح اسنان لكل  1000نسمة.219

 عدد السكان لكل صٌدلٌة. عدد السكان لكل مركز ترفٌهً. عدد السكان لكل تجهٌز رٌاضً. الحضٌرة السكنٌة. نسبة تجهٌز المساكن بالماء /نسبة تجهٌز المساكن بالكهرباء /نسبة تجهٌز المساكن بالؽاز. معدل إشؽال المسكن. ( السكان المشتؽلٌن /إجمالً السكان) × .1000 نسبة الشباب فً كل بلدٌة. نسبة النساء العامبلت من إجمالً الفبة العاملة فً البلدٌة. نسبة الخصوبة.فنتجت لنا الخرٌطة التالٌة :
خرٌطة رقم 28

مـستوى التنـمٌة البشـرٌة فً والٌـة قسنطٌنة

مستوى جٌد

مستوى ضعٌؾ

0

 16كم

حُٜٔيٍ :حٗطالهخ ٖٓ حُٜٔلٞكش ٍهْ  2ك ٢حُِٔلن 22 ٙ

ٌتمٌز القطب المركزي لوالٌة قسنطٌنة و المتشكل من بلدٌة قسنطٌنة ،الخروب و عٌن سمارة بؤحسن
تنمٌة بشرٌة فً الوالٌة إلحتواءها على النوعٌة السكانٌة الجٌدة ( ،خرٌطة رقم ،) 28إذ تتمٌز هذه
البلدٌات بنسبة أمٌة ضعٌفة للعنصر النسوي فٌها مقارنة مع باقً البلدٌات ،كما أن طبٌعة النمو
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االقتصادي لبلدٌات الوالٌة التً سوؾ نتطرق إلٌه الحقا سوؾ تتضح الصورة أكثر حول مستوى هذا
القطب.
أما الفبة الثانٌة تضم بلدٌتً زٌؽود ٌوسؾ و عٌن عبٌد بلدٌتٌن لهما نفس المستوى التنموي البشري
لما تتمٌزان فً كثٌر من المإشرات.
الفبة الثالثة :تتمثل فً التابع الحضري لبلدٌة قسنطٌنة المتمثل فً بلدٌتً حامة بوزٌان و دٌدوش
مراد وبلدٌة ابن زٌاد .
الفبة الرابعة :البلدٌات الهامشٌة الرٌفٌة ذات هجرة سكانٌة طاردة و تجهٌز تربوي ٌمٌل نحو االنعدام
و تجهٌز اجتماعً رٌاضً و ترفٌهً ضعٌؾ و حضٌرة سكنٌة ؼٌر مجهزة و تتمٌز بلدٌة مسعود
بوجرٌو بؤحسن مستوى فً هذه المجموعة حٌث تتصدر الترتٌب عن البلدٌات الثبلث األخرى.

 - IIIفوارق التنمٌة االقتصادٌة فً والٌة قسنطٌنة
 -1- IIIالـهٌــاكـل القــاعـدٌة:
 -1-1- IIIشبكة المواصالت :تعتبر شبكة المواصبلت فً الجزابر ،شبكة موروثة عن االستعمار
الذي أنشؤها لؽرض النهب بقدر ما كان لؽرض اجتماعً .و لهذا بعد االستقبلل ،أولته الجزابر عناٌة
خاصة باعتباره شرٌان الحٌاة االقتصادٌة ووسٌلة تواصل اجتماعً من خبلل فك العزلة على
المناطق النابٌة و ما أكثرها.
تمتد على مجال والٌة قسنطٌنة ،شبكة طرق كثٌفة و فعالة ،بإرتها المركزٌة مدٌنة قسنطٌنة ،لتتفرع
منها فً مختلؾ االتجاهات مثل بٌت العنكبوت ( الخرٌطة رقم )29
 -1-1-1- IIIالـطــرق :تمر عبر والٌة قسنطٌنة  7طرق وطنٌة و سلسلة من المحوالت و 21
طرٌق والبً إلى جانب الطرق البلدٌة ،لتمتد إجمالها بطول  1285كلم.
-1-1-1-1- III

الطرق الوطنٌةٌ :بلػ طولها  268كلم بنسبة  % 20,85من إجمالً مختلؾ

الطرق ،تجمع بٌن  9مراكز بلدٌة و عدة تجمعات ثانوٌة .كما تعتبر وسٌلة برٌة إقلٌمٌة تتصل
بفضلها الوالٌة بالمجال الخارجً .تتمٌز هذه الطرق بحٌوٌة كبٌرة الناتجة عن النشاط الحضري و
االقتصادي الكبٌرٌن على بعدٌهما المحلً و اإلقلٌمً.
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 -2-1-1-1- IIIالطرق الوالبٌة :هً المستوى الثانً فً الشبكة تلعب دور مكمل للطرق الوطنٌة،
دورها ٌكمن فً سد الفراغ المحلً وربط البلدٌات ببعضها البعض ،حٌث تمتد على طول 402,9
كلم ،أطول خط لها فً بلدٌة ابن بادٌس بـ  90,4كلم و أقصر خط فً بلدٌة دٌدوش مراد بـ  15كلم.
 -3-1-1-1- IIIالطرق البلدٌة :تمثل عنصرا قاعدٌا لتهٌبة المجاالت الرٌفٌة للوالٌة و ترقٌتها،
ولهذا تمثل هذه الطرق األطول بطول (  614,2كلم ) أي نسبة (  .) % 47,79و تتمتع بلدٌة زٌؽود
ٌوسؾ بؤطول شبكة لهذه الطرق ،حٌث ٌمتد على مجالها بطول  98,5كلم ،بٌنما بلدٌة الخروب
تعرؾ أقصر طول لهذه الطرٌق بـ  19,5كلم.
 -2-1-1- IIIشبكة السكك الحدٌدٌة :تقطع الوالٌة إلى نصفٌن (الخرٌطة رقم )29
هذا النوع من النقل بمثابة إحدى القواعد الربٌسٌة المهٌبة لمنطقة الشمال الشرقً الجزابري ،لما له
من تؤثٌر جوهري فً التنظٌم االقتصادي و الحضري لوالٌات المنطقة و لوالٌة قسنطٌنة
بالخصوص.
تمتد خطوط السكة الحدٌدٌة على طول  97كلم ،قاطعا الوالٌة إلى نصفٌن متناظرٌن .فبعد اإلهمال
الذي عرفه هذا الوسٌلة لسنوات طوٌلة ،استرجعت مكانتها بعد اإلصبلحات التً عرفتها خطوطه فً
الثمانٌنات ،عند إنشاء سكة مزدوجة تمر عبر الوالٌة ،تبدأ من منطقة القراح
( بلدٌة أوالد رحمون ) و تنتهً عند منطقة رمضان جمال ( والٌة سكٌكدة ) .كما عرفت هذه
الشبكة إنشاء و تطوٌر  8محطات و موقفٌن متواجدة على طول السكة المزدوجة و تدعٌم الرحبلت
الٌومٌة بساعات إضافٌة لمراكز العبور مما أدى إلى خلق حركة محلٌة حٌوٌة بٌن الضواحً
المختلفة فً والٌة قسنطٌنة من شمال الوالٌة إلى جنوبها.

 -3-1-1- IIIالمطار الدولً محمد بوضٌاف :خط من الدرجة األولى
ٌضم اإلقلٌم الشمال الشرقً  7مطارات من إجمالً  46مطار بالجزابر موزعة على شكل دابري
حول مطار بوضٌاؾ الذي ٌتوسط اإلقلٌم و ٌقع بعاصمته (شكل رقم.)21
ٌتوضع مطار محمد بوضٌاؾ جنوب الوالٌة على بعد
A

 10كلم من مقر الوالٌة محتبل بذلك موقعا استراتٌجٌا

C

على محاور الطرق البرٌة األساسٌة بالوالٌة كالطرٌق
A

الوالبً  101و الطرٌق الوطنً رقم  79إضافة إلى

C

وضعٌة مركزٌة للمطار

C
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B
B

قربه من المحور الجدٌد الطرٌق شرق ؼرب الذي سٌفتح للوالٌة و للمطار مجال أوسع و وسٌلة أسرع
للتعامل مع المجال اإلقلٌمً و الوطنً.
تم إنشاء هذا التجهٌز بموجب القرار الوزاري رقم  58الصادر فً  ، 1958-11-19لكنه لم ٌبدأ نشاطه
إال سنة  1960و ٌتربع على مساحة قدرها  240هكتار.
و أمام التوجه الجدٌد للدولة فً إطار اقتصاد السوق ،فتح المطار أبوابه للقطاع الخاص لبلستثمار فً هذا
المجال ضمن قوانٌن كفٌلة لتنشٌطه .إذ دخول القطاع الخاص هذا المجال ( جدول رقم ) 28
سٌسمح بإٌجاد فرص للتنافس و الخروج من إطار الروتٌنٌة ؼٌر المنتجة و بالتالً سٌستفٌد كل الفاعلون
من مزاٌاه المختلفة.
و بهذا التوجه الجدٌد ،استفاد المطار بفتح خطوط جدٌدة و ٌومٌة زادت من نشاطه و حٌوٌته.
جدول رقم28:

قطاع
عمومً
وطنً

قطاع وطنً
خاص

القطاعات المستثمرة فً مطار محمد بوضٌاؾ
نوع الخط
الخطوط المستؽلة
الشركة
 -1قسنطٌنة – فرنسا
مرساي – بارٌس –
الخطوط الجوٌة
ٌومً
لٌون ... -
الجزابرٌة
 -2قسنطٌنة – الجزابر
– عنابة .
 – 1قسنطٌنة – الجزابر
 – 2قسنطٌنة – جنٌؾ
اسبوعً
انتٌنٌا للطٌران
 – 3قسنطٌنة – مرسٌلٌا
 -1قسنطٌنة – حاسً
ٌومً
الطاسٌلً للطٌران
مسعود
 – 1قسنطٌنة – الجزابر
الصحراء
ٌومً
 – 2قسنطٌنة – وهران
للطٌران
 – 1قسنطٌنة – الجزابر
ٌومً
اٌكو اٌر
 – 1قسنطٌنة – الجزابر
ٌومً
الخلٌفة للطٌران

بداٌة االستؽبلل
فٌفري 1963

1999 / 10 / 06
1999 / 09 / 05
1999 / 09 / 22
1999 / 11 / 27
1999 / 08 / 09

المصدر :مذكرة مطار محمد بوضٌاؾ قسنطٌنة ،النفوذ المجالً و الدور المستقبلً ،ص . 47

 -1-3-1-1- IIIالمكانة اإلقلٌمٌة و الوطنٌة الممٌزةٌ :حتل مطـار قسنطٌنة مكانة رٌادٌة على
مستوى مطارات المنطقة الشمالٌة الشرقـٌة باحتكاره لجل النشاطات الجوٌة فً المنطقـة (جدول رقم
 )29باستثناء نقل المسافرٌن التً تصل نسبته إلى  % 48,18إال أن النسبة المتبقٌة هً موزعة على
باقً المطارات اإلقلٌمٌة الستة.
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جدول رقم29:
نـــوع الـنـشـاط

حركة المسافرٌن
حركة الشحن ( الصادرات
 /الوارادات)
حركة البرٌد
حركة الطابرات

النـشـاط الـجــوي لـمـطـار قـسـنـطـٌنـــة
نسبـة االحتكـار
الـرتبـة
االقلٌمً ( ) %

نسبـة االحتكـار
الوطنً ( ) %

الـرتبــــة

% 48,18

األولى

%8,48

الثـالثـة

% 56,11

األولى

30,60

الـثـانـٌـة

67,96
56,11

األولى
األولى

33,57
16

الـثانـٌة
الـثـالـثة

المصدر :إنطبلقا من مذكرة مطار محمد بوضٌاؾ قسنطٌنة ،النفوذ المجالً الحالً والدور المستقبلً ،ص61-59

أما على المستوى الوطنً فٌحتل المطار إما المرتبة الثانٌة بعد مطار العاصمة الذي ٌحتكر أعلى النسب
فً النشاط المطاري فً الببلد دون منازع و إما المرتبة الثالثة التً تنافسه فً ذلك مطار السانٌة بوهران
الدولً.
 -2-1- IIIالبرٌد و االتصاالت ( :)1أهم خدمة ذات طابع تجاري ،قطاع البرٌد و االتصاالت ٌقدم من
خبلل خدماته المتعددة إمكانٌة التواصل و الترابط بٌن مختلؾ المتعاملٌن االقتصادٌٌن .و هو بذلك مإشر
مهم فً معرفة مستوى التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة .من أهم نشاطات هذا القطاع:
 نقل و توزٌع المراسبلت و الطرود البرٌدٌة.
 مختلؾ العملٌات المالٌة مع البنوك ،الصندوق الوطنً للتوفٌر و االحتٌاط ،الخزٌنة ،صندوق التقاعد،
باإلضافة إلى الحواالت البرٌدٌة و الصكوك البرٌدٌة.
 بٌع الطوابع الضرٌبٌة و البرٌدٌة.
 وضع شبكات الهاتؾ من صٌانة ،ربط و فوترتها.
 -1-2-1- IIIالبرٌد :تتوزع فً المجال  54وحدة برٌدٌة بمستوٌات هٌراركٌة كما ٌلً:
 – 1المكاتب البرٌدٌة  : Bureaux plein exerciceعددها  26مكتب تضمن مختلؾ العملٌات
البرٌدٌة و االتصاالت  .كل مقر بلدٌة ٌتواجد بها مكتب أو اثنٌن ما عدا بلدٌة بنً حمٌدان
 – 2وكاالت البرٌد  : Agence postaleبعدد  14وكالة تتوزع فً التجمعات السكانٌة الرٌفٌة
الصؽٌرة ألجل ضمان أبسط خدمة .و هً تعمل أٌضا وسٌط رابط بٌن الزبون و المكاتب البرٌدٌة.
 – 3قباضات التوزٌع  : Recette de distributionعددها  ،7لها نفس مهام المكاتب و هً
تتواجد فً التجمعات الصؽٌرة التً تفتقد إلى الصنفٌن السابقٌن.
...............................................................................................................
(1)- Direction de la Planification et de l’Aménagement de Territoire, monographie de la
wilaya de Constantine 2000, p326-332 (traité).
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 – 4الشبابٌك الملحقة  : Guichet annexeتتوفر الوالٌة على  7شبابٌك ملحقة تتواجد كلها فً
بلدٌة قسنطٌنة.
 -5المراكز البرٌدٌة :عددها  6و هً القلب األساسً للهٌاكل البرٌدٌة ،متمركزة جمٌعها فً بلدٌة
قسنطٌنة ،كل واحدة منها لها مهامها الخاصة و دورها ٌنشط على مستوى إقلٌمً خارج الوالٌة:
 مركز إقلٌمً للمحاسبة و الحواالت.
 مركز إقلٌمً للصكوك البرٌدٌة.
 مركز إقلٌمً لصٌانة العتاد البرٌدي.
 مركز لنقل الطرود.
 مركز لصندوق الوطنً للتوفٌر و االحتٌاط.
 مركز إقلٌمً لفرز المراسبلت.
مستوى التؽطٌة :متوسط التؽطٌة البرٌدٌة فً والٌة قسنطٌنة قدرت بـ  15.370نسمة لكل وحدة
برٌدٌة ،حٌث ٌعمل عامل الكثافة السكانٌة و مساحة البلدٌات و تركز السكان فً المراكز الحضرٌة
دورا كبٌرا فً توزٌع وحدات هذا القطاع.
حٌث تعرؾ بلدٌات أوالد رحمون  ،عٌن عبٌد ،و ابن زٌاد تؽطٌة جٌدة (جدول رقم  ،)30إذ ال
ٌتعدى معدل التؽطٌة فً هذه البلدٌات الـ  6.000نسمة و هً أقل من المعدل الوالبً
جدول رقم30:
البلدٌة
معدل
التغطٌة

مـستـوى التـؽطٌـة البرٌدٌـة فـً بلدٌـات والٌـة قـسنطٌنـة

قسنطٌنة

حامة
بوزٌان

ابن
بادٌس

زٌغود
ٌوسف

دٌدوش
مراد

الخروب

عٌن
عبٌد

بنً
حمٌدان

أوالد
رحمون

عٌن
سمارة

مسعود
بوجرٌو

ابن زٌاد

21.950

15.350

14.220

10.700

8.920

19.260

5.530

8.360

5.330

25.650

8.160

5.380

Source : D.P.A.T, Monographie de Constantine 2000, p328

 -2-2-1- IIIاالتصاالت :عرؾ قطاع االتصال فً الوالٌة تؤخرا ملحوظا ما بٌن 1994 – 1980
خبلل هذه المرحلة لم تعرؾ الطاقة االستٌعابٌة للمراكز الهاتفٌة سوى زٌادة ٌقدر بـ  4000خط فقط،
لٌصل نهاٌة  1994إلى طاقة إجمالٌة قدرت بـ  42.000خط لكل الوالٌة.
فلقد شهد القطاع تخرٌبا فً تجهٌزاته أثناء العشرٌة السوداء التً مرت بها الببلد ،مما أدى إلى تؤزم
الوضع أكثر فؤكثر ،كما عرؾ انخفاض فً الزبابن بفضل إدخال شبكة الهاتؾ النقال الذي أدى إلى
تخلً المواطنٌن عن وسٌلة الهاتؾ الثابت ،العتبارات كثٌرة منها ارتفاع الفاتورة.
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خبلصة :من أجل معرفة مدى وفرة شبكة التجهٌزات القاعدٌة فً والٌة قسنطٌنة ،إرتؤٌنا أن نستعمل
طرٌقة الترتٌب التنازلً لمختلؾ الهٌاكل حسب ما ٌلً:
 طول الطرق - .كثافة الطرق لكل  1000نسمة - .عدد الهٌاكل القاعدٌة - .نسبة التؽطٌة. الكثافة الهاتفٌة - .عدد السكان لكل مقهى أنترنت - .عدد السكان لكل هاتؾ عمومً.فنتج لدٌنا  4فبات تم تجسٌدها على الخرٌطة الموالٌة( :خرٌطة رقم )30
من خبلل الخرٌطة نجد أن بلدٌة قسنطٌنة و البلدٌات التوابع تعرؾ عجزا فً الهٌاكل القاعدٌة ،نظرا
لعدد السكان الكبٌر بهذه البلدٌات و ضٌق مساحاته ،بٌنما نرى أنه كلما إتجهنا نحو البلدٌات
األطراؾ ،نجد أن الهٌاكل القاعدٌة رؼم بساطة نوعٌتها إال أنها تعرؾ تؽطٌة جٌدة و خدمة مضمونة
لسكان البلدٌات
خرٌطة رقم 30

والٌة قسنطٌنة :مستوى االكتفاء البلدي
من الهٌاكل القاعدٌة.

إكتفاء

نقص
0

 16كم

حُٜٔيٍ :حٗطالهخ ٖٓ حُٜٔلٞكش ٍهْ  3ك ٢حُِٔلن 23 ٙ

 -2- IIIالقـطـاع الفـالحً فً والٌـة قـسنطٌنـة:
ٌعتبر القطاع الفبلحً أحد الركابز الربٌسٌة و القطاع األول فً البنٌة االقتصادٌة ،باعتباره ٌتماشى و
االحتٌاجات الؽذابٌة للسكان.
 -1-2- IIIقطاع ٌعرف ارتفاع فً الٌد العاملة( :جدول رقم ٌ )31حتل قطاع الفبلحة مكانة
استراتٌجٌة فً اقتصاد الوالٌة ،لٌس فقط ألجل الؽذاء و إنما لما ٌوفره من مادة أولٌة للصناعة
( الصوؾ ،الجلود ،)..،و فرص عمل لعدد كبٌر من الفبة النشطة.
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تطور الٌد العاملة فً قطاع الفبلحة فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة
جدول رقم31:
عٌن مسعود ابن
أوالد
بنً
عٌن
زٌغود دٌدوش
ابن
حامة
الخروب
السنة قسنطٌنة
عبٌد حمٌدان رحمون سمارة بوجرٌو زٌاد
بوزٌان بادٌس ٌوسف مراد
460
326 318
521
817 1224 1026
440 920 908 1069
2713 1987
3343 1998

744

715 1206 1090

1468

1057 1589

783

427

420

1800

Source : le schéma directeur de développement agricole de la wilaya de Constantine, Janvier 2002

كما هو موضح فً الجدول عرفت الوالٌة ارتفاع فً الٌد العاملة الفبلحٌة ،حٌث كان سنة ٌ 1987قدر بـ
 10742عامل لٌصل حسب إحصاء  1998إلى  14.642عامل ،و قد مس هذا االرتفاع جمٌع بلدٌات
والٌة قسنطٌنة باستثناء بلدٌة حامة بوزٌان التً انخفض فٌها العدد من  1069عامل سنة  1987إلى
 744عامل خبلل آخر إحصاء.
 -2-2- IIIالوضعٌة العقارٌة الزراعٌة :تمتد والٌة قسنطٌنة على مساحة  222.910هكتار منها
 % 89,08صالحة للزراعة ؼٌر أن ما هو مستؽل تقدر مساحته  127.840هكتار ،أي ما ٌمثل
 % 64,38من المساحة الزراعٌة و  % 57,35من المساحة اإلجمالٌة للوالٌة حسب الجدول الموالً:
جدول رقم32:
المساحة
الزراعٌةاالجمالٌة
S.A.T.

الوضعٌة العقارٌة لوالٌة قسنطٌنة
المساحة
الزراعٌة
المستغلة
S.A.U.

127.840
198.570
 % 89,08من % 64,38
S.T.W
من S.A.T.
المصدر:انطبلقا من

مراعً

المساحات
المسقٌة

70.370
% 35,62
من S.A.T.

1.720
% 1,35
من S.A.U.

المساحة
الغابٌة

المساحة غٌر
منتجة

7.370
16.970
 % 761من % 3,31
S.T.W
من S.T.W.

المساحة
اإلجمالٌة
S.T.W.

222.910
% 100

le schéma directeur de développement agricole de la wilaya de constantine,
Janvier 2002, p 28.

فً حٌن تحتل المراعً الرتبة الثانٌة من حٌث المساحة المقدر نسبتها  % 35,62من المساحة الزراعٌة
اإلجمالٌة أو  % 31,73من المساحة اإلجمالٌة للوالٌة ،و تبقى نسبة  % 11تقتسمها الؽابات مع
األراضً ؼٌر المنتجة.
 -3-2-IIIاالنـتـاج الـزراعً:

 1-3-2-IIIالهٌكلة الزراعٌة :سٌطرة القطاع الخاص
تتواجد فً والٌة قسنطٌنة  6246مستثمرة منها  4641مستثمرة تعود للقطاع الخاص ٌستؽل مساحة
زراعٌة قدرها  134.436هكتار(جدول رقم  .)33تتوزع على المجاالت البلدٌة كما ٌلً:
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جدول رقم33:
الـبـلـدٌــة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد
المـجـمـوع

توزٌع القطاع الخاص الفبلحً فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة
عدد المستثمرات مساحة األراضً( الهكتار)  %من إجمالً مساحة البلدٌة القابلة للزراعة
90,41
11.543
277
61,01
4.196
437
71,64
19.376
45
78,20
17.282
1026
61,60
6.703
110
53,68
11.983
116
70,35
19.009
880
81,20
10.350
764
54,24
10.737
88
74,50
8.945
100
54,34
5.911
584
58,01
8.401
214
67761
134.436
4641

Source : le schéma directeur de développement agricole de la wilaya de Constantine, Janvier 2002, p 38.

كما هو مبٌن فً الجدول أكبر عدد للمستثمرات الفبلحٌة للقطاع الخاص تتواجد ببلدٌة زٌؽود ٌوسؾ
 1026مستثمرة ما تمثل نسبة  % 22,11من مجموع المستثمرات الخاصة فً الوالٌة وأضعؾ تواجد
للقطاع الخاص نجده فً بلدٌة ابن بادٌس بـ  45مستثمرة خاصة ،لكنها تحتل مساحة زراعٌة كبٌرة
مقارنة مع المساحات الخاصة فً البلدٌات األخرى .أما بمقارنة المساحات الزراعٌة التً ٌحتلها القطاع
الخاص مع القطاع العام ،فهو ٌسٌطر على ما ٌفوق الـ  % 50من المساحة البلدٌة القابلة للزراعة ،و
ٌصل إلى سٌطرة  % 90,41منها فً بلدٌة قسنطٌنة وحدها و هذا راجع إلى أبعاد تارٌخٌة تعود للعهد
العثمانً.
 -2-3-2-IIIإستغالل األراضً الزراعٌة فً الوالٌة :تحتل األراضً الزراعٌة المستؽلة نسبة
 % 64,38من إجمالً المساحة الزراعٌة ،منها  % 52,81مخصصة لزراعة الحبوب الشتوٌة (جدول
رقم  )34و  % 39,7للعطال ،أما الزراعات األخرى فتتوزع فً نسب صؽٌرة كما هو فً الجدول
الموالً:
جدول رقم34:
االستؽبلل الزراعً
لؤلراضً الفبلحٌة فً والٌة
قسنطٌنة

-

الـمــحـاصـٌــــل
الحبوب الشتوٌة
العطال
الخضروات
األعبلؾ
البقول الجافة
األشجار المثمرة
الـمـجــمــــوع

المساحة بالهكتار
67.500
50.780
4.280
2.500
1.597
1.156
127.813

 %من المساحة
% 52,81
%39,73
% 3,35
% 1,96
% 1,25
% 0,90
% 100

Source : le schéma
directeur de développement agricole de la wilaya de constantine, Janvier 2002, p 44-45.
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 -3-3-2- IIIنـشـاط فـالحـً غٌـر متـخصـص :تتمٌز بلدٌات والٌة قسنطٌنة بعدم وجود تخصص
معٌن فً نشاطها الفبلحً ،أي أن نشاط واحد ٌطبع جمٌع البلدٌات ( زراعة الحبوب و تربٌة المواشً
سواء البقر أو الؽنم) باستثناء بلدٌة حامة بوزٌان التً تنتشر بها زراعة األشجار المثمرة و الخضروات
بفضل مناخها المحلً المتمٌز (جدول رقم :)35
جدول رقم35:

البلدٌة
-

التخصص الفبلحً لبلدٌات والٌة قسنطٌنة

قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

النشاط الفبلحً المسٌطر
حبوب و تربٌة البقر.
أشجار مثمرة و خضروات.
حبوب و خضروات.
حبوب و تربٌة البقر.
" " .
"
" " .
"
حبوب و تربٌة الؽنم.
حبوب و تربٌة البقر.
حبوب و تربٌة الؽنم.
حبوب.
حبوب.
حبوب و تربٌة الؽنم.

Source : le schéma directeur de développement agricole de la wilaya de constantine, Janvier
2002, p 44-45.

 -4-2-IIIاإلنتاج الحٌوانً:
 -1-4-2-IIIإنتاج المواشً :تتوفر الوالٌة حسب المخطط الربٌسً لتنمٌة القطاع الفبلحً الصادر عن
مدٌرٌة الفبلحة سنة  ،2002على  171.320رأس توزع بٌن البقر  42.320رأس بنسبة
 % 24,70و الؽنم بـ  124.500راس بنسبة  % 72,67و الماعز بؤقل عدد  4.500رأس أي ما ٌمثل
نسبة  ( % 2,63جدول رقم  10فً الملحق ص .)19
و تتمٌز بلدٌة ابن بادٌس بتربٌتها لـ  33.500رأس من الماشٌة مسٌطرة بذلك على نسبة  % 19,55من
الماشٌة فً والٌة قسنطٌنة ،كما تعرؾ سٌطرة لنوعٌن من الرإوس على مستوى الوالٌة هما :البقر
بنسبة  % 12,05بعد بلدٌة زٌؽود ٌوسؾ بـ  % 12,52و تربٌة الؽنم بنسبة . % 22,49
أما أهم إنتاج لنوع الماعز ٌتواجد فً بلدٌة زٌؽود ٌوسؾ بـ  % 17,87من هذا النوع فً الوالٌة.
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أما البلدٌة التً تعرؾ أضعؾ رإوس المواشً فً الوالٌة فتتمثل فً بلدٌة مسعود بوجرٌو بـ 8.890
رأس أهم إنتاجها فً الوالٌة ٌتمثل فً الماعز بنسبة  .% 13,78فً حٌن ال تعرؾ إنتاج جٌد فً
النوعٌن البقر (  )% 5,13و الؽنم ( .) % 4,90
 -2-4-2-IIIتربٌة الدواجن :إنتاج اللحوم البٌضاء و البٌض فً الوالٌة ال ٌؽطً السوق االستهبلكٌة
المحلٌة فبإنتاج  16.284قنطار من اللحوم البٌضاء ال ٌوفر سوى  % 19من االحتٌاجات المحلٌة و إنتاج
 30,773ملٌون بٌضة ال تؽطً سوى  % 36من االحتٌاجات .و هذا ٌعنً أن الطاقة اإلنتاجٌة الكلٌة فً
الوالٌة المقدرة بـ  1.565.400لم تستؽل منها سوى  % 43فقط ( جدول رقم  11فً الملحق ص .)20
و ٌعود الضعؾ فً استعمال الطاقة الحقٌقٌة لهذا النوع من التربٌة إلى جملة من األسباب منها:
 ؼبلء عوامل اإلنتاج. عدم استعمال تقنٌات اإلنتاج. تؽطٌة صحٌة ضعٌفة. ضعؾ اندماج مختلؾ نشاطات تربٌة الدواجن.أما على مستوى البلدٌات ،نجد بلدٌة قسنطٌنة تسٌطر على نسبة  % 40,45من اإلنتاج الوالبً للحوم
البٌضاء ،تلٌها بلدٌة ابن زٌاد بنسبة  .% 16,65و من جانب إنتاج البٌض تحتل بلدٌة عٌن عبٌد المركز
األول فً الوالٌة بـ  % 27,21تلٌها بلدٌة قسنطٌنة بـ .% 20,69
أما أضعؾ إنتاج تتمٌز به بلدٌة ابن بادٌس بـ  % 0,13بالنسبة للحوم و  % 0,42بالنسبة للبٌض.
أما بلدٌة مسعود بوجرٌو هً ال تتوفر على هذا النشاط.
 -3-4-2-IIIتربٌة النحلٌ :تمٌز هذا النوع من النشاط بضعفه فً الوالٌة من جانب تؽذٌته نظرا لنقص
الؽابات ،المراعً و الشجار المثمرة (الجدول رقم  12فً الملحق ص  ،)20إذ ال ٌستطٌع تؽطٌة السوق
المحلٌة من العسل إال بنسبة  % 8,4باإلضافة إلى المشاكل التقنٌة التً ال تشجع أبدا تطور هذا النشاط
فً الوالٌة (.)1
الخبلصة :إن عرض حالة القطاع الفبلحً فً الوالٌة لٌس ألجل سرد ما هو موجود بقدر ما هو من
أجل معرفة إمكانٌات البلدٌات فً النهوض بهذا القطاع و إدماجه فً مسٌرة التنمٌة المحلٌة فً البلدٌة إلى
جانب القطاعات األخرى.
..................................................................................................................
(1) DIRECTION DE L’AGRICULTURE, le schéma directeur de développement agricole
de la wilaya de constantine, Janvier 2002, p 50 ( traité).
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لهذا الؽرض ،تمت محاولة منا فً معرفة مدى سعً البلدٌات إلى النهوض بهذا القطاع من خبلل
المجهودات المبذولة فً استؽبلل جمٌع اإلمكانات المتوفرة للوصول إلى إنتاج ٌفً بمتطلبات
السوق االستهبلكٌة البلدٌة ،فقمنا بحصر المإشرات التً رأٌنا أنها معبرة على الفكرة التً
نرٌدها .هذه المإشرات هً:
 نسبة مساحة المستؽلة فً زراعة الحبوب. نسبة مساحة المساحة المستؽلة فً زراعة األشجار المثمرة. نسبة مساحة المساحة المخصصة لزراعة الخضروات. مردود الهكتار الواحد من الحبوب. مردود الهكتار الواحد من األشجار المثمرة . مردودٌة األراضً من الخضر( ق/هكتار). نسبة رإوس البقر. نسبة رإوس الؽنم. نسبة رإوس الماعز. نسبة الحٌوانات المنتجة للحوم الحمراء. نسبة الدجاج إلنتاج البٌض. نسبة الدجاج إلنتاج اللحم. نسبة إنتاج البٌض. نسبة إنتاج اللحم األبٌض. نسبة استؽبلل الطاقة الحقٌقٌة إلنتاج اللحوم البٌضاء. نسبة استؽبلل الطاقة الحقٌقٌة إلنتاج البٌض.فنتجت لنا الخرٌطة ( رقم  )31من  5فبات ممثلة كما ٌلً:
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خرٌطة رقم 31

بلدٌات والٌة قسنطٌنة :أحسن قوة إنتاجٌة فعلٌة
فً قطاع الفالحة

أحسن قوة إنتاجٌة فعلٌة

أضعف قوة إنتاجٌة فعلٌة
0

 16كم

حُٜٔيٍ :حٗطالهخ ٖٓ حُٜٔلٞكش ٍهْ  4ك ٢حُِٔلن 24 ٙ

أحسن قوة إنتاجٌة فعلٌة نعنً بها أحسن استؽبلل للموارد المحلٌة الفبلحٌة حٌث نمٌز:
الفبة األولى :تتمثل فً بلدٌتً قسنطٌنة و بلدٌة عٌن عبٌد اللذان لم ٌدخرا مجهودا فً الوصول إلى اكتفاء
محلً من منتوجات الفبلحة كما أنهما استؽبل مقارنة مع البلدٌات األخرى أقصى طاقة إنتاجٌة لدٌهما.
الفبة الثانٌة :متكونة من البلدٌات :الخروب ،حامة بوزٌان ،ابن زٌاد ،بنً حمٌدان و زٌؽود ٌوسؾ.
تتمٌز هذه الفبة باالستؽبلل الجٌد من األراضً الزراعٌة و مردودٌتها مثل الخروب و ابن زٌاد أو من
حٌث رإوس المواشً مثل زٌؽود ٌوسؾ أو من حٌث مردودٌة األراضً و تربٌة الدواجن و النحل مثال
بلدٌتا حامة بوزٌان و بنً حمٌدان.
الفبة الثالثة :بلدٌة دٌدوش مراد و أوالد رحمون ،ال تعرؾ هاتٌن البلدٌتٌن مجهودات حقٌقٌة تجاه هذا
القطاع رؼم ما تعرفه من المساحات الواسعة لزراعة الحبوب و تربٌة المواشً إال أنهما ٌعرفان تقصٌر
من حٌث تربٌة الدواجن الذي ال تتعدى استؽبلل الطاقة اإلنتاجٌة الحقٌقٌة لدٌهما  .% 20مما ٌجعلهما
تترتبان ضمن الفبة التً ال تنتج جٌدا فً الوالٌة.
الفبة الرابعة :تمثلها بلدٌة ابن بادٌس هذه البلدٌة التً تزخر بالمساحات الشاسعة لزراعة الحبوب
مردودٌة أراضٌها ،إلى جانب ؼناها بالثروة الحٌوانٌة خاصة من البقر و الؽنم على مستوى الوالٌة ،إال
أنها تفتقر إلى نشاطً تربٌة النحل والدواجن و كذلك األمر بالنسبة لبلدٌة عٌن سمارة.
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الفبة الخامسة و األخٌرة  :تمثلها بلدٌة مسعود بوجرٌو تتمٌز هذه البلدٌة بالفقر فً هذا القطاع رؼم ما
تتمٌز به أراضٌها من المردودٌة الممتازة على مستوى الوالٌة ،فهً تحتل المرتبة األولى من حٌث
مردودٌة زراعة الخضروات و أٌضا الحبوب إلى جانب تربٌة الماعز إال أنها تفتقر إلى باقً العناصر
األخرى مع انعدام نشاط تربٌة الدواجن و النحل فً هذه البلدٌة.

 -3-IIIقـطـاع الـصـنـاعة :هٌكلة صناعٌة ثقٌلة
تتوفر والٌة قسنطٌنة على قاعدة صناعٌة كبٌرة تضم مختلؾ المركبات الصناعٌة إلى جانب عدد من
الوحدات المتوسطة و الصؽٌرة .و الشًء المبلحظ على طبٌعة الصناعة فً الوالٌة أنها متنوعة أهمها:
 -1-3-IIIالصناعات الثقٌلة :التً اكتسبتها خبلل السبعٌنات و الثمانٌنات أثناء تنفٌذ الدولة لسٌاستها
التصنٌعٌة .و أهم هذه الصناعات حسب نوعٌتها تتمثل فً:
الصناعات البتروكٌماوٌة :تتمثل فً المإسسات:


المإسسة الوطنٌة للؽاز الصناعً .E.N.G.I.

 المإسسة الوطنٌة للتوزٌع نفطال .N.A.F.T.A.L.
الصناعات المٌكانٌكٌة:
 المإسسة الوطنٌة إلنتاج العتاد الفبلحً – مركب المحركات و الجرارات – C.M.T ,
E.N.P.M.A.
 المإسسة الوطنٌة لآلالت الصناعٌة – وحدة المخارط و الفرازات – U.T.E, E.N.P.M.O.
 المإسسة الوطنٌة للعتاد األشؽال العمومٌة– وحدة المضاؼط و الرصاصات– C.C.A,
E.N.M.T.P
 المإسسة الوطنٌة لعتاد األشؽال العمومٌة – مركب الجارفات و الرافعات – C.P.G,
E.N.M.T.P
 المإسسة الوطنٌة لعتاد الرفع – مركب آلٌات الرفع – .C.C.E, S.N.M.N.
الصناعات الؽذابٌة:
 مإسسة رٌاض بكل وحداتها E.R.I.A.D.
 مإسسة حلٌب نومٌدٌا O.R.LAIT.
 معمل المشروبات. E.M.I.B.
صناعة مواد البناء:
 مإسسة المواد الحمراء للشرق – مصنع – E.P.R.E.
 المإسسة الوطنٌة لئلسمنت – مصنع االسمنت – E.R.C.E.
 المإسسة الوطنٌة لئلسمنت – الكلس المابً – E.R.C.E.
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 المإسسة الجهوٌة للخزؾ – مربعات الخزؾ – E.C.E.
 المإسسة الوطنٌة للحصى – المحاجر الكبرى E.N.G. -
الصناعات التحوٌلٌة:
 الشركة الوطنٌة للتبػ و الكبرٌت – مركب التبػ – S.N.T.A.
 شركة الزجاج للشرق – الزجاج البصري – S.O.V.E.S.T.
 صناعة المواد الصٌدالنٌة S.A.I.D.A.L.
 صٌدال لئلنتاج
 صٌدال للتوزٌع بالجملة لؤلدوٌة DIGROMED
 مخبر التحالٌل LABO
الصناعة النسٌجٌة :تتمثل أساسا فً المإسسة الوطنٌة للنسٌج .COTITEX
 -2-3-IIIالمناطق الصناعٌة و مناطق النشاطات التجارٌة فً الوالٌة:
-1-2-3-III

المناطق الصناعٌة :هً قطع أرضٌة وقع االختٌار علٌها أو اقترحت فً إطار

المخططات التوجٌهٌة للتهٌبة و التعمٌر لتستقبل بناٌات ؼٌر تلك التً تخصص للسكن و هً ذات
طابع صناعً محض ،تعكسه مورفولوجٌة البناء و التجهٌزات الداخلٌة الموجهة للعملٌة اإلنتاجٌة(.)1
فً والٌة قسنطٌنة توجد  3مناطق صناعٌة موزعة على ثبلث بلدٌات :قسنطٌنة ،ابن بادٌس و
دٌدوش مراد .و تعتبر الطرؾ لبلدٌة ابن بادٌس أكبر منطقة صناعٌة فً الوالٌة بمساحة تقدر بـ
 447هكتار ،تلٌها المنطقة الصناعٌة دٌدوش مراد بـ  120هكتار و المنطقة الصناعٌة لقسنطٌنة هً
أصؽرهم بـ  66هكتار.
 -2-2-3- IIIمناطق النشاطات التجارٌة :هً قطع أرضٌة وقع االختٌار علٌها أو اقترحت فً إطار
المخططات التوجٌهٌة للتهٌبة و التعمٌر ،لتستقبل بناٌات لٌست من النمط السكنً ،و لكن ذات طابع
إنتاجً تجاري أو خدماتً...و هً ال ترتقً إلى رتبة المناطق الصناعٌة من حٌث حجم الوحدات
اإلنتاجٌة (المساحة ،الهٌاكل و اإلنتاج) (.)2

...............................................................................................................
( -)2(– )1نوري هجٌرة ،عواجه رٌاض و قلمامً حنان ،والٌة قسنطٌنة االستثمار الخاص بٌن التهٌبة و اقتصاد
السوق ،مذكرة تخرج فً التهٌبة اإلقلٌمٌة ،معهد علوم األرض ،جامعة قسنطٌنة  ،1996ص  ،144ص  146على
التوالً.
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تضم الوالٌة  10مناطق للنشاط التجاري  Z.A.C.موزعة على ثمانٌة بلدٌات ،تتمٌز بالمساحات
الصؽٌرة أكبرها منطقة النشاط الرمال ببلدٌة قسنطٌنة مساحتها  80هكتار و أصؽرها منطقة النشاط
ببلدٌة ابن زٌاد -1-بمساحة  1,4هكتار .بٌنما تنعدم فً كل من أوالد رحمون و بنً حمٌدان.
 -3-3-IIIالثقل الصناعً لبلدٌات والٌة قسنطٌنة :إن وجود صناعات مختلفة فً الوالٌة له داللة
جٌدة على مستوى االقتصاد المحلً الوالبً لكن معرفة توطنه المجالً بتركزه فً بلدٌات و انعدامه
فً بلدٌات أخرى له داللة لٌس فقط من الناحٌة االقتصادٌة و إنما أٌضا من حٌث التفاوت البلدي و
االختبلل المجالً فً الوزن المحقق من حٌث الجاذبٌة الصناعٌة و االستثمارٌة فً البلدٌات.
من أ جل الوصول إلى ذلك اعتمدنا على طرٌقة إحصاء كل المإشرات الصناعٌة المتوفرة لدٌنا و رأٌنا
أنها تعبر و لو بجزء بسٌط عن حقٌقة التصنٌع فً البلدٌات ووزنه فً الوالٌة.
تتمثل مإشرات الثقل الصناعً فً :
 نسبة العمالة الصناعٌة فً البلدٌة.
 نسبة عمال الصناعة فً البلدٌة بالنسبة لعمال الصناعة فً الوالٌة.
 عدد المإسسات الصناعٌة التابعة للقطاع العام.
 حجم التشؽٌل الصناعً فً القطاع العام.
 مساحة المناطق الصناعٌة و مناطق النشاطات التجارٌة.
 نسبة تجهٌز المناطق الصناعٌة و النشاطات التجارٌة.
 نسبة القطع المسلمة.
 عدد المشارٌع االستثمارٌة للقطاع الخاص فً البلدٌات.
 الؽبلؾ المالً لمشارٌع االستثمار للقطاع الخاص ( ملٌون دج ).
نتجت لنا خرٌطة الثقل الصناعً التالٌة ( خرٌطة رقم :) 32
الثقل الصناعً للبلدٌة ٌتمٌز بما هو موجود من مإسسات عامة و خاصة و اٌضا من درجة جذب
لبلستثمار الخاص من حٌث المإسسات و حجم الؽبلؾ المالً االستثماري باالضافة على ما مدى
تهٌبة المناطق المستقبلة لبلستثمار ،مما قد أعطى لنا صورة نوعا ما ال توافق ما نسمعه أو نعلمه عن
البلدٌات ،لكن الواقع االحصابً ان هناك بلدٌات تتمتع بجاذبٌة و قابلٌة للنشاط الصناعً ال ٌوافقه
واقع .
مثال ذلك بلدٌة مسعود بوجرٌو و بلدٌة أوالد رحمون ،هذه األخٌرة هً من البلدٌات التً لها مردود
مالً من النشاط االقتصادي مرتبة فً المرتبة الرابعة على مستوى الوالٌة ،لكن هذا المردود ٌاتٌها
من توطن القطاع العام بهذه البلدٌة بٌنما نجدها تفتقر إلى منطقة استقبال لبلستثمارات ،بٌنما بلدٌة
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مسعود بوجرٌو و المعروؾ عنها بالعجز المالً الدابم لكن مدى محاوالتها فً توفٌر شروط
االستثمار الخاص ٌفوق البلدٌة السابقة ،مما ٌجعلها تتصدر فبتها األخٌرة.
أما بلدٌة بنً حمٌدان ،فهً بلدٌة فقٌرة من كل النواحً االقتصادٌة من تجهٌزات و موارد و عمالة
صناعٌة و اٌضا ال ٌوجد استثمار خاص بهذه البلدٌة و ال اجواء استقباله.
فً حٌن تترتب بلدٌة قسنطٌنة فً المرتبة األولى من حٌث الثقل الصناعً بها مع بلدٌة عٌن سمارة.
الفبة الثانٌة :و تتمثل فً البلدٌات التوابع الخروب ،حامة بوزٌان ،دٌدوش مراد و ابن بادٌس.
الفبة الثالثة :تتكون من بلدٌات مقرات الدوابر :عٌن عبٌد ،زٌؽود ٌوسؾ و ابن زٌاد.

خرٌطة رقم 32 :

ٚال٠خ لغٕطٕ١خ :اٌضمً اٌظٕبػٌٍ ٟجٍذ٠بد

ثقل صناعً كبٌر

ثقل صناعً ضعٌف

خالصة :فوارق فً المإهالت االقتصادٌة:
تتمٌز بلدٌات والٌة قسنطٌنة بمإهبلت تنموٌة مختلفة و بحصر وضعٌة الهٌاكل القاعدٌة و القوة
اإلنتاجٌة الفبلحٌة و الثقل الصناعً للبلدٌات ،نتجت لنا  4فبات تحصر البلدٌات من حٌث المإهبلت
االقتصادٌة ( خرٌطة رقم :) 33
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الفبة األولى :تنفرد بها بلدٌة قسنطٌنة بمإهل اقتصادي ممتاز ،إذ هً البلدٌة مقر الوالٌة.
الفبة الثانٌة  :تضم كل من بلدٌة الخروب ،بلدٌة زٌؽود ٌوسؾ و بلدٌة حامة بوزٌان و عٌن عبٌد هذه
البلدٌات لها مإهبلت كبٌرة من حٌث الهٌاكل أو الزراعة أو الصناعة.
الفبة الثالثة :تضم بلدٌات متقاربة إلى حد ما فً ما تحوٌه من مإهبلت اقتصادٌة و التً تختلؾ من
بلدٌة إلى أخرى و هً دٌدوش مراد ،ابن بادٌس ،أوالد رحمون ،عٌن سمارة و ابن زٌاد .
الفبة الرابعة :بلدٌات هذه الفبة تعتبر من البلدٌات الفقٌرة و الرٌفٌة ،و تتؤخر بلدٌة مسعود
بوجرٌو عن بنً حمٌدان فً الترتٌب ،بسبب وضعٌة القطاع الفبلحً المتردي بها.
خرٌطة رقم33 :

والٌة قسنطٌنة :المإهالت االقتصادٌة للبلدٌات

جٌدة

ٟؼ٤لش
0

 16كم

حُٜٔيٍ حٗطالهخ ٖٓ حُٜٔلٞكش ٍهْ  6ك ٢حُِٔلن 26 ٙ
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خــالصــة الـفـصــل:
ٌبدو أن استثمارات الدولة التً عرضنا طبٌعتها فً الفصل الثانً ،كان لها تؤثٌر على تنمٌة المجتمع
المحلً القسنطٌنً .كما خلق فوارق مجالٌة فً التنمٌة المحلٌة ،إذ ال تعرف البلدٌات مستوى تنمٌة
واحد ( الخرٌطة رقم  )34حٌث نمٌز ما ٌلً:
 تركز أحسن مستوى للتنمٌة فً بلدٌة قسنطٌنة بالدرجة األولى و بلدٌة الخروب بلدٌتٌن ذات
مستوى تنموي جٌد و درجة تجهٌز جٌدة ،كما تعرفان ضغط سكانً عالً و عوابد مالٌة ال
ٌستهان بها نتٌجة النشاطات االقتصادٌة على ترابٌهما.
 تتدرج التنمٌة المحلٌة إلى مستوى متوسط فً البلدٌات مقر الدوابر :حامة بوزٌان ،زٌغود
ٌوسف و عٌن عبٌد و عٌن سمارة الجناح الغربً الصناعً لدابرة الخروب ،لتخرج بلدٌة ابن
زٌاد من هذا الصنف و تنضم إلى مستوى أقل منه مع بلدٌات دٌدوش مراد و ابن بادٌس.
خرٌطة رقم 34

والٌة قسنطٌنة :مستوى التنمٌة فً البلدٌات

مستوى جٌد

0

مستوى ضعٌف

 16كم

 و تبقى دابما البلدٌات الهامشٌة ذات االقتصاد الرٌفً و مستوى تنمٌة بشرٌة و اقتصادٌة
ضعٌفة تحتل الفبة األخٌرة ،و ٌعود هذا التؤخر إلى تهمٌش الدولة لهذه البلدٌات و إٌثارها
بمبالغ استثمارٌة بسٌطة ال تفً مبدأ التوازن الجهوي فً عملٌات التوطٌن و أٌضا إلى احتكار
البلدٌات ذات الضغط السكانً العالً للمشارٌع الكبرى و أغلفة مالٌة ضخمة بحجة
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مطالب السكان رغم ما لها من موارد ال ٌستهان بها أضاعت خاللها حق البلدٌات الضعٌفة و
الفقٌرة من كل النواحً فً االستفادة من مساعدات الدولة.
كما أن تدخالت الدولة و مستوى التنمٌة المحلٌة التً وصلت إلٌها البلدٌات طرفً معادلة أنتجا
موارد مالٌة مختلفة بٌن البلدٌات و أن هذه الموارد ال توافق كثٌرا حقٌقة التنمٌة بها،
بل ستبرز لنا التناقض إن صح التعبٌر بٌن اإلمكانات المالٌة للبلدٌات و التً لعبت الدولة
بالخصوص طرف أساسً فً تكوٌنها و بٌن ما استخلصناه فً هذا الفصل.
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خـالصـة البـاب الثـانـً:
تمٌزت البلدٌة الجزابرٌة باتخاذ مشوار طوٌل من أجل التبلور اإلٌدٌولوجً والسٌاسً ومنحها المحفظة
الدبلوماسٌة لها كقاعدة أساسٌة فً الهرم اإلداري الجزابري و الناطق الرسمً باسم مواطنٌها أمام
السلطة المركزٌة،كما أنها المندوب اإلداري للدولة لدى مواطنً البلدٌة.
تتمتع بكل خصابص اإلدارة المحلٌة ،من الشخصٌة المعنوٌة أو االعتبارٌة الذي تإكده مختلف
التشرٌعات القانونٌة ،إلى الحرٌة فً اتخاذ القرارات و المبادرات ،حق التعاقد و أهلٌة اكتساب الحقوق
وتحمل المسإولٌات ،لها أجهزة و مهام ألداء دورها االجتماعً والخدمً و حتى االقتصادي.
و بالتالً و عبر مختلف التعدٌالت القانونٌة التً خص بها قانون البلدٌة ،فقد كلفت فً كل مرة بؤصعب
المهام و أكثرها تعقٌدا ومسإولٌة ألجل تحقٌقها و توفٌر احتٌاجات مواطنٌن عرفوا وٌالت الفقر و
اإلٌعاز من االستعمار.
ولهذا و قبل رمً الكرة التنموٌة للبلدٌات ،فقد تكفلت الدولة بتولً المهمة الكبرى للبناء الهٌكلً،
التنظٌمً ،االقتصادي و االجتماعً مكان البلدٌة أو المجموعة المحلٌة بصفة عامة ،التً لعبت أدوار
تنفٌذٌة بحثه فً تطبٌق سٌاسة الدولة منذ ظهور مٌثاق الجماعات المحلٌة سنة 1967م ( قانونً
البلدٌة و الوالٌة ).
شكل رقم:22

حٌث كان الدور األساسً للمجموعة المحلٌة هو تسٌٌر الشإون المحلٌة و لٌس تجهٌزها ( الشكل
رقم)22و بمٌزانٌة ضعٌفة ال تتعدى( 310 x 927دج )بالنسبة لقسم التسٌٌر سنة  1968و ألن عملٌة
التجهٌز فً الفترات األولى من االستقالل كانت عملٌة كبرى ،تكفلت بها الحكومة المركزٌة بتنفٌذها
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وفق مخططات تنموٌة وطنٌة هً المخطط الثالثً و المخطط الرباعً األول إلى غاٌة  1974ومنه
كان تموٌل التجهٌز على مستوى والٌات الجزابر فً تلك الفترة تتراوح بٌــن

(10 x 63,85

3

دج) سنة 1968م و  310 x 142,47دج سنة 1974م ،أٌن بدأ التطبٌق الفعـلً للبرامج البلدٌة
للتنمٌة على مستوى البلدٌات وتقسٌم األدوار التنموٌة الذي فرضه الواقع التنموي بٌن الدولة و
الجماعات المحلٌة ( جدول رقم  13فً الملحق ص .)28
وبذلك تبدأ عملٌة ضخ األموال على مستوى الجماعات المحلٌة وتبدأ عملٌة التجهٌز المحلً فً
التحرك و ٌرتفع تموٌله إلى  310x 1813دج سنة 1979م مقابل  310x 893دج فقط المخصص
للتسٌٌر.
بالمقابل كانت التنمٌة المحلٌة ببلدٌات والٌة قسنطٌنة متؤثرة بالمناخ التنموي الوطنً ،حٌث عرفت
عملٌات تموٌل التنمٌة المحلٌة انطالقة محتشمة خالل السنوات األولى من االستقالل (الشكل رقم ،)23
فباستثناء البرامج الخاصة الموجهة للمناطق األكثر تضررا أثناء حرب التحرٌر ٌنخفض التموٌل عند
تطبٌق المخطط الثالثً ( من 310 x 1 731دج إلى  310x 505دج أثناء المخطط )،
الشكل رقم23 :

لٌعاوداالرتفاع فً المخطط الرباعً األول 310x8 736دج وٌزداد التموٌل بمجًء المخطط الرباعً
الثانً و بداٌة تطبٌق الـ  P.C.D.خصٌصا للبلدٌات ( الشكل رقم ،)24لٌصل ذروته عند المخططٌن
الخماسٌٌن (  ) 1989-1980بمبلغ  610 x2 092,52دج ،و ألنالتنمٌة المحلٌة تتؤثر بالظرف الوطنً
فقد خفض من اإلنفاق المركزي نظرا للظروف السوداوٌة التً دخلت فٌها البالد ،لٌصل إلى 1 600
 610xدج ( جدول رقم  14فً الملحق ص  28بالنسبة للشكلٌن .)24/23
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شكل رقم24 :

استثمارات الدولة حققت ثروة محلٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة:ألنالبلدٌة الجزابرٌة كانت محطمة نهابٌا
ومجتمع أغلبٌته من الٌتامى و األرامل و معطوبً الحرب ،لم ٌكن سهال بإعادة اإلعمار ،لكنها نجحت
و لحد كبٌر.
فالتدخالت التنموٌة للدولة سواء عن طرٌق إرساء مشارٌع ضخمة أو ضخ أموال ألجل التنمٌة المحلٌة
قد خلق بنٌة تحتٌة ثقٌلة و ثروة مالٌة معتبرة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة  ،تركزت معظمها شماال ( %
 )80امتدادا من بلدٌة قسنطٌنة باتجاه بلدٌات دٌدوش مراد( الخرابط رقم  )37/36/35وجهة الغرب
بلدٌة عٌن سمارة) ( % 4التً كانت فً هذه الفترة كما هو الحال بالنسبة لبلدٌتا ابن زٌاد و مسعود
بوجرٌو تابعة لوالٌة مٌلة قبل التقسٌم اإلداري .1984
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خرٌطة رقم35 :

بلدٌات والٌة قسنطٌنة :نسبة الثروة البلدٌة لمتوسط
الفترة 1983 - 1982 – 1981

% 71,70
% 9,64
% 4,20 - % 4,34
% 2,68 –% 3,82
% 0,89
ال طظٞكَ ُي٘٣خ حُٔؼط٤خص
خرٌطة رقم36 :
بلدٌات والٌة قسنطٌنة :نسبة الثروة البلدٌة
لمتوسط الفترة 1986 - 1985 –1984

% 79,35
% 10,47
% 1,22 –% 3,31
% 0,20 - % 0,52
خرٌطة رقم37 :
بلدٌات والٌة قسنطٌنة :نسبة الثروة
البلدٌة لمتوسط الفترة 1997–1990

% 68,40
%9
% 4,15 - % 6,72
% 2,30 - % 2,66
% 1,30 - % 1,67
0

 32كم

% 0,39 - % 0,44
حُٜٔيٍ :حٗطالم ٖٓ حُـيحٍ ٍٝهْ  17-16-15ك ٢حُِٔلن 30-29 ٙ
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أما فً جهة الجنوب نجد بلدٌة عٌن عبٌد فقط تستؤثر بـ)  ( % 4من الثروة البلدٌة فً حٌن تعرف
باقً البلدٌات أقل نسبة.
و بمجًء التقسٌم اإلداري  ،1984ترتفع نسبة تركز الثروة البلدٌة فً والٌة قسنطٌنة حول المدٌنة
الحضرٌة األولى و هً بلدٌة قسنطٌنة )  ،( % 79,35كذلك بروز بلدٌة الخروب بتركز الثروة بها فً
هذه الفترة مقارنة مع الفترة السابقة لتقفز نحو )  ، ( % 10,47فً حٌن تبقى البلدٌات األخرى فً
نفس مستوى التركز المالً لكن هناك تراجع لبلدٌة عٌن عبٌد فً الجهة الجنوبٌة للوالٌة.
خالل الفترة التسعٌنٌة ،تنخفض نسبة تركز الثروة فً بلدٌة قسنطٌنة إلى )  ( % 68,40و بروز
تركز الثروة فً بلدٌات أخرى مثل حامة بوزٌان ،عٌن سمارة ،التٌن احتلتا المرتبة الثالثة بعد بلدٌة
الخروب ،وبروز بلدٌة أوالد رحمون كبلدٌة تتركز بها الثروة فً حٌن تتراجع بلدٌة عٌن عبٌدإلى ( %
) 1,67إلى مصف بلدٌة ابن بادٌس التً عرفت هً األخرى نموا فً ثروتها.
و إذا ما حللنا نصٌب الفرد فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة ،نجد أن هذا األخٌر قد عرف تطورا فً القٌمة
من  966,56دج للفرد فً السنوات (  )1983-1981إلى  123 337,33دج فً السـنـوات (-1984
 ( )1986الخرابط رقم )40 / 39 / 38 :لٌنخفض إلى  19 817,07دج للفرد فً السنوات التسعٌنٌة.
فبعد أن كان أحسن نصٌب للفرد ٌتركز فً البلدٌات الواقعة فً الشمال كما كان الحال فً تركز الثروة،
ٌنتقل بعد التقسٌم اإلداري 1984م نحو بلدٌة قسنطٌنة و البلدٌات التوابع لها.
وخالل الفترة (  ،) 1997 – 1990تبرز منطقة الجنوب باإلضافة إلى بلدٌة قسنطٌنة بؤحسن نصٌب
بعد بلدٌة عٌن سمارة التً فاق بها نصٌب الفرد فٌها كل مواطنً بلدٌات الوالٌة  19 817دج للفرد.
وبلدٌات مقر الدوابر فً الشمال ( زٌغود ٌوسف ،حامة بوزٌان و ابن زٌاد ) تتواجد فً الفبة الثالثة
حٌث ٌتراوح فٌها نصٌب الفرد بٌن  5332دجو  4773دج.
فً حٌن تتراجع بلدٌة عٌن عبٌد لٌنال الفرد فٌها أقل نصٌب فً والٌة قسنطٌنةإلى جانب مواطنً
بلدٌات دٌدوش مرادبنً حمٌدان و مسعود بوجرٌو تراوح بٌن3875دج و  3496دج للفرد الواحد
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خرٌطة رقم 38

بلدٌات والٌة قسنطٌنة :نصٌب الفرد من الثروة البلدٌة
لمتوسط السنوات 1983-1982-1981

 966.56ىؽ ُِلَى
 631.05-707.35ىؽ ُِلَى
 115.25 - 328.88ىؽ ُِلَى
 36.03ىؽ ُِلَى
ال طظٞكَ ُي٘٣خ حُٔؼط٤خص

خرٌطة رقم 39
بلدٌات والٌة قسنطٌنة :نصٌب الفرد من الثروة
البلدٌة لمتوسط السنوات 1986-1985-1984

 63 732.87ىؽ –  42 011.17ىؽ ُِلَى
 123 337.33ىؽ ُِلَى
 113 804.08ىؽ ُِلَى
 27 730.29ىؽ 20 447.40 -ىؽ ُِلَى
 17 469.45ىؽ –  10 708.83ىؽ ُِلَى

خرٌطة رقم 40

بلدٌات والٌة قسنطٌنة :نصٌب الفرد من الثروة
البلدٌة لمتوسط السنوات 1997 - 1990

 19 817.07ىؽ ُِلَى
 10 219.91ىؽ –  7 208.08ىؽ
ُِلَى
 5 332.41ىؽ –  4 773.42ىؽ ُِلَى
 3 875.33ىؽ –  3 496.97ىؽ ُِلَى
0

 32كم
حُٜٔيٍ :حٗطالم ٖٓ حُـيحٍ ٍٝهْ  17-16-15ك ٢حُِٔلن 30-29 ٙ
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إذا مما سبق ٌتضح لنا أن أحسن فترة تنموٌة تمر بها بلدٌات والٌة قسنطٌنة هً فترة الثمانٌنات من
حٌث ارتفاع نسبة الثروة فً البلدٌات مما جعل المواطن القسنطٌنً ٌحظى بؤحسننصٌب فً هذه الفترة
مقارنة بٌن الفترتٌن السابقة و الالحقة لها.
وهً أٌضا األساس للفترة الحالٌة أي من التسعٌنٌات إلى وقتنا الحاضر و ما التماٌز المجالً لتوزٌع
الثروة عبر بلدٌات والٌة قسنطٌنة ،سوى نتاج الجهود المحلٌة فً االستثمار فً هذه المكتسبات
من خالل (الخرٌطة رقم  ،)41نسجل كٌف أن لمعظم بلدٌات والٌة قسنطٌنة المإهالت التنموٌة الكبٌرة
وهو حال بلدٌتا زٌغود ٌوسف و عٌن عبٌد خاصة إآل أنهما ال ٌعدوان من البلدٌات الناشطة فً مجال
التنمٌة.
كما تشكل بلدٌات ابن بادٌس ،أوالد رحمون ،دٌدوش مراد ،حامة بوزٌان و ابن زٌاد حزاما مطوقا على
المركز الوالبً المتشكل من بلدٌة قسنطٌنة ،الخروب و عٌن سمارة ،و تبقى بلدٌتً بنً حمٌدان
ومسعود بوجرٌو فً أخر عربة القطار التنموي فً الوالٌة.
خرٌطة رقم 41

ٚال٠ـخ لـغٕط١ـٕخ :اٌـّـؤ٘ـالد اٌـزـّٕـ٠ٛخ
ٌٍجـٍـذ٠ـــبد
كبٌرة

ضعٌفة

0

 32كم

حُٜٔيٍ :حٗطالهخ ٖٓ حُٜٔلٞكش ٍهْ  8ك ٢حُِٔلن 31 ٙ

إذا بعد عودة االستقرار و األمن الوطنٌٌن:
كٌف كانت التنمٌة المحلٌة فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة؟ و كٌف وزعت األموال فً التجهٌز و التسٌٌر؟
من أٌن تحصل البلدٌات على التموٌل و أٌن تصرف ؟
هل كان للبلدٌات نفس الصورة؟ هل بقً للدولة الدور الرٌادي فً التنمٌة المحلٌة؟
هذا ما سنتطرق إلٌه فً الباب الثالث.
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الـبــاب الثــالث

المٌزانٌـة البلدٌـة و الـتنمٌة المحلٌة
فـً بلدٌات والٌة قسنطٌنة
الفصل األول :مٌزانٌة البلدٌة الجزابرٌة ،قراءة قانونٌة.
الفصل الثانً :التحلٌل المالً لمٌزانٌات بلدٌات والٌة
قسنطٌنة  – 2001/1999اإلٌرادات المالٌة-
الفصل الثالث :نفقات المٌزانٌة و التنمٌة المحلٌة فً
بلدٌات والٌة قسنطٌنة  2004-1998بٌن التجهٌز و
التسٌٌر
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مـقـدمــة:
بعد صدور الدستور سنة  1989الذي كرس التوجه الحر و سٌاسة اقتصاد السوق ،حٌث " صاحب هذا
االنتقال من اقتصاد مخطط ( موجه ) إلى اقتصاد حر ،إعادة النظر فً دور الدولة من خبلل منح
المركزٌة أكثر فً جانب اتخاذ القرارات و إعداد البرامج التنموٌة و خطط اإلنفاق العام على اعتبار أن
هذه األخٌرة مسإولة على االستجابة الحتٌاجات المواطنٌن" (.)1
" تماشٌا مع اإلصبلحات السٌاسٌة و االقتصادٌة و اإلدارٌة التً أقرتها الحكومة الجزابرٌة ،أصدرت
قانون البلدٌة (  ) 08-90و قانون الوالٌة (  ) 09-90سنة  1990لٌحددا مسارا جدٌدا فً التنظٌم
اإلداري المحلً و لٌواكب التحوالت الدولٌة و تؤثٌراتها على وظابؾ الدولة و ٌتماشى مع التنمٌة المحلٌة
" (.)2
" ؼٌر أن التكرٌس الفعلً لهذه الصبلحٌات الجدٌدة ،أصبح مرهون فً اإلستراتٌجٌة التنموٌة بمدى
توافر الموارد المالٌة الكافٌة من جهة وتسٌٌرها المالً و العقبلنً من جهة ثانٌة " (.)3
من هذا المنطلق سنجري تشخٌصا لموارد التموٌل المحلً فً مٌزانٌات بلدٌات والٌة قسنطٌنة وتقٌٌم
مدى نجاعتها و مردودٌتها فً التنمٌة المحلٌة سواء من حٌث التسٌٌر أو التجهٌز.

.................................................................................................................
(-)1سوامس رضوان و بوقلقول الهادي ،تموٌل الجماعات المحلٌة فً ظل التحوالت االقتصادٌة الجارٌة فً الجزابر،
مداخلة خاصة بالملتقى الدولً حول تسٌٌر وتموٌل الجماعات المحلٌة فً ضوء التحوالت االقتصادٌة،باتنة .2004
( -)2د .ناجً عبد النور ،دور االدارة المحلٌة فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة ،تجربة البلدٌة الجزابرٌة ،مقال نشر بتارٌخ 18
فبراٌر  2011على الموقعhttp://nadjiabdenour.maktoobblog.com/ :
( -)3محمد حاجً ،التموٌل المحلً و اشكالٌة العجز فً مٌزانٌة البلدٌة ،مداخلة ألقٌت خبلل الملتقى الدولً حول تسٌٌر
وتموٌل الجماعات المحلٌة فً ضوء التحوالت االقتصادٌة ،باتنة .2004
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الـفـصـل األول
ميـزانيـة البـلـدية الجــزائ ــريــة
قــراءة قــانـونـيـة
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مـقـدمــة:
ال شك أن توفر التموٌل الكافً لتمكٌن البلدٌات من إنشاء المشارٌع البلدٌة وتشؽٌلها وصٌانتها،
وتقدٌم الخدمات العامة التً تتوالها ،هو عصب نشاطها وقوام أدابها لوظابفها.
ولقد أصبح تؤمٌن هذا التموٌل وتنمٌته من القضاٌا الهامة التً تعنً بها الدولة والبلدٌات على
السواء.
قد ٌتصور أن ٌتم هذا التؤمٌن كله بمعرفة الدولة ،حٌث تخصص فً مٌزانٌتها العامة االعتمادات
الكافٌة لتموٌل البلدٌات بما ٌؽطً كل أنشطتها ،كما قد ٌتم التؤمٌن بمعرفة البلدٌات وحدها ،حٌث ٌكون
علٌها تدبر كل مواردها عن طرٌق الرسوم المحلٌة وعابدات مشارٌعها وأمبلكها ،وحصٌلة الجزاءات
التً تفرضها على المخالفات البلدٌة ،وما قد ٌتٌسر لها من مشاركات وتبرعات أهلٌة.
لكن الؽالب فً هذا التؤمٌن أن ٌتم بالمشاركة بٌن الدولة وبٌن البلدٌة ،فالدولة تعتمد من مواردها
حصة مناسبة لتموٌل أنشطة البلدٌة ،والبلدٌة تجتهد فً تدبٌر حصة أخرى ذاتٌة أو مباشرة من المصادر
السابق ذكرها.
بطبٌعة الحال تختلؾ هذه المشاركة فً التموٌل ،بٌن الدولة والبلدٌات ،حسب ظروؾ المٌزانٌة العامة،
ومدى فاعلٌة الموارد الذاتٌة للبلدٌة ،وكذلك حسب األعباء وااللتزامات التً تنهض بها كل بلدٌة.

…………………………………………………………………………………

( -)1د .عبد هللا العلً النعٌم ،الشراكة من أجل التنمٌة :تنمٌة الموارد الذاتٌة وتشؽٌل وإدارة المرافق البلدٌة تجربة أمانة
مدٌنة الرٌاض ،ورقة مقدمة إلى ندوة ( تخطٌط وتنمٌة مصادر التموٌل المحلً ) الخرطوم – جمهورٌة السودان
 29 -27أكتوبر  2001م ،ص .5
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 -Iأصـل المٌـزانٌة و تطـورها:
 -1 – Iأصل كلمة المٌزانٌة" :إن المصطلح المتعارؾ علٌه لدى الجمٌع باسم المٌزانٌة ،مستخلص من
الكلمة الفرنسٌة القدٌمة التً ترمز إلى  ،BOUGE – BOUGETTEو التً تعنً الكٌس الصؽٌر.
و ٌعود أصل هذه الكلمة إلى إنجلترا ،حٌث أخذت مفهوما مالٌا بذكرها لكٌس أو محفظة الملك و الخزٌنة
الملكٌة التً تحتوٌها و لم تستعمل كلمة المٌزانٌة فً فرنسا إآل فً بداٌة القرن الـ .19
أما فً اللؽة العربٌة فإن كلمة المٌزانٌة من المٌزان و تعنً العدل و التعادل و معناه فً الواقع تحدٌد
التوازن و العدل االجتماعً و االقتصادي بٌن كافة المواطنٌن سواء كانوا من دافعً الضرابب أو
المشمولٌن برعاٌة بٌت المال المستفٌدٌن من عابدات الزكاة.
ؼٌر أن المهتمٌن بالدراسات المالٌة و التشرٌع المالًٌ ،رون أن المٌزانٌة بمفهومها الحدٌث هً من
وضع برٌطانٌا و منها انتقلت إلى فرنسا التً أوجدت لها األسس العلمٌة التً تعرؾ بها اآلن و منها
انتقلت إلى باقً دول العالم)1(".

 -2 – Iأهـمٌة المٌـزانٌـة " :للمٌزانٌة فً الدولة الحدٌثة أهمٌة كبرى باعتبارها المرآة الصادقة للسٌاسة
المالٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة " (.)2
أ) -من الناحٌة اإلدارٌة و المحاسبٌة :فإن المٌزانٌة تعتبر أهم وسٌلة من وسابل العمل و ضمان سٌر
مختلؾ المصالح و خاصة من ناحٌة النفقات ،ذلك أن اإلٌرادات تحصل طبقا للقوانٌن الخاصة بها دون
التقٌد باألرقام المقدمة بشؤنها فً المٌزانٌة (.)3
ب) -أما من جهة األهمٌة السٌاسٌة و االقتصادٌة :تظهر من خبلل اعتماد المٌزانٌة ،ففً الدول التً
ٌكون الثقل السٌاسً فٌها للمجالس النٌابٌة صاحبة االعتماد تستعمل هذا الحق كسبلح تستطٌع بواسطته
إحراج الحكومة و إرؼامها فً بعض األحٌان حتى على االستقالة (.)4

....................................................................................................................
( -)1محمد خبلصً ،تحضٌر المٌزانٌة العامة فً الجزابر ،معهد الحقوق و العلوم االدارٌة ،جامعة الجزابر ،1988
ص( ،24بتصرؾ).
( -)2د عبد المنعم فوزي ،المالٌة العامة و السٌاسة المالٌة ،اإلسكندرٌة ،طبعة دون سنة ،ص .338
( – )4( – )3محمد خبلصً ،المصدر السابق ،ص 40
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 -3 – Iآثـار المٌـزانـٌة )1(:تعتبر المٌزانٌة من األعمال أو التصرفات اإلدارٌة و القانونٌة ،التً تنتج
عنها جملة من التصرفات و المعامبلت ذات األثر اآلنً و المستقبلً و هً اآلثار التً ٌمكننا إجمالها
كاآلتً:
أ) -األثر المالً :تعتبر المٌزانٌة إحدى أهم دعابم النظام المالً ألي بلد أو مإسسة و خاصة فٌما ٌتصل
بضبط اإلٌرادات والنفقات لفترة زمنٌة مقبلة و معتمدة من السلطة التشرٌعٌة.
ب) -األثر االقتصادي :من أهم آثار المٌزانٌة على الجانب االقتصادي ،توجٌه اإلٌرادات و النفقات بكٌفٌة
تسمح لها بالتؤثٌر المباشر على اإلنتاج و االستهبلك و على ما ٌضمن السٌر العادي و المنتظم لمختلؾ
المرافق.
ج) -األثر السٌاسً و االجتماعً :و ٌتمثل فً مراقبة الهٌبة التشرٌعٌة للمجموعة اإلقلٌمٌة فً سٌاستها
اإلنفاقٌة ،إذ أن المٌزانٌة أهم وسٌلة للرقابة فً ٌد المجلس و بواسطتها ٌتم التطابق بٌن رأي السلطتٌن فً
العمل على توجٌه الدخول و تحقٌق العدل االجتماعً بٌن المكلفٌن.

