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  :مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  

من  15الالمر�ز�ة اإلدار�ة �طر�قة للتنظ�م اإلدار�، فحسب المادة  نظام لقد ات�ع المشرع الجزائر� 

 "،م�ة للدولة هي البلد�ة و الوال�ة، فإن " الجماعات اإلقل�2008المعدل و المتمم سنة  1996دستور سنة 

و تعتبر البلد�ة قاعدة الالمر�ز�ة، فهي أقرب وحدة إدار�ة للمواطن، فهي الجماعة اإلقل�م�ة القاعد�ة للدولة، 

ة فهي المحرك الرئ�سي للتنم� و صالح�ات عدیدة و متنوعة تشمل جم�ع القطاعات، �مهامحیث تتمتع 

و تلب�ة إحت�اجات مواطنیها، البد أن و حتى تتم�ن من ممارسة هذه المهام الملقاة على عاتقها،  المحل�ة،

تتوفر على موارد مال�ة تسمح لها بتغط�ة مختلف األع�اء الناتجة عن ممارسة نشاطها و تدخالتها المختلفة، 

فتوفر الموارد المال�ة المحل�ة، �عتبر  ،1لذلك فقد منحها المشرع الشخص�ة المعنو�ة و الذمة المال�ة المستقلة

  محل�ة.ر�یزة اإلستقالل�ة ال

إن اإلستقالل�ة المال�ة هي حجر الزاو�ة في تجسید نظام الالمر�ز�ة اإلدار�ة، فال �م�ن الحدیث عن 

إلستقالل�ة ا� تمتعها، دون استقالل�ةحر�ة البلد�ة في ممارسة مهامها و صالح�اتها، و اتخاذ قراراتها ��ل 

موارد ة البلد�ة تجسید ما تر�د، ف�لما �انت ال، فالمال�ة المحل�ة تع�س قدرة أو عدم إستطاعالحق�ق�ة المال�ة

المال�ة للبلد�ة هامة و �اف�ة، �لما زادت إستقاللیتها، و الع�س، �لما �انت مرت�طة �الموارد الخارج�ة 

(اإلعانات و القروض)، �لما �انت مهامها الخاصة �التنم�ة اإلقتصاد�ة مهددة، �اإلضافة إلى ز�ادة إرت�اطها 

  .2المر�ز�ة و خضوعها للسلطة

أنها تتكون من مصادر ذات�ة خاصة بها، و مصادر  تبینإن دراسة مختلف مصادر تمو�ل البلد�ة 

  خارج�ة تمنحها الدولة، و ه�آت أخر�، فمصدر هذه الموارد المال�ة �ع�س درجة تح�م البلد�ة بها.

فالموارد المال�ة الذات�ة هي التي تسمح للبلد�ة �التح�م في مالیتها،  و �التالي ضمان إستقاللیتها 

فق�  %10مقابل ، %90المال�ة، و تتكون هذه الموارد الذات�ة بنس�ة �بیرة من الموارد الج�ائ�ة تصل إلى 

  متأت�ة من مداخیل األمالك و اإلستغالل.الموارد المن 

                                                           

لسنة  37 رقم، المتعل� �البلد�ة، الجر�دة الرسم�ة 2011یونیو سنة  22المؤرخ في  10-11األولى من القانون رقم  المادة -1 

2011.  
2  -  (Z).Moussa. "les finances locales : une tentative d’approche". Annales de l’Unité de 
Recherche Afrique –monde Arabe, université mentouri Constantine, 1998, p.33. 
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فإذا �انت الموارد الج�ائ�ة ع�ارة عن موارد ذات�ة للبلد�ة، فمن المفروض أنها تس�طر علیها و تتح�م 

بتحدید مختلف األوع�ة الضر�ب�ة، و نسب الضر��ة و الق�ام بتحصیلها،  و إنفاقها  مشار�تهافیها من خالل 

  على األع�اء التي تراها ضرور�ة.

 المحل�ة للجماعات �سمح ال الجزائر�  فالمشرعتمتع بهذه السلطة،  إال أن الواقع یبین أن البلد�ة ال ت

، تطب�قا لمبدأ "ال ضر��ة بدون سواها دون  التشر�ع�ة للهیئة ذلك أمر ترك بل ،بإنشاء الضرائب البلد�ة ومنها

 سلطةأ� �قانون"، �ما أنه ال �سمح لها بتحدید أوع�ة الضر��ة و معدالتها، و �ذا تحصیلها، فهي ال تتمتع 

لمعدل ه ل، إال أن المشرع قیدها بتحدیداإلتاواتفي مجال الج�ا�ة، إال ف�ما یخص تحدید معدالت �عض 

األدنى و األقصى لها، و الذ� ال یجب على البلد�ة تجاوزه، و هذا راجع لطب�عة النظام الج�ائي الجزائر� 

ا�ة تحصیلها بدا�ة من فرض الضر��ة إلى غالمتمر�ز في ید الدولة التي تتولى الق�ام ��ل ما یتعل� �الج�ا�ة 

  و توز�عها ف�ما بینها و بین الجماعات المحل�ة.

التي  ،��ونه هجین و معقد، إذ �حتو� على �عض الضرائب المحل�ة الجزائر� یتمیزالنظام الج�ائي ف

، المحل�ة الجماعاتلدولة و ا مشتر�ة بینضرائب و  ،ضرائب موجهة للدولةتشترك فیها الجماعات المحل�ة، 

إن هذا بتمر�ز الج�ا�ة في ید الدولة، ف�اإلضافة إلى �عض الضرائب و الرسوم الخاصة �البلد�ة وحدها، و 

یجعلها تحوز لنفسها أغلب�ة الضرائب الهامة ذات المردود�ة العال�ة حیث تستفید منها بنسب �بیرة جدا ع�س 

ع�فة انب استفادتها �ل�ا من ناتج �عض الضرائب و الرسوم الضإلى ج ،البلد�ة التي �عود إلیها الجزء المت�قي

  المردود�ة.

الموارد الذات�ة للبلد�ة من غیر الج�ا�ة، المتمثلة في المداخیل المتأت�ة من استغالل ممتلكاتها  أما

 شدید، تتمیز �الضعف ال�اإلضافة إلى العائدات المال�ة الناتجة عن مقابل الخدمات الخاصة التي تؤدیها

رغم أهمیتها و دورها في ضمان اإلستقالل�ة المال�ة للبلد�ة �اعت�ارها موارد ذات�ة خاصة �البلد�ة و لها حر�ة 

  التصرف فیها.

إن هذا الضعف في الموارد المال�ة، الذ� �قابله تزاید �بیر في األع�اء المحل�ة، �اإلضافة إلى تفاد� 

 لى التسدید،  �فتح المجال واسعا لتدخل الدولة في مال�ةالبلد�ات اللجوء إلى طلب القروض لعدم قدرتها ع

البلد�ة عن طر�� منحها إعانات مختلفة في إطار مجموعة من البرامج و مخططات التنم�ة و �ذا صندوق 

 2014سنة الضمان و التضامن للجماعات المحل�ة (صندوق الجماعات المحل�ة المشترك سا�قا) المنشأ 
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، الذ� �عتبر خزان للموارد المال�ة التي تضعها السلطة المر�ز�ة 1163-14رقم وجب المرسوم التنفیذ� �م

  في حوزته من أجل إعادة توز�عها على الجماعات المحل�ة.

تكون ضمن إطار قانوني �حدد مس�قا إجراءات منح  ،هذه اإلعانات التي تتلقاها البلد�ة إال أن

اإلعانة و ��ف�ة إنفاقها و أش�ال الرقا�ة علیها لضمان حسن استغاللها للصالح العام و تعبر السلطة المر�ز�ة 

و هذا ما  ،اإلستقالل�ة المحدودة للبلد�ة �احتفاظها �ح� اإلشراف و التوج�ه عنمن خالل هذه اإلجراءات 

  ه القرار المحلي، تخص�ص اإلعانات لمشار�ع محددة، و �ذا تخط�� التنم�ة المحل�ة.یؤد� إلى توج�

ة الحق�ق�ة و ممارسة الوصا�دولة للتح�م في مال�ة البلد�ات فالنظام الج�ائي أص�ح وسیلة في ید ال

أن التحصیل  م، ألن الدولة هي التي تملك سلطة توز�ع الج�ا�ة ، رغالتالي المساس �مبدأ إستقاللیتهاعلیها و �

یتم على المستو� المحلي، حیث أن الدولة تستفید �قس� �بیر من هذه الموارد وال تستفید البلد�ات منها إال 

فال یوجد نظام ج�ائي محلي قائم بذاته بل هو مجرد امتداد للنظام الج�ائي الوطني، مما  ،بنس�ة ضئیلة جدا

  یؤد� حتما إلى ت�ع�ة البلد�ة للسلطة المر�ز�ة.