 -IIمـٌـزانٌــة البـلـدٌـة:
عرف المشرع مٌزانٌة البلدٌة فً المادة  149من قـانـون الـبـلدٌة 08-
 -1-IIتعرٌؾ مٌزانٌة البلدٌةّ :

 90بما ٌلً " مٌزانٌة البلدٌة هً جدول التقدٌرات الخاصة بإٌراداتها و نفقاتها السنوي ،و تشكل كذلك
أمرا باإلذن و اإلدارةٌ ،مكن من حسن سٌر المصالح العمومٌة ".
نفهم من هذا التعرٌؾ أن "المٌزانٌة هً تعبٌر عن سٌاسة و قراءتها تسمح بكشؾ المقاصد ،توجٌهات
و حتى أشكال العمل " ( )2فهً بمثابة " وثٌقة سٌاسٌة و إدارٌة لها إطار قانونً و تقنً جد منظم "(.)3
مما سبق ٌتضح أن المٌزانٌة ٝػ٤وش ًَٓزش ٛٝ ٌٖٔ٣لٜخ رؼيس هٜخث:ٚ

 -2-IIخـظـبئـض اٌّـ١ضأ١ـخ:
 -1-2-IIوثٌقة منظمة Un acte réglementé:
"ٌحدد شكل و موضوع المٌزانٌة البلدٌة عن طرٌق التنظٌم" تسٌر المٌزانٌة من طرؾ قانون البلدٌة و
نصوص تنظٌمٌة ملحقة .فتكرارها و تقدٌمها ،إعدادها و التصوٌت علٌها و تنفٌذها تخضع إلى شروط
قانونٌة و تنظٌمٌة ) قانون البلدٌة ،مراسٌم وزارٌة مشتركة ) ( C1بالنسبة للمٌزانٌة ).
.................................................................................................................................
( -)1محمد خبلصً ،تحضٌر المٌزانٌة العامة فً الجزابر ،معهد الحقوق و العلوم االدارٌة ،جامعة الجزابر  ،1988ص
 (،43بتصرؾ ).
(2)- M.C.BAKHTRI , Le budget communal au Magreb, Revue « ASPECTS de la commune au
magreb » Centre Magrebin d’Etudes et de Recherche Administratives, dossier Pédagogique 1979, P3.
(3)- CHERIF RAHMANI, Les finances des communes algériennes, éditions casbah, Algérie
2002, P18.
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 -2-2-IIوثٌقة تقدٌرٌة :Un acte de prévision :تحدد المٌزانٌة مسبقا الموارد الممكنة و حجم
النفقات ،طبٌعتها و حدودها .فكل بلدٌة مجبرة على وضع مخطط عمل ،و أن تحدد مصادر التموٌل
المتوفرة لدٌها و األعباء التً على عاتقها ،إذ علٌها أن ترتب كل ذلك حسب األولوٌة فً األعمال و كذلك
حسب استعجالها و أهمٌتها .فهذه الوثٌقة حسب  Y.BERNARDو  " J.L.COLLIهً أداة هامة لتنظٌم
و تؤطٌر المستقبل"
 -3-2-IIوثٌقة ترخٌصٌة  :Acte d’autorisationمن خبلل التصوٌت على المٌزانٌةٌ ،منح المجلس
الشعبً البلدي للربٌس رخصة إنجاز النفقات المصوت علٌها أثناء المداولة و المصادق علٌها من طرؾ
السلطة الوصٌة**.
فالمٌزانٌة ترخص اإل ٌرادات و تحدد النفقات ،فهً تضع الحدود التً ٌستطٌع من خبللها ربٌس المجلس
الشعبً البلدي العمل ضمنها و التعامل بها .و هً تشكل وثٌقة معلومات رقمٌة حول نشاط البلدٌة من
الجانب المالً ،االقتصادي ،االجتماعً و الثقافً.
 -4-2-IIرخصة إدارٌة :إذن باإلدارة تسمح للبلدٌة بتسٌٌر مصالحها بشكل منتظم.
" و بناءا علٌه تصٌر المٌزانٌة تعبٌرا عن خطة سنوٌة قانونٌا و تتضمن مجموعة من البرامج المتعلقة
بعدد من الخدمات أو النشاطات أو المشارٌع التً ٌفترض إنجازها خبلل فترة محددة باالستناد إلى
مجموعة من التقدٌرات المحسوبة مالٌا و رقمٌا لمختلؾ اإلٌرادات و المصروفات المتعلقة بذلك "'(.)1
 -3-IIالمبادئ العامة للمٌزانٌة البلدٌة :إنّ مٌزانٌة البلدٌة تخضع لقواعد المالٌة العامة و هً نفسها
المعمول بها بالنسبة للوالٌة و أٌضا الدولة ،و هذه المبادئ نوجزها كما ٌلً:
 -1-3-IIمبدأ السنوٌة  :Annualitéتحضر المٌزانٌة البلدٌة كل سنة و لمدة قدرها سنة و تنفٌذها ٌتم فً
نفس المدة و تتبع بذلك مبدأ سنوٌة الضرابب ألن هذه األخٌرة ٌتم اقتطاعها لمدة  12شهرا.
السنة المالٌة  L’année budgétaireتبدأ من 1جانفً و تنتهً ٌوم  31دٌسمبر لنفس السنة.
و لهذا تقدٌر و ترخٌص اإلٌرادات و النفقات ٌجب أن تتجدد كل سنة.
 -2-3-IIمبدأ الوحدة  :règle d’Unitéو هذا ٌعنً تسجٌل جمٌع اإلٌرادات و النفقات فً وثٌقة واحدة و
هً المٌزانٌة حتى ٌسهل توصٌل المعلومة المالٌة لمجلس المداولة ،و إعطاء صورة واضحة و شاملة
عن الوضعٌة المالٌة للبلدٌة و بالتالً تسهٌل المقارنة و تفعٌل الرقابة.
.......................................................................................................................................................
**  -الدابرة بالنسبة للبلدٌات األقل من  50ألؾ نسمة ،و الوالً بالنسبة للبلدٌات األكثر من 50ألؾ نسمة.
) –(1د.جبلل محمد بكٌر ،اإلدارة المالٌة ،مكتبة عٌن شمس ،القاهرة ،ص .15-14
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أما فً مٌدان التطبٌق هناك العدٌد من الوثابق  Les documents budgétairesنذكرها (:)1
 - المٌزانٌة األولٌة و هً أهم وثٌقة.
 - فتح االعتماد المسبق ،وٌتم قبل المٌزانٌة اإلضافٌة.
 - المٌزانٌة اإلضافٌة.
 - الترخٌص الخاص.
 - الحسابات ( الحساب اإلداري بالنسبة لآلمر بالصرؾ و حساب التسٌٌر بالنسبة للقابض ).
ًَ  ٌٙٛحُِٔلخص طظٌخَٓ كٔ٤خ رٜ٘٤خ  ٝطٌَ٘ ٓغ رؼٜ٠خ ٝػ٤وش ٝحكيس  ٢ٛحُِٔ٤حٗ٤ش حُزِي٣ش.
 -3-3-IIمبدأ الشمولٌةٌ :جب إظهار بالمٌزانٌة كل العملٌات الخاصة باإلٌرادات و النفقات ،منظمة و
مقدمة فً إطار محاسبً ٌسمى " المدونة  ." La Nomenclatureهذا المبدأ ٌمكنه تقدٌم مٌزتٌن:
أ) -عدم التعوٌض :و ٌعنً ال نفقة من دون تقٌٌد أو تسجٌل فً المٌزانٌة.
ب) -عدم التخصٌص :و ٌعنً مجموع اإلٌرادات تضمن جمٌع النفقات ،وال ٌمكن تخصٌص مورد
معٌن لنفقة معٌنة.
 -4-3-IIمبدأ التوازن La règle de l’Equilibre budgétaire :مجموع النفقات ٌساوي مجموع
اإلٌرادات ،و هو أهم مبدأ فً قواعد تسٌٌر مٌزانٌة البلدٌة .و ٌهدؾ هذا المبدأ إلى الحفاظ على تسٌٌر
مستقبل البلدٌة و عدم رهن المستقبل المالً للمجموعة ) .(2و هناك  3قواعد ٌجب احترامها لتحقٌق هذا
المبدأ:
 -)1التوازن ٌجب أن ٌتحقق فً قسم التسٌٌر و أٌضا فً قسم التجهٌز و االستثمار.
 -)2تقدٌم المٌزانٌة ٌجب أن ٌتم و الواقعٌة :أي إقصاء كل تقلٌل أو تضخٌم فً تقدٌر اإلٌرادات و
النفقات.
ٌ -)3جب ضمان تسدٌد المدٌونٌة عن طرٌق الموارد الذاتٌة للبلدٌة دون اللجوء إلى االقتراض.
 -4-IIالوثابق المكونة للمٌزانٌةLES DOCUMENTS BUDGETAIRES :

ٌعود تحضٌر و إعداد الوثابق المحاسبٌة إلى ربٌس المجلس الشعبً البلدي ،بمساعدة األمٌن العام و
رإساء المصالح البلدٌة ،حٌث ٌحدد التوزٌع المالً لبلختٌارات و االقتراحات و ٌضعها فً شكل مشروع
مٌزانٌة حسب المخطط المحاسبً .ث ّم ٌقدمها للمجلس الشعبً البلدي للمناقشة و المصادقة علٌها.
.......................................................................................................................................................
(1)-(2)- CHERIF RAHMANI, Les finances des communes algériennes, éditions casbah, Algérie
2002, p 20-21 et p 21-22.
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و تتكوّ ن المٌزانٌة أساسا من ثبلث وثابق ،ؼٌر أن البدء الفعلً ٌبدأ بتطبٌق المٌزانٌة األولٌة التً هً أهم
وثٌقة تبدأ بها السنة المالٌة (.) l’exécution de l’exercice
 -1-4-IIالمٌزانٌة األولٌة  :Le Budget Primitifجاء فً نص المادة  150من قانون البلدٌة
 " 08-90توضع المٌزانٌة األولٌة قبل السنة المالٌة " و على العموم ٌصادق علٌها المجلس قبل 31
أكتوبر من السنة السابقة لتلك التً تطبق فٌها.
فقبل الشروع فً إعداد المٌزانٌة األولٌة على ربٌس الـ  A.P.C.أن ٌطلع على مجموعة من الوثابق و
المعلومات األولٌة من أجل التقدٌر األمثل للنفقات واإلٌرادات البلدٌة .وأهم هذه الوثابق:
 - كشؾ إحصابً للنفقات و بعض اإلٌرادات.
 - النسب و األسس الجبابٌة الخاصة.
 - مساهمات البلدٌة المختلفة.
 - إلتزامات واجبات الدفع قانونا.
 - وضعٌة المساعدة المعتمدة ( المنح المقدمة من الدولة و الوالٌة ).
 - سٌرورة عمل التجهٌزات الجدٌدة.
 - جدول البرامج الخاصة بالتجهٌز العمومً.
 - العقود و الصفقات المولدة لئلٌرادات أو النفقات.
 - المٌزانٌة األولٌة للسنة السابقة.
 - وضعٌة أجور المستخدمٌن.
أما فً المٌدان التطبٌقًٌ ،عمل الربٌس على تقدٌر اإلٌرادات لقسم التسٌٌر و لقسم التجهٌز و االستثمار،
و ٌق ّدر النفقات و األعباء فً كلتا القسمٌن ،ثم ٌقارن بٌن اإلٌرادات و النفقات و ٌعدل الفارق بٌنهما
بمصادر إضافٌة.
 -2-4-IIاالعتمادات المسبقة و األذون الخاصة :كثٌرا ما تتعرّ ض الحٌاة المحلٌة إلى تقلبات فً شتى
المجاالت ،مما ٌصعب تقدٌرها من حٌث األسباب و النتابج .األمر الذي ٌإدي بالبلدٌات إلى إصدار
أوامر تعدٌلٌة  des décisionsبعد المصادقة على المٌزانٌة األولٌة و قبل إعداد المٌزانٌة اإلضافٌة

تعرؾ باسم االعتمادات المفتوحة مسبقا.
أما األوامر التعدٌلٌة التً ٌصوّ ت علٌها المجلس البلدي بعد المصادقة على المٌزانٌة اإلضافٌة تعرؾ

باسم األذون الخاصة.
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 -3-4-IIالحساب اإلداري le compte administratif :الحساب اإلداري ٌقدم لنا نتابج تنفٌذ المٌزانٌة
البلدٌة .فهذه الوثٌقة ضرورٌة جدا ،إذ تسمح باإلطبلع على حقٌقة و كفاءة التسٌٌر المالً من طرؾ
ربٌس المجلس الشعبً البلدي .و ٌتضح ذلك من خبلل فوارق التقدٌرات و اإلنجازات المحققة.
ٌقوم ربٌس الـ .م.ش.ب بتحضٌر الحساب اإلداري للسنة المالٌة المختومة ،إلى المجلس الشعبً البلدي
قبل المداولة حول المٌزانٌة اإلضافٌة للسنة الجارٌة.
هذا اإلجراء ٌم ّكن أعضاء المجلس من اإلطبلع على الحالة المالٌة للبلدٌة ،قبل إجراء تعدٌل فً
التقدٌرات الجدٌدة فً المٌزانٌة اإلضافٌة.
 -4-4-IIالمٌزانٌة اإلضافٌة le budget supplémentaire :إنّ المٌزانٌة اإلضافٌة ما هً إال مٌزانٌة
تكمٌلٌة ،ترحٌلٌة و معدلة للمٌزانٌة األولٌة .و تمثل الوثٌقة المالٌة الثانٌة األساسٌة فً مٌدان المالً
البلدي .تعتبر هذه الوثٌقة تكمٌلٌة لما تبقى إنجازه .و ترحٌـلٌـة ألنها تحتوي على:
 - كل ترحٌبلت نفقات السنة المنتهٌة،
 - كل ترحٌبلت اإلٌرادات المتعلقة بالسنة المنصرمة،
 - ترحٌل كل األرصدة سواء كانت مدٌنة أو دابنة،
و هً أٌضا تعدٌلٌة عن طرٌق:
 - زٌادة بعض النفقات و اإلٌرادات التً ٌمكن أن تكون قد نسٌت أثناء إعداد المٌزانٌة األولٌة،
 - تعدٌل بعض التقدٌرات ( النفقات و اإلٌرادات )،
 - شطب بعض النفقات ؼٌر الضرورٌة أو بعض التحوٌبلت.
و هذا ٌتم بالنسبة لكل من قسم التسٌٌر و قسم التجهٌز و االستثمار.
و ألنّ المٌزانٌة األولٌة أعدت قبل نهاٌة األعمال السابقة ،والتقدٌرات التً تحتوٌها هً نسبٌة ،فإنّ
المٌزانٌة اإلضافٌة هً تصحٌح و تعدٌل التقدٌرات التخمٌنٌة .و بالتالً ٌجب ترتٌب النفقات و
اإلٌرادات من جدٌد و التً تجد مكانها فً المٌزانٌة اإلضافٌة.
إذا المٌزانٌة اإلضافٌة هً امتداد فقط للمٌزانٌة األولٌة بتقدٌرات فعلٌة و لٌست نسبٌة ،كما تلعب
دور التواصل بٌن سنة مالٌة و أخرى.
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 -5-IIهـٌـكـل المٌـزانٌـةٌ :LA STRUCTURE DU BUDGET :سجل على وثابق المٌزانٌة جمٌع
التقدٌرات و األذون لئلٌرادات و النفقات ،موزعة على قسمٌن متوازٌٌن سواء فً النفقات أو اإلٌرادات.
هذٌن القسمٌن ٌمثبلن الهٌكل و الشكل و المحتوى العام لمٌزانٌة البلدٌة حددها قانون البلدٌة فً
مادته  151هذا نصها " تشمل مٌزانٌة البلدٌة قسمٌن - :قسم التسٌٌر
 قسم التجهٌز و االستثمار.و ٌنقسم ك ّل قسم إلى إٌرادات و نفقات تتوازن وجوبا".....
 -1-5-IIقـسـم الـتـسٌٌـر  : Section de Fonctionnementفً هذا القسم تسجل و توقع جمٌع النفقات و
اإلٌرادات الدابمة والتً تسمح لربٌـس الـ A.P.C.بتسٌٌر مصالح البلدٌة و مرافقها.
و ٌتم جرد وإحصاء نفقات هذا القسم بالمادة و بالمصلحة ،تقدٌرها مقٌم حسب التعهدات المرسومة فً
السنة السابقة ،مع بعض التعدٌبلت إما بالزٌادة أو النقصان حسب ما تملٌه الظروؾ.
و فٌما ٌخص إٌرادات هذا القسم ،فٌت ّم إحصاءه على ضوء النتابج المحققة فً السنة المالٌة الماضٌة،
ماعدا بعض اإلٌرادات ؼٌر ثابتة النسبة و المتؤتٌة من الناتج الضرٌبً و الحصص المقدمة من صندوق
التضامن بٌن البلدٌات.
 -1-1-5-IIالـنـفـقـات :نفقات قسم التسٌٌر حددها القانون فً مادته ) (160إذ تشمل المٌادٌن التالٌة:
 - نفقات أجور و تكالٌؾ موظفً البلدٌة،
 - المساهمات المقررة فً القوانٌن على أموال البلدٌة و إٌراداتها،
 - نفقات صٌانة األموال (األمبلك) المنقولة و العقارٌة،
 - نفقات صٌانة الطرق البلدٌة،
 - الحصص و األقساط المترتبة على البلدٌات،
 - نفقات تسٌٌر المصالح البلدٌة،
 - فوابد الدٌون،
 - االقتطاع الوارد فً المادة .151
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 -2-1-5-IIإٌرادات قسم التسٌٌر :ألجل استٌفاء نفقات قسم التسٌٌر المذكور) (1سابقا ٌت ّم
تورٌدها خصوصا من:
 - منتوج الموارد الجبابٌة التً تإذن القوانٌن بقبضها لصالح البلدٌة،
 - مساهمات و مبالػ التسٌٌر الممنوحة من الوالٌة و الدولة،
 - رسوم و حقوق و أجور الخدمات التً أنجزت و أذنت بها القوانٌن،
 - محاصٌل و مداخٌل األمبلك البلدٌة.
 -2-5-IIقسم التجهٌز واالستثمار Section d’Equipement et d’Investissement

قسم التجهٌز و االستثمار هو الباب الذي تدخل فٌه البلدٌة إلى المشاركة و دفع روح الحٌاة
المحلٌة .إذ ٌسمح هذا األخٌر للمجلس الشعبً البلدي بالمحافظة على األمبلك المنقولة و العقارٌة أو
زٌادتها كمّا ،و كذا إبراز التدفقات المالٌة ،اإلعانات ،القروض ،الهبات....،إلخ.

 –1-2-5-IIنفقات قسم التجهٌز و

االستثمار :نفقات التجهٌز تتجه أساسا إلى)2( :

 - اقتناء فً األموال الثابتة و المنقولة (األمبلك)،
 - األشؽال الجدٌدة،
 - اقتناء عتاد التجهٌز،
 - تصلٌحات كبرى،
 - نفقات المساهمة برأسمال على سبٌل االستثمار،
 - خدمة الدٌون سواء بالتسدٌد أو استرجاع أموالها المدانة.

 -2-2-5- IIإٌرادات قسم

التجهٌز :مصدر تموٌل نفقات قسم التجهٌز و االستثمار ٌؤتً أساسا من(:)3

 -1االقتطاع الحاصل من إٌرادات التسٌٌر المنصوص علٌه فً المادة
 -2محصول االمتٌازات المتعلقة بالمصالح البلدٌة :ناتج التنازل عن األمبلك العقارٌة و المنقولة،
منتوج الدٌن ،و بعض التسبٌقات التً من شؤنها الزٌادة فً الذمة المالٌة البلدٌة.
 -3فابض المصالح العمومٌة المسٌرة على شكل مإسسة ذات طابع تجاري و صناعً.
 -4محصول المساهمات برأسمال.
…………………………………………………………………………………….
( -)1المادة  165من قانون البلدٌة  08-90الموافق لـ  7أفرٌل .1990
( )2المادة  160مكررة.
( )3المادة 163مكررة.

259

 -5المنح الخاصة بالتجهٌز المقدمة من طرؾ الدولة ،الوالٌة و أٌضا الصندوق المشترك F.C.C.L.
للجماعات المحلٌة.
 -6القروض.
 -7تعوٌضات الكوارث.
 -8هبات و وصاٌا و إعانات أخرى.

 -6-IIإعداد المٌزانٌة ،التصوٌت و المصادقة علٌها:
 -1-6-IIاإلعــداد :إنّ إعداد المٌزانٌة ٌقوم على تفعٌل تقنٌات تثمٌن الموارد و أعباء البلدٌة.
حٌث حددت المادة  152من قانون البلدٌة مسإولٌة إعداد المٌزانٌة و التصوٌت علٌها مع حجز الفترة
الزمنٌة المناسبة للتصوٌت علٌها ،هذا نصهاٌ " :صوّ ت المجلس الشعبً البلدي على مٌزانٌة البلدٌة
باقتراح من ربٌسهٌ...،صوّ ت لزوما على المٌزانٌة األولٌة قبل  31أكتوبر من السنة التً تسبق سنة
تطبٌقها .و ٌصوّ ت على المٌزانٌة اإلضافٌة قبل ٌ 15ونٌو من السنة التً تطبق فٌها" .
و علٌه فإنّ مسإولٌة إعداد مٌزانٌة البلدٌة ترجع إلى ربٌس الـ .م.ش.ب ،.و إلٌه ٌعود توضٌح و إبراز
االختصاصات األساسٌة و األهداؾ العامة ،التً ألجلها تقوم علٌها األعمال التحضٌرٌة العابدة إلى
المصالح اإلدارٌة للبلدٌة.
كما أن تخمٌنات و تقدٌرات المٌزانٌة ،تعد بابا بباب للموارد و النفقات ،و بداٌة بإعداد مٌزانٌة قسم
التسٌٌر لتنتهً بمٌزانٌة قسم التجهٌز و االستثمار .فالموارد و األعباء تحضر بتتابع فقرة بفقرة و مادة
بمادة و بابا بابا ،حسب الترتٌب التنظٌمً المؤخوذ به و الذي ٌعرؾ بالمدونة .La nomenclature
عند إعداد المٌزانٌة ال ب ّد أن تراعى األمور التالٌة:
 -1الخطوط العرٌضة للخطة اإلنمابٌة،
 -2التعلٌمات و المقررات الصادرة عن وزارة الداخلٌة و مجلس الوزراء المتعلقة بالسٌاسة المحلٌة و
العامة،
 -3وضعٌة الموارد التً بحوزة البلدٌة.
و ألجل ضمان أكبر فعالٌة للمٌزانٌةٌ ،فضل تحقٌق الشروط التالٌة:
أ)– ٌجب دراسة و مناقشة التقدٌرات األولٌة ،قبل تقدٌمها إلى السلطة الوصٌة لمراقبتها و المصادقة
علٌها،
ب) -أن تكون هذه التقدٌرات سواء كانت نفقات أو إٌرادات صحٌحة،
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ج) -أن ٌكون توازن المٌزانٌة حقٌقٌا و لٌس خٌالٌا ،كؤن ٌضخم فً اإلٌرادات و تقلص النفقات،
د) -أن ٌطلب من رإساء المصالح عند بداٌة إعداد مشروع المٌزانٌة ،تقدٌم احتٌاجات مصالحهم.
 -2-6-IIالـتصـوٌت :بعدما ٌنتهً ربٌس المجلس الشعبً البلدي من إعداد المٌزانٌة ( سواء األولٌة أو
اإلضافٌة)ٌ ،ضعها على طاولة المداوالت أمام المجلس الشعبً البلدي مرفقة بتقرٌر التقدٌم و دفتر
المبلحظات ،الذي ٌتضمّن ملخصا حسب ترتٌب مواد المٌزانٌة و تفصٌل توجٌه كل اعتماد و طبٌعته و
أسباب االقتراحات المسجلة بهذه المٌزانٌة ،ؼٌر أنّ التفاصٌل المعمقة تكون أكثر حول النفقات الجدٌدة.
ٌقوم المجلس بمناقشة المٌزانٌة بصفة أكثر عمقا و تحلٌبل لجمٌع جوانبها ،خاصة منها االقتصادٌة و
االجتماعٌة و الثقافٌة...،إلخ .ث ّم ٌصوت علٌها بابا و مادة بمادة بالنسبة لقسم التسٌٌر ،سواء للنفقات أو
اإلٌرادات و بالبرامج بالنسبة لقسم التجهٌز و االستثمار.
ك ّل ذلك على أساس التوازن المشروط بٌن اإلٌرادات و النفقات فً مختلؾ األبواب و األبواب الفرعٌة.
بعدها ٌقوم المجلس بتعدٌل مشروع المٌزانٌة إذا تطلب ،ث ّم ٌصادق علٌها أو ٌصادق مباشرة بدون أي
تعدٌل.
ؼٌر أنه و بعد المصادقة على المٌزانٌة و عند االقتضاءٌ ،ستطٌع ربٌس المجلس القٌام بتحوٌبلت مابٌن
المواد داخل نفس الباب ،أمّا بالنسبة للتحوٌبلت ما بٌن األبواب فهً من صبلحٌة المجلس الشعبً البلدي
و هذا فً قسم التسٌٌر .فً حٌن فً قسم التجهٌز و االستثمار ،فإنّ أي تحوٌل فً االعتمادات هو من
صبلحٌة الهٌبة المداولة ( م.ش.ب.) .
 -3-6-IIالمصادقة على المٌزانٌة :المصادقة هً المرحلة الثالثة التً تمر علٌها المٌزانٌة بعد اإلعداد و
التصوٌت.
ترفق المٌزانٌة بمداولة المجلس الشعبً البلدي و بالملحقات المحاسبٌة المنصوص علٌها ،تقرٌر التقدٌم و
دفتر المبلحظات المفصل لمحتوى كل مادة أو برنامج ،ثم ترسل إلى السلطة الوصٌة حسب الحالة:
 -1-3-6-IIسلطات وصاٌة مختلفة :تختلؾ السلطة الوصٌة حسب أهمٌة البلدٌة ،حٌث نمٌز ثبلث
مستوٌات من الهٌبات الوصٌة المكلفة بالموافقة:
* الدابرة :إذا كان عدد سكان البلدٌة ال ٌتجاوز  50ألؾ نسمة ،فإن مٌزانٌتها ترسلها إلى وصٌتها الدابرة
مرفقة بكراس المبلحظات ،مداوالت المجلس الشعبً البلدي ،بطاقة الحساب و تقرٌر التقدٌم.....
* الوالٌة :إذا تجاوز عدد سكان البلدٌة  50ألؾ نسمة ،فإن المصادقة علٌها تكون من طرؾ الوالٌة
( مدٌرٌة اإلدارة المحلٌة) ،مرفقة بنفس الوثابق المذكورة سابقا.
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 -2-3-6-IIدور سلطات الوصاٌة :
 -1-2-3-6-IIسلطة الهٌبة الوصٌة على مراعاة الموارد و النفقات :فٌما ٌخص الموارد ،الهٌبة الوصٌة
تستطٌع تعدٌل الموارد المصادق علٌها من طرؾ المجلس و التً هً ؼٌر معدة بشكل جٌد ،كما تستطٌع
رفض مصدر أو إٌراد ؼٌر قانونً ،إنقاص أو رفع مورد إذا لم ٌحسن تقدٌرها من طرؾ المجلس أو
إضافة مورد قد تجاهله المجلس.
أما فٌما ٌخص األعباء و النفقات ،الهٌبة الوصٌة تستطٌع رفض أو إنقاص نفقات و ال ٌمكنها من رفعها
أو إضافة نفقات أخرى ).(1

 -2-2-3-6-IIسلطة الهٌبة الوصٌة فً حالة مٌزانٌة ؼٌر متوازنة :تعٌد الهٌبة الوصٌة المٌزانٌة
المصادق علٌها من طرؾ مجلس البلدٌة ،إذا ت ّم ذلك و هً ؼٌر متوازنة إلعادة النظر فٌها و ضرورة
توازنها بصفة إجبارٌة .و إذا ت ّم المصادقة علٌها مرة ثانٌة من طرؾ المجلس الشعبً البلدي و هً ؼٌر
متوازنة ،أو لم تؤخذ بعٌن االعتبار مبلحظات السلطة الوصٌة بعد قراءة ثانٌة للمٌزانٌة ،تتولى هذه
األخٌرة ضبطها تلقابٌا و تقوم بموازنتها .من دون أن تكون للمجلس الشعبً البلدي إمكانٌة الطعن فً
قرار السلطة الوصٌة(.)2

 -3-2-3-6-IIسلطة الهٌبة الوصٌة على المٌزانٌة العاجزة :إذا أظهر تنفٌذ المٌزانٌة لبلدٌة ما عجزا،
على المجلس البلدي أو الربٌس أخذ التدابٌر البلزمة المتصاص هذا العجز و ضمان توازن دقٌق
للمٌزانٌة بطرٌقة تنظٌمٌة و محو العجز الموجود فً آخر تنفٌذ عرفه .و إذا تعذر على المجلس إٌجاد
الوسابل البلزمة ،تعود إلى الهٌبة الوصٌة (الوالً) مهمة ذلك(.)3

 -4-2-3-6-IIفً حالة تؤخر المصادقة على المٌزانٌة :فً هذه الحالة و ألي سبب مهما كان ،إذا لم ٌتم
الموافقة على المٌزانٌة البلدٌة ،فإنّ موارد و نفقات مٌزانٌة السنة المالٌة السابقة تبقى سارٌة المفعول حتى
ٌتم إعداد و المصادقة على المٌزانٌة الجدٌدة(.)4
......................................................................................................................
) -(1المادة  154من قانون البلدٌة . 08-90
( -)2المادة  155من قانون البلدٌة . 08-90
"
( -)3المادة " " 156
"
( -)4المادة " " 157
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 -7-IIتـنـفٌـذ المٌـزانٌـة  :L’ EXECUTION DU BUDGETإنّ تنفٌذ مٌزانٌة البلدٌة ٌقوم على إنجاز
و جمع الموارد ،تسدٌد النفقات المتوقعة و المرخصة من طرؾ مٌزانٌة البلدٌة.
 -1-7- IIاألعوان المكلفون بتنفٌذ مٌزانٌة البلدٌة :تنفٌذ مٌزانٌة البلدٌة ٌتخذ عملٌات إدارٌة و عملٌات
محاسبٌة ،و هً خاضعة لقواعد المحاسبة العمومٌة ،ترتكز على أساس الفصل بٌن اآلمر بالصرؾ الذي
هو إداري و بٌن القابض الذي هو محاسب.
 -1-1-7-IIاآلمر بالصرف  : l’ordonnateurاآلمر بالصرؾ هو ك ّل شخص ٌإهّل قانونا لتنفٌذ
عملٌات تتعلق بؤموال الدولة و مإسساتها و جماعاتها العمومٌة ،سواء كانت هذه العملٌات تتمثل فً
اإلٌرادات أو النفقات(.)1

و اآلمر بالصرؾ الربٌسً على مستوى البلدٌةٌ ،تمثل فً شخص ربٌس المجلس الشعبً البلدي الذي له
مهمة صرؾ ،إنجاز أو تحقٌق ،تصفٌة و تسدٌد الدٌن و كل العملٌات اإلدارٌة المترتبة عن ذلك.
حٌث ٌقوم بتحرٌر صفة اإلٌرادات ووكاالت الصرؾ و ٌدونها فً الحساب اإلداري الذي ٌعتبر السجل
المحاسبً لكل العملٌات لموارد و نفقات المٌزانٌة طوال مدة تنفٌذها.
 -2-1-7-IIالمحاسب العمومً أو القابضٌ :ع ّد محاسبا عمومٌا كل شخص ٌعٌن قانونا للقٌام بالعملٌات
الخاصة بؤموال الدولة سواء مباشرة أو بواسطة محاسبٌن آخرٌن و سواء تعلق األمر بتحصٌل اإلٌرادات
أو بدفع النفقات .كما ٌعتبر محاسبا عمومٌا كل من ٌكلّؾ قانونا بمسك الحسابات الخاصة باألموال
العمومٌة و حراستها.
و المحاسب العمومً للبلدٌة ٌعرؾ باسم القابض البلدي  ، Le receveurله وظٌفة جمع اإلٌرادات و
تسدٌد النفقات البلدٌة المحررة من طرؾ اآلمر بالصرؾ (ربٌس المجلس الـ.م.ش.ب)( ،)2شرط أن
تكون هذه العملٌات مإكدة بالقوانٌن و األنظمة .فكل جباٌة ؼٌر مقدمة من طرؾ القوانٌن أو األنظمة
تتعرض لمتابعات.
بالمقابل فهو مسإول مسإولٌة شخصٌة و مالٌة عن مسك المحاسبة و المحافظة على الوثابق المبررة
لعملٌات المحاسبة ،و أٌضا مسإول عن األموال و الحقوق المالٌة البلدٌة التً تحت تصرفه و حارسها و
له اإللزام بإعطاء بصورة دورٌة للوضعٌة المالٌة للمصالح البلدٌة ألجل حسن سٌرها .كما ٌعرض فً
نهاٌة كل سنة مالٌة حالة البواقً لتحصٌلها و البواقً لئلنجاز.
....................................................................................................... .................................
( -)1حسٌن الصؽٌر ،دروس فً المالٌة و المحاسبة العمومٌة ،دار المحمدٌة العامة ،الجزابر  ،2001ص 120
( -)2المادة  173من قانون البلدٌة .08-90
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 -2-7-IIمبدأ الفصل بٌن اآلمر بالصرف و المحاسب العمومًٌ )1(:قصد بهذا المبدأ :أنه ال ٌمكن أن
ٌقوم اآلمر بالصرؾ بالمهام المنوطة بالمحاسب العمومً فً نفس الوقت .بمعنى أنه ٌجب أن ٌكون
اآلمر رخَُٜف  ٝحُٔلخٓذ حُؼٔٗ ،٢ٓٞوٓ ٖ٤ٜظَٔ٣ ٖ٣ِ٤حهذ ػخٜٗٔ٤خ حُؼِٔ٤خص حُٔلخٓز٤ش  ٝحُٔخُ٤ش حُظ٢
٣و ّٞرٜخ حأل.ٍٝ
٣ ٝظٔ ّو ٞػٖ ٌٛح حُٔزيأ ،أٗ ٚال ٣ـ ُٞإٔ ٣و٠غ حُٔلخٓذ حُؼُِٔٔ ٢ٓٞطش ح َٓ٥رخَُٜف حُٞظ٤ل٤ش(.)2
 -3-7-IIمدة التنفٌذ  :La période d’exécution du budgetتنفذ مٌزانٌة البلدٌة خبلل مدة زمنٌة
تعرؾ بالسنة المالٌة )  ( l’exerciceو تحدث و تنفذ ألجل سنة مدنٌة ،أي ابتداءا من  1جانفً إلى 31
دٌسمبر لنفس السنة.
و ٌمكن تمدٌد هذه المدة إلى السنة الموالٌة إلى ؼاٌة انتهاء كل العملٌات المرخصة من طرؾ المٌزانٌة،
حٌث تكتمل المدة إلى:
 15 مارس م السنة الموالية بالنسبة ل مليات الت فية  liquidationsو تحرير أمر بال رف
 Mandatementالنف ات التي تمت و الموالية لم تلف الم الح

السنة المدنية و كذلك

دار سندات اإليرادات  Des Titresالمواف ة للح وق المكتسبة.

 إلى ؼاٌة  31مارس بالنسبة لعملٌات إجراء الدفع Le paiement des mandats des
 dépensesو جباٌة الضرابب .Recouvrement des produits
 -4-7-IIإجـراءات تنفٌـذ النفقـات و تحصٌـل اإلٌـرادات :تمر إجراءات تنفٌذ النفقات و تحصٌل
اإلٌرادات بعملٌتٌن مختلفتٌن و هما العملٌات اإلدارٌة التً تتناسب مع مٌبلد و إثبات الحقوق الواجبة
للبلدٌة و أداء االلتزامات الواجبة علٌها .ثم تؤتً العملٌات المحاسبٌة ألجل التنفٌذ المالً لهذه الحقوق و
الواجبات بعد التؤكد من صحتها و قانونٌتها.
 -1-4-7-IIإجراءات تنفٌذ النفقة:
 المرحلة اإلدارٌة:
 -)1االلتزام تالًفقح  : L’engagement de la dépenseهو ت رف يًشئ ًفقح على ذهح التلديح،
أو هو هشروع ًفقح قاًوًيح كقرار تعييى هستخدهيى أو هشروع ًفقح ذاخ ت رف قاًوًي كال فقاخ و
العقود...

..................................................................................................................
( -)1حسٌن الصؽٌر ،دروس فً المالٌة و المحاسبة العمومٌة ،دار المحمدٌة العامة ،الجزابر  ،2001ص .124
(ٌ -)2تم تعٌٌن المحاسبٌن العمومٌٌن بمعرفة الوزٌر المكلؾ بالمالٌة و ٌخضعون لسلطته و بالتالً لحماٌته ،بٌنما اآلمر
بالصرؾ البلدي أو الوالبً فٌخضع لسلطة وزٌر الداخلٌة وظٌفٌا .و من هنا نجد أن مراقبة المالٌة المحلٌة تتم بالتبادل بٌن
وزارة الداخلٌة و وزارة المالٌة.
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 -)2التصفٌة  :La liquidationو هً المرحلة التً تسمح بالتحقٌق على أساس الوثابق الحسابٌة و تحدٌد
المبلػ الصحٌح للنفقة العمومٌة).(1
 -)3األمر بالصرؾ  :Ordonnancementهو اإلجراء الذي ٌؤمر بموجبه اآلمر بالصرؾ دفع النفقات
العمومٌة عن طرٌق تحرٌر الحواالت).(2

 -)4الدفع  : Le paiementو هو المرحلة المحاسبٌة و األخٌرة لعملٌة النفقة ،و هو ذلك اإلجراء الذي
ٌت ّم بموجبه تبربة الدٌن العمومً البلدي.
 -2-4-7إعـشاءاد رحظ١ـً اٌّـٛاسد :طَٔ اؿَحءحص طل َ٤ٜحُٔٞحٍى ر٘لْ حُطَ٣وش حُظ ٢طَٔ ػِٜ٤خ حُ٘لوخص ٓغ حهظالف II١ل٤ق ،اً َٗٔٓ ِ٤كِظٔٛ ٖ٤خ:

 مرحلة تؤسٌسها و إثباتها  Etablissement et Constatationو هً مرحلة إدارٌة
 مرحلة جمعها  Perceptionو تتم فً المرحلة المحاسبٌة.
 -1-2-4-7- IIمرحلة تؤسٌسها و تسجٌلها :و تمر بالخطوات التالٌة:
 -)1اإلثبات  :La Constatationهو إجراء ٌتم بموجبه تكرٌس حق الدابن العمومً( ،)3إذا هو تلك
المرحلة التً ٌنشؤ أو ٌثبت فٌها حق الخزٌنة العمومٌة على الؽٌر.
و قد ٌختلؾ هذا الحق من حٌث نوعه و طبٌعته فقد ٌكون:
* جبابٌاٌ :خضع لقواعد الجباٌة المعروفة كالفعل المنشا للضرٌبة.
* تصرؾ قانونً :كالتصرؾ فً العقارات مثل بٌع األراضً للمواطنٌن و ما إلى ذلك من حقوق تنشؤ
على األشخاص لصالح خزٌنة البلدٌة.
 -)2التصفٌة :و هً مرحلة تحدٌد المبلػ الصحٌح للدٌون الواقعة على المدٌن لصالح الخزٌنة.
إصدار سند اإلٌراد أو األمر بالتحصٌل  :L’ordre de recetteو هو سند ٌصرفه اآلمر بالصرؾ
( ربٌس الـ .م.ش.ب) ٌستدعً فٌه القابض البلدي لٌجبً ما ٌحتوٌه هذا السند من إٌرادات.
لكن أي أمر بالتحصٌلٌ ،جب أن ٌوضح أسس صرفه ،العناصر التً تسمح بتحدٌد و معرفة مواصفات
المدٌن  Identification du débiteurو أٌضا كل المعلومات التً تسمح للقابض البلدي القٌام بعمله و
مراقبة سٌولة األموال داخل الخزٌنة.
.................................................................................................................................
) (1المادة  20من قانون  21-90المإرخ فً  15أوت  1990الخاص بالمحاسبة العمومٌة.
" "".
) (2المادة "" " " " 21
( -)3المادة  16من قانون  21-90المإرخ فً  15أوت  1990الخاص بالمحاسبة العمومٌة.
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 -2-2-4-7- IIمرحلة التحصٌل و الجمع  :La phase de Perceptionهً مرحلة محاسبٌة ،حٌث ٌقوم
القابض ا لبلدي بالتؤكد من أن كل قوانٌن التؤسٌس أو اإلثبات و الصرؾ و هٌبة تصنٌؾ اإلٌراد قد تم
احترامه ،و التؤكد خصوصا من أن اإلٌراد قانونً و سندات الصرؾ مرفقة بوثابق األساس و وثابق
أخرى تبرٌرٌة مإكدة بالقوانٌن و األنظمة المعمول بها .بعد ذلك ٌكمل هذه اإلجراءات بتنفٌذها من خبلل
تقاضً المبالػ المحددة فً السند من المدٌنٌن و تبربة ذمتهم المالٌة تجاه خزٌنة البلدٌة.
ٌَٗ ٍهْ 25:

المٌزانٌة األولٌة

الـمٌـزانٌـة البـلدٌـة

حُِٔ٤حٗ٤ش حإلٟخك٤ش

حُلٔخد حإلىحٍ١

ٍث ْ٤حُــ ّ.ٕ.د.

اػيحىٛخ
ىٍحٓظٜخ  ٝحُٜٔخىهش ػِٜ٤خ

حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢حُزِي١
اػخىس ٗٔوش ٝحكيس

 03نسخ

اػالّ رخُِٔ٤حٗ٤ش
حُٜٔخىم ػِٜ٤خ

آٍخٍ ٗٔوش

ىٍحٓظٜخ،
َٓحهزظٜخ ٝ
حُٜٔخىهش ػِٜ٤خ

حُـــٞال٣ــش
حُـيحثـــَس

حُٔي٣َ٣ش حُلَػ٤ش
َُِ٠حثذ

حُوخر ٞحُزِي١

حُٜٔيٍ ٖٓ :حٗـخُ حُزخكؼش
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 -IIIمـداخٌــل الـبـلدٌـــة:
البلدٌة مإسسة عمومٌة محلٌة ،تمتع بالشخصٌة المعنوٌة و االستقبلل المالً ،لها مٌزانٌة مستقلة عن
مٌزانٌة الدولة .تعتمد فً تموٌل نفقاتها على موارد مختلفة ،تؤتً أساسا من (: )1
 .1حصٌلة موارد الجباٌة و الرسوم .Les ressources fiscales
 .2مداخٌل الممتلكات .Patrimonial
 .3اإلعانات .Les subventions
 .4اإلقتراضات .Les emprunts

 -1-IIIموارد الجباٌة و الرسوم :تشكل الجباٌة المحلٌة أهم مورد مالً للجماعات المحلٌة و للبلدٌة
بالخصوص ،إذ ٌشكل هذا المورد نسبة  %90من مجموع الموارد التً تستفٌد منها البلدٌات و تنقسم
الجباٌة البلدٌة إلى ضرابب مباشرة و ضرابب ؼٌر مباشرة و رسوم.
 -1-1-IIIالضرابب :الضرٌبة هً المساهمة المالٌة اإلجبارٌة التً ٌدفعها األفراد بصفة نهابٌة ومن دون
مقابل ،من أجل تحقٌق المنفعة العامة ،و تكون هذه المساهمة حسب طاقة المواطنٌن و نسبة إنفاقهم (.)2

وعاءهاٌ :قصد بوعاء الضرٌبة المال الذي ٌخضعه القانون للضرٌبة،أي المبلػ الذي تؽترؾ منه الدولة
مإونتها بواسطة الضرابب()3

 -1-1-1-IIIتصنٌف الضرابب و الرسوم المحلٌة:
أي نظام جبابًٌ ،قوم على مبدأٌن أساسٌن هما :المردودٌة و العدالة ،اللذان ٌفرضان وجود أنواع عدٌدة
من الضرابب ،جباٌتها تحقق األهداؾ المرجوة من ورابها.
أمّا فً الجزابر تصنؾ الضرابب إلى صنفٌن:
 -1-1-1-1-IIIالتصنٌف االقتصادي :حٌث تصنؾ الضرابب إلى :ضرابب على الدخل ،ضرابب على
االستهبلك و ضرابب على رأسمال .و ألن المادة الضرٌبٌة ج ّد متؽٌرة و ؼٌر محددةٌ ،جعل هذه الطرٌقة
أو أسلوب التصنٌؾ االقتصادي ج ّد مع ّقد و صعب تحقٌقه (.)4

و لذا ٌفضّل األسلوب الثانً فً التصنٌؾ وهو التصنٌؾ اإلداري.
.................................................................................... ....................................................
( )1المادة  146من قانون البلدٌة .08-90
( )3(-)2حسٌن الصؽٌر ،دروس فً المالٌة العامة و المحاسبة العمومٌة ،دار المحمدٌة العامة ،الجزابر ،2001ص .53
(4)- Direction générale des affaires administratives et des collectivités locales, précis de
fiscalité locale, Ministère de l’intérieur, sans année, P12.
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 -2-1-1-1-IIIالتصنٌف اإلداريٌ :عتمد هذا التصنٌؾ على معاٌٌر جد متقاربة لتلك المستعملة فً
التصنٌؾ االقتصادي ،ؼٌر أن هناك معاٌٌر تقنٌة جبابٌة هً التً تح ّدد التماٌز بٌن مختلؾ الضرابب ،إذ
تصنفها بٌن الضرابب المباشرة و الضرابب ؼٌر المباشرة مضاؾ إلٌها صنؾ ثالث هو حقوق التسجٌل.
و بالتالً و ألجل أحسن مقاربة بٌن التصنٌؾ االقتصادي و التصنٌؾ اإلداري ،تصبح الضرابب
المباشرة توافق ضرابب الدخل ،و الضرابب ؼٌر المباشرة توافق الضرابب على االستهبلك أما ضرٌبة
حقوق التسجٌل فهً توافق ضرابب على رأسمال (.)1

 -1-2-1-1-1-IIIالضرابب المباشرة:
الضرٌبة المباشرة هً تلك الضرٌبة التً تفرض على المال مباشرة ،بمعنى أساسها أو وعاءها هو مال
معٌن بالذات كالدخل مثبل.
وهً تتمٌز بالوضوح و البساطة ،سواء فٌما ٌخص فرضها أو تصفٌتها أو تحصٌلها .لكن ٌإخذ على
نظام الضرابب المباشرة أنها تشعر األفراد بعببها ،مما ٌجعلهم ٌتربصون من دفعها بكل الوسابل ،خاصة
عندما ٌرتفع سعرها (.)2
جدول رقم36:

الضرابب المباشرة العابدة للبلدٌة

طبٌعة الضرٌبة المباشرة
الضرٌبة على المرتبات و األجور
الدفع الجزافً Versement forfaitaire
الرسم الثابت على مداخٌل البحارة و الصٌادٌن و
مستؽلً قوارب الصٌد و مجهزي السفن
الضرٌبة على مداخٌل المإسسات األجنبٌة للبناء
الضرٌبة الوحٌدة على النقل الخاص
ضرٌبة على مداخٌل الترقٌة العقارٌة
الضرٌبة على البناٌات الفاخرة
الضرٌبة على النشاط الصناعً التجاري T.A.I.C
الضرٌبة على نشاط المهن ؼٌرتجارٌة T.A.N.C
T.A.P
الضرٌبة على النشاط المهنً
Taxe Foncier.
الرسم العقاري

الدولة

الوالٌة

البلدٌة

الـ FCCL

....................................................................................................................
(1) Direction générale des affaires administratives et des collectivités locales, précis de
fiscalité locale, Ministère de l’intérieur, sans année, P15.
( )2حسٌن الصؽٌر ،دروس فً المالٌة العامة و المحاسبة العمومٌة ،دار المحمدٌة العامة ،الجزابر  ،2001ص،54

268

 -2-2-1-1-1-IIIالضرابب غٌر المباشرة:
هً تلك التً تفرض على األموال ،لكن بمناسبة قٌام األشخاص ببعض التصرفات ،و أؼلب هذه
التصرفات هً اإلنفاق .و فً ؼالب األحٌان ،تسمً الجزابر هذا النوع من الضرابب رسما  Taxeنقبل
عن التسمٌة التً أخذت بها فرنسا(.)1

و من بٌن الضرابب ؼٌر المباشرة التً ٌكون للبلدٌة نصٌب منها هً:
جدول رقم 37

الضرابب ؼٌر المباشرة التً ٌكون للبلدٌة نصٌب فٌها

طـــبٌـعـة الـضــرٌبـة
رسم القٌمة المضافة T.V.A
رسم الذبح
الرسم النوعً على البنزٌن و الؽزوال و الزٌوت و المواد
الصٌدلٌة

الدولة

الوالٌة

البلدٌة

F.C.C.L

أما التصنٌؾ الذي سنعتمد علٌه فً دراستنا للجباٌة البلدٌة هو التصنٌؾ النسبً أي بمعنى الضرابب
النسبٌة للبلدٌة و الضرابب الكلٌة لفابدتها.
 -2-1-1-IIIالضرابب المحصلة نسبٌا للبلدٌة :و هً الضرابب التً تشترك فٌها البلدٌة مع كل من
الوالٌة و الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة) ،(F.C.C.Lو ٌحدد معدل الرسوم العابدة لكل منها كل
سنة من قبلها طبقا للقانون :حٌث ٌقوم المفتش القسمً للضرابب بالوالٌة سنوٌا و من أجل إعداد المٌزانٌة
المحلٌة ،بتبلٌػ السلطات المختصة بمبلػ القواعد الصافٌة الخاضعة للضرٌبة التً تتضمنها آخر السجبلت
المعروفة .و تقوم هذه السلطات بإرسال هذه المعلومات إلى رإساء المجالس المعنٌة فً ظرؾ شهر على
األكثر ،قبل تارٌخ فتح دورات المٌزانٌة(.)2

 -1-2-1-1-IIIالدفع الجزافًٌ :خضع للدفع الجزافً ،المبالػ المدفوعة لقاء المرتبات و األجور و
التعوٌضات و العبلوات ،الواقع على كاهل األشخاص االعتبارٌٌن والطبٌعٌٌن والجمعٌات والهٌبات
المقٌمة بالجزابر ،أو الممارسة بها نشاطها و الرٌوع العمرٌة بما فً ذلك اإلمتٌازات العٌنٌة وذلك مهما
كانت أهمٌة أجور المستفٌدٌن ومكان إقامتهم(.)3

....................................................................................................................
( -)1حسٌن الصؽٌر ،دروس فً المالٌة العامة و المحاسبة العمومٌة ،دار المحمدٌة العامة ،الجزابر  ،2001ص .65
( -)2قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة ،المواد  ،199-198ص 162 ،161
( -)3المادة  210من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة.
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وٌحصل على مبلػ الدفع الجزافً) (Versement forfaitaireبتطبٌق النسب التالٌة)1(:
جدول رقم:38

تـوزٌـع تحصٌـل الـدفـع الجــزافً

طـبـٌـعـة الـمـبلـــــــغ
المرتبات وا جور والت ويضات والرواتب ،بما فيها قيمة االمتيازاتال ينية % 6

حصة البلدٌة

حصة الـF.C.C.L :

% 30

% 70

 المعاشات و الرٌوع العمرٌة %2وتستفٌد البلدٌة فً إطار التضامن المحلً بنسبة معتبرة من خبلل ما خصص لها قانونا من الحصة التً
قد ٌدفعها لها الصندوق المحلً ،حٌث تعود حصته المحصلة من الدفع الجزافً المقدرة بـ  10/7من
الحصة اإلجمالٌة المخصصة للجماعات المحلٌةٌ ،عٌد توزٌعها كما ٌلً:
حصة الـ F.C.C.L
من الـ V.F

% 100 =10 / 7

الحصة المقررة قانونا
بصفة غٌر مباشرة

النسبة المباشرة من
حصتها من الـF.C.C.L

%20

%14

اٌـٛال٠ـــخ

%20

%14

اٌـF.C.C.L

%60

%42

اٌجــٍــذ ٠ــخ

و كما ٌبدو من هذا التوزٌع ،فإن الحصة اإلجمالٌة العابدة إلى البلدٌة من الدفع الجزافً تصل فً
مجموعها ( )%42+%30إلى .%72
 -2-2-1-1-IIIالرسم على النشاط المهنً :T.A.P
 -1-2-2-1-1-IIIالرسم الصناعً والتجاري ٌ : T.A.I.Cطبق هذا الرسم سنوٌا على رقم األعمال الذي
ٌحققه فً الجزابر ،األشخاص الطبٌعٌون أو اإلعتبارٌون الذٌن ٌمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضرٌبة
على الدخل ،ضمن فبة المداخٌل الصناعٌة والتجارٌة ،وكذا الضرٌبة على أرباح الشركات .وٌقصد برقم
األعمال :مبلػ اإلٌرادات المحققة على كافة عملٌات البٌع أو الخدمات أو ؼٌرها من النشاطات( .)2و ٌحدد
معدل الرسم على النشاط الصناعً و التجاري كما ٌلً)3( :
........................................................................................................................................
( -)1المادة  211من قانون الضرابب المباشرة والرسوم المماثلة.
( )2المادة  217من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة.
".
"
"
"
( )3المادة  222من "
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توزٌع حصة الرسم على النشاط الصناعً والتجاري

جدول رقم:39

مجموع النسب المخصصة للجماعات المحلٌة

الوالٌـة

البـلدٌة

الـ F.C.C.L

(%) 2,55

(%) 0,75

(%) 1,66

(%) 0,14

ٌإسس الرسم باسم كل مإسسة على أساس رقم األعمال المحقق من كل مإسسة أو وحدة أو فً كل بلدٌة
من البلدٌات التابعة لمكان إقامتها (.)1

و حسب توزٌع نسبة الرسم بٌن الوالٌة و البلدٌة و الـ ٌ ،F.C.C.L.تضح لنا أن أكبر معدل ٌعود للبلدٌة
ٌساوي ضعؾ حصة الوالٌة و إحدى عشرة مرة ضعؾ حصة الـ  .F.C.C.L.و ٌعتبر هذا الرسم مهم
بالنسبة للبلدٌات الحضرٌة ،أٌن تكثر األنشطة التجارٌة و الصناعٌة و المهنٌة بها.
فً حٌن البلدٌات الفقٌرة أو الرٌفٌة ،تفتقر إلى هذا االمتٌاز الذي ٌضٌع منها مبالػ هامة من وراء هذا
الرسم ،إال أنها تستفٌد فً إطار التضامن المحلً عن طرٌق صندوق الجماعات المحلٌة.
 -2-2-2-1-1-IIIالرسم على نشاط المهن ؼٌر التجارٌة ٌ :T.A.N.C.طبق هذا الرسم سنوٌا عن المبلػ
اإلجمالً لئلٌرادات المهنٌة اإلجمالٌة للسنة المنصرمة ،باسم المستفٌدٌن فً مكان تؤدٌة المهنة أو عند
االقتضاء مقر المإسسة الربٌسٌة ،و بالنسبة لشركات األشخاص و الشركات المدنٌة.
ٌإسس الرسم باسم الشركة ( .)2و ٌعفى من هذه الضرٌبة الممارسون لمهنة ؼٌر تجارٌة ،عندما ال
ٌتجاوز مبلػ إٌراداتهم اإلجمالٌة السنوٌة الحد المحدد من قبل قانون المالٌة ( )3و ٌتعٌن على كل شخص
خاضع للرسم ،أن ٌسلم سنوٌا لمفتش الضرابب المباشرة بالتصرٌح لمبلػ اإلٌرادات المهنٌة اإلجمالٌة
المحققة خبلل السنة المنصرمة (.)4

تحدد نسبة الرسم على النشاط المهنً ؼٌر التجاري بـ )  ( % 60,5تتوزع هذه األخٌرة كما ٌلً:
نصٌب البلدٌة من رسم النشاط المهنً ؼٌر التجاري

جدول رقم:4,

معدل الرسم المخصص للجماعات المحلٌة
(%) 60,5

حصة الوالٌة

البلدٌة

الـ F.C.C.L.

(%) ,09,

(%) 5052

(%) ,0,3

و كما هو مبلحظ فإن البلدٌة تعود إلٌها أكبر نسبة من هذا الرسم الذي ٌمثل  % 85من مجموع ما
خصص للجماعات المحلٌة ،باإلضافة إلى النسبة التً ٌمكن أن تستفٌد منها عن طرٌق مساعدات
الصندوق.
.............................................................................................. ..........................................
( )1المادة  223من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة.
( )2المادة  233من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة.
".
"
"
"
( )3المادة  231من "
".
"
"
"
( )4المادة  234من "
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 -3-2-1-1-IIIالرسم على القٌمة المضافة :هو رسم ذو مردودٌة كبٌرة جدا ،وقد جاء هذا الرسم
كتعوٌض للرسم الوحٌد اإلجمالً لئلنتاج ) ( T.U.G.P.و الرسم الوحٌد على أداء الخدمة
) ) T.U.G.P.S.بموجب قانون المالٌة لسنة  1992و كذلك على رسم الحفبلت بمٌزانٌة البلدٌة.
تطبق ضرٌبة القٌمة المضافة على االستهبلك المباشر:
 عملٌات البٌع و استبلم البضابع من طرؾ المنتج، األشؽال العقارٌة، عملٌات البٌع بالجملة للسلع المستوردة و استرادها، بٌع و استبلم تجارة الجملة، بٌع العقارات أو محبلت تجارٌة، عملٌات التحصٌص و البٌع عن طرٌق التملك العقاري لؤلرض، دراسات و بحوث أنجزت من طرؾ مإسسات، خدمات الهاتؾ و التلكس.و قد حددت المادة  161من قانون المالٌة  ،2000النصٌب العابد للجماعات المحلٌة و المقدرة بـ:
  % 15و ذلك بالنسبة للعملٌات المحققة داخلٌا ،تتوزع حصٌلتها على النحو التالً:  %10للصندوق المشترك للجماعات المحلٌة.  %5للبلدٌات.كما تستفٌد البلدٌات بنسبة معتبرة من ضرٌبة الـ ) ( T.V.A.لما ٌمنحه لها  F.C.C.L.حسب النسب
التالٌة:
% 10

%6
% 100

% 60

حُزِي٣ش

%2

% 20

حُـ F.C.C.L.

%2

% 20

حُٞال٣ش

بهذا التوزٌعٌ ،صبح نصٌب البلدٌة من هذه الضرٌبة ٌساوي  ( % 11مجموع  ) % 6 + % 5فً حٌن
ال تتعدى نسبة الـ  F.C.C.L.و الوالٌة معا  .% 4و هذا ٌدل على ما للبلدٌة من مكانة أكٌدة و ضرورة
تلزم القانون بمنحها دعما مالٌا تفوق نسبته ما ٌمنح للهٌبة الوالبٌة و للصندوق المحلً للتضامن.
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 -4-2-1-1-IIIالضرٌبة التضامنٌة على األمالك العقارٌة :تإسس هذه الضرٌبة سنوٌا على األمبلك
العقارٌة المبنٌة أو ؼٌر المبنٌة و الحقوق الفعلٌة المرتبطة بها التً هً ملك لؤلشخاص الطبٌعٌٌن أو
المعنوٌٌن.
ٌبدأ تطبٌق هذه الضرٌبة على األمبلك من أول ٌناٌر الذي ٌلً تارٌخ إنهاء أو شؽل العقار أو اقتناءه (.)1
ٌتشكل أساس الضرٌبة من القٌمة الحقٌقٌة لؤلمبلك العقارٌة ( ،)2تإسس بمقر اإلقامة الربٌسٌة للمكلفٌن
بالضرٌبة أو إقامتهم العادٌة بالنسبة لمن لهم مقر جبابً بالجزابر .أما من كان مقره الجبابً أو العادي
خارج الوطن ،فإن ضرٌبة األمبلك تإسس على مكان تواجد العقار إن كان معنً بالضرٌبة ( .)3و ٌعفى
من ضرٌبة التضامن على األمبلك العقارٌة ما ٌلً)4(:

 المبانً و المحبلت المهنٌة التً ٌحوزها األشخاص الطبٌعٌون أو االعتبارٌون المخصصة مباشرةلممارسة نشاط صناعً أو تجاري أو حرفً أو ؼٌر تجاري،
 األمبلك العقارٌة المبنٌة أو ؼٌر المبنٌة و الحقوق العٌنٌة المتصلة بها و المخصصة لممارسة نشاطفبلحً،
 البناٌات المخصصة للعبادة التً تحوزها جمعٌات ذات منفعة عامة و التً اقتنتها أو شٌدتها، المبانً التً تحوزها جمعٌات معطوبً الحرب أو العمل المعترؾ بؤنها ذات منفعة عامة و المخصصةكمخابا لبوارج اإلسعاؾ،
ٌحدد توزٌع ضرٌبة التضامن على الملكٌة العقارٌة كما ٌلً:
 % 60للدولة % 20 ،للبلدٌة و  % 20للصندوق الوطنً للسكن تحت حساب التخصٌص الخاص رقم
050 – 302
 -3-1-1-IIIالضرابب المحصلة كلٌا لفابدة البلدٌات :هً ضرابب محصلة للبلدٌات بنسبة ،% 100
تصب فً خزٌنة البلدٌة مباشرة دون أن ٌكون هناك طرؾ ثان مشارك لها فً محصبلتها.
 -1-3-1-1-IIIالرسم العقاري ٌ :La Taxe Foncièreإسس الرسم العقاري سنوٌا على الملكٌات
المبنٌة و ؼٌر المبنٌة الموجودة فوق التراب اإلقلٌمً للبلدٌة باستثناء العقارات التً تعفى بصورة واضحة
قانونا.
....................................................................................................................
( )1المادة  274من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة.
".
"
"
"
( )2المادة  275من "
".
"
"
"
( )3المادة  276من "
".
"
"
"
( )4المادة  281من "
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 -1-1-3-1-1- IIIالرسم العقاري على الملكٌات المبنٌة :تخضع لهذا الرسم الملكٌات التً تحمل
المواصفات:
 -1المنشآت المخصصة إلٌواء األشخاص و المواد أو لتخزٌن المنتوجات،
 -2المنشآت التجارٌة الكابنة فً محٌط المطارات الجوٌة و الموانا و محطات السكك الحدٌدٌة و
محطات الطرقات ،بما فٌها ملحقاتها المتكونة من مستودعات و ورشات الصٌانة،
 -3أرضٌات البناٌات بجمٌع أنواعها و القطع األرضٌة التً تشكل ملحقا مباشرا لها و ال ٌمكن االستؽناء
عنها،
 – 4األراضً ؼٌر المزروعة و المستخدمة الستعمال تجاري أو صناعً كالورشات و أماكن إٌداع
البضابع و ؼٌرها من األماكن من نفس النوع سواء كان ٌشؽلها المالك او ٌشؽلها آخرون مجانا أو
بمقابل ( .)1و تعفى من هذه الضرٌبة الملكٌات المبنٌة الموجهة للمنفعة العامة و ال تدر و العقارات
التابعة للدولة و الوالٌات و البلدٌات و كذلك تلك التابعة للمإسسات العمومٌة ذات الطابع اإلداري التً
تمارس نشاطا فً مٌدان البحث العلمً و الحماٌة الصحٌة و االجتماعٌة و فً مٌدان الثقافة و الرٌاضة
كما تدخل ملكٌات الوقؾ و البناٌات المخصصة للقٌام بشعابر دٌنٌة و حتى تلك العقارات التابعة للدول
األجنبٌة المخصصة لئلقامة الرسمٌة لبعثاتهم الدبلوماسٌة و القنصلٌة المعتمدة و أٌضا العقارات التابعة
لممثلٌات الهٌبات الدولٌة المعتمدة بالجزابر ضمن هذا اإلعضاء( )2و تحصل الضرٌبة من ناتج القٌمة
اإلٌجارٌة الجبابٌة لكل متر مربع للملكٌة المبنٌة فً المساحة الخاضعة للضرٌبة و كذلك حسب المنطقة و
المنطقة الفرعٌة و تحدد أساس فرض الضرٌبة بعد تطبٌق معدل تخفٌض ٌساوي  % 2سنوٌا مع مراعاة
قدم البناٌة على أن ال ٌتجاوز هذا المعدل  % 40كحد أقصى .أما بالنسبة للمنشآت الصناعٌةٌ ،حدد
المعدل بنسبة  % 50على األكثر(.)3
جدول رقم41:

القٌمة اإلٌجارٌة الجبابٌة للعقارات أو أجزاء العقارات ذات االستعمال السكنً بالـ(دج)

الـمنطقة الـفـرعٌة
الــمـنـطـقة
المنطقة 1
المنطقة 2
المنطقة 3
المنطقة 4

أ
445
408
371
334

ب
408
371
334
297

ج
371
334
297
260

المصدر :المادة  257من قانون المالٌة .2002

...................................................................................................................
( )1المادة  249من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة .
( )2المواد  251-250من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة ص .204
( )3المادة  254من نفس القانون.
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القٌمة اإلٌجـارٌـة للمحبلت التـجارٌـة والصناعـٌة بالـ (دج)

جدول رقم42 :

المـنــاطــق

المنطقة 1

المناطق الفرعٌة

المنطقة 2

المنطقة 4

المنطقة 3

أ

891

816

742

669

ب

816

742

669

594

ج

742

669

594

519

المصدر :المادة  259من قانون المالٌة .2002
القٌمة اإلٌجـارٌـة لملحقـات الـملـكٌـات الـمبنٌـة بالـ(دج):

جدول رقم43:

الــمنـطـقــة
طبٌعة القطاع

المنطقة 2

المنطقة 1

المنطقة 4

المنطقة 3

القطاع العمرانً

22

18

13

07

قطاعات قابلة للتعمٌر

16

13

10

06

المصدر :قانون المالٌة 2002

وٌحسب الرسم العقاري على الملكٌات المبنٌة بتطبٌق النسب التالٌة:
  % 3الملكٌات المبنٌة،  %5أراضً ملحقات الملكٌات،  %5عندما تكون المساحة أقل من أو تساوي  500م، 2  %7تطبق على األراضً ذات مساحة محصورة بٌن 5,,م 2و 1,,,م، 2  %1,على المساحات األكبر من 1,,,م.2 -2-1-3-1-1-IIIالرسم العقاري على الملكٌات ؼٌر المبنٌةٌ :إسس هذا الرسم على الملكٌات ؼٌر
المبنٌة بجمٌع أنواعها وهً بالخصوص:
 -1المحاجر و مواقع استخراج الرمل و المناجم فً الهواء الطلق،
 -2مناجم الملح و السبخات و األراضً الزراعٌة،
 -3األراضً الكابنة فً القطاعات العمرانٌة أو القابلة للتعمٌر(.)1
........................................................................................................................................
( -)1المادة  ( 261د ) من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة ،ص.211
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و تعفى من هذا الرسم تلك الملكٌات التابعة للدولة و الوالٌة و البلدٌة و المإسسات العمومٌة ،العلمٌة أو
التعلٌمٌة أو اإلسعافٌة ذات نشاط نفعً عام و ؼٌر مدر لؤلرباح وأٌضا األراضً التً تشؽلها السكك
الحدٌدٌة باإلضافة إلى األمبلك التابعة لؤلوقاؾ العمومٌة و المتكونة من ملكٌات ؼٌر مبنٌة و أٌضا ما هو
خاضع للرسم العقاري على الملكٌات المبنٌة (.)1
و تحسب الضرٌبة من ناتج القٌمة اإلٌجارٌة الجبابٌة لكل (1هكتار) أو (1متر مربع) ،حسب الوضعٌة
و موقعها ،كما هو موضح فٌما ٌلً:
 -1-2-1-3-1-1-IIIاألراضً الزراعٌة :تحدد القٌمة الجبابٌة لؤلراضً الزراعٌة بالهكتار و بالمنطقة
كما هو موضح فً الجدول الموالً:
القٌمة الجـبابٌـة لؤلراضً الزراعٌة بالـ (دج)

جدول رقم44:

الـــمـــنا طــق
أ
ب
ج
د

أراضـــً مـسـقٌــة
75,,
5625
2981
375

طـــبـــٌـــعــة األرض
أراضــــً جـــافـة
125,
937
497
375
المصدر :قانون المالٌة .2,,2

و المناطق المحددة لؤلراضً الزراعٌة مح ّددة فً المادة ( )81من قانون  33-88المإرخ فً
 88 /12/31المحدد لقانون المالٌة لسنة .1989
 -2-2-1-3-1-1-IIIاألراضً ؼٌر الزراعٌة :تحدد القٌمة الجبابٌة لؤلراضً ؼٌر الزراعٌة بالـ (م)2
عكس المناطق الزراعٌة و تحدد حسب المنطقة و مكان تواجدها فً القطاعات:

 -األراضً الواقعة فً القطاع العمرانً بالـ (دج):

تعــٌٌــن األراضــــً
أراضً معدة للبناء
أراضً أخرى مستعملة كؤراضً
للنزهة و حدابق للترفٌه و مبلعب ال
تشكل ملحقات للملكٌات المبنٌة.

جدول رقم45:

1
75

الـــــمـــنـــاطــــق
3
2
45
6,

4
23

27

16

,9

22

.......................................................................................................................................
( -)1المادة ( 261هـ) من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة  ،ص.211
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 األراضً الواقعة فً قطاعات قابلة للتعمٌربالـ (دج):تعــٌٌــن األراضـــً

جدول رقم 46

الــــــمـــنـــاطـــق
3
2
33
44

1
55

أراضً مع ّدة للبناء
أراضً مستعملة كؤراضً و حدابق
للترفٌه و مبلعب ال تشكل ملحقات 22
للملكٌات المبنٌة

17

4
17
,7

13
المصدر :قانون المالٌة 2,,2

أمّا فٌما ٌخص البلدٌات التً تحوي الثروات الباطنٌة و السطحٌة كالمحاجر و مواقع استخراج الرمل
و المناجم فً الهواء الطلق و مناجم الملح و السبخات فتحصل جباٌتها حسب تصنٌفها بالمناطق:
جدول رقم :47
المنطقة 1
 55دج

القٌمة الجبابٌة للثروات الباطنٌة و السطحٌة

المنطقة 3
 33دج

المنطقة 2
 44دج

المنطقة 4
 17دج

المصدر :قانون المالٌة .2,,2

و ٌحسب الرسم العقاري على الملكٌات ؼٌر المبنٌة بتطبٌق النسب التالٌة:
  % 5بالنسبة للملكٌات ؼٌر المبنٌة الواقعة بالقطاعات ؼٌر التعمٌرٌة،  % 5بالنسبة للملكٌات الموجودة فً القطاعات العمرانٌة ذات المساحة األقل من أو تساوي  5,,م،2  % 7إذا كانت األراضً مساحتها أقل من أو تساوي  1,,,م،2  % 1,إذا كانت األراضً مساحتها أكبر من أو تساوي  1,,,م،2  % 3بالنسبة لؤلراضً الفبلحٌة.أمّا بالنسبة لؤلراضً الواقعة فً المناطق العمرانٌة و التً لم تنشؤ علٌها البناٌات لمدة  5سنوات ،فالرسم
ٌطبق علٌها بنسبة .)1( % 1,,
و كما هو مبلحظٌ ،حاول القانون منح هذا الرسم إٌجابٌة لدى جمٌع بلدٌات الوطن مهما اختلؾ تصنٌفها
و مهما اختلفت طبٌعة الملكٌة ،حٌث جمع الرسم العقاري أؼلب الملكٌات المبنٌة و ؼٌر المبنٌة و
األراضً الملحقة ب استثناء ما هو معفى ،و حاول جمع ما هو موجود بؤقل ما ٌمكن لدى جمٌع البلدٌات
مهما اختلفت ،حضرٌة كانت أم رٌفٌة ،ؼنٌة فً المستوى المالً أو فقٌرة.
....................................................................................................................
( -)1قانون المالٌة .2,,2
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و حسب ما ٌبدو و ما ورد سابقاٌ ،مثل هذا الرسم موردا هاما له األثر اإلٌجابً على مٌزانٌات البلدٌات
لو ٌحسن استعماله ،ذلك أن التهرب الضرٌبً من قبل المالكٌن ،و ضعؾ التحصٌل من طرؾ قباضات
البلدٌات وأٌضا ؼٌاب مستندات الملكٌة الخاصة على األمبلك المبنٌة باإلضافة إلى ما تعانٌه البلدٌات من
عدم وجود مسح عقاري لمجال إقلٌمها البلديٌ ،ؽٌّب عنها و ٌفقدها سبلحا قانونٌا لتطبٌق حقوقها
الضرٌبٌة على المستخدمٌن.
 -2-3-1-1-IIIرسم التطهٌر :La taxe d’assainissement

ٌإسس رسم تطهٌر سنوي على الملكٌات المبنٌة لفابدة البلدٌات التً تشؽل بها مصلحة رفع القمامات
المنزلٌة و مجهزة بشبكة قنوات .و ٌطبق على أصحاب الملك أو حق االنتفاع و ٌحمله المستؤجر الذي
ٌمكنه دفع الرسم سنوٌا و تضامنٌا مع صاحب الملك (.)1
و ٌعفى من هذا الرسم المنازل و أطراؾ المنازل التً تملكها الدولة و الوالٌات و البلدٌات و المإسسات
العمومٌة و العلمٌة و مإسسات التعلٌم أو المساعدة و المخصصة لخدمة عمومٌة و كذا المنازل أو
أطراؾ المنازل الواقعة فً ناحٌة البلدٌة التً تشتؽل بها مصلحة رفع القمامات المنزلٌة و القنوات (.)2
و ٌحدد مبلػ الرسم كما ٌلً:
 ما بٌن  5,,دج و  1,,,دج على كل مح ّل ذي استعمال سكنً، ما بٌن  1,,,دج و  1,,,,دج على كل محل ذي استعمال مهنً أو تجاري أو حرفً أو ما شابه، ما بٌن  5,,,دج إلى  2,,,,دج على كل أرض مهٌؤة ذي استعمال صناعً أو تجاري أو حرفً أوما شابهٌ ،نتج كمٌة النفاٌات تفوق األصناؾ المذكورة أعبله.
و تحدد الرسوم المطبقة فً كل بلدٌة بقرار من ربٌس المجلس الشعبً البلدي ،بعد المداولة و المصادقة
علٌه من طرؾ المجلس البلدي و موافقة السلطة الوطنٌة (.)3
كما ٌتم تعوٌض البلدٌات التً تمارس عملٌة الفرز فً حدود  % 15من مبلػ الرسم المطبق على رفع
القمامات المنزلٌة المذكورة أعبله بالنسبة لكل منزل ٌقوم بتسلٌم قمامات التسمٌد و/أو القابلة لبلسترجاع
لمنشؤة المعالجة (.)4
...................................................................................................................
(-)1المادة  264من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة.
( -)2المادة  263من قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة.
( -)3المادة  11من قانون المالٌة .2,,2
( -)4المادة  25من قانون المالٌة .2,,3
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 -3-3-1-1-IIIرسم السكن :أنشء هذا الرسم بموجب قانون المالٌة لسنة  1999لفابدة مجموعة من
بلدٌات كبرى المدن و هً والٌة الجزابر ،وهران ،قسنطٌنة و عنابة لٌعمم فً قانون المالٌة لسنة 2,,3
على جمٌع بلدٌات مقر الدابرة .و هو رسم سنوي ٌإسس على السكنٌ ،ستحق على المحبلت ذات الطابع
السكنً أو المهنً الواقع فً هذه البلدٌات.
ٌحدد مبلػ الرسم السنوي على السكن كما ٌلً:
*  3,,دج بالنسبة للمحبلت ذات الطابع السكنً،
*  12,,دج بالنسبة للمحبلت ذات الطابع المهنً،
و ٌحصل على هذا الرسم من مإسسة "سونلؽاز" عن طرٌق فاتورة الكهرباء و الؽاز ،حسب دورٌة
الدفع و ٌدفع ناتج هذا الرسم إلى البلدٌات( ،)1بعدما كان ٌدفع حاصل هذا الرسم فً حساب التخصٌص
الخاص رقم  3,2-,97الذي عنوانه "الصندوق الخاص بإعادة تهٌبة الحظٌرة العقارٌة فً الوالٌات".
 -2-IIIمداخٌل الممتلكات Les ressources de patrimoine
 -1-2-IIIموارد االستغالل
تتمثل مداخٌل البلدٌة من الممتلكات العمومٌة ،فٌما تجتبٌه من استؽبللها لهذه الممتلكات و تسٌٌرها سواء
كانت تابعة للدولة أو تلك التً تملكها شخصٌا .و منها المصالح العمومٌة البلدٌة التً أحدثتها لتوفٌر
االحتٌاجات الجماعٌة لمواطنٌها السٌما فً مجال:
 المٌاه الصالحة للشرب و التنظٌؾ و المٌاه القذرة،
 القمامات المنزلٌة و ؼٌرها من الفضبلت،
 األسواق المؽطاة و األسواق و األوزان و المكاٌٌل العمومٌة،
 التوقؾ مقابل دفع رسم،


المقابر و المصالح الجنابزٌة(،)2

 تقدٌم خدمات المذابح (ؼرؾ التبرٌد)،
 حقوق التخزٌن،


حقوق الزٌارات للمتاحؾ و المعالم األثرٌة(.)3

....................................................................................................................
( -)1المادة  67من قانون المالٌة .2,,3
( -)2المادة  132من قانون البلدٌة .,8-9,
(3)- Ministère de l’Intérieur et Ministère de finance, instruction c1 sur les opérations
financières des communes, 1er juillet 1971, P30.
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ٌتم تسٌٌر هذه المصالح بطرٌقة االستؽبلل المباشر أو على شكل امتٌازي ٌعطى لؽٌرها .ؼٌر أن
التسهٌبلت التً تمنحها البلدٌات عند التعاقد مع الؽٌر فً تسٌٌر المصالحٌ ،تسم بعدم مساٌرته ألسعار
السوق ،أي بمقابل رمزي ال أكثر ،مما ٌإثر سلبا على الموارد المحصلة من هذا االستؽبلل.
 -2-2-IIIمـوارد الـدومٌـن( :)1هً موارد تتحصل علٌها البلدٌة من استؽبللها لؤلمبلك العمومٌة .و
تتمثل موارد الدومٌن أساسا من:
 بٌع المحاصٌل الزراعٌة :التً تنتجها األراضً العمومٌة مهما كان نوع المحصول ما دام
مصدره أمبلك الدولة ،كبٌع ثمار الزٌتون أو الفلٌن من أراضً الؽابات مثبل.
 موارد تؤجٌر العقارات البلدٌة :سواء لبلستعمال السكنً أو التجاري.
 حقوق الطرٌق و مساحات التوقف :و هً حقوق تنشؤها البلدٌة لبلستؽبلل السطحً لؤلرض
دون إدخال تهٌبة أو تؽٌٌرات علٌها لبلستعمال العمومً ،كالمساحات المستؽلة من طرؾ
المقاهً ،توطٌن األكشاك ،حظٌرة توقؾ السٌارات ،استؽبلل األسواق........