إعادة النظر  ب�التالي فإنه من أجل تدع�م استقالل�ة البلد�ة و الحد من تح�م السلطة المر�ز�ة یج و

، الذ� ال �م�ن البلد�ات من التمتع �موارد ج�ائ�ة �اف�ة للق�ام بدورها التنمو� �جماعة النظام الج�ائي هذا في

قول أن التدخالت المال�ة للدولة، فالقاعدة تإقل�م�ة تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة، فهو یترك المجال واسعا أمام 

من �مول هو من یتح�م و هو من �قرر، و �ما أن الج�ا�ة هي أهم مصدر للتمو�ل المحلي فهي تنع�س 

  هو السلطة المر�ز�ة. في هذه الحالة م�اشرة على استقالل�ة البلد�ة ألن مصدر هذا التمو�ل 

إال أنها تختلف من دولة إلى أخر� حسب الس�اسة التي فالج�ا�ة المحل�ة هي من دعائم الالمر�ز�ة، 

  و جرعة الالمر�ز�ة التي تر�د ضخها.تت�عها �ل منها، 

، ي الجزائرفمـن هـنا حاولت االهتمام �مـوضوع النظام الج�ائي و انع�اساته على  استقالل�ة البلد�ة 

 قیود تسل�� الضوء على انع�اساتمحاولة تتمثل في األس�اب التي دفعتني إلى اخت�ار هذا الموضوع، ف

النظام الج�ائي على استقالل�ة البلد�ة ألن تطبی� مبدأ الالمر�ز�ة اإلقل�م�ة له دور هام في تحقی� التنم�ة 

د إمتداد و بروزها ���ان قائم بذاته و ل�س مجر و بلوغ أهداف البلد�ة �صفتها جماعة إقل�م�ة قاعد�ة،  المحل�ة

                                                           

یتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل�ة و ، 2014مارس  24، المؤرخ في 116-14المرسوم التنفیذ� رقم  -3 

  .2014لسنة  19، الجر�دة الرسم�ة رقم �حدد مهامه و تنظ�مه و سیره
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�ما أن هذا المبدأ یواجه العدید من المفارقات، فمن جهة نجد ضرورة و� المحلي، إقل�مي للدولة على المست

خل� ج�ا�ة محل�ة حتى ال تكون البلد�ة تا�عة للسلطة المر�ز�ة �سبب إعتمادها �الدرجة األولى على الموارد 

  الج�ائ�ة، و من جهة أخر� فإن المواطن ال �م�نه أن یتحمل هذا اإلزدواج الضر�بي.

قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، فقد تمت معالجة موضوع الج�ا�ة من جانب ة إلى �اإلضاف

المال�ة العامة، �ما تمت دراسة موضوع استقالل�ة الجماعات المحل�ة �حد ذاته و لكن أر�د من خالل هذا 

على  الج�ائيال�حث، دراسة هذا الموضوع من جانب القانون اإلدار� و تسل�� الضوء على تأثیر النظام 

  سلطة اتخاذ القرار المحلي.

ترتكز إش�ال�ة هذا ال�حث في وجود العدید من المفارقات، فإذا �ان توفر الموارد المال�ة الكاف�ة حیث 

و الفعالة هو ضمان الستقالل�ة البلد�ة المنصوص علیها في مختلف الدساتیر و النصوص القانون�ة، ف�یف 

ة في ظل تح�م الدولة في مواردها المال�ة من خالل س�طرتها على النظام �م�نها إتخاذ قراراتها ��ل حر�

  الج�ائي؟

إن هذه اإلش�ال�ة تثیر مجموعة من التساؤالت الفرع�ة، �یف تتح�م الدولة �الموارد الج�ائ�ة رغم 

ن س�طرة ع �ونها أهم مورد ذاتي للبلد�ة؟ هل هناك موارد مال�ة أخر� تتمتع بها البلد�ة، تسمح لها �اإلبتعاد

الدولة؟ هل تح�م الدولة �الموارد الج�ائ�ة �قید اإلستقالل�ة المال�ة للبلد�ة؟ هل النظام الج�ائي وسیلة في ید 

  الدولة لتدخلها في اتخاذ القرار المحلي؟

 تتماش�ا مع طب�عة الدراسة، حیث تطرقعلى المنهج الوصفي  تم اإلعتماد، لمعالجة هذا الموضوع

محتو�  عرض المنهج التحلیلي النقد� من خالل لمختلف مصادر تمو�ل میزان�ة البلد�ة، �اإلضافة إلى

الج�ا�ة المحل�ة و مختلف التعد�الت التي طرأت علیها في إطار إصالح النظام الج�ائي، و ذلك من خالل 

جسید السلطة ترفة مد� التطرق لمختلف قوانین المال�ة التي تضمنت هذه التعد�الت، لغرض تحلیلها لمع

المر�ز�ة للخطا�ات النظر�ة الداع�ة إلى تثمین الموارد المال�ة للبلد�ات لتعز�ز إستقاللیتها، �اإلضافة إلى 

ة تمت اإلستعانة ب�عض اإلحصائ�ات �أمثل، حیث استعمال المنهج اإلحصائي في �عض مواطن هذا ال�حث

  تطب�ق�ة إلیرادات و نفقات البلد�ات. 

الموضوع إلى فصلین، یتناول الفصل األول ة على اإلش�ال�ة المطروحة، تم تقس�م هذا و لإلجا�

إبراز تح�مها ��ل ما یتعل� �الج�ا�ة �مورد رئ�سي للبلد�ة ، من خالل س�طرة الدولة على النظام الج�ائي

   .مواردها الذات�ةالذ� �صاح�ه ضعف مواردها 
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تها ستقاللیإ ضعفمن خالل التطرق إلى  دودة للبلد�ةاإلستقالل�ة المحأما الفصل الثاني فیتناول 

  �ونها الممول الرئ�سي لها: خضوعها للسلطة المر�ز�ةالتي تؤد� إلى المال�ة 

  الفصل األول: نظام ج�ائي بین ید� الدولة

  الم�حث األول: س�طرة الدولة على الموارد الج�ائ�ة

  الذات�ةالم�حث الثاني: عدم تح�م البلد�ة في الموارد 

  الفصل الثاني: محدود�ة استقالل�ة البلد�ة

  الم�حث األول: استقالل�ة مال�ة ضع�فة

  خضوع البلد�ة للسلطة المر�ز�ة تجسیدا لمبدأ "من یدفع �قرر" الم�حث الثاني:



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  بین ید� الدولةالفصل األول: نظام ج�ائي 
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  نظام ج�ائي بین ید� الدولة: الفصل األول

�ة ، فإنها تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة و الذمة المالللدولة إن البلد�ة �اعت�ارها جماعة إقل�م�ة قاعد�ة

تسمح لها �الق�ام بنشاطاتها المختلفة الممنوحة لها في خاصة بها  أ� أنها تتمتع �موارد مال�ة ،4المستقلة

     �ة، و التعدد، فمنها موارد ذات�ة خاصة �البلدو تتمیز هذه الموارد المال�ة �التنوع إطار الالمر�ز�ة اإلدار�ة، 

  روض.أخر� �اإلعانات و الق جهاتو منها موارد خارج�ة تمنح لها من 

ن �حاجة إلى ، فبتوفرها فإن البلد�ة لن تكو تعتبر الموارد الذات�ة �ضمان لإلستقالل�ة المال�ة للبلد�ة

 و اللجوء إلى طلب القروض أو اإلعانات المال�ة من طرف السلطة المر�ز�ة، مما یهدد إستقاللیتها المال�ة 

  و توجیهات مر�ز�ة. حر�تها في اتخاذ القرار، ألن هذه اإلعانات تكون مرفقة �شرو�

و تتش�ل الموارد الذات�ة للبلد�ة من الموارد الج�ائ�ة المتمثلة في مداخیل الضرائب و الرسوم، 

  �اإلضافة إلى المداخیل الناتجة من ممتلكاتها و مختلف الخدمات التي تقدمها.

، %90ل إلى بنس�ة تصفهي تمول میزانیتها و تعتبر الموارد الج�ائ�ة أهم الموارد الذات�ة للبلد�ة، 

، و �التالي فإن توفر الموارد الج�ائ�ة �م�ن البلد�ة من لموارد الممتلكات و اإلستغاللفق�  %10مقابل 

  تغط�ة أع�ائها المحل�ة دون تدخل السلطة المر�ز�ة.

تمتع تفإذا �انت الموارد الج�ائ�ة هي موارد ذات�ة خاصة �البلد�ة، فمن المفروض أن هذه األخیرة 

ات تحصیلها و إنفاقها �حر�ة على األولو�تحدید معدالتها، سلطة علیها و تتح�م فیها من خالل مل ال��ا

  التي تحددها.