 -3-2-IIIاألمـالك المـالٌة :تتمثل فً اإلٌرادات التً ٌمكن للبلدٌة تحصٌلها من خبلل
تخصٌص إعتمادات مالٌة للتوظٌؾ المالً و استثمارها فً سوق األسهم و السندات ،أو تلك
الفوابد التً تتحصل علٌها من خبلل القروض التً تمنحها البلدٌة(.)2
ؼٌر أن المتصفح للوثابق المحاسبٌة للمٌزانٌة البلدٌةٌ ،بلحظ ؼٌاب هذا المورد و انعدامه ،نظرا لعجز
البلدٌات عن استعمال هذا المورد ،لوجودها فً ضابقة مالٌة دابمة .و هذا المورد ال ٌستعمل كما ٌبدو إال ّ
إذا كانت البلدٌة تعٌش بحبوحة و فابض مالً كاؾ الستؽبلله و استثماره كؤسهم و سندات.
وعلى العموم فإن الموارد الذاتٌة ؼٌر الجبابٌة للبلدٌات تعتبر أقل أهمٌة بالنسبة لما تجتبٌه من الضرابب،
نظرا لضعؾ استؽبلل الموارد و األمبلك المحلٌة ،و هً ما تحاول فً كل مرة السلطات المركزٌة القٌام
به من خبلل توجٌه المجالس البلدٌة و المحلٌة عموما نحو االستؽبلل األمثل لموارد الممتلكات لتجنب
العجز و التقلٌص من اإلعانات الخارجٌة و عدم االعتماد على الضرابب كمصدر أساسً لتموٌل
خزٌنتها(.)3
...................................................................................................................
(1)- Ministère de l’Intérieur et Ministère de finance, instruction c1 sur les opérations
financières des communes, P31.
( -)2نبٌل بوالشعر ،مالٌة البلدٌة و أهمٌتها لتدعٌم االستقبلل المحلً ،مذكرة تخرج لنٌل شهادة الدراسات العلٌا
المتخصصة ،كلٌة علوم االقتصاد و علوم التسٌٌر ،جامعة قسنطٌنة  2001ص.60
( -)3انظر فً الملحق ،ص ، 34نص التعلٌمة الوزارٌة من وزارة الداخلٌة إلى المجموعات المحلٌة ،تتعلق بتحسٌس
الجماعات بالوضع المزري لمالٌتها و حثها على تحسٌن مواردها.
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و هكذا ٌتجلى لنا كم أسهب القانون فً تعداد مصادر التموٌل الذاتً للبلدٌات خاصة منها الموارد الجبابٌة
و الرسوم التً تشكل الحصة الربٌسٌة فً المٌزانٌة .إالّ أن األمر فً الواقع العملً كثٌرا ما اتسم بعدم
مطابقة تقدٌرات الضرابب المباشرة التً تقوم بها البلدٌات لما ٌجبى فعبل ،أما ّ الرسوم فإن بعضها قلٌل
المردودٌة و بعضها اآلخر ٌبقى مجرد حق نظري ،لم ٌجد طرٌقه إلى التطبٌق(مثل رسم اإلقامة)(.)1

أما فٌما ٌتعلق بمردود الدومٌن ،فباإلضافة إلى هزالته ،كثٌرا ما ّ
سخر لصٌانة الممتلكات التً تزٌد
وضعٌتها سوءا مع الزمن.
وأمام تنوع مصادر التموٌل الذاتً للبلدٌات فإنه ٌستؽل لتسدٌد نفقات قسم التسٌٌر الذي ٌستهلك ما ٌفوق
 %80من إٌرادات البلدٌات و ال ٌوجه منها لقسم االستثمار و التجهٌز إالّ ما ٌقتطع و بصورة إجبارٌة
قانونا (سوى  ،)% 10لذلك من أجل تؽطٌة هذا الخلل و أمام الدور المتزاٌد لمهام البلدٌات ،تلجؤ هذه
األخٌرة إلى التموٌل الخارجً.
 -3-IIIالموارد الخارجٌة :تتمثل الموارد الخارجٌة للبلدٌات فٌما تجتبٌه من مصادر خارجة عن
الضرابب و الرسوم و عوابد استؽبللها للمصالح العمومٌة و مداخٌل ممتلكاتها.
و تعرؾ الموارد الخارجٌة باسم الموارد "ؼٌر العادٌة" نظرا لطبٌعة تحصٌلها ،حٌث معظم الموارد تتم
فً حاالت استثنابٌة معٌنة مقٌدة بشروط تنظٌمٌة معٌنة ،و لٌس بانتظام كل سنة مالٌة .و تتمثل هذه
الموارد ؼٌر العادٌة ،فٌما تتحصل علٌه البلدٌة من منح و إعانات تقدمها جهات مختلفة أساسها مساعدات
السلطة المركزٌة بمساهمتها فً البرامج التنموٌة المحلٌة ،إعانات و منح صندوقً التضامن المحلً و
الضمان البلدي ،إعانات الوالٌة باإلضافة إلى االقتراض لتموٌل المشارٌع التنموٌة فً حدود ما لدٌها من
إمكانٌة االستٌفاء بتسدٌد دٌونها و الفوابد العابدة أو المترتبة عنها.
 -1-3-IIIاإلعـانــات :Les subventions
 -1-1-3-IIIإعانات السلطة المركزٌة :ؼالبا ما تضطر الدولة إلى منح مساعدات مالٌة إلى الهٌبات
العمومٌة و الجماعات المحلٌة ،وحتى لبعض األفراد و الهٌبات الخاصة ،و ذلك من دون أن تحصل
الدولة على مقابل ،أي دون أن تلزم هإالء المستفٌدٌن برد هذه اإلعانات ال نقدٌا و ال عٌنٌا(.)2
و بالنسبة إلعانات السلطة المركزٌة للجماعات المحلٌة ،إتخذت أشكال متعددة طوال مراحل التنمٌة
.......................................................................................................... ..........................
( ) 1د .شٌهوب مسعود ،البلمركزٌة اإلقلٌمٌة بالجزابر :المبدأ و التطبٌق ،رسالة ماجستٌر فً القانون العام ،جامعة
قسنطٌنة ،معهد الحقوق و العلوم اإلدارٌة ،سنة  1983ص .169
( -)2حسٌن الصؽٌر ،دروس فً المالٌة و المحاسبة العمومٌة ،دار المحمدٌة العامة ،الجزابر  2001ص .43
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الوطنٌة انطبلقا من البرامج الجهوٌة الخاصة للتنمٌة (سٌاسة التوازن الجهوي) سنة ،1966إلى إعانات
التنمٌة المحلٌة و التً تطورت منذ المخطط الرباعً الثانً إلى مخططات البلدٌة للتنمٌة و التً انفردت
بها الدولة فً مجال إعاناتها للتنمٌة فً البلدٌة و حددتها كبرنامج خاص بها ال تدخل أي جهة مالٌة
أخرى لتموٌلها.
باإلضافة إلى اإلعانات اإلدارٌة و هً عبارة عن اعتمادات مالٌة مفتوحة فً مٌزانٌة الدولة بهدؾ
مساعدة الهٌبات العمومٌة و المحلٌة( .)1توجه هذه المساعدات إلى قسم التسٌٌر لتؽطٌة نفقات الموظفٌن
و مصارٌؾ إعادة ترتٌبهم و بصورة عامة ما تعترضها من نفقات التسٌٌر العام لمصالحها اإلدارٌة.
و كما سنرى فً الفصول البلحقة أهمٌة المساعدات المقدمة من السلطة المركزٌة ،إالّ أن هذه األهمٌة ال
تساوي أمام عمق أهداؾ اإلعانة و بعدها الوطنً و المحلً:
* التعوٌض عن عدم العدالة فً توزٌع الثروات المحلٌة بٌن البلدٌات الؽنٌة و الفقٌرة،
* تقدٌم المعونة اإلضافٌة للسلطات المحلٌة الضعٌفة،
* رفع مستوى الخدمات و النهوض بها عن طرٌق استثارة النشاط و جهود السلطات المحلٌة نحو العمل،
* المشاركة فً تكالٌؾ الخدمات التً تشترك فٌها كل من السلطات المركزٌة و السلطات المحلٌة،
* تمنح المساعدات لمواجهة النكبات و الكوارث الطبٌعٌة الطاربة(،)2
إضافة إلى هذه األهداؾ ،فإن مساعدات الدولة تقع من أجل س ّد العجز المالً المحلً ،حٌث تسمح
المساعدات بإعادة توازن المٌزانٌة(.)3
لكن أمام حجم المساعدات و المنح المقدمة للبلدٌات ،فإن استقبللها المحلً مهدد ،تطبٌقا لقاعدة السوق
"من ٌدفع ٌقود  "Celui qui paie commandeإال ّ أن الدولة علٌها أن تدفع دون أن تحكم احتراما لمبادئ
البلمركزٌة ،لكنها فً نفس الوقت ال تستطٌع أن تقؾ موقؾ المتفرج دون أن تابع كٌفٌة صرؾ أموالها و
هذا حقها.
و من أجل حل هذه المشكلة ،لجؤ المشرع إلى استحداث وسٌلة مراقبة ؼٌر مباشرة تمكنها من المراقبة
عن بعد.و هو إنشاء صندوق خاص ٌفً القٌام بدورها.
....................................................................................................................
( - )1حسٌن الصؽٌر ،دروس فً المالٌة و المحاسبة العمومٌة ،دار المحمدٌة العامة ،الجزابر  2001ص .44
( ) 2نبٌل بو الشعر ،مالٌة البلدٌة و أهمٌتها لتدعٌم االستقبلل المحلً ،مذكرة تخرج لنٌل شهادة الدراسات العلٌا
المتخصصة ،كلٌة علوم االقتصاد و علوم التسٌٌر ،جامعة قسنطٌنة  ،2001ص .63-62
( ) 3د .شٌهوب مسعود ،البلمركزٌة اإلقلٌمٌة بالجزابر :المبدأ و التطبٌق ،رسالة ماجستٌر فً القانون العام ،جامعة
قسنطٌنة ،معهد الحقوق و العلوم اإلدارٌة ،سنة  ،1983ص .172
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 -2-1-3-IIIالصندوق المشترك للجماعات المحلٌة:
Le fond commun des collectivités locales

أنشىء هذا الصندوق ألجل ضمان استقرار الموارد المحلٌة و كفاٌتها .و تعتبر هذه المإسسة المالٌة ثانً
مصدر خارجً تعوّ ل علٌه البلدٌة فً ضمان موارد جدٌدة و سٌولة مالٌة لمٌزانٌتها.
و قد تعرضت أو شهدت هذه المإسسة لعدة تطورات إلى أن استقرت على وضعٌتها الحالٌة منذ سنة
.)1(1986

 فً سنة  :1964ألؽً صندوق التضامن لمحافظات و بلدٌات الجزابر) (C.S.D.C.Aو ألحقت
مصالحها إلى الصندوق الوطنً للتوفٌر و االحتٌاط و ذلك طبقا لتوجٌهات المادة ( )9من قانون
رقم  64-227المإرخ فً  10أوت .1964
كما أسندت المراقبة المالٌة إلى وزارة االقتصاد الوطنً آنذاك ،أمّا مراقبة التسٌٌر فكانت مشتركة بٌن
هذه الوزارة و وزارة الداخلٌة و قد سمحت هذه الطرٌقة فً التسٌٌر و التنظٌم باستثمار الفابض المحقق
من طرؾ الجماعات المحلٌة.
 فً سنة  :1967بعد إقرار قانون البلدٌة متبوعا بقانون الوالٌة ،أعٌد هٌكلة الصندوق الوطنً
للتوفٌر و االحتٌاط ) ،(C.N.E.Pو ع ّدلت مهامه بعد إنشاء صندوقً التضامن للبلدٌات و
الوالٌات ،حٌث تقوم هذه الصنادٌق بمنح قروض للجماعات المحلٌة دون فوابد أو تسبٌـقات حتى
ال تضاعؾ من دٌون الجماعات المحلٌة.
 فً سنة  :1973انطبلقا من المادة ( )27من قانون المالٌة لسنة  1973و المرسوم رقم -134
 73المإرخ فً  9أوت  ،1973طبق نظام الصندوق المحلً للتضامن فعلٌا ،حٌث حوّ لت المهام
السابقة من الصندوق الوطنً للتوفٌر و االحتٌاط إلى وزارة الداخلٌة التً هً بدورها أنشؤت
مإسسة سمٌت بـ"مصالح الصنادٌق المشتركة للجماعات المحلٌة".
مداوالت المجلس اإلداري لهذه المإسسة ال ٌمكن أن تن ّفذ قبل مصادقة وزٌر الداخلٌة على قراراتها
الذي هو بمثابة ربٌس المجلس .هذه الهٌكلة تمٌزت آنذاك بنظام قانونً هجٌن جمع بٌن إدارة مركزٌة
و مإسسة عمومٌة.
....................................................................................................................
(1)- Conseil National Economique et Social (C.N.E.S.), L’évolution à imprimer à la gestion
des finances locales dans une perspective d’économie de marché, commission AD-HOC.
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 فً عام  :1986جاء مرسوم رقم  86-266لٌحوّ ل هذه المصلحة إلى مإسسة عامة لها صفة
إدارٌة موضوعة تحت وصاٌة وزارة الداخلٌة و الجماعات المحلٌة ،تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة و
االستقبلل المالً ،تتولى تسٌٌر الصندوق البلدي للتضامن و الصندوق البلدي للضمان و كذلك
األمر لصندوقً الوالٌة سمٌت هذه المإسسة باسم الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة

Le

.)1((F.C.C.L) fond commun des collectivités locales

 -1-2-1-3-IIIالهٌكل التنظٌمً للصندوق:
*  -مجلس إداري مزدوج (ٌ :)2شرؾ على الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة ) (F.C.C.Lمجلس
توجٌهٌ ،سٌره و ٌرأسه وزٌر الداخلٌةٌ .تكون المجلس من تركٌبة ازدواجٌة بٌن الحضور المركزي و
المحلً إذ ٌتكون من  14عضوا:
 7 أعضاء منتخبون :تكون هذه المجموعة المنتخبة من:
 5رإساء مجالس شعبٌة بلدٌةٌ ،نتخبهم زمبلإهم مدة عضوٌتهم ٌمثلون مختلؾ جهات الوطن(شرق،
وسط ،ؼرب ،الجنوب الشرقً ،الجنوب الؽربً).
 2رإساء مجالس شعبٌة والبٌةٌ ،تم تعٌٌنهما بنفس طرٌقة السابقٌن.
 7 أعضاء من موظفً المركزٌة :هً مجموعة تتكون من موظفٌن ولٌس منتخبٌنٌ ،مثلون الجهة
الوزارٌة المعنٌة و هم كالتالً:
* وال ٌعٌنه وزٌر الداخلٌة،
* ممثل واحد عن وزارة الداخلٌة،
* ممثلٌن اثنٌن عن وزارة المالٌة،
* ممثل واحد عن وزارة التخطٌط،
* مدٌر عام للوكالة الوطنٌة للتهٌبة العمرانٌة أو ممثل عن هذه الوكالة،
* مدٌر عام لبنك التنمٌة المحلٌة أو ممثله.
....................................................................................................................
( -)1المرسوم رقم  266-86المإرخ فً  2ربٌع األول عام  1407الموافق لـ  4نوفمبر سنة ٌ ،1986تضمن تنظٌم
صندوق الجماعات المحلٌة المشترك و عمله ،الجرٌدة الرسمٌة المإرخة فً  3ربٌع األول عام  1407ص  1838إلى ص
.1844
( -)2المادة  23من نفس المرسوم.
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و ٌجتمع هذا المجلس فً المسابل التالٌة)1( :

 التنظٌم الداخلً لصندوق الجماعات المحلٌة المشترك،
 البرامج السنوٌة و المتعددة السنوات،
 مشارٌع المٌزانٌة،
 تسٌٌر المدٌر و الحسابات المالٌة،
و تعرض مداوالته قبل تنفٌذها على وزٌر الداخلٌة لٌوافق علٌها.

 -2-2-1-3- IIIمهام

الصندوق)2(:

 ـ توفر للجماعات المحلٌة المعنٌة ،تخصٌصات الخدمة العمومٌة اإلجبارٌة،
 ـ توزع بٌن الجماعات المحلٌة حصة الموارد الجبابٌة المخصصة لتوزٌع الضرابب بالتساوي،
 ـ تقدٌم مساعدات مالٌة للجماعات المحلٌة التً تواجه وضعٌة مالٌة صعبة أو تلك التً تعانً
كوارث أو أحداث طاربة،
 ـ تقدم للبلدٌات إعانات مالٌة ،و كذلك للوالٌات لتحقٌق مشارٌع تجهٌز و استثمار ،حسب
توجٌهات المخطط الوطنً للتنمٌة،
 ـ ضمان دفع المبلػ التقدٌري فً جداول الضرابب المباشرة لمٌزانٌة البلدٌات و الوالٌات،
 ـ القٌام بالدراسات و التحقٌقات و األبحاث من أجل تطوٌر التجهٌزات و االستثمارات المحلٌة و
انجازها،
 ـ تكوٌن موظفً اإلدارة المحلٌة و المإسسات و المصالح العمومٌة و تحسٌن مستواهم،
 ـ تشجٌع أعمال اإلعبلم و تبادل الخبرات و اللقاءات لترفٌه الجماعات المحلٌة.
 -3-2-1-3-IIIالنظام المالً لصندوق الجماعات المشترك (:)3

ٌخضع النظام المالً لصندوق الجماعات المحلٌة المشترك لقواعد المحاسبة العمومٌة ،تتكون موارده من
مجموع موارد صنادٌق التضامن و الضمان للبلدٌات و الوالٌات و التً تؤتً مصادرها من:
* الضرابب أو حصص الضرابب التً ٌخصصها التشرٌع،
* جمٌع الموارد التً ٌضعها القانون تحت تصرفه،
.................................................................................................................
( )1المادتٌن  28-27من المرسوم التنظٌمً  266-86المإرخ فً  2ربٌع األول عام  1407الموافق لـ  4نوفمبر سنة
ٌ ،1986تضمن تنظٌم صندوق الجماعات المحلٌة المشترك و عمله ،الجرٌدة الرسمٌة المإرخة فً  3ربٌع األول عام
.1407
( )2المادة  2من نفس المرسوم.
( )3المادتٌن  35-34من نفس المرسوم.
285

* األرصدة الدابنة الناتجة عن تصفٌة الضرابب و الرسوم التً تعود إلى صندوقً الضمان،
* جمٌع اإلٌرادات األخرى فً شكل هبات أو وصاٌا،
* مساهمات البلدٌات و الوالٌات،
* حاصل الجداول اإلضافٌة و جداول التسوٌة بعنوان الضرابب المباشرة التً تعود إلى الجماعات
المحلٌة،
* مبلػ فوابض القٌمة من تقدٌر الضرابب بالنسبة إلى تقدٌرات البلدٌات و الوالٌات فً مجال الضرابب
المباشرة.
 -4-2-1-3-IIIإعانات الصندوق المشترك للبلدٌات:أجمع صندوقً البلدٌة للتضامن و الضمان تحت
إشراؾ الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة .و بالتالً عملٌات تقدٌم إعانات للبلدٌات تتم من خبلل
هذٌن الصندوقٌن.
 -1-4-2-1-3-IIIالصندوق البلدي للتضامنّ ٌ :تضح دور هذا الصندوق من خبلل اسمه"التضامن" و
هو بذلك ٌضمن تحقٌق التضامن الوطنً بٌن جمٌع بلدٌات الوطن الؽنٌة و الفقٌرة ،و ٌمنح تضامنه من
خبلل اإلنجازات التالٌة)1(:

* تخصٌصات الخدمة العمومٌة اإلجبارٌة،
* تخصٌصات توزٌع الضرابب المتناوبة،
* اإلعانات المالٌة االستثنابٌة للتوازن،
* اإلعانات المالٌة لمواجهة الكوارث و األحداث الطاربة.
و من أجل القٌام الحسن لنشاطه فهو ٌستؽل نسبة  %75من الموارد المشتركة بٌنه و بٌن صندوق
التضامن الوالبً ،و ٌوزع موارده توزٌعا نسبٌا كما ٌلً:
 -1-1-4-2-1-3-IIIتخصٌص الخدمة العمومٌة و تخصٌص الضرٌبة المتساوٌة :حدد المشرع نسبتها
بـ .%55
 و ٌقصد بالخدمة العمومٌة المساعدة التً ٌمنحها الصندوق للبلدٌات التً ال تفً موارد مٌزانٌتها لتؽطٌةتكالٌؾ تسٌٌرها اإللزامٌة.
..................................................................................................................
( -)1المادة  3من المرسوم  86 – 266المإرخ فً  2ربٌع األول عام  1407الموافق لـ  4نوفمبر سنة ٌ ،1986تضمن
تنظٌم صندوق الجماعات المحلٌة المشترك و عمله ،الجرٌدة الرسمٌة المإرخة فً  3ربٌع األول عام .1407

286

 أما تخصٌص الضرٌبة المتساوٌة  La péréquationهو من أجل ضمان التوزٌع العادل للمواردالجبابٌة التً تعود إلى الجماعات المحلٌة لتخفٌض فوارق المداخٌل فٌما بٌنها و ٌمنح هذا التخصٌص تبعا
للوضعٌة المالٌة للبلدٌة و حسب عدد سكانها ،حٌث ٌراعً فً حساب مبلػ اإلعانة ما ٌلً:
 المعدل الوطنً لكل فرد من الموارد المخصصة للجماعات المحلٌة (،)M.N -عدل كل فرد من موارد الجماعة المحلٌة المقصودة،)M.L ( .

 الفارق اإلٌجابً للمعدلٌن السابقٌن المطبق على عدد السكان الجماعة المحلٌة المقصودة: M.N-M.L/P.Lو تستفٌد البلدٌة من زٌادة فً تخصٌص الضرٌبة المتساوٌة ،إذا كان معدل موارد كل
فرد ضعٌؾ جدا.
 -2-1-4-2-1-3-IIIاإلعانات االستثنابٌة :خصصت لها نسبة  % 5و تمنح للبلدٌات التً تواجه وضعٌة
مالٌة جد صعبة و محرجة ،كما تمنح أٌضا للبلدٌات التً تتعرض لكوارث مفاجبة أحداث طاربة.
 -3-1-4-2-1-3-IIIإعانات التجهٌز و االستثمار :و خصص لها القانون نسبة  % 40من مجموع
موارده المخصصة للتضامن مع البلدٌات ،و توجه هذه النسبة لتحقٌق مشارٌع تجهٌز و استثمار و تطوٌر
و دفع عجلة التنمٌة المحلٌة بالبلدٌات فً إطار توجٌهات المخطط الوطنً للتنمٌة و أهدافه.
و ٌراعى عند تقدٌم هذه اإلعانة األولوٌات اآلتٌة:
* وضعٌة البلدٌات فً أقل المناطق نموّ ا،
* قٌمة معدل كل فرد من موارد مٌزانٌة البلدٌات،
* وضعٌة الممتلكات المنتجة لدى البلدٌات،
* المساحة اإلقلٌمٌة للبلدٌة.
و ألن الصندوق ٌدفع أمواال للبلدٌات فمن حقه متابعة كٌفٌات صرؾ هذه األموال ،إذ بإمكان
الـ ) (F.C.C.Lأن ٌحدث لجنة متابعة إعانات التجهٌز و االستثمار المخصصة للبلدٌات ،و تقدم تقرٌرا
سنوٌا عاما عن ظروؾ استعمال و استهبلك اإلعانات .كما ٌخول لها القانون استرداد ما تبقى من مبالػ
ؼٌر المستعملة أو اإلعانات التً تستعمل عند قفل السنة المالٌة التً تلً السنة التً خصصت لها.
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 -2-4-2-1-3-IIIصندوق الضمان البلدي :وظٌفته ضمان دفع النقص فً التقدٌرات الجبابٌة المحصلة
و التخفٌضات و المبالػ ؼٌر المستوفاة أثناء السنة المالٌة ،حٌث ٌتولى فً نفقاته ما ٌلً)1( :

 تخفٌضات الضرابب و الدٌون المٌتة من الضرابب المباشرة المحلٌة التً تقرر خبلل السنة المالٌة، نقص تقدٌر الضرابب بالنسبة إلى تقدٌرات البلدٌة، مصارٌؾ أساس الضرابب و تحصٌلها المطابق لها.و ألجل ضمان هذه األدوارٌ ،تحصل صندوق الضمان البلدي نسبة  % 80من مجموع اإلٌرادات
المشتركة بٌنه و بٌن صندوق الضمان الوالبً الذي تعود إلٌه النسبة المتبقٌة( )% 20لتدخبلته فً ضمان
المالٌة الوالبٌة.
 -1-2-4-2-1-3-IIIطرٌقة تنفٌذ عملٌات الضمان )2(:تقوم مصالح المدٌرٌة العامة للضرابب بتحدٌد
مبالػ التقدٌرات الجبابٌة للجماعات المحلٌة و تضمن تحصٌلها.
بالنسبة للبلدٌات تقوم مدٌرٌة الضرابب الوالبٌة بتقدٌر اإلٌرادات الجبابٌة لكل بلدٌة خبلل شهر أكتوبر
من كل سنة ،و تقوم بإشعار البلدٌة عن طرٌق البطاقة الحسابٌة (رقم  )06بالتقدٌرات الجبابٌة للسنة
المالٌة المقبلة و التً على أساسها ٌتم ضبط و إعداد المٌزانٌة األولٌة للبلدٌة.
عند اختتام السنة المالٌةٌ ،قوم المحاسب البلدي بضبط الموارد الجبابٌة المحصلة فعبل خبلل السنة المالٌة،
حسب طبٌعة كل رسم و ضرٌبة ببطاقة حوصلة ،تتضمن المبالػ المقدرة بالمٌزانٌة البلدٌة و المبالػ ٌحدد
معدلها بـ ،% 90لمعرفة فً األخٌر مبالػ نقص أو فوابض القٌمة من تقدٌرات الضرابب بالنسبة إلى
تقدٌرات البلدٌات أو الوالٌات.
بعد تؤشٌرة البطاقة من قبل المحاسب العمومً و األمر بالصرؾ و تدقٌق محتوٌاتها من قبل المدٌرٌة
العامة للضرابب ،توجه إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة ،قصد التكفل بالنقص فً التقدٌرات
الجبابٌة ،و من ت ّم صرؾ مبالػ النقص لفابدة الجماعات المحلٌة المعنٌة فً حدود النسبة المحددة .و فً
حالة تحقٌق فوابض ،فهً تدفع لفابدة الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة.
......................................................................................................................................
( -)1المادة  19من المرسوم التنظٌمً  86-266المإرخ فً  2ربٌع األول عام  1407الموافق لـ  4نوفمبر سنة ،1986
ٌتضمن تنظٌم صندوق الجماعات المحلٌة المشترك و عمله ،الجرٌدة الرسمٌة المإرخة فً  3ربٌع األول عام .1407
( -)2نبٌل بوالشعر ،مالٌة البلدٌة و أهمٌتها لتدعٌم االستقبلل المحلً ،مذكرة تخرج لنٌل شهادة الدراسات العلٌا
المتخصصة ،كلٌة علوم االقتصاد و علوم التسٌٌر ،جامعة قسنطٌنة  ،2001ص .70
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إن المعاٌٌر المعتمدة فً تسٌٌر نظام الضمان ،أثرت سلبا على اإلٌرادات الجبابٌة المحصلة ،حٌث
ساهمت فً تهاون و تخاذل المسٌر المحلً و عدم حرصه على تحصٌل جمٌع الموارد الجبابٌة ما دام
صندوق الضمان ٌضمن التعوٌض فً النقص ؼٌر المحصل.
باإلضافة إلى االختبلل الحاصل فً توزٌع الموارد فضبل عن األعباء اإلضافٌة التً كلفت بها هذه
المجالس منذ منتصؾ التسعٌنات ،العابد إلى األوضاع األمنٌة ،إذ تكفل صندوق ال  F.C.C.Lبدفع أجور
الحرس البلدي بنسبة  % 40منذ .)1(1995
و أٌضا إلى األسلوب المعتمد فً تقدٌر الضرابب باالعتماد إلى السنتٌن المالٌتٌن ،و هو أسلوب ال
ٌتماشى و الوضعٌة االقتصادٌة التً تتواجد فٌها الببلد و المتمٌزة بالتذبذب فً القدرة الشرابٌة للمواطن و
وجود اقتصاد ٌعٌش إصبلحات واسعة و مستمرة.
 -2-3-IIIالقروضLes emprunts :

تمثل القروض إحدى الوسابل الخارجٌة التكمٌلٌة لتموٌل التنمٌة فً البلدٌة و لهذا الؽرض ،أنشًء
الصندوق الوطنً للتوفٌر و االحتٌاط سنة  1964طبقا للقانون رقم ( )227-64و خول له احتكار قرض
المجموعات المحلٌة حسب األمر رقم .)2( 158-67

إالّ أن ارتفاع نسبة فوابد االقتراض( )% 5كثٌرا أرهقت المٌزانٌات المحلٌة التً تعجز عن دفع دٌونها
المستحقة فً وقتها.
و لذا أصبح لجوء البلدٌة الجزابرٌة إلى االقتراض من المإسسات المالٌة ،أمرا استثنابٌا ،نظرا لشروطها
التقٌٌـدٌة التً تراعً المردودٌـة و القدرة المالٌة للبلدٌة لتعوٌض و تسدٌد القرض.
 -1-2-3-IIIإجراءات االقتراض :كما سبق ذكره ،فإن البلدٌة الجزابرٌة لها مإسسة مالٌة واحدة تتعامل
معها لبلقتراض و هً الصندوق الوطنً للتوفٌر و االحتٌاط ).(La C.N.E.P

و الحصول على مبلػ القرضٌ ،تم بعد عدة إجراءات:
"ففً البداٌة تقوم السلطة المعنٌة بتقدٌم طلب قرض إلى الصندوق الوطنً للتوفٌر و االحتٌاط ،ثم تقدم
ملفا مالٌاٌ ،ضم التفاصٌل عن مدى مردودٌة المشروع المتوقعة الذي سٌمول من أموال القرض ،مع
تفاصٌل اإلنفاق على هذا المشروع .كما تقوم السلطة المحلٌة بتقدٌم تقرٌر عن وضعٌتها المالٌة.
.............................................................................. ..........................................................
( )1جرٌدة الخبر المإرخة فً ٌوم االثنٌن  6دٌسمبر  ،1999ص .3
( -)2شٌهوب مسعود ،البلمركزٌة اإلقلٌمٌة بالجزابر ،المبدأ والتطبٌق ،رسالة ماجستٌر فً القانون العام ،جامعة قسنطٌنة
معهد الحقوق و العلوم اإلدارٌة  ،1983ص .171
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و بعد دراسة ملؾ طلب القرض من قبل لجنة القروض التابعة لـ) (C.N.E.Pو المتشكلة من ممثلٌن عن
وزارة المالٌة و وزارة الداخلٌةٌ ،تقرر منح أو عدم منح هذه األموال اإلضافٌة .و قد أدت هذه الشروط
المشددة و الفوابد المرتفعة على القروض ،إلى تقٌٌد حرٌة السلطات المحلٌة فً الحصول على األموال
اإلضافٌة لتموٌل بعض مشارٌعها"(.)1

إن البلدٌة الجزابرٌة باعتبارها مإسسة إقلٌمٌة قاعدٌة ،تمتع بالشخصٌة المعنوٌة و االستقبلل المالً،
منحها المشرع كل التسهٌبلت القانونٌة لضمان سٌرورة نشاطها و أداء مهامها على أكمل وجه ،تتعرض
فً تطبٌقها لهذه الوسابل القانونٌة إلى عراقٌل تتمٌز بالمرونة و الشدة و التقٌٌد فً أحٌان كثٌرة ،تهدد فً
ؼالبٌتها االستقبللٌة المالٌة للبلدٌات ،مما ٌهدد مبدأ البلمركزٌة و مبدأ الحرٌة المحلٌة فً تسٌٌر شإونها.
إن نظام االقتراضٌ ،عتبر وسٌلة مالٌة ٌرتكز علٌه االقتصاد العالمً أمام االنفتاح االقتصادي و العولمة
التً تمنح للمحلٌات فً العالم حرٌات التعامل مع المنظمات الخارجٌة لضمان فعالٌات مإسساتها
المحلٌات ،فً حٌن تبقى البلدٌة الجزابرٌة مقٌدة بقوانٌن و إجراءات تجعلها عرضة للقرارات المركزٌة،
و ضٌاع حرٌتها المحلٌة.

................................................................................ .....................................................
( -)1عبد الفتاح بوخمخم ،التجربة الجزابرٌة فً تطبٌق نظام اإلدارة المحلٌة ،رسالة ماجستٌر فً إدارة األعمال ،كلٌة
اإلدارة و االقتصاد ،جامعة بؽداد  ،1982ص .218

290

خالصة الفصل:
البلدٌة الجزابرٌة كغٌرها من بلدٌات دول العالم ،تتمتع بحقٌبة مالٌة مهمة تصب فٌها مختلف المصادر
المالٌة الممكنة.
و ألنها القاعدة اإلدارٌة و المجالٌة األساسٌة فً التنظٌم اإلداري للدولة الجزابرٌة ،فقد أولتها اإلدارة
المركزٌة عناٌة خاصة من خالل تخصٌص مداخٌل مالٌة مهمة خاصة الضرٌبٌة منها ،حٌث جعلت لها
ضرابب نسبٌة تتقاسمها مع الدولة و ضرابب مطلقة لها و أٌضا قنوات أخرى تمرر لها نصٌبها من
األموال مع باقً المإسسات العمومٌة األخرى كالوالٌة و الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة .كما
تتمٌز الهٌكلة التموٌلٌة للبلدٌة بؤنها خلٌط تجارب دول أخرى منها الٌوغسالفٌة و الفرنسٌة خاصة.
و ألن التجربة الفرنسٌة هً أكثر التجارب التً تستسٌغها الجزابر ،بحكم الروابط التارٌخٌة بٌنهما و
أٌضا البلدٌة الجزابرٌة المستقلة هً نتاج ما خلفته فرنسا ،بعد رحٌلها ،بل هً الخلٌة ذات الصبغة
األوروبٌة التً زرعتها فً نسٌج التنظٌم اإلداري الجزابري.
إذا البلدٌة الجزابرٌة تتمتع بكل مٌزات اإلدارة المحلٌة ،من المنظور العلمً و العملً ،فهً تتشكل من
أرض محدودة ٌسكنها مجتمع محلً له خصابص و اهداف و رإى للحٌاة المحلٌة مشتركة ،له مجلس
ٌنتخبهٌ ،تولى تسٌٌر أموره المحلٌة...،إلخ.
فهً تتمتع باستقالل مالً ،تسٌره وفق احتٌاجات مجتمعه و تنفقه فً خدمته.
حٌث تتوفـر لها و بقوة القانون و عبء المسإولٌة المصادر التالٌة:
 الموارد المحلٌة أو الذاتٌة و المتكونة أساسا من الضرابب و الرسوم و إٌرادات األمالك،
 موارد خارجٌة ذات مصادر مختلفة قد تؤتً من طرف الدولة نفسها أو المجموعات المحلٌة
المخول لها قانونا بالمساعدة،
 االقتراض.
لكن هل الجانب التطـبٌقـً للمالٌة المحلٌة ٌسـاٌر القانونً منه؟
و هل هذه المصادر مستغلة بشكل جٌد؟.
هذا ما سنتطرق إلٌه فً الفصـل الالحق و نتحقق منـه.
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الفـصل الثانـً
التـحلي ـل المـالـي لميـزاني ـات بلديـات والي ـة
قسنطينـ ـة

2001-1999
اإلي ـ ـرادات المـالـيـ ـة
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الـمـقـدمـة:
أمام حجم المهام الموكلة للبلدٌة الجزابرٌة و تزاٌد أعباءها سنة بعد أخرى و من أجل تنفٌذ مخططها
التنموي ،ال بد لها أن تضمن موارد مالٌة كافٌة ألجل القٌام بكل مستلزماتها نحو المواطن المحلً من
خبلل توفٌر الحاجٌات االجتماعٌة ،االقتصادٌة و الثقافٌة لـه.
لهذا و انطبلقا من آخر تقسٌم إداري للمجال الجزابري الذي ضاعؾ من عدد الوالٌات إلى  48والٌة و
عدد البلدٌات إلى  1541بلدٌة بعدما كانت قبل هذا التقسٌم  31والٌة و  731بلدٌة ،عرفت المالٌة البلدٌة
تذبذبا و تؽٌرات تراوحت بٌن اإلٌجابٌة و السلبٌة ( جدول رقم :)48
جدول رقم48:

الزٌادة السنوٌة فً إٌرادات بلدٌات والٌة قسنطٌنة

السنة المالٌة  %الزٌادة السنوٌة فً اإلٌرادات
1984
- 44,41
1985
110,66
1986
- 25,85
1990
10,97
1991
24,06
1992
2,32
1993
37,77
1994
35,85
1995
23,96
1996
- 2,97
1997
- 5,92
1998
7,99
1999
13,21
2000
11,33
2001
- 38,32
2002
89,95
2003
3,67
2004

بعد آخر تقسٌم
إداري
فترة األزمة
الوطنٌة
بعد حل المجالس
الشعبٌة

فترة المجالس
الشعبٌة ذات
التعددٌة
الحزبٌة

تخرٌب و ضٌاع
األمبلك المحلٌة

إعادة االعتبار للمإسسات المحلٌة
المخربة نتٌجة العشرٌة السوداء
استقرار الجماعات المحلٌة
إنعاش االقتصاد المحلً-برنامج
ربٌس الجمهورٌة-
المصدر :من

إنجاز الباحثة انطبلقا من البطاقات المالٌة للبلدٌات  +الحسابات اإلدارٌة +لقاءات مع موظفً اإلدارة المحلٌة

من خبلل الجدول (رقم  )48نمٌز كٌؾ كان تطور المالٌة المحلٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة ،إذ ٌمكن
اعتبارها صورة مصؽرة لباقً بلدٌات الوطن ،حٌث نرى كٌؾ كان للتقسٌم اإلداري سنة 1984م الدور
فً إضعاؾ الموارد المالٌة للبلدٌات نتٌجة حركة التؽٌٌر اإلدارٌة و المجالٌة لؤلقالٌم المحلٌة.
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إذ خبلل هذا التقسٌم نشؤت بلدٌات جدٌدة و تقلصت القدٌمة منها ،مما أدى فً كثٌر من هذه األخٌرة إلى
خسارة كبٌرة فً الموارد التً تجتبً منها األموال ،إضافة إلى ذلك أن جل البلدٌات الجدٌدة ال تمتلك
موارد مالٌة و ال مصادر فً إقلٌمها الجدٌد ،حٌث أن تجهٌزها و تموٌلها كان من طرؾ الحكومة
المركزٌة ألجل مساعدتها على مواكبة البلدٌات القدٌمة و إعطاء دفع ألداء مهامها كإدارات محلٌة كفٌلة
للقٌام بدورها التنموي تجاه مواطنٌها.
بعد سنة من ذلك أي 1986م ،نجد أن الزٌادة السنوٌة ارتفعت بـ  % 110,66و هً أعلى نسبة وصلت
إلٌها اإلٌرادات المالٌة البلدٌة .لٌتوالى انخفاض سلبً سنة 1990م ،و هً سنة النكسة السٌاسٌة التً
دامت  10سنوات كان أثرها االجتماعً و االقتصادي و السٌاسً فً أدنى مستوٌاته ،حٌث تم تخرٌب و
ضٌاع نسبة كبٌرة من أمبلك الجماعات المحلٌة و الدولة و شل نشاط اإلدارات المحلٌة ،نتٌجة االنسداد
السٌاسً و تعال األفكار المطالبة بفتح أبواب الحوار المدنً و المشاركة فً قٌادة الدولة و المجتمع.
فكانت النتٌجة أن ٌعلن عن حل المجالس الشعبٌة سنة 1993م ذات الحزب الواحد لعدم صبلحٌتها مع
االتجاه الوطنً الجدٌد و تكلٌؾ موظفٌن عمومٌٌن بالتسٌٌر المإقت لئلدارات المحلٌة و هم األمناء
العام ون ،الذٌن تولوا زمام القٌادة و تسٌٌر اإلدارات المحلٌة من أجل الصالح العام و عدم تعطٌل الحٌاة
المدنٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة لمواطنٌها.
استمر التسٌٌر المنتدب للبلدٌات طوال  5سنوات إلى ؼاٌة إعبلن انتخابات محلٌة ذات تعدد حزبً سنة
1998م ،و هو ما ٌفسر انخفاض محسوس لئلٌرادات البلدٌة إلى نسبة (.) % 5.92-
حٌث أنهٌت مهام الموظفٌن العمومٌٌن و تسلٌم تسٌٌر البلدٌات لمجالس بلدٌة منتخبة ذات تشكٌلة عضوٌة
متعددة األطراؾ تمثل مختلؾ التوجهات السٌاسٌة فً الببلد ،لتدخل بذلك البلدٌات و حتى الوالٌات عهد
جدٌد من التسٌٌر.
كما عرفت الحٌاة المحلٌة عودة الحٌاة و االنتعاش االقتصادي من خبلل إعادة االعتبار للمإسسات
المحلٌة و ترمٌم مخلفات التخرٌب و طرح برامج تنموٌة كثٌرة من أجل اللحاق بالنمو االجتماعً الذي
كان سببا ربٌسٌا لؤلزمة الوطنٌة.
بعد 1998م عرفت المالٌة البلدٌة ارتفاعا متذبذبا بٌن االرتفاع و االنخفاض ،نتٌجة ما تعٌشه المجالس
المحلٌة فهً أول تجربة سٌاسٌة تمر علٌها اإلدارات المحلٌة كما هو حال مإسسات الدولة األخرى.
كما نمٌز من خبلل الجدول مدى تؤثر الموارد المالٌة بمسٌرة الحٌاة اإلدارٌة للبلدٌة حٌث نبلحظ انخفاض
سلبً للموارد عند نهاٌة عهدة كل مجلس (  2.97-سنة  1997و  38.32-سنة )2002
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مما ٌوحً بؤن هناك عبلقة كبٌرة بٌن عمر العهدات االنتخابٌة للمجالس المحلٌة و تؤثر الحٌاة المحلٌة
بهذه األخٌرة.
و على العموم ،عرفت المالٌة البلدٌة تضاعفا مستمرا إلى ٌومنا هذا (الشكل رقم  ،)26حٌث شهدت
بلدٌات والٌة قسنطٌنة ارتفاع واضح و سرٌع لئلٌرادات البلدٌة تمٌزت بالتباطإ قبل  1993و التسارع
بعد هذه السنة و هً الفترة التً تفصل بٌن وضعٌن اقتصادٌٌن و اجتماعٌٌن مختلفٌن
شكل رقم :26
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 -Iالمالٌة البلدٌة فً والٌة قسنطٌنة بعد :1998
عرفت المالٌة البلدٌة فً والٌة قسنطٌنة بعد  1998تطورا إٌجابٌا (جدول رقم ،)49بعدما كان ٌعرؾ
انخفاضا سلبٌا قبل و أثناء هذه السنة:
جدول رقم49:
اٌرادات 1998
مجموع البلدٌات

3.491.168.457

تطور مالٌة بلدٌات والٌة قسنطٌنة خبلل السنوات المالٌة  2001-2000-1999بالـ (دج)
%
%
%
اٌرادات 2001
اٌرادات 2000
اٌرادات 1999
الزٌادة
الزٌادة
الزٌادة

%
الزٌادة

4.751.838.975

11,33

5,92-

3.769.980.068

7,99

4.268.127.115

13,21

وٌعود هذا التحسن فً المالٌة بعدما أوكلت إلى المجالس الشعبٌة ذات التشكٌلة التعددٌة المنتخبة فً سنة
 ،1998مهام تسٌٌر الشإون المحلٌة و التً قام األمناء العامون للبلدٌات بتسٌٌر المرافق و الحٌاة المحلٌة
بالنٌابة خبلل الظرؾ الحالك الذي مرت به الببلد و الذي كان من بٌن نتابجه حل المجالس الشعبٌة سنة
 1993بعدما أصبحت ال توافق شروط التعددٌة الحزبٌة وقتبذ.
 -1-Iوضعٌة المالٌة الحقٌقٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة :تختلؾ المالٌة الحقٌقٌة عن المالٌة العامة
و التً تستخرج بعد خصم جمٌع االلتزامات المالٌة اإلجبارٌة للبلدٌة التً تسجل ضمن الحسابات  79و
 82و  .83و بذلك تتمٌز المالٌة الحقٌقٌة للبلدٌات حسب الجدول التالً:
المالٌة الحقٌقٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة لمتوسط السنوات ()2001-2000-1999
جدول رقم50:
 %من المالٌة نسبة االلتزام
المالٌة الحقٌقٌة (دج)
الـبـلـدٌـــة
العامة
المالً ()%
( متوسط السنوات )01/00/99
12,83
87,17
1.605.072.146,33
قسنطٌنة
26,25
73,75
254.588.226,67
حامة بوزٌان
11,73
88,27
98.048.222,67
ابن بادٌس
12,58
87,42
109.597.311
زٌؽود ٌوسؾ
9,95
90,05
172.556.568
دٌدوش مراد
25,6
74,40
539.330.969,67
الخروب
12,22
87,78
115.230.413
عٌن عبٌد
0,94
99,06
65.415.282,67
بنً حمٌدان
14,76
85,24
195.472.296
أوالد رحمون
12,38
87,62
297.896.160,67
عٌن سمارة
2,19
97,81
60.080.387,67
مسعود بوجرٌو
7,82
92,18
88.234.920,67
ابن زٌاد
15.52
84748
مجموع البلدٌات 3.601.522.905702
المصدر :تحلٌل بالمحاسبة العمومٌة للحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999
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كما هو واضح فً الجدول (رقم  ،)50فإن االلتزامات المالٌة للبلدٌات لم تؽٌر أو تإثر على اإلٌرادات
الحقٌقٌة لها ،حٌث نجد بلدٌة بنً حمٌدان تتساوى فٌها الكتلة العامة مع الكتلة الحقٌقٌة و التً لم تإثر
االلتزامات بها سوى نسبة  % 0,94و هً أضعؾ نسبة فً الوالٌة ،فً حٌن نجد أن بلدٌتً حامة
بوزٌان و الخروب تعرؾ التزامات مالٌة كبٌرة مقارنة مع باقً البلدٌات حٌث تصل نسبة االلتزامات
إلى  % 26,25و  % 25,60على التوالً.
ٌرجع ارتفاع فً نسبة االلتزامات فً بلدٌة حامة بوزٌان خصوصا فً السنتٌن المالٌتٌن  2000و 2001
إلى االرتفاع فً أعباء السنوات المالٌة السابقة الذي وصل إلى أكثر من  56ملٌون دج سنة  2000بعدما
كان ال ٌتعدى  17ملٌون دج .باإلضافة إلى مضاعفة االقتطاع المخصص للتجهٌز و االستثمار إلى أكثر
من الضعؾ ،حٌث وصل عام  2000إلى أزٌد من  69ملٌون دج فً حٌن كان ال ٌتجاوز سنة1999
مبلػ  24ملٌون دج.
أما بالنسبة لبلدٌة الخروب فقد عرفت أهم انخفاض للكتلة المالٌة الحقٌقٌة ضمن المالٌة العامة سنة 2001
حٌث وصلت النسبة إلى  % 59,37أي أن االلتزامات وصلت إلى نسبة  % 40,63و هو أهم نسبة فً
الوالٌة ،إذ ٌرجع السبب إلى االرتفاع فً تحصٌل أعباء السنوات المالٌة السابقة ارتفاعا مستمرا و ملفت
االنتباه حٌث بعدما كان ال ٌتعدى  39ملٌون دج ،وصل سنة  2001إلى  142ملٌون دج.
كما ارتفعت حصة االقتطاع للتجهٌز بصورة واضحة :إذ بعدما خصص االقتطاع سنة  1999قٌمة 64
ملٌون دج إرتفع إلى  113ملٌون دج ث ّم  268ملٌون دج سنتً  2000و 2001على التوالً.
 - IIتموٌل مٌزانٌات البلدٌات فً والٌة قسنطٌنة :تم التطرق إلى مصادر تموٌل مٌزانٌة البلدٌة
الجزابرٌة من الجانب النظري و القانونً فً الفصل السابق .و من أجل معرفة مدى مساهمة مختلؾ
المصادر فعلٌا فً تموٌل المٌزانٌة ،تم تحلٌل الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة
 2001 – 2000 – 1999و اعتمدنا على الفصل بٌن قسمً التسٌٌر و التجهٌز من حٌث اإلٌرادات و
النفقات نظرا لبلختبلؾ الواضح بٌنهما و أٌضا من أجل اإللمام الجٌد بالموضوع.
 – 1- IIقسم التسٌٌر و مصادر تموٌله :وصل تموٌل قسم التسٌٌر لمتوسط السنوات المالٌة
( )2001/2000/1999إلى  610 x 1 916دج ،أهم تموٌل لهذا القسم كان فً السنة المالٌة ،2000
حٌث بلػ أزٌد من  2,11ملٌار دج ،فً حٌن كان المبلػ منخفضا فً السنتٌن المالٌتٌن  1999و 2001
الذي وصل التموٌل بهما إلى  1,9ملٌار دج.
و على مستوى البلدٌات كان حجم تموٌل قسم التسٌٌر موضحا فً الجدول الموالً (رقم :)51
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جدول رقم 51

تموٌل قسم التسٌٌر فً مٌزانٌات بلدٌات والٌة قسنطٌنة لمتوسط السنوات ()2001-2000-1999

الـبلــدٌــات
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد
المجموع
المتوسط الوالبً

متوسط السنوات (دج)
1 090 584 413,70
125 531 876,82
50 090 568,42
46 228 117,48
52 635 057,57
256 218 035,80
41 774 237,82
19 569 681,61
93 347 553,00
95 667 559,25
14 237 848,73
30 656 156,32
1 916 541 106,52
159 711 758,80

%
58,90
6,55
2,61
2,41
2,75
13,37
2,18
1,02
4,87
5
0,74
1,60
100

نصٌب الفرد ( دج للفرد)
2 262,87
2 152,95
3 611,69
1 486,39
1 582,25
2 849,43
1 609,30
2 387,42
4 568,25
3 916,63
1 785,31
1 976,03
2 515,71

المصدر :إنطبلقا من الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

تحتل بلدٌة قسنطٌنة الصدارة من حٌث حجم تموٌل قسم التسٌٌر بها ،إذ ٌفوق المتوسط الوالبً بـ ( 6,82
مرة ) و تلٌها بلدٌة الخروب بمعدل (  1,6مرة ) .و ٌعود هذا االرتفاع إلى حجم المصالح التً تسٌرها
هاتٌن البلدٌتٌن و تزاٌد نشاطاتهما تلبٌة الحتٌاجات مواطنٌها.
كما نمٌز تصدر بلدٌات دابرة الخروب و هما عٌن سمارة و أوالد رحمون بعد بلدٌة حامة بوزٌان من
حٌث نسبة األموال المخصصة لقسم التسٌٌر ( خرٌطة رقم  ،)42تلٌها بلدٌات مقر الدوابر منها عٌن عبٌد
و زٌؽود ٌوسؾ و لكن دابرة ابن زٌاد ببلدٌتٌها و بنً حمٌدان تعرؾ أضعؾ تموٌل فً الوالٌة.
لكن هذا االختبلؾ بٌن البلدٌات ٌترجمه واقع آخر مختلؾ إذا ما احتسب نصٌب الفرد ،و ألن قسم
التسٌٌر فً مٌزانٌات البلدٌات هو القسم الذي ٌسٌر فٌه جمٌع الخدمات و المصالح لصالح المجتمع البلدي
المعنً ،فإن ضعؾ نسبة التموٌل لهذا القسم على مستوى الوالٌة هو فً حقٌقة األمر ٌمثل أحسن نصٌب
للفرد فً الوالٌة ( خرٌطة رقم .)43
بلدٌة ابن بادٌس مثبل التً كانت بمعدل  %2,61من حجم التموٌل ٌصل نصٌب الفرد فٌها إلى
 3 611,69دج و هو أعلى نصٌب فً الوالٌة بعد بلدٌة أوالد رحمون التً تتصدر بؤحسن نصٌب للفرد
و المقدر بـ  4 568,25دج و كذلك األمر لبلدٌة عٌن سمارة و تبقى بلدٌة الخروب فً المرتبة
الوسط فً كبل الحالتٌن.
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خرٌطة رقم 42

ثٍذ٠بد ٚال٠خ لغٕطٕ١خٔ :غجخ رّ ً٠ٛلغُ اٌزغ١١ش ثّ١ضأ١برٙب
ٌّزٛعؾ اٌغٕٛاد 2001 – 2000 – 1999

% 58,9
% 13,37
% 4,87 - % 6,55
% 2,18 - % 2,75
 32كم

0

% 0,74 - % 1,6
حُٜٔيٍ :حُـيٍ ٍٝهْ 296 ٙ 51

خرٌطة رقم 43

ثٍذ٠بد ٚال٠خ لغٕطٕ١خٔ :ظ١ت اٌفشد ِٓ ِجبٌغ اٌزغ١١ش
ٌّزٛعؾ اٌغٕٛاد 2001 – 2000 – 1999

 3 611.95ىؽ ُِلَى –  4 568.25ىؽ ُِلَى
 2 849.43ىؽ ُِلَى
 2 849.43ىؽ ُِلَى –  2 152.95ىؽ ُِلَى
 1 976.03ىؽ ُِلَى  1 486.39 -ىؽ ُِلَى
0

 32كم
حُٜٔيٍ :حُـيٍ ٍٝهْ 296 ٙ 51
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فً حٌن نجد بلدٌة قسنطٌنة التً تسٌطر على أعلى نسبة تموٌل لقسم التسٌٌر ،ؼٌر أن المواطن فٌها
نصٌبه منها ٌصل إلى  2 262,87دج و هو لٌس بعٌدا عن الفرد فً بلدٌة بنً حمٌدان التً وصل
نصٌب الفرد فٌها إلى  2 387,42دج.
أما بلدٌات مقر الدوابر :عٌن عبٌد و زٌؽود ٌوسؾ ،الوضعٌة متشابهة فً كبل الحالتٌن ،لكن نصٌب
الفرد فٌها ٌحتل المراكز األخٌرة بـ  1 976,03دج و  1 486,39دج على التوالً و تشاركهما دابرة ابن
زٌاد ببلدٌتٌها.
أما فٌما ٌخص مصدر تموٌل هذا القسم ،فإن قسم التسٌٌر ٌضم مختلؾ مصالح البلدٌة اإلدارٌة و التقنٌة
و العقارٌة .و قد أورد القانون  90/08فً المادة  163منه المصادر التً تمول من خبللها البلدٌة قسم
التسٌٌر فً مٌزانٌتها و تتمثل هذه الموارد فً:
* محاصٌل الموارد الجبابٌة التً ٌإذن بقبضها لصالح البلدٌات بموجب القوانٌن و التنظٌمات المعمول
بها،
* مساهمات و مبالػ التسٌٌر التً تمنحها الدولة و الجماعات المحلٌة و المإسسات العمومٌة،
* رسوم و حقوق و أجور الخدمات التً أنجزت و أذنت بها القوانٌن،
* محاصٌل و مداخٌل األمبلك البلدٌة.
ٌتكون مصدر تموٌل قسم التسٌٌر لبلدٌات والٌة قسنطٌنة خبلل السنوات المالٌة  2001/2000/1999مما
ٌلً:
جدول رقم 52:مصدر تموٌل قسم التسٌٌر بمٌزانٌات بلدٌات والٌة قسنطٌنة لمتوسط السنوات ( 1999إلى)2001

مـصـدر الـتمـوٌـل
الــجــبــؤٌــة
مـسـاعدات خـارجٌـة
األمــــــبلك
نـــاتـج مـالـــً
مـصــادر أخــرى

الــمــجـمـــوع

مـبلغ التموٌل ( متوسط السنوات) (دج)
1 524 874 026,35
178 883 596,00
136 868 456,99
1 785 316,57
74 129 710,61
1 916 541 106,52

النسبة المبوٌة )(%
79,57
9,33
7,14
0,09
3,87
100

المصدر :تحلٌل بالمحاسبة العمومٌة للحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

تشكل الجباٌة أهم مورد مالً تعتمد علٌه بلدٌات والٌة قسنطٌنة ،حٌث قدرت نسبتها ( )% 79,57من
إجمالً موارد قسم التسٌٌر( شكل رقم  ،)27تلٌها الموارد الخارجٌة بـ ( )% 9,33ثم مداخٌل األمبلك
المقدر نسبتها (  .) % 7,14و بالتالً ستحظى هذه المصادر الثبلث بالتحلٌل المفصل فً دراستنا حتى
تكون لنا رإٌة واضحة عن طبٌعة المصدر و نوعٌته.
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شكل رقم :27

 -1-1-IIالجباٌة المحلٌة و أهمٌتها :تحتل الجباٌة مكانة خاصة ضمن المصادر الذاتٌة للجماعات
المحلٌة و البلدٌات بصورة خاصة ،ذلك أنها كانت و ما تزال تمثل المصدر الربٌسً فً تموٌل نشاطاتها.
مثال ذلك أنها مثلت حوالً  % 67من المصادر المحلٌة فً سنة  ،1963ثم ارتفعت إلى نسبة % 70
فً سنوات السبعٌنات ،لتؽطً أكثر من  % 80من أعباء قسم التسٌٌر خبلل سنوات الثمانٌنات (.)1

بلػ متوسط األموال ذات التحصٌل الضرٌبً لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات ( -2000 – 1999
 ) 2001ما قٌمته  610 x 1,524دج )% 60,11( ،منها تجتبٌها بلدٌة قسنطٌنة وحدها و هً ما تمثل
قٌمة (  610 x 916دج) ( جدول رقم  ،) 53تلٌها بلدٌة الخروب بمبلػ ) 610 x 197دج ) أي نسبة
(  ،) % 12,98بعدها بلدٌة حامة بوزٌان لٌتوالى التحصٌل ٌضعؾ فً البلدٌات األخرى لٌصل إلى أدنى
قٌمة له ببلدٌتً مسعود بو جرٌو و بنً حمٌدان بتحصٌل قدره (  610 x 4دج ) و هما ما ٌمثبلن نسبة
) (% 0,2فقط.

…………………………………………………………………………………….
(1)- Zahia Moussa, les finances locales : une tentative d’approche, revue d’annale, de l’unité
de recherche Afrique-Monde arabe, volume II, édition 98, p 33, p35.
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جدول رقم53 :

التحصٌل الجبابً على مستوى بلدٌات والٌة قسنطٌنة لمتوسط السنوات ( 1999إلى )2001

تحصٌل الضرابب لمتوسط السنوات ( ()2001-2000-1999دج)
916 612 917,00
102 849 271,00
37 371 293,67
28 582 165,67
39 600 772,67
197 875 109,00
18 439 518,00
4 312 402,00
83 263 231,67
81 644 544,67
4 438 361,33
9 884 439,67
1 524 874 026,33
127 072 835,53

البلدٌات
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد
الـمـجـمـــوع
المتوسط الوالبً

%
60,11
6,74
2,45
1,90
2,60
12,98
1,20
0,28
5,46
5,35
0,29
0,64
100

المصدر :تحلٌل بالمحاسبة العمومٌة للحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

 -1-1-1-IIأنـواع الضـرابب  :تعتمد البلدٌات فً المصدر الجبابً على الضرابب بؤنواعها حسب ما
ٌوضحه الجدول رقم :54
أنـواع الضـرابب المحصلـة على مستـوى بلدٌـات والٌـة قسنطٌنـة

جدول رقم54:

أنــــواع الـضـــرابــــب

الحساب  /المادة الفرعٌة

الحساب 75
اإلطار القدٌم

اإلطار الجدٌد

750
751
754
759

750
751
754
759

الحساب 76
760
761
762
763

761/760
762
763
764
769

المبلغ لمتوسط السنوات المالٌة
( ( )2001/2000/99دج)

الـضـرابـب غـٌـر الـمـبـاشــرة

223.732.792,00

الرسم اإلجمالً الوحٌد على تؤدٌة الخدمات
الرسم على الذبح و الرسم اإلضافً
رسم اإلقامة
الرسم الخاص على البناء

211.749.192,00
6.543.220,67
/
5.440.379,33

الـضـرابـب الـمبـاشــــرة

1.301.141.234733

الرسم العقاري و رسم التطهٌر
الرسم على النشاط المهنً T.A.P.
قسط البلدٌة من التسدٌد الجزافً
الضرٌبة الوحٌدة على النقل العمومً
ضرابب أخرى مباشرة

79.141.817,33
713.101.167,00
504.847.483,00
1.926.060,67
2.124.706,33

الحساب  + 75الحساب 76

الـمـجـــمــــوع

1.524.874.026,33

المصدر :فرز خاص و حسابات باالعتماد على المحاسبة العمومٌة للحسابات اإلدارٌة للبلدٌات للسنوات المالٌة
. 2001 / 2000 / 1999
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إذا فالبلدٌات تعتمد على نوعٌن من الضرابب :الضرابب المباشرة و الضرابب ؼٌر المباشرة.
فالضرٌبة المباشرة تصل نسبتها فً المتوسط ( ) % 85,33من مجموع الجباٌة ،فً حٌن باقً النسبة
(  ) % 14,67تعود إلى الضرابب ؼٌر المباشرة.
ٌرجع هذا االختبلؾ فً النسب إلى كون الضرٌبة المباشرة لها عبلقة كبٌرة بالوضعٌة االقتصادٌة و
االجتماعٌة للبلدٌة و ألن طبٌعة الضرابب المفروضة ذات مردودٌة أكبر و عملٌة تحصٌلها تعود إلى
مصالح الضرابب ،أي أن الدولة هً التً تقوم بتحصٌلها.
بٌنما الضرابب ؼٌر المباشرةٌ ،عود تحصٌلها إلى مصالح البلدٌة كما أن مردودٌة الرسوم هً أقل من
سابقتها فً الضرٌبة المباشرة ،إن لم نقل رمزٌة فً كثٌر منها :تحصٌلها ٌتم حسب نوعٌة ما تقدمه من
خدمات و ذات طبٌعة ال تخص كل المجتمع المحلً بقدر ما تخص األشخاص المعنٌٌن بالخدمة.
بالنسبة للسنوات المالٌة المختارة لتحلٌل مٌزانٌة البلدٌات و هً  ،2001 – 2000 – 1999وجدنا أن
السنة المالٌة  2000هً أحسن سنة للتحصٌل بالنسبة للضرٌبة المباشرة ( شكل رقم  ،)28إذ وصلت إلى
أكثر من  1,4ملٌار دج ،بعدما كانت سنة  1999حوالً  1,2ملٌار دج .
شكل رقم 28

أ
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سٌح 2000
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ية

1
ال اش ة

فً حٌن الضرٌبة ؼٌر المباشرة أحسن سنة مالٌة لتحصٌلها هً  ،1999حٌث وصل المبلػ المحصل إلى
أزٌد من  308ملٌون دج ،رؼم ذلك عرؾ انخفاضا هو اآلخر فً السنوات الموالٌة بقٌمة  74,92ملٌون
دج فً سنة  2000ثم إلى  180,63ملٌون دج سنة  2001أي بنسبة  % 58,47عن السنة المالٌة
.1999
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إذا فالضرٌبة المباشرة تعرؾ تحصٌبل متوازنا بٌن السنوات حٌث كانت النسبة بٌن (  % 32سنة 1999
إلى  % 37سنة  2000و  % 31سنة .) 2001
بٌنما الضرٌبة ؼٌر المباشرة تعرؾ انحرافا فً القٌمة سنوٌا أكثر فؤكثر  % 11و  % 16على التوالً
أي نسبة التؽٌر فً ظرؾ سنتٌن فقط تصل إلى  % 27و هً نسبة كبٌرة جدا (  % 46سنة 1999
و  % 35سنة  2000و  % 19سنة.) 2001
 تحصٌل الضرٌبة المباشرة على مستوى البلدٌات:أما بالنسبة إلى تحصٌل الضرٌبة المباشرة على مستوى البلدٌات فإن األمر جد متباٌن:
جدول رقم55:

التحصٌل الضرٌبً المباشر على مستوى بلدٌات والٌة قسنطٌنة

قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

مبلػ الضرٌبة المباشرة المحصل لمتوسط
السنوات(  310( ) 001/00/99دج)
801,551
91,108
35,370
27,517
36,820
133,697
17,463
4,260
75,997
63,532
4,330
9,491

61,6
7
2,72
2,11
2,83
10,28
1,34
0,33
5,84
4,88
0,33
0,73

الـمـجمـوع

1.3017141

% 100

المتوسط البلدي

108,428

8,33

الـبلـدٌـة

النسبة %

المصدر :تحلٌل بالمحاسبة العمومٌة للحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

ال مجال للمقارنة بٌن بلدٌة قسنطٌنة و باقً بلدٌات الوالٌة (جدول رقم  ،)55فهً تستحوذ على أكثر من
نصؾ المبالػ المحصلة من الضرٌبة المباشرة فً الوالٌة حٌث وصل متوسط النسبة إلى  ،% 61,6فً
حٌن بلػ متوسط النسبة بٌن البلدٌات إلى  % 8,33أي ما قٌمته  108,42ملٌون دج و هو ما ٌقارب 8
مرات أقل من محصبلت بلدٌة قسنطٌنة الذي بلػ تحصٌلها إلى  801,55ملٌون دج
 تلٌها بلدٌة الخروبٌ ،قل تحصٌلها عن بلدٌة قسنطٌنة بـ  6مرات ،لكنها تعرؾ النسبة األعلى علىالمتوسط البلدي حٌث وصلت إلى ( % 10,28شكل.)29
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شكل رقم :29
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 تبقى باقً البلدٌات دون المتوسط ،حٌث هناك بلدٌات قرٌبة من المتوسط مثل بلدٌة حامة بوزٌانو بلدٌات مادون الـ  % 1مثال البلدٌات :ابن زٌاد (  ،) % 0,73مسعود بوجرٌو
و بنً حمٌدان بنفس النسبة ( .) % 0,33
 -1-1-1-1-IIفٌما طبٌعة الضرٌبة المباشرة المسٌطرة:
أهم تحصٌل ضرٌبً مباشر فً والٌة قسنطٌنة هو الرسم على النشاط المهنً بنسبة ( ) % 54,81
(الجدول رقم )56و قسط البلدٌة من التسدٌد الجزافً (  ) %7 - %3و الضرابب على األجور
بنسبة (  ،) % 38,80حٌث ٌشكبلن معا نسبة ( ) % 93,61
جدول رقم56:

نسبة الضرابب المباشرة المحصلة فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة لمتوسط السنوات ( 1999إلى )2001

الرسم العقاري و رسم التطهٌر
الرسم على النشاط المهنً
قسط البلدٌة من التسدٌد الجزافً
الضرٌبة الوحٌدة على النقل العمومً
ضرابب مباشرة أخرى

النسبة المبوٌة ()%
6,08
54,81
38,80
0,15
0,16

طبٌعة الضرٌبة المباشرة

مجموع نسبة الضرابب الـمباشـرة

% 100

و تبقى باقً النسبة تتوزع بٌن الرسم العقاري و ضرابب مباشرة أخرى باإلضافة إلى الضرٌبة
على النقل العمومً ،التً تنفرد بلدٌة قسنطٌنة -حسب تحلٌلنا للوثابق -فً تحصٌلها خبلل السنوات
المالٌة الثبلث .2001 / 2000 / 1999
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 -1-1-1-1-1-IIمتوسط تحصٌل الرسم على النشاط المهنً عبر بلدٌات والٌة قسنطٌنة:
توجد بلدٌة قسنطٌنة فً الطلٌعة من حٌث حجم تحصٌل الرسم على النشاط المهنً( جدول رقم ،)57
حٌث أن أكثر من نصؾ ما ٌحصل على المستوى الوالبً تنفرد هً بتحصٌله (  ) % 56,75و هً
نسبة توافق و مدى وزن النشاط االقتصادي ،الصناعً ،التجاري و المهنً لهذه البلدٌة.
جدول رقم57:

تحصٌل ضرٌبة النشاط المهنً على مستوى البلدٌات لمتوسط السنوات ( 1999إلى )2001
3

الـبـلـدٌـــة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

تحصٌل ضرٌبة النشاط المهنً ( 10دج)
404.658,60
58.497,37
16.519,12
11.054,22
24,142,43
84.311,78
7.037,13
769,51
59.476,66
42.562,21
1.239,86
2.832,24

النسبة المبوٌة )(%
56,75
8,20
2,32
1,55
3,39
11,82
0,99
0,11
8,34
5,97
0,17
0,40

الـمجموع البلدي

713.101716

100

المصدر :إنطبلقا من الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

تؤتً بلدٌة الخروب فً المرتبة الثانٌة بعد بلدٌة قسنطٌنة و بنسبة محتشمة (  ) % 11,82فقط و هً
البلدٌة المعروفة بطبٌعة القاعدة التجهٌزٌة و الصناعٌة (وجود مطار دوالً على إقلٌمها ،إضافة إلى
المركبات الصناعٌة) ،ثم تؤتً بلدٌة أوالد رحمون بنسبة قرٌبة من المتوسط البلدي فً الوالٌة
( ،)% 8,34و تتمٌز هذه البلدٌة بهذا التحصٌل االٌجابً نتٌجة وجود مإسسات صناعٌة بها.
فً حٌن تبقى البلدٌات األخرى دون المتوسط إلى أقل من  % 1مثلما هو الحال بالنسبة لبلدٌات عٌن
عبٌد ،بنً حمٌدان ،مسعود بوجرٌو و ابن زٌاد و هً بلدٌات ذات طابع زراعً ؼالب على اقتصادها.
* تحصٌل الضرٌبة عبر السنوات :عرفت السنة المالٌة  2000أحسن تحصٌل لهذا الرسم بالنسبة لكل
البلدٌات خاصة بلدٌة الخروب التً عرفت ارتفاعا فً التحصٌل من  86,18ملٌون دج سنة 1999
إلى  115,76ملٌون دج سنة 2000أي أن الزٌادة كانت بـ  29,57ملٌون دج ما ٌمثل نسبة
 ( % 34,32العودة إلى جداول ملحق الفصل الثانً للباب الثالث ص .)44-43-42
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لكنها تعود لبلنخفاض سنة 2001إلى  50,99ملٌون دج  ،و هذا ٌعنً أن  64,76ملٌون دج ؼٌر
محصلة بما تمثل نسبة االنخفاض  % 55,98عن سنة  2000و هذا المبلػ مهم جدا.
 -2-1-1-1-1-IIنصٌب البلدٌات من التسدٌد الجزافً  :قسط البلدٌات من التسدٌد الجزافً و الضرابب
على المرتبات و األجور ،ثانً ضرٌبة مباشرة تعرؾ األهمٌة من خبلل تحصٌلها على مستوى بلدٌات
والٌة قسنطٌنة (جدول رقم :)58
تحصٌل ضرٌبة الدفع الجزافً بالبلدٌات

جدول رقم58:

الوحدة دج

الـبـلـدٌــة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

المبلغ المحصل ( متوسط السنوات )01/00/99
352.863.117
29.745.324
9.518.216
14.020.400
10.927.905
39.984.115
9.641.388
3.224.411
13.198.586
14.425.586
2.887.477
4.410.943

النسبة المبوٌة )(%
69,89
5,89
1,89
2,78
2,16
7,92
1,91
0,64
2,61
2,86
0,57
0,87

الـمـجـمـوع

504.847.483

% 100

المصدر :الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

و قد بلػ متوسط ما تحصل فً السنوات المالٌة الثبلث  2001/2000/1999مبلػ  504.847.483دج
أي نسبة  % 38,80من متوسط مجموع الضرٌبة المباشرة للسنوات السالفة الذكر.أما تحصٌلها على
مستوى البلدٌات فكان كاآلتً:
بلػ المتوسط البلدي المحصل  42,07ملٌون دج ،كان لنصٌب بلدٌة قسنطٌنة من التسدٌد الجزافً ما
ٌفوق النصؾ  352,86ملٌون دج أي نسبة .% 69,89
بٌنما باقً النسبة تتقاسمها البلدٌات األخرى التً تتواجد جمٌعها تحت المتوسط المقدر بـ ، % 8,33
حتى بلدٌة الخروب كان نصٌبها ضعٌفا مقارنة مع الرسم المهنً (  ،) % 7,92تلٌها بلدٌة حامة
بوزٌان بنسبة . % 5,89
* التحصٌل السنوي :كانت حصص البلدٌات من التسدٌد الجزافً عبر السنوات المالٌة
 2001/2000/1999متؽٌرة ،حٌث شهدت السنة المالٌة  2000أحسن تحصٌل لهذه الضرٌبة عبر
مختلؾ البلدٌات (جداول ملحق الفصل الثانً للباب الثالث ص  .)44-43-42لكنها تعود لبلنخفاض
سنة 2001إلى  50,99ملٌون دج  ،و هذا ٌعنً أن باستثناء بلدٌة ابن بادٌس التً عرفت أحسن
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تحصٌل لهذه الضرٌبة فً السنة المالٌة  1999بـ  13,05ملٌون دج ،بٌنما انخفضت فً سنة 2000
إلى  11,74ملٌون ثم إلى قٌمة  3,76ملٌون دج أي أن نسبة االنخفاض وصلت إلى  % 67,93و
هً نسبة كبٌرة جدا.
 -2-1-1-1-IIطبٌعة الضرٌبة غٌر المباشرة و تحصٌلها البلدي :كما رأٌنا سابقا فإن الضرٌبة ؼٌر
المباشرة تتمٌز بالضعؾ فً التحصٌل و التباٌن الشدٌد بٌن سنوات تحصٌلها ،فإنها أٌضا محدودة التنوع
فً تكوٌنها (جدول رقم :)59
جدول رقم 59 :نسبة الضرٌبة ؼٌر المباشرة المحصلة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة لمتوسط السنوات ( 1999إلى )2001

طبٌعة الضرٌبة غٌر المباشرة
الرسم القٌمة المضافة )( T.V.A.
الرسم على الذبح
الرسم على رخص البناء

مجموع الضرٌبة غٌر مباشرة

النسبة المبوٌة )(%
94,64
2,92
2,43

% 100

 -1-2-1-1-1-IIالرسم على القٌمة المضافة أهم رسم محصل:
ٌحظى الرسم على القٌمة المضافة بالنسبة المطلقة من حٌث التحصٌل ضمن سلسلة الضرابب ؼٌر
المباشرة ،فً حٌن رسم الذبح و الرسم على رخص البناء ال تشكبلن معا أكثر من  % 6و بالتالً هً
ضعٌفة .و قد عرفت ضرٌبة القٌمة المضافة تذبذبا فً تحصٌلها خبلل السنوات المالٌة
( 2001/2000/1999جدول رقم :)60
جدول رقم60:

التباٌن السنوي فً تحصٌل القٌمة المضافة فً والٌة قسنطٌنة

الوحدة دج

السـنــوات الـمـالـٌــة

1999

2000

2001

مبلػ القٌمة المضافة (دج)
نسبة الفارق فً ارتفاع سلبً

302.006.502
/

219.249.027
% -27,40

113.992.047
% -48,01

حٌث كان أحسن تحصٌل لهذا الرسم سنة  1999بـ  302ملٌون دج لٌنخفض بنسبة  % 27,40فً السنة
المالٌة  2000ثم ٌواصل االنخفاض فً التحصٌل إلى ما ٌقارب النصؾ فً السنة المالٌة  2001أي
 113,99ملٌون دج و هو انخفاض كبٌر رؼم ما ٌمثل هذا الرسم بالـمـردودٌـة االٌجابٌة فً كثٌر من
الدول.
أما على مستوى البلدٌات :أحسن تحصٌل بلدي على مستوى والٌة قسنطٌنة لرسم القٌمة المضافة ،كان
من طرؾ بلدٌة قسنطٌنة  108,976ملٌون دج ما ٌمثل نسبة  % 51,46و هً النسبة المطلقة فً الوالٌة
(جدول رقم ،)61تلٌها بلدٌة الخروب بتحصٌل  61,534ملٌون دج أي نسبة . % 29,06
فً حٌن بلػ التحصٌل فً باقً البلدٌات ما دون المتوسط إلى حد االنعدام فً البلدٌات الهامشٌة مثل:
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مسعود بو جرٌو ،ابن زٌاد ،إلى بنً حمٌدان و باستثناء عٌن سمارة التً ٌتطابق فٌها معدل التحصٌل
المتوسط البلدي بـ  17,63ملٌون دج ما ٌوافق النسبة المتوسطٌة . % 8,33
تحصٌل القٌمة المضافة على مستوى بلدٌات والٌة قسنطٌنة

جدول رقم61 :

مبلػ القٌمة المضافة ( متوسط السنوات )01/00/99
البلدٌة
108 976 512
قسنطٌنة
11 467 363
حامة بوزٌان
1 867 586
ابن بادٌس
305 966
زٌؽود ٌوسؾ
2 087 537
دٌدوش مراد
61 534 763
الخروب
423 266
عٌن عبٌد
37 638
بنً حمٌدان
7 142 602
أوالد رحمون
17 637 059
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو 99 829
169 072
ابن زٌاد
المجموع
211 749 192
المتوسط
17 645 766

الوحدة دج

النسبة المبوٌة)(%
51,46
5,42
0,88
0,14
0,99
29,06
0,20
0,02
3,37
8,33
0,05
0,08

% 100
8,33

المصدر :انطبلقا من الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة .2001-2000-1999

خبلصة القول إن التحصٌل الضرٌبً للبلدٌات له عبلقة كبٌرة بالوضعٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة للبلدٌة
و أٌضا فً عدد السكان ( .) R= 0,99
 - 2-1-IIالمساعدات الخارجٌة و أهمٌتها :إلى جانب المصدر الجبابًٌ ،حتل المصدر
الخارجً ثانً مرتبة من حٌث األهمٌة فً تموٌل قسم التسٌٌر ( ،)% 9,33هً نسبة محتشمة أمام
الجباٌة لكنها مهمة أمام باقً المصادر األخرى.
تتمٌز طبٌعة المساعدات الخارجٌة هً األخرى بٌن ما ٌصل أو تحصل علٌه البلدٌات من تحصٌبلت
و إعانات التً تمثل النسبة المطلقة ( ( ) % 95,94جدول رقم  )62و ما ٌمنحه
الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة من منح و مساعدة تفً بتسٌٌر أمور البلدٌات إدارٌا:
جدول رقم62:

المساعدات الخارجٌة الممولة لقسم التسٌٌر فً مٌزانٌات بلدٌات والٌة قسنطٌنة م.س)2001/1999(.

الحساب le compte
االطار القدٌم

االطار الجدٌد

الحـسـاب 73

الحـسـاب 72

نـوع الـمـساعـدات

المبالغ المحصلة(دج) النسبة المبوٌة )(%

تحصٌبلت و إعانات

171.618.465

% 95,94

الـــحـســـاب 74

منح صندوق التضامن

7.265.131

% 4,06

الحساب ( + )73/72الحساب 74

الـمـجـمـوع

178.883.596

% 100

المصدر :تحلٌل بالمحاسبة العمومٌة للحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999
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 -1 - 2-1-IIتحصٌالت و إعانات ذات طبٌعة مختلفة :كما ٌبدو واضحا ،التحصٌبلت المختلفة
(المادة الفرعٌة  )729 / 739تؤخذ النسبة المطلقة (  ) % 75,31من مجموع التحصٌبلت و اإلعانات و
لكن فً األساس هً إعانات موجهة إلى الفبة االجتماعٌة المعاقة ( ( ) % 100جدول رقم.)63
طبٌعـة اإلعـانـة لـمتوسـط السنوات ()2001-2000-1999

جدول رقم63:

االطار القدٌم

االطار الجدٌد

731
734
733
739

721
755
723
729

طبٌعة التحصٌل و االعانة
المساهمة فً المساعدة االجتماعٌة
رسم الحفبلت
إعانات الدولة و الجماعات العمومٌة
إعانات و تحصٌبلت أخرى

الحساب  72مـجموع التحـصٌالت و اإلعـانات

المبلغ المتوسط (د.ج)

%

18.311.000,00
356.900,00
23.698.448,33
129.252.116,67

10,67
0,21
13,81
75,31

171.618.465700

% 100

الحساب 73
المصدر :تحلٌل الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة  (2001-2000-1999ملحق االٌرادات).

ثم تؤتً فً المرتبة الثانٌة من حٌث األهمٌة ،إعانات الدولة و المجموعات العمومٌة ،هذه اإلعانات
تقدمها الدولة و باقً المإسسات للبلدٌات سنوٌا فً إطار اإلعانات اإلدارٌة على شكل اعتمادات مالٌة
ؼٌر قابلة للرد نقدٌا أو عٌنٌا ،تساعد البلدٌات فً تسٌٌر مصالحها و شإونها اإلدارٌة.
أما المساهمة فً المساعدة االجتماعٌة ،فهً تحصٌبلت تتحصل علٌها البلدٌة تحت ؼطاء و ألهداؾ
المساعدة االجتماعٌة.
 -1-1 - 2-1-IIالتحصٌل السنوي لإلعانات :تبقى السنة المالٌة  2000أحسن سنة فً تحصٌل هذه
المساعدة ،رؼم االختبلؾ الكبٌر فً نوعٌتها (شكل رقم )30و التً وصلت قٌمتها إلى
(  610x 204,95دج ) ،حٌث تبقى اإلعانات األخرى تعرؾ أكبر نسبة تحصٌل مقارنة مع بقٌة
التحصٌبلت طٌلة السنوات المالٌة  ،2001-2000-1999حٌث انتقلت من ) ( % 73,51إلى
)  ، ( % 69,47ثم إلى )  ( % 86,37سنة . 2001
بٌنما حافظت إعانات الدولة على النسبة )  ( % 18لسنتٌن متتالٌتٌن و تنخفض إلى )  ( % 2سنة 2001
أما المساعدات االجتماعٌة هً األخرى عرفت تطورا فً القٌمة لتنتقل على مدار سنوات الدراسة من
)  ( % 8,4إلى )  ( % 12,38ثم إلى )  ( % 10,99على التوالً لكن رسم الحفبلت ٌبقى شبه معدوم
إذ ال تتجاوز نسبته الـ ) . ( % 1
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شكل رقم :30

تطور نسبة المساعدات الخارجٌة حسب طبٌعة اإلعانة
لبلدٌات والٌة قسنطٌنة
1001999
%
80
60
2000

40
20
0 2001

التح ي ت ا ري عانات الدولة و
المجموعة ال مومية

المساعدة
االجتماعية

رس الحف ت

أما من جانب تحصٌل المساعدات الخارجٌة عبر كل بلدٌة و كل سنة مالٌة.2001 / 2000 / 1999 :
فهً متباٌنة عبر المجال و السنوات:
 -2-1- 2-1-IIسٌطرة بلدٌة قسنطٌنة فً تحصٌل اإلعانات األخرى :تعرؾ بلدٌة قسنطٌنة أهم
تحصٌل فً والٌة قسنطٌنة من جانب المورد و اإلعانات األخرى ،حٌث وصلت سنة  1999إلى
 36,303ملٌون دج أي ما ٌعادل نسبة  % 28,50من مجموع ما حصلت علٌه بلدٌات الوالٌة فً
هذا النوع من المساعدة الخارجٌة ( شكل رقم  ،)31لٌصل المبلػ فً السنة المالٌة  2000إلى 71,08
ملٌون دج بزٌادة قدرها أكثر من  34,77ملٌون دج و هً تمثل نسبة قدرها  % 95,80مع ارتفاع
فً نسبة تحصٌلها مقارنة بالسنة المالٌة الماضٌة بنسبة ما حصلته باقً البلدٌات فً نفس السنة
المقدرة بـ  % 49,92من إجمالً تحصٌبلت بلدٌات الوالٌة.
شكل رقم:31

لى االًع ام ي تل ياخ

عاًاخ وه اهواخ ت ي ا رتفاع و االً فا
واليح ق ٌ ٌح

ال ح ج  10د
100
80
60

40
20
0

ت

ت و عانات أ ي 2001

ت

ت و عانات أ ي 2000
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ت

ت و عانات أ ي 1999

و ٌستمر ارتفاع تحصٌل بلدٌة قسنطٌنة لهذا النوع من اإلعانات فً السنة المالٌة  2001إلى مبلػ 80,58
ملٌون دج أي نسبة زٌادة عن السنة المالٌة  2000تقدر بـ  % 13,37و هً ضعٌفة بالنسبة للزٌادة
الماضٌة  ،لكنها تؤخذ نسبة  % 68,30من مجموع ما حصل على مستوى البلدٌات فً نفس السنة المالٌة
.2001
 -3-1 - 2-1-IIالمساعدة االجتماعٌة تعرف حٌوٌة و نشاط على مستوى البلدٌات:
مقارنة مع باقً التحصٌبلتٌ ،عرؾ هذا النوع من التحصٌل وضعٌة حٌوٌة (شكل رقم  )32من
حٌث التحصٌل المالً بالنسبة لكل البلدٌات عبر السنوات المالٌة ،2001 / 2000 / 1999
و تعرؾ أهمٌة أكثر فً بلدٌة قسنطٌنة فً السنوات  2000 / 1999إذ ارتفع المبلػ من  5,87ملٌون
أي بنسبة  % 40,37من مبلػ تحصٌل بلدٌات الوالٌة فً  1999إلى  9,24ملٌون و هو ما ٌمثل
نسبة  % 36,44و هً نسبة تعتبر ضعٌفة نظرا لما ٌعرفه هذا التحصٌل من نشاط.

شكل رقم32:

إذ بالمقابل نجد بلدٌة حامة بوزٌان تعرؾ تكثٌفا واضحا فً تحصٌل هذه اإلعانة ،حٌث تم تحقٌق ارتفاع
واضح بٌن  1999و  2000من مبلػ قدره  2,12ملٌون دج إلى  4,84ملٌون دج أي نسبة زٌادة قدرها
.% 128
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و تستمر الزٌادة خبلل السنة المالٌة  2001إلى مبلػ  5,71ملٌون دج بنسبة  ،% 17,94إذ تمثل هذه
النسبة أهم تحصٌل بلدي فً هذه السنة ،حٌث حصلت بلدٌة حامة بوزٌان نسبة  % 38,06على مستوى
بلدٌات والٌة قسنطٌنة أمام انعدام تحصٌله فً كل من البلدٌات :قسنطٌنة ،الخروب ،زٌؽود ٌوسؾ و عٌن
عبٌد.
 -1-2 - 2-1-IIإعانات الدولة و المجموعات العمومٌة :أحسن إعانة مالٌة مقدمة من طرؾ
الدولة و مجموعتها العمومٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة كانت خبلل السنتٌن المالٌتٌن  1999و .2000
فً حٌن لم تقدم إعانة فً السنة المالٌة  2001إال لبلدٌات :حامة بوزٌان  1,48ملٌون دج أي نسبة
 % 54,24و بلدٌة بنً حمٌدان مبلػ  0,74ملٌون دج و هً ما تمثل نسبة  % 27,45و أخٌرا بلدٌة
أوالد رحمون بمبلػ  0,5ملٌون دج ما ٌمثل نسبة .% 18,31
أما بالنسبة لسنتً  1999و  2000فقد حظٌت بلدٌة قسنطٌنة بؤحسن إعانة مالٌة (جدول رقم  ،)64حٌث
حصلت سنة  1999مبلػ  7,37ملٌون دج و هو ما ٌمثل نسبة  % 23,57من مجموع اإلعانة

المقدمة لبلدٌات الوالٌة و ارتفع هذا المبلػ سنة  2000إلى  28,48ملٌون دج أي بزٌادة قدرها
 % 286,53و هً زٌادة مهمة جدا تقدر نسبتها بالنسبة للبلدٌات بـ . % 76,80
إن استفادة بلدٌة قسنطٌنة من هذا المبلػ المهم قد حرم باقً البلدٌات األخرى من االستفادة من
المعونة الحكومٌة بشكل عادل فٌما بٌنها.
جدول رقم64:

إعانات الدولة و المجموعات المحلٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة

إعانة الدولة
الـبـلـدٌـة
سنة 1999
7 370 800
قسنطٌنة
4 894 800
حامة بوزٌان
3 111 600
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
3 203 200
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
1 947 200
بنً حمٌدان
3 603 600
أوالد رحمون
1 183 200
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو 4 076 800
1 874 400
ابن زٌاد
الـمـجـمـوع
31 265 600

%
23,57
15,66
9,95
10,24

6,23
11,53
3,78
13,04
6
100

إعانة الدولة
سنة 2000
28 489 999
89 855
20 812
368 190
969 150
3 158 894
656 470
149 082
3 196 118
37 098 569

الوحدة دج

إعانة الدولة
%
سنة 2001
76,80
1 481 394 0,24
0,06
1
2,61
8,51
749 781 1,77
500 000
0,40
8,61
2 731 176
100

المصدر :انطبلقا من الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999
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%
54,24
27,45
18,31
100

 -2 - 2-1-IIإعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة : F.C.C.L.
إن الهدؾ من إنشاء هذا الصندوق هو ضمان استقرار الموارد المحلٌة و كفاٌتها ،و هً ثانً مصدر
خارجً تعتمد علٌه البلدٌة بعد اإلعانات و المساهمات ،رؼم النسبة الضعٌفة (  ) % 4,06فقط.
تتمثل إعانات الصندوق فً تموٌل قسم التسٌٌر لبلدٌات والٌة قسنطٌنة فً منحها حصصها فً
معادلة التوزٌع باإلضافة إلى ما تقدمه للفبة المسنة من مساعدة مالٌة.
عرفت بلدٌات والٌة قسنطٌنة زٌادة مالٌة من إعانات الصندوق (جدول رقم  ،)65حٌث انتقل المبلػ
من  6,29ملٌون دج سنة  1999إلى  7,71ملٌون دج ثم ارتفع سنة  2001إلى  7,78ملٌون .رؼم
ذلك تحظى فٌها منح معادلة التوزٌع النسبة المطلقة.
جدول رقم65:

إعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة المقدمة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة

الوحدة دج

طـبٌعــة الـمسـاعدة
منح معادلة التوزٌع
مساعدة األشخاص المسنٌن

2001
2000
1999
%
المجموع
80,08 5.817.731 6.212.031 6.158.631 5.082.531
19,92 1.447.400 1.574.400 1.558.800 1.209.000

الــمــجــمـــوع

% 100 7.265.131 7.786.431 7.717.431 6.291.531

المصدر :انطبلقا من الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

حٌث بلؽت فً المتوسط  5,81ملٌون دج ما تمثل نسبة)  ( % 80,08مقارنة مع ما تبقى من اإلعانة
الموجهة لؤلشخاص المسنٌن  % 19,92أي مبلػ ال ٌتجاوز  1,5ملٌون دج.
 -1-2 - 2-1-IIمـنح معـادلـة الـتـوزٌـع :تعتبر هذه اإلعانة مورد ربٌسً ،تعتمد علٌها البلدٌات
اعتمادا كبٌرا فً إعداد مٌزانٌتها ،و ال تستفٌد منها إال البلدٌات الفقٌرة.
توزع هذه اإلعانة سنوٌا و تقٌد فً المٌزانٌة األولٌة للبلدٌات على أساس تقدٌرات السنة الماضٌة ،لكونها
لم تصل فً الوقت المناسب ،و ٌتم تسوٌتها فً المٌزانٌة اإلضافٌة فٌما بعد ( بالزٌادة أو النقـصان ).
من خبلل الجدول (رقم  )66نجد أن الصندوق لم ٌمنح منحة معادلة التوزٌع إال لثبلث بلدٌات فقط سنة
 1999و هً :بلدٌة عٌن عبٌد بمبلػ  3,17ملٌون دج أي نسبة  % 62,56من مجموع اإلعانة ،باإلضافة
إلى بلدٌة مسعود بوجرٌو بمبلػ قدره  1,23ملٌون دج ما ٌمثل نسبة  % 24,39و النسبة المتبقٌة
 % 13,05تعود لبلدٌة بنً حمٌدان.
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جدول رقم66:

البلدٌات المستفٌدة من منحة معادلة التوزٌع فً والٌة قسنطٌنة

معادلة التوزٌع
( 2000دج)

البلدٌة المستفٌدة من
منحة معادلة التوزٌع
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

معادلة التوزٌع 1999
(دج)
3.179.580
663.153
1.239.798
-

3.282.816
701.429
1.552.815
621.571

الـمـجـمــوع

5.082.531

6.158.631

معادلة التوزٌع
( 2001دج)
1.087.194
53.400
3.282.816
701.429
776.408
310.784

6.212.031

المصدر :الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

فً سنة  2000ارتفعت إعانة الصندوق للبلدٌات نفسها و تنضم بلدٌة ابن زٌاد للمجموعة لتحصل على
أقل مبلػ إعانة  0,621ملٌون دج و هً ال تمثل سوى نسبة . % 10,09
السنة المالٌة  2001سنة البلدٌات العاجزة فً الوالٌة ،حٌث ٌرتفع فٌها عدد البلدٌات إلى  6بلدٌات
مستفٌدة من إعانة الصندوق ،إذ تنضم بلدٌتا حامة بوزٌان و ابن بادٌس ،و تبقى بلدٌة عٌن عبٌد ممنوح
لها أهم مبلػ  3,28ملٌون دج.
 -2-2 - 2-1-IIمساعدات األشخاص المسنٌن :منحة لؤلشخاص المسنة هً منحة اجتماعٌة،
ٌمنحها الصندوق فً إطار التضامن البلدي .و هً تعرؾ تطورا واضحا بٌن البلدٌات و السنوات،
رؼم ضعفها الكبٌر حٌث ٌبلػ متوسط نصٌب الفرد المعنً بها سنة  1999بمبلػ  290دج و فً سنة
 2000بـ  236,25دج ثم مبلػ  290,16دج للمسن الواحد.
 -3-1 -IIمـصـادر األمـالك و ضـعـفـهـا :تعرؾ موارد األمبلك باإلٌرادات األصلٌة التً تحصل
علٌها المجموعات المحلٌة من أمبلكها العقارٌة و المنقولة مما تملكه من طرق و أراض ،ؼابات،
مزارع ،ساحات عامة ،مبانً ،متاجر ،منتوج المٌاه...إلخ.
و نظرا لكون هذه األمبلك ؼٌر مستؽلة استؽبلال محكما ،و مٌل البلدٌات نحو العملٌات ؼٌر المنتجة
للمداخٌل ،أخذت وارداتها تتقلص باستمرار و أصبحت نسبتها ال تتعدى فً مجملها .% 9
لقد عرفت نسبة إٌرادات األمبلك المحصلة من طرؾ بلدٌات والٌة قسنطٌنة خبلل السنوات المالٌة
 2001 – 2000 – 1999متوسط قدره  % 7,14و هً ضعٌفة أمام الجباٌة و المساعدات
الخارجٌة التً أصبحت البلدٌات تعتمد فً تموٌل مٌزانٌاتها من هذٌن المصدرٌن األخٌرٌن ،تاركة ما
تملكه من أمبلك دون استؽبلل عقبلنً و اقتصادي.
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 -1-3-1 -IIبٌن ناتج االستغالل و تحصٌل ناتج األمالك تتم إٌرادات الممتلكات:
بتحلٌلنا للحسابات اإلدارٌة للبلدٌات للسنوات المالٌة  2001/2000/1999تبٌن لنا أن ما تحصله
البلدٌات من موارد األمبلك تتم من نوعٌن أساسٌن هما ناتج االستؽبلل و ناتج األمبلك العمومٌة
هذه األخٌرة التً تشكل النسبة المطلقة فً مساهمتها فً مداخٌل الممتلكات (جدول رقم  ،)67حٌث
وصل متوسط ما حصل علٌه على مستوى بلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة
 2001/2000/1999من إٌراد ناتج األمبلك  107,57ملٌون دج و هو ما ٌمثل نسبة
) ( % 78,60
أما باقً النسبة و المقدرة بـ ) (% 21,40تعود لناتج االستؽبلل القابم على بٌع المنتوجات التً تمثل
أهم نشاط فً هذا الحساب ،حٌث ساهمت بتحصٌل  28,59ملٌون دج مشكلة بذلك نسبة
)  ،( % 97,62أما المراسبلت اإلدارٌة فهً ال تشكل عابد مالً مهم.

طبٌعة إٌرادات ممتلكات بلدٌات والٌة قسنطٌنة لمتوسط السنوات ( 1999إلى )2001

جدول رقم :67

الحساب le compte

طـــبـٌـعـة االٌــــراد

الـــحـسـاب 70

نــــاتـج االسـتـغـــالل

اإلطار القدٌم
700
707

اإلطار الجدٌد
 704/700بٌع المنتوجات و الخدمات
701
إرساالت إدارٌة

الـــحـسـاب 71
711
712

714
715

نـاتـج األمـالك الـعمـومـٌـة
تؤجٌر العقارات و المنقوالت
رسوم على الطرق و أماكن التوقؾ
نـتــابج أخـرى لؤلمـــبلك

النسبة المبوٌة

مبلػ التحصٌل (دج)
% 21740 29 292 672,67
28 595 289,33

97,62

697 383,33
107 575 784,33
28 753 397,67
73 453 728,33
5 368 658,33
136 868 457,00

2,38

719
الحساب  + 70الحساب 71
المـــــجـــمـــــوع
المصدر :تحلٌل وثابق الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

% 78760
26,73
68,28
4,99

% 100

فً حٌن ناتج األمبلك العمومٌة تتنوع من حٌث المصادر :حٌث تحصل البلدٌات أموال األمبلك من
ثبلث اتجاهات


أهمها رسوم الطرق و أماكن التوقؾ فهً ساهمت فً تحصٌل ما ٌزٌد عن  73ملٌون
دج بنسبة )  ( % 68,28من ناتج األمبلك و ٌشكل نسبة )  ( % 53,67من إجمالً إٌراد
الممتلكات.



ثانً مصدر ممول لحساب ناتج األمبلك هو تؤجٌر العقارات و المنقوالت التً تساهم
بتحصٌل متوسط ما ٌصل قٌمته إلى  28,75ملٌون دج و بنسبة متوسطة وصلت إلى
) .( % 26,73
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أما ثالث مصدر هو نتابج أخرى لؤلمبلك الذي حصلت من خبلله البلدٌات على مبلػ



قدره  5,368ملٌون دج ممثبل نسبة ضعٌفة جدا قدرها ) . ( % 4,99
أما تطور تحصٌل إٌرادات الممتلكات ضمن السنوات المالٌة  ، 2001 / 2000 / 1999فقد عرؾ
زٌادة معتبرة ،حٌث انتقل من  125,58ملٌون دج سنة  1999إلى  129,26ملٌون دج سنة 2000
بنسبة زٌادة قدرها )  ( % 2,93ثم إلى  155,75ملٌون سنة  2001و هو ٌمثل نسبة زٌادة أحسن
قٌمتها )  ، ( % 20,49و هذا راجع إلى التحصٌل الجٌد إلٌراد ناتج األمبلك سنة 2001
( شكل رقم  )33الذي بلػ التحصٌل فٌه إلى مبلػ  121,91ملٌون دج بعدما كان  98,79ملٌون دج
فقط سنة .2000
شكل رقم 33
أ

ة مىارد ا م ك ال ىم ة و ض

نات االس
160 000 000

ىؽ

120 000 000

80 000 000
40 000 000
-

2000

2001

ًات االه

1999

ًات االس غ ل

بالمقابل كان ناتج االستؽبلل قد عرؾ هو اآلخر نموا لكنه تم بوتٌرة بطٌبة ،حٌث انتقل من 23,57
ملٌون دج سنة  1999إلى  30,47ملٌون دج سنة  ،ثم  2000إلى  33,83ملٌون دج سنة .2001
 -1-1-3-1-IIتحصٌل اإلٌراد الممتلكات على مستوى البلدٌات( :متوسط السنوات المالٌة
:)2001/2000/1999
تستحوذ بلدٌة قسنطٌنة على أكبر نسبة فً الوالٌة من حٌث تحصٌلها إلٌرادات ممتلكاتها و المقدرة بـ
 48,54ملٌون دج أي نسبة )  ، ( % 35,47تلٌها بلدٌة الخروب بتحصٌل مالً قدره  39,80ملٌون دج
بنسبة )  ( % 29,08وهً نتٌجة طبٌعٌة نظرا لحجم هذه البلدٌات و طبٌعتها الحضرٌة التً تؤهلها ألن
تكون لها ممتلكات بمردود كبٌر فهما تستحوذان معا على نسبة ) ( % 64,55من إٌرادات الممتلكات
البلدٌة فً والٌة قسنطٌنة (الجدول رقم .)68
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بٌنما باقً البلدٌات األخرى تتقاسم النسبة المتبقٌة و المقدرة بـ )  ( % 35,45فٌما بٌنها ،حٌث ال
تتجاوز البلدٌة ذات النسبة الكبرى الـ )  ( % 7و هو حال بلدٌة حامة بوزٌان كما ال تنال األضعؾ بلدٌة
نسبة )  ( % 1و هو حال بلدٌة أوالد رحمون.
جدول رقم68:

تحصٌل إٌراد الممتلكات على مستوى البلدٌات

الـــبــــلديــــــة
قسًطيًح
حاهح توزياى
اتى تا ديس
زيغود يوسف
ديدوش هراد
الخروب
عيى عتيد
تًي حهيداى
أوالد رحهوى
عيى سهارج
هسعود تو جريو
اتى زياد

الــــــمـجـــــمــــــوع

الوحدة دج

يراد الممتلكات لمتوسط السنوات () 001-00-99
48 545 602,33
9 527 417,00
7 169 713,33
7 981 402,67
3 838 966,33
39 800 904,00
6 624 574,00
2 544 188,33
1 215 506,00
2 949 023,67
1 677 866,00
4 993 293,33
136 868 457,00

النسبة )(%
35,47
6,96
5,24
5,83
2,80
29,08
4,84
1,86
0,89
2,15
1,23
3,65
100

المصدر :الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

 -2-3-1 -IIناتج األمالك العمومٌة عبر البلدٌات:
تحظى بلدٌة الخروب بؤكبر نسبة تحصٌل من ناتج األمبلك  % 36,32أي  39,06ملٌون دج مقابل
 34,14ملٌون دج تعود لبلدٌة قسنطٌنة ،التً تحصلت على نسبة ( % 31,74جدول رقم .)69
فً حٌن تبقى باقً البلدٌات دون المتوسط البلدي المقدر بـ  ، % 8,33إذ تعرؾ البلدٌات الرٌفٌة و
الهامشٌة ضعؾ شدٌد فً تحصٌل هذا اإلٌراد (أقل من  ) % 1و هو حال البلدٌات :بنً حمٌدان
(  ،) % 0,59أوالد رحمون (  ) % 0,45و مسعود بوجرٌو ( .) % 0,70
إال أن هذا الضعؾ ال ٌعنً أن البلدٌات ال تملك أمبلكا بقدر ما هً تعانً من التهاون فً تحصٌل إٌراد
أمبلكها.
أٌضا مستوى دخل مواطنً البلدٌات ،حٌث أؼلب البلدٌات تقوم بكراء أمبلكها بؤسعار رمزٌة ال تتماشى
و أسعار السوق الحقٌقٌة ،كما أن امتناع المواطنٌن من دفع المستحقات نظرا للظروؾ المعٌشٌة المتدنٌة
و ضعؾ الدخل و النشاط االقتصادي فً البلدٌة ٌحجم أو ٌعجز البلدٌة عن تحصٌل حقوقها ،بل هً التً
تقوم بتحمل األعباء الناجمة عن هذا الوضع و تدخل تخلٌها عن حقوقها فً التحصٌل ضمن خانة
التضامن االجتماعً.
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جدول رقم69:

تحصٌل ناتج األمبلك على مستوى بلدٌات والٌة قسنطٌنة

الوحدة دج

يراد نات ا م ك لمتوسط السنوات ( ) 001-00-99النسبة )(%
الـــبــــلديــــــة
31,74
34 149 888,00
قسًطيًح
8,02
8 628 517,00
حاهح توزياى
5,35
5 752 333,33
اتى تا ديس
6,82
7 332 743,67
زيغود يوسف
2,50
2 684 088,67
ديدوش هراد
36,32
39 067 397,33
الخروب
3,77
4 050 307,33
عيى عتيد
0,59
630 467,67
تًي حهيداى
0,45
488 061,67
أوالد رحهوى
2,59
2 786 490,33
عيى سهارج
0,70
756 449,33
هسعود تو جريو
1,16
1 249 040,00
اتى زياد
100
الــــــمـجـــــمــــــوع 107 575 784,33
المصدر :الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

أما من جانب تحصٌل اإلٌراد خبلل السنوات المالٌة  2001/2000/1999و باستثناء بلدٌتً قسنطٌنة و
الخروب ،نجد أن بلدٌة ابن بادٌس حققت أحسن تحصٌل ألمبلكها (شكل رقم )34على مستوى البلدٌات
األخرى خبلل السنة المالٌة  ،2001بعدما كانت تعرؾ ركودا واضحا :إذ من  0,44ملٌون دج ارتفع
اإلٌراد إلى  16,48ملٌون دج أي نسبة زٌادة كبٌرة جدا قدرت بـ .% 3637
شكل رقم :34
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 -3-3-1 -IIناتج االستغالل :هناك ثبلث بلدٌات نسبة ناتج االستؽبلل فٌها تفوق المتوسط البلدي فً
الوالٌة (  ) % 8,33و هً :بلدٌة قسنطٌنة (  ،) % 49,14بلدٌة ابن زٌاد (  ) % 12,78و بلدٌة عٌن
عبٌد ( .) % 8,79
بٌنما توجد البلدٌات األخرى دون المتوسط )  ،( % 8,33حٌث تعود أضعؾ نسبة إلى بلدٌة عٌن
سمارة بـ ( ( ) % 0,55جدول رقم .)70
جدول رقم70 :

الـــبــــلديــــــة
قسًطيًح
حاهح توزياى
اتى تا ديس
زيغود يوسف
ديدوش هراد
الخروب
عيى عتيد
تًي حهيداى
أوالد رحهوى
عيى سهارج
هسعود تو جريو
اتى زياد

الــــــمـجـــــمــــــوع

تحصٌل إٌراد ناتج االستؽبلل لبلدٌات والٌة قسنطٌنة

يراد نات االست
14 395 714,33
898 900,00
1 417 380,00
648 659,00
1 154 877,67
733 506,67
2 574 266,67
1 913 720,67
727 444,33
162 533,33
921 416,67
3 744 253,33
29 292 672,67

لمتوسط السنوات () 001-00-99

الوحدة دج

النسبة )(%
49,14
3,07
4,84
2,21
3,94
2,50
8,79
6,53
2,48
0,55
3,15
12,78
100

المصدر :الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

 -1-3-3-1-IIتحصٌل ناتج االستغالل عبر السنوات:
أما تحصٌل ناتج االستؽبلل عبر السنوات لكل بلدٌة فً الوالٌة ،تبقى بلدٌة قسنطٌنة تعرؾ تطور إٌجابً
فً تحصٌله (شكل رقم  .)35فً حٌن البلدٌات األخرى تعانً تذبذبا ،حٌث ال توجد سنة مالٌة جٌدة
التحصٌل .كما أن التفاوت المالً بٌن البلدٌات ال ٌعكس حقٌقة اإلمكانٌات للبلدٌات ،ألنه إٌراد ٌرتبط
ارتباط مباشر بنشاط المإسسة البلدٌة و حجم الطلب االجتماعً على خدماتها.
و تبقى بلدٌة ابن بادٌس تعرؾ أحسن تحصٌل فً الوالٌة خبلل السنة المالٌة  2001كما هو الحال
بالنسبة لئلٌراد السابق إذ انتقل المبلػ من  0,24ملٌون دج لسنة  2000إلى  3,77ملٌون دج .
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شكل رقم:35

 -4-3-1-IIسٌطرة ناتج األمالك على ناتج االستغالل:
باستثناء بلدٌة قسنطٌنة ،نجد أن البلدٌات التً تعرؾ نسبا مرتفعة فً ناتج االستؽبلل هً التً تعرؾ
انخفاضا فً إٌراد األمبلك.
حٌث أن أؼلب بلدٌات والٌة قسنطٌنة تعرؾ سٌطرة إٌرادات األمبلك عن ناتج االستؽبلل و تمثل
الخروب البلدٌة التً تعرؾ أقل نسبة فً ناتج االستؽبلل أمام ناتج األمبلك  % 1,84مقابل % 98,16
فقط.
كما نجد بلدٌة واحدة تعرؾ ناتج استؽبلل قدره  1,91ملٌون دج و هو ما ٌمثل نسبة  % 75,22مقابل
 % 24,78فقط من إٌراد األمبلك المقدر بـ  0,63ملٌون دج و هً بلدٌة بنً حمٌدان.
بٌنما هناك بلدٌات تحظى بنوع من التوازن بٌن ناتج األمبلك و االستؽبلل حٌث تعرؾ نسبا تتقارب فٌما
بٌنها.
و على العموم البلدٌات التً لها ناتج أمبلك أكبر من االستؽبلل هً البلدٌات التً تعرؾ أكبر عدد سكانً
فً المركز الحضري (شكل رقم  :)36قسنطٌنة (  ،) % 70,35حامة بوزٌان (  ،) % 90,57زٌؽود
ٌوسؾ (  ،) % 91,87الخروب (  ) % 98,16و عٌن عبٌد (  ) % 61,14ما عدا بلدٌة ابن زٌاد التً
تعرؾ ارتفاع فً نسبة ناتج االستؽبلل (  ) % 74,99إلى جانب البلدٌات األخرى ذات التبعثر السكانً
الكبٌر.
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شكل رقم36 :

باإلضافة إلى نظام االستؽبلل ؼٌر المباشر التً تنتهجه البلدٌات الكبرى التً تقوم بإسناد استؽبلل
أمبلكها ألشخاص طبٌعٌٌن و معنوٌٌن مقابل كراء سنوي .وهو ما تقوم به البلدٌات الحضرٌة الكبرى:
قسنطٌنة ،الخروب ،حامة بوزٌان ،دٌدوش مراد و عٌن سمارة.
 -2 -IIإٌرادات قسم التجهٌز واالستثمار :تعرؾ موارد قسم التجهٌز بالضعؾ و القلة من حٌث
المصدر و القٌمة أمام موارد قسم التسٌٌر الذي ٌحظى بنسبة (  ) % 57,08من الموارد اإلجمالٌة
للبلدٌات لمتوسط السنوات المالٌة المدروسة (  ) 2001 -2000 -1999فً حٌن تعود النسبة
(  ) % 42,92إلى قسم التجهٌز و االستثمار (شكل .)37
كما ٌتضح من الشكل أن إٌرادات قسم التجهٌز و االستثمار تعرؾ تطورا مستمرا خبلل السنوات الثبلث
المتتالٌة حٌث انتقل من المبلػ(  610 x 1,482دج ) سنة  1999إلى(  610 x 1,809دج) سنة 2000
إلى (  610 x 1,985دج) سنة  2001مقارنة مع إٌرادات قسم التسٌٌر.
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شكل رقم37 :
أ

ة اي ادات ق

و ض مىارد ال ه في م ان ات
ال
ة
بل يات والية ق

ال ح ج د
3 000 000 000
2 000 000 000
1 000 000 000
-

2001

ق ن ال

2000

و االس وار

1999

ق ن ال

أما على المستوى البلدي فإن إٌرادات قسم التجهٌز و االستثمار تتوزع حسب ما هو موضح فً الجدول
الموالً ( رقم )71
جدول رقم71:

حجم التموٌل المخصص لقسم التجهٌز و االستثمار على مستوى بلدٌات والٌة قسنطٌنة

الـبـلـدٌـة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

الـمـجـمــوع

متوسط إٌرادات قسم التجهٌز و االستثمار
للسنوات ( ( )2001-2000-1999دج)
656 498 775,00
168 380 903,00
66 656 560,00
66 845 697,00
121 768 233,00
334 762 209,00
75 004 177,00
39 363 179,00
108 257 339,00
171 256 615,00
34 330 343,00
56 508 827,00
 1899 632 858,00دج

النسبة المبوٌة
)(%
34,56
8,86
3,51
3,52
6,41
17,62
3,95
2,07
5,70
9,02
1,81
2,97
% 100

نصٌب الفرد
( دج للفرد)
1 362,18
2 887,83
4 806,15
2 149,31
3 660,44
3 722,93
2 889,44
4 802,14
5 297,90
7 011,24
4 304,75
3 642,44

حُٜٔيٍ :حُلٔخرخص حإلىحٍ٣ش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُِٔ٘ٞحص حُٔخُ٤ش 2001-2000-1999

إذا متوسط إٌراد قسم التجهٌز و االستثمار لبلدٌة قسنطٌنة ٌمثل نسبة  % 34,56من إٌرادات قسم
التجهٌز و االستثمار فً والٌة قسنطٌنة ،تلٌها بلدٌة الخروب التً تصل نسبة إٌرادها إلى  ، % 17,62ثم
بلدٌة عٌن سمارة بنسبة  . % 9,02فً حٌن بٌنما تتقارب البلدٌات األخرى فً نسبها بشكل عام،
لكنها تنخفض كلما اتجهنا نحو البلدٌات الهوامش فً الوالٌة ( زٌؽود ٌوسؾ ،بنً حمٌدان ،مسعود
بوجرٌو و ابن زٌاد).
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أما إذا تفحصنا فً توزٌع نصٌب الفرد فً البلدٌات من إٌرادات قسم التجهٌز و االستثمار فإن الصورة
تنعكس تماما حٌث ٌصبح أضعؾ نصٌب للفرد فً والٌة قسنطٌنة ٌعود لمواطن بلدٌة قسنطٌنة المقدر
حصته بــ  1 362,18دج فقط وٌرتفع النصٌب كلما اتجهنا نحو الهوامش ( خرٌطة رقم  ،)44حٌث
تشكل الفبة الثالثة المتكونة من البلدٌات التوابع ( حامة بوزٌان ،دٌدوش مراد ،الخروب) و مقرات
الدوابر ابن زٌاد و عٌن عبٌد ٌتراوح نصٌب الفرد فٌها بٌن ( 3 722,93دج  2 887,83 -دج للفرد)
خرٌطة رقم 44

رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ٖٓ اَ٣حىحص
حُظـ ٝ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص حُٔخُ٤ش
( )2001-2000-1999

 7 011,24ىؽ ُِلَى
 5 297,90ىؽ –  4 304,75ىؽ ُِلَى
 3 722,93ىؽ  2 887,83 -ىؽ ُِلَى
 2 149,31ىؽ  1 362,18 -ىؽ ُِلَى

0

 32كم

حُٜٔيٍ :حٗطالهخ ٖٓ حُـيٍ ٍٝهْ 323 ٙ 71

لكنها تبقى أقل من نصٌب المواطنٌن المتواجدٌن بالبلدٌات الهامشٌة الصؽٌرة وهو حال البلدٌات ( بنً
حمٌدان ،مسعود بوجرٌو ،أوالد رحمون و ابن بادٌس ) إذ تحتل هذه البلدٌات الفبة الثانٌة فً الوالٌة من
حٌث أحسن نصٌب للفرد فٌها من إٌرادات التجهٌز و االستثمار لٌتراوح هذا النصٌب بٌن ( 5 297,90
دج و  4 304,75دج للفرد الواحد).
وتحتل بلدٌة عٌن سمارة الصدارة من حٌث نصٌب الفرد فٌها من إٌرادات قسم التجهٌز و االستثمار لهذه
البلدٌة ،إذ نصٌبه ٌتعدى الــ  7 000دج.
لكن بلدٌة زٌؽود ٌوسؾ الوحٌدة من بٌن بلدٌات والٌة قسنطٌنة التً ٌعانً فٌها الفرد من ضعؾ النصٌب
من إٌراد بلدٌته لقسم التجهٌز و االستثمار (  1 299,19دج ) إلى جانب الفرد فً بلدٌة قسنطٌنة ،لكن
هذا األخٌر ال ٌعدوا أن ٌكون ضعٌفا لضعؾ اإلٌراد و لكن للحجم السكانً لبلدٌة قسنطٌنة التً ٌقطنها
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أكثر من  % 59,43من سكان الوالٌة ككل .مما ٌعنً أن بلدٌة زٌؽود ٌوسؾ تعانً من ضعؾ حقٌقً
فً إٌراد قسم التجهٌز و االستثمار و الذي ٌإثر سلبا على آدابها التنموي حسب تحالٌلنا البلحقة.
 -1 -2 -IIمصادر تموٌل قسم التجهٌز و االستثمار :حسب تحلٌلنا لمدونة المٌزانٌة للبلدٌة
 La Nomenclature Budgétaireتتكون مصادر تموٌل قسم التجهٌز و االستثمار لبلدٌات والٌة
قسنطٌنة خبلل السنوات المالٌة  2001 / 2000 / 1999مما ٌلً (جدول رقم )72
المصادر الممولة لقسم التجهٌز و االستثمار فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة

جدول رقم72:

الـحسـاب le compte
االطار القدٌم

االطار الجدٌد

280

60
10
14
24
23
17

24
1140
1059

1059+17+23/24+14+10+60

مـصـدر الـتـمـوٌـــل

الـمبـلـغ (دج)

النسبة المبوٌة()%
30,56

فــابـض مـرحـل

580.544.822

تــزوٌــدات
مـسـاهمـات الـؽٌـر
أمـبلك عقـارٌة و منقوالت
تعوٌض الكوارث
أربــــاح المـإسـسات
إعــانــات أخــــرى

67,69 1.285.901.021
0,05
880.000
1,55
29.399.859
0,05
987.878
0,10
1.919.278
0
0

الــــــمـجـمـوع

% 100 1.899.632.858

المصدر :تحلٌل وثابق الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

أهم المصادر التموٌلٌة لقسم التجهٌز و االستثمار تتمثل فً  3أنواع :أهمها التزوٌدات أو اإلعانات بنسبة
 ، % 67,69ثم الفابض المرحل بـ  % 30,56و أمبلك عقارٌة و منقوالت بنسبة ضعٌفة جدا
و هً  % 1,55أما باقً المصادر ال تشكل موردا كبٌرا و مهما للبلدٌات.
لذلك ستحظى المصادر الثبلث األولى بالتحلٌل المفصل.
 -1-1 -2 -IIاألموال المرحلة :هو ناتج السنة المالٌة الماضٌة لقسم التجهٌزٌ ،درج ضمن المٌزانٌة
اإلضافٌة.
أهم فابض مالً مرحل كان ببلدٌة قسنطٌنة (جدول رقم  ،)73حٌث وصل المبلػ قٌمة  298,97ملٌون
دج و هو ما ٌمثل نسبة  . % 51,50تلٌها بلدٌة عٌن سمارة بمبلػ  81,27ملٌون دج بنسبة

) ( % 14مقابل  64,66ملٌون دج ببلدٌة الخروب أي بنسبة أقل ). ( % 11,14
أما باقً البلدٌات فهً تعرؾ ترحٌل مالً أقل من البلٌات السابقة الذكر ،ال تتعدى فً مجملها نسبة الــ
) (% 6أضعفها فً بلدٌتً دابرة ابن زٌاد.
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جدول رقم73 :

الـبـلــــديـــــة
قسًطيًح
حاهح توزياى
اتى تاديس
زيغود يوسف
ديدوش هراد
الخروب
عيى عتيد
تًي حهيداى
أوالد رحهوى
عيى سهارج
هسعود توجريو
اتى زياد

الــمــجــمـــوع

األموال المرحلة فً مٌزانٌات بلدٌات والٌة قسنطٌنة فً قسم التجهٌز و االستثمار

%
الفائض المرح لمتوسط السنوات ( ( ) 2001/2000/1999دج)
51,50
298 973 504
5,83
33 836 078
2,24
12 979 773
2,15
12 487 225
3,49
20 272 214
11,14
64 667 871
2,34
13 592 847
1,40
8 133 878
4,46
25 896 596
14,00
81 270 631
0,68
3 976 345
0,77
4 457 860

100

420 455 222

المصدر :تحلٌل وثابق الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

 -2-1 -2 -IIالـتـزوٌـدات :تتكون التزوٌدات التً تشكل أهم مورد مالً للبلدٌات فً قسم التجهٌز و
االستثمار مما ٌلً:
جدول رقم74:
المادة
الفرعٌة

100

طبٌعة التزوٌدات لقسم التجهٌز و االستثمار

طـبٌعـة التزوٌدات

االقـتـطــاع

المبلـغ ( دج )

476.123.700

الـنـسبـة الـمـبـوٌـة)(%

% 37703

105

االعانات

809.777.321

% 62797

1050

إعانات الدولة

731.871.452

% 90,38

% 56,92

1051

إعانات الوالٌة

77.905.869

% 9,62

% 6,06

الحساب 10

مـجموع التـزوٌدات

1.285.901.021

% 100

المصدر :تحلٌل وثابق الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

 -1-2-1 -2 -IIاالقـتـطــاع :هذا اإلٌراد عبارة عن تنظٌم محاسبً بٌن قسم التسٌٌر و قسم التجهٌز ،إذ
تحول نسبة ال تقل عن  % 10من إٌرادات قسم التسٌٌر ،تحدد سنوٌا عن طرٌق قرار مشترك بٌن وزارة
الداخلٌة ووزارة المالٌة.
عملٌة االقتطاع تمثل جانب التموٌل الذاتً للبلدٌة لعملٌات التجهٌز و االستثمار .و تشكل المبالػ
المقتطعة نسبة  % 37,03من مبالػ التزوٌدات ،و ٌبلػ متوسط البلدٌات حوالً  39,67ملٌون دج .
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حٌث توجد  4بلدٌات فوق المتوسط ( الجدول رقم  )75هً :بلدٌة قسنطٌنة بمبلػ  163,37ملٌون دج،
بلدٌة الخروب بـ  148,53ملٌون دج ثم بلدٌة حامة بوزٌان بمبلػ  49,49ملٌون دج
جدول رقم75:

المبلػ المقتطع لتموٌل التجهٌز و االستثمار فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة

3

الـبـلـدٌـة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

المبلغ المقتطع ( متوسط السنوات  10( ) 2001-99دج)
163.371,55
49.495,05
12.293,51
3.064,01
19.067,03
148.539,66
2.351,09
516,30
33.857,27
42.096,66
570,32
901,18

الـمـتـوسـط

39.676797

%
34,31
10,40
2,58
0,64
4,00
31,20
0,49
0,11
7,11
8,84
0,12
0,19
8,33

المصدر :تحلٌل وثابق الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

و أخٌرا بلدٌة عٌن سمارة بـمبلػ  42,09ملٌون دج و هً ما تمثل كل منها النسب على التوالً
 % 10,40 ،% 31,20 ،% 34,31و .% 8,84
فً حٌن تبقى البلدٌات األخرى تحت المتوسط ،إذ نمٌز فً هذه المجموعة  3بلدٌات فقط تعرؾ اقتطاعا
مهما دون ؼٌرها ،هذه البلدٌات هً :أوالد رحمون بنسبة  ،% 7,11دٌدوش مراد % 4
و ابن بادٌس .% 2,58
 -1-1-2-1 -2 -IIاالقتطاع عبر السنوات :عملٌة االقتطاع لقسم التجهٌز عرفت اختبلفا من حٌث
األهمٌة عبر البلدٌات خبلل السنوات المالٌة  ،2001 / 2000 / 1999حٌث نجد (الشكل رقم :)38
 بلدٌات تضاعؾ من المبلػ المقتطع :أهم هذه البلدٌات بلدٌة الخروب التً ضاعفت االقتطاع من
 113,23ملٌون دج عام  2000إلى  268,25ملٌون دج عام  ،2001و هو أهم مبلػ ٌقتطع على
مستوى بلدٌات والٌة قسنطٌنة .أي أن نسبة زٌادة قدرها ( .) % 136,91
كما نجد بلدٌة أوالد رحمون رؼم وجودها تحت المتوسط فً حجم األموال المقتطعة ،إال أنها
تعرؾ زٌادة لنفسها عبر السنوات المالٌة :من  28,55ملٌون دج فً سنة  2000إلى 63,01
ملٌون دج سنة  2001بنسبة زٌادة قدرها .% 120,69
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كذلك األمر لبلدٌة ابن بادٌس ،ارتفع اقتطاعها من  4,2ملٌون دج عام  1999إلى  7,54ملٌون
دج سنة  2000إلى  22,5ملٌون دج سنة .2001
شكل رقم38 :

 بلدٌات تخفض من المبالػ المقتطعة :تتمثل أساسا فً بلدٌتً قسنطٌنة و عٌن سمارة ،حٌث نجد
أن أحسن سنة مالٌة لبلقتطاع كانت  ،2000بعدما ارتفعت المبالػ المقتطعة عن السنة المالٌة
 1999بمبلػ  22,5ملٌون دج لبلدٌة قسنطٌنة و  31,71ملٌون دج فً بلدٌة عٌن سمارةٌ ،عرفا
انخفاضا بعد ذلك فً السنة المالٌة  2001إلى أقل ما كانت علٌه سنة  1999بمبلػ  34,88ملٌون
دج ببلدٌة قسنطٌنة و انخفاض بمبلػ  52ملٌون دج فً بلدٌة عٌن سمارة.
 و تبقى بلدٌات :زٌؽود ٌوسؾ ،عٌن عبٌد ،بنً حمٌدان ،مسعود بوجرٌو و ابن زٌاد ال تعرؾ
اقتطاع مالً مهم أمام البلدٌات األخرى و بٌن السنوات.
 -2-2-1 -2 -IIاإلعـانـات :تشكل اإلعانات أهم نسبة فً التزوٌدات ،إذ تمول بنسبة  % 62,97و
نسبة  % 42,63من مجموع مصادر تموٌل قسم التجهٌز فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة .حٌث وصل مبلػ
اإلعانات إلى  610 x 809,77دج تساهم الدولة بنسبة  % 90,38و الوالٌة بباقً النسبة و المقدرة
بـ  ( % 9,62جدول رقم  )76و هً نسبة تطؽى على كل مساعدات الدولة للبلدٌات فً هذا القسم ،حٌث
تتجاوز نسبة إعانة الدولة للبلدٌات النسبة الــ  %80فً كل البلدٌات لتصل ذروتها فً بلدٌة حامة بوزٌان
بنسبة .% 96,49
328

هذه األخٌرة لم تحصل سوى على نسبة الـ  % 10,36من مجموع المساعدات المقدمة لكل بلدٌات والٌة
قسنطٌنة .كما كانت لبلدٌة قسنطٌنة النصٌب األكبر فً الوالٌة بنسبة  % 22,78توزعت بٌن ( %
 85,68من الدولة و  % 14,32من الوالٌة ) ،تلٌها بادٌة الخروب بنسبة ).(% 14,11
جدول رقم76:

الـبـلدٌـة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

الـمـجـمـوع

إعانات الدولة و الوالٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة لقسم التجهٌز و االستثمار

مبلغ اإلعانات للتجهٌز
لمتوسط السنوات
() 2001-2000-1999
( 310دج)
184 496,10
83 901,18
41 344,41
48 665,56
75 759,96
114 279,62
56 237,50
30 628,65
48 406,77
45 144,87
29 779,87
51 132,79
809 777,32

النسبة
المبوٌة
)(%
22,78
10,36
5,11
6,01
9,36
14,11
6,94
3,78
5,98
5,57
3,68
6,31
100

نسبة إعانة
الدولة
)(%
85,68
96,49
93,55
84,38
96,44
92,50
87,46
81,37
95,40
90,03
82,84
95,30
90,38

نسبة إعانة
الوالٌة
)(%
14,32
3,51
6,45
15,62
3,56
7,50
12,54
18,63
4,60
9,97
17,16
4,70
9,62

المصدر :إنطبلقا من تحلٌل وثابق الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

 -1 -2-2-1 -2 -IIإعانات الدولة :تقدم الدولة سنوٌا مبالػ مهمة لبلدٌات الوطن فً إطار المساعدة
المركزٌة للوحدات المحلٌة ألجل التجهٌز و االستثمار.
تعرؾ البرامج التً تمول مباشرة من الدولة و من دون إشراك لمصدر آخر لها " المخطط البلدي
للتنمٌة ." P.C.D.
أهم مبلػ إعانة كانت ممنوحة لبلدٌة قسنطٌنة  158,06ملٌون دج تمثل نسبة  % 21,60من مجموع
اإلعانة الممنوحة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة لمتوسط السنوات المالٌة 2001/2000/1999
( جدول رقم  ،)77تلٌها بلدٌة الخروب بنسبة  % 14,44لمبلػ  105,71ملٌون دج ،ثم بلدٌة حامة
بوزٌان بنسبة .% 11,60
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جدول رقم77:

الـبـلدٌـة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

الـمـجـمـوع

إعـانـة الـدولـة فً التجهٌز لبلـدٌات والٌة قسنطٌنة

مـبلغ إعانـة الدولـة للتجهٌز لمتوسط السنوات
( 310( ) 2001-2000-1999دج)
158 069,75
80 957,24
38 677,75
41 061,62
73 059,96
105 712,95
49 183,16
24 922,76
46 178,99
40 644,87
24 670,94
48 731,42
731 871,45

النسبة المبوٌة )(%
21,60
11,60
5,28
5,61
9,98
14,44
6,72
3,41
6,31
5,55
3,37
6,66
100

المصدر :تحلٌل وثابق الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

بٌنما أضعؾ إعانة مقدمة لبلدٌتً بنً حمٌدان  24,92ملٌون دج و بلدٌة مسعود بوجرٌو بمبلػ 24,67
ملٌونٌ ،مثل هذان المبلؽان نسبة  % 3,41و % 3,37على التوالً.
 -1 -1 -2-2-1 -2 -IIإعانة الدولة عبر السنوات :عرفت اإلعانة المقدمة من طرؾ الدولة فً إطار
المخططات البلدٌة للتنمٌة زٌادة فً معظم بلدٌات والٌة قسنطٌنة عبر مختلؾ السنوات ( جدول رقم
 ،)78حٌث نسجل زٌادة سنوٌة مستمرة إلعانات الدولة للتجهٌز و االستثمار لجمٌع بلدٌات والٌة
قسنطٌنة.
أحسن نسبة زٌادة تعود للسنة المالٌة  2000مقارنة مع تلك المسجلة فً سنة  2001باستثناء بلدٌة
الخروب التً عرفت انخفاضا فً إعانة الدولة سنة  2000سرعان ما ترتفع بعد ذلك فً السنة الموالٌة
إلى .% 41,04
كما شهدت بلدٌات :مسعود بوجرٌو ،دٌدوش مراد و ابن زٌاد انخفاضا فً اإلعانة المركزٌة فً السنة
المالٌة .2001
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جدول رقم :78

الـبــلـدٌــة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

نسبة الزٌادة السنوٌة إلعانات الدولة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة

نسبة الزٌادة (%) 2000/1999
% 66,52
128,12
39,48
132,58
36,28
- 21,86
14,14
78,54
14
6,24
121,68
18,26

نسبة الزٌادة (%) 2001/2000
43,36
21,24
4,49
2,54
- 15,98
41,04
7,86
51,41
11,99
35,81
- 10,30
- 1,77

 -2 -2-2-1 -2 -IIإعانات الوالٌة :تعتبر اإلعانة المقدمة من طرؾ الوالٌة رمزٌة أمام باقً
التزوٌدات ،حٌث تساهم بنسبة  % 9,62من مجموع اإلعانات المقدمة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة.
بلػ متوسط المبلػ المقدم من طرؾ الوالٌة خبلل السنوات المالٌة  2001 – 2000 – 1999قٌمة
 77.905.869دج ( جدول رقم .)79
جدول رقم79 :

الـبــلـــديـــــــة
قسًطيًح
حاهح توزياى
اتى تاديس
زيغود يوسف
ديدوش هراد
الخروب
عيى عتيد
تًي حهيداى
أوالد رحهوى
عيى سهارج
هسعود توجريو
اتى زياد

الـمـجـمــــــوع

إعانة التجهٌز المقدمة من طرؾ والٌة قسنطٌنة لبلدٌاتها

%
متوسط عانة الوالية لسنوات (( )2001/2000/1999دج)
33,92
26 426 354
3,78
2 943 937
3,42
2 666 667
9,76
7 603 938
3,47
2 700 000
11,00
8 566 667
9,05
7 054 339
7,32
5 705 890
2,86
2 227 776
5,78
4 500 000
6,56
5 108 928
3,08
2 401 374
100
77 905 869

المصدر :تحلٌل وثابق الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999
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أهم إعانة تؤخذها بلدٌة قسنطٌنة بمبلػ  26,42ملٌون دج ما ٌمثل نسبة  % 33,92تلٌها بلدٌة الخروب
بمبلػ إعانة  8,5ملٌون دج أي نسبة  % 11ثم بلدٌتا زٌؽود ٌوسؾ و عٌن عبٌد بمبلػ مالً لكل منهما
حوالً  7ملٌون دج أي نسبة ال تتجاوز .% 10
أما بقٌة البلدٌات فهً تعرؾ إعانة ضعٌفة ،أضعفها مقدمة لبلدٌة أوالد رحمون بمبلػ  2,22ملٌون دج و
هً بذلك تمثل نسبة .% 2,86
 -3-1 -2 -IIأمالك عقارٌة و منقوالت :تساهم األمبلك العقارٌة و المنقوالت فً تموٌل قسم التجهٌز و
االستثمار من خبلل التصرؾ فٌها ،إذ تشمل هذه العملٌة فً:
* التصرؾ فً البناٌات.
* التصرؾ فً اآلالت و العتاد المتحرك وفق شروط تنظٌمٌة محددة.
فٌما ٌخص التصرؾ فً العقارات تتم العملٌة بإتباع توجٌهات المرسوم رقم  590-60لـ  20جوان
 1960و القرار الصادر فً  26سبتمبر .1960
أما التصرؾ فً األمبلك ؼٌر المستؽلة من المصالح العمومٌة و التً هً ؼٌر مصرح بها من طرؾ
إدارة األمبلك ،فإنه ال ٌمكن التصرؾ فٌه إال فً الحاالت االستعجالٌة و الطاربة للبلدٌة المعنٌة باألمر.
كما أن التصرؾ فً األمبلك العقارٌة و المنقوالت ال تتم إال بعد إجراء مداولة حولها من طرؾ المجلس
المنتخب و تعلن قرارها على جمٌع المواطنٌن.
تتمٌز بلدٌة قسنطٌنة بؤهم إٌراد فً األمبلك العقارٌة بـ  7,34ملٌون دج ،ما ٌمثل نسبة  %24,99من
مجموع اإلٌراد على مستوى بلدٌات والٌة قسنطٌنة (جدول رقم .)80
تلٌها بلدٌة الخروب بمبلػ  7,27ملٌون دج حابزة بذلك نسبة  % 24,75و هاتٌن البلدٌتٌن تشكبلن معا
على نسبة  ،% 49,73أي أنهما ٌستحوذان على ما ٌقارب نصؾ إٌراد األمبلك فً الوالٌة.
تلٌهما بلدٌة دٌدوش مراد بمبلػ  6,65ملٌون دج و حابزة على نسبة  % 22,65من مجموع ما ٌورد فً
البلدٌات.
كما تنظم إلى مجموعة البلدٌات المتواجدة فوق المتوسط المقدر قٌمته بـ  2,44ملٌون دج ،بلدٌة عٌن عبٌد
بمبلػ  2,82ملٌون دج بنسبة  % 9,60و بلدٌة عٌن سمارة بمبلػ  2,74ملٌون دج و نسبة متقاربة
لسابقتها . % 9,33
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جدول رقم80:

تحصٌل إٌراد األمبلك و المنقوالت لتموٌل قسم التجهٌز واالستثمار لبلدٌات والٌة قسنطٌنة

الـبـلدٌـة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

المجموع
المتوسط البلدي

إٌراد األمالك للتجهٌز لمتوسط السنوات النسبة المبوٌة
)(%
( 310( ) 2001-2000-1999دج)
24,99
7 345, 86
2,15
631 ,36
0,13
38,85
5,87
1 725,99
22,65
6 659,27
24,75
7 275,05
9,60
2 822,73
0,16
47,04
0,31
91,45
9,33
2 744,44
0,002
0,80
0,06
16,98
100
29 399,85
8,33
2 449 ,98

المصدر :تحلٌل وثابق الحسابات اإلدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

هذا ٌعنً أن مبلػ  26.847.362دج ٌتركز فً  5بلدٌات من مجموع  12بلدٌة فً والٌة قسنطٌنة ،تحوز
على نسبة  % 91,32منها ٌ % 50حصل على مستوى بلدٌتٌن فقط هما قسنطٌنة و الخروب.
 -1-3-1 -2 -IIإٌراد األمبلك عبر السنوات المالٌة :إٌرادات األمبلك العقارٌة و المنقوالت ال ٌعرؾ
سنة مالٌة جٌدة فً تحصٌله ،إذ من خبلل الشكل رقم(:)39
نمٌز اختبلفا واضحا فً تحصٌل إٌراد األمبلك بٌن البلدٌات و خبلل السنوات فً البلدٌة نفسها،
إذ نمٌز مثاال لذلك:
 أحسن اٌراد فً سنة  :1999على مستوى بلدٌات الوالٌة ٌعود إلى بلدٌة الخروب  14,47ملٌوندج و هً بهذا المبلػ تحصل على أهم نسبة مسجلة فً الوالٌة  % 40,84و تلٌها بلدٌة دٌدوش
مراد بمبلػ  8,56ملٌون دج مسجلة نسبة .% 24,16
 السنة المالٌة  :2000تعرؾ السنة المالٌة  2000أهم تخفٌض لهذا االٌراد ،إذ انتقل المبلػ علىمستوى البلدٌات من  35,43ملٌون دج إلى  24,50ملٌون دج أي معدل تخفٌض
قدره (  ،) % -30,86و ال توجد سوى بلدٌتٌن فقط لها ارتفاع إٌجابً فً تحصٌل هذا اإلٌراد على
مستوى إقلٌمها عبر السنوات الثبلث:

333

 أهم تحصٌل لهذا اإلٌراد تم فً بلدٌة دٌدوش مراد  9,03ملٌون دج حابزة على نسبة
 % 36,87من مجموع ما حصل فً الوالٌة فً هذه السنة .و هو أٌضا ٌعتبر تحصٌل إٌجابً
للبلدٌة نفسها مقارنة مع السنة المالٌة  ،1999حٌث قدرت نسبة الزٌادة بـ .% 5,50
 بلدٌة زٌؽود ٌوسؾ رؼم المبلػ المحصل فً البلدٌة المقدر بـ  2,68ملٌون دج و ال ٌمثل سوى
 % 10,99على مستوى البلدٌات فً هذه السنة ،إال أنها سجلت على نفسها تحصٌل إٌجابً من
 1,09ملٌون دج سنة  1999إلى  2,68ملٌون دج سنة  2000أي بزٌادة قدرها .% 145,05
 تبقى البلدٌات األخرى تسجل انخفاضا فً تحصٌل هذا اإلٌراد خبلل هذه السنة مقارنة مع السنة
المالٌة  1999رؼم ما ٌمثل أهمٌة حجمها على مستوى الوالٌة.
شكل رقم39 :

 السنة المالٌة ٌ :2001تحسن تحصٌل إٌراد األمبلك و المنقوالت فً هذه السنة إذا ما قورنتبالسنة المالٌة  ،2000إذ ٌنتقل المبلػ من  24,5ملٌون دج إلى  28,26ملٌون دج لكنه ٌبقى بعٌدا
على ما حصل فً السنة المالٌة  35,43 ( 1999ملٌون دج ).
أحسن تحصٌل فً هذه السنة على مستوى البلدٌات و فً البلدٌة نفسها ٌعود إلى بلدٌة قسنطٌنة،
فبعدما عرفت إنخفاضا طفٌفا فً التحصٌل خبلل السنة المالٌة  ،2000ارتفع المبلػ من  4,94ملٌون
دج إلى  11,39ملٌون دج أي نسبة زٌادة قدرها  % 130,57و هذا ٌعنً أنها سجلت نسبة
 % 40,32مما تم تحصٌله على مستوى الوالٌة فً هذه السنة ،بعدما كانت قد سجلت نسبة
 % 20,17فً السنة المالٌة .2000
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تلٌها من حٌث أهمٌة التحصٌل السنوي و البلدي ،بلدٌة عٌن سمارة التً انعدم بها هذا التحصٌل فً
السنة المالٌة  1999و هً الحالة الوحٌدة المسجلة فً الوالٌة ،لتعرؾ تحصٌل  1,5ملٌون دج سنة
 2000و استمر إلى  6,66ملٌون دج ،و هو ما ٌمثل نسبة والبٌة قدرها  % 23,59بعدما كانت
نسبة التحصٌل فً سنة  2000مقدرة بـ  % 6,39فقط.
ثالث بلدٌة تعرؾ تحصٌل إٌجابً هً بلدٌة عٌن عبٌد ،إذ بعد السقوط الحر فً تحصٌل هذا االٌراد
من  4,05ملٌون دج سنة  1999إلى  0,01ملٌون دج سنة  2000أي نسبة انخفاض قدرت بـ
 % - 99,74و هً أعلى نسبة انخفاض سجلت فً الوالٌة خبلل السنوات المالٌة المدروسة
(  ،)2001/2000/1999لتعود إلى رفع تحصٌله سنة  2001لٌصل المبلػ  4,39ملٌون دج
( جداول رقم  45-44-43فً الملحق ص .)52-51
أما البلدٌات المتبقٌة عرفت انخفاض فً تحصٌل إٌراد األمبلك و المنقوالت فً هذه السنة خاصة
بلدٌتا الخروب و دٌدوش مراد.
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الــخـالصــة:
تشكل اإلٌرادات المالٌة لمٌزانٌة بلدٌات والٌة قسنطٌنة من مصادر مختلفة و ٌعرف قسم التسٌٌر
النسبة األكبر من إٌرادات التموٌل ،حٌث ٌحوز على نسبة الــ  % 57,08من الموارد بٌنما تذهب
النسبة الباقٌة أي  % 42,92إلى قسم التجهٌز.
ٌ -)1عتمد اإلٌراد البلدي لقسم التسٌٌر على :
 المصدر الجبابً كمورد أساسً ،حٌث تصل نسبة ) ( % 39,95من إجمالً الموارد المالٌة
لمٌزانٌة البلدٌات و ٌذهب بنسبة )  ( % 100إلى قسم التسٌٌر لٌشكل ) ( % 79,57من
موارده،
 تلٌه المساعدات الخارجٌة بنسبة أضعف ال تتجاوز الــ ) ، ( % 10
 أما موارد األمالك البلدٌة فهً ال تظهر أمام المصدرٌن السابقٌن ،حٌث ال تساهم فً تحقٌق
إٌراد مهم لمٌزانٌة البلدٌات إذ ال ٌتعدى محصولها نسبة الــ ) .( % 8
 -)2فً حٌن إٌرادات قسم التجهٌز و االستثمار فً بلدٌات والٌة قسنطٌنةٌ ،تشكل حسب طبٌعة
المصدر و األهمٌة من:
 إعانات الدولةٌ :شكل هذا المصدر أهم مصدر تعتمد علٌه البلدٌات فً تموٌل هذا القسم و
ٌستحوذ على نسبة ( ،) % 38753
 الفابض المرحلٌ :شكل ثانً مصدر من حٌث األهمٌة ،إذ سجل نسبة ( ،) % 30756
 االقتطاع :أو التموٌل الذاتً ٌسجل ثالث مصدر بنسبة ( ،) % 25706
 إعانات الوالٌة :تدخلها محتشم أمام باقً المصادر ،حٌث قدرت نسبتها بـ ( ،) % 4,10
 أمالك عقارٌة و منقوالت :مصدر رمزي ٌمثل نسبة ( )% 1755فقط.
كما تعرف هذه المصادر عدم االستقرار فً نسبة تحصٌلها السنوي ،حٌث سجلنا تذبذبا من سنة
إلى أخرى مثل الفابض المرحل ،إعانات الوالٌة و األمالك العقارٌة و المنقوالت.
و ٌعود هذا التذبذب إلى أن هذه المصادر تتؤثر بالوضعٌة المالٌة و االقتصادٌة و التنموٌة فً
الوالٌة فً حٌن مصدرٌن فقط ٌعرفان تطورا واضحا عبر السنوات و هما االقتطاع و إعانات
الدولة.
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حٌث نسجل زٌادة مستمرة و بمبالغ مهمة مقارنة مع المصادر األخرى ،إآل أن إعانات الدولة تمثل
أهم إٌراد محصل.
هنا ٌتضح تموقع البلدٌة فً والٌة قسنطٌنة بٌن نقٌضٌن و هما التموٌل الذاتً فً قسم التسٌٌر و
التموٌل الخارجً فً قسم التجهٌز و االستثمار.
مما ٌجعلها تعٌش االستقاللٌة اإلدارٌة و التبعٌة التنموٌة و هو ما ٌرهن التنمٌة المحلٌة فً
الوصول إلى فكرة أنها مجهود محلً بحث حٌث هً تسٌٌر محلً بمجهود خارجً !!؟؟.
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الـفـصـل الثــالث
نـفـقـات الـميزانيـة
و
الـتنميـة المـحليـة فـي
واليـة قـسنـطينـة

بين التجهيز و التسيير
2004 -1998
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الـمـقـدمــة:
 1998عهد جدٌد تدخل فٌه الجماعات المحلٌة على ؼرار مإسسات الدولة و المجتمع المدنً الجزابري:
عهد التعددٌة الحزبٌة سٌاسٌا ،اقتصاد السوق اقتصادٌا و نشاط مدنً متنام اجتماعٌا.
إبتداءا من هذه السنة ،عرفت الجماعات المحلٌة نشاطا محلٌا بانتخاب أول المجالس متعددة األفكار و
االنتماء السٌاسً ألعضابه ،بعد أن حلت قبل ذلك سنة .1993
بذلك بعثت الحٌاة المحلٌة إلى النشاط من جدٌد ،لكن بخطوات ثقٌلة و أسلوب جدٌد نحو أهداؾ طالما
نادت بها مبادئ البلمركزٌة و شروط التنمٌة المحلٌة.
لكن هنا فً تحلٌلنا إرتؤٌنا أن نقدم تحلٌل قسم التجهٌز و االستثمار عن قسم التسٌٌر ،سواء بالنسبة
للسنوات  2001 -2000-1999التً اخترناها فً تحلٌلنا لموارد بلدٌات والٌة قسنطٌنة أو تلك التً
فضلنا معرفة إنجازات المٌزانٌات البلدٌة فً التنمٌة المحلٌة خبلل السنوات المالٌة – 1999-1998
 2004 -2003 – 2002 – 2001 – 2000لمعرفة ما هً االنجازات البلدٌة التنموٌة و المصادر
التموٌلٌة لها و أٌضا نصٌب القطاعات اإلنمابٌة من هذا التموٌل ،ثم ننتقل إلى قسم التسٌٌر لمعرفة كٌؾ
تسٌر هذه االنجازات و ما هً اتجاهاتها العامة.
منذ  1998إلى عام  2004ارتفعت مٌزانٌة البلدٌات لوالٌة قسنطٌنة إلى  30,763ملٌار دج و نفقات
مالٌة قدرت بـ  24,481ملٌار دج بٌن التسٌٌر و التجهٌز ،حٌث أخذت نفقات التسٌٌر وحدها مبلػ 14
ملٌار دج 20
و هو ما ٌمثل نسبة  % 60,97من إجمالً نفقات البلدٌات مقابل  % 39,02لقسم التجهٌز و
االستثمار()1

...............................................................................................................
( -)1جدول تطور نفقات و اٌرادات بلدٌات والٌة قسنطٌنة من  1998إلى  2004فً الملحق ص .54
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أوال :قسم التجهٌز و االستثمار و التنمٌة المحلٌة:
 -Iقسـم التجهٌـز و االستثمـار:
 -1- Iنفقات قسم التجهٌز و االستثمار :تتمثل نفقات قسم التجهٌز و االستثمار حسب عرضها فً
مدونة مٌزانٌة البلدٌة الجزابرٌة من الحسابات التالٌة:
جدول رقم81:
الحساب le compte
االطار القدٌم

االطار الجدٌد

0820

060
10
13
16

21

24

23

28

نفقات قسم التجهٌز واالستثمار فً مدونة مٌزانٌة البلدٌة الجزابرٌة

اســــم الــحـسـاب
العجز المرحل :و هو الفارق بٌن النفقات و اإلٌرادات المسجلة فً السنة
الماضٌة.
التزوٌدات :تخص نفقات قدمتها أطراؾ عمومٌة للبلدٌة ألجل تموٌل
مشارٌعها(الدٌون).
إعانات مسددة من طرف البلدٌةٌ :قصد بها تحمل العجز و المصارٌؾ
الناجمة عن حل الوحدات االقتصادٌة التابعة للبلدٌة.
االقتراضات :تتمثل فً تسدٌد البلدٌة للقروض التً تحصلت علٌها.
أمالك عقارٌة و منقوالت :تتمثل فً اقتناء عتاد النقل ،شراء أراضً ،مبانً
و كل عتاد الذي تكلفة شراءه مرتفعة.
أشغال جدٌدة و تصلٌحات كبرى :تتمثل األشؽال الجدٌدة فً اإلنجازات
الجدٌدة و تهٌبة الهٌاكل القاعدٌة ،شق الطرق....،أما اإلصبلحات الكبرى
ٌقصد بها الترمٌمات الكبرى ال سٌما ترمٌم العمارات و سطوحها ،ترمٌم
المدارس المإسسات ،ترمٌم الطرقات و إصبلحها....إلخ.