اء ال �سمح للبلد�ة بإنش فالنظام الج�ائي الجزائر�  إال أن ما �حدث في الواقع هو الع�س تماما،

الضر��ة تطب�قا لمبدأ " ال ضر��ة بدون قانون"، فالسلطة التشر�ع�ة هي التي تتولى تقر�ر فرض الضرائب 

، و تتولى الدولة تحصیلها عن طر�� مصالحها المختلفة، ثم تقوم المختلفة، و تحدید أوعیتها و معدالتها

  فة منها.التي تستفید من نسب ضع� ة، من بینها البلد�ةبتوز�عها بینها و بین مختلف الجماعات المحل�

 مما ائ�ة،�، و �التالي فهي تس�طر على مجمل الموارد الجفالدولة تتح�م �ل�ا في النظام الج�ائي

من مداخیل هامة، فالج�ا�ة تعتبر أهم مورد مالي لمیزانیتها (الم�حث األول)، إال أنها ال تتح�م  �حرم البلد�ة

  عة للدولة و �أنها مساهمات مال�ة، تمنحها للجماعات المحل�ة.فیها، فهي تا�

                                                           

  ساب�.المتعل� �البلد�ة، مرجع ، 10-11المادة األولى من القانون رقم  -4 
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إن مال�ة البلد�ة تعاني مشاكل عدة، فأهم مورد مالي لها و هو الج�ا�ة، تس�طر عل�ه الدولة، أما 

لها، حر�ة في تحدید أسعارها و تحصی�امل الالبلد�ة لدیها  رغم أنالموارد الذات�ة األخر� من غیر الج�ا�ة، 

إال أنها تتمیز �الضعف و قلة المردود�ة، فالبلد�ة ال تستغل هذه الحر�ة المتاحة لها لتثمین مواردها المال�ة 

    (الم�حث الثاني). الذات�ة الهامةمن خالل عدم تح�مها في هذه الموارد 

  س�طرة الدولة على الموارد الج�ائ�ة: الم�حث األول

ر ، و ممارسة المهام الم�لفة بها، یجب أن تتوفالق�ام بنشاطاتها المختلفةتتم�ن البلد�ة من حتى 

تسمح لها بتغط�ة جم�ع نفقاتها، و تش�ل الج�ا�ة القسم األكبر و األهم ضمن هذه  على موارد مال�ة ذات�ة

ضمان  حیث تعتبر الموارد الج�ائ�ة للبلد�ةو �التالي فهي أهم مصدر لتمو�ل البلد�ة (مطلب أول)، الموارد، 

  .الستقاللیتها المال�ة، فهي من دعائم تجسید الالمر�ز�ة

لكنها تا�عة و �صفة �بیرة للسلطة المر�ز�ة، مر�ز اتخاذ القرار، فهذه السلطة هي التي تحدد وعاء 

فهي تتمتع ،  5لحاالتالضر��ة، نسبتها، ضمان تحصیلها و هي التي تقرر اإلعفاء من تسدیدها في �عض ا

  (مطلب ثاني).تم�نها من الس�طرة على أهم مصادر تمو�ل البلد�ة  مطلقة�سلطة ج�ائ�ة 

    الج�ا�ة أهم مصدر لتمو�ل البلد�ة: المطلب األول

من مواردها  %90تعتبر الموارد الج�ائ�ة المصدر الرئ�سي لتمو�ل میزان�ة البلد�ة، فهي تش�ل حوالي 

  .6عائدات الممتلكاتمن فق�  %10الذات�ة، مقابل 

و �الرغم من المشاكل التي تعاني منها الج�ا�ة المحل�ة، إال أنها عرفت تطورا ملحوظا خالل السنوات 

قدرها بز�ادة ، أ� 2012مل�ار دج سنة  255إلى  2005مل�ار دج سنة  72األخیرة، حیث انتقلت من 

  بلد�ة عاجزة  1249حیث انخفض من  ،7و هو ما �فسر تقلص العجز المیزاني للبلد�ات، 350%

  

                                                           
5 - (Z).Moussa. "les finances locales : une tentative d’approche", op.cit, p.34. 

لة ال�احث، مجالجماعات اإلقل�م�ة و مفارقات التنم�ة المحل�ة في الجزائر، نصر الدین بن شعیب و مصطفى شر�ف ،  -6 

  . 164، ص.2012، جامعة قاصد� مر�اح ورقلة، سنة 10العدد 

لنیل شهادة  ، مذ�رةاإلنشغاالت المر�ز�ةتمو�ل التنم�ة المحل�ة في الجزائر بین مقتض�ات الد�مقراط�ة و محمد فرار�،  -7 

، 2013-2012، السنة الجامع�ة 1و المؤسسات العموم�ة، جامعة الجزائر الماجستیر في إطار مدرسة الد�توراه، تخصص الدولة

  .6ص.
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  .12018 منذ سنةو لم تسجل أ� بلد�ة عاجزة ، 2010بلد�ة عاجزة سنة  14، إلى 1998سنة 