 -1-1- Iنفقات قسم التجهٌز و االستثمار عبر البلدٌات:
أهم نفقة تجهٌز تقوم بها بلدٌة قسنطٌنة ،إذ بلػ متوسط ما أنفقته فً هذا القسم خبلل السنوات المالٌة
 2001-2000-1999ما قٌمته  376,19ملٌون دج مشكلة بذلك نسبة )  ( % 27,36من مجموع نفقات
قسم التجهٌز و االستثمار عبر بلدٌات والٌة قسنطٌنة لنفس الفترة.
تلٌها بلدٌة الخروب الحابزة على نسبة )  ( %14,93و هو نصؾ ما نفقته بلدٌة قسنطٌنة لمبلػ قدره
 205,32ملٌون دج ( جدول رقم .) 82
أما باقً النسبة األخرى و المقدرة بــ )  ،( % 57,71تتوزع على البلدٌات المتبقٌة و تتواجد بلدٌة بنً
حمٌدان فً مقدمتها بنسبة )  ،( %9,88تلٌها حامة بوزٌان و هما الوحٌدتان فوق المتوسط البلدي
)  ( % 8,33إلى جانب قسنطٌنة و الخروب فً حٌن البلدٌات األخرى دون المتوسط.
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نفقات قسم التجهٌز و االستثمار لبلدٌات والٌة قسنطٌنة الوحدة (310دج)

جدول رقم82:

الــبـــلـــديـــــــة
قسًطيًح
حاهح توزياى
اتى تاديس
زيغود يوسف
ديدوش هراد
الخروب
عيى عتيد
تًي حهيداى
أوالد رحهوى
عيى سهارج
هسعود توجريو
اتى زياد

الـمـجــمـــــــــوع

نف ات قس التجهيز و االستثمار لمتوسط
السنوات ( )2001/2000/1999
376 198, 57
117 908,26
56 387, 66
56 339, 95
99 035, 07
205 328, 90
61 040, 04
135 832, 64
87 090, 29
95 138, 64
31 390, 96
53 406, 39
1 375 097, 43

النسبة المئوية)(%
27,36
8,57
4,10
4,10
7,20
14,93
4,44
9,88
6,33
6,92
2,28
3,88
100

المصدر :إنطبلقا من الحسابات االدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

 -2-1- Iطبٌعة نفقات قسم التجهٌز و االستثمار:
بتحلٌلنا لمدونة المٌزانٌات البلدٌة للسنوات المالٌة  ،2001 / 2000 / 1999نمٌز أهم النفقات فً هذا
القسم و الذي ٌوضحه الجدول الموالً:
جدول رقم :83طبٌعة نفقات قسم التجهٌز و االستثمار فً مٌزانٌات بلدٌات والٌة قسنطٌنة لمتوسط
.2001/2000/1999
الحساب Le compte
الغالف المالً ( دج )
طـبٌعـــة الـنـفــقــة
اإلطار القدٌم اإلطار الجدٌد

060

0820
10
13
16

24
21
28
23
+24+16+13+10+060
28

عجز مرحل
التزوٌدات
إعانات مسددة من طرؾ البلدٌة
االقتراضات
أمبلك عقارٌة و منقوالت
أشؽال جدٌدة و تصلٌحات كبرى

المـــجـموع

37 269 781,17
1 961 322,64
/
/
219 413 024,26
1 116 453 302,73
1 375 097 430,80

النسبة المبوٌة
()%
2,71
0,14
/
/
15,96
81,19

% 100

المصدر :إنطبلقا من الحسابات االدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

تحوز عملٌات األشؽال الجدٌدة و اإلصبلحات الكبرى على أهم إنفاق فً قسم التجهٌز و االستثمار ،إذ
تمثل نسبة استحواذها على ؼبلؾ التموٌل بـ  % 81,19و هً نسبة تكاد تكون كلٌة ،تلٌها عملٌات اقتناء
األمبلك العقارٌة و المنقوالت الرتبة الثانٌة بنسبة  .% 15,96فً حٌن النفقات الناتجة عن العجز
المرحل و التزوٌدات ال تمثل فً مجموعها سوى نسبة .% 2,85
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 -1-2-1- Iاألشغال الجدٌدة و التصلٌحات الكبرى :إلى جانب استحواذ حساب أشؽال جدٌدة و
تصلٌحات كبرى على النفقات اإلجمالٌة لقسم التجهٌز و االستثمار بمٌزانٌات بلدٌات والٌة قسنطٌنة
لمتوسط السنوات المالٌة  ،2001-2000-1999فإنها بالنسبة لكل بلدٌة هً النفقة األساسٌة مشكلة النسبة
المطلقة ألؼلبها(جدول رقم  ،)84ابن زٌاد )  ،( % 96,69زٌؽود ٌوسؾ )  ( % 93,56الخروب ( %
) 39,41
جدول رقم84 :
دج)

نفقات األشؽال و التصلٌحات فً قسم التجهٌز و االستثمار فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة الوحدة (10

الـــبـــلــــديـــــــة

قسًطيًح
حاهح توزياى
اتى تاديس
زيغود يوسف
ديدوش هراد
الخروب
عيى عتيد
تًي حهيداى
أوالد رحهوى
عيى سهارج
هسعود توجريو
اتى زياد

الـــــمـجـمــــــوع

نف ات أش ا جديدة و ت ليحات لمتوسط
السنوات ()2001/2000/1999

333 388, 29
86 084, 61
52 069, 81
51 397, 05
92 654, 04
191 800, 47
53 193, 36
30 617, 55
60 708, 92
84 295, 62
28 606, 78
51 636, 75
1 116 453, 30

%

29,86
7,71
4,66
4,60
8,30
17,18
4,76
2,74
5,44
7,55
2,56
4,63
100

3

النسبة المئوية م نف ات
التجهيز البلدي %

88,62
73,01
92,34
91,23
93,56
93,41
87,15
22,54
69,71
88,60
91,13
96,69
81,19

المصدر :إنطبلقا من الحسابات االدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

أما بٌن البلدٌات ،تستحوذ بلدٌة قسنطٌنة دابما و الخروب بعدها على المرتبة األولى فً حجم اإلنفاق فً
هذا الحساب على مستوى والٌة قسنطٌنة بنسبة )  ( % 29,86و )  ( % 17,18للخروب.
فً حٌن باقً البلدٌات توجد تحت المتوسط )  ( % 8,33و دٌدوش مراد البلدٌة الوحٌدة القرٌبة من
المتوسط )  ( % 8,30و أضعؾ نسبة تعود لبلدٌة مسعود بو جرٌو ) .( %2,56
 -2-2-1- Iاألمالك العقارٌة و المنقوالت :ثانً حساب ٌستهلك األموال فً قسم التجهٌز و االستثمار ،
و لكن بنسبة ضعٌفة ال تتجاوز )  ( % 16من إجمالً نفقات هذا القسم.
تشكل أهم نفقة فً هذا الحساب على مستوى بلدٌات والٌة قسنطٌنة فً بلدٌة بنً حمٌدان ،حٌث بلؽت
نفقتها لمتوسط السنوات المالٌة  2001-2000-1999مبلػ  104,24ملٌون دج وهً بذلك تمثل نسبة
)  ( % 47,51من إجمالً نفقات هذا الحساب (جدول رقم ) ،تلٌها بلدٌة حامة بوزٌان بمبلػ 30,53
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ملٌون دج بنسبة )  ( % 13,92وبلدٌة أوالد رحمون ب  23,04ملٌون دج لنسبة )  ،( % 10,50ثم
بلدٌة قسنطٌنة بـ )  .( % 9,56هذه البلدٌات فوق المتوسط الوالبً ) .( % 8,33
جدول رقم85 :

الـبـلــدٌـة
قسًطيًح
حاهح توزياى
اتى تاديس
زيغود يوسف
ديدوش هراد
الخروب
عيى عتيد
تًي حهيداى
أوالد رحهوى
عيى سهارج
هسعود توجريو
اتى زياد

الـمـجـمــــوع

نفقات األمبلك العقارٌة و المنقوالت فً قسم التجهٌز و االستثمار فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة

نف ات ا م ك ال ارية و المن والت لمتوسط
السنوات ( 310( )2001/2000/1999دج)

20 965, 37
30 532, 15
1 622, 11
3 416, 53
4 303, 83
13 427, 46
4 723, 25
104 240, 90
23 048, 53
10 457, 01
1 556, 46
1 119, 38
219 413, 02

%

النسبة المئوية م نف ات
التجهيز البلدي ))%

5,57 9,56
25,89 13,92
2,88 0,74
6,06 1,56
4,35 1,96
6,54 6,12
7,74 2,15
76,74 47,51
26,47 10,50
10,99 4,77
4,96 0,71
2,10 0,51
15,96 100

المصدر :إنطبلقا من الحسابات االدارٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة .2001-2000-1999

أما باقً البلدٌات تتواجد دون المتوسط بنسب ضعٌفة جدا ،أضعفها بلدٌة ابن زٌاد ) .( % 0,51
هذا اإلنفاق المالً لحساب األمبلك العقارٌة على مستوى البلدٌاتٌ ،عكسه أٌضا نسبته فً نفقات البلدٌات:
بلدٌة بنً حمٌدان صاحبة األكبر نسبة على مستوى بلدٌات والٌة قسنطٌنة ،قد أخذ النفقة المطلقة فً
نفقات قسم التجهٌز و االستثمار لهذه البلدٌة ،حٌث استحوذ على نسبة ) .( % 76,74
تلٌها مثلما رأٌنا بلدٌة أوالد رحمون و حامة بوزٌان بنسبة )  ( % 62,47و )  ( %25,89على التوالً.
أما بلدٌة قسنطٌنة فهً لم تنفق سوى )  ( % 5,57من نفقات التجهٌز رؼم أن هناك بلدٌات أنفقت بنسب
أكبر منها لكن حجمها على مستوى الوالٌة كان دون المتوسط..
خبلصة القول :أن نفقات قسم التجهٌز و االستثمار فً مٌزانٌة بلدٌات والٌة قسنطٌنة تنحصر أساس فً
األشؽال و تصلٌحات أو أمبلك عقارٌة ،هذٌن الحسابٌن ٌتم تنفٌذهما على شكل برامج تجهٌزٌة و
استثمارٌة تختلؾ فً طبٌعتها و قطاعاتها.
و ألن الحسابات األربعة األولى المبٌنة فً الجدولٌن السابقٌن ( رقم 81و رقم  ،)83عبارة عن التزامات
مالٌة للبلدٌة تجاه من أدانوها باألموال ألجل التجهٌز ،فإن العنصرٌن األخٌرٌن الخاصٌن باألمبلك و
األشؽال هً تدخبلت البلدٌة ألجل التنمٌة المحلٌة فً إقلٌمها البلدي.
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و سنحاول تحلٌل التنمٌة المحلٌة فً قسم التجهٌز و االستثمار على امتداد الفترة من  1998إلى ،2004
باعتبارها فترة زمنٌة متمٌزة بطبٌعة تسٌٌرها من طرؾ مجلس محلً ذو تعددٌة حزبٌة.
 -2- Iالتنمٌة المحلٌة فً برامج التجهٌز و االستثمار للسنوات المالٌة :2004-1998
 -Iحوصلة البرامج البلدٌة للتنمٌة :قدرت نفقات البرامج البلدٌة للتنمٌة المنجزة و المسجلة فً مٌزانٌة
بلدٌات والٌة قسنطٌنة منذ  1998إلى  2004حوالً ما قٌمته  310 × 8.092.081دج من أصل
 310 × 9.555.132دج المنفقة فً قسم التجهٌز و االستثمار فً بلدٌات الوالٌة و هو ما ٌعادل نسبة %
.84,47
و بلػ عدد البرامج البلدٌة للتنمٌة المسجلة ضمن الحسابات اإلدارٌة للبلدٌات خبلل السنوات المالٌة من
 1998إلى  2004إلى  4755برنامج تنموي (جدول رقم  ،)86منها  806برنامج مسجل فً بلدٌة
قسنطٌنة وحدها و هو ما ٌمثل نسبة  % 16,95من إجمالً برامج البلدٌات بترخٌص مالً قدر بـ
 13,22ملٌار دج من إجمالً  28,07ملٌار دج على مستوى الوالٌة ،ما ٌمثل نسبة .% 47,11
جدول رقم 86:حوصلة البرامج البلدٌة للتنمٌة المسجلة ضمن المٌزانٌات البلدٌة للسنوات المالٌة من  1998إلى .2004

الترخٌص المالً (  310دج)

نصٌب الفرد من الغالف المالً ( دج/
الفرد)
31.669
30.911
62.746
40.034
55.301
47.019
47.190
58.984
52.537
55.010
57.588
53.070

32.882

الـبـلـدٌـة

عدد البرامج

قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

806
463
326
445
493
398
367
266
405
278
192
316

13.226.133
1.719.114
815.830
1.146.252
1.833.238
4.156.414
1.209.198
451.464
1.019.125
1.285.430
433.639
776.678

الـمـجمـوع

4755

28.072.515

المصدر :فرز شخصً من طرؾ الباحثة انطبلقا من البطاقات التقنٌة للبرامج البلدٌة للتنمٌة و الحسابات اإلدارٌة
للبلدٌات للسنوات المالٌة .2004-2003-2002-2001-2000-1999-1998

بٌنما البلدٌات األخرى تعرؾ تفاوتا من حٌث عدد البرامج و األؼلفة المالٌة المسجلة ،حٌث نجد بلدٌة
الخروب مثبل تؤتً فً المرتبة الثانٌة بعد بلدٌة قسنطٌنة من حٌث الؽبلؾ المالً المسجل للمشارٌع و
المقدر بـ  4,15ملٌار دج إلنجاز  398برنامج تنموي محققة نسبة  ، % 14,81هـذه البرامج ال تمثل
سـوى  % 8,37من مجموع البرامج التنموٌة فً والٌة قسنطٌنة ،بٌنما تفوقها فً عدد المشارٌع كل من
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البلدٌات دٌدوش مراد ( 493برنامج) ،حامة بوزٌان ( 463برنامج) و زٌؽود ٌوسؾ بـ( 445برنامج
تنموي) لكن أؼلفتها المالٌة ال تتعدى نسبتها الـ  .%7فً حٌن نجد أن بلدٌتا بنً حمٌدان و مسعود
بوجرٌو تحتبلن المراتب األخٌرة سواء من حٌث عدد البرامج أو األؼلفة المالٌة المسجلة لها.
أما من حٌث نصٌب الفرد فً البلدٌات من األؼلفة المالٌة المخصصة إلنجاز البرامج التنموٌة ،نجدها
تقدر بمعدل بلدي على مستوى الوالٌة بـ  32.882دج للفرد الواحد فً حٌن على مستوى البلدٌات:
فٌتمٌز الفرد فً بلدٌة ابن بادٌس بؤعلى نصٌب ،إذ وصل إلى  62.746,50دج (الجدول رقم ،)86
رؼم أن نسبة الؽبلؾ المالً للبلدٌة قدر بـ (  ) % 2,91فقط من إجمالً الؽبلؾ المالً للبرامج البلدٌة
فً الوالٌة.
تلٌها فً المرتبة الثانٌة و التً ٌنحصر فٌها نصٌب الفرد بٌن  58.984دج و  52.537دج كل من
البلدٌات دٌدوش مراد ،بنً حمٌدان ،أوالد رحمون ،عٌن سمارة ،مسعود بوجرٌو و ابن زٌاد ،إذ تتمٌز
هذه البلدٌات بالضعؾ السكانً مقارنة مع البلدٌات المصنفة فً الفبة الثالثة ( الخرٌطة رقم  )45و
المتمثلة فً كل من الخروب ،عٌن عبٌد و زٌؽود ٌوسؾ و الفبة الرابعة المتضمنة بلدٌتً قسنطٌنة و
حامة بوزٌان هذه األخٌرة الفرد له أضعؾ نصٌب فً الوالٌة و المقدر بـ  30.911دج.
خرٌطة رقم 45

بلدٌات والٌة قسنطٌنة :نصٌب الفرد من الغالف
المالً للبرامج المسجلة ضمن المٌزانٌات -1998
2004

 62 746دج للفرد
 58 984دج –  52 537دج للفرد
 47 190دج –  40 034دج للفرد
31 669دج –  30 911دج للفرد
0

 32كم
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 - IIمصادر تموٌل البرامج البلدٌة للتنمٌة :تم تموٌل البرامج البلدٌة للتنمٌة المسجلة ضمن
المٌزانٌات البلدٌة للسنوات المالٌة  1998إلى  2004من  3مصادر نبرزها فً الجدول الموالً:
عدد البرامج البلدٌة للتنمٌة و مصادر تموٌلها من  1998إلى .2004

جدول رقم : 87

مصادر تموٌل البرامج التنموٌة
البلدٌة

عدد البرامج

%

الؽبلؾ المالً ( 310دج)

%

الـتموٌـل الـذاتــــً

1890

14.181.684 39,74

50,51

الـتموٌـل الخـارجـــً

2368

9.867.763 49,81

35,13

الـتموٌـل الـمختـلـط

497

4.023.067 10,45

14,33

الـــمـجـمــــوع

4755

100

28.072.514

100

المصدر :فرز شخصً من طرؾ الباحثة انطبلقا من البطاقات التقنٌة للبرامج البلدٌة للتنمٌة و الحسابات اإلدارٌة للبلدٌات
للسنوات المالٌة .2004-2003-2002-2001-2000-1999-1998

أهم تموٌل تعرفه التنمٌة المحلٌة فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة من حٌث عدد البرامج ٌؤتٌها من التموٌل
الخارجً ،حٌث بلػ العدد  2368برنامج مسٌطر بذلك على نسبة  % 49,81من إجمالً البرامج
المسجلة فً مٌزانٌة البلدٌات للسنوات المالٌة .2004 / 1998
أما من حٌث الؽبلؾ المالً المخصص لهذه البرامج فقد بلػ  9,86ملٌار دج ،إآل أن نسبته تقدر
بـ  % 35,13من إجمالً الؽبلؾ المالً للبلدٌات المخصصة إلنجاز البرامج اإلنمابٌةٌ ،فوقه فً ذلك
التموٌل الذاتً ( الشكل رقم  )40الذي ٌسٌطر على أكثر من  % 50من هذا الؽبلؾ.
و هو بذلك ٌكون الممول الربٌسً و األول للمشارٌع التنموٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة رؼم عددها المعتبر
و المقدر بـ  1890برنامج.
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شكل رقم40:
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فً األخٌر ٌؤتً المصدر المختلط ،أٌن تشترك فٌه مختلؾ الجهات فً تموٌل برامجه و المتعلقة أساسا
بقطاع التعلٌم  % 100و ٌعرؾ فً مٌزانٌة البلدٌات بالبناءات المدرسٌة ،حٌث تسمٌته تختصر مضمونه
من :إنجاز ،ترمٌم ،بناء و تجهٌز فً هذا القطاع.
ٌحوز هذا المصدر حسب تحلٌلنا لمختلؾ الوثابق ،على  497برنامج تنموي فً قطاع التعلٌم بؽبلؾ
مالً قدر بـ  4,02ملٌار دج ما ٌمثل نسبة  % 14,33من إجمالً الؽبلؾ المالً للبرامج و نظرا
لخصوصٌة هذا المصدر و طبٌعة مشارٌعه استثنٌناه من التحلٌل المعمق الحقا.
 -1-IIالتموٌل الخارجً :سٌطرة الدولة على تموٌل البرامج :تمثل الدولة أهم ممول خارجً لبرامج
التنمٌة البلدٌة المسجلة فً مٌزانٌات البلدٌات (جدول رقم  ،)88حٌث تتولى تموٌل  1747برنامج تنموي
بؽبلؾ مالً وصل إلى  8,1ملٌار دج ،أي أن أكثر من  % 70من البرامج و  % 80من إجمالً
الؽبلؾ التموٌلً الخارجً تسٌطر علٌه الدولة.
جدول رقم  :88التموٌل الخارجً لبرامج ب  .ت .فً مٌزانٌات بلدٌات والٌة قسنطٌنة خبلل الفترة من 1998إلى 2004

التــموٌـل الــخـارجـــً

عدد البرامج

%

الغالف المالً ( 310دج )

%

الــــــــدولـــــة

1747

73,78

8.189.510

82,99

مـٌـزانـٌـة الـوالٌـة

565

23,96

1.506.229

15,27

الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة

56

2,37

172.024

1,74

الـــــمــجـــمــــوع

2368

100

9.867.763

100

المصدر :فرز شخصً من طرؾ الباحثة انطبلقا من البطاقات التقنٌة للبرامج البلدٌة للتنمٌة و الحسابات اإلدارٌة للبلدٌات
للسنوات المالٌة .2004-2003-2002-2001-2000-1999-1998
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تؤتً بعدها الوالٌة فً تموٌلها لـ  565برنامج تنموي بؽبلؾ مالً  1,5ملٌار دج ،فً حٌن الصندوق
المشترك للجماعات المحلٌة ٌعرؾ تدخل ضعٌؾ جدا فً قسم التجهٌز و االستثمار ،حٌث تم تسجٌل 56
برنامج بـ  0,17ملٌار دج فقط.
6

لكن فً المقابل ٌعمل على تدعٌم البلدٌات من حٌث اإلٌرادات حٌث سجل تقدٌم مبلػ 10 x 2 389,25
دج خبلل السنوات المالٌة .)1( 2004-2003-2002
 -1-1-IIالمخطط البلدي للتنمٌة القناة الربٌسٌة لتمرٌر مساعداتها :مساهمات الدولة فً تموٌل البرامج

البلدٌة للتنمٌة تنقسم بٌن المخطط البلدي للتنمٌة و اإلنعاش االقتصادي (جدول رقم  )89و ٌعتبر المخطط
البلدي للتنمٌة القناة الربٌسٌة التً تمرر عبرها الدولة تموٌلها للبرامج و تقدٌم مساعداتها للبلدٌات فً
انجاز مشارٌع تنموٌة محلٌة ،حٌث سجل تموٌل  1526برنامج تنموي مخصص لها ؼبلؾ مالً مقدر بـ
 7,07ملٌار دج.
جدول رقم 89 :أنواع تموٌبلت الدولة للبرامج التنموٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة خبلل الفترة 1998إلى 2004
3

تمـوٌالت الـدولـــة

عدد البرامج

%

المخطط البلدي للتنمٌة )(P.C.D
اإلنعاش االقتصادي

الـــمـجـــمــــــوع

)(R.E

الغالف المالً(10
دج)

%

1526

87,35

7.073.070

86,37

221

12,65

1.116.440

13,63

1747

100

8.189.510

100

المصدر:إنجاز شخصً للباحثة إنطبلقا من البطاقات التقنٌة للبرامج التنموٌة ،الحسابات اإلدارٌة و مبلحق البرامج ()18
للبلدٌات من  1998إلى .2004

أما باقً البرامج مسجلة ضمن خانة المساعدات االضطرارٌة المخصصة لترمٌم ما خلفته السنوات
الماضٌة (  ،) 1997-1990إذ عملت الدولة على تقدٌم مساعدات للبلدٌات حسب الضرورة و حجم
الخسابر المترتبة عن الوضعٌة األمنٌة و االقتصادٌة التً مرت بها الببلد و هو مشروع أنطلق سنة
 2001بؽبلؾ مالً مقدر بـ  7,5ملٌار دج كان لبلدٌات والٌة قسنطٌنة  1,11ملٌار دج.

....................................................................................................................
(1) SERVICE D’ANIMATION COMMUNAL, les subventions allouées aux commues de la
wilaya de Constantine par le F.C.C.L. au titre des années 2002-2003-2004, Direction de
l’Administration Locale de la wilaya de Constantine (voir les tableaux dans l’annexe, p 59).
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 -1-1-1-IIالـ  P.C.D.تدعٌم مستمر للبلدٌات الحضرٌة و البلدٌات الرٌفٌة ال تزال تعانً التهمٌش:
البلدٌات الحضرٌة تسٌطر على (  ) % 80,28من برامج المخطط البلدي للتنمٌة بؽبلؾ مالً بلؽت
نسبته
(  ،) % 87,77فً حٌن البلدٌات الرٌفٌة لها ( )% 19,72من البرامج و ؼبلؾ مالً نسبته
(.)% 12,23
كما تسٌطر بلدٌة قسنطٌنة و البلدٌات التوابع لها على نسبة ( )% 40,17من إجمالً البرامج الموجهة
لبلدٌات الوالٌة و نصٌبها المالً بلؽت نسبته ( )% 60,17و نسبة ( )% 21,4تتوزع على مقرات
الدوابر :ابن زٌاد ،زٌؽود ٌوسؾ و عٌن عبٌد و تبقى نسبة ( )% 18,43تتوزع بٌن البلدٌات :ابن
بادٌس ،أوالد رحمون ،مسعود بوجرٌو و بنً حمٌدان.
و أٌضا تنحاز بلدٌة قسنطٌنة وحدها بـ  257برنامج تنموي من أصل  1526برنامج مسجل ضمن
المخطط البلدي على مستوى الوالٌة ،أي ما ٌمثل نسبة  % 16,84و ؼبلؾ مالً ٌقدر بـ  2,074ملٌار
من أصل  7,07ملٌار دج ( الجدول رقم  ،)90بمعنى  % 29,33من الؽبلؾ المالً للمخطط البلدي
للتنمٌة الموجه لبلدٌات الوالٌة تسٌطر علٌه بلدٌة قسنطٌنة دون ؼٌرها.
جدول رقم : 90

البرامج البلدٌة للتنمٌة المسجلة ضمن المخطط البلدي للتنمٌة للسنوات المالٌة 2004-1998
3

الؽبلؾ المالً ( 10دج)
نصٌب الفرد (دج
%
عدد البرامج %
الـبـلـدٌــة
للفرد)
4.967,93 29,33
2.074.750 16,84
257
قسنطٌنة
7.835,88 6,16
435.785 6,88
105
حامة بوزٌان
33.640,21 6,20
437.390 7,67
117
ابن بادٌس
22.192,47 8,99
635.415 10,88
زٌؽود ٌوسؾ 166
14.789,79 6,93
490.580 7,60
116
دٌدوش مراد
10.972,30 13,71
969.930 8,85
135
الخروب
17.320,48 6,27
443.820 8,52
130
عٌن عبٌد
30.757,12 3,33
235.415 6,62
101
بنً حمٌدان
20.324,52 5,57
394.255 7,34
أوالد رحمون 112
12.224,50 4,04
285.650 3,54
54
عٌن سمارة
31.261,62 3,33
235.400 5,76
مسعود بوجرٌو 88
29.701,40 6,14
434.680 9,50
145
ابن زٌاد

الـمـجـمـوع

1526

100

7.073.070

100

8.284787

المصدر:إنجاز شخصً للباحثة إنطبلقا من البطاقات التقنٌة للبرامج التنموٌة ،الحسابات اإلدارٌة و مبلحق البرامج ()18
للبلدٌات من  1998إلى .2004

بٌنما تعرؾ البلدٌات األخرى توزٌعا متباٌنا بٌن عدد البرامج و أؼلفتها المالٌة ،حٌث نجد أن بلدٌة زٌؽود
ٌوسؾ لها  166برنامج ما ٌمثل نسبة  % 10,88و هً بذلك تحتل المرتبة الثانٌة بعد بلدٌة قسنطٌنة،
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لكن ؼبلفها المالً ال ٌتعدى  ،% 9بٌنما بلدٌة الخروب تسٌطر على نسبة  % 13,76من الؽبلؾ المالً
اإلجمالً بعد بلدٌة قسنطٌنة ،حٌث ٌقدر المبلػ بـ  0,96ملٌار دج إلنجاز  135برنامج الذي ٌمثل نسبة
 % 8,85من إجمالً البرامج المسجلة فً الوالٌة.
على العموم نسجل أضعؾ استثمار للمخطط البلدي للتنمٌة فً بلدٌة مسعود بوجرٌو ،التً عرفت أدنى
نصٌب فً الوالٌة من حٌث الؽبلؾ المالً و المقدر نسبته بـ  % 3,33و تشاطرها بلدٌة بنً حمٌدان
التً استفادت من  101برنامج تنموي.
أما من حٌث نصٌب الفرد فً البلدٌات من الؽبلؾ المالً المرخص لبرامجها التنموٌة فإن الصورة
مختلفة تماما ،بل معاكسة لسابق تحلٌلنا :الفرد فً البلدٌات الرٌفٌة ٌحظى بؤعلى نصٌب عن الفرد فً
البلدٌات الحضرٌة أو باألحرى ذات الحجم السكانً الكبٌر.
ٌتمتع الفرد فً بلدٌة ابن بادٌس بؤعلى نصٌب ،إذ بلػ  33.640دج و تشاطرها فً ذلك كل من بلدٌتً
بنً حمٌدان بـ  30.757دج للفرد(الخرٌطة  )46و بلدٌة مسعود بوجرٌو بـ  31.261دج للفرد مقابل
 4.967دج فقط للفرد الواحد فً بلدٌة قسنطٌنة و هو أضعؾ نصٌب فً الوالٌة.
خرٌطة رقم 46

بلدٌات والٌة قسنطٌنة :نصٌب الفرد من الغالف
المالً لبرامج الـ  p.c.d.المسجلة ضمن
المٌزانٌات 2004-1998

33 640,21دج –  30 757,12دج للفرد
 29 701,40دج –  20 324,52دج للفرد
 17 320,48دج –  10 972,30دج للفرد
0

7 835,88دج –  4 967,93دج للفرد
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 -2-1-IIبرنامج االنعاش االقتصادي على خطى المخطط البلدي للتنمٌة :هذا البرنامج الذي جعلته الدولة
كمساعدة إضافٌة للبلدٌات للنهوض و إنعاش اقتصادها المحلً ٌبقى ٌسٌر على خطى المخطط البلدي
للتنمٌة :تبقى البلدٌات الكبرى تشاطر و تتقاسم مع البلدٌات الضعٌفة ما تم منحه لبلدٌات الوالٌة من أؼلفة
مالٌة إضافٌة فً هذا اإلطار و هو حال بلدٌة قسنطٌنة التً خصص لها وحدها  43برنامج من أصل
 221برنامج تنموي على مستوى الوالٌة بؽبلؾ مالً قدر بـ  436ملٌون دج من أصل  1.116ملٌون
دج،
أي نسبة  % 39,06من الؽبلؾ الكلً لبرنامج اإلنعاش االقتصادي استفردت به بلدٌة قسنطٌنة وحدها.
كما تعرؾ البلدٌات الرٌفٌة بعض االنتعاش مقارنة مع باقً البلدٌات األخرى رؼم قلتها و أؼلفة مالٌة ال
بؤس بها ( الجدول فً الملحق).
 -3-1-IIالوالٌة تخرج عن القاعدة المؤلوفة :األولوٌة للبلدٌات الرٌفٌة ؟!ٌ :حتل هذا المصدر المرتبة
الثانٌة بعد الدولة فً تقدٌم المساعدات و المساهمة فً تموٌل البرامج البلدٌة للتنمٌة  % 15,27هً نسبة
حجم مساعداتها للبلدٌات ،تفضل الخروج عن الخط التً تسٌر علٌه الدولة :فهً تفضل منح
 310 × 1.506.229دج للبلدٌات على شرط أن تكون األولوٌة للبلدٌات الرٌفٌة ( الجدول رقم .)91
إذ نمٌز أن أكبر عدد من البرامج نالتها كل من بلدٌة زٌؽود ٌوسؾ (  75برنامج ) ،عٌن عبٌد
(  76برنامج ) ابن زٌاد (  58برنامج ) و مسعود بوجرٌو و بنً حمٌدان على التوالً
(  51 - 52برنامج تنموي).
3

ؼٌر أن البلدٌات الثبلث قسنطٌنة ،حامة بوزٌان و الخروب تسٌطر معا على مبلػ (10 × 895.338

دج) ،أي ما ٌمثل نسبة ( )% 59,44و هذا ٌعنً أن ما تقدمه الوالٌة من أولوٌة فً مساعداتها تؽٌب أمام
تكالٌؾ البرامج فً هذه البلدٌات ،فالبلدٌات التً كان من المفروض قد أعطٌت لها األولوٌة نسبة ؼبلفها
وصل إلى (  ) % 25,22فقط لمجموع البرامج وصل إلى  312برنامج.
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جدول رقم  :91البرامج البلدٌة للتنمٌة الممولة من الوالٌة و المسجلة ضمن مٌزانٌات بلدٌات الوالٌة للسنوات المالٌة 2004-1998

الـبـلـدٌـة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

عـدد البرامج
50
35
46
75
42
37
76
51
26
17
52
58

الغالف المالً ( 310دج)
636.674
139.421
66.661
114.109
55.789
119.243
89.181
44.473
64.700
43.900
53.867
78.211

الـمـجـمــوع

565

1.506.229

المصدر:إنجاز شخصً للباحثة إنطبلقا من البطاقات التقنٌة للبرامج التنموٌة ،الحسابات االدارٌة و مبلحق البرامج ()18
للبلدٌات من  1998إلى .2004

إذا فالبلدٌات الكبرى تعتبر شبحا حقٌقٌا ،تلتهم ما ال كفاٌة من األؼلفة المالٌة ،و تضٌع الفرص على
البلدٌات الصؽرى و الرٌفٌة بالخصوص من إمكانٌة االستفادة من المساعدات الخارجٌة.
فمهما اختلفت األولوٌة و برز االهتمام الخارجً بالحٌاة المحلٌة ،تمثل البلدٌات الكبرى هاجسا كبٌرا -
رؼم إمكاناتها المحلٌة – للحٌلولة دون استفادة البلدٌات الصؽرى من هذه الفرص المالٌة.
 -2-IIالتموٌل الذاتً :ال تنمٌة محلٌة إآل باالعتماد على الذات :بؽبلؾ مالً ٌقدر بـ  14,18ملٌار دج
سجلت بلدٌات والٌة قسنطٌنة ضمن مٌزانٌاتها منذ  1998إلى  ،2004إنجاز  1890برنامج تنموي
(الجدول رقم  )92مقابل  13,89ملٌار دج قادمة من المصدر الخارجً و الممول لـ  2865برنامج.
و بتحلٌل حجم التموٌل الذاتً مقارنة بباقً المصادر ( الخارجً و المختلط )ٌ ،تضح قوة هذا المصدر
سواء من حٌث عدد البرامج أو من حٌث حجم الؽبلؾ المالً ،فهو ٌتولى إنجاز  % 39,74من البرامج
المسجلة فً المٌزانٌات البلدٌة بنسبة ؼبلؾ مالً ٌصل إلى أكثر من  % 50من إجمالً الؽبلؾ المالً
للبرامج التنموٌة.
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جدول رقم92 :

المصادر الممولة لبرامج البلدٌة للتنمٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات  1998إلى 2004

عدد البرامج

مصـادر تموٌـل البـرامج البلدٌة للتنمٌـة

3

الغالف المالً ( 10دج)

الــــمـــجـــــمـــــوع

4755

28.072.514

13.890.83
0

)(B.C
الـتـمـوٌـل الـذاتــً
)(P.C.D
الـمخـطط البلـدي للـتنمٌـة
)(B.W
مـٌـزانـٌـة الــوالٌـة
الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة )(F.C.C.L
)(C.S
الـبـنـــاءات الـمـدرسـٌـة
)(R.E
اإلنـعــاش االقـتـصــــادي

1890
1526
565
56
497
221

14.181.684
7.073.070
1.506.229
172.024
4.023.067
1.116.440

المصدر:إنجاز شخصً للباحثة إنطبلقا من البطاقات التقنٌة للبرامج التنموٌة ،الحسابات االدارٌة للبلدٌات من  1998إلى
.2004

و الدولة المحتكرة للرتبة األولى كمصدر خارجً من حٌث حجم مساعداتها للبلدٌات تؤتً فً المرتبة
الثانٌة بعد التموٌل الذاتً بنسبة  % 32,09من البرامج بؽبلؾ مالً بلؽت نسبته ( % 25,20الشكل
رقم )41و هكذا تؤتً باقً المصادر األخرى فً المراتب البلحقة بنسب أقل.
شكل رقم41 :

ن ة ال ام و ال ف ال الي لل ىي ال اتي م ارنة مع باقي
ال ادر
60 %
50
40
30
20
10
0

ن ة ال ام

ن ة ال ف ال الي

 -1-2-IIالتموٌل الذاتً ٌبرز اإلمكانٌات المالٌة للبلدٌات :إنطبلقا من هذا المصدر تتضح حقٌقة
الوضعٌة المالٌة للبلدٌات فً والٌة قسنطٌنة التً تتمٌز بٌن القوٌة و الضعٌفة (الجدول رقم :)93
إذا كان التموٌل الذاتً ٌستحوذ على نسبة تفوق الـ  % 50من إجمالً األؼلفة المالٌة الممولة لبرامج
التنمٌة البلدٌة فً والٌة قسنطٌنة ،فإن مقر الوالٌة – بلدٌة قسنطٌنة – وحدها دفعت من أموالها الخاصة
 8,5ملٌار دج إلنجاز  350برنامج تنموي مسجل فً مٌزانٌاتها من  1998إلى  ،2004أي أن
( ) % 60,39
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من الؽبلؾ التموٌل الذاتً و نسبة (  ) % 18,51من البرامج التنموٌة فً الوالٌة تنجزها هذه البلدٌة
على ترابها.
جدول رقم:93

عدد البرامج الممولة من التموٌل الذاتً و نصٌب الفرد من األؼلفة المالٌة.
3

عدد
الـبـلـدٌـة
البرامج
350
قسنطٌنة
281
حامة بوزٌان
112
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ 117
302
دٌدوش مراد
176
الخروب
80
عٌن عبٌد
41
بنً حمٌدان
أوالد رحمون 214
175
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو 12
30
ابن زٌاد

الؽبلؾ المالً ( 10دج)
نصٌب الفرد
%
%
(دج/الفرد)
20.509,08 60,39
8.565.166 18,51
13.192,47 5,18
733.686 14,86
11.909,70 1,09
154.850 5,92
4.558,01 0,92
130.505 6,19
31.450,37 7,35
1.042.580 15,97
25.407,80 15,84
2.245.999 9,31
3.702,35 0,67
94.869 4,23
953,49 0,05
7.298 2,16
21.661,46 2,96
420.189 11,32
32.927,12 5,42
769.408 9,25
672,64 0,03
5.065 0,63
824,73 0,09
12.070 1,58

1890

16.611738

الـمجـمـوع

100

14.181.684

100

المصدر:إنجاز شخصً للباحثة انطبلقا من البطاقات التقنٌة للبرامج التنموٌة ،الحسابات اإلدارٌة و مبلحق البرامج ()18
للبلدٌات من  1998إلى .2004

تعود المرتبة الثانٌة إلى بلدٌة الخروب من حٌث حجم الؽبلؾ المالً لبرامجها التنموٌة المسجلة لدٌها
 2,24ملٌار دج إلنجاز  176برنامج ،فً حٌن نجد بلدٌتا دٌدوش مراد و حامة بوزٌان و أٌضا أوالد
رحمون تفوق بلدٌة الخروب فً عدد البرامج المسجلة لدٌها إذ وصلت نسبها على التوالً:
(  % 14,86 ،% 15,97و  ) % 11,32لكن أؼلفتها المالٌة المرخصة إلنجازها ال تتجاوز نسبها
 % 8و فً أوالد رحمون ال ٌتجاوز .)1(% 3
أما باقً البلدٌات تتمٌز بالضعؾ فً االستثمار الذاتً للبرامج سواء من حٌث العدد و الؽبلؾ المالً
خاصة فً كل من عٌن عبٌد ،بنً حمٌدان ،مسعود بوجرٌو و ابن زٌاد.
إن التموٌل الذاتً للبرامج ٌتضح قوته فً حجم الؽبلؾ المالً المرخص إلنجاز البرامج و لٌس فً
عددها ،حٌث تتجه أؼلب البلدٌات إلى تموٌل مشارٌع صؽٌرة ؼٌر مكلفة.
...................................................................................................................
( -)1بلػ التموٌل الذاتً فً كل من بلدٌة قسنطٌنة و الخروب و دٌدوش مراد معا  11,85ملٌار دج أي ما ٌمثل نسبة
 % 83,58من التموٌل الذاتً فً والٌة قسنطٌنة ،منها  10,81ملٌار فً بلدٌتً قسنطٌنة و الخروب أي نسبة % 76,23
تتركز فً هاتٌن البلدٌتٌن.
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إذا عدنا إلى نصٌب الفرد نجد أن المجمع القسنطٌنً ٌتركز به أحسن نصٌب ،حٌث ٌحظى الفرد فً بلدٌة
عٌن سمارة بـ  32.927دج و هو أكبر نصٌب فً الوالٌةٌ ،لٌه الفرد فً بلدٌة دٌدوش مراد بنصٌب
متقارب بـ  31.450دج ،ثم ٌبدأ النصٌب فً التناقص كلما اتجهنا نحو األطراؾ ( الخرٌطة رقم )47
و تعرؾ كل من البلدٌات :بنً حمٌدان ،مسعود بوجرٌو و ابن زٌاد أضعؾ نصٌب للفرد على مستوى
الوالٌة إذ ال ٌتعدى  1000دج.
خرٌطة رقم 47

بلدٌات والٌة قسنطٌنة :نصٌب الفرد من الؽبلؾ
المالً لبرامج التموٌل الذاتً المسجلة ضمن
المٌزانٌات 2004-1998

32 927,12دج –  31 450,37دج للفرد
 25 407,80دج – 20 509,08دج للفرد
 13 192,47دج –  11 909,70دج للفرد
4 558,01دج – 3 702,35دج للفرد
0

ًْ 32

 953,49ىؽ –  672,64ىؽ ُِلَى
حُٜٔيٍ :حٗطالهخ ٖٓ حُـيٍ ٍٝهْ 352 ٙ 93

 -IIIاألولوٌة القطاعٌة فً استثمارات البرامج التنموٌة:
" لكل فرد داخل المجتمع المحلً احتٌاجاته األساسٌة و الضرورٌة و التً من دونها تصعب الحٌاة .إذا
ما حدث نقص أو ؼٌاب لهذه الحاجةٌ ،صبح أحد مسببات التخلؾ قد تواجد مثل العبلج ،المسكن ،التعلٌم،
العمل..،إلخ .و من أهداؾ التنمٌة المحلٌة فً هذه الحالة التحرك بكل الطرق و األسالٌب التً ٌقرها
النظام االجتماعً ..و تسخٌر الموارد لحماٌة المواطنٌن و إتاحة فرص التعلٌم لهم و إدماج البطالٌن فً
العمل"(.)1
......................................................................................................... .............
( )1تم عرض هذه الفقرة فً الفصل الثالث من الباب األول للمذكرة ضمن أهداؾ التنمٌة المحلٌةٌ ،مكن العودة إلٌها
ص.66
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فً هذا اإلطار تم بلورة جمٌع القطاعات التً ٌمكن أن تمس الحٌاة المحلٌة :من الحاجة الٌومٌة إلى
التجهٌز اإلداري ،إلى بناء القاعدة االقتصادٌة اإلنتاجٌة فً البلدٌات و تدوٌنها فً مدونة البلدٌة حٌث
صنفت كما ٌلً:
جدول رقم94 :

رمز
القطاع
950
951
952
953
954
955
956
/957
958

قطاعات التـدخـل فً برامـج البــلدٌة للتنـمٌة ضـمن مٌزانـٌـة البــلـدٌــات

عدد
الــــقـطــــاع
البرامج
576
البناٌات و التجهٌزات اإلدارٌة
553
الطرق
الشبكات المختلفة(الماء ،الكهرباء ،الؽاز1133 )..،
التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافٌة والرٌاضٌة 1297
201
التجهٌزات الصحٌة واالجتماعٌة
133
التوزٌع – النقل  -المواصبلت
780
التعمٌر و اإلسكان
التجهٌز الصناعً والحرفً و السٌاحً
82
المصالح التجارٌة و الصناعٌة

الــــمــجــمـــــوع

4755

12,11
11,63
23,83
27,28
4,23
2,80
16,40

الغالف المالً
المرخص ( 310دج)
2.263.558
4.177.909
3.902.087
8.349.613
586.403
1.001.124
6.976.360

8,06
14,90
13,90
29,74
2,09
3,56
24,85

1,72

815.460

2,90

100

28.072.514

100

%

%

المصدر :فرز شخصً للباحثة انطبلقا من البطاقات التقنٌة للبرامج التنموٌة ،الحسابات اإلدارٌة و مبلحق البرامج ()18
للبلدٌات من  1998إلى .2004

من خبلل القطاعات المعروضة فً الجدول (رقم  ،)94تتضح أن البلدٌة الجزابرٌة تحاول أن تمنح للحٌاة
المحلٌة من كل جوانبها المختلفة حقها اإلنمابً.
ؼٌر أن الحقٌقة العملٌة لهذا الحق ٌختلؾ من قطاع إلى قطاع ،حٌث و حسب تحلٌلنا لمدونة البلدٌات و
المبلحق الخاصة بالبرامج البلدٌة للتنمٌة ،برزت لنا أن القطاعات لٌست لها نفس الفرص االستثمارٌة:
إذ ومن خبلل الجدول نجد أن قطاع التجهٌزات المدرسٌة و الثقافٌة و الرٌاضٌةٌ ،حظى بؤهم استثمار من
حٌث عدد البرامج و الؽبلؾ المالً المرخص له :إذ تم تسجٌل  1297برنامج بؽبلؾ مالً قدر بـ 8,34
ملٌار دج.
ٌلٌه قطاع الشبكات المختلفة بـ  1133برنامج ما ٌمثل نسبة  % 23,83و بؽبلؾ مالً قدره
 3,9ملٌار دج ،لكنه ٌبقى بحجم استثماري أقل من قطاع الطرق و قطاع التعمٌر و اإلسكان إذ منح لهما
ؼبلؾ مالً مقدر على التوالً بـ  4,17ملٌار دج و  6,97ملٌار دج مخصصة إلنجاز  553برنامج
لقطاع الطرق و  780برنامج لقطاع التعمٌر و اإلسكان.
بٌنما تعرؾ القطاعات األخرى حجم استثماري ضعٌؾ سواء من حٌث العدد أو الؽبلؾ المالً المرخص
لها (الشكل رقم  ،)42خاصة بالنسبة لقطاع التجهٌزات الصحٌة و االجتماعٌة (  ) 954و قطاع الصناعة
و التجارة (  ) 958/957هذه األخٌرة تكاد تكون معدومة.
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شكل رقم42 :

%

30
25
20
15
10
5
0

ن ة ال ف ال الي

ن ة ال ام

 -1-IIIاالستثمار القطاعً فً والٌة قسنطٌنةٌ :رتبط االستثمار القطاعً فً برامج البلدٌة للتنمٌة
بالدرجة األولى باحتٌاجات المجتمع المحلً ،كما ٌختلؾ حجمه من بلدٌة إلى أخرى حسب سلم
األولوٌات لدى مصادر التموٌل المختلفة.
لهذا سوؾ نتطرق فً تحلٌلنا البلحق إلى دراسة تفصٌلٌة لكل قطاع على حدا ألجل الوصول إلى
طبٌعة االستثمار فً التنمٌة المحلٌة فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة و المسجلة ضمن مدونة المٌزانٌة
البلدٌة.
 -1-1-IIIقطاع البناٌات و التجهٌزات اإلدارٌة  :950تتمثل استثمارات هذا القطاع فً إنجاز و
ترمٌم بناٌات ذات طابع إداري مثل مقر البلدٌة و فروعها ،مقرات الحرس البلدي ،مكاتب
البرٌد...،إلخ و تجهٌزها بمختلؾ التجهٌزات الضرورٌة لسٌر نشاطها الخدمً.
تمٌزت بلدٌة زٌؽود ٌوسؾ بتسجٌل أكبر عدد فً البرامج فً هذا القطاع على مستوى بلدٌات الوالٌة 72
برنامج من أصل ( 576الجدول رقم  ،)95أي ما ٌمثل  %12,5تلٌها بلدٌة دٌدوش مراد بـ 64
برنامج أي نسبة  ،%11,11وأصؽر عدد لبرامج هذا القطاع كان فً بلدٌة عٌن سمارة التً تم
تسجٌل  19برنامج تنموي لقطاع اامنشآت اإلدارٌة.
أما من حٌث الؽبلؾ المالً المخصص إلنجاز برامج القطاع ،فإن الصورة مختلفة تماما أو عكسٌة،
فبلدٌة زٌؽود ٌوسؾ صاحبة أكبر عدد من حٌث البرامج ؼبلفها المالً المخصص إلنجاز ذلك ٌتمٌز
بالضعؾ ،إذ سجلت  76ملٌون دج من أصل  2,26ملٌار دج أي ما ٌمثل نسبة  %3,37فقط ،و ٌعود
أكبر ؼبلؾ مالً مسجل إلنجاز برامج هذا القطاع كان فً بلدٌة قسنطٌنة  820ملٌون دج أي
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 %36,26مرخصة إلنجاز  53برنامج فقط ،تلٌها بلدٌة دٌدوش مراد بؽبلؾ مالً  525ملٌون دج
أي أن نسبة  %23,20من إجمالً الؽبلؾ المالً العابد لهذا القطاع ٌعود إلى هذه البلدٌة.
جدول رقم95 :

تموٌل قطاع البناٌات و التجهٌز اإلداري خبلل السنوات  2004-1998فً والٌة قسنطٌنة
3

الـبـلـدٌــة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

عدد البرامج
53
58
62
72
64
37
60
51
56
19
24
20

%
9,20
10,07
10,76
12,5
11,11
6,42
10,41
8,85
9,72
3,3
4,16
3,5

الغالف المالً المرخص ( 10دج)
820.771
222.176
114.593
76.352
525.193
114.604
160.375
19.974
112.042
41.756
39.197
16.525

%
36,26
9,81
5,06
3,37
23,20
5,06
7,09
0,9
4,95
1,84
1,73
0,73

الـمـجـمــوع

576

100

2.263.558

100

ثم تؤتً باقً البلدٌات فً المراتب األخرى و بنسب أقل ،ال تتجاوز أكبر نسبة لها  %10و تصل
أصؽرها إلى  %0,9و هو حال بنً حمٌدان.
أما من حٌث نصٌب كل مصدر فً تموٌل هذا القطاع عبر البلدٌات(الشكل رقم  ،)43فقد تمٌز بسٌطرة
التموٌل الذاتً فً حجم الؽبلؾ المالً المرخص له لكن األمر على مستوى البلدٌات فإنه ٌختلؾ ،حٌث
نجد تفاوتا أٌضا فً نسب التموٌل كما ٌلً:
أكبر نسبة استثمار فً هذا القطاع بالنسبة للتموٌل الذاتً كان فً عٌن سمارة ،حٌث وصلت نسبة
إسثمارها إلى  %98,56مقابل  %1,43فً الـ  P.C.Dوانعدام المصادر األخرى ،تلٌها بلدٌة دٌدوش
مراد بنسبة  %94,73و قسنطٌنة  ،%87,18فً حٌن تتواجد البلدٌات األخرى فً وضعٌة مختلفة ،حٌث
نمٌز بلدٌات ٌسٌطر فٌها تموٌل الدولة فً الـ ،P.C.Dحٌث وصلت فً بلدٌة مسعود بوجرٌو إلى
 %71,07و فً كل من بلدٌتً عٌن عبٌد و بنً حمٌدان إلى  %46,68و  %48,86على التوالً ،كما
ٌصل إلى أضعؾ نسبة إلى  % 2,99كما هو الحال فً دٌدوش مراد و قسنطٌنة  % 2,5إلى %1,43
فً بلدٌة عٌن سمارة.
بلدٌات تعتمد على تموٌل الوالٌة ،إذ وصل بصورة مطلقة إلى  % 69,55فً بلدٌة ابن زٌاد و
 %43,96فً حامة بوزٌان إلى أن انعدم فً بلدٌة عٌن سمارة.
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شكل رقم43 :
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 -2-1-IIIقـطـاع الـطـرق  :951إنشاء الطرق البلدٌة ٌعتمد بالدرجة األولى على تموٌبلت المخطط
البلدي للتنمٌة ،فقد وصلت نسبة تموٌله مقارنة مع باقً المصادر إلى  % 49,02و ٌلٌه التموٌل الذاتً
بنسبة  % 41,41فً حٌن ال ٌتعدى الـ  % 5من تموٌل الوالٌة مدعما باإلنعاش االقتصادي و ٌكاد ٌنعدم
من تموٌبلت الـصندوق المشترك للجماعات المحلٌة ( .) F.C.C.L
أما على مستوى البلدٌات فقد كان أهم استثمار لهذا القطاع فً بلدٌة قسنطٌنة  108برنامج من أصل 553
برنامج على مستوى بلدٌات الوالٌة و بؽبلؾ مالً وصل إلى  2,36ملٌار دج من أصل  4,17ملٌار دج
إجمالً الؽبلؾ المخصص لهذا القطاع (جدول رقم ، )96أي أن  %19,53من البرامج مخصص لها
 %56,52من إجمالً ؼبلؾ القطاع تستحوذ علٌه بلدٌة قسنطٌنة وحدها ،ثم تؤتً البلدٌات األخرى
ببرامج متقاربة فً العدد و بؤؼلفة مالٌة متباٌنة ترتفع تكلفتها فً البلدٌات ذات الحجم السكانً الكبٌر
()R=0,99
و تنخفض فً البلدٌات الصؽٌرة و الهامشٌة ،مثال ذلك ابن بادٌس ،بنً حمٌدان و أوالد رحمون.
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تموٌل قطاع الطرق خبلل السنوات  2004-1998فً برامج بلدٌات والٌة قسنطٌنة

جدول رقم96:

الـبــلـدٌــة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

عـدد البرامج
108
61
35
49
49
37
39
31
28
38
30
48

%
19,53
11,03
6,33
8,86
8,86
6,70
7,50
5,61
5,06
6,87
5,42
8,68

الـمـجـمـوع

553

100

3

%
الغالف المالً المرخص( 10دج)
56,52
2.361.176
5,79
241.961
2,16
90.489
4,38
182.900
4,60
191.705
9,46
395.483
3,81
159.192
1,51
63.115
1,67
96.697
4,31
179.953
2,50
104.468
3,29
137.500

100

4.177.909

أما من حٌث طبٌعة التموٌل المسٌطر لهذا القطاع ،فإن مٌزانٌة الدولة تسٌطر على  % 49من تموٌله و
إذا رجعنا إلى حقٌقته على مستوى البلدٌات نجده كما هو واضح فً المخطط الموالً:
الشكل رقم44 :
تثايي ي ً ثح تو ي ق اع ال
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واليح ق ٌ ٌح

100 %
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ً ثح تو ي ه اً ح ال اليح

ً ثح تو ي الو

الثل

لل ٌو ح
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من خبلل الشكل نجد أن باستثناء بلدٌة قسنطٌنةٌ ،مول هذا القطاع من خبلل المخطط البلدي للتنمٌة
(  ) P.C.Dفً جمٌع البلدٌات ،فً بلدٌة مسعود بوجرٌو وصل إلى نسبة  ،% 92,47هذه البلدٌة تفتقد
إلى التموٌل الذاتً ،بل تعتمد على التموٌل الخارجً بؤنواعه بنسبة  % 100فً إنجاز طرقها ذلك األمر
بالنسبة
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لبلدٌة ابن زٌاد ،بالنسبة لبلدٌة زٌؽود ٌوسؾ  % 96,46تموٌل خارجً ( المخطط البلدي للتنمٌة و
مٌزانٌة الوالٌة ) مقابل  % 2,77تموٌل ذاتً.
فً حٌن نجد تموٌل ذاتً معتبر لهذا القطاع فً كل من بلدٌة دٌدوش مراد (  ) % 34,10و عٌن سمارة
(  ،) % 39,90كما نجد بلدٌات ٌفوق تموٌل الوالٌة لهذا القطاع إلى جانب الدولة مقارنة مع التموٌل
الذاتً و هو حال بلدٌة عٌن عبٌد (  ) % 4,40و بنً حمٌدان ( .) % 8,24
 -3-1-IIIقطاع الشبكات المختلفة  :952له ارتباط وثٌق بالحٌاة الٌومٌة للمواطن قطاع ٌخص مٌاه
الشرب ،الصرؾ الصحً ،اإلنارة العمومٌة...،إلخ .هذا القطاع ٌحتل المرتبة الثالثة من حٌث حجم
االستثمارات المسجلة ضمن مٌزانٌة البلدٌات بعد قطاع التعمٌر و اإلسكان و قطاع الطرق.
ٌعرؾ هذا القطاع حٌوٌة على مستوى البلدٌات بلػ فً مجموعها  1133برنامج و ؼبلؾ مالً ترخٌصً
بلػ  3,90ملٌار دج ،تستحوذ بلدٌة قسنطٌنة على  154برنامج تنموي ما ٌمثل نسبة  % 13,60مرخص
لها ؼبلؾ مالً وصل إلى  987ملٌون دج أي ما ٌساوي نسبة  % 25,30من إجمالً الؽبلؾ
المخصص للقطاع (الجدول رقم :)97
جدول رقم97 :

تموٌل قطاع الشبكات المختلفة خبلل السنوات  2004-1998فً والٌة قسنطٌنة

الـبـلـدٌــة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

الـمـجـمــوع

3

%
عدد البرامج الغالف المالً ( 10دج)
25,30
987.085
154
10,33
403.042
151
5,56
216.931
80
6,64
259.054
84
4,36
170.068
116
16,17
630.970
77
4,16
162.499
84
4,24
165.505
74
9,76
380.783
120
7,03
274.373
65
2,57
100.340
60
3,88
151.437
68

1133

3.902.087

100

تلٌها بعد ذلك بلدٌة حامة بوزٌان بـ  151برنامج لكن ؼبلفها المالً المخصص لهذه البرامج ما ٌعادل
نسبة  % 10,33فقط ،تتقدمها فً ذلك بلدٌة الخروب التً خصصت أكثر من  600ملٌون دج إلنجاز
 77برنامج فقط و هً بذلك تستحوذ على نسبة  % 16,17من الؽبلؾ مقابل  % 6,80من البرامج.
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كما تتمٌز البلدٌات الرٌفٌة :بنً حمٌدان ،مسعود بوجرٌو و ابن زٌاد فً المراتب األخٌرة سواء من حٌث
عدد البرامج أو األؼلفة المالٌة المخصصة باستثناء بلدٌة عٌن سمارة التً تتمٌز بقلة البرامج و ؼبلؾ
مالً معتبر.
على العموم ترتفع األؼلفة المالٌة فً البلدٌات ذات الحجم السكانً المعتبر (  ) R=0,90و ارتفاع
تكالٌؾ اإلنجاز و حجم المشارٌع.
أما من حٌث تموٌل المصادر المالٌة المختلفة لهذا القطاع ٌتضح تباٌنه كما هو موضح فً الشكل (رقم
 )45إذ نسجل المبلحظات التالٌة:
 قطاع ٌمول من المخططات البلدٌة للتنمٌة،
 بلدٌات الخروب ،عٌن سمارة و حامة بوزٌان تمول قطاع الشبكات المختلفة تموٌبل ذاتٌا،
 البلدٌات الهامشٌة :عٌن عبٌد ،بنً حمٌدان ،مسعود بوجرٌو و ابن زٌاد تعتمد على المصادر
الخارجٌة فً تموٌل هذا القطاع،
 أما التموٌل الذاتً ٌمٌل نحو االنعدام.
شكل رقم45 :
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 -4-1-IIIقطاع التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافٌة و الرٌاضٌة  :953قطاع ٌرتبط أساسا بفبة الشباب ،كما
ٌعرؾ استهبلك كبٌر للؽبلؾ المالً  % 29,74و ٌؤخذ قطاع التعلٌم فٌه أكثر من  % 60من هذا
الؽبلؾ و الـ  % 40توزع بٌن التجهٌزات الرٌاضٌة و الثقافٌة.
عرؾ هذا القطاع حٌوٌة كبٌرة خبلل فترة التسعٌنات و بعد  1998و بالعودة إلى مسٌرة التنمٌة المحلٌة
فً والٌة قسنطٌنةٌ ،تضح لنا هذا التطور بجبلء بعدما كان شبه مهمش و ألنه ٌمس الفبة القاعدٌة فً
هرم المجتمع المحلً ) (R= 0,98فإن من األولوٌة إعطاءه العناٌة الكافٌة ألداء دوره كما ٌجب.
جدول رقم 98 :تموٌل قطاع التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافٌة و الرٌاضٌة خبلل السنوات  2004-1998فً بلدٌات .و.ق

الـبـلـدٌـة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

عـدد البرامج
272
93
91
126
136
122
85
66
111
75
36
84

المجموع

1297

%
الغالف المالً ( 310دج)
45,49
3.798.324
5,77
481.980
3,6
299.524
3,44
287.742
4,12
343.979
17,20
1.435.776
6,57
549.120
1,62
135.075
2,91
242.799
3,96
330.974
1,54
128.908
3,78
315.412

8.349.613

100

تستحوذ بلدٌة قسنطٌنة على نسبة  % 20,97من البرامج و  % 45,49من الؽبلؾ المالً المرخص لها،
تلٌها بلدٌة دٌدوش مراد بنسبة  % 10,50من البرامج ( جدول رقم  ،)88ؼٌر أن ؼبلفها المالً ال ٌمثل
سوى  % 4,12و تفوقها فً ذلك كل من البلدٌات :حامة بوزٌان (  ،) % 5,77عٌن عبٌد ( ) % 6,57
و الخروب هذه األخٌرة لها من الؽبلؾ المالً  % 17,20إلنجاز  122برنامج أي  % 9,40من
البرامج المنجزة فً هذا القطاع ،فً حٌن تبقى باقً البلدٌات ٌتقارب نصٌبها من الؽبلؾ إذ ٌتراوح بٌن
(  % 5و  ) % 1,5تتمٌز بها البلدٌات الرٌفٌة الهامشٌة.
أما من حٌث المصدر األساسً الممول لهذا القطاع ٌتمٌز بسٌطرة المصدر المختلط ( البناءات
المدرسٌة )  % 38,32من هذه البرامج بؽبلؾ مالً ٌقدر بـ  4,02ملٌار دج من أصل  8,34ملٌار أي
نسبة  % 48,18تمول من هذا المصدر ،فً حٌن تمول البلدٌات من أموالها الخاصة نسبة  % 34,09و
المخطط البلدي للتنمٌة بـ  % 9,42إضافة إلى  % 4,79من اإلنعاش االقتصادي و الوالٌة أقل من ذلك.
أما الصورة التفصٌلٌة لتموٌل هذه المصادر للقطاع تبدو مختلفة من خبلل الشكل ( رقم :)46
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شكل رقم46 :
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كما سبق ذكره فإن هذا القطاع ٌموله باألساس ( البناءات المدرسٌة )ٌ ،عنً أن قطاع التعلٌم ٌحوز على
أكبر نسبة من المشارٌع و الؽبلؾ المالً ،أما فٌما ٌخص المصادر األخرى:
 فإنّ بلدٌة قسنطٌنة وحدها ٌتصدر التموٌل الذاتً فٌها باقً المصادر فً تموٌل برامجها التنموٌة
لهذا القطاع ( .) % 51,33
 بلدٌات ٌؤتً التموٌل الذاتً فً المرتبة الثانٌة بعد البناءات المدرسٌة و هو حال كل من
البلدٌات :حامة بوزٌان ،دٌدوش مراد ،الخروب ،أوالد رحمون و عٌن سمارة.
 بلدٌات تعتمد على التموٌل الخارجً أساسه الـ  P.C.D.و هو حال البلدٌات :ابن بادٌس و
زٌؽود ٌوسؾ.
 بلدٌات تفتقد إلى التموٌل الذاتً و تعتبر التموٌل الخارجً هو الممول الوحٌد لبرامج هذا القطاع
على ترابها البلدي و هو حال كل من البلدٌات بنً حمٌدان ،عٌن عبٌد ،مسعود بوجرٌو و ابن
زٌاد.
 -5-1-IIIقطاع التجهٌزات الصحٌة و االجتماعٌة ٌ :954تمٌز قطاع المنشآت الصحٌة و االجتماعٌة
بضعؾ االستثمار البلدي فٌه و أؼلب مشارٌعه تدور حول بناء و تجهٌز المخابر ،تهٌبة مقابر الشهداء و
تسٌٌج المقابر العمومٌة و تجهٌز دور العجزة و ترمٌمها...إلخ .حٌث وصل عدد البرامج المسجلة فً
مٌزانٌات البلدٌات الخاصة بهذا القطاع إلى  201برنامج تنموي بؽبلؾ مالً قدر بـ  586,40ملٌون دج
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ٌمثبلن على التوالً النسبة (  ) % 4,23و ( ٌ ) % 2,09تراوح عددها فً البلدٌات بٌن  29برنامج
إلى  9برامج و الجدول الموالً ( رقم ٌ )99وضح مستوى االستثمار فً هذا القطاع:
جدول رقم  :99تموٌل قطاع التجهٌزات الصحٌة و االجتماعٌة خبلل السنوات  2004-1998فً بلدٌات  .و .ق

الـبـلـدٌـــة

قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

الــمـجـمـوع

عدد البرامج

الغالف المالً المرخص ( 310دج)

النسبة المبوٌة

26
10
13
29
29
22
9
9
19
16
10
9

243.744
11.265
12.212
30.377
14.678
132.735
3.608
5.040
22.816
94.045
9.163
6.720

41,56
1,92
2,08
5,20
2,50
22,63
0,61
0,86
4
16,03
1,56
1,14

201

586.403

% 100

تتصدر بلدٌتا زٌؽود ٌوسؾ و دٌدوش مراد من حٌث عدد البرامج المسجلة فً هذا القطاع ،لكن ؼبلفها
المالً ضعٌؾ جدا أمام بلدٌات :قسنطٌنة ،الخروب و عٌن سمارة .هذه البلدٌات ترتفع فٌها تكالٌؾ
البرامج مقارنة مع باقً البلدٌات.
كما أن طبٌعة المشارٌع تتحكم فً حجم الؽبلؾ المالً :فبلدٌتً قسنطٌنة و الخروب تدور أؼلب
مشارٌعهما حول إنجاز المخابر و تجهٌزها فً حٌن البلدٌات األخرى تتعلق أساسا بحماٌة تراثها الثوري
فً البلدٌة من مقابر الشهداء إلى تهٌبة ساحات عمومٌة تارٌخٌة.
كما نسجل مبلحظة هامة :أثناء تحلٌلنا لمختلؾ البرامج الخاصة بهذا القطاع الحظنا ؼٌاب برامج إنمابٌة
تخص التجهٌز الصحً كالعٌادات و القطاعات الصحٌة ،التً ما فتبت تعٌش التهمٌش سنة بعد أخرى و
خروجها عن دابرة اهتمامات البلدٌة و ألن هذا القطاع نفسه ٌعٌش التراجع لٌصاب بمرض التخلؾ و
التدهور أدخلته الحكومة إلى مصلحة اإلنعاش و اإلصبلح.
أما التموٌل األساسً لهذا القطاع ال ٌخرج عن حدود إقلٌم الوالٌة ،إذ أؼلب بلدٌات الوالٌة تعتمد على
أموالها الخاصة فً تنفٌذ وإنجاز البرامج االجتماعٌة و الصحٌة(الشكل رقم  ،)47حٌث وصل هذا
االعتماد إلى نسبة  % 100فً بلدٌة حامة بوزٌان  ،و ٌؽٌب هذا التموٌل بنسبة  % 100فً بلدٌتا ابن
زٌاد و بنً حمٌدان و تفضل تركه للمصادر الخارجٌة ( P.C.D.و/أو .)B.W.
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شكل رقم47 :
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كما نسجل ؼٌاب المخطط البلدي للتنمٌة عن تموٌل برامج القطاع فً كل من البلدٌات :ابن بادٌس،
دٌدوش مراد ،عٌن عبٌد ،مسعود بوجرٌو و ابن زٌاد و ترك المجال للتموٌل الذاتً و مٌزانٌة الوالٌة هذه
األخٌرة تنفرد فً تموٌل برامج القطاع فً بلدٌتً مسعود بوجرٌو و ابن زٌاد.
 -6-1-IIIقطاع التوزٌع – النقل – المواصالت ٌ :955عانً قطاع النقل من قلة االستثمار العمومً و
المحلً فٌه ،فبعد احتكار الدولة و مإسساتها لهذا القطاع فً سنوات السبعٌنات و الثمانٌنات تتخلى عنه
تماما بعد  1990لتترك المجال للقطاع الخاص.
بمجموع  133برنامج استثماري سجلته بلدٌات والٌة قسنطٌنة ضمن مٌزانٌاتها ،كان حظ هذا القطاع
رؼم ضبالته مقارنة مع القطاعات الحٌوٌة األخرى و ؼبلؾ مالً معتبر  1ملٌار دج نصٌب قطاع النقل،
التوزٌع و المواصبلت من إجمالً الؽبلؾ المالً المرخص و المسجل ضمن مٌزانٌات البلدٌات.
ٌتوزع هذا الملٌار على البلدٌات كما هو موضح فً الجدول ( رقم  )100حٌث:
ٌتمثل أهم استثمار من حٌث عدد البرامج فً كل من بلدٌة قسنطٌنة (  26برنامج ) و بلدٌة عٌن عبٌد
(  25برنامج ) مما ٌمثبلن نسبة (  ) % 19,55و (  ) % 18,80على التوالً.
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تلٌهما بعد ذلك بلدٌة حامة بوزٌان بـ  15برنامج ثم أوالد رحمون بـ  13برنامج ،و هكذا ٌبدأ عدد
البرامج فً التناقص فً باقً البلدٌات لٌبلػ إلى أضعفها فً بلدٌة بنً حمٌدان بمعدل استثمار واحد فقط.
جدول رقم 100:تموٌل قطاع التوزٌع ،النقل و المواصبلت خبلل السنوات  2004-1998فً بلدٌات .و.ق

الـبــلـدٌــة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

الـمـجـمــوع

عدد البرامج
26
15
4
8
6
9
25
1
13
5
9
12

133

الغالف المالً ( 310دج)
734.583
35.015
4.916
14.664
8.961
107.451
22.820
423
36.735
20.566
6.320
8.670