، 1991فقد عرفت الج�ا�ة المحل�ة مجموعة من اإلصالحات، أهمها اإلصالح الج�ائي لسنة 

البلد�ة جملة من التغییرات ، حیث مست ج�ا�ة 1991من قانون المال�ة لسنة  38المحدث �موجب المادة 

 (الفرع األول).إلغاء أخر�  وإنشاء ضرائب جدیدة ، من خالل توحید �عض الضرائب

 ي الجزائرف الج�ا�ة المحل�ةالتعد�الت المختلفة التي مست النظام الج�ائي الجزائر�، إال أن  لكن رغم

وم و الرس       وٕانما هي جملة من األح�ام الضر�ب�ة وأصناف من الضرائب ،�حد ذاته اقائم انظام ل�ست

المستحقة لفائدة الجماعات المحل�ة و هیئاتها �طر�قة م�اشرة أو غیر م�اشرة، أ� تلك التي یرجع ح� 

 ةستخالصها للجماعات المحل�ة بواسطة إدارتها الج�ائ�ة م�اشرة من لدن الملزمین �أدائها، أو تلك المحولإ

  لفائدتها من طرف الدولة.

 و      و تتش�ل هذه الموارد من مجموع الضرائب و الرسوم المرخص بتحصیلها �موجب التشر�ع 

، و هي تمثل الضرائب و الرسوم العائدة جزئ�ا للبلد�ة و �ذا الضرائب و الرسوم 9التنظ�م المعمول بهما

سوم تحلیل وضع�ة الج�ا�ة المحل�ة لمعرفة الضرائب و الر (الفرع الثاني)، و هذا ما �ستدعي العائدة �ل�ا لها 

  ذات التأثیر الكبیر على إیرادات البلد�ة (الفرع الثالث).

  1991اإلجراءات الج�ائ�ة المتخذة لتثمین الج�ا�ة المحل�ة منذ سنة : الفرع األول

م العائدة إصالحات ج�ائ�ة هامة، مست الضرائب و الرسو  1991لقد تضمن قانون المال�ة لسنة 

، �ما شملت  10حیث تم تأس�س الضر��ة على الدخل اإلجمالي و الضر��ة على أر�اح الشر�ات للدولة، 

هاته األخیرة وجدت نفسها محرومة من �ة، التي تستفید منها الجماعات المحل هذه اإلصالحات الضرائب

سوم �المقابل من ضرائب و ر حاصل �عض الضرائب و الرسوم التي �انت مخصصة لها، لكنها استفادت 

 ،ضر��ة و رسم تمول المیزان�ات المحل�ة، �عد ذلك 19، �ان هناك 1991أخر� أكثر مردود�ة، فإلى غا�ة 

  .�11عد إلغاء �عض الضرائب و الرسوم أو دمجها 13تقلص عددها إلى 

                                                           
8 (A).Kerri, Fiscalités locales : diagnostic actuel et perspectives de réforme, travaux de la 
journée parlementaire sous le thème : la fiscalité locale dans la réforme fiscale, l’Assemblée 
Populaire Nationale, le 22 avril 2013, p.21. 

  مرجع ساب�.المتعل� �البلد�ة، ، 10-11من القانون رقم  195المادة  -9 

، الجر�دة 1991، المتضمن قانون المال�ة لسنة 0199د�سمبر  31المؤرخ في  36-90من القانون رقم  38المادة  -10 

  .1990لسنة  57 رقمالرسم�ة 
11- (Z).Moussa. "les finances locales : une tentative d’approche", op.cit, p.34. 
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�ة او لقد جاءت هذه اإلصالحات نتیجة للتغیر في اإلتجاه الس�اسي و اإلقتصاد� للدولة نه

جسید تالثمانینات، حیث عرفت هذه الفترة اتخاذ عدة إجراءات لدعم استقالل�ة الجماعات المحل�ة و محاولة 

فمن بین أهم إصالحات النظام  عن طر�� تمییز الجماعات المحل�ة �مواردها الخاصة، مبدأ الالمر�ز�ة،

صل ج�ائ�ة العائدة للجماعات المحل�ة، أ� فالفصل بین الموارد الج�ائ�ة العائدة للدولة و الموارد ال ،الج�ائي

الضر��ة على الدخل اإلجمالي، الضر��ة على أر�اح الشر�ات و الرسم على الق�مة المضافة عن تلك 

الضرائب العائدة للجماعات المحل�ة و هي الرسم على النشا� المهني، الدفع الجزافي، الرسم العقار� و رسم 

  التطهیر.