النسبة المبوٌة )(%
73,37
3,50
0,50
1,46
0,9
10,73
2,28
0,04
3,67
2,05
0,63
0,87

 1.001.124دج

% 100

أما من حٌث حجم الؽبلؾ المالً لهذه البرامج فإن بلدٌة قسنطٌنة رخصت مبلػ  734ملٌون دج من
إجمالً الؽبلؾ المالً المقدر بـ  1ملٌار دج لهذا القطاع ما ٌمثل نسبة (  ،) % 73,37تلٌها بلدٌة
الخروب بـ  107ملٌون دج إلنجاز  9برامج فقط ،هذا المبلػ ٌمثل نسبة (  ) % 10,73من إجمالً
الؽبلؾ المالً و هً بذلك أقل من بلدٌات :عٌن عبٌد ،أوالد رحمون ،حامة بوزٌان و ابن زٌاد التً
تتراوح نسبة أؼلفتها المالٌة المستثمرة إلنجاز برامج قطاع النقل بٌن (  % 3,6و .) % 0,87
أما من حٌث تموٌل مختلؾ المصادر التموٌلٌة لقطاع التوزٌع – النقل و المواصبلت ٌتمٌز بالمحلٌة
المطلقة أي قطاع أحادي التموٌل ،إذ تعتمد البلدٌات على انجاز برامج النقل و اقتناء عتاده على أموالها
الخاصة بنسبة ( ( ) % 99,36الشكل رقم.)48
أما المخطط البلدي لم ٌتدخل فً انجاز برامج القطاع إآل فً بلدٌة أوالد رحمون بنسبة ( ) % 0,64
فقط.
كما نجد بعض البلدٌات تتدخل الوالٌة فً تموٌل معتبر و هو حال بلدٌة قسنطٌنة ،ابن زٌاد و مسعود
بوجرٌو خصوصا ،إذ ٌصل هذا التموٌل إلى نسبة متقاربة مع التموٌل الذاتً حٌث وصل إلى
(  ) % 44,84مقابل ( .) % 55,16
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شكل رقم48 :
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 -7-1-IIIقطاع التعمٌر و اإلسكان  :956استقطب هذا القطاع اهتمام الدولة سابقا و ال ٌزال ٌستقطب
اهتمام البلدٌات بشكل متزاٌد نظرا ألنه ٌهتم بالعالم المحٌط بالمواطن و هً إحدى الركابز التً تمنح
للحٌاة المحلٌة و التنمٌة صورة التطور أو التخلؾ.
ٌحتل هذا القطاع المرتبة الثانٌة بعد قطاع التعلٌم من حٌث الؽبلؾ المالً المرخص له حٌث بلػ هذا
األخٌر  6,97ملٌار دج إلنجاز  780برنامج تنموي فً قطاع التعمٌر و اإلسكان .كما ٌعرؾ هذا القطاع
حٌوٌة ملحوظة فً االستثمار البلدي و ألنه بمثابة مرآة تعكس حقٌقة التنمٌة و تبرز مبلمح التطور
المحلً فً البلدٌة ( الجدول رقم :)101
جدول رقم 101 :تموٌل قطاع التعمٌر واإلسكان خبلل السنوات  2004-1998فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة
النسبة المبوٌة
عدد البرامج
الـبــلـدٌــة
الغالف المالً ( 310دج)
57,32
3.998.963
152
قسنطٌنة
4,15
289.273
64
حامة بوزٌان
1,10
77.165
41
ابن بادٌس
4,11
286.428
68
زٌؽود ٌوسؾ
5,42
378.097
74
دٌدوش مراد
15,34
1.070.437
82
الخروب
2,02
140.822
54
عٌن عبٌد
0,85
59.272
32
بنً حمٌدان
2,15
149.983
57
أوالد رحمون
4,88
340.263
58
عٌن سمارة
0,65
45.243
23
مسعود بوجرٌو
2,01
140.414
75
ابن زٌاد

الـمـجـمــوع

780

6.976.360
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% 100

تتمٌز بلدٌة قسنطٌنة بؤهم البرامج و الؽبلؾ المالً المرخص الستثماراتها فً هذا القطاع على مستوى
بلدٌات والٌة قسنطٌنة ،حٌث تستحوذ على أكثر من (  ) % 50من إجمالً الؽبلؾ المرخص للقطاع فً
الوالٌة .بٌنما عدد البرامج المسجلة كان  152برنامج أي أن نسبتها محددة بـ (  ،) % 19,49تلٌها فً
المرتبة الثانٌة بلدٌة الخروب بـ  1,07ملٌار دج إلنجاز  82برنامج ممثلة نسبة ( .) % 15,34
تتمٌز برامج قطاع التعمٌر و اإلسكان بارتفاعها فً بلدٌات مقر الدوابر و تنقص بانخفاض أهمٌة البلدٌة
لتصل إلى أدناها فً البلدٌات الهامشٌة الرٌفٌة.
كذلك األمر بالنسبة للؽبلؾ المالً ،حٌث نجده متقاربا فً البلدٌات التوابع لبلدٌة قسنطٌنة و ٌنخفض أكثر
كلما اتجهنا نحو البلدٌات األطراؾ سواء مقرات الدوابر أو ؼٌرها.
أما من حٌث سٌطرة نوع معٌن من المصادر المختلفة فً تموٌل قطاع التعمٌر و اإلسكان (الشكل رقم
 ،)49فإننا نمٌز سٌطرة التموٌل الذاتً عن باقً المصادر بنسبة ( .) % 67,20
كما أن هناك  5بلدٌات من أصل  12بلدٌة فً والٌة قسنطٌنة ٌسٌطر فٌها التموٌل الذاتً على باقً
المصادر لتموٌل برامج القطاع .بٌنما باقً البلدٌات ٌعود أهم تموٌل إلى المخطط البلدي للتنمٌة إذ وصلت
نسبة تموٌله فً بلدٌة مسعود بوجرٌو إلى (  ) % 89مدعمة بمساعدات اإلنعاش االقتصادي فً 6
بلدٌات لٌفوق بذلك مساعدات الوالٌة ،هذه األخٌرة أعلى مساعدة لها قدمتها لبلدٌة ابن زٌاد
(  ) % 26,07و أدنى مساعدة كانت لبلدٌة أوالد رحمون ( .) % 0,66
شكل رقم49 :
ب
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ة

انعدمت تموٌبلت اإلنعاش االقتصادي فً بلدٌة حامة بوزٌان لكنها بلؽت ذروتها فً بلدٌة بنً حمٌدان
(  ) % 24,46التً انعدم فٌها التموٌل الذاتً و هو حال بلدٌة مسعود بوجرٌو أٌضا.
و بذلك تتضح الصورة العامة أن حقٌقة تموٌل المصادر لهذا القطاع معاكسة للنتٌجة األولى و ألن القٌمة
المطلقة التً وصل إلٌها التموٌل الذاتً رجح الكفة لصالحه ،ؼٌر أن الكفة فً الحقٌقة تترجح أكثر نحو
التموٌل الخارجً.
 -8-1-IIIقطاع المصالح التجارٌة و الصناعٌة ٌ :958/957عتبر االقتصاد أحد الركابز األساسٌة فً
التنمٌة المحلٌة بل من األهداؾ التً ٌجب أن تحققها ،ألن تطوٌر االقتصاد المحلً ٌضمن للمجموعة
المحلٌة موارد مالٌة هامة و إنعاش للحٌاة االجتماعٌة فً امتصاص البطالة ،تطوٌر السوق اإلنتاجٌة و
االستهبلكٌة للمجتمع المحلً و فتح أبوابه على المجتمعات المجاورة و اندماجه فً االقتصاد الكلً ضمن
مجموعات أكبر.
إآل أنه من خبلل تحلٌلنا لوثابق البرامج التنموٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة  1998إلى
 ،2004اتضح لنا مدى التهمٌش الذي ٌعانً منه هذا القطاع الحٌوي ،حٌث لم نسجل سوى  82برنامج
من أصل  4755برنامج تنموي ( الجدول رقم  ،)102بؽبلؾ مالً مرخص محدد بـ  815ملٌون دج أي
أن نسبته من إجمالً الؽبلؾ االستثماري البلدي وصل إلى (  ) % 2,90فقط.
أما على مستوى البلدٌات فإنه ٌتمٌز بالضعؾ إلى حد االنعدام و هو حال بلدٌات :ابن بادٌس ،مسعود
بوجرٌو و ابن زٌاد:
جدول رقم 102 :تموٌل قطاع المصالح التجارٌة والصناعٌة خبلل السنوات  2004-1998فً بلدٌات و .ق

الـبـلدٌــة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

عدد البرامج
15
11
0
9
19
12
11
2
1
2
0
0

الغالف المالً المرخص ( 310دج)
281.487
34.402
0
8.735
200.557
268.958
10.761
3.060
4.000
3.500
0
0

النسبة المبوٌة
34,52
4,22
0
1,07
24,60
32,98
1,32
0,37
0,49
0,43
0
0

المــجمـوع

82

815.460

% 100

فً حٌن أهم البرامج من حٌث العدد و الؽبلؾ المالً ٌتركز أساسا بالبلدٌات التوابع و هً :حامة
بوزٌان ،الخروب و دٌدوش مراد ،إذ نسجل  31برنامج بؽبلؾ مالً ٌقدر بـ (  310 × 469.515دج )
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محصورة بٌن بلدٌتً دٌدوش مراد و الخروب بؽبلؾ مالً قدرت نسبته بـ (  ) % 57,58بٌنما نجد فً
البلدٌات األخرى ٌتراوح الؽبلؾ المالً للقطاع بٌن نسبة (  % 4,22و .) % 0,3
بما أن هذا القطاع عرؾ أهم فترة ازدهار له فً الثمانٌنات و التً تمٌزت بانجاز مناطق صناعٌة و
مناطق نشاطات على تراب مختلؾ البلدٌات ،فإنّ مشارٌع هذه الفترة ( )2004 / 1998ما هً إآل
عملٌات تكمٌلٌة لهذه األخٌرة و أحٌانا كثٌرة ترمٌم ما قد خرب عبر السنوات كتعبٌد الطرق ،إصبلحات
و إنجازات لقنوات الصرؾ و مد خطوط و أعمدة الكهرباء العمومٌة....،إلخ.
كما نمٌز محدودٌة التموٌل لهذا القطاع االقتصادي الحٌوي المنتج ،حٌث ٌتكفل التموٌل الذاتً بتموٌل
القطاع بنسبة ( ( ) % 94,10الشكل رقم  ،)50بٌنما نسبة الـ (  ) % 5متوزعة بٌن المخطط البلدي
للتنمٌة و مٌزانٌة الوالٌة.
شكل رقم50 :
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خمس بلدٌات من أصل  12بلدٌة فً الوالٌة ٌسٌطر فٌها التموٌل الذاتً على باقً المصادر ،كما تعتمد
كل من بلدٌتً الخروب و حامة بوزٌان على أموالها المحلٌة بنسبة (  ،) % 100فً حٌن ٌفتقد هذا
التموٌل فً بلدٌة أوالد رحمون الذي ٌنفرد المخطط البلدي للتنمٌة بانجاز برامج القطاع فً هذه البلدٌة
بصورة مطلقة.
و ٌؽٌب فً البلدٌات األخرى باستثناء بلدٌتً قسنطٌنة و عٌن عبٌد.
ساهمت مٌزانٌة الوالٌة بشكل معتبر وصلت نسبته إلى (  ) % 98فً بلدٌة بنً حمٌدان و بنسبة
(  ) % 51,11فً بلدٌة عٌن عبٌد فً حٌن وصلت أدنى نسبة تموٌل لها فً بلدٌة دٌدوش مراد بــ
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(  ) % 0,5و ؼابت فً  7بلدٌات منها ثبلث بلدٌات لم تسجل أي برنامج استثماري فً هذا القطاع و
هً :بلدٌة مسعود بوجرٌو ،ابن بادٌس و ابن زٌاد.
 -2-IIIاألولوٌة القطاعٌة للمصادر التموٌلٌة :خبلل تحلٌلنا السابق إتضح لنا أن المصادر التموٌلٌة
تتدخل تقرٌبا فً كل القطاعات و بنسب متفاوتة ،لكن ما هً األولوٌة القطاعٌة فً كل مصدر تموٌلً
ممول لمٌزانٌة البلدٌات؟ إجابة على هذا السإال وجدنا النتابج التالٌة:
 -1-2-IIIالتموٌل الذاتً :اهتمام البلدٌات بتحسٌن المحٌط العمرانًٌ :حتل قطاع التجهٌزات
المدرسٌة ،الرٌاضٌة و الثقافٌة ( )953و قطاع الشبكات المختلفة ( ،)952إضافة إلى قطاع المنشآت و
التجهٌزات اإلدارٌة المراتب األولى من حٌث عدد البرامج المسجلة و الممولة تموٌبل ذاتٌا من البلدٌة
حٌث بلؽت نسبتهما على التوالً ( )%19,10( ،)%19,63و (.)%19
ٌلٌهما قطاع التعمٌر و اإلسكان ( )956بنسبة برامج وصلت إلى ( ( )%17,35الجدول رقم  ،)103فً
حٌن تعود المرتبة األخٌرة إلى قطاع المصالح التجارٌة و الصناعٌة( )958/957الذي ما فتا ٌظهر
بوضوح تهمٌشه ،بعد قطاعات أخرى خاصة قطاع التجهٌزات الصحٌة و اإلجتماعٌة و قطاع
النقل( .)955/954
جدول رقم 103 :التموٌل الذاتً للقطاعات التنموٌة فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة خبلل السنوات 2004-1998
رمزالقطاع الـــــقـــــطــــــاع
عدد البرامج الغالف المالً ( 310دج)
950
1.586.226
359
المنشآت و التجهٌزات االدارٌة
951
1.729.972
151
الطرق
952
1.295.034
الشبكات المختلفة (الماء،الكهرباء،الؽاز361 )..،
953
2.846.182
التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافة و الرٌاضة 371
954
484.599
131
الصحة و التجهٌزات االجتماعٌة
955
784.270
124
التوزٌع – النقل – المواصبلت
956
4.688.000
328
التعمٌر و اإلسكان
767.401
65
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1890

14.181.684

أما من جانب الؽبلؾ المالً فإنّ قطاع التعمٌر و اإلسكان ٌؤخذ أكبر نصٌب من التموٌل الذاتً للبرامج
التنموٌة ،فٌختلؾ بذلك الترتٌب األول(الشكل رقم  ،)51إذ ٌستحوذ هذا القطاع على ترخٌص مالً وصل
إلى  4,68ملٌار دج و هو بذلك قد حاز على نسبة ( )% 33,05من إجمالً الؽبلؾ الذاتً.
ٌلٌه بعد ذلك قطاع التجهٌزات المدرسٌة ،الرٌاضٌة و الثقافٌة بنسبة (  ،) % 20,07ثم قطاع الطرق
بؽبلؾ مالً قدره  1,72ملٌار دج لٌمثل بذلك نسبة (  ) % 12,20رؼم أن عدد البرامج لهذا القطاع فً
التموٌل الذاتً ال تتعدى نسبته الـ ( .) % 8
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فً حٌن قطاع الشبكات المختلفة جاء فً المرتبة الخامسة بؽبلؾ مالً و نسبة مالٌة مقدر على التوالً
بـ (  1,29ملٌار دج ) و ( .) % 9,13
من هنا و بسبب االرتفاع المتزاٌد للسكان و ازدٌاد المطلب االجتماعً على السكن و على التعلٌم و فك
العزلة عنهم ،تكون هذه القطاعات من أهم االنشؽاالت التً تنكب علٌها البلدٌة لحلها و محاولة الوصول
إلى التخفٌؾ من حدتها ،لتحظى بذلك باألولوٌة بالمحفظة المالٌة للبلدٌات ،بٌنما تبقى باقً القطاعات
خاصة الصحٌة ،النقل و القطاع الصناعً و التجاري من األولوٌات الثانوٌة.
شكل رقم51 :

ا ولىية ال اع ة في اس ارات ال ىي ال اتي ل ل يات والية ق

ة
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 -2-2-IIIالمخطط البلدي للتنمٌة :توفٌر الماء و الكهرباء من األولوٌات األساسٌة :بخبلؾ
التموٌل الذاتًٌ ،فضل المخطط البلدي التكفل باألساس بالعنصر الحٌوي و األساسً و هو الماء و
إٌصاله إلى كل المواطنٌن .و ألن هذه المادة جد مطلوبة و فً تزاٌد مستمر أمام نذرته و ارتفاع
تكالٌؾ إٌصاله ،نجد أن قطاع الشبكات المختلفة (الجدول رقمٌ )104تصدر القطاعات من حٌث عدد
البرامج التً ٌمولها المخطط البلدي للتنمٌة (  562برنامج تنموي )ٌ ،لٌه قطاع الطرق بـ 320
برنامج و هما بذلك ٌحوزان على أعلى نصٌب من الؽبلؾ المالً للمخطط حٌث قدر على التوالً بـ
(  2,23ملٌار دج ) و (  2,04ملٌار دج ) ممثبلن بذلك نسبة (  ) % 31,54و ( ) % 28,95
على التوالً.
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جدول رقم104:
رمز
الـــــقـــــطــــــاع
القطاع
950
المنشآت و التجهٌزات االدارٌة
951
الطرق
952
الشبكات المختلفة (الماء،الكهرباء،الؽاز)..،
953
التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافة و الرٌاضة
954
الصحة و التجهٌزات االجتماعٌة
955
التوزٌع – النقل – المواصبلت
956
التعمٌر و اإلسكان
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3

عدد البرامج

الغالف المالً ( 10دج)

124
320
562
213
16
1
286
4

327.920
2.047.910
2.231.360
786.680
47.560
235
1.596.405
35.000

1526

7.073.070

و ٌتراجع هنا قطاع التعمٌر و اإلسكان إلى المرتبة الثالثة سواء من حٌث البرامج أو الؽبلؾ المالً
المخصص له لٌتحصل على نسبة ( )% 18,74من البرامج و ( ) % 22,57من الؽبلؾ.
كما ٌتراجع اهتمام المخطط بالقطاعات األخرى المتبقٌة كما هو واضح فً الشكل (رقم  )52خاصة
قطاعات التجهٌزات االجتماعٌة و الصحٌة(  ،) 954النقل ،المواصبلت و التوزٌع(  ) 955و قطاع
التجهٌز التجاري و الصناعً(  ،) 958/957حٌث ال تتعدى نسبها الـ (  ) % 1سواء فً العدد أو
الؽبلؾ المالً.
الشكل رقم52 :

%
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 -3-2-IIIمٌزانٌة الوالٌة :محاولة التوازن بٌن القطاعات و األولوٌة للقطاع اإلداري:
رؼم سٌطرة قطاع الشبكات من حٌث عدد البرامج و المقدر عددها بـ  152برنامج آخذة بذلك نسبة
( )% 26,90من إجمالً البرامج التنموٌة المسجلة تحت هذا المصدر للبلدٌات (الجدول رقم ،)105
ٌلٌها قطاع التجهٌزات المدرسٌة ،الرٌاضٌة و الثقافٌة بـ  134برنامج تنموي.
جدول رقم 105 :تموٌل الوالٌة للقطاعات التنموٌة فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة خبلل السنوات 2004-1998
رمزالقطاع الـــــقـــــطــــــاع
عدد البرامج الغالف المالً ( 310دج)
950
293.792
81
المنشآت و التجهٌزات االدارٌة
951
202.752
40
الطرق
952
232.261
الشبكات المختلفة (الماء،الكهرباء،الؽاز152 )..،
953
237.557
التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافة و الرٌاضة 134
954
46.031
41
الصحة و التجهٌزات االجتماعٌة
955
216.619
8
التوزٌع – النقل – المواصبلت
956
264.158
96
التعمٌر و اإلسكان
13.059
13
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1.506.229

إآل أنّ األؼلفة المالٌة متوزعة بشكل متوازن بٌن القطاعات تتراوح بٌن (  % 16إلى  ) % 13تتقدمها
قطاع المنشآت اإلدارٌة الذي تصل نسبة حٌازته للمحفظة المالٌة للوالٌة إلى ( ٌ ) % 19,50لٌه قطاع
التعمٌر بنسبة ( .) % 17,54
كما اتضح لدٌنا أثناء التحلٌل أن الوالٌة تحاول منح القطاعات المهمشة (الصحة ،النقل و المصالح
الصناعٌة و التجارٌة) حقها اإلنمابً بخبلؾ التموٌل الذاتً و المخطط البلدي للتنمٌة( شكل رقم ،)53
خاصة قطاع النقل ( )955الذي حاز على نسبة (  ) % 14,40من الؽبلؾ المالً للوالٌة إلنجاز 8
برامج فقط ،و ٌبقى قطاع الصناعة و التجارة منطوٌا فً زاوٌة التهمٌش اإلنمابً فً البلدٌات.
شكل رقم53 :
%
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 -4-2-IIIالصندوق المشترك للجماعات المحلٌة:االهتمام أكثر بالقطاعات األكثر حٌوٌة :على
ؼرار المصادر التموٌلٌة األخرى تبقى قطاعات الشبكات ،التعمٌر من أولى اهتمامات الصندوق
الرتباطهما الوثٌق بالسكان ،و منح الرعاٌة الصحٌة لهم من خبلل قطاع التجهٌزات الصحٌة و
االجتماعٌة الذي حاز على نسبة (  ) % 16,07من البرامج الممولة من طرؾ الصندوق
(جدول رقم .)106
لكن من جانب الؽبلؾ المالً فإنّ قطاع التجهٌزات المدرسٌة ،الرٌاضٌة و الثقافٌة ٌؤخذ مبلػ 56
ملٌون دج أي أن (  ) % 32,65من أموال الصندوق استهلكها هذا القطاع و ٌؤتً قطاع التعمٌر و
اإلسكان بنسبة (  ،) % 26,10فً حٌن نسجل تراجع قطاع الشبكات إلى نسبة ( ٌ ) % 5,3تفوق
علٌه فً ذلك كل من قطاعً الطرق و التجهٌزات اإلدارٌة إذ وصلت نسبتٌهما من الؽبلؾ على
التوالً بـ (  ) % 22,31و ( .) % 12,7
جدول رقم 106:تموٌل الصندوق .م.ج.م .للقطاعات التنموٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة خبلل السنوات 2004-1998

رمزالقطاع الـــــقـــــطــــــاع
المنشآت و التجهٌزات االدارٌة
950
الطرق
951
الشبكات المختلفة (الماء،الكهرباء،الؽاز)..،
952
التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافة و الرٌاضة
953
الصحة و التجهٌزات االجتماعٌة
954
التوزٌع – النقل – المواصبلت
955
التعمٌر و اإلسكان
956
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عدد البرامج

الغالف المالً ( 310دج)

8
4
14
8
9
0
13
0

21.820
38.375
9.132
56.183
1.613
0
44.901
0

56

172.024

أما بالنسبة للقطاعات المتبقٌة فإن الصورة السابقة تتكرر فً تموٌبلت الصندوق(الشكل رقم  ،)54حٌث
أن قطاع الصحة الذي سجل عددا من البرامج لم ٌتسنى له سوى  1ملٌون دج و هذا ال ٌمثل سوى نسبة
(  ) % 0,94من الممنوحات المالٌة للصندوق فً مجال التجهٌز و االستثمار.
كما ٌؽٌب قطاعً النقل و المصالح التجارٌة و الصناعٌة من قابمة اهتمامات الصندوق فً البلدٌات.
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شكل رقم54 :
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 -5-2-IIIاإلنعاش االقتصادي تدعٌم القطاعات المدعمة :على ؼرار المصادر األخرى ٌؤتً الؽبلؾ
المالً لئلنعاش االقتصادي لٌدعم القطاعات المدعمة و على رأسها قطاع التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافٌة و
الرٌاضٌة بـ  74برنامج تنموي مخصص له مبلػ  399ملٌون دج ٌمثبلن على التوالً نسبة
(  ) % 33,48و ( .) % 35,82
ٌلٌه قطاع التعمٌر الذي ما انفك ٌستقطب االهتمام و ٌستهلك األموال (الشكل رقم  ،)55حٌث رخص له
 382ملٌون دج إلنجاز 57برنامج لٌكون نصٌبه (  ) % 25,8من البرامج و (  ) % 34,3من الؽبلؾ
التموٌلً بعده على التوالً ٌؤتٌا قطاعً الشبكات المختلفة و الطرق.
أما القطاعات األخرى فبل ٌولً لها ؼبلؾ اإلنعاش االقتصادي أهمٌة ،خاصة قطاع النقل و المصالح
الصناعٌة التً تعتبر منعدمة من قابمة اإلنعاش.
شكل رقم55 :
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على العموم جاء برنامج اإلنعاش االقتصادي لٌعطً دعما مالٌا إضافٌا للقطاعات التً مسها التخرٌب
جراء العشرٌة التسعٌنٌة التً مرت بها الببلد و كما هو معلوم ،فإن قطاع التعلٌم من أكثر القطاعات
التً تعرضت للتخرٌب و الحرق و النهب خبلل تلك الفترة (جدول رقم  ،)107كما أن القطاعات الثبلثة
المدعمة هً قطاعات لها اتصال مباشر بالمواطن و من األسباب األساسٌة للتحكم فً استقراره و
التخفٌؾ من حدة ؼضبه على السلطات التً لم تكن فً مستوى تطلعـاتـه و احتٌـاجاتـه.
جدول رقم 107:تموٌل اإلنعاش االقتصادي للقطاعات التنموٌة فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة خبلل السنوات 2004-1998
رمزالقطاع الـــــقـــــطــــــاع
عدد البرامج الغالف المالً ( 310دج)
950
33.800
4
المنشآت و التجهٌزات االدارٌة
951
158.900
38
الطرق
952
134.300
الشبكات المختلفة (الماء،الكهرباء،الؽاز44 )..،
953
399.944
التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافة و الرٌاضة 74
954
6.600
4
الصحة و التجهٌزات االجتماعٌة
955
0
0
التوزٌع – النقل – المواصبلت
956
382.896
57
التعمٌر و اإلسكان
0
0
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1.116.440

 -IVالعمليات األساسية التي تتم بها البرامج التنموية البلديةٌ :تم إنجاز البرامج التنموٌة فً أي بلدٌة
على مستوى الوطن بتحقٌق العملٌات التالٌة:
 -1-IVاقتناء العقار :هً عملٌة شراء أراض أو عمارات أو أي بناء مهما كان نوعه لتستؽلها البلدٌة
فٌما بعد فً تحقٌق و إنجاز برامجها التنموٌة.
 -2-IVاقتناء العتاد و العتاد المتحرك :هً عملٌة التجهٌز مهما كان نوعه و القطاع المنتمً إلٌه ،و
العتاد المتحرك هً عملٌة اقتناء السٌارات و الشاحنات و الحماالت...إلخ الضرورٌة لسٌر القطاع
المعنً.
 -3-IVإصالحات كبرى :نعنً بها الترمٌمات و التصلٌحات التً تجرى على مختلؾ القطاعات من
بناٌات ،طرق،ة مإسسات...إلخ.
 -4-IVأشغال جدٌدة :كما هو واضح من تسمٌتها ،إذ ال ٌدخل تحت أي تصنٌؾ سابق منها :البناء و
االنجاز ،مد قنوات ،مدد خطوط الكهرباء ،حفر آبار ،تهٌبة..،إلخ.
إذا مقابل  4755برنامج مسجل ،خبلل السنوات المالٌة الممتدة من  1998إلى  2004ت ّم تنفٌذ 5438
عملٌة و بترخٌص مالً عام وصل إلى  28,07ملٌار دج .وصلت تكالٌؾ العملٌات إلى  11,839ملٌار
دج ( ،الجدول رقم  )108كانت عملٌة األشؽال الجدٌدة أهم عملٌة تمت خبللها.
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جدول رقم 108 :طبٌعة العملٌات التً تتم بها البرامج التنموٌة البلدٌة حسب مدونة المٌزانٌة و إحصاءها من 2004-1998

نـــوع الــعـمــلـٌـة

%

عددها

التكلفة المالٌة (  310دج )

%

اقـتـنــاء الـعـــقــار
إقتناء العتاد و العتاد المتحرك
إصــبلحـات كــبــرى
أشـــؽــال جـدٌــدة

94
816
597
3931

1,73
15
10,98
72,29

56.886
825.883
920.795
10.036.110

0,48
6,97
7,78
84,77

الـــمـجـــمــــوع

5438

100

11.839.674

100

المصدر :من إنجاز الباحثة ،بعد الفرز انطبلقا من ملحق الحسابات اإلدارٌة للبلدٌات رقم 5 ( 18أ5 – 2ب ) 2للسنوات
المالٌة .2004-2003-2002-2001-2000-1999-1998

كما هو واضح فً الجدول عملٌة األشؽال الجدٌدة تستؤثر بؤكبر عدد من اإلنجاز و التنفٌذ ،إذ أخذت نسبة
(  ) % 72,29من إجمالً العملٌات المحققة فً البرامج .كما كانت من أكثر العملٌات تكلفة فهً سجلت
 10,06ملٌار دج و هذا المبلػ كان مطلقا حٌث حقق نسبة (  ) % 84,77من إجمالً تكالٌؾ العملٌات.
تلٌها فً المرتبة الثانٌة من حٌث العدد ،عملٌة اقتناء العتاد و العتاد المتحرك بـ  816عملٌة و هو ما ٌمثل
نسبة (  ،) % 15لكنها من حٌث التكلفة لم تحقق سوى  825ملٌون دج أي نسبة قدرها ( .) % 6,97
و تكون بذلك أقل من تكلفة عملٌات اإلصبلحات الكبرى التً حققت تكلفة مالٌة قدرها  920ملٌون دج
إلنجاز  597عملٌة تصلٌح .و تبقى عملٌة اقتناء العقار إنجازا ضعٌفا رؼم أهمٌته فً تدعٌم األمبلك
البلدٌة.
 -5-IVإنجاز العملٌات على مستوى القطاعاتٌ :ختلؾ عدد العملٌات المنفذة بٌن مختلؾ القطاعات
كما اختلفت قبلها عدد البرامج ،لكن تبقى قطاعات معٌنة صاحبة األولوٌة و أٌضا األكثر تكلفة كما هو
مبٌن فً الجدول الموالً (رقم :)109
جدول رقم109 :
2004
رمزالقطاع

إنجاز العملٌات على مستوى القطاعات التنموٌة المسجلة بمٌزانٌات بلدٌات قسنطٌنة من -1998

الـــــــــقـطـــــــاع
950
المنشآت و التجهٌزات اإلدارٌة
951
الــــــــــطــــرق
952
الشبكات المختلفة (الماء،الكهرباء،الؽاز)..،
953
التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافة و الرٌاضة
954
الصحة و التجهٌزات االجتماعٌة
955
التوزٌع – النقل – المواصبلت
956
الـتـعـمـٌـر و اإلسـكان
 958/957المصالح التجارٌة و الصناعٌة

الــمـــجـــــمـــــوع

عدد العملٌات التكلفة المالٌة المحققة ( 310دج)
964.337
765
1.744.268
481
1.758.876
1087
3.809.991
1776
131.012
188
219.283
138
2.752.569
912
459.338
93

5438

379

11.839.674

إذ سجل قطاع التجهٌزات المدرسٌة ،الرٌاضٌة و الثقافٌة أكبر عدد فً العملٌات ،حٌث حقق 1776
عملٌة و هو ما ٌمثل نسبة (  ) % 32,65بتكلفة مالٌة وصلت إلى  3,80ملٌار دج ٌعنً نسبة
(  ) % 32,18من التكلفة العامة للعملٌات.
ٌلٌها قطاع الشبكات المختلفة بـ  10878عملٌة لٌحقق بذلك نسبة (  ) % 19,98بتكلفة مالٌة قدرت بـ
 1,75ملٌار دج ،لكن نسبة هذه التكلفة تمثل بـ (  ) % 14,86لتصبح أقل تكلفة من عملٌات قطاع
التعمٌر و اإلسكان الذي كلفت مبلػ  2,75ملٌار دج أي أنّ نسبة (  ) % 23,25تعود لهذا القطاع المكلؾ
لتنفٌذ  912عملٌة (الشكل رقم  )56إلى جانب قطاع الطرق الذي كلؾ إنجاز عملٌاته  1,74ملٌار رؼم
عددها الضبٌل مقارنة مع قطاع الشبكات ،فهو لم ٌنجز سوى  481عملٌة لٌحقق نسبة مكلفة وصلت إلى
(  ) % 14,73لنسبة عدد محددة بـ (  ) % 8,84فقط.
شكل رقم56 :

35
%
30
25
20
15
10
5
0

نسبة العملٌات و تكلفتها المالٌة بٌن القطاعات فً برامج البلدٌة
للتنمٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة

نسبة العملٌات

نسبة التكلفة المالٌة

و تبقى القطاعات األخرى أقل تنفٌذا و تكلفة من سابقاتها خاصة قطاع الصحة ( ،)954قطاع النقل
( )955و قطاع المصالح الصناعٌة و التجارٌة (.)958/957
 -6-IVالتباٌن القطاعً فً تنفٌذ مختلف العملٌات :إنّ تنفٌذ العملٌات ؼٌر محققة فً كل القطاعات،
كما أنّ التكالٌؾ الناجمة لتنفٌذها متباٌنة بٌن العملٌات و فً عملٌة واحدة بٌن مختلؾ القطاعات:
 -1-6-IVعملٌة اقتناء العقار جد محدودة :هذه العملٌة من أضعؾ العملٌات المنفذة فً مٌزانٌة
البلدٌات ،خاصة إذا علمنا أن  94عملٌة اقتناء عقار تمت فً  11بلدٌة فً الوالٌة ،لكن تنفٌذها المالً لم
تحققه سوى  9بلدٌات و هً أكثر تحدٌدا فً نوع القطاع ،حٌث سجلنا بعد فرزنا للمعطٌات أن ثبلث
قطاعات تعرؾ إنجاز هذه العملٌة ( الجدول رقم .)110
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هذه القطاعات هً القطاع اإلداري ،قطاع الصحة و قطاع التعمٌر ،هذا األخٌر سجل أهم تنفٌذ لعملٌة
اقتناء للعقار إلى جانب القطاع اإلداري مما جعله ٌسجل تكالٌؾ مالٌة وصلت إلى  51ملٌون دج من
أصل  56ملٌون دج تكلفة اقتناء العقار فً البرامج البلدٌة للتنمٌة منها (  ) % 90,89تعود لقطاع
التعمٌر.
و تجدر اإلشارة إلى أن اقتناء العقار فً البرامج البلدٌة حسب ما سجلناه فً تحلٌلنا هو راجع فً أؼلبٌته
إلى اقتناء األراضً و كثٌرا ما تستعمله البلدٌات كمورد الحق لها.
جدول رقم  :110عملٌة اقتناء العقار حسب القطاعات التنموٌة المسجلة فً مٌزانٌات بلدٌات قسنطٌنة خبلل 2004-1998

رمزالقطاع الــــــقـطــــاع
950
المنشآت و التجهٌزات االدارٌة
951
الـــــــطــــرق
952
الشبكات المختلفة (الماء،الكهرباء،الؽاز).،
953
التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافة و الرٌاضة
954
الصحة و التجهٌزات االجتماعٌة
955
التوزٌع – النقل – المواصبلت
956
الـتـعـمـٌـر و اإلسـكان
 958/957المصالح التجارٌة و الصناعٌة

عدد العملٌات التكلفة المالٌة ( 310دج)
4.107
24
1.074
1
51.705
69
-

الــمـــجـــــمـــــوع

94

56.886

%
7,22
1,89
90,89
-

100

المصدر :من إنجاز الباحثة بعد الفرز لمبلحق البرامج رقم 5( 18أ5-2ب )2للبلدٌات.

 -2-6-IVعملٌة اقتناء العتاد و العتاد المتحرك :التجهٌز اإلداري على رأس القابمة :التجهٌز بنوعٌه
الثابت أو المتحرك عملٌة ضرورٌة لسٌر وظٌفة القطاعات ،خاصة بالنسبة لقطاع التجهٌزات المدرسٌة،
الرٌاضٌة و الثقافٌة و قطاع اإلدارة حٌث سجبل أهم عملٌة اقتناء للعتاد كما هو مبٌن فً الجدول الموالً:
جدول رقم  :111عملٌة اقتناء العتاد و العتاد المتحرك للقطاعات التنموٌة فً مٌزانٌات بلدٌات قسنطٌنة خبلل 2004-1998

رمزالقطاع
950
951
952
953
954
955
956
958/957

عدد العملٌات

الـــــــــقـطـــــاع

المنشآت و التجهٌزات االدارٌة
الــــــــــطــــرق
الشبكات المختلفة (الماء،الكهرباء،الؽاز)..،
التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافة و الرٌاضة
الصحة و التجهٌزات االجتماعٌة
التوزٌع – النقل – المواصبلت
الـتـعـمـٌـر و اإلسـكان
المصالح التجارٌة و الصناعٌة

الــمـــجـــــمـــــــــوع

التكلفة المالٌة ( 310دج)

258
59
53
317
48
63
16
2

281.522
97.252
36.240
209.733
13.823
163.246
24.009
58

34,09
11,77
4,40
25,39
1,67
19,76
2,91
0,01

816

825.883

% 100

المصدر :من إنجاز الباحثة بعد الفرز لمبلحق البرامج رقم 5( 18أ5-2ب ) 2للبلدٌات
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%

قطاع اإلدارة الذي تحصل على عملٌات اقتناء للعتاد اقل من قطاع التجهٌزات المدرسٌة ،الرٌاضٌة و
الثقافٌة (  258مقابل  317عملٌة ) ٌعرؾ تكالٌؾ أكبر حٌث حصد  281ملٌون دج من أصل 825
ملٌون أي ما ٌمثل نسبة (  ) % 34,09من التكلفة العامة لهذه العملٌة .فً حٌن قطاع التجهٌزات
المدرسٌة وصلت تكالٌفه إلى  209ملٌون دج ٌعنً نسبة ( .) % 25,39
ثم ٌؤتً قطاع النقل لٌستفٌد من هذا النوع من العملٌات بحصوله على  63عملٌة بتكلفة مالٌة وصلت إلى
 163ملٌون دج لٌساهم فً التكالٌؾ بنسبة ( ٌ .) % 19,76لٌه قطاع الطرق ،بتكلفة مالٌة قدرها 97
ملٌون دج محققا نسبة (  ) % 11,77نفذت بها  59عملٌة اقتناء للعتاد.
ثم تؤتً القطاعات المتبقٌة بعدد عملٌات أقل ،أضعفها على اإلطبلق قطاع المصالح الصناعٌة و التجارٌة.
تتكون عملٌات اقتناء العتاد فً البرامج البلدٌة للتنمٌة باألساس من التجهٌز المدرسً ( التدفبة ،تجهٌز
األقسام ،األدوات المدرسٌة ،)...تجهٌز المكاتب اإلدارٌة خاصة البلدٌة منها و اقتناء سٌارات خفٌفة و
شاحنات و حافبلت مدرسٌة...إلخ.
 -3-6-IVعملٌة اإلصبلحات الكبرى :ترمٌم ما هو موجود :كلنا ٌعرؾ أن مثل هذه العملٌة ال تتم إآل
فٌما ٌمكن أن ٌصلح و كثٌرا ما ٌكون البناٌات ،القنوات و الطرق و هو ما ٌفسر النتابج المحصلة علٌها
فً الجدول الموالً( الجدول رقم  ،)112حٌث حظٌت قطاعات التجهٌز المدرسً ،الرٌاضة و الثقافة،
قطاع الشبكات المختلفة ،قطاع التجهٌز اإلداري بؤهم تدخل لعملٌة اإلصبلح:
جدول رقم  :112عملٌة االصبلحات الكبرى فً القطاعات التنموٌة فً مٌزانٌات بلدٌات قسنطٌنة خبلل 2004-1998
%
رمزالقطاع الـــــــــقـطـــــاع
عدد العملٌات التكلفة المالٌة ( 310دج)
950
13,34
122.820
90
المنشآت و التجهٌزات االدارٌة
951
31,10
286.329
65
الــــــــــطــــرق
952
13,39
123.336
106
الشبكات المختلفة (الماء،الكهرباء،الؽاز)..،
953
32,42
298.568
250
التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافة و الرٌاضة
954
1,74
16.045
21
الصحة و التجهٌزات االجتماعٌة
955
1,94
17.851
34
التوزٌع – النقل – المواصبلت
956
4,61
42.448
22
الـتـعـمـٌـر و اإلسـكان
1,46
13.398
9
 958/957المصالح التجارٌة و الصناعٌة

الــمـــجـــــمـــــــــوع

597

920.795

% 100

المصدر :من إنجاز الباحثة بعد الفرز لمبلحق البرامج رقم 5( 18أ5-2ب )2للبلدٌات

إذا المإسسات المدرسٌة بالخصوص ،و إصبلح قنوات المٌاه الشروب و الصرؾ الصحً إلى جانب
المإسسات اإلدارٌة هً أهم القطاعات التً تحتاج إلى الترمٌم و اإلصبلح تراوحت تكالٌفها بٌن 298
ملٌون دج و  122ملٌون دج.

382

كما كان لقطاع الطرق تكالٌؾ مهمة وصلت إلى  286ملٌون دج مما جعله قطاع ٌحوز على نسبة تكلفة
وصلت إلى (  ) % 31,10بعد قطاع التجهٌزات المدرسٌة ،نفقت فً انجاز  65عملٌة ترمٌم و إصبلح.
فً حٌن ال تعرؾ القطاعات المتبقٌة :الصحة ،النقل ،التعمٌر و الصناعة أهمٌة لهذا النوع من العملٌات.
 -4-6-IVعملٌة األشؽال الجدٌدة :إنجازات عدٌدة مست كل القطاعات :آخر نوع من العملٌات و
أكثرهم تنفٌذا و تدخبل فً برامج البلدٌة للتنمٌة على خبلؾ العملٌات السابقة ( جدول رقم ، ) 113عملٌة
تعرؾ الحٌوٌة فً كل القطاعات ،فهً تعمل على تحقٌق إنجازات جدٌدة فً كل القطاعات:
عملٌة األشؽال الجدٌدة فً القطاعات التنموٌة فً مٌزانٌات بلدٌات قسنطٌنة خبلل 2004-1998
الجدول رقم :113
3
%
رمزالقطاع الـــــــــقـطـــــاع
عدد العملٌات التكلفة المالٌة ( 10دج)
950
5,54
555.888
393
المنشآت و التجهٌزات االدارٌة
951
13,56
1.360.687
357
الــــــــــطــــرق
952
15,93
1.599.300
الشبكات المختلفة (الماء،الكهرباء،الؽاز928 )..،
953
32,90
3.301.690
التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافة و الرٌاضة 1207
954
1
100.070
118
الصحة و التجهٌزات االجتماعٌة
955
0,38
38.186
41
التوزٌع – النقل – المواصبلت
956
26,25
2.634.407
805
الـتـعـمـٌـر و اإلسـكان
4,44
445.882
82
 958/957المصالح التجارٌة و الصناعٌة

الــمـــجـــــمـــــــــوع

3931

10.036.110

% 100

المصدر :من إنجاز الباحثة بعد الفرز لمبلحق البرامج رقم 5( 18أ5-2ب )2لبلدٌات والٌة قسنطٌنة

عرفت هذه العملٌة إنجازات عدٌدة على مستوى كل القطاعات ،بالخصوص القطاعات األربعة :التجهٌز
المدرسً ،الشبكات ،الطرق و التعمٌر بتكلفة مالٌة باهظة وصلت معا ( 310 × 8.896.084دج )
ما ٌمثل نسبة (  ) % 88,64من إجمالً التكالٌؾ تستحوذ علٌه هذه القطاعات بٌنما النسبة المتبقة و
المقدرة بـ (  ) % 11,36تتوزع بٌن القطاعات األربعة المتبقٌة و هً :التجهٌز اإلداري ،الصحة ،النقل
و الصناعة ،تكالٌفها وصلت إلى (  310 × 1.140.026دج ) فقط.
خالصة القول :أن نفقات التجهٌز و االستثمار فً مٌزانٌات بلدٌات والٌة قسنطٌنة قد مست جمٌع
قطاعات التنمٌة المحلٌة و التً اختزلت فٌها -أي القطاعات -ما ٌمكن أن ٌشبع رؼبات المواطن البلدي.
إذا كان التجهٌز فً مٌزانٌات البلدٌة على هذه الصورة االجتماعٌة البحثة ،كٌؾ هو تسٌٌر ما تم إنجازه و
الحفاظ على المكتسبات التنموٌة فً مكتب اإلدارة البلدٌة الجزابرٌة؟.

383

ثانٌا -قـسم التـسٌٌر و التنمٌة المحلٌة:
 – Iنفقات التسٌٌر البلدي بمٌزانٌات بلدٌات قسنطٌنة :بلػ مجموع المبلػ المنفق فً قسم التسٌٌر
خبلل السنوات المالٌة  2001 – 2000 – 1999إلى  6.105.775.760دج أي بمتوسط قدر بـ
 2.035.258.586دج ،حٌث سجل ارتفاع متزاٌد لنفقات هذا القسم من سنة إلى أخرى ( الجدول
رقم:)114
جدول رقم114 :

السنة المالٌة
1999
2000
2001

تطور نفقات التسٌٌر البلدي فً والٌة قسنطٌنة

المبلػ المنفق (د.ج)
1.834.426.818
2.056.041.379
2.215.307.563

نسبة الزٌادة السنوٌة
/
% 12,08
% 7,75

المصدر :الحساب اإلداري لبلدٌات والٌة قسنطٌنة للسنوات المالٌة 2001-2000-1999

من  1,83ملٌار دج إلى  2,05ملٌار دج أي نسبة زٌادة قدرها  ،% 12,08ثم ٌرتفع المبلػ إلى 2,21
ملٌار دج لكن بوتٌرة أقل من األولى ( .) % 7,75
تمثل أهم نفقة تسٌٌر فً بلدٌة قسنطٌنة بمتوسط قدره  1,105ملٌار دج و هً تمثل نسبة  %54,30من
إجمالً نفقات قسم التسٌٌر فً بلدٌات الوالٌة (الجدول رقم .)115
جدول رقم115 :

الـبـلــدٌـة

نفقات التسٌٌر على مستوى بلدٌات والٌة قسنطٌنة لمتوسط السنوات .2001-2000-1999

نفقات قسم التسٌٌر متوسط السنوات ( ( ) 01/00/99دج )

قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

1.105.230.480
133.990.852
46.192.481
44.720.269
56.193.253
330.901.122
40.577.770
18.641.240
90.821.377
117.039.708
18.670.586
32.279.484

المــجمــوع

2.035.258.586

النسبة المبوٌة()%
54,30
6,58
2,27
2,19
2,76
16,26
1,99
0,91
4,46
5,75
0,91
1,58

100

المصدر :انطبلقا من الحسابات اإلدارٌة للبلدٌات للسنوات المالٌة .2001/2000/1999
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تلٌها بلدٌة الخروب بنسبة  % 16,26ممثلة لمبلػ أكثر من  330ملٌون دج ،فً حٌن نجد البلدٌات
األخرى ال تتجاوز الـ  % 7باستثناء بلدٌتً بنً حمٌدان و مسعود بوجرٌو بلؽت نفقات قسم التسٌٌر بها
على المستوى الوالبً بٌن البلدٌات نسبة .% 0,91
 -1 -Iطبٌعة نفقات قسم التسٌٌر :ورد فً الفصل األول من الباب الثالث نفقات قسم التسٌٌر حسب ما
حدده القانون البلدي  90/08فً مادته  ،160إآل أنه و باالطبلع على مدونة المٌزانٌة البلدٌة ،نجد نفقات
التسٌٌر محددة كما ٌلً:
جدول رقم116 :
الحساب le compte
اإلطار القدٌم اإلطار الجدٌد

طبٌعة نفقات قسم التسٌٌر البلدي كما حددتها مدونة البلدٌة

60
61

63

62

64

63

61

65

66

66

62

68

670
83
82

اســــم الـــحـســــاب
سلع و لوازم:تعرؾ بؤعباء االستهبلك تتمثل فً المصارٌؾ البلزمة لسٌر المصالح
البلدٌة من تؽذٌة ،ألبسة ،وقود و لوازم المدارس....إلخ
مصارٌف المستخدمٌنٌ :تضمن أجور الموظفٌن الدابمٌن و المتعاقدٌن و أعبابهم
االجتماعٌة.
ضرابب و رسوم :تدفع عن األجور و المرتبات و األمبلك العقارٌة.
مصارٌف على األمالك العقارٌة و المنقوالت :مخصصة لصٌانة أمبلكها العقارٌة منها
و المنقولة.
منح وإعاناتٌ :تمثل فً ما تمنحه البلدٌة من منح و جوابز و إعانات لمختلؾ الهٌبات
و مساعدات اجتماعٌة.
مصارٌف التسٌٌر العامٌ :تعلق بالنشاط الٌومً للبلدٌة كالمصارٌؾ المتعلقة بإبرام
العقود ،البرٌد ،لوازم المكاتب ،النقل ...،إلخ.
المساهمة فً صندوق الضمان :محددة بـ  % 2من حاصل اإلٌرادات الجبابٌة.
االقتطاع لقسم التجهٌز :هو الحساب المعروؾ بالتموٌل الذاتً فً قسم التجهٌز ،حٌث
ٌقتطع مبلػ معٌن ألجل تموٌل برامج البلدٌة للتنمٌة ،حٌث حددت هذه النسبة بـ % 10
فما فوق.
أعباء السنوات المالٌة السابقة :هً عجز السنوات المالٌة السابقة ،و كذلك هو خاص
بالنفقات التً تم االلتزام بها و لم تتم تصفٌتها.

إال أن نفقات التسٌٌر تختلؾ من باب إلى باب و من مادة إلى مادة و من حساب إلى حساب ،بل هناك
سٌطرة لنفقات دون أخرى ،حٌث نمٌزها حسب الجدول رقم (.)117
إذ من خبلل الجدول أسفلهٌ ،تضح تؽلب نفقات معٌنة دون أخرى و تستحوذ على النسب األعلى حٌث
نمٌز :نفقات المستخدمٌن بنسبة  ،% 38االقتطاع  ،% 24منح و مساعدات  % 21و أعباء االستهبلك
تقدر بـ .% 5
لذلك سنخص هذه األنواع بنوع من التفصٌل فً تحلٌلنا لنفقات قسم التسٌٌر.
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جدول رقم117 :

تباٌن فً نفقات التسٌٌر البلدي حسب األبواب لبلدٌات والٌة قسنطٌنة

المبلغ(متوسط السنوات ( )2001/00/99دج)

طبٌعة نفقات قسم التسٌٌر
أعباء االستهبلك
أجور العمال
مصارٌؾ األمبلك
االقتطاع
منح و مساعدات
أعباء مالٌة
مصارٌؾ التسٌٌر العام
أعباء استثنابٌة أخرى

152.619.447
760.840.499
109.342.903
489.513.129
424.416.514
761.051
46.749.519
51.015.524

الـمـجـمــوع

 2.035.258.586دج

النسبة المبوٌة )(%
%7
% 38
%5
% 24
% 21
%0
%2
%3

% 100

المصدر :تحلٌل خاص انطبلقا من الحسابات اإلدارٌة للبلدٌات للسنوات المالٌة  2001/2000/1999باالعتماد على قوانٌن
المحاسبة العمومٌة.

 -1-1 -Iسٌطرة كتلة األجور على نفقات التسٌٌر :إذا كانت نسبة نفقات المستخدمٌن قد بلؽت % 38
من إجمالً نفقات قسم التسٌٌر ،فإن كتلة األجور وحدها قد وصلت إلى نسبة  % 49,22من نفقات
التسٌٌر.
تحسب كتلة األجور بإتباع المعادلة التالٌة :الباب ( + )63/61المادة (100× )640/620
إجمالً نفقات التسٌٌر – مبلػ االقتطاع
و قد حددت النسبة القانونٌة لهذه الكتلة بـ  % 40من نفقات التسٌٌر ،و بتطبٌقنا للمعادلة السابقة الذكر
تحصلنا على النتابج الموضحة فً الجدول الموالً:
جدول رقم 118:كتلة أجور المستخدمٌن فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة لمتوسط السنوات المالٌة .2001-2000-1999

الـبـلـدٌــة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

مبلغ األجور المستخدمٌن ( دج)
523.231.861
29.252.016
14.672.679
20.709.533
11.788.260
69.862.200
14.127.696
7.320.357
19.321.043
31.131.660
7.417.961
12.005.228

نسبة كتلة األجور ( ) %
55,55
40,80
44,37
49,72
31,75
38,31
36,96
40,31
33,92
41,54
40,49
38,26

المـجمـوع

760.840.499

% 49722

المصدر :تحلٌل خاص انطبلقا من الحسابات اإلدارٌة للبلدٌات للسنوات المالٌة  2001/2000/1999باالعتماد على قوانٌن
المحاسبة العمومٌة.
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من مجموع  12بلدٌة فً والٌة قسنطٌنة 7 ،بلدٌات تجاوزت كتلة األجور فً تفقاتها النسبة القانونٌة
المحددة بـ (  ) % 40تتقدمها بلدٌة قسنطٌنة بنسبة  % 55,55تلٌها بلدٌة زٌؽود ٌوسؾ بنسبة
. % 44,37
بٌنما هناك  5بلدٌات تعرؾ كتلة األجور نسبة أقل من الحد القانونً ( الشكل ، ) 57إذ نسجل أضعؾ
كتلة فً بلدٌة دٌدوش مراد بـ . % 31,75
رؼم ذلك تبقى بلدٌات والٌة قسنطٌنة بعٌدة عن المعدل الوطنً لكتلة األجور المسجلة خبلل نفس الفترة
المدروسة حٌث وصلت النسبة الوطنٌة إلى .)1( % 56
شكل رقم57:

%
المعدل الوطنً = %56

60
50

=40%

40
30
20
10
0

 -2-1 -Iاالقتطاع ألجل التجهٌز مجهودات متواضعة :هً نفقة إجبارٌة على البلدٌات أن تختصم من
موارد التسٌٌر و تورده كمصدر تموٌلً ذاتً لمشارٌع التنمٌة البلدٌة ،حددها القانون بنسبة  % 10فؤكثر.
إآل أن الوضع المتحصل علٌه فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة ،قد أعطى صورة نوعا ما عن القدرة المالٌة
للبلدٌات( الجدول رقم  ،)119منها ما هو مشجع كحال بلدٌة حامة بوزٌان (  ،) % 46,5الخروب
(  ،) % 44,89أوالد رحمون ،عٌن سمارة و دٌدوش مراد بـ (  ) % 35,97 ( ،) % 37,28و
(  ) % 33,93على التوالً .فً حٌن نجد بلدٌة قسنطٌنة ال تتعدى النسبة بها الـ  .% 15كما اتسمت
بلدٌات أخرى بالوضع الضعٌؾ جدا و هو ما ٌعكس قدرتها المالٌة العاجزة هذه البلدٌات تكرر تصنٌفها
ضمن الفبات الضعٌفة جدا و هً :زٌؽود ٌوسؾ ،عٌن عبٌد ،بنً حمٌدان ،ابن زٌاد
……………………………………………………………………………………
( -)1فً دراسة صادرة عن وزارة الداخلٌة و الجماعات المحلٌة تخص إصبلح المنظومة المالٌة للبلدٌات.
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و مسعود بوجرٌو ،جمٌعها ال تتعدى الـ  % 7و هو ما ٌجعلها بعٌدة عن تحقٌق النسبة القانونٌة المقدرة بـ
( .) % 10
جدول رقم 119 :المبالػ المقتطعة من قسم التسٌٌر لبلدٌات قسنطٌنة لمتوسط السنوات .2001/2000/1999

الـبـلـدٌـة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

نسبة االقتطاع من نفقات التسٌٌر ( ) %
% 14,78
46,5
28,42
6,85
33,93
44,89
5,79
2,59
37,28
35,97
1,89
2,79

الـنسبة الوالبٌة

24705

 -3-1-Iالقطاع االجتماعً فً نفقات التسٌٌر له مكانة ممٌزةٌ :تعلق هذا األمر بالمنح و المساعدات
التً تمنحها البلدٌات لمختلؾ الهٌبات ،تتكون أساسا من منح و معونات ،مساعدات اجتماعٌة ،مساهمات
لفابدة الؽٌر ،منح و جوابز.
تعرؾ هذه النفقات أهمٌة كبٌرة من حٌث نسبة تموٌلها فً قسم التسٌٌر حسب ما وصلنا إلٌه فً تحلٌلنا:
إذ كل بلدٌات والٌة قسنطٌنة ( الجدول رقم ،)120وصلت نسبة نفقاتها فً هذا الباب إلى أزٌد من % 20
باستثناء بلدٌة زٌؽود ٌوسؾ التً لم تتجاوز نسبة النفقة لهذا الباب : % 16
جدول رقم 120:مبالػ نفقة المنح و المساعدات االجتماعٌة لبلدٌات قسنطٌنة لمتوسط السنوات .2001/2000/1999

الـبـلـدٌــة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

نسبة نفقة المنح و المساعدات ( ) %
26,27
20,75
21,64
15,44
30,77
39,31
32,34
20,29
25,92
26,24
28,89
30,65

النسبة الوالبٌة

27741
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كما نجد أن أهم منحة مقدمة من طرؾ بلدٌة الخروب (  ،) % 39,31تلٌها بلدٌة عٌن عبٌد
(  ،) % 32,34ثم ابن زٌاد و دٌدوش مراد على التوالً بـ (  ) % 30,65و (  ،) % 30,77أما
النسبة الوالبٌة فقد وصلت إلى ( .) % 27,41
تحظى الجمعٌات المدنٌة و الشبابٌة و الرٌاضٌة باألولوٌة فً حصولها على هذه المنحة و المساعدات
البلدٌة باعتبارها نفقة إجبارٌة على هذه األخٌرة حدد القانون نسبتها بٌن ( .) % 7 - % 3
 -4-1 -Iارتفاع فاتورة االستهالك فً البلدٌاتٌ :تضمن أعباء االستهبلك حسب مدونة المٌزانٌة من
مستحضرات صٌدالنٌة ،ألبسة ،تؽذٌة ،وقود ،محروقات ،لوازم لصٌانة البناٌات ،الطرق ،و العتاد إضافة
إلى اللوازم المدرسٌة و لوازم أخرى مختلفة.
قدرت نفقة هذا الباب بـ  % 9,61من إجمالً نفقات قسم التسٌٌر على المستوى الوالبً ،لكنه ٌرتفع إلى
 % 19,38فً بلدٌة بنً حمٌدان ،تلٌها بلدٌة حامة بوزٌان بـ  % 18,91ثم بلدٌتً دٌدوش مراد و
زٌؽود ٌوسؾ بـ  % 16,66و  % 15,44على التوالً.
فً حٌن تعرؾ بلدٌتا الخروب و عٌن عبٌد نسبا متقاربة و ضعٌفة مقارنة مع باقً البلدٌات ال تتجاوز الـ
 ،% 10كما تعرؾ بلدٌة قسنطٌنة أضعؾ نفقة إستهبلك فً هذا الباب.
و أثناء تحلٌلنا للمٌزانٌة ،إتضح أن أهم نفقة فً هذا الباب ٌعود أساسا إلى لوازم صٌانة الطرق البلدٌة و
البناٌات بالخصوص ،ثم صٌانة العتاد كما أن ارتفاع تكالٌؾ الخدمة و اللوازم ٌفسر ارتفاع نفقات هذا
الباب.
بٌنما نسجل ؼٌاب النفقة فً البابٌن الخاص باالقتراض أو اإلعانات المسددة و هذا راجع إلى ضعؾ
الضمان المقدم من طرؾ البلدٌات عند إقدامها على االقتراض و كذلك حل المإسسات االقتصادٌة البلدٌة
لتعرضها لئلفبلس.

 - IIنصٌب التنمٌة المحلٌة من نفقات قسم التسٌٌر من  1998إلى :2004
بلؽت نفقات التسٌٌر لبلدٌات والٌة قسنطٌنة لمجموع السنوات المالٌة  2004 – 1998مــبلـػ
 610 x 14 926,41دج مقـارنة مع نفقـات التجهٌـز و االستثمـار لنفـس الفتـرة و المقدر بــ
6

 610 x 9 555,13دج أي بحجم ) (1,56مرة أي فارق مالً بٌنهما وصل إلى 10 x 5 371,28
دج .

ؼٌر أن نفقات التسٌٌر باألقسام التً لها عبلقة بتسٌٌر شإون التنمٌة المحلٌة فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة ال
تمثل سوى نسبة (  )%24,93من النفقات اإلجمالٌة لقسم التسٌٌر لتنفق فٌه مبلػ  610 x 3 721,19دج
( أنظر للجدول رقم )121فً حٌن تذهب باقً النسبة من النفقات و المقدرة بـ  % 75,07نحو نفقات
أخرى مثل مصارٌؾ التسٌٌر العام ،أجور العمال و النواتج الضرٌبٌة... ،إلخ.
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جدول رقم121:

األقسام التً لها عبلقة بتسٌٌر التنمٌة المحلٌة فً البلدٌة

األقـسام التً لها عالقة بالتنمٌة

المبلغ (  10دج)
1 067,46
1 017,49
1 636,23
13 858,94
14 926,41

 %من نفقات التسٌٌر
7,15
6,82
10,96
75,07
100

%24,93

لــــوازم و ســلــــع
مـصـارٌؾ علـى األمــبلك
مـــنـــح و إعـانــات
األقـســـام األخـــــرى
النفقـات اإلجمالٌـة لقسم التسٌٌر

6

إذا األقسام التً لها عبلقة بتسٌٌر التنمٌة المحلٌة تتلخص فً  3أقسام فقط و هً حسب الجدول أعبله:
قسم لوازم و سلع الذي حاز على نسبة  % 7,15من نفقات قسم التسٌٌر ،قسم المصارٌؾ على األمبلك
و هو ضعٌؾ النسبة مقارنة مع سابقه  % 6,82و أخٌرا قسم المنح و اإلعانات و هو ٌمثل أحسن نسبة
بـ
. % 10,96
 -1- IIتطور األقسام خالل السنوات المالٌة  1998إلى  :2004من الشكل التالً ( رقم  ،)58نمٌز أن
األقسام التً لها عبلقة بالتنمٌة المحلٌة عرفت تطورا متباٌنا فٌما بٌنها و بٌن السنوات لكل منها:
شكل رقم58 :

حٌث نبلحظ أن قسم المنح و اإلعانات ٌمثل أكبر قٌمة مالٌة خبلل كل سنوات الدراسة ( ،)2004-1998
6

و قد عرؾ تطورا واضحا من السنة المالٌة  1998إلى  ،2001حٌث انتقل من المبلػ 10 x 176,90
دج إلى المبلػ  610 x 242,61دج ،لٌنخفض خبلل سنتٌن متتالٌتٌن  2003 -2002إلى قٌمة
 610 x 216,19دج و ٌعاود االرتفاع فً سنة  2004إلى مبلػ  610 x 367,37دج.
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أما قسم السلع و اللوازم فقد عرؾ هو اآلخر تطورا متذبذبا فً نفس الوتٌرة من  1998إلى سنة ،2001
حٌث انحصرت نفقاته فً هذه السنوات حول  610 x 140دج لٌنخفض سنة  2002إلى 10 x 130

6

دج ،و ٌعاود االرتفاع مرة أخرى خبلل سنتً  2003و  2004لٌنتقل خبللهما إلى  610 x 161دج ثم
إلى  610 x 199,47دج على التوالً.
ثم ٌؤتً فً األخٌر قسم المصارٌؾ على األمبلك الذي عرؾ تطورا بطٌبا جدا مقارنة مع القسمٌن
األخرٌن لكنه منتظم حٌث وصل إلى أكبر مبلػ نفقة فٌه سنة  2003و المقدر بـ  610 x 236,08دج
بٌنما كان سنة  1998فً حدود  610 x 85,18دج ،لٌشهد انخفاضا واضحا سنة  2004لتصل نفقته ما
قٌمته
 610 x 212,29دج.
 -2- IIنصٌب نفقات تسٌٌر التنمٌة المحلٌة :ثبلث أقسام فقط و المذكورة آنفا تنحصر فٌها نشاطات
التسٌٌر الخاصة بالتنمٌة المحلٌة.
لكن حتى هذه األخٌرة محصورة و بشكل ضٌق من مجموع إنفاق األقسام الثبلث ) (% 62,75و ال
تعرؾ إنفاقا كبٌرا سوى على مستوى قسم المنح و اإلعانات ( الجدول رقم  )122الذي ٌسٌطر فٌه بنسبة
) ،( % 89,41و ٌؤتً بعدها قسم اللوازم و السلع ،حٌث تحظى نفقات التنمٌة فٌه نسبة ) ( % 55,85
ثم قسم المصارٌؾ على األمبلك العقارٌة و المنقولة نسبة ضعٌفة ال تؤخذ سوى )( % 27,11
جدول رقم122 :

أقـسـام الـتـنمٌــة
لــوازم و ســلــع
المصـارٌؾ عـلى األمـبلك
مـنـح و إعــانــات

الــمــجــمـــوع

نـفـقـات تسٌٌــر التنمٌـة و نصٌبهــا.

6

المبلغ المنفق (  ) 10دج
596,21
275,86
1 462,98
2 335,06

 %من نفقات القسم األساسً
55,85
27,11
89,41
62,75

و بهذه النتٌجة سنعتمد علٌها فً ترتٌب تحلٌلنا للتنمٌة المحلٌة من حٌث التسٌٌر عبر األقسام الموضحة
فً الجدول و هذا على مستوى بلدٌات والٌة قسنطٌنة.
 -1-2- IIمنح و إعانات التنمٌة فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة :تجدر اإلشارة أن نفقات المنح و اإلعانات
فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة كانت تصرؾ بنسبة )  ( % 100منذ  1998إلى  ،2001حٌث تحدث
المفارقة سنة  ( 2002الشكل رقم  )59حٌث ٌنفصل جزء من مبالػ المنح و اإلعانات إلى مصارٌؾ
أخرى ؼٌر التنمٌة المحلٌة و ٌتطور بشكل سرٌع مقارنة مع ما هو مخصص للتنمٌة المحلٌة.
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شكل رقم59:

تتكون المنح و اإلعانات ذات البعد التنموي مثلما هو موضح فً الجدول الموالً:
جدول رقم123:

نفقة المنح و اإلعانات ذات البعد التنموي لبلدٌات قسنطٌنة من 1998إلى2004

طـبٌـــعـة اإلنـفــاق
منح و معونات
تشجٌع التنمٌة االقتصادٌة
منح و جوابز
منح لمختلؾ الهٌبات
مساعدات اجتماعٌة

الـمـبـلــــغ (دج)
104 654 907,22
3 299 961,71
19 500 868,36
729 783 312,41
605 741 459,63

النسبة المبوٌة ( ) %
7,15
0,23
1,33
49,88
41,40

الــمـجـمــــوع

1 462 980 509,35

% 100

ٌظهر لنا من الجدول أن المنح المقدمة لمختلؾ الهٌبات تؤخذ النصٌب األكبر ) ( % 49,88من نفقات
التنمٌة المحلٌة فً باب المنح و اإلعانات ،تلٌها المساعدات االجتماعٌة )  ( % 41,40و ألنهما ٌرتبطان
بالمإسسة المجتمعٌة مباشرة ( معوزٌن ،فقراء ،منظمات اجتماعٌة .)...،فمن هذا الباب تإكد البلدٌة
دورها االجتماعً فً مساعدة شرٌحة عرٌضة من مواطنٌها.
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لكن و كما هو واضح تشجٌع التنمٌة المحلٌة ( الجانب االقتصادي) ال ٌعرؾ اهتماما مطلقا من طرؾ
بلدٌات والٌة قسنطٌنة ،حٌث سجلنا نفقاته أثناء تحلٌلنا للوثابق المالٌة تنحصر فً سنوات 2000-1999
فً بلدٌة ابن بادٌس ،دٌدوش مراد  ،1998بنً حمٌدان  ،1998أوالد رحمون  ،1999-1998عٌن
سمارة  ،1998حٌث مبالؽها ال تتعدى الـ  10مبلٌٌن سنتٌم (الجدول فً الملحق ص .)82-77
أما المنح و الجوابز ،فتلك تخص ما تقدمه البلدٌة أثناء االحتفاالت الوطنٌة خاصة و تقدٌم جوابز لدورات
أو احتفالٌات أو تكرٌم....
أما على مستوى البلدٌات تتوزع نفقات المنح و اإلعانات بمجملها كما هو آت:
جدول رقم124:

حجم المنح و اإلعانات ذات البعد التنموي على مستوى بلدٌات قسنطٌنة للسنوات 2004-1998
3

البلدٌة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

المـبـلــػ ( 10دج )
896 951,97
61 762,94
29 758,25
18 017,84
62 875,31
163 222,04
25 164,50
32 995,47
66 094,75
65 163,57
31 273,28
9 700,52

النسبة المبوٌة )(%
61,31
4,22
2,03
1,23
4,30
11,16
1,72
2,26
4,52
4,45
2,14
0,66

الـمـجـمـوع

1 462 980,50

100

حٌث نسجل بعد بلدٌة قسنطٌنة المحتكرة على أكثر من )  ( % 60من اإلعانات المقدمة على مستوى
بلدٌات والٌة قسنطٌنة ،تؤتً بلدٌة الخروب بنسبة )  ( % 11,16ثم تتناقص هذه النسبة لتنحصر فً
قٌمة )  ( % 4فً كل من بلدٌتً دابرة الخروب و هما عٌن سمارة و أوالد رحمون و أٌضا دابرة حامة
بوزٌان ( خرٌطة رقم .) 48
بٌنما نبلحظ فً الدوابر األخرى الثبلث :عٌن عبٌد ،ابن زٌاد و زٌؽود ٌوسؾ  ،تتفق البلدٌات الصؽٌرة
فٌها حول نسبة المنح و اإلعانات التً تتمحور حول )  ،( % 2حٌن المقرات الربٌسٌة تعرؾ أضعؾ
النسب على مستوى الوالٌة لتصل إلى أدناها فً بلدٌة ابن زٌاد )  ( % 0,66فقط.
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خرٌطة رقم 48

بلدٌات والٌة قسنطٌنة :نسبة نفقات المنح و
اإلعانات ذات البعد التنموي

% 61,31
% 11,16
% 4,22 - % 4,52
% 2,03 - % 2,03
0

 32كم

% 0,66 - % 1,72
حُٜٔيٍ :حٗطالهخ ٖٓ حُـيٍ ٍٝهْ 391 ٙ 124

 -2-2- IIلوازم التنمٌة المحلٌة فً باب السلع و اللوازم:
تؤخذ اللوازم الموجهة لعملٌات تسٌٌر التنمٌة المحلٌة بنسبة )  ( % 55,85من األموال المنفقة فً باب
السلع و اللوازم لقسم التسٌٌر العام ،لكنها ال توافق معها فً اإلنفاق خبلل السنوات المالٌة 2004 1998
كما هو الحال فً باب المنح و اإلعانات.
حٌث نمٌز من خبلل (الشكل رقم  )60أن نفقات السلع و لوازم التنمٌة عرفت تطورا طفٌفا لها خبلل
األربع سنوات األولى :انتقلت من  610 x 64,67دج سنة  1998إلى  610 x 89,35دج سنة 2001
لكنها كانت ضعٌفة بالنسبة للنفقات العامة لهذا الباب خبلل نفس الفترة.
كما أنها تتعرض إلى نفس التؽٌرات فً الباب نفسه ،بحٌث انخفضت نفقات اللوازم و السلع من
 610 x 152,85دج سنة  2001إلى  610 x 130,9دج لتنخفض معها نفقات لوازم التنمٌة فً نفس
الفترة من  610 x 89,35دج إلى  610 x 76,35دج بعدما كانت متطورة خبلل الفترة الممتدة من
 1998إلى  2000رؼم تذبذب النفقات العامة فً باب اللوازم و السلع ،لٌعاود الصعود و بنفقات أكبر
خبلل سنتٌن الحقتٌن  2003و.2004
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شكل رقم60:

أما إذا تطرقنا إلى تحلٌل هذا القسم ( الباب) نجد نصٌب التنمٌة المحلٌة ٌتوزع كما ٌوضحه الجدول
الموالً
جدول رقم125:

نصٌب التنمٌة المحلٌة فً باب السلع واللوازم

سلع و لوازم التنمٌة المحلٌة
لـوازم لـصٌـانـة البناٌـات
لــوازم الـطــرق
لــوازم مــدرسـٌـة
لــوازم لـصـٌـانـة العتـاد

الــمـجـمــــوع

3

الـمــبـلــغ ( 10دج )
373 368,63
69 870,04
58 063,62
94 913,09
596 212,40

النسبة المبوٌة ) ( %
62,62
11,72
9,74
15,92
100

إن عملٌة متابعة صٌانة البناٌات من الضرورٌات األساسٌة للمحافظة على المحفظة العقارٌة ألي
مإسسة ،و أي تدخل طارئ ٌستوجب حشد اإلمكانات و اللوازم الضرورٌة الكفٌلة ألي ضرورة طاربة.
كما أن عملٌة الصٌانة بصفة عامة و إجرابها فً حٌنها على األمبلك ،تطٌل فً عمر األصول و تحافظ
علٌها و تجعلها صالحة لبلستخدام بحالة جٌدة و ألطول فترة ممكنة.
و هذا ما ٌفسر ارتفاع تكالٌؾ لوازم صٌانة البناٌات )  ( % 62,62نظرا لنوعٌتها و كلفتها فً السوق ،و
كذلك األمر بالنسبة للـوازم العتاد بمختلؾ أنواعه الذي ٌضمن السٌر الحسن لجمٌع أقسام التسٌٌر
)  ،( % 15,92فً حٌن تؤتً لوازم الطرق فً المرتبة الثالثة من حٌث حجم النفقات )  ( % 11,72و
اللوازم المدرسٌة )  ( % 9,74فهً ضعٌفة على عكس ما كنا قد وجدناه فً قسم التجهٌز و االستثمار.
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و تجدر اإلشارة أن تسٌٌر الشإون المدرسٌة تتشارك فٌه جمٌع اإلدارات التً لها عبلقة بهذا القطاع
( البلدٌة ،مدٌرٌة التربٌة ،ص.م.ج.م ،)..لذلك لوازمه ال تؤخذ أي تكلفة لدى البلدٌة لتوفر جهات أخرى
ترعى هذا القطاع.
 -1-2-2- IIاإلنفاق البلدي على لوازم الصٌانة:
أما المبالػ المنفقة للوازم صٌانة البناٌات و العتاد على مستوى البلدٌات و نسبة هذه النفقات من لوازم
التنمٌة المحلٌة على مستوى هذا الباب نوضحه فً الجدول الموالً:
جدول رقم 126:نفقة لوازم صٌانة البناٌات و العتاد على مستوى بلدٌات قسنطٌنة خبلل السنوات .2004 -1998

قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

تكلفة لوازم صٌانة
البناٌات ( 310دج )
264 434,28
21 155,71
3 530,98
20 164,48
5 504,65
28 459,64
5 123,35
1 619,31
4 030,48
13 504,26
1 484,48
4 356,93

74,54
49,25
35,36
70,10
33,67
40,59
49,97
32,75
23,62
42
51,64
73,43

الـمجـموع

373 368,63

62,62

الـبـلـدٌـة

)(%

تكلفة لوازم صٌانة
العتاد (  310دج )
29 148,84
8 210,29
3 956,58
4 713,14
5 777,99
18 071,48
2 851,72
2 635,24
7 544,83
9 896,92
1 182,87
923,14

8,22
19,11
39,63
16,39
35,23
25,77
27,81
53,30
44,22
30,78
41,15
15,21

94 913,09

15,92

)(%

مثلما جاء فً الجدول أعبله جمٌع بلدٌات والٌة قسنطٌنة ،أخذت تكالٌؾ لوازم صٌانة البناٌات نسبة
مهمة من نفقات اللوازم و السلع ذات البعد التنموي بها ،وصلت فً بلدٌة قسنطٌنة وحدها )( % 74,54
و بلدٌة ابن زٌاد )  ( % 73,43و فً بلدٌة مسعود بوجرٌو أخذت نفقة لوازم صٌانة البناٌات أكثر من
) .( % 50
كما تتقارب نسبة النفقة فً هذا العنصر فً أؼلب بلدٌات الوالٌة أضعفها كان فً بلدٌة أوالد رحمون
) . ( % 23,62
أما لوازم صٌانة العتاد فإن أعلى نسب نفقة لها نجدها فً البلدٌات الصؽٌرة الهامشٌة  :بنً حمٌدان
التً بلؽت تكالٌؾ اقتناء لوازم صٌانة العتاد النسبة األعلى فً نفقات السلع و لوازم التنمٌة المحلٌة بها و
أٌضا على مستوى بلدٌات الوالٌة وصلت إلى )  ،( % 53,30بلدٌة ابن بادٌس و مسعود بوجرٌو ثم
تنخفض فً بلدٌات مقر الدوابر إلى ؼاٌة بلدٌة قسنطٌنة األضعؾ نسبة فً الوالٌة )  ( % 8,22فقط.
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 -2-2-2- IIلوازم الطرق فً البلدٌات تعرف ضعف التكالٌف :بالرؼم من أهمٌة الطرقات إآل أن
تكالٌؾ لوازمها على مستوى بلدٌات الوالٌة ال ٌتجاوز فً معظمها نسبة الـ )  ،( % 15بل ٌنعدم تماما
فً بلدٌات أخرى كما هو واضح فً الجدول الموالً:
جدول رقم127:

نفقة لوازم الطرق لبلدٌات قسنطٌنة لسنوات 2004 -1998

الـبـلـدٌـة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

الـمجـموع

3

)(%
تكلفة لوازم الطرق ( 10دج )
12,07
42 828,02
11,01
4 731,18
16,03
1 600,74
0,14
39,00
1,03
168,00
21,24
14 894,82
4,27
438,11
0
0
2,96
505,22
14,51
4 64,51
0
0
0
0

69 870,04

11,72

فً بلدٌة الخروب بعد لوازم صٌانة البناٌات و العتاد ،للطرق نسبتها من النفقة )  ( % 21,24و هً
األكبر على مستوى بلدٌات والٌة قسنطٌنة ،فً حٌن نجدها ضعٌفة إلى منعدمة فً البلدٌات األخرى.
و بهذه األرقام نجد الجواب على ما ٌدور فً ذهن كل مواطن فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة ،لماذا الطرقات
و الشوارع بمستوى الرداءة ؟ و فً تدهور مستمر؟.
 -3-2- IIالتنمٌة المحلٌة فً باب المصارٌف على األمالك :تمٌزت حصة هذا القسم بالضعؾ
)  ( % 27,11إآل أنه خبلل تحلٌلنا لوثابق السنوات المالٌة لبلدٌات والٌة قسنطٌنة من  1998إلى 2004
(الشكل رقم  ،)61عرؾ تطورا ،فالنفقات العامة الخاصة بهذا الباب ارتفعت من  610 x 85,18دج سنة
 1998إلى  610 x 236,07دج سنة  2003لٌنخفض خبلل سنة  2004إلى  610 x 212,29دج و
ٌساٌره فً ذلك مصارٌؾ التنمٌة المحلٌة بشكل متواز.
ؼٌر أن إنخفاض نفقته فً السنة المالٌة  ،2004كانت كبٌرة تجاوزت الـ )  ( % 50من 10 x 105
دج سنة  2003إلى  610 x 40,99دج.
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6

شكل رقم61:

هذا القسم رؼم أهمٌته إال أنه ٌحظى بنفقات مالٌة ضعٌفة على مستوى بلدٌات والٌة قسنطٌنة ،و ٌتعلق
األمر هنا باألصول الثابتة و المتحركة و نفقات الحفاظ علٌها .تتكون مصارٌؾ األمبلك مما ٌلً:
جدول رقم128:

النفقات المختلفة لؤلمبلك ببلدٌات قسنطٌنة للسنوات 2004 - 1998

مـصـارٌـف األمـــالك
إٌــجار و أعـبـاء إٌـجـارٌــة
صٌانة و تصلٌحات فً المإسسات
اقتناء العتاد الصؽٌر و المعدات
قسط التؤمٌنات األمبلك العقارٌة و العتاد

الـــمــجـــمــــوع

3

المبلغ (  10دج )
74 276,98
86 538,65
53 993,97
61 058,48
275 868,10

النسبة المبوٌة ) ( %
26,92
31,37
19,57
22,13
27,11

ٌتمٌز التوزٌع بٌن فروع هذا القسم بالتوازن فً حصصه ،أهم نفقة تذهب لصٌانة و تصلٌحات فً
المإسسات بنسبة )  ، ( % 31,37ثم اإلٌجار و األعباء االٌجارٌة بنسبة )  ( ( %26,92شكل رقم .)62
أما اقتناء العتاد و المعدات تؤخذ النسبة األصؽرحٌث ال تتعدى ) .( % 20
ؼٌر أن الصورة الحقٌقٌة عبر بلدٌات والٌة قسنطٌنة مختلفة فً بعض منها و سنعرض األمر بكل
تفصٌل.
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شكل رقم62:

 -1 -3-2- IIصٌانة البناٌات و المإسساتٌ :حظى هذا القسم من الباب باألهمٌة على مستوى كل بلدٌات
والٌة قسنطٌنة .حٌث أخذت صٌانة و تصلٌحات فً المإسسات فً بلدٌة ابن زٌاد وحدها نسبة
) ( % 84من النفقتها الكلٌة المخصصة لهذا القسم ( الجدول رقم  ،)129لكن بلدٌة الخروب لم تنفق
سوى )  ( % 9,02ألجل الصٌانة ألنها تفضل نفقاتها أن تذهب لئلٌجار
جدول رقم129:

الـبـلـدٌـة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن ازٌاد

الـمجـموع

صٌانة البناٌات و المإسسات ببلدٌات قسنطٌنة للسنوات .2004 -1998
3

)(%
تكلفة صٌانة وتصلٌحات فً المإسسات ( 10دج )
29,11
17 904,03
32,65
4 473,22
72,64
3 597,67
55,99
4 398,56
63,12
2 622,46
9,02
9 616,57
25,60
2 205,90
43,09
2 572,25
46,38
10 935,79
73,72
20 779,30
46,33
1 947,08
84
5 485,76

27,11

275 868,10
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 -2 -3-2- IIاإلٌجار و األعباء المترتبة عنه :إذا تنفق بلدٌة الخروب نسبة )  ( % 59,29على
اإلٌجار و أعباءه فً حٌن أربع بلدٌات لم تنفق أموالها فً هذا القسم ( جدول رقم  )130و بلدٌات أخرى
ضعٌفة النفقة .
جدول رقم130:

اإلٌجار و أعباءه على بلدٌات قسنطٌنة للسنوات .2004 – 1998

الـبـلـدٌـة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن ازٌاد

تكلفة اإلٌجار و أعباء المترتبة عنه ( 10دج )
2,9
0
0
178,47
0
63 216,52
2 520,40
162,07
4 773,95
2 485,27
937,38
0

)(%
0,005
0
0
2,27
0
59,29
29,25
2,71
20,25
8,82
22,30
0

الـمجـموع

74 276,98

26,92

3

كما تجدر اإلشارة أن نفقات البلدٌات فً هذا القسم لم ٌكن لسنوات ممتالٌة من  1998إلى  2004بل كان
هناك تقطع فً النفقة من سنة و أخرى (الجدول فً الملحق ص  )82-77و سجلنا بلدٌتً الخروب و
دٌدوش مراد فقط من كانا ٌنفقان على اإلٌجار و أعباءه طٌلة هذه السنوات
 -3 -3-2- IIنفقة قسط التؤمٌنات على األمالك :هذه النفقة تعرؾ األهمٌة فً البلدٌات الكبرى و هو
حال بلدٌات مقر الدوابر و البلدٌات التوابع لبلدٌة قسنطٌنة خاصة منها بلدٌة الحامة ( الجدول رقم )131
التً تجاوزت بها نفقة التؤمٌنات على األمبلك الـ )  ( % 50التً بدأت فً إنفاقها سنة  ( 1999الجدول
فً الملحق ص .)82-77
كما تتمٌز البلدٌات الصؽٌرة مثل مسعود بوجرٌو ،بنً حمٌدان ،عٌن سمارة  ،..بعدم النفقة السنوٌة لهذا
التؤمٌن و هو ما ٌفسر ضعفها
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جدول رقم131:

التؤمٌن البلدي على أمبلكه فً قسنطٌنة للسنوات .2004 – 1998
3

الـبـلـدٌـة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن ازٌاد

تكلفة قسط التؤمٌنات على األمبلك ( 10دج )
19 032,62
7 289,07
0
1 570,37
763,94
25 731,91
2 676,45
1 869,43
388,11
859,21
169,48
707,85

)(%
30,95
53,21
0
19,99
18,39
24,13
31,07
31,31
1,65
3,05
4,03
10,84

الـمجـموع

61 058,48

22,13

 -4 -3-2- IIاقتناء العتاد الصغٌر و المعدات :آخر تفقة فً باب المصارٌؾ على األمبلك العقارٌة و
المنقوالت و أضعفها من حٌث النسبة التً استهلكها فً هذا القسم )  ( % 19,57لكنه ٌعرؾ استهبلك
مالً فً بلدٌات الوالٌة ( جدول رقم .)132
جدول رقم132 :

تكالٌؾ اقتناء بلدٌات قسنطٌنة للعتاد و المعدات للسنوات .2004 – 1998
3

الـبـلـدٌـة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن ازٌاد

تكلفة اقتناء العتاد و المعدات ( 10دج )
24 550,10
1 937,02
1 354,96
1 708,15
768,51
8 065,08
1 212,56
1 366,02
7 483,00
4 062,37
1 148,88
337,28

)(%
39,92
14,14
27,36
21,74
18,50
7,56
14,07
22,88
31,73
14,41
27,34
5,16

الـمجـمــوع

53 993,97

19,57

أهم استهبلك له كان ببلدٌة قسنطٌنة بـ )  ( % 39,92و أوالد رحمون بـ ) ( % 31,73
و توالت النسبة فً االنخفاض فً البلدٌات األخرى لٌصل إلى أضعفها فً بلدٌة ابن زٌاد ) .( % 5,16
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خبلصة تحلٌلنا لتسٌٌر التنمٌة المحلٌة فً قسم التسٌٌر بمٌزانٌات بلدٌات والٌة قسنطٌنة وإذا ما محونا
الفروع القسمٌة المنتمٌة إلٌها وجمعناها فٌما بٌنها وأعدنا تحلٌل المعطٌات نتحصل على النتابج التالٌة:
شكل رقم63:

أهم النفقات ذات بعد اجتماعً تضامنً ،منح لمختلؾ الهٌبات )  ( % 30ومساعدات اجتماعٌة ( % 25
) ثم تؤتً لوام صٌانة البناٌات بنسبة )  ( % 15,98ثم تؤتً النفقات األخرى وبنسب متقاربة فٌما بٌنها
ومحصورة بٌن ) . ( % 2 - % 5
وكما نبلحظ من (الشكل رقم  )63تشجٌع التنمٌة االقتصادٌة و رؼم تخصٌص المشرع مكانة لها فً
المدونة ،إال أنها ؼٌر موجودة فً حساب نفقات التسٌٌر واقعٌا.
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خـالصـة الـفـصـل:
ٌعرف تموٌل التنمٌة المحلٌة عبر مٌزانٌة بلدٌات والٌة قسنطٌنة بتعدد مصادر التموٌل حٌث خلصنا إلى
أن التموٌل المحلً الذاتً هو المسٌطر على تموٌل البرامج البلدٌة للتنمٌة فً قسم التجهٌز و
االستثمار بنسبة )  ( % 50,52و الباقً هو تموٌل خارجً أي نسبة )  ، ( % 49,48كما أن
تدخل الدولة فً تموٌل برامج البلدٌات كان بنسبة )  ( % 25,20وهذا عن طرٌق المخططات البلدٌة
للتنمٌة أما باقً النسبة توزع بٌن الوالٌة و الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة.
أما من حٌث القطاعات التنموٌة لكل نوع من التموٌل فنمٌز كاآلتً (جدول رقم :)133
 التموٌل البلدي ٌتجه نحو التجهٌزات االجتماعٌة و الصحٌة (  ،) 954قطاع الـنـقـل و
المواصالت (  ،) 955و قطاع التجهٌزات التجارٌة و الصناعٌة ( .) 958/957
جدول رقم133 :

المصادر المختلفة لتموٌل برامج البلدٌة و قطاعات التدخل لها فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة

التموٌل
الذاتً

رمز
القطاع

الــــقـطــــاع

950
951
952
953
954
955
956
/957
958

البناٌات و التجهٌزات اإلدارٌة
الطرق
الشبكات المختلفة(الماء ،الكهرباء ،الؽاز)..،
التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافٌة والرٌاضٌة
التجهٌزات الصحٌة واالجتماعٌة
التوزٌع – النقل  -المواصبلت
التعمٌر و اإلسكان
التجهٌز الصناعً والحرفً و السٌاحً
المصالح التجارٌة و الصناعٌة

تموٌل
الدولة

تموٌل ثنابً
( بلدٌة  +الدولة)

تموٌل مختلط

 تموٌل الدولةٌ :نفرد دابما بالقطاعات الحساسة ذات اإلحتٌاج الٌومً و هً قطاع
الشبكات( ،)952قطاع الطرق ( ،)951و ٌتعاون مع البلدٌة فً التجهٌز االداري ( )950و
التعمٌر ( )956ألنه من أصعب القطاعات و أثقلها كلفة من غٌرها.
 بٌنما تجتمع المصادر المختلفة فً قطاع التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافٌة و الرٌاضٌة ( ،) 953
باعتباره قطاع حساس جدا.
أما من حٌث طبٌعة العملٌات التدخلٌة فً القطاعات فنجد أنه ٌتمٌز كل حسب احتٌاجه و الجدول
الموالً (رقمٌ )134برز هذا االحتٌاج:
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جدول رقم134:

توزٌع العملٌات و تدخلها القطاعً فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة

القطاعات
الـعملٌــة

950

951

952

953

954

955

958/957 956

اقـتـنـاء العـقـــار
اقـتـنـاء الـعتـــاد
أصـبلحـات كـبــرى
أشـؽــال جـدٌـــدة
 عملٌة اقتناء العقار تبرز فً القطاع االداري ( )950و قطاع التعمٌر ()956
 عملٌة اقتناء العتاد تخص القطاع االداري ( )950و التجهٌزات المدرسٌة ،الثقافٌة و
الرٌاضٌة (.)953
 اإلصالحات الكبرى تتم على مستوى قطاعً الشبكات ( )952و المدارس (.)953
 و أخٌرا األشغال الجدٌدة تكون فً كل القطاعات باستثناء قطاع النقل ( )955و قطاع التجهٌز
الصناعً و التجاري( ،)958/957هذٌن القطاعٌن الوحٌدٌن اللذٌن ال ٌعرفان اهتماما معتبرا
من طرف بلدٌات والٌة قسنطٌنة.
 قطاعً المدارس ( )953و اإلدارة (ٌ )950سٌطران على أغلبٌة العملٌاتٌ ،لٌهما قطاعالتعمٌر( )956و الشبكات( )952و آخرها قطاع الطرق ( )951و قطاع التجهٌز االجتماعً (.)954
غٌر أنه نستخلص بروز سٌطرة اإلنفاق االجتماعً و اإلداري على تموٌالت قسم التجهٌز و االستثمار
وطبٌعة العملٌات التدخلٌة فٌها ترجح الكفة للتجهٌز و لٌس لالستثمار ،دلٌل ذلك غٌاب أي مجهود فً
القطاع االقتصادي من طرف جمٌع األطراف الممولة لهذه البرامج.
مما ٌجعل تموٌل التنمٌة المحلٌة فً والٌة قسنطٌنة تجهٌز اجتماعً و لٌس استثمار اقتصادي
انتاجً.
إذا كٌف نضمن االستثمار و قطف ثماره على المدى المتوسط و الطوٌل و كل االهتمام متوجه إلى
اإلنفاق االجتماعً ذو المدى القصٌر؟ !.
بالمقابل تعرف مٌزانٌات بلدٌات والٌة قسنطٌنة تطور مستمر ونمو النفقات عبر قسمً التسٌٌر و
التجهٌز ( الشكل رقم  ،)64إآل أن قسم التسٌٌر ٌعرف أكبر حجم إنفاق لتسٌٌر الشإون البلدٌة اإلدارٌة
منها و الخدمٌة.
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كما ٌوضح الشكل ضعف نفقات التجهٌز أمام نفقات التسٌٌر وتطوره بتطورها  -كما أنه تجدر اإلشارة
إلى نفقات مٌزانٌة البلدٌات تتؤثر باألحداث البلدٌة ،حٌث تنخفض تماما عند كل نهاٌة عهدة المجلس
الشعبً المنتخب ،و هو ما ٌبرر انخفاض النفقات فً سنة  ،2002نهاٌة عهدة أول مجلس ذو تعدد
حزبً.-
إآل أن حجم األموال المنفقة فً قسم التسٌٌر و التً لها عالقة بالتنمٌة المحلٌة تعرف إنفاقا محرجا
فهً ال تمثل أي تعبٌر أما حجم نفقات قسم التسٌٌر العام و عبر مختلف السنوات ( ) 2004 – 1998
بل تمٌز بالتطور البطًء جدا إن لم نقل محتشما.
كما أن اإلنفاق االجتماعً ٌسٌطر و بقوة فً نفقات التسٌٌر مثلما هو الحال فً قسم التجهٌز ،لٌعطً
لنا التحلٌل النهابً لمٌزانٌات بلدٌات قسنطٌنة أن التنمٌة المحلٌة بها هً الخدمة االجتماعٌة البحثة و
أن أي نشاط اقتصادي رغم ضرورته وتشرٌعه القانونً الذي ٌإكد الدور االقتصادي للبلدٌة قد غاب
من المقررات البلدٌة سواء فً التسٌٌر أو التجهٌز.
شكل رقم64 :

نهاٌة العهدة االنتخابٌة
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خـالصـة البـاب الثـالـث:
كما هو شابع فً الفلسفة العالمٌة على أن التموٌل المحلً لإلدارة المحلٌة فً دول العالم تعتمد
إلى حد كبٌر على المساعدات الخارجٌة ( المركزٌة ) لها مما ٌرهن االستقاللٌة المحلٌة ،و ٌهدد
مبدأ الالمركزٌة المحلٌة.
إال أن البلدٌة الجزابرٌة فً هذا الجانب قد تخطت هذه التبعٌة بسٌطرة المصدر الذاتً أو المورد
المحلً منه على المورد الخارجً ( المساعدات الخارجٌة ).
إذ بالتحلٌل المالً للموارد المالٌة لمٌزانٌات بلدٌات والٌة قسنطٌنة ،إتضح لنا:
 أن المورد الذاتً أو المحلً هو المسٌطر على االٌراد البلدي ،أساسه الجباٌة و معها األمالك واألموال الدورٌة ( المشكلة من الفابض المرحل و االقتطاع) لتشكل فً مجموعــــها نسبــــة ( %
)  60,74فً حٌن المساعدات الخارجٌة وصلت نسبتها )  ( % 37,15أما النسبة المتبقٌة و
هً )  ( % 2,11تؤتً من النواتج المالٌة و مصادر أخرى (الشكل رقم .)65
مما ٌظهر لنا من هذه النتابج وجود مغالطة شابعة عن ضعف الموارد المالٌة للبلدٌات و اعتمادها
المطلق على المساعدات الخارجٌة خاصة المركزٌة منها و هً حقٌقة لٌست خفٌة و لكن ضخمت
صورتها و قد نعٌدها أٌضا إلى تعدد قنوات المساعدة المركزٌة للبلدٌات مما ٌوحً أنها أهم مورد
تعتمد علٌه البلدٌات.
مما دفع الدولة بالخصوص إلى البحث عن حلول لدعم الموارد المالٌة البلدٌة خارج المساعدات
المركزٌة و محاولة إنعاش و تثمٌن موارد األمالك المحلٌة التً ضاعت أو ضٌعتها البلدٌات عن
قصد أو غٌر قصد منها.
لكنها تبقى خطوة مبكرة تنذر بها الدولة الجماعات المحلٌة أن االستقاللٌة المحلٌة مهددة و أن
تطبٌق مبدأ الالمركزٌة بات ٌبتعد عن المسار الذي ارتسمته لها مختلف التشرٌعات الوطنٌة من
مٌثاق الثورة إلى الدستور إلى قانون البلدي.
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شكل رقم65:

االٌرادات المالٌة البلدٌة
الجباٌة

األمبلك

% 39,95

% 4,35

األموال الدورٌة

المساعدات الخارجٌة

% 16,44

مصادر و نواتج مالٌة
% 2,11

% 37,15

% 60,74
مالحظة :النسب المحصل علٌها حسب المجموع الكلً للموارد

لكن على مستوى البلدٌات فإن مصادر تموٌل مٌزانٌات بلدٌات والٌة قسنطٌنة ٌتباٌن من بلدٌة إلى
أخرى ( خرٌطة رقم  ،)49حٌث نمٌز أربع فبات :
خرٌطة رقم 49

والٌة قستنطٌنة :مصادر تموٌل مٌزانٌات البلدٌات

تموٌل ذاتً
تموٌل خارجً
0

تموٌل ذاتً  /خارجً

ًْ 32

تموٌل خارجً /ذاتً
حُٜٔيٍ ٖٓ :حٗـخُ حُزخكؼش
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 فبة البلدٌات ذات التموٌل الذاتً :تتكون من بلدٌة قسنطٌنة حٌث تسٌطر الموارد الذاتٌة
بـ  % 82,13و دابرة الخروب بكل بلدٌاتها ،حٌث نمٌز هذه الدابرة بتقارب نسبة المورد الذاتً بها (
جدول رقم  ،)135ثم بلدٌة حامة بوزٌان بنسبة  % 66.80و أخٌرا بلدٌة ابن بادٌس التً تعرف
تحصٌل الموارد الذاتٌة بنسبة . % 59,83
جدول رقم135:

البلدٌة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

تـموٌـل التنمٌـة المحلٌـة فً بلدٌـات والٌة قسنطٌنـة

نسبة الموارد الذاتٌة )(%
82,13
66,80
59,83
47,62
51,28
77,53
37,53
26,39
71,59
78,94
21,96
23,89

نسبة الموارد الخارجٌة )(%
15,15
32,69
38,54
50,12
48,19
22,43
59,10
61,14
28,20
20,46
68,15
68,89

صنؾ التموٌل
ذاتً
ذاتً
ذاتً
خارجً  /ذاتً
ذاتً  /خارجً
ذاتً
خارجً
خارجً
ذاتً
ذاتً
خارجً
خارجً

 فبة البلدٌات ذات التموٌل الخارجً :حٌث تسٌطر المصادر الخارجٌة فً تموٌل المٌزانٌات
البلدٌة تتجاوز نسبة الــ  % 50و هً بلدٌات :عٌن عبٌد ،بلدٌة بنً حمٌدان و دابرة ابن زٌاد
ببلدٌتٌها ،إذ تصل نسبة التموٌل الخارجً فً الوالٌة أعاله فً هذه الدابرة.
 أما الفبة الثالثة و الرابعة تتكون على التوالً من بلدٌتا دٌدوش مراد و زٌغود ٌوسف اللتان
تتمٌزان بتقارب نسبتً التموٌل الذاتً و الخارجً ،حٌث تتجه بلدٌة دٌدوش مراد نحو التموٌل
الذاتً و زٌغود ٌوسف تتجه نحو التموٌل الخارجً.
و كما هو معلوم فإن الموارد الذاتٌة للمجموعة المحلٌة تتكون من الجباٌة و تحصٌل األمالك ،غٌر أن
فً بلدٌات والٌة قسنطٌنة تحصٌل موارد األمالك ٌعرف ضعفا كبٌرا فً تحصٌله ،إذ ال ٌتجاوز الــ %
 10و أحسنه كان فً بلدٌة زٌغود ٌوسف )  ( % 8,59و تلٌها بلدٌة عٌـن عبٌـد بـنسبـة ) ( % 8,09
( جدول رقم  )136و أضعفه فً بلدٌة أوالد رحمون والمقدر نسبتها بــ )  ( % 0,65التً تعرف
أحسن جباٌة على مستوى الوالٌة بعد بلدٌة قسنطٌنة.
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جدول رقم136:

البلدٌة
قسنطٌنة
حامة بوزٌان
ابن بادٌس
زٌؽود ٌوسؾ
دٌدوش مراد
الخروب
عٌن عبٌد
بنً حمٌدان
أوالد رحمون
عٌن سمارة
مسعود بوجرٌو
ابن زٌاد

الموارد المالٌة لمٌزانٌات بلدٌات والٌة قسنطٌنة

نسبة الموارد الجبابٌة )(%
52,47
34,99
32,01
25,28
22,71
33,48
15,79
7,32
41,30
30,59
9,14
11,34

نسبة موارد األمبلك )(%
3,20
3,46
6,17
8,59
6,02
7,97
8,09
4,40
0,65
2,13
3,46
5,75

أموال الفابض المرحل +االقتطاع
26,46
28,35
21,65
13,75
22,56
36,08
13,65
14,68
29,64
46,22
9,36
6,15

إٌراد األمالك رغم ضعف تحصٌله فً البلدٌات ،عرف نموا فً التحصٌل على مستوى والٌة قسنطٌنة
خالل السنوات الماضٌة ( شكل رقم  ،) 66حٌث انتقل من(  610 x 28,74دج) سنة  1990إلــى
(  610 x 120,18دج) سنة  ،1996لٌنخفض سنة  1997و ٌعاود اإلرتفاع فً التحصٌل من 1997
إلى  2001لٌصل إلى(  610 x 155,75دج).
شكل رقم66:
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أما من جانب قسم التجهٌز و االستثمار ،فنجد صورة أخرى تتراءا لنا و هً:
باستثناء البلدٌات :قسنطٌنة ،الخروب ،عٌن سمارة  ،حٌث وبحساب نسب تدخل كل مصدر تموٌلً فً
تموٌل البرامج البلدٌة للتنمٌة تحصلنا على الخرٌطة (رقم  )50الموالٌة:
خرٌطة رقم 50

بلدٌات والٌة قسنطٌنة :التموٌل المسٌطر فً تموٌل
البرامج البلدٌة للتنمٌة

تموٌل ذاتً
تموٌل الدولة
تموٌل مختلط
0

 32كم
حُٜٔيٍ ٖٓ :حٗـخُ حُزخكؼش

 بلدٌات ذات تموٌل محلً تتمثل فً بلدٌات :قسنطٌنة ،الخروب وعٌن سمارة هذه البلدٌات فاق
التموٌل الذاتً )  ( % 50و هً البلدٌات الوحٌدة التً تتوافق تموٌالتها إمكانٌاتها الذاتٌة،
إضافة إلى بلدٌة دٌدوش مراد التً ظهرت أنها تمول برامجها التنموٌة من مواردها الذاتٌة
أكثر من الخارجٌة.
 بلدٌات ذات تموٌل مختلط تتمثل فً بلدٌتً :حامة بوزٌان وعٌن عبٌد حٌث نسب تموٌل
المصادر كانت متقاربة لكنها لم تجاوز عتبة السٌطرة و نالحظ هنا أن بلدٌة حامة بوزٌان التً
بدت مواردها الذاتٌة أكبر من الخارجٌة لكنها تعرف تموٌل مختلط لبرامجها.
 بلدٌات تمول من الدولة :وتتمثل البلدٌات الهوامش :ابن بادٌس ،أوالد رحمون هاتٌن البلدٌتٌن
عرفتا تموٌل ذاتً لمٌزانٌتها لكنها تعتمد على الدولة فً تموٌل برامجها
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التنموٌة،إلى جانب بلدٌات زٌغود ٌوسف ،بنً حمٌدان ،مسعود بوجرٌو و ابن زٌاد أٌن كان تدخل
الدولة قد فاق الـ ) . ( % 50
وهنا ٌظهر أن مسؤلة توفر الموارد الذاتٌة ألجل تنمٌة محلٌة ٌفقد مصداقٌته فً بلدٌات والٌة
قسنطٌنة وهو حال بلدٌات حامة بوزٌان ،ابن بادٌس و أوالد رحمون.
أو كٌف نفسر اعتماد بلدٌة دٌدوش مراد على تموٌل التنمٌة المحلٌة على مواردها الذاتٌة رغم أنها
تعتمد على المصادر الخارجٌة بنسبة تفوق الـ ) !!! ( % 40؟؟؟.
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استنتاجات و اقتراحات
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استنتاجات و اقتراحات:
 – Iاستنتاجات:
تنتهج مختلؾ الدول نظام اإلدارة المحلٌة بهدؾ منح الجماعات البشرٌة المختلفة االستقبللٌة المحلٌة
فً تقرٌر شإونها المحلٌة ،إال أن هذه االستقبللٌة لٌست مطلقة و إنما تختلؾ درجتها من دولة إلى أخرى
و ذلك تبعا للظروؾ التارٌخٌة ،االجتماعٌة و السٌاسٌة التً تسود كل بلد.
و لقد عرفت الجزابر نظام اإلدارة المحلٌة منذ القدم ،فانتقلت من العهد العثمانً بنظام الحكم الذاتً إلى
عهد االستعمار الذي ؼٌر نموذج االستقبللٌة الذاتٌة إلى نظام إداري تابع للمركزٌة ،لتؤخذ الجزابر بعد
االستقبلل نفس المنهج الفرنسً.
فً ظل النموذج اإلداري الحالً ،و منذ 1967م المستمد أصوله من النموذج الٌوؼسبلفً و الفرنسً،
نتج النموذج الجزابري الخاص ،و الذي تتمتع فٌه السلطات المحلٌة باستقبللٌة عضوٌة تامة عن السلطة
المركزٌة من خبلل أعضاءها المنتخبٌن ،حٌث ال ٌوجد أي عضو ٌنتمً إلٌه معٌن من طرؾ المركزٌة.
بحٌث أن أؼلبٌة القرارات الصادرة من المجالس المحلٌة ،تخضع إلى التصدٌق الصرٌح من قبل السلطة
المركزٌة .ذلك أن عهد التعددٌة التً دخلت إلٌه البلدٌات لم تنضج فٌه األفكار بعد ،أٌن ٌصبح التؽٌر فً
الوجهة السٌاسٌة ٌخدم الصالح المحلً و ٌساهم باالشتراك الجماعً فً طرح أفكار و قرارات سلٌمة و
لٌس الوصول إلى منفذ مؽلق أٌن الصالح المحلً هو الضحٌة األولى.

 -)1-Iتؤكـٌــد دور الدولة التنموي:
إن اهتمام الدولة بالمستوى المحلً بدأ منذ السنوات األولى من االستقبلل ،حٌث برز لنا ذلك من خبلل
التدخبلت المختلفة لهذه األخٌرة فً عملٌة إرساء المشارٌع الهٌكلٌة الكبرى من بنى تحتٌة أساسٌة
( طرق ،مطارات ،موانا ،)...،منشآت اقتصادٌة ( الصناعات الثقٌلة ،االستخراجٌة ،التحوٌلٌة و  )..و
أٌضا مرافق اجتماعٌة كبرى ( جامعات ،مستشفٌات ،مخابر.)..،
كل هذا لم تستثنً الجماعات المحلٌة التً تمٌزت عملٌات التدخل بهـا بالمرحلٌة و النوعٌة ( البرامج
الخاصة للمناطق األكثر تضررا ،أقطاب صناعٌة للمدن الكبرى ،ثورة زراعٌة فً البلدٌات الرٌفٌة.)...،
بل فً كل مرحلة كانت الدولة تقوم بتكلٌؾ الجماعات اإلقلٌمٌة بمستوٌٌها ( الوالٌة و البلدٌة ) بوظابؾ و
مهام تنموٌة من أجل إشراكها فً عملٌة التنمٌة المحلٌة بصفة دابمة و أكثر مسإولٌة.
و لقد تجلى ذلك عبر مختلؾ النصوص القانونٌة التً أصدرتها فً  1990 ،1980 ،1967و .2011
منذ أن بدأت الدولة بتطبٌق المخطط البلدي للتنمٌة سنة  1974و الذي تعتبره القناة الربٌسٌة لتمرٌر
مساعداتها للبلدٌات فً انجاز البرامج التنموٌة بها ،اتسمت بالدٌمومة و التطور ( شكل رقم  ،)67حٌث
ٌبرز لنا هذا التطور المعتمد من طرؾ الدولة و المسجل فً قوانٌنها المالٌة منذ  1976بمبلػ
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 610 x 700,00دج إلى  610x 60 000,00دج سنة  2010أي على مشوار  36سنة ،تبلػ قٌمة
المساعدات ارتفاع قدره . % 8 471,43
شكل رقم67 :

تمٌزت السنوات األولى من تطبٌق المخطط البلدي للتنمٌة بالتطور البطا و الضعؾ ،تنحصر بٌن
( 610 x 1 340,00دج و  610 x 4 000دج) فً السبعٌنات و بٌن (  610 x 3 000دج –
 610 x 7 000دج) فً الفترة الممتدة بٌن  1980و  1989لتوازي تطبٌقها مع المخططات التنموٌة
الوطنٌة الكبرى التً انتهجتها الدولة الجزابرٌة آنذاك ( المخطط الرباعً الثانً ،المخططٌن الخماسٌٌن
األول و الثانً ) (الجدول فً الملحق ص .)88
مع بداٌة التسعٌنٌات ،سجلت المعونة المركزٌة للبلدٌات فً إطار المخططات البلدٌة للتنمٌة تطور
بمتوسط قدر بــ ( 610 x 16 015دج ) فً  10سنوات بمعدل زٌادة سنوٌة .% 14,36
كما تمٌزت هذه المساعدات بالتذبذب خبلل الفترة الممتدة بٌن  1990إلى ( 1994جدول رقم )137
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نسبة الزٌادة السنوٌة العتمادات الــ  P.C.Dضمن مٌزانٌات الدولة

جدول رقم137 :

نسبة الزٌادة السنوٌة
لبلعتمادات المالٌة )(%

السنوات
المالٌة

المخطط
الرباعً
الثانً
المخططٌن الخماسٌٌن األول و الثانً

1993

27,27

مرحلة األزمة
الوطنٌة و حل
المجالس
المنتخبة

1990
1991
1992

14,29
6,25
29,41

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

34,29
-4,26
8,33
6,92
-16,07
37,14
54,17
8,11
5
-15,13
-7,42
29,70

2007

146,96

2008
2009
2010

-29,04
26,67
-36,84

2011

-

مجالس محلٌة ذات تعددٌة حزبٌة

1989

23,89

السنوات
المالٌة

تسٌٌر
البلدٌات
بالنٌابة عن
طرٌق
األمناء
العامون

1976-1975
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

- 47,76
177,43
84,85
- 29,81
26,98
33,75
-95,33
2 925
-10,74
27,78
/
-20,29
2,73

نسبة الزٌادة السنوٌة
لبلعتمادات المالٌة )(%

المصدر :انطبلقا من القوانٌن المالٌة للسنوات من  1975إلى 2011

خبلل الفترة الممتدة بٌن  1993و  1994و التً وصلت نسبة الزٌادة السنوٌة إلى  % 34,29فقط ،ثم
تنخفض إلى ) (% - 4,26خبلل السنة الموالٌة و هً  1995لٌصل أكبر انخفاض لها بٌن سنة – 1997
 1998نسبة )ٌ ،(% - 16,07رجع ذلك إلى ما كانت تعٌشه الببلد و الجماعات المحلٌة بالخصوص.
حٌث حلت المجالس المنتخبة سنة  1993و أوكل تسٌٌر الشإون البلدٌة إلى موظفٌن منتدبٌن و هم األمناء
العامون كمرحلة مإقتة إلى ؼاٌة  1998سنة تنصٌب أول مجالس محلٌة منتخبة ذات تعددٌة حزبٌة التً
باشرت مهامها وفق ما جاء به قانون البلدٌة .90-08
رؼم هذا استمرت الدولة فً ضخ األموال إلنجاز مشارٌع باسم المخططات البلدٌة للتنمٌة )(P.C.D
رؼبة منها توفٌر ما ٌمكن أن ٌمتص ؼضب المجتمعات المحلٌة و ضمان أدنى خدمة له خاصة و أن
فترة التسعٌنٌات قد تعرضت أؼلب الممتلكات و المنشآت البلدٌة للتخرٌب و التدمٌر مما أوعز احتٌاجات
المواطنٌن لها.
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و بمجا المجالس المحلٌة ذات التعددٌة الحزبٌة (  ،) 1998ارتفعت معها نسبة التموٌل لبرامج الــ
 P.C.Dسنة بعد أخرى لٌسجل سنة  2007قفزة نوعٌة فً المساعدات  610 x 105 700دج أي ما
ٌمثل نسبة ) (% 146,96لٌعاود فً التذبذب لكن بقٌم أكبر.

 -)2-Iالتخطٌط للتنمٌة المحلٌة فً مٌزانٌة البلدٌة الجزابرٌة:
ٌ مر تخطٌط برامج التنمٌة المحلٌة فً مٌزانٌة البلدٌة الجزابرٌة بمراحل مختلفة ،تبدأ من تحدٌد
الحاجة المجتمعٌة حسب األولوٌةٌ ،ضعها المجلس الشعبً البلدي على طاولة اهتماماته ،بحٌث
تكون هذه الحاجة ال تتعارض مع السٌاسة الوطنٌة للتنمٌة ( المخطط الوطنً للتنمٌة).
ٌ قوم المجلس البلدي بحصر االحتٌاجات بتخطٌط و برمجة مشارٌع الستٌفاءها على الواقع و ٌقوم
بارسالها للهٌبات الوصٌة ( الشكل  )68الدابرة ثم الوالٌة ،هذه األخٌرة تقوم بدورها برفعها لدى
السلطات المركزٌة بعد أن تكون قد قامت هً األخرى بدراسة المشارٌع المقترحة على مستواها.
بالمقابل تكون البلدٌة قد برمجت مشارٌع أخرى و وضعتها لدى الهٌبات الوصٌة األخرى الكفٌلة
بتموٌلها كالوالٌة و الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة ،إضافة إلى تموٌلها الشخصً لبرامج
أخرى.
 عندما تتلقى البلدٌة من الجهات المختلفة الممولة لمشارٌعها بالقبول ،تقوم بوضع برنامج مالً
لجمٌع البرامج التنموٌة فً مٌزانٌة البلدٌة لتتم بعدها تجسٌد المشارٌع مٌدانٌا بمعٌة الهٌبات
الوصٌة التً تقوم بممارسة الوصاٌة التقنٌة و المالٌة على البلدٌة حفاظا منها على السبلمة المالٌة
و التقنٌة و الفنٌة للمشارٌع التنموٌة.
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شكل رقم68:

حُٔوط ٢حُ٢٘١ٞ
ُِظ٘ٔ٤ش

حُيُٝش

حُــظــ٘ــٔـ٤ــــن

طلي٣ي حُلخؿش

حُ٤ٜجش
حُ٤ٛٞش

طوط ٝ ٢٤رَٓـش

طَؿٔش ػِٛ ٠ؼ٤ي حُِٔ٤حٗ٤ش حُزِي٣ش

هــــَٝ

اػــخٗـــش
حُـــيُٝـــش

حُٜ٘يٝم حُٔ٘ظَى
F.C.C.L

ٝال٣ش

طـــٔـــ٣ٞـَ
ًحطــــ٢

َٓحهزش طو٘٤ش
ٓ ٝخُ٤ش

طـٔ٤ي حَُٔ٘ٝع  ٝط٘لٌٙ٤

مراحل تخطٌط و تموٌل البرامج البلدي للتنمٌة
المصدر :من إنجاز الباحثة
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لكن لو جبنا و تفحصنا فً الحقٌبة المالٌة للبلدٌة الجزابرٌة و التً كانت بلدٌات والٌة قسنطٌنة نموذجا
لها نجدها تتباٌن بٌن مصادر تموٌلها من جهة و مجاالت إنفاقها من جهة ثانٌة.
 -)3-Iالمٌزانٌة البلدٌة و التنمٌة المحلٌة :تتكون قنوات تموٌل مٌزانٌة البلدٌة الجزابرٌة بسٌطرة
الجباٌة و الضرابب بنسبة ) (% 80و هً نسبة مطلقة بٌنما توزع النسبة المتبقٌة ) (% 20بٌن
المساعدات الخارجٌة و األمبلك و مصادر أخرى ( شكل رقم  ،)69لكن القروض و الهبات و الوصاٌا
تمثل مصادر جافة إذ لم نسجل هذٌن المصدرٌن عند تحلٌلنا لوثابق مٌزانٌة بلدٌات والٌة قسنطٌنة.
شكل رقم69 :

إٌرادات ونفقات مٌزانٌة البلدٌة الجزابرٌة

% 80

% 49,22

اٌّغبػذاد
اٌخبسع١خ

اٌّغبػذاد
االعزّبػ١خ

%9
% 27,41
األِالن
%7

طَٔ٣ٞ
حُِٔ٤حٗ٤ش
حُزِي٣ش

ِظبس٠ف
األِالن
%5

ِظبدس
أخشٜ

رغ١١ش ػبَ

%4

% 8,37

لـــــغـــُ اٌــزـغـــ١١ـــــش ( ِٕٙ % 25ب ِٛعـٗ ٌـزغ١ـ١ش اٌـزّٕـ١خ )

اٌغجب٠خ

رغ١١ش اٌّٛاسد
اٌجشش٠خ اٌجٍذ٠خ

لشٚع
االلزطبع ألعً
اٌزغ١ٙض  ٚاالعزضّبس

%0

% 20 - % 10
٘جبد ٚ
ٚطب٠ب

المصدر :إنجاز الباحثة

%0
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فً حٌن تتكون نفقات هذه المٌزانٌة من قطاعات مختلفة ،تمثل الموارد البشرٌة أهم قطاع ٌستهلك
األموال ( أجور الموظفٌن و شإونهم االجتماعٌة ) .بٌنما ٌؤخذ تسٌٌر أمور التنمٌة المحلٌة من نفقات
التسٌٌر كلها نسبته تصل إلى ) (% 25فقط و تقتطع ألجل التجهٌز بٌن ) (% 10و ).( %20
و بعملٌة حسابٌة بسٌطة :نجد أن ما تؤخذه التنمٌة المحلٌة من مٌزانٌة البلدٌة الجزابرٌة ( بلدٌات والٌة
قسنطٌنة نموذجا) بٌن قسم التسٌٌر و قسم التجهٌز و االستثمار هو )  ( % 45 - % 35فقط و تذهب باقً
النسبة و المتراوحة بٌن )  ( % 65 - % 55إلى الشإون االدارٌة البلدٌة البحثة.
و هو ما ٌخالؾ هدؾ وجوذها و القاضً باالهتمام بشإون و احتٌاجات سكان البلدٌة و تطوٌر االطار
المعٌشً لهم ،ؼٌر أن األرقام تشٌر إلى أنها مإسسة عمومٌة ؼٌر اقتصادٌة و ؼٌر مربحة ،نشاطاتها
التنموٌة تنحصر فً أداء الواجب االجتماعً إلى جانب التسٌٌر الداخلً كمإسسة قابمة ألجل ذاتها لٌس
إآل.
أما المجهودات البلدٌة فً مجال التنمٌة المحلٌة بالنسبة لها و امكانٌاتها المالٌة ٌمكن تلخٌصها فً الجدول
الموالً ( رقم  ،)138و الذي استخلصناه انطبلقا من الخرٌطتٌن رقم  48و : 49
جدول رقم138 :

مجهودات بلدٌات والٌة قسنطٌنة فً التنمٌة المحلٌة

الــبـلـدٌـــات الـمـعـنـٌــة

صـفـة الـبـلـدٌـة
بلدٌة مكتفٌة

قسنطٌنة – الخروب و عٌن سمارة

بلدٌة كسولة

حامة بوزٌان ،ابن بادٌس و أوالد رحمون.

بلدٌة مجتهدة

عٌن عبٌد و دٌدوش مراد

بلدٌات ضعٌفة

مسعود بو جرٌو ،ابن زٌاد ،بنً حمٌدان و زٌؽود ٌوسؾ

 البلدٌة المكتفٌة :هً البلدٌة التً تعرؾ سٌطرة الموارد الذاتٌة فً االٌرادات و نفقات التنمٌة
المحلٌة.
 البلدٌة الكسولة :هً بلدٌة تعرؾ موارد مالٌة معتبرة ،لكنها فً تموٌل التنمٌة المحلٌة ( برامج
التنمٌة البلدٌة) ،تعتمد أكثر على التموٌل الخارجً.
 البلدٌة المجتهدة :بلدٌة مواردها المالٌة ذات مصدر مختلط ،أي ضعؾ المورد المحلً بعض
الشا و تتلقى مساعدات معتبرة ،لكنها فً تموٌلها لمشارٌعها التنموٌة تقتطع مبالػ معتبرة إلنجاح
المهمة التنموٌة.
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 البلدٌة الضعٌفة :و هً البلدٌة التً تعرؾ تموٌل خارجً لمٌزانٌتها و لنفقات التنمٌة المحلٌة،
فهً ال تملك الموارد الكافٌة و ال تستطٌع أن تنفق فً تموٌل البرامج التنموٌة.
إذن هذه األشكال األربعة التً ٌمكن أن تكون علٌها البلدٌة الجزابرٌة و التً كانت بلدٌات والٌة قسنطٌنة
نموذجا لها بٌن القوٌة و الضعٌفة و المجتهدة و الكسولة و التً كان للتموٌل المحلً دورا أساسٌا و
الوقود الحقٌقً لتحرٌك عجلة التنمٌة المحلٌة بها ( البلدٌة الضعٌفة و المجتهدة ).
فً حٌن توفره ال ٌعنً وجود تنمٌة حقٌقٌة نشطة و هو الحال فً ( البلدٌة الكسولة ).
إذن االستنتاج الذي نصل إلٌه من هذا العمل المتواضع هو:
أن إشكالٌة التموٌل المحلً للتنمٌة المحلٌة هً معضلة حقٌقٌة ألي بلدٌة – بل هو مشكل عالمً – ترٌد
حقٌقة الوصول إلى تحقٌق رؼبات و مطالب مجتمعاتها المحلٌة و أنها تإثر على استقبللٌتها المالٌة.
كما أن المساعدات المركزٌة تبقى قابمة مهما تؽٌرت النظم و تؽٌر التوجه السٌاسً للدولة و مهما كانت
طبٌعة البلدٌة حضرٌة كبرى أو رٌفٌة صؽرى ،فهذه المساعدات تدخل تحت ؼطاء الحماٌة االجتماعٌة
للدولة التً هً الوحٌدة الكفٌلة بضمانها نظرا لقوتها المالٌة و االقتصادٌة و القانونٌة التً تتمتع بها.
 -IIاالقــتـراحـات :من خبلل ما توصلنا إلٌه ،نقترح بعض األفكار فً النقاط التالٌة:
 -)1أن تجري الوالٌة عقد نجاعة لفابدة البلدٌات التً تعانً عجزا متواصبل ،و ذلك من أجل إٌجاد
أسباب الخلل و وضع بلدٌات الوالٌة على الطرٌق الصحٌح و الصحً فً تسٌٌر أمورها المحلٌة و
النهوض بمجالها و اللحاق بالركب التنموي المحلً.
 -)2إبرام معاهدات بٌن البلدٌات ،كؤن تستثمر البلدٌات الؽنٌة على مجال البلدٌات الفقٌرة و إحداث
استثمار اقتصادي أو خدمً لفابدة الطرفٌن و لسكانهما مثل:
* النقل ،الصناعات الصؽٌرة،
* استثمار  E.N.S.E.J.فً بعض البلدٌات :أي نقل المشارٌع المعروضة من طرؾ الشباب ،إلى مجال
بلدٌات ٌمكن أن توفر لهم أسباب النجاح و حتى االستفادة من تحفٌزات و تشجٌعات :مثل عدم الخضوع
للضرٌبة ،توفٌر الماء ،الكهرباء ،الؽاز بؤثمان رخٌصة ،بمعنى آخر كل ما ٌشجع على االستثمار
المحلً...
 -)3دخول الجماعات المحلٌة فً شراكة اقتصادٌة مع القطاع الخاص فً مجاالت ،تكون فٌه الطرؾ
المسٌطر على  % 50من المساهمات ،حتى تضمن الربح األكٌد .أو الدخول فً خصخصة بعض
المرافق و الخدمات البلدٌة و التً من العوامل األساسٌة فً خصخصة الخدمات :قابلٌة الخدمة
للخصخصة ،إذ ٌجب أن تكون للخدمات و المنتجات قٌمة تجارٌة ،حتى تكون جذابة للقطاع الخاص.
 -)4تطوٌر السٌاحة خاصة و أن هناك العدٌد من المشارٌع التً تقام حالٌا فً الوالٌة تدعم هذا النشاط:
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* البحث عن طرٌقة للتكامل السٌاحً بٌن بلدٌات الوالٌة كمحاولة خلق أنشطة سٌاحٌة فً بلدٌات ال
تتوفر على السٌاحة تكون مكملة لما هو موجود فً البلدٌات السٌاحٌة المجاورة.
* رسم خرٌطة تموقع سٌاحً ٌعنً نقاط التقاء بٌن مختلؾ منشآت السٌاحة فً الوالٌة و كٌفٌة خلق شبكة
تجهٌزات سٌاحٌة ،تشارك فٌها كل بلدٌات الوالٌة .فمهما افتقرت البلدٌة ؼلى معالم سٌاحٌة فتوفرها على
منشآت و تجهٌزات تضمن لها المشاركة فً التنمٌة السٌاحٌة .مثال ذلك اكتشاؾ آثار رومانٌة فً بلدٌة
عٌن عبٌدٌ ،عتبر مكسب جدٌد للثروة السٌاحٌة للوالٌة ،بل نقطة اٌجابٌة تسمح بتمدٌد الشبكة السٌاحٌة الى
أبعد نقطة فً الوالٌة
 -)5ال ٌمكن التفكٌر فً إعطاء استقبللٌة أكثر للبلدٌات بقدر ما هً علٌه اآلن ،نظرا إلى عدم النضج
اإلداري و تقدٌر حجم المسإولٌة الموكلة للمنتخبٌن و كل العاملٌن فً الجماعات المحلٌة .فإذا كان
الوضع الحالً متردي و مشوب بمخالفات قانونٌة و تبذٌر للمال العام ،رؼم الوصاٌة المشددة ،فما بال لو
أعطٌت االستقبللٌة الكبرى ستكون النتابج سٌبة.
لذلك ٌجب ترسٌخ مبدأ:
 الحكم الراشد.
 الثقافٌة المدنٌة و اإلدارٌة للمواطنٌن.
 الدٌمقراطٌة.
 الشفافٌة.
 توضٌح القوانٌن و االبتعاد قدر اإلمكان عن الؽموض.
 -)6انجاز مدونة مفصلة تخص البلدٌات دون استثناء و دون اعتبار كما هو حالٌا ( اإلطار القدٌم و
الجدٌد لمدونات المٌزانٌة للبلدٌات).
* التحرٌر المفصل لجمٌع النفقات و اإلٌرادات.
* تمرٌر القابمٌن على المٌزانٌة من أمر و صرؾ و رقابة أمام لجنة تحلٌؾ ألجل دعم الضمٌر المهنً
بحجم المسإولٌة.
* معاقبة كل المخالفٌن من منتخبٌن و الموظفٌن باإلقصاء للتبلعب بالمال العام.
 -)7رفع حجم المال المقتطع ألكثر من  % 10بالنسبة للبلدٌات الكبرى و تحدٌدها بمرسوم قانونً ٌنشر
فً الجرٌدة الرسمٌة.
 -)8إجبار البلدٌات على االستثمار االقتصادي و لو تدرٌجٌا بصفة قانونٌة حتى تضمن وجود مورد
مالً من النشاط االستثماري للبلدٌات.
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 -)9وضع لجان مختصة وطنٌة على مستوى الوالٌات تكون محاٌدة و محلفة ،تضمن متابعة االنجازات
االستثمارٌة االقتصادٌة و محاولة الرقابة دون التدخل فً شإونها و مساعدتها وقت اللزوم حتى تضمن
بقاءها و مردودٌتها.
 -)10عدم ترك اإلدارة المحلٌة دون مرافقة من طرؾ المركزٌة ،خاصة و أن الجزابر تمر بمرحلة جد
حساسةٌ ،فتقد الموظؾ فً اإلدارة إلى اتصاله بالواقع المحلً و الوطنً و الدولً .و شرح المفاهٌم
الجدٌدة لئلدارة الناجعة ( تكوٌن جدٌد للموظفٌن بشرح األسالٌب الجدٌدة لئلدارة الناجعة ،لمحاولة
الخروج من التفكٌر البالً و القدٌم و البٌروقراطٌة ؼٌر المجدٌة و ؼٌر النافعة و نشر روح التفاهم و
المفاهمة و التفتح على العالم الجدٌد :الحكم الرشٌد).
 -)11إنشاء هٌبة الخدمات العامة هدفها مساعدة البلدٌات فً مفاوضات العقود للتؽلب على مشكل عدم
قدرة البلدٌة فً التعامل مع القطاع الخاص ،الذي كثٌرا ما تمٌزت عقود االمتٌاز بالرشاوى و ضعؾ
الخدمة للمواطن.
 -)12إقرار خماسٌة المخطط البلدي للتنمٌة الممولة من طرؾ الدولة للبلدٌات( ،)P.C.Dالسإال
المطروح :لماذا ال نحاور المجتمع المحلً بكل فباته و مكوناته لوضع رزنامة احتٌاجاته و عكسها
بالمشارٌع و جعل المنتخبٌن ،أشخاص ٌحاولون انجاز أكبر لهذه االحتٌاجات و لٌس الطلب منهم التفكٌر
ما هً المشارٌع التً ٌحتاجها السكان .فمنتخبو المجالس البلدٌة هم نواب المجتمع البلدي فً تسٌٌر
أمورهم و تحقٌق مطالبهم و لٌسوا عقوال مفكرة بدٌلة عنهم ،بحٌث هناك ما خفً عنهم و إذا ما شاوروا
األطراؾ الفاعلة أو الشركاء فً المجتمع ،نستطٌع أن نمنح ألقل حظا بإبداء آرابهم و طرح همومهم.
لماذا ال تكون هناك محاولة إلعداد مخطط تنمٌة محلً للمجتمع البلدي ( أجندة  ) 21و تسطٌرها فً
وثٌقة ٌصادق علٌها المجتمع و المنتخبون أناس ٌشرعون فً تطبٌق ما جاءت به األجندة ألنها الوحٌدة
التً ترسم الصورة المستقبلٌة للبلدٌة بمنظار المجتمع المحلً و لٌس بمنظار المنتخبٌن.
هذه األجندة تسمح بتداول أناس فً تطبٌقها و لٌس مجًء كل مجلس ببرامجه ،للحد من الفوضى و
توضٌح الرإٌة لمسار التنمٌة للوصول إلى مستقبل مشرق.
فإن كان لكل حزب ببرنامجه و أمام تعدد التوجهات ،فعلى المجلس البلدي المنتخب بالتعددٌة أن ٌحقق
برنامج المجتمع ( أجندة  ) 21و نجاحه ٌعنً قدرته على تحقٌق و تطبٌق و إنجاز ما جاء به مشروع
المجتمع و مدى تقدم العملٌات التنموٌة و بالتالً التداول على اإلدارة المحلٌة ٌمنح الفرصة لتحقٌق هذا
المشروع ولٌس اإلتٌان فً كل مرة بمشارٌع من مخٌلة األحزاب و طرحها كاحتٌاجات السكان ،خاصة و
أن هناك صورة جامدة ،بحٌث لم تحقق تنمٌة محلٌة محسوسة و ضٌاعها و ضٌاع األموال حول مشارٌع
نعتبرها روتٌنٌة و عدم وجود قفزات نوعٌة لبلنجازات .نتٌجة لكل ذلك ،بات المواطن رافضا و ساخطا
على وضعه الذي ٌزداد تردٌا.
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شكل رقم :70

1992

أؿ٘يس  21حُؼخُٔ٤ش

1994

2002

أؿ٘يس  21حُٔظٓٞط٤ش

حُظوَ َ٣حَُُٝ٘ٔ ٢٘١ٞع
أؿ٘يس  21حُ٤٘١ٞش

ٓ٘ش ؟؟؟؟؟؟

أؿ٘يس  21حُٔلِ٤ش ك٢
حُـِحثَ ٓظ٠؟

 -)13تخصٌص البرنامج األخضر للمخططات البلدٌة للتنمٌة ) ( P.C.Dو حتى البرامج البلدٌة ،حٌث لم
نسجل اهتماما كبٌرا لهذا القطاع فً برامج البلدٌة الذي له عبلقة بالبٌبة .بل ٌجب إعطاء للمشارٌع البٌبٌة
حقها االنمابً خاصة و أنه ٌمثل حدٌث الساعة على كل المستوٌات ( الدولٌة ،االقلٌمٌة و المحلٌة) ألجل
الوصول إلى التنمٌة المحلٌة المستدامة.
 -)14تفعٌل التعاون البلدي  L’intercommunalitéفً المجال التنموي ،حٌث أن الحدود االدارٌة
للبلدٌات و انتماءها الهرمً ،جعلها بعٌدة عن بعضها مع ؼٌاب التضامن البلدي فً المجاالت الحٌاتٌة
المختلفة ( االقتصادٌة و الخدماتٌة .)...،إلذ تتمٌز والٌة قسنطٌنة بالتفاعل الداخلً االجتماعً و
االقتصادي القوٌٌن للسكان ،مما ٌرهن أن تكون التنمٌة المحلٌة ناجحة فً تلك العملٌات التً تربط البلدٌة
بمجالها اإلقلٌمً المحٌط بها ألن بقاءها فً حدودها اإلدارٌة الضٌقة للكثٌر منهاٌ ،جعلها رهٌنة ما هو
موجود أمام ما هو مطلوب و بالتالً اختبلل كفتً المٌزان المحلً بٌن الطلب المحلً الواسع و العرض
البلدي الضٌق.
 -)15تفعٌل الدور اإلداري للدابرة إلى الدور التنسٌقً و المحفز التنموي كمستوى اقلٌمً بٌن البلدٌات و
الوالٌة و بٌن بلدٌات الدابرة الواحدة و مجموعة الدوابر األخرى من أجل إرساء مبدأ التضامن البلدي أو
الدابري.
 -)16إعادة النظر فً التقسٌم االداري للبلدٌات الذي كثٌرا ما كان عابقا مجالٌا حصر الكثٌر من البلدٌات
خاصة منها بلدٌات المدن الكبرى فً مجال ضٌق مع افتقار فً الموارد الطبٌعٌة و االقتصادٌة مما
ٌجعلها تفتقر إلى موارد حقٌقٌة تساعدها على التموٌل البلدي.
 -)17البلدٌات الحضرٌة الكبرى أو البلدٌة المتروبولٌ ،جب أن تخضع إلى قانون خاص ٌسٌرها و
ٌضبط الحٌاة المحلٌة فٌها ،ألن حجمها بالبعدٌن األفقً و الرأسً ٌختلؾ عن البلدٌات ذات المدن
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المتوسطة و الصؽرى .و علٌه ٌجب إعادة النظر فً القوانٌن الخاصة بها ،فمن ؼٌر المعقول أن تخضع
مدن متروبولٌة إلى القانون البلدي العام و هً تخدم مجاالت اقلٌمٌة تتجاوز حدود الوالٌة الواقعة بها ،بل
تحتوي مجاالت والٌات مجاورة و إلى أبعد حدود ممكنة لها.
 -)18القضاء على البطالة المقنعة فً البلدٌات و التً تعانً منها خاصة بلدٌة قسنطٌنة و التً تعرؾ
تزاٌدا كبٌرا فً الموارد البشرٌة مع سوء تقدٌر النوعٌة.
فالموارد البشرٌة ذات الكفاءة العالٌة لها دورها الكبٌر فً تسٌٌر الخدمات البلدٌة و تطوٌر التعامل مع
المواطنٌن و كذلك ابتكار خطط و برامج كفٌلة بتحسٌن مستوى األداء االداري و الخدمً للموظفٌن.
بٌنما هناك بلدٌات تعانً عجزا حقٌقٌا فً الموارد البشرٌة ،نظرا لعدم توفر الموارد المالٌة مما ٌرهن
إمكانٌاتها التنموٌة.
 -)19محاولة خفض النفقات من خبلل إدماج الموظفٌن فً طرح حلول لمشاكل روتٌنٌة.
بصورة عامة فإن " المصادر المالٌة البلدٌة معلومة و توفرها مضمون ال تحتاج إآل لحسن تسٌٌرها و
االنفاق بحسب مقدارها على الصبلحٌات المخولة إلٌها حسب أولوٌتها.
فالعجز فً كثٌر من األحٌان هو نتٌجة التهور و ال مباالة من قبل القابمٌن على تسٌٌر هذه األموال"(.)1

......................................................................................................................
( -)1بن شعٌب نصر الدٌن و بن منصور عبد هللا ،مدى انعكاس ضعؾ الكفاءات على تسٌٌر الجماعات المحلٌة -حالة
بلدٌة تلمسان -مداخلة فً إطار الملتقى الدولً حول تسٌٌر و تموٌل الجماعات المحلٌة فً ضوء التحوالت االقتصادٌة،
باتنة  ،2004ص.11
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اٌـــــخــــــــالطـــــــخ اٌـــــــؼـــبِـــــخ
رؼزجش اٌزغشثخ اٌغضائش٠خ ف ٟرٕظ ُ١اإلداسح اٌّحٍ١خ ِٓ اٌزغبسة اٌشائذح  ٚإٌٛػ١خ ف ٟعغً اٌذٌٚخ
إٌبِ١خ اٌز ٟػشفذ رطٛسا ِغ األحذاس اٌؼبٌّ١خ  ٚاٌذخٛي ف ٟعٍغٍخ اإلطالحبد اٌ١ٙىٍ١خ اٌىجش ٜاٌزٟ
رؼّٓ حغجٙب االٔزمبي ِٓ اٌحشوخ اٌفٛل١خ ٌٍزخط١ؾ اٌّشوض ٞف ٟاٌزّٕ١خ اٌّحٍ١خ ،إٌ ٝاٌحشوخ األفم١خ
ثبٌّشبسوخ اٌّحٍ١خ ثغّ١غ أثؼبد٘ب ف ٟاٌزّٕ١خ  ٚاٌز ٟأعبط ٔغبحٙب رفؼ ً١اٌمبػذح اٌّحٍ١خ ثغّ١غ
ِىٔٛبرٙب.
وّب أْ اٌزغشثخ اٌجٍذ٠خ اٌغضائش٠خ  ٚاٌالِشوض٠خ ،رؼزجش ِٓ إٌّبرط اٌمٍٍ١خ ف ٟاٌؼبٌُ إٌبِ ٟاٌز ٟػشفذ
اال٘زّبَ اٌّشوضٌٙ ٞب ِٓ ،خالي اٌضشٚح اٌمبٔ١ٔٛخ اٌّحممخ  ٚاٌّزغ١شح ف ٟوً ِشح حغت اٌظشٚف
اٌّخّ١خ ػٍ ٝعّبء اٌح١بح اٌٛؽٕ١خ اٌّزأصشح ثبٌغحت  ٚاٌز١بساد اٌذ١ٌٚخ اٌم٠ٛخ اٌز ٟف ٟوً ِشح رفشص
ا٠ذٌٛٛ٠ع١بد  ٚحشوبد ِٓ :ػٌّٛخ اٌؼبٌُ إٌ ٝحّب٠خ اٌج١ئخ ،إٌ ٝاٌحىُ اٌشاشذ ،إٌ ٝاٌحىُ اٌّحٍ ،ٟإٌٝ
صٚاي اٌذٚي ،إٌ ٝفزح اٌحذٚد اٌم١ِٛخ ث ٓ١اٌذٚي...،إٌخ.
وً ٘زا ٠غش ِؼٗ ِٛػٛع اٌزّٕ١خ اٌّحٍ١خ اٌز ٟأطجحذ اٌشغً اٌشبغً ٌٍؼبٌّ١خ لجً اٌّحٍ١خ ٚ ،اٌزٌُ ٟ
رغٍُ ِٓ اٌزأص١شاد اٌؼبٌّ١خ اٌّخزٍفخٌ ،زظجح إشىبٌ١خ حم١م١خ لبئّخ ث ٓ١اٌذٌٚخ  ٚاإلداسح اٌّحٍ١خ ٌ١ظجح
اٌغذٌ١خ لبئّخ " ِغؤ١ٌٚخ ِٓ؟".
إْ رذخً اٌذٌٚخ ف٘ ٟزا اٌّغبي ٠ؼزجش رذخال ف ٟشؤ ْٚاٌّحٍ١خ – فٔ ٟظش اٌز١بس اٌؼبٌّ ٟإٌّب٘غ ػذ
اٌذٌٚخ – ٌىٓ أ٠ؼب رحًّ اٌّحٍ١خ ( أ ٞاٌجٍذ٠خ) ٌٛحذ٘ب ِغؤ١ٌٚخ اٌزّٕ١خ٠ ،ؼزجش ػجئب وج١شا أِبَ ٔذسح
اٌزّ ً٠ٛاٌّحٌٍٙ ٟزٖ اٌّّٙخ.
ٌٛحذ٘ب ِغؤ١ٌٚخ اٌزّٕ١خ٠ ،ؼزجش ػجئب وج١شا أِبَ ٔذسح اٌزّ ً٠ٛاٌّحٌٍٙ ٟزٖ اٌّّٙخ.
إْ اٌزّ ً٠ٛاٌّحٍ ٛ٘ ٟاٌٛلٛد اٌحم١مٌ ٟمطبس اٌزّٕ١خ اٌّحٍ١خ ف ٟاٌجٍذ٠خٌ ،ىٕٗ ٌ١ظ ٘ ٛاٌحً اٌٛح١ذ
ٌزحش٠ىٙب ،فأِبَ ٔذسح ٘زا اٌزّّ٠ ً٠ٛىٓ رحش٠ه اٌطبلخ اٌجذٍ٠خ ٌٗ  ٛ٘ ٚرحش٠ه ِىٔٛبد اٌّغزّغ اٌّحٍٟ
 ٚإػطبء٘ب دفؼب ل٠ٛب ٌىٙٔٛب اٌّظذس اٌذائُ  ٚاٌز ٞال ٕ٠ؼت ِغ اٌضِٓ.
إْ ثؼش اٌح١بح فِ ٟىٔٛبد اٌّغزّغ اٌّحٍ ،ٟوف ً١أْ ٠ى ٛ٘ ْٛاٌمبئذ اٌّحٌٍٍ ٟزّٕ١خ اٌّحٍ١خ ِىبْ
اٌجٍذ٠خ  ٚاٌذٌٚخ أ٠ؼب.
وّب أْ ٘زٖ إٌزبئظ ال رأر ٟث ٚ َٛ٠ ٓ١آخش ،ثً ٘ ٛػٍّ١خ رفبػٍ١خ رزُ ػجش اٌضِٓ لظ١شا وبْ أ ٚؽ٠ٛال
حغت لذسح اٌؼٕبطش اٌضالس ػٍ ٝرحم١م ( ٗ١شىً سلُ )71
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ثؼذ اٌؼٌّٛخ
لجً اٌؼٌّٛخ

حُيُٝش

حُيُٝش

اٌــزـٕـــّــ١ــــخ اٌــّــحـــٍــ١ــخ

حُٔـظٔغ
حُٔلِ٢
هٞس ٓلِ٤ش حهظٜخى٣ش

حُزِي٣ش

حُيُٝش

ِغزمجال

ٌَٗ ٍهْ 71

اٌـزـٕـّـ١ـخ اٌــّـحـٍـ١ــخ

حُزِي٣ش

اٌـــحــىـــُ اٌـــشاشــذ  ٚاٌـزّٕـ١خ اٌـّحٍ١خ اٌّغزـذ٠ـّخ

حُزِي٣ش

حُٔـظٔغ
حُٔلِ٢

ٌـٍـــٛطــٛي إٌـــــٝ

حُوٞح ٝ ٙحُٔئٓٔخص
ىٓ ٍٝظ٘خهٚ

هٞس ٓلِ٤ش ٓيٗ٤ش

حُـٔؼ٤خص

اٌزّٕ١خ اٌّحٍ١خ
هٞس ٓلِ٤ش ٓخُ٤ش

ى ٍٝأٓخٓ٢
ى ٍٝػخٗ١ٞ

حُز٘ٞى حُٔلِ٤ش
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حُٜٔيٍ ٖٓ :اٗـخُ حُزخكؼش

ال ـم ــراجـ ـ ــع
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المراجع:
المراجع العربٌة:
المراجع القانونٌة و االدارٌة:
 -1بمقتضى األمر رقم  24-67المإرخ فً ٌ 18ناٌر سنة  1967المتضمن القانون البلدي.
 -2المٌثاق الوطنً .1976
 -3قانون البلدٌة المعدل و المتمم تحت رقم  81-09الموافق لـ ٌ 4ولٌو 1981
 -4قانون رقم  08-90المإرخ فً  7أبرٌل ٌ ،1990تعلق بالبلدٌة.
 -5قانون رقم  09-90المإرخ فً  7أبرٌل ٌ ،1990تعلق بالوالٌة.
 -6قانون رقم  21-90المإرخ فً  15أوت ٌ ،1990تعلق بالمحاسبة العمومٌة.
 -7قانون رقم  29-90المإرخ فً  1دٌسمبر ٌ ،1990تعلق بالتهٌبة و التعمٌر.
 -8قانون المالٌة .2002
 -9قانون المالٌة .2003
 -10المرسوم رقم  136-73المإرخ فً  9أوت ٌ ،1973تعلق بشروط تسٌٌر و تنفٌذ مخططات
البلدٌات الخاصة بالتنمٌة.
 -11المرسوم رقم  134-73المإرخ فً  9أوت ٌ ،1973تضمن تطبٌق المادة  27من قانون المالٌة
لسنة  ،1973و إحداث مصلحة األموال المشتركة للجماعات المحلٌة.
 -12المرسوم رقم  371-81المإرخ فً  26دٌسمبر ٌ ،1981حدد صبلحٌات البلدٌة و الوالٌة و
اختصاصاتهما فً قطاع الشبٌبة و الرٌاضة.
 -13المرسوم رقم  372-81المإرخ فً  26دٌسمبر ٌ ،1981حدد صبلحٌات البلدٌة و الوالٌة و
اختصاصاتهما فً القطاع السٌاحً.
 -14المرسوم رقم  373-81المإرخ فً  26دٌسمبر ٌ ،1981حدد صبلحٌات البلدٌة و الوالٌة و
اختصاصاتهما فً قطاع الفبلحة و الثورة الزراعٌة.
 -15المرسوم رقم  374-81المإرخ فً  26دٌسمبر ٌ ،1981حدد صبلحٌات البلدٌة و الوالٌة و
اختصاصاتهما فً قطاع الصحة.
 -16المرسوم رقم  375-81المإرخ فً  26دٌسمبر ٌ ،1981حدد صبلحٌات البلدٌة و الوالٌة و
اختصاصاتهما فً قطاع النقل و الصٌد البحري.
 -17المرسوم رقم  376-81المإرخ فً  26دٌسمبر ٌ ،1981حدد صبلحٌات البلدٌة و الوالٌة و
اختصاصاتهما فً قطاعً العمل و التكوٌن المهنً.
 -18المرسوم رقم  377-81المإرخ فً  26دٌسمبر ٌ ،1981حدد صبلحٌات البلدٌة و الوالٌة و
اختصاصاتهما فً قطاع التربٌة.
 -19المرسوم رقم  378-81المإرخ فً  26دٌسمبر ٌ ،1981حدد صبلحٌات البلدٌة و الوالٌة و
اختصاصاتهما فً قطاعً الصناعة و الطاقة.
 -20المرسوم رقم  279-81المإرخ فً  26دٌسمبر ٌ ،1981حدد صبلحٌات البلدٌة و الوالٌة و
اختصاصاتهما فً قطاع المٌاه.
 -21المرسوم رقم  380-81المإرخ فً  26دٌسمبر ٌ ،1981حدد صبلحٌات البلدٌة و الوالٌة و
اختصاصاتهما فً قطاع التخطٌط و التهٌبة العمرانٌة.
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 -22المرسوم رقم  201-83الصادر فً  19مارس  1983المتعلق بشروط إنشاء و تنظٌم و تسٌٌر
المإسسات العمومٌة المحلٌة.
 -23مرسوم رقم  266-86المإرخ فً  4نوفمبرٌ ،1986تضمن تنظٌم صندوق الجماعات المحلٌة
المشترك و عمله.
 -24المرسوم التنفٌذي رقم  26-91المإرخ فً  2فبراٌر  ،1991المتضمن القانون األساسً الخاص
بالعمال المنتمٌن إلى قطاع البلدٌات.
 -25المرسوم التنفٌذي رقم  27-91المإرخ فً  2فٌفري  ،1991الذي ٌحدد قابمة الوظابؾ العلٌا
لئلدارة البلدٌة.
 -26المرسوم التنفٌذي رقم  227-98المتعلق بنفقات الدولة للتجهٌز ،الجرٌدة الرسمٌة الصادرة فً
 13جوٌلٌة .1998
 -27المرسوم التنفٌذي رقم  370-98المإرخ فً  23نوفمبر ٌ ،1998تعلق بتصنٌؾ البلدٌات أو
التجمعات البلدٌة فً محطات مصنفة.
 -28المخطط الخماسً الثانً( ،)1989 – 1985تقرٌر عام ،وزارة التخطٌط ،جانفً .1985
 -29المدٌرٌة العامة للضرابب ،قانون الضرابب المباشرة و الرسوم المماثلة ،وزارة االقتصاد ،دٌوان
المطبوعات الجامعٌة ،طبعة .1992
 -30ملتقٌات رإساء المجالس الشعبٌة البلدٌة المنبثقة عن االنتخابات المحلٌة لــ  10أكتوبر .2002
 -31كلمة ربٌس الجمهورٌة فً ندوة الحكومة و الوالة ،الجزابر ،األحد  25جوان .2006
 -32جلسات االستماع ،الربٌس بوتفلٌقة ٌخصص جلسة لقطاع الداخلٌة و الجماعات المحلٌة ،رباسة
الحكومة ،األحد  23سبتمبر .2007
 -33جرٌدة الخبر المإرخة فً ٌوم االثنٌن  6دٌسمبر .1999
الــكـتــب:
 -1أحمد بوضٌاؾ ،الهٌبات االستشارٌة فً اإلدارة الجزابرٌة ،المإسسة الوطنٌة للكتاب،
الجزابر1989.
 -2أحمد محمد ؼنٌم ،اإلدارة العامة ،كلٌة التجارة ،جامعة المنصورة ،الطبعة األولى ،مصر 2002.
 -3إكرام بدر الدٌن ،دراسات فً نظم الحكم (:)2الدٌمقراطٌة فً الدول النامٌة ،الكتاب األول،
النظم المستقرة ،دار الثقافة العربٌة ،القاهرة .1991
 -4بدر رشٌد ،الحكم المحلً فً جمهورٌة تونس ،موسوعة الحكم المحلً ،الجزء الثالث ،المنظمة
العربٌة للعلوم اإلدارٌة ،القاهرة 1977.
 -5بشٌر تٌجانً ،التجهٌز و التهٌبة العمرانٌة فً الجزابر ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزابر
2000.
 -6حمدي أمٌن عبد الهادي ،اإلدارة العامة العربٌة و المعاصرة :أصولها العلمٌة و تطبٌقاتها
المقارنة ،دار الفكر العربً ،القاهرة 1977.
 -7حسٌن الصؽٌر ،دروس فً المالٌة و المحاسبة العمومٌة ،دار المحمدٌة العامة ،الجزابر
2001.
 -8خالد سمارة الزعبً ،التموٌل المحلً و التنمٌة المحلٌة للوحدات اإلدارٌة ،المنظمة العربٌة
للعلوم اإلدارٌة ،األردن .1985
 -9زٌن العابدٌن بركات ،مبادئ القانون اإلداري ،مطبعة الرٌاض ،دمشق سنة 1979./1978
429