لمستجدات التي مست الج�ا�ة المحل�ة في الجزائر، إعتمادا على قوانین و تتلخص التعد�الت و ا

  ف�ما یلي:  2015إلى غا�ة  1991منذ سنة األول�ة و التكمیل�ة المال�ة 

  : 1991سنة 

الذ�  ،وهذا تعو�ضا للرسم على رقم األعمال، (TVA)12الرسم على الق�مة المضافة  تأس�ستم  -

والرسم الوحید اإلجمالي على تأد�ة  ، (TUGP)�شمل �ل من الرسم الوحید اإلجمالي على اإلنتاج

 .(TUGPS) الخدمات 

 التضامن و الضمانصندوق عمل�ات البنوك والتأمین لفائدة عائدات الرسم على  تخص�ص -

 للجماعات المحل�ة .

   :1992سنة 

 .13تأس�س الدفع الجزافي -

من عائد هذه  %25حیث �انت تخصص نس�ة تأس�س ضر��ة التضامن على الممتلكات العقار�ة،  -

تم  لفائدة الصندوق الوطني للس�ن، لكن %50لمیزان�ة الدولة،  %25الضر��ة لفائدة البلد�ات، 

                                                           

  مرجع سابق.، 1991المتضمن قانون المال�ة لسنة ، 36-90من القانون رقم  65المادة  -12 

، الجر�دة 1992، المتضمن قانون المال�ة لسنة 1991د�سمبر  19المؤرخ في  25-91رقم من القانون  36المادة  -13 

  .1991لسنة  65الرسم�ة رقم 
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، مقابل %60س�ة بن اتعدیل نسب توز�ع عائد هذه الضر��ة لصالح الدولة التي أص�حت تستفید منه

  .14للصندوق الوطني للس�ن %20فائدة البلد�ات و ل 20%

  سا�ه.ح�اإلضافة إلى تعدیل قواعد  تطب�قه،إعادة ص�اغة أح�ام الرسم العقار� وتوس�ع مجال  -

رف الم�اه والرسم على صالمنزل�ة تعدیل حساب رسم التطهیر وتقس�مه إلى الرسم على رفع القمامة  -

  المجار�.في 

توفر توالتي توضح الضرائب التي  ،قانون الضرائب الم�اشرة والرسوم المماثلة 197ل المادة یتعد -

  للجماعات المحل�ة. التضامن و الضمانصندوق  علیها �ل من الوال�ات، البلد�ات

   :319915سنة  -

  .%50إنشاء الضر��ة على مداخیل الصید، و التي تستفید منها البلد�ات بنس�ة  -

  .1993من قانون المال�ة لسنة  �27موجب المادة إنشاء الضر��ة على الثروة  -

  :419916سنة  -

توس�ع مجال تطبی� الرسم العقار� على الملك�ات غیر المبن�ة ل�شمل األراضي الفالح�ة التي �انت  -

 معف�ة سا�قا.

دج لفائدة  0,5، یخصص منه للكیلوغرام دج 03دج إلى  1,5رفع سعر الرسم على الذ�ائح من  -

 الحیوان�ة.صندوق حما�ة الصحة 

 إلغاء المساهمة الفالح�ة الوحیدة. -

  

 

                                                           

، 1993، المتضمن قانون المال�ة لسنة 1993ینایر  19المؤرخ في  01-93من المرسوم التشر�عي رقم  31المادة  -14 

  .1993لسنة  04الجر�دة الرسم�ة رقم 

  نفس المرجع. -15 

، الجر�دة الرسم�ة 1994، المتضمن قانون المال�ة لسنة 1993 د�سمبر 29المؤرخ في  18-93المرسوم التشر�عي رقم  -16 

  .1993لسنة  88رقم 
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  :5199سنة 

صندوق  تخصص لفائدةالذ� �انت عائداته  ، (TOB)التأمین البنوك و عمل�اتإلغاء الرسم على  -

حیث تم إخضاع العمل�ات التي تقوم بها مؤسسات التأمین للجماعات المحل�ة  التضامن و الضمان

   .17المضافةلرسم على الق�مة و البنوك ل

 .18ض من معدالت الرسم على الق�مة المضافة من أر�عة معدالت إلى ثالثة معدالت�خفالت -

بنظام ضه و تعو�عن طر�� نظام التسب�قات، إلغاء طر�قة دفع الضرائب المحل�ة للجماعات المحل�ة  -

 بر في استغالل إیراداتها.كأكثر فعال�ة أعطى للجماعات المحل�ة حر�ة أ

دج لفائدة صندوق حما�ة  0,1، یخصص منه للكیلوغرام دج 3,5رفع سعر الرسم على الذ�ائح إلى  -

  الصحة الحیوان�ة.

  :199619 سنة -

و الرسم على النشا� غیر التجار�  (TAIC)إدماج الرسم على النشا� الصناعي و التجار�  -

(TANC)  في رسم واحد و هو الرسم على النشا� المهني(TAP)  ل�صل حال�ا  % �2,55معدل

  على نشاطات اإلنتاج. %1على نشاطات البناء و األشغال العموم�ة و الر�، و  % 02إلى

  :719920سنة  -

، �عد أن تم 1997من قانون المال�ة لسنة  46إعادة إدراج قس�مة الس�ارات �موجب أح�ام المادة  -

منه  %80نس�ة  ، و تخصص1990من قانون المال�ة لسنة  73إلغاء هذا الرسم �موجب المادة 

  للجماعات المحل�ة. التضامن و الضمانصندوق لصالح 

                                                           

، الجر�دة 1995، المتضمن قانون المال�ة لسنة 1994د�سمبر  31، المؤرخ في 03-94من القانون رقم  38المادة  -17 

  .1994لسنة  65الرسم�ة رقم 

  نفس المرجع. -18 

 82، الجر�دة الرسم�ة رقم 1996، المتضمن قانون المال�ة لسنة 1995 د�سمبر 30المؤرخ في  27-95رقم  األمر -19 

  .1995لسنة 

 85، الجر�دة الرسم�ة رقم 1997، المتضمن قانون المال�ة لسنة 1996 د�سمبر 30المؤرخ في  31-96رقم  األمر -20 

  .1996لسنة 
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تأس�س رسم سنو� على الس�ن في وال�ة الجزائر، قسنطینة، عنا�ة، وهران، ل�متد إلى �ل البلد�ات  -

  مقر الدائرة.

دج لفائدة صندوق حما�ة  1,5للكیلوغرام، یخصص منه  دج 5رفع سعر الرسم على الذ�ائح إلى  -

  الصحة الحیوان�ة.

  معدالت الرسم على الق�مة المضافة و إلغاء المعدل المضاعف لتص�ح على النحو التالي:تعدیل  -

، لتستقر في %21، المعدل العاد� %14، المعدل المخفض %7المعدل المنخفض الخاص  -

، �موجب قانون المال�ة % 7، المعدل المخفض % 17النها�ة عند معدلین هما: المعدل العاد� 

  .2001لسنة 

  :819921سنة 

، لفائدة البلد�ات و مجموعة 1998من قانون المال�ة لسنة  �59موجب المادة  إنشاء رسم اإلقامة -

 .دوجةالبلد�ات المصنفة �محطات س�اح�ة، شاطئ�ة، مناخ�ة أو مز 

   :2000سنة 

  إنشاء الرسم الخاص على الرخص العقار�ة (رخص البناء، المطا�قة، التهد�م،.....). -

  إنشاء الرسم الخاص على اإلعالنات و الصفائح المهن�ة. -

  .22رفع تعر�فات الرسم على رفع النفا�ات المنزل�ة و توس�ع وعاء تطب�قه -

 المضافة. تعدیل حصة الجماعات المحل�ة من الرسم على الق�مة -

  

  

                                                           

 89، الجر�دة الرسم�ة رقم 1998، المتضمن قانون المال�ة لسنة 1997 د�سمبر 31المؤرخ في  02-97رقم  القانون  -21 

  .1997لسنة 

، الجر�دة 2000، المتضمن قانون المال�ة لسنة 1999د�سمبر  23المؤرخ في  11-99من القانون رقم  15المادة  -22 

  .1999لسنة  92الرسم�ة رقم 



 نظام ج�ائي بین ید� الدولة                                                 الفصل األول:

- 13 - 

 

  

   :200123سنة 

  سنو�ا. % 05إلى  % 06تخف�ض نس�ة الدفع الجزافي من  -

  .% 02إلى  % 2,55تخف�ض نس�ة الرسم على النشا� المهني من  -

  .24إنشاء ضرائب و رسوم متعلقة �النشا� المنجمي -

  :200225سنة 

 إنشاء الرسوم المتعلقة �حما�ة البیئة. -

  المنزل�ة، ل�ص�ح �ما یلي:تعدیل معدل الرسم على رفع القمامات  -

 دج على �ل محل ذو استعمال س�ني. 1000و  500مابین  -

 دج على �ل محل ذو استعمال مهني، تجار� حرفي أو ما شا�ه. 10.000و  1000ما بین  -

 دج على �ل أرض�ة مه�أة للتخی�م