 -10سمٌر محمد عبد الوهاب ،الحكم المحلً فً ضوء التطبٌقات المعاصرة ،جامعة القاهرة
2003.
 -11شاكر إبراهٌم ،اإلعالم و التنمٌة ،المنشؤة الشعبٌة ،طرابلس الطبعة الثانٌة ،لٌبٌا 1980.
 -12شٌهوب مسعود ،أسس اإلدارة المحلٌة و تطبٌقاتها على نظام البلدٌة و الوالٌة فً الجزابر،
دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزابر 1986.
 -13صندوق النقد الدولً ،دور الحكومات اإلنمابً فً ظل االنفتاح االقتصادي ،معهد السٌاسات
االقتصادٌة ،العدد السادس ،دمشق (سورٌا) 2001.
 -14طرٌؾ بطرس ،مقومات اإلدارة المحلٌة ،موسوعة الحكم المحلً ،الجزء األول ،مطبعة
النهضة ،مصر 1977.
 -15عبد اللطٌؾ القصٌر ،اإلدارة العامة :المنظور السٌاسً ،مطبعة جامعة بؽداد سنة 1980.
 -16عبد المطلب عبد الحمٌد ،التموٌل المحلً و التنمٌة المحلٌة ،مصر2001.
 -17عبد المنعم فوزي ،المالٌة العامة و السٌاسة المالٌة ،اإلسكندرٌة ،طبعة دون سنة.
 -18عواضة محمد حسن ،اإلدارة المحلٌة و تطبٌقاتها فً الدول العربٌة :دراسة مقارنة ،المإسسة
الجامعٌة للدراسات و النشر و التوزٌع ،بٌروت 1983.
 -19علً إبراهٌم سبلمة ،اقتصادٌات التنمٌة ،منشؤة المعارؾ ،اإلسكندرٌة .1991
 -20عبٌد لخضر ،المجموعات المحلٌة فً الجزابر (المجلس الشعبً الوالبً-المجلس الشعبً
البلدي) ،الطبعة الثانٌة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزابر 1986.
 -21عبد اللطٌؾ بن أشنهو ،التجربة الجزابرٌة فً التنمٌة و التخطٌط ( ،)1980 – 1962دٌوان
المطبوعات الجامعٌة ،الجزابر 1982.
 -22فإاد العطار ،مبادئ القانون اإلداري ،دار النهضة ،القاهرة 1992.
 -23كامل نبٌلة عبد الحلٌم ،الوجٌز فً القانون المغربً ،دار النشر المؽربٌة ،الدار البٌضاء
1981.
 -24محمد عبد هللا عبد الرحٌم ،أساسٌات اإلدارة و التنظٌم ،مطبعة دار التؤلٌؾ ،مصر الطبعة
الثالثة.
 -25مصطفى الجندي ،الحكم المحلً و الدٌمقراطٌة ،الطبعة األولى ،منشؤة المعارؾ ،اإلسكندرٌة،
مصر .1967
 -26مصطفى الجندي ،الحكم المحلً و الدٌمقراطٌة ،منشؤة المعارؾ ،اإلسكندرٌة الطبعة األولى،
سنة1967.
 -27مصطفى زاٌد ،التنمٌة االجتماعٌة و نظام التعلٌم الرسمً فً الجزابر ،دٌوان المطبوعات
الجامعٌة ،الجزابر 1986.
 -28محمد بلقاسم حسن بهلول ،االستثمار و اشكالٌة التوازن الجهوي (مثال الجزابر) ،المإسسة
الوطنٌة للكتاب ،الجزابر 1990.
 -29محمد بلقاسم حسن بهلول ،سٌاسة تخطٌط التنمٌة و إعادة تنظٌم مسارها فً الجزابر ،الجزء
األول ،بناء قطاع اقتصادي عمومً رابد ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزابر 1999.
 -30محمد بلقاسم حسن بهلول ،سٌاسة تخطٌط التنمٌة و إعادة تنظٌم مسارها فً الجزابر ،الجزء
الثانً ،إعادة تنظٌم االقتصاد الوطنً ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزابر 1999.
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 -31محمد عبد العزٌز عجمٌة و آخرون ،مقدمة فً التنمٌة و التخطٌط ،دار النهضة العربٌة،
بٌروت 1983.
 -32محمد الحمصً ،خطط التنمٌة العربٌة و اتجاهاتها التكاملٌة و التنافرٌة :دراسة االتجاهات
اإلنمابٌة فً خطط التنمٌة العربٌة المعاصرة إزاء التكامل العربً (،)1980-1960مركز دراسات
الوحدة العربٌة ،الطبعة الثانٌة ،بٌروت 1980.
 -33محمد المٌلً ،تارٌخ الجزابر فً القدٌم و الحدٌث ،الجزء الثالث ،مكتبة النهضة الجزابرٌة،
الجزابر 1964.
 -34محمد الصؽٌر بعلً ،قانون اإلدارة المحلٌة الجزابرٌة ،دار العلوم للنشر و التوزٌع ،عنابة
(الجزابر)2004.
 -35محمد الصؽٌر بعلً ،القانون اإلداري ،دار العلوم للنشر و التوزٌع ،عنابة (الجزابر)2004.
 -36محمود الهندي ،الحولٌات الجزابرٌة :تارٌخ المإسسات فً الجزابر من العهد العثمانً إلى
عهد الثورة فاالستقالل ،الناشر العربً لئلعبلن و النشر و الطباعة و التوزٌع ،دمشق 1977.
ٌ -37وسؾ الحسن ،دراسات فً اإلدارة و الحكم المحلً ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة(مصر)
1975.
ٌ -38وسؾ الحسن ،دراسات فً اإلدارة و الحكم المحلً ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة .1975
مذكرات فً الدراسات العلٌا:
 -1أحمد بوعشٌبة ،المالٌة المحلٌة ومساهمتها فً التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة ،مذكرة تخرج لنٌل
شهادة الماجستٌر فً فرع التخطٌط ،معهد العلوم االقتصادٌة ،جامعة الجزابر.1991/1990
 -2السعدي رجال ،نمذجة خطة تنموٌة ،رسالة دكتوراه دولة فً العلوم االقتصادٌة ،جامعة قسنطٌنة،
دون سنة.
 -3بوخمخم عبد الفتاح ،التجربة الجزابرٌة فً تطبٌق نظام اإلدارة المحلٌة ،رسالة الماجستٌر فً ادارة
األعمال كلٌة اإلدارة و االقتصاد ،جامعة بؽداد سنة 1982.
 -4بوالشعر نبٌل ،مالٌة البلدٌة و أهمٌتها لتدعٌم االستقالل المحلً ،مذكرة تخرج لنٌل شهادة الدراسات
العلٌا المتخصصة فً التسٌٌر العمومً ،كلٌة االقتصاد و علوم التسٌٌر ،جامعة قسنطٌنة 2001.
 -5بوجمعة بوطرنٌخ ،تسٌٌر األمالك العقارٌة البلدٌة و تحصٌل إٌراداتها المالٌة فً الجزابر ،دراسة
حالة بلدٌة المٌلٌة ،مذكرة تخرج لنٌل شهادة الدراسات العلٌا المتخصصة فً التسٌٌر العمومً ،كلٌة
االقتصاد و علوم التسٌٌر ،جامعة قسنطٌنة 2001.
 -6بن مالك محمد ،مٌزانٌة البلدٌة ،رسالة ماجستٌر ،معهد الحقوق و العلوم اإلدارٌة ،جامعة الجزابر
1995./1994
 -7دراحً كمال ،تفعٌل دور الرقابة على البلدٌة ،مذكرة تخرج لنٌل شهادة الدراسات العلٌا المتخصصة
فً التسٌٌر العمومً ،كلٌة االقتصاد و علوم التسٌٌر ،جامعة قسنطٌنة ،مارس 2003.
 -8رضاحلٌة ،معوقات التنمٌة المحلٌة ( دراسة مٌدانٌة لسكٌكدة ) ،علم اجتماع التنمٌة ،جامعة قسنطٌنة
1993.
 -9شٌهوب مسعود ،الالمركزٌة اإلقلٌمٌة بالجزابر :المبدأ و التطبٌق ،رسالة الماجستٌر فً القانون العام،
معهد الحقوق و العلوم اإلدارٌة ،جامعة قسنطٌنة  284 ،1983ص.
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 -10عبد الحمٌد الشوفً ،التكوٌن المهنً عامل ظهور تنمٌة مستدٌمة ،حالة والٌتً قسنطٌنة و مٌلة،
رسالة ماجستٌر فً التهٌبة اإلقلٌمٌة ،كلٌة علوم األرض ،الجؽرافٌا و التهٌبة العمرانٌة ،جامعة قسنطٌنة
2005./2004
 -11مصٌبح لوٌزة ،اإلدارة المحلٌة و التنمٌة" دراسة مٌدانٌة لبلدٌتً الخروب و حامة بوزٌان" ،علم
اجتماع التنمٌة ،جامعة قسنطٌنة ،معهد علم االجتماع 1993.
 -12مسعود شرٌبط ،التنمٌة اإلدارٌة و العمرانٌة ببلدٌات المدن الجزابرٌة ،بلدٌة قسنطٌنة ومناطقها
الحضرٌة نموذجا ،رسالة ماجستٌر فً علم اجتماع التنمٌة ،معهد علم االجتماع ،جامعة قسنطٌنة1998.،
 -13مصطفى زاٌد ،دور المإتمرات العلمٌة فً التنمٌة االجتماعٌة بالجزابر ،رسالة دبلوم دراسات
معمقة ،جامعة الجزابر 1987.
 -14نادٌة عاشور ،التنمٌة الصناعٌة و أثرها على األسرة ،ماجستٌر معهد علم االجتماع ،جامعة قسنطٌنة
.98/97
مذكرات تخرج
 -1أحمد معروؾ ،الالمركزٌة اإلدارٌة ،اإلدارة العامة  38،1984ص.
 -2بودادة آمال ،بوشفة أمٌنة ،بوفنارة فاطمة ،التنظٌم القطري و محاولة تعرٌف المستوى اإلقلٌمً فً
الجزابر " إقلٌم مدٌنة قسنطٌنة " ،مذكرة تخرج فً التهٌبة اإلقلٌمٌة ،معهد علوم األرض ،جامعة
قسنطٌنة 1996./1995
 -3بوؼرارة أحمد تٌجانً ،بن سالم عبد الحق ،بخوش عادل ،محاولة تقٌٌم المخططات البلدٌة للتنمٌة
 ، 1995 -1975مذكرة تخرج فً التهٌبة الرٌفٌة ،معهد علوم األرض ،جامعة قسنطٌنة 1996./1995
 -4بعٌرة سهٌلة ،شٌخ بوقال آمال ،عتروس عبلة ،المإهبلت و العوابق و أثرها على التنمٌة المحلٌة
والٌة قسنطٌنة ،مذكرة تخرج فً التهٌبة اإلقلٌمٌة ،معهد علوم األرض ،جامعة قسنطٌنة 2001.
 -5بوعبلم شبٌحً ،المجموعات المحلٌة بٌن الالمركزٌة و عدم التركٌز اإلداري ،المدرسة الوطنٌة
لئلدارة ،فرع الدبلوماسٌة  37،1985ص.
 -6تٌتوم بلخٌري ،الجماعات المحلٌة وسٌلة للتنمٌة :شركة تهٌبة الغابات ،فرع اإلدارة العامة 1985.
 -7جهٌد بلحسٌن ،الالمركزٌة و التنظٌم اإلداري الجزابري ،المدرسة الوطنٌة لئلدارة ،فرع اإلدارة
المحلٌة  1984،37ص.
-8حاتم بن الشٌخ الحسٌن ،اإلدارة المحلٌة ،مذكرة تخرج من المدرسة العلٌا لئلدارة ،اختصاص
إدارة محلٌة ،سنة 1984.
 -9دمبري دراجً ،الوصاٌة اإلدارٌة على أعمال اإلدارة المحلٌة فً الجزابر ،معهد العلوم اإلدارٌة و
القانونٌة ،جامعة قسنطٌنة سنة 1997./1996
 -10رحالً فضٌلة ،التخطٌط المحلً وسٌلة للتنمٌة المتناسقة :نموذج والٌة قسنطٌنة ،فرع االقتصاد و
المالٌة 1986.
 -11رحامنٌة سهام ،مخبً سمٌة و عواطً سهام ،مستوى الفوارق بٌن البلدٌات و أثره على التنمٌة
المحلٌة ،مذكرة تخرج فً التهٌبة اإلقلٌمٌة ،معهد علوم األرض ،جامعة قسنطٌنة 1997./1996
 -12سعٌد قارة ،بلدٌة قسنطٌنة :المالٌة البلدٌة ،فرع اإلدارة المحلٌة1984.
 -13سوامس سمٌة ،بوبكر سلٌمة ،اإلدارة المحلٌة " الوالٌة ،البلدٌة و الدابرة " ،مذكرة تخرج فً
الحقوق ،كلٌة الحقوق ،جامعة قسنطٌنة 2000./1999
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 -14شطاح مراد ،طالبً حسان ،الرقابة على الهٌبات المحلٌة فً الجزابر ،معهد الحقوق و العلوم
اإلدارٌة ،جامعة قسنطٌنة سنة 1992./1991
 -15عبد الكرٌم تسقادرٌن ،المإسسات االقتصادٌة المحلٌة و التنمٌة المحلٌة :شركة مواد البناء لوالٌة
قسنطٌنة ،فرع االقتصاد و المالٌة1984.
 -16عبدي نضال ،مطار بوضٌاف قسنطٌنة :النفوذ المجالً الحالً و الدور المستقبلً ،مذكرة تخرج
فً التهٌبة العمرانٌة ،معهد علوم األرض ،جامعة قسنطٌنة 2004.
 -17عجابً المٌة ،هامل زهرة ،االستثمار الخاص بٌن التهٌبة و اقتصاد السوق دوره و آفاقه فً تنظٌم
تراب والٌة قالمة ،معهد علوم األرض ،فرع التهٌبة اإلقلٌمٌة ،جامعة قسنطٌنة2001.
 -18فلة بن زقوطة ،دور المجموعات المحلٌة فً التنمٌة ،المدرسة الوطنٌة لئلدارة ،فرع اإلدارة العامة،
 ،1984ص35.
 -19لعوٌسً حدة ،دور المجموعات المحلٌة فً التنمٌة ،مذكرة تخرج من المدرسة العلٌا لئلدارة،
اختصاص إدارة محلٌة ،سنة 1985.
 -20نوري هجٌرة ،عواجة رٌاض ،قلمامً حنان ،والٌة قسنطٌنة :االستثمار الخاص بٌن التهٌبة و
اقتصاد السوق ،معهد علوم األرض ،فرع التهٌبة اإلقلٌمٌة  293،1996ص.
مقاالت من المجالت:
-1اللسان المركزي لبلتحاد الوطنً للشبٌبة الجزابرٌة ،المٌثاق الوطنً ،مجلة الوحدة األسبوعٌة ،سنة
 13من  20 – 14جانفً  ،1988الجزابر ،العدد .342
 -2تقرٌر حول فعالٌات المناظرة الوطنٌة السادسة للجماعات المحلٌة فً مدٌنة تطوان شمال
المغرب ،المدٌنة العربٌة ،العدد ،62سبتمبر/أكتوبر ،1994من ص 10إلى ص23.
 -3حسن محمد عواضة ،اإلدارة المحلٌة أو الحكم المحلً :مقومات اإلدارة المحلٌة من وجهة نظر
القانون اإلداري ،المدٌنة العربٌة ،العدد ،5أكتوبر  ،1982ص 25.-24-23-22
 -4فوزي عبد هللا العكش ،الحكم المحلً....و اإلدارة المحلٌة :األسس و التطبٌقات ،المدٌنة العربٌة
العدد ،8السنة الثانٌة ،أفرٌل  ،1983ص.45-44
دراسات و أبحاث:
 -1إبراهٌم زٌانً ،التدبٌر البلدي فً المؽرب :دراسة تحلٌلٌة لعدد من الحاالت ،بحث مقدم إلى
منتدى الدول العربٌة للحكم المحلً ،صنعاء  9 – 6دٌسمبر .2003
 -2أخضر عزي ،د.ؼالم جلطً ،قٌاس قوة الدولة من خالل الحكم الراشد ،مجلة العلوم اإلنسانٌة،
العدد  21مارس  ،2005على الموقعwww.ulu.net :
 -3برنامج األمم المتحدة ،تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام  ،1993مركز دراسات الوحدة العربٌة،
بٌروت ،على الموقعwww.caus.org.ld/ :
 -4برنامج األمم المتحدة اإلنمابً ،تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام .1996
 -5تقرٌر برنامج األمم المتحدة اإلنمابً ،تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام  ،1990نٌوٌورك جامعة
أكسفورد ،الطبعة العربٌة ،وكالة األهرام لئلعبلن ،القاهرة .1990
-6حازم البٌبلوي ،النظام االقتصادي المعاصر ،عالم المعرفة ،الكوٌت ،العدد 257.
-7حسٌن شعبان ،الحكم الصالح و التنمٌة المستدامة :اإلشكالٌات و التحدٌات ،مركز دمشق
للدراسات النظرٌة .2007
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 -8دلٌل التخطٌط التشاركً المحلً للتنمٌة المستدامة ،تجربة األجندة  21المحلٌة بالجمهورٌة
التونسٌة ،وزارة الفبلحة و البٌبة و الموارد المابٌة التونسٌة.
-9سهام بلقرمً ،تجربة الجزابر فً حماٌة البٌبة ،العدد ٌ 29ولٌو  ،2006السنة الرابعة ،على
الموقعwww.ulu.net :
 -10عبد هللا عبد القادر نصٌر ،البٌبة و التنمٌة المستدامة :التكامل االستراتٌجً للعمل الخٌري،
أبحاث و دراسات مركز التمٌز للمنظمات ؼٌر الحكومٌة ،العدد  ،2002 ،7على الموقع:
www.ngoce.org/index.htm
-11عبد هللا العلً النعٌم ،الشراكة من أجل التنمٌة :تنمٌة الموارد الذاتٌة و تشغٌل و إدارة المرافق
البلدٌة (تجربة مدٌنة الرٌاض) ،ورقة مقدمة إلى ندوة تخطٌط و تنمٌة مصادر التموٌل المحلً،
الخرطوم –السودان 29-27 -أكتوبر 2001م.
-12عبد المعطً عساؾ ،التكٌٌف القانونً للنظام المحلً الجزابري فً ظل التمٌٌز بٌن مفهومً
اإلدارة المحلٌة و الحكم المحلً ،المجلة الجزابرٌة للعلوم القانونٌة و االقتصادٌة و السٌاسٌة ،مجلة
دورٌة الحجم  ،14رقم  ،3سبتمبر .1978
 -13عطا هللا سامً ،الالمركزٌة المالٌة فً العالم العربً ،بحث مقدم إلى منتدى الدول العربٌة
للحكم المحلً ،صنعاء  9 – 6دٌسمبر 2003.
 -14عبد الهادي الرفاعً ،ولٌد عامر ،سنان علً دٌب ،العولمة و بعض اآلثار االجتماعٌة و
االقتصادٌة الناجمة عنها ،مجلة جامعة تشرٌن للدراسات و البحوث العلمٌة ،سلسلة العلوم االقتصادٌة
و القانونٌة ،المجلد  ،27العدد  ،1سنة 2005.
 -15فبلح خلؾ علً الربٌعً ،آثار العولمة االقتصادٌة على الهوٌة الثقافٌة ،مجلة العلوم االنسانٌة،
العدد  ،12أوت  ،2004على الموقعwww.ulu.net :
 -16محمد محمود الطعامنة ،الحكم المحلً فً الوطن العربً و اتجاهات التطوٌر ،بحوث و
دراسات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة 2005.
 -17محمد عبد الرحمان الطوٌل ،التوجهات اإلستراتٌجٌة الجدٌدة فً العالقة بٌن اإلدارة المركزٌة
و اإلدارة المحلٌة فً عصر العولمة ،محاضرة مقدمة فً إطار ملتقٌات المنظمة العربٌة لئلدارة.
 -18ناٌؾ ٌلوز ،حلول العولمة ،مجلة المنهج ،العدد  18ربٌع 1999.
 -19نوزاد عبد الرحمن الهٌتً ،مستقبل التنمٌة فً الوطن العربً فً ظل التغٌرات العالمٌة
المعاصرة ،السنة الرابعة ،العدد  ،31نوفمبر  ،2006على الموقعwww.ulu.net :
 -20وثٌقة للسٌاسات العامة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً ،إدارة الحكم لخدمة التنمٌة البشرٌة

المستدامة .1997
مقاالت على اإلنترنت:
-1أكرم الٌاسري ،الالمركزٌة مفهومها ،مزاٌاها و عٌوبها و العوامل المإثرة فً تطبٌقها ،مركز
الفرات للتنمٌة و الدراسات اإلستراتٌجٌة على الموقع.www.fcdrs.com :
-2ابراهٌم محمد العواجً ،دور النظام المالً و آلٌات التموٌل فً العالقة بٌن االدارتٌن المركزٌة و
المحلٌة على الموقع.www.edu.ksa/ :
-3أمجد قارة الجزابري ،العولمة....أمركة العالم أو عولمة أمرٌكا ،على الموقع:
http://Ziban.free.fr/arab/useinfo.php?uid=19
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 -4ابراهٌم ؼراٌبٌة ،العولمة و النمو و الفقر...بناء اقتصاد عالمً شامل ،مجلة المعرفة بتارٌخ
 2006-05-17على الموقعwww.aljazeera.net/knowledgeGate :
 -5حسٌن عصمة ،التنمٌة المستدامة ،على الموقعhttp://alwaci.com :
-6زٌاد رداوي ،إقتصاد السوق ،تعرٌفه و عوامله ،مجلة الفرات بتارٌخ  ،2006-07-26على
الموقعwww.furat.alwehda.org.sy :
-7سلمان ولد حامدون ،الالمركزٌة اإلدارٌة و مساهمتها فً التنمٌة المحلٌة ،نشرت بتارٌخ
 2007/08/06على الموقعwww.eddarb.com :
-8عبد السبلم أدٌب ،أبعاد التنمٌة المستدامة ،على موقع:
.www.annahdjaddimocrati.org
-9عبد الرحٌم العطري ،مفهوم التنمٌة ،مدونات مكتوب ،نشر ٌوم  3شباط  2007على الموقع:
www.maktoobblog.com/
-10عبد هللا إسماعٌل محمد حسن ،البناء التنظٌمً لألجهزة المركزٌة و المحلٌة فً السودان ،على
الموقعwww.edu.ksa/ :
 -11كامبردج بوك ،أسطورة العولمة ،مجلة المعرفة بتارٌخ  ،2006-05-17على الموقع:
www.aljazeera.net/knowledgeGate/
 -12لحو باعوان ،تفعٌل البرنامج المحلً  21بالمغرب ،نشر بتارٌخ  2006 / 07 / 14على
الموقع.www.tanmia.ma :
-13مركز الدراسات و البحوث ،ورقة عمل حول :دور المجالس التشرٌعٌة فً تعزٌز الحكم
الصالح لالرتقاء بالتنمٌة فً كافة المجاالت ،مجلس النواب البحرٌنً  ،2007على الموقع:
.www.nuab.gov.bh/
-14مجلة الدٌبلوماسً االلكترونٌة ،أثر العولمة على سٌادة الدولة على الموقع:
. www.aldiplomacy.net/article.htm
-15منظمة السبلم األخضر ،السالم األخضر و التجارة المستدٌمة ،نشر بتارٌخ
 2005 / 11 / 25على الموقعhttp://abd.friendsofdemocracy.net :
 -16م.هبة عبد الرشٌد سٌد،و آخرون ،مالمح و أنماط التنمٌة المستدامة للمدن المصرٌة تطوٌر
مدٌنة قنا كنموذج بٌن التجربة و النتابج ،المإتمر المعماري الدولً السادس :الثورة الرقمٌة و
تؤثٌرها على العمارة و العمران ،جامعة أسٌوط  17مارس  ،2005على الموقع:
http://araburban.net/files.php ?f…el.Rasheed.zip
 -17محمد عطٌة ،االدارة المحلٌة ،الموسوعة العربٌة ،على الموقع:
www.arab-ency.com/
 -18المإتمر الوطنً العراقً ،تحلٌل مضمون العولمة الكارثة و الوهم.....سٌاسة االصالح
االقتصادي ( الجزء الثانً ) ،جرٌدة المإتمر ،بتارٌخ  ،2007-06-18على الموقع:
www.inciraq.com/index
-19محمد بوبوش ،الحكامة و التنمٌة :العالقة و االشكالٌات ،على موقع مدونات مكتوب:
www.maktoobblog.com
-20م/محمد عبد هللا المؽربً ،نظرٌة اإلدارة المحلٌة ،المنتدى العربً إلدارة الموارد البشرٌة،
نشرت بتارٌخ  2009-06-26على موقع مدونات مكتوبwww.maktoobblog.com :
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: على الموقع2007 / 04 / 20  أصدرت بتارٌخ، أٌة عولمة نرٌد،محمد محمد-21
.www.blog.ifrance.com
: على الموقع، فكر حدٌث لعصر جدٌد، التنمٌة المستدامة، نزار قاسم محمد-22
www.almadapaper.com
، الفصل األول،2002  تقرٌر التنمٌة البشرٌة فً لٌبٌا، الهٌبة الوطنٌة للمعلومات و التوثٌق-23
: على الموقع، األبعاد و االتجاهات المعاصرة فً لٌبٌا:الالمركزٌة و التنمٌة البشرٌة
www.transparency.libya.com
: مجلة الفاخرٌة االلكترونٌة على الموقع، مفهوم التنمٌة،ٌاسر بن محمد الناصر-24
www.hewaraat.com/forum/
 المركزٌة و الالمركزٌة فً إدارة الشإون المحلٌة و أثرها على زٌادة،ٌوسؾ عٌسى الصابري-25
.www.edu.ksa/ : دون سنة على الموقع،ً أبو ظب،الكفاءة و الفاعلٌة اإلدارٌة

:المراجع باللغة األجنبٌة
LES OUVRAGES
1-ANDRE SONRIER, Le budget et les comptes des communes, édit
Berger- levrant, Paris1956, 223p.
2-AHMED MAHIOU, Cours d’institutions administratives, 3eme édition,
office des publications universitaires, Alger 1981.
3- CHERIF RAHMANI, Les finances des communes algériennes, éditions
casbah, Alger 2002.
4- CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Rapport national
sur le développement humain en Algérie.
5-CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL, L’évolution à
imprimer à la gestion des finances locales dans une perspective
d’économie de marché, commission AD-HOC.
6- HOSNI BOUKERZAZA, Décentralisation, Développement local et
Aménagement du territoire en Algérie <<le cas de SKIKDA>>, Université
PAUL VALERY à Montpellier1985, 279p.
7-J.SINGER, Les travaux des collectivités locales, une collection de
l’administration départementales et communales, Sirey 1959(Paris), 370p.
8- JEAN CLAUDE, BRULE et JAQUE FONTAINE, l’Algérie
volontarisme étatique et aménagement du territoire, O.P.U Alger
9-LEON BEQUET, Traité de la commune, société d’imprimerie et librairie
administratives et chemins de fer, Paris 1888,3333p.
10-MAURICE FELIX, L’activité économique de la commune, librairie du
recueil Sirey, Paris1932, 165p.
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11-PIERRE POUTOU, Guide pratique de fonction communale, publications
administratives, Paris1957,600p.
12-SAID BENAISSA, L’aide de l’Etat aux collectivités locales, O.P.U.1983,
380p.
13 - SAID BENAISSA, Fiscalité et parafiscalité algériennes, entreprise
nationale du livre, 2ème édition, Alger.
14- SAMIR AMIN, Le Maghreb moderne, les éditions de minuit, Paris
1970.
DOCUMENTATIONS ADMINISTRATIVES :
1- AGENCE NATIONALE d’AMÉNAGEMENT du TERRITOIR
(A.N.A.T), Plan aménagement de la wilaya de CONSTANTINE (P.A.W),
phase 1.
2-DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES DE LA REGLEMENTATION
ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE, Projet de création de la daïra de
Didouche Mourad, wilaya de Constantine, Ministère de l’intérieur, février 1978.
3- DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES
COLLECTIVITES LOCALES, Précis de fiscalité locale, ministère de
l’intérieur, sans année.
4- DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES DE LA
REGLEMENTATION ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE, Projet de
création de la daïra d’Elkhroub, wilaya de Constantine, Ministère de l’intérieur,
février 1978.
5- DIRECTION DES STATISTIQUES, Statistiques financières 1970,
secrétariat d’Etat au plan, avril 1972.
6- DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE, Monographie de la wilaya de Constantine 2000,
imprimerie SO.TR.IMP, Wilaya de Constantine.
7- DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE, Monographie de la wilaya de Constantine 2002,
imprimerie SO.TR.IMP, Wilaya de Constantine.
8 –MINISTERE DE L’ECONOMIE, Finances locales, Tome2 recueil des
textes, 31décembre 1978.
9 – MINISTERE DE L’INTERIEUR, Dépenses d’équipement communal
(D.E.C), octobre 1968.
10 - MINISTERE DE L’ECONOMIE, Textes relatifs à la comptabilité
publique.
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11 - MINISTERE DE L’INTERIEUR et MINISTERE DE L’ECONOMIE,
instruction c1 sur les opérations financières des communes, 1er juillet 1971.
12- MINISTERE DE L’AGRICULTURE, Le Schéma Directeur de
Développement Agricole de la wilaya de Constantine, Janvier 2002.
13- SOUS-DIRECTION DE L’ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE,
Ressources locales (wilayas – communes, Direction des études économiques et
financières, Ministère de l’intérieur, exercice 1988.
DES REVUES :
1- Centre National d’Etude et d’Analyses pour la Population et le
Développement (C.E.N.E.A.P), rapport diagnostic, audit
socioéconomique et hiérarchisation des besoins des quartiers ou
centre ruraux de la wilaya de Constantine.
2- Organisme National de la Recherche Scientifique, Centre National
d’Etude et de Recherches pour l’Aménagement du territoire, les phases
du développement économique et politique de localisation industrielle
en Algérie, O.P.U. n° 10,11,12, avril-déc 1980.
ARTICLES DES REVUES :
1-HABIB BEN BAYER, La conception évolutive du rôle économique de
l’état, revue de l’Ecole Nationale de l’Administration, volume 11, n° 22 le
02-2001, p 103-127.
2-M.C.BAKHTRY, Le budget communal au Maghreb, revue « Aspects de
la commune au Maghreb », centre magrébin d’études et de recherche
administratives, dossier pédagogique 1979.
3-ZAHIA MOUSSA, Les finances locales : une tentative d’approche,
revue d’annale, de l’unité de recherche Afrique – Monde arabe, volume II,
édition 1998.
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لـــــبئـــّخ اٌــــخشائؾ
سلُ
اٌخش٠طخ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ػـــٕــــــــــــــــــٛاْ اٌـــــــــخــــــــــش٠ـــــطـــــــــــــخ
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ٖٓ حٓظؼٔخٍحص حُٔوط ٢حُزِيُِ ١ظ٘ٔ٤ش هالٍ حُلظَس
1979. – 1974
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ك ٢حُظـٔؼخص حَُث٤ٔ٤ش حُـ )1979-1974( A.C.L
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ك ٢حُظـٔؼخص حُؼخٗ٣ٞش حُـ )1979-1974( A.S
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ك ٢حُٔ٘خ١ن حُٔزؼؼَس )1979-1974( Z.E
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شٔٗ :زش حُل٤خُس ٖٓ حُـالف حُٔخُُ٘ٔ ٢خٍ٣غ حُٔوططخص حُزِي٣ش
ُِظ٘ٔ٤ش هالٍ حُلظَس 1987. - 1980
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ٖٓ حٓظؼٔخٍحص حُٔوط ٢حُزِيُِ ١ظ٘ٔ٤ش هالٍ حُلظَس
1987. – 1980
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ك ٢حُظـٔؼخص حَُث٤ٔ٤ش حُـ )1987-1980( A.C.L
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ك ٢حُظـٔؼخص حُؼخٗ٣ٞش حُـ )1987-1980( A.S
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ك ٢حُٔ٘خ١ن حُٔزؼؼَس )1987-1980( Z.E
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شٔٗ :زش حُل٤خُس ٖٓ حُـالف حُٔخُُ٘ٔ ٢خٍ٣غ حُٔوططخص حُزِي٣ش
ُِظ٘ٔ٤ش هالٍ حُلظَس 1997. - 1990
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ٖٓ حُـالف حُٔخُُ٘ٔ ٢خٍ٣غ حُٔوططخص حُزِي٣ش
ُِظ٘ٔ٤ش هالٍ حُلظَس 1997-1990
كيٝى ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ػزَ حُظؤٔ٤خص حإلىحٍ٣ش حُٔوظِلش
حُليٝى حإلىحٍ٣ش ُٞال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ٓ٘ش 1984
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش :حُظًَ٤ذ حُِ٤ظُٞٞؿ٢
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش :حُ٘زٌش حُ٤ٜيٍٝؿَحك٤ش
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش :ط٣ُٞغ حٌُٔٗٞخص حُٔخث٤ش
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش :حٌُٔٗٞخص حُلالك٤ش
حإلٌٓخٗخص حُطز٤ؼ٤ش ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شٓ :ؼيٍ حُ٘ٔ1977-1966 ٞ
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شٓ :ؼيٍ حُ٘ٔ1987-1977 ٞ
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شٓ :ؼيٍ حُ٘ٔ1998-1987 ٞ
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش :ىٍؿش طًَِ حٌُٔخٕ ك ٢حُزِي٣خص.
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش :ط٣ُٞغ حُظـِ٤ٜحص حُٜل٤ش ػزَ حُزِي٣خص.
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش :ط٣ُٞغ حُظـِ٤ٜحص حُظؼِ٤ٔ٤ش ػزَ حُزِي٣خص
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شَ٤ٛ :حًٍ٤ش حُظـ ِ٤ٜحَُ٣خ ٢ٟك ٢حُزِي٣خص.
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شَ٤ٛ :حًٍ٤ش حُظـ ِ٤ٜحُظَك ٢ٜ٤ك ٢حُزِي٣خص.
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شٔٗ :زش حُظـ ِ٤ٜحُ٘زٌُِٔٔ ٢خًٖ ك ٢حُزِي٣خص.
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شٔٓ :ظ ٟٞحُظ٘ٔ٤ش حُزَ٘٣ش.
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شٗ :زٌش حُ٤ٜخًَ حُوخػي٣ش
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شٔٓ :ظ ٟٞحالًظلخء حُزِي ٖٓ ١حُ٤ٜخًَ حُوخػي٣ش.
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش :أكٖٔ هٞس اٗظخؿ٤ش كؼِ٤ش ك ٢هطخع حُلالكش.
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش :حُؼوَ حُٜ٘خػُِ ٢زِي٣خص.
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ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش :حُٔئٛالص حالهظٜخى٣ش ُِزِي٣خص.
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شٔٓ :ظ ٟٞحُظ٘ٔ٤ش ك ٢حُزِي٣خص.
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شٔٗ :زش حُؼَٝس حُزِي٣ش ُٔظ ٢ٓٞحُلظَس 1983-1982-1981
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شٔٗ :زش حُؼَٝس حُزِي٣ش ُٔظ ٢ٓٞحُلظَس 1986-1985-1984
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شٔٗ :زش حُؼَٝس حُزِي٣ش ُٔظ ٢ٓٞحُلظَس 1997-1990
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ٖٓ حُؼَٝس حُزِي٣ش ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص 1983-1982-1981
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ٖٓ حُؼَٝس حُزِي٣ش ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص 1986-1985-1984
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ٖٓ حُؼَٝس حُزِي٣ش ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص 1997- 1990
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش :حُٔئٛالص حُظ٘ٔ٣ٞش ُِزِي٣خص.
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شٔٗ :زش طٔ َ٣ٞهْٔ حُظٔ َ٤٤رِٔ٤حٗ٤خطٜخ ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص -1999
2001.-2000
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ٖٓ ٓزخُؾ حُظُٔٔ َ٤٤ظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص -2000-1999
2001.
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ٖٓ اَ٣حىحص حُظـ ٝ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص
2001.-2000-1999
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ٖٓ حُـالف حُٔخُُِ ٢زَحٓؾ حُٔٔـِش ٖٟٔ
حُِٔ٤حٗ٤خص 2004-1998
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ٖٓ حُـالف حُٔخُُ ٢زَحٓؾ حُـ  P.C.Dحُٔٔـِش
 ٖٟٔحُِٔ٤حٗ٤خص 2004-1998
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش٤ٜٗ :ذ حُلَى ٖٓ حُـالف حُٔخُُ ٢زَحٓؾ حُظٔ َ٣ٞحٌُحط ٢حُٔٔـِش
 ٖٟٔحُِٔ٤حٗ٤خص 2004-1998
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شٔٗ :زش ٗلوخص حُٔ٘ق  ٝحالػخٗخص ًحص حُزؼي حُظ٘ٔ١ٞ
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤شٜٓ :خىٍ طِٔ٤ٓ َ٣ٞحٗ٤خص حُزِي٣خص
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش :حُظٔ َ٣ٞحُٔٔ٤طَ ك ٢طٔ َ٣ٞحُزَحٓؾ حُزِي٣ش ُِظ٘ٔ٤ش
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لـــــــبئــّخ األشــــــىبي
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ػـــــــــــٕـــــــــــــٛاْ اٌـشـــــــــىــــــــــــــــً
حُظ٘ظ ْ٤حإلىحٍ ١حإلٗـِ.١ِ٤
حُظ٘ظ ْ٤حإلىحٍ ١ك ٢ط.ْٗٞ
ٓوط ٢حُظ٘ٔ٤ش ػزَ حُؼخُْ.
ٓؼخ َ٤٣طوي َ٣حُلٌْ حَُحٗي ُي ٟرؼ ٞحُٔ٘ظٔخص حُي٤ُٝش.
حُلٌْ حَُحٗي ٣زيأ ٖٓ حُيُٝش.
حُظ٘ٔ٤ش ر ٖ٤حُٔلِ٤ش  ٝحُؼخُٔ٤ش.
ػالهش حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش رخُظٔ َ٣ٞحُٔلِ.٢
حُظ٘ظ ْ٤حالىحٍ ١ك ٢حُؼٜي حُؼؼٔخٗ.٢
حُـٜخص حُ٤ٛٞش ػِ ٠حُزِي٣ش .
حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش رٔٓ ٖ٤ظ ٟٞحُزِي٣ش  ٝحُٞال٣ش.
ٓوط ٢حُيُٝش ك ٢حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش ك ٢حُٔوط ٢حَُرخػ ٢حُؼخٗ.٢
ػيى حُٔ٘خٍ٣غ حُظ ٢حٓظلخىص ٜٓ٘خ رِي٣خص ٝال٣خص هٔ٘ط٘٤ش ك ٢حُلظَس .1989-1980
ػيى حُٔ٘خٍ٣غ حُظ٘ٔ٣ٞش حُٔ٘ـِس هزَ  ٝرؼي حُظؤ ْ٤حإلىحٍ 1984 ١كٔذ حُوطخػخص ك٢
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حأل٣ُٞٝش حُوطخػ٤ش الٓظؼٔخٍحص حُٔوططخص حُزِي٣ش ُِظ٘ٔ٤ش كٝ ٢ال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ
حُلظَس ( .) 1979-1974
حأل٣ُٞٝش حُوطخػ٤ش الٓظؼٔخٍحص حُٔوططخص حُزِي٣ش ُِظ٘ٔ٤ش كٝ ٢ال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ
حُلظَس ( .) 1989-1980
حأل٣ُٞٝش حُوطخػ٤ش الٓظؼٔخٍحص حُٔوططخص حُزِي٣ش ُِظ٘ٔ٤ش كٝ ٢ال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ
حُلظَس ( .) 1997-1990
١ز٤ؼش ٌٗٔٓ ٞخٕ رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ حُلظَس (.)1977-1966
١ز٤ؼش ٌٗٔٓ ٞخٕ رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ حُلظَس (.)1987-1977
١ز٤ؼش ٌٗٔٓ ٞخٕ رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ حُلظَس (.)1998-1987
ٓؼيٍ اٗـخٍ حٌُٖٔٔ ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش
حُٔٞهغ حًَُُِٔٔ ١طخٍ ٓلٔي ر٤ٟٞخف.
ططٗ ٍٞلوخص حُٞال٣خص حُـِحثَ٣ش ك ٢حُٔ٘ٞحص حأل ٖٓ ٠ُٝحالٓظوالٍ
طط ٍٞحٓظؼٔخٍحص حُيُٝش حُٔلِ٤ش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طط ٍٞحٓظؼٔخٍحص حُيُٝش حُٔلِ٤ش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ٖٓ حالٓظوالٍ اُ1997. ٠
ِٓ٤حٗ٤ش حُزِي٣ش.
طط ٍٞحُظيكن حُٔخُُ ٢زِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ٖٓ  1984اُ2004. ٠
ٜٓخىٍ طٔ َ٣ٞهْٔ حُظُٔ َ٤٤زِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
أ٤ٔٛش ٓٞحٍى حُ٣َ٠زش حُٔزخَٗس أٓخّ حُ٣َ٠زش ؿ َ٤حُٔزخَٗس.
ٗٔزش طل َ٤ٜحَُ٠حثذ حُٔزخَٗس ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص ( ُ ) 2001/2000/1999زِي٣خص
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
ططٔٗ ٍٞزش حُٔٔخػيحص حُوخٍؿ٤ش كٔذ ١ز٤ؼش حإلػخٗش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
اػخٗخص ٔٓ ٝخٔٛخص ر ٖ٤حالٍطلخع  ٝحالٗولخ ٝاُ ٠حالٗؼيحّ ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طط ٍٞحُٔٔخٔٛش حُوخٍؿ٤ش ك ٢حُٔٔخػيس حالؿظٔخػ٤ش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
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أ٤ٔٛش ٓٞحٍى حألٓالى حُؼٔ٤ٓٞش ٟ ٝؼق ٗخطؾ حالٓظـالٍ.
ٗخطؾ حألٓالى حُؼٔ٤ٓٞش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ حُٔ٘ٞحص( .) 2001/2000/1999
ططٗ ٍٞخطؾ حالٓظـالٍ هالٍ حُٔ٘ٞحص ( ُ ) 2001/2000/1999زِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طزخ ٖ٣ك ٢طلٗ َ٤ٜخطؾ حألٓالى ٗ ٝخطؾ حالٓظـالٍ ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
أ٤ٔٛش حَ٣حىحص هْٔ حُظٟٔ ٝ َ٤٤ؼق ٓٞحٍى حُظـ ِ٤ٜكِ٤ٓ ٢حٗ٤خص رِي٣خص ٝال٣ش
هٔ٘ط٘٤ش.
حألٓٞحٍ حُٔوظطؼش ُؤْ حُظـ ٝ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ كِ٤ٓ ٢حٗ٤خص رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ
حُٔ٘ٞحص حُٔخُ٤ش ( . ) 2001/2000/1999
ٓيحه َ٤حُٔٔظٌِخص حُؼوخٍ٣ش  ٝحُٔ٘وٞالص ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش رؼي حُظَٜف كٜ٤خ
هالٍ حُٔ٘ٞحص حُٔخُ٤ش ( .) 2001/2000/1999
ٗٔزش حُل٤خُس ُِزَحٓؾ حُظ٘ٔ٣ٞش  ٝحُـالف حُٔخُ ٢رٓ ٖ٤وظِق حُٜٔخىٍ حُظٔ٤ِ٣ٞش.
ٗٔزش حُزَحٓؾ  ٝحُـالف حُٔخُُِ ٢ظٔ َ٣ٞحٌُحطٓ ٢وخٍٗش ٓغ رخه ٢حُٜٔخىٍ.
ٗٔزش حُظزخ ٖ٣ك ٢حالٓظؼٔخٍ حُوطخػُ ٢زَحٓؾ حُزِي٣ش ُِظ٘ٔ٤ش ر ٖ٤حُـالف حُٔخُ ٝ ٢ػيى
حُزَحٓؾ ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طزخ ٖ٣كٔٗ ٢زش طٔ َ٣ٞهطخع حُٔ٘٘آص حإلىحٍ٣ش ر ٖ٤حُٜٔخىٍ حُظٔ٤ِ٣ٞش ك ٢رَحٓؾ رِي٣خص
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طزخ ٖ٣كٔٗ ٢زش طٔ َ٣ٞهطخع حُطَم ر ٖ٤حُٜٔخىٍ حُظٔ٤ِ٣ٞش حألٓخٓ٤ش ك ٢رَحٓؾ رِي٣خص
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طزخ ٖ٣كٔٗ ٢زش طٔ َ٣ٞهطخع حُ٘زٌخص حُٔوظِلش ر ٖ٤حُٜٔخىٍ حُظٔ٤ِ٣ٞش حألٓخٓ٤ش ك٢
رَحٓؾ رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طزخ ٖ٣كٔٗ ٢زش طٔ َ٣ٞهطخع حُظـِ٤ٜحص حُٔيٍٓ٤ش ،حَُ٣خ٤ٟش  ٝحُؼوخك٤ش ر ٖ٤حُٜٔخىٍ
حُظٔ٤ِ٣ٞش حألٓخٓ٤ش ك ٢رَحٓؾ رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طزخ ٖ٣كٔٗ ٢زش طٔ َ٣ٞهطخع حُظـِ٤ٜحص حُٜل٤ش  ٝحالؿظٔخػ٤ش ر ٖ٤حُٜٔخىٍ حُظٔ٤ِ٣ٞش
حألٓخٓ٤ش ك ٢رَحٓؾ رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طزخ ٖ٣كٔٗ ٢زش طٔ َ٣ٞهطخع حُظ٣ُٞغ ،حُ٘وَ  ٝحُٔٞحٛالص ر ٖ٤حُٜٔخىٍ حُظٔ٤ِ٣ٞش
حألٓخٓ٤ش ك ٢رَحٓؾ رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طزخ ٖ٣كٔٗ ٢زش طٔ َ٣ٞهطخع حُظؼٔ ٝ َ٤حالٌٓخٕ ر ٖ٤حُٜٔخىٍ حُظٔ٤ِ٣ٞش حألٓخٓ٤ش ك٢
رَحٓؾ رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طزخ ٖ٣كٔٗ ٢زش طٔ َ٣ٞهطخع حُٜٔخُق حُظـخٍ٣ش  ٝحُٜ٘خػ٤ش ر ٖ٤حُٜٔخىٍ حُظٔ٤ِ٣ٞش
حألٓخٓ٤ش ك ٢رَحٓؾ رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حأل٣ُٞٝش حُوطخػ٤ش ك ٢حٓظؼٔخٍحص حُظٔ َ٣ٞحٌُحطُ ٢زِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حأل٣ُٞٝش حُوطخػ٤ش ك ٢حٓظؼٔخٍحص حُٔوط ٢حُزِيُِ ١ظ٘ٔ٤ش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حأل٣ُٞٝش حُوطخػ٤ش ك ٢حٓظؼٔخٍحص ِٓ٤حٗ٤ش حُٞال٣ش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حأل٣ُٞٝش حُوطخػ٤ش ك ٢حٓظؼٔخٍحص ٘ٛيٝم حُـــ ُ FCCLزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حأل٣ُٞٝش حُوطخػ٤ش ك ٢حٓظؼٔخٍحص حالٗؼخٕ حالهظٜخىُ ١زِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
ٗٔزش حُؼِٔ٤خص  ٝطٌِلظٜخ حُٔخُ٤ش ر ٖ٤حُوطخػخص ك ٢رَحٓؾ حُزِي٣ش ُِظ٘ٔ٤ش ُزِي٣خص ٝال٣ش
هٔ٘ط٘٤ش.
ٗٔزش ًظِش حألؿٗ ٖٓ ٍٞلوخص حُظُٔ َ٤٤زِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش
طط ٍٞحُ٘لوخص ك ٢حألهٔخّ حُظُٜ ٢خ ػالهش رخُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش
ططٗ ٍٞلوخص حُٔ٘ق  ٝحالػخٗخص ٤ٜٗ ٝذ حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش ٜٓ٘خ
ططٗ ٍٞلوخص حُِٞحُّ  ٝحُِٔغ ٤ٜٗ ٝذ حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش ٜٓ٘خ
ططٗ ٍٞلوخص حُظٔ َ٤٤ػِ ٠حألٓالى ٤ٜٗ ٝذ حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش ٜٓ٘خ
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ط٣ُٞغ طٌخُ٤ق حُٜٔخٍ٣ق ػِ ٠حألٓالى
أٗ ْٛلوخص طٔ َ٤٤حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش
ططٗ ٍٞلوخص ِٓ٤حٗ٤ش رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ٤ٜٗ ٝذ حُظ٘ٔ٤ش ٜٓ٘خ
حإلَ٣حىحص حُٔخُ٤ش حُزِي٣ش
طط ٍٞطل َ٤ٜاَ٣حى حألٓالى ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ٖٓ  1990اُ2001 ٠
طَه ٚ٤حُيُٝش ُٔ٘خٍ٣غ حُــ  1975 ٖٓ P.C.Dاُ2010 ٠
طوط ٢٤حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش  ٝطِٜٔ٣ٞخ كِ٤ٓ ٢حٗ٤ش حُزِي٣ش حُـِحثَ٣ش
اَ٣حىحص ٗ ٝلوخص ِٓ٤حٗ٤ش حُزِي٣ش حُـِحثَ٣ش
حألؿ٘يس  ٖٓ 21حُؼخُٔ٤ش اُ ٠حُٔلِ٤ش
حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش ر ٖ٤حُيُٝش  ٝحُزِي٣ش  ٝحُٔـظٔغ حُٔيٗ ٢هزَ  ٝرؼي حُؼُٔٞش
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ػــــــــٕــــــــــــــــــٛاْ اٌـــــــــــــغــــــــــــــــــــذٚي
أٗٔخ ٝ ١ىٍؿخص حُالًَِٓ٣ش ٌَُ ٗ٘خ ٖٓ ١أٗ٘طش حإلىحٍس.
حألرؼخى حُظ ٢طوخّ ػِٜ٤خ ىٍؿش حُالًَِٓ٣ش ك ٢حُٞكيحص حُٔلِ٤ش.
ٓؼخ َ٤٣حُظٔخ ِ٣ر ٖ٤حإلىحٍس حُٔلِ٤ش  ٝحُلٌْ حُٔلِ.٢
ٝظخثق حُيُٝش كٗ ٢ظخّ حهظٜخى حُٔٞم.
١ز٤ؼش حُ٘لوخص حالٓظؼٔخٍ٣ش.
١ز٤ؼش حُ٘لوخص حالٓظؼٔخٍ٣ش حُٔيٗ٤ش.
ططٗ ٍٞلوخص حالٓظؼٔخٍ حالٓظؼٔخٍ.١
ٗ٤ٜذ حُـٔخػخص حُٔلِ٤ش ٖٓ ٗلوخص حُظـ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ٣ش.
حُزَحٓؾ حُٔزَٓـش هالٍ حُلظَس  1963اُ1973. ٠
حٌُِ٤ٜش حُوطخػ٤ش ُِـالف حُٔخُ ٢حُٔٔ٘ٞف ُِـٔخػخص حُٔلِ٤ش هالٍ حُؼَ٘٣ش
( .) 1973-1963
حُزَحٓؾ حُظ٘ٔ٣ٞش حُظ ٢حٓظلخىص ٜٓ٘خ رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ٌٓ٘ حالٓظوالٍ اُ ٠ؿخ٣ش
1973.
رَحٓؾ حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش حُٔٔـِش ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ حُٔوط ٢حَُرخػ٢
حُؼخٗ.٢
حُظ٣ُٞغ حُٔـخُُِ٘ٔ ٢خٍ٣غ  ٝأؿِلظٜخ حُٔخُ٤ش رزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُلظَس حُٔوط٢
حَُرخػ ٢حُؼخٗ.٢
ط٣ُٞغ حُٔ٘خٍ٣غ حُظ٘ٔ٣ٞش ػِ ٠رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ حُؼَ٘٣ش حُؼٔخٗ٤٘٤ش.
حُظ٣ُٞغ حُٔـخُُِ٘ٔ ٢خٍ٣غ 1987-1980
ط٣ُٞغ حُـالف حُٔخُُ ٢زَحٓؾ حُـ  P.C.D.ػِ ٠رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ حُـ 10
ٓ٘ٞحص (.)2000-1990
هطخػخص حُظيهَ ُِزَحٓؾ حُوطخػ٤ش  ٝحُٔوط ٢حُزِي ١هالٍ حُٔوط ٢حَُرخػ ٢حُؼخٗ.٢
هطخػخص حُظيهَ ُِزَحٓؾ حُوطخػ٤ش  ٝحُٔوط ٢حُزِي ١هالٍ حُٔوطط ٖ٤حُؤخٓ.ٖ٤٤
هطخػخص حُظيهَ ُِزَحٓؾ حُوطخػ٤ش  ٝحُٔوط ٢حُزِي٣ش ُِظ٘ٔ٤ش ٖٓ 1997-1974
طوِٝ ٚال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ػزَ ٓوظِق حُظؤٔ٤خص حإلىحٍ٣ش.
حُٔ٤خ ٙحُٔظٞحؿيس كٝ ٢ال٣ش هٔ٘ط٘٤ش  ٝكـْ حٓظـالُٜخ.
حُظٞحؿي حُٔـخُ٤ُِٔ ٢خ ٙحُـٞك٤ش كٝ ٢ال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
ط٣ُٞغ حألٍح ٢ٟحٍُِحػ٤ش كٝ ٢ال٣ش هٔ٘ط٘٤ش
حُـطخء حُـخر ٢ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
ططٌٓ ٍٞخٕ ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ػزَ ٓوظِق حإلكٜخءحص.
ىٍؿش طًَِ حٌُٔخٕ ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
ٗٔزش حُظل َ٠ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حُوطخػخص حُٔٔظؼَٔس كٓ ٢طخٍ ٓلٔي ر٤ٟٞخف.
حُ٘٘خ ١حُـُٔ ١ٞطخٍ هٔ٘ط٘٤ش.
ٓٔظ ٟٞحُظـط٤ش حُزَ٣ي٣ش ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طط ٍٞحُ٤ي حُؼخِٓش ك ٢هطخع حُلالكش رزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حُٟٞؼ٤ش حُؼوخٍ٣ش حٍُِحػ٤ش ُٞال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
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ط٣ُٞغ حُوطخع حُوخ ٙحُلالك ٢ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حالٓظـالٍ حٍُِحػُ ٢ألٍح ٢ٟحُلالك٤ش ك ٢حُٞال٣ش.
حُظو ٜٚحُلالكُ ٢زِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حَُ٠حثذ حُٔزخَٗس حُؼخثيس ُِزِي٣ش .
حَُ٠حثذ ؿ َ٤حُٔزخَٗس حُظُِ ٌٕٞ٣ ٢زِي٣ش ٗ٤ٜذ كٜ٤خ.
ط٣ُٞغ طل َ٤ٜحُيكغ حُـِحك.٢
ط٣ُٞغ كٜش حَُْٓ ػِ ٠حُ٘٘خ ١حُٜ٘خػ ٝ ٢حُظـخٍ.١
ٗ٤ٜذ حُزِي٣ش ٖٓ حَُْٓ ػِ ٠حُ٘٘خ ١حُٔ ٢ٜ٘ؿ َ٤حُظـخٍ.١
حُؤ٤ش حإل٣ـخٍ٣ش حُـزخث٤ش ُِؼوخٍحص ًحص حالٓظؼٔخٍ حٌُٔ٘.٢
حُؤ٤ش حإل٣ـخٍ٣ش حُـزخث٤ش ُِٔلالص حُظـخٍ٣ش  ٝحُٜ٘خػ٤ش.
حُؤ٤ش حإل٣ـخٍ٣ش حُـزخث٤ش ُِٔلوخص حٌُِٔ٤خص حُٔز٘٤ش.
حُؤ٤ش حُـزخث٤ش ُألٍح ٢ٟحٍُِحػ٤ش.
حُؤ٤ش حُـزخث٤ش ُألٍح ٢ٟحُٞحهؼش ك ٢حُوطخع حُؼَٔحٗ.٢
حُؤ٤ش حُـزخث٤ش ُألٍح ٢ٟحُٞحهؼش ك ٢حُوطخع حُوخرَ ُِظؼٔ.َ٤
حُؤ٤ش حُـزخث٤ش ُِؼَٝحص حُزخ٤٘١ش  ٝحُٔطل٤ش.
ٗٔزش حُِ٣خىس حُٔ٘٣ٞش ك ٢اَ٣حىحص رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
ططٓ ٍٞخُ٤ش رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ حُٔ٘ٞحص ( 1999اُ)2001 ٠
حُٔخُ٤ش حُلو٤و٤ش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص (.)2001-2000-1999
طٔ َ٣ٞهْٔ حُظٔ َ٤٤كِ٤ٓ ٢حٗ٤خص رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص (-1999
.)2001-2000
ٜٓيٍ طٔ َ٣ٞهْٔ حُظٔ َ٤٤رِٔ٤حٗ٤خص رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص
(.)2001-2000-1999
حُظل َ٤ٜحُـزخث ٢ػِٔٓ ٠ظ ٟٞرِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص (-1999
..)2001-2000
أٗٞحع حَُ٠حثذ حُٔلِٜش ػِٔٓ ٠ظ ٟٞرِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حُظل َ٤ٜحُ٣َ٠ز ٢حُٔزخَٗ ػِٔٓ ٠ظ ٟٞرِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حَُ٠حثذ حُٔزخَٗس حُٔلِٜش ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص (-1999
)2001-2000
طل٣َٟ َ٤ٜزش حُ٘٘خ ١حُٔ ٢ٜ٘ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُزِي٣خص ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص (-1999
)2001-2000
طل٣َٟ َ٤ٜزش حُيكغ حُـِحك ٢رزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش
ٗٔزش حُ٣َ٠زش ؿ َ٤حُٔزخَٗس حُٔلِٜش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حُظزخ ٖ٣حُٔ٘ ١ٞك ٢طل َ٤ٜحُؤ٤ش حُٔ٠خكش كٝ ٢ال٣ش هٔ٘ط٘٤ش
طل َ٤ٜحُؤ٤ش حُٔ٠خكش ػِٔٓ ٠ظ ٟٞرِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حُٔٔخػيحص حُوخٍؿ٤ش حُُٔٔٞش ُؤْ حُظٔ َ٤٤كِ٤ٓ ٢حٗ٤خص رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش
ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص (.)2001-2000-1999
١ز٤ؼش حإلػخٗش ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص ( )2001 -2000-1999
اػخٗش حُيُٝش  ٝحُٔـٔٞػخص حُٔلِ٤ش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
اػخٗخص ٘ٛيٝم حُــــ  F.C.C.L.حُٔويٓش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش
حُزِي٣خص حُٔٔظل٤يس ٖٓ ٓ٘لش ٓؼخىُش حُظ٣ُٞغ كٝ ٢ال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
١ز٤ؼش اَ٣حىحص ٓٔظٌِخص رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طل َ٤ٜاَ٣حى حُٔٔظٌِخص ػِٔٓ ٠ظ ٟٞرِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
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طلٗ َ٤ٜخطؾ حألٓالى ػِٔٓ ٠ظ ٟٞرِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طلٗ َ٤ٜخطؾ حإلٓظـالٍ ػِٔٓ ٠ظ ٟٞرِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش
كـْ حُظٔ َ٣ٞحُٔوُ ٜٚؤْ حُظـ ٝ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ ػِٔٓ ٠ظ ٟٞرِي٣خص هٔ٘ط٘٤ش.
حُٜٔخىٍ حُُٔٔٞش ُؤْ حُظـ ٝ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حألٓٞحٍ حَُٔكِش كِ٤ٓ ٢حٗ٤خص رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ك ٢هْٔ حُظـ ٝ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ
ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص ( .)2001 -2000-1999
١ز٤ؼش حُظِ٣ٝيحص ُؤْ حُظـ ٝ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ.
حُٔزِؾ حُٔوظطغ ُظٔ َ٣ٞحُظـ ٝ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش
اػخٗش حُيُٝش  ٝحُٞال٣ش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُؤْ حُظـ ٝ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ.
اػخٗش حُيُٝش ك ٢حُظـُ ِ٤ٜزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
ٗٔزش حُِ٣خىس حُٔ٘٣ٞش إلػخٗخص حُيُٝش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
اػخٗش حُظـ ِ٤ٜحُٔويٓش ٖٓ َ١ف ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُزِي٣خطٜخ.
طل َ٤ٜاَ٣حى حألٓالى  ٝحُٔ٘وٞالص ُظٔ َ٣ٞهْٔ حُظـ ٝ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ ُزِي٣خص ٝال٣ش
هٔ٘ط٘٤ش ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص ( .)2001-2000-1999
ٗلوخص هْٔ حُظـ ٝ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ كٔذ ٓيٗٝش حُِٔ٤حٗ٤ش حُزِي٣ش حُـِحثَ٣ش.
ٗلوخص هْٔ حُظـ ٝ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
١ز٤ؼش ٗلوخص هْٔ حُظـ ٝ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ كِ٤ٓ ٢حٗ٤خص رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
ٗلوخص حألٗـخٍ  ٝحُظ٤ِٜلخص ك ٢هْٔ حُظـ ٝ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش
هٔ٘ط٘٤ش.
ٗلوخص حألٓالى حُؼوخٍ٣ش  ٝحُٔ٘وٞالص ك ٢هْٔ حُظـ ٝ ِ٤ٜحالٓظؼٔخٍ ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش
هٔ٘ط٘٤ش.
كِٛٞش حُزَحٓؾ حُزِي٣ش ُِظ٘ٔ٤ش حُٔٔـِش  ٖٟٔحُِٔ٤حٗ٤خص حُزِي٣ش ُِٔ٘ٞحص حُٔخُ٤ش ٖٓ
 1998اُ2008. ٠
ػيى حُزَحٓؾ حُزِي٣ش ُِظ٘ٔ٤ش ٜٓ ٝخىٍ طِٜٔ٣ٞخ ٖٓ  1998اُ2004 ٠
حُظٔ َ٣ٞحُوخٍؿُ ٢زَحٓؾ حُزِي٣ش ُِظ٘ٔ٤ش كِ٤ٓ ٢حٗ٤خص رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ
حُلظَس  1998اُ2004. ٠
أٗٞحع طٔ٣ٞالص حُيُٝش ُِزَحٓؾ حُظ٘ٔ٣ٞش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ حُلظَس 1998
اُ2004. ٠
حُزَحٓؾ حُزِي٣ش ُِظ٘ٔ٤ش حُٔٔـِش  ٖٟٔحُٔوط ٢حُزِيُِ ١ظ٘ٔ٤ش ُِٔ٘ٞحص حُٔخُ٤ش
2004.-1998
حُزَحٓؾ حُزِي٣ش ُِظ٘ٔ٤ش حُُٔٔٞش ٖٓ حُٞال٣ش  ٝحُٔٔـِش ِ٤ٓ ٖٟٔحٗ٤خص رِي٣خص حُٞال٣ش
ُِٔ٘ٞحص حُٔخُ٤ش  1998اُ2004. ٠
حُٜٔخىٍ حُُٔٔٞش حُزَحٓؾ حُزِي٣ش ُِظ٘ٔ٤ش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ حُلظَس 1998
اُ2004. ٠
ػيى حُزَحٓؾ حُُٔٔٞش ٖٓ حُظٔ َ٣ٞحٌُحط٤ٜٗ ٝ ٢ذ حُلَى ٖٓ حألؿِلش حُٔخُ٤ش
هطخػخص حُظيهَ ك ٢رَحٓؾ حُزِي٣ش ُِظ٘ٔ٤ش ِ٤ٓ ٖٟٔحٗ٤ش حُزِي٣خص.
طٔ َ٣ٞهطخع حُز٘خ٣خص  ٝحُظـ ِ٤ٜحإلىحٍ ١هالٍ حُٔ٘ٞحص  1998اُ 2004 ٠ك٢
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طٔ َ٣ٞهطخع حُطَم هالٍ حُٔ٘ٞحص  1998اُ 2004 ٠ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طٔ َ٣ٞهطخع حُ٘زٌخص حُٔوظِلش هالٍ حُٔ٘ٞحص  1998اُ 2004 ٠ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش
هٔ٘ط٘٤ش.
طٔ َ٣ٞهطخع حُظـِ٤ٜحص حُٔيٍٓ٤ش ،حُؼوخك٤ش  ٝحَُ٣خ٤ٟش هالٍ حُٔ٘ٞحص  1998اُ٠
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 2004ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طٔ َ٣ٞهطخع حُظـِ٤ٜحص حُٜل٤ش  ٝحالؿظٔخػ٤ش هالٍ حُٔ٘ٞحص  1998اُ2004 ٠
ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طٔ َ٣ٞهطخع حُظ٣ُٞغ ،حُ٘وَ  ٝحُٔٞحٛالص هالٍ حُٔ٘ٞحص  1998اُ 2004 ٠ك٢
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طٔ َ٣ٞهطخع حُظؼٔ ٝ َ٤حالٌٓخٕ هالٍ حُٔ٘ٞحص  1998اُ 2004 ٠ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش
هٔ٘ط٘٤ش.
طٔ َ٣ٞهطخع حُٜٔخُق حُظـخٍ٣ش  ٝحُٜ٘خػ٤ش هالٍ حُٔ٘ٞحص  1998اُ 2004 ٠ك٢
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حُظٔ َ٣ٞحٌُحطُِ ٢وطخػخص حُظ٘ٔ٣ٞش ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ حُٔ٘ٞحص 1998
اُ2004. ٠
حُظٔ َ٣ٞحُوطخػُِٔ ٢وط ٢حُزِيُِ ١ظ٘ٔ٤ش ُزَحٓؾ رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ
حُٔ٘ٞحص  1998اُ2004. ٠
طٔ َ٣ٞحُٞال٣ش ُِوطخػخص حُظ٘ٔ٣ٞش ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ حُٔ٘ٞحص 1998
اُ2004. ٠
طٔ٘ٛ َ٣ٞيٝم حُــ ُِ F.C.C.Lوطخػخص حُظ٘ٔ٣ٞش ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ
حُٔ٘ٞحص  1998اُ2004. ٠
طٔ َ٣ٞحإلٗؼخٕ حالهظٜخىُِ ١وطخػخص حُظ٘ٔ٣ٞش ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ
حُٔ٘ٞحص  1998اُ2004. ٠
١ز٤ؼش حُؼِٔ٤خص حُظ ٢طظْ رٜخ حُزَحٓؾ حُظ٘ٔ٣ٞش حُزِي٣ش كٔذ ٓيٗٝش حُِٔ٤حٗ٤ش ٝ
اكٜخءٛخ ٖٓ  1998اُ2004 ٠
اٗـخُ حُؼِٔ٤خص ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُوطخػخص حُظ٘ٔ٣ٞش حُٔٔـِش رِٔ٤حٗ٤خص رِي٣خص ٝال٣ش
هٔ٘ط٘٤ش ٖٓ  1998اُ2004 ٠
ػِٔ٤ش حهظ٘خء حُؼوخٍ كٔذ حُوطخػخص حُظ٘ٔ٣ٞش حُٔٔـِش كِ٤ٓ ٢حٗ٤خص رِي٣خص ٝال٣ش
هٔ٘ط٘٤ش هالٍ حُلظَس  1998اُ2004. ٠
ػِٔ٤ش حهظ٘خء حُؼظخى  ٝحُؼظخى حُٔظلَى ُِوطخػخص حُظ٘ٔ٣ٞش حُٔٔـِش كِ٤ٓ ٢حٗ٤خص
رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ حُلظَس  1998اُ2004. ٠
ػِٔ٤ش حإلٛالكخص حٌُزَ ٟك ٢حُوطخػخص حُظ٘ٔ٣ٞش حُٔٔـِش كِ٤ٓ ٢حٗ٤خص رِي٣خص
ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش هالٍ حُلظَس  1998اُ2004. ٠
ػِٔ٤ش حألٗـخٍ حُـي٣يس ك ٢حُوطخػخص حُظ٘ٔ٣ٞش حُٔٔـِش كِ٤ٓ ٢حٗ٤خص رِي٣خص ٝال٣ش
هٔ٘ط٘٤ش هالٍ حُلظَس  1998اُ2004. ٠
ططٗ ٍٞلوخص حُظٔ َ٤٤حُزِي ١كٝ ٢ال٣ش هٔ٘ط٘٤ش
ٗلوخص حُظٔ َ٤٤ػِٔٓ ٠ظ ٟٞرِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص (-1999
.)2001-2000
١ز٤ؼش ٗلوخص هْٔ حُظٔ َ٤٤حُزِئً ١خ كيىطٓ ٚيٗٝش حُزِي٣ش
طزخ ٖ٣كٗ ٢لوخص حُظٔ َ٤٤حُزِي ١كٔذ حألرٞحد ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش
ًظِش أؿ ٍٞحُٔٔظويٓ ٖ٤ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص (-1999
.)2001-2000
حُٔزخُؾ حُٔوظطؼش ٖٓ هْٔ حُظُٔ َ٤٤زِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص (-1999
.)2001-2000
ٓزخُؾ ٗلوش حُٔ٘ق  ٝحُٔٔخػيحص حالؿظٔخػ٤ش ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ٞحص
(.)2001-2000-1999
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حألهٔخّ حُظُٜ ٢خ ػالهش رظٔ َ٤٤حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش ك ٢حُزِي٣ش
ٗلوخص طٔ َ٤٤حُظ٘ٔ٤ش ٤ٜٗ ٝزٜخ
ٗلوش حُٔ٘ق  ٝحالػخٗخص ًحص حُزؼي حُظُ٘ٔ ١ٞزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ٖٓ  1998اُ٠
2004.
كـْ حُٔ٘ق  ٝحالػخٗخص ًحص حُزؼي حُظ٘ٔ ١ٞػِٔٓ ٠ظ ٟٞرِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ٖٓ
 1998اُ2004. ٠
ٗ٤ٜذ حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش ك ٢رخد حُِٔغ  ٝحُِٞحُّ
ٗلوش ُٞحُّ ٤ٛخٗش حُز٘خ٣خص  ٝحُؼظخى ػِٔٓ ٠ظ ٟٞرِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ٖٓ 1998
اُ2004. ٠
ٗلوش ُٞحُّ حُطَم ُزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُِٔ٘ٞحص  1998اُ2004 ٠
حُ٘لوخص حُٔوظِلش ُألٓالى رزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُِٔ٘ٞحص  1998اُ2004 ٠
٤ٛخٗش حُز٘خ٣خص  ٝحُٔئٓٔخص رزِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُِٔ٘ٞحص  1998اُ2004 ٠
حإل٣ـخٍ  ٝأػزخء ٙػِ ٠رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُِٔ٘ٞحص  1998اُ2004 ٠
حُظؤٓ ٖ٤حُزِي ١ػِ ٠أٓالً ٚك ٢هٔ٘ط٘٤ش ُِٔ٘ٞحص  1998اُ2004 ٠
طٌخُ٤ق حهظ٘خء رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ُِؼظخى  ٝحُٔؼيحص ُِٔ٘ٞحص  1998اُ2004 ٠
حُٜٔخىٍ حُٔوظِلش ُظٔ َ٣ٞرَحٓؾ حُزِي٣ش  ٝهطخػخص طيهِٜخ ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش
هٔ٘ط٘٤ش.
ط٣ُٞغ حُؼِٔ٤خص  ٝطيهِٜخ حُوطخػ ٢ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
طٔ َ٣ٞحُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش ك ٢رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
حُٔٞحٍى حُٔخُ٤ش ُِٔ٤حٗ٤خص رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش.
ٗٔزش حُِ٣خىس حُٔ٘٣ٞش الػظٔخىحص حُــ ِ٤ٓ ٖٟٔ P.C.Dحٗ٤ش حُيُٝش.
ٓـٜٞىحص رِي٣خص ٝال٣ش هٔ٘ط٘٤ش ك ٢حُظ٘ٔ٤ش حُٔلِ٤ش.
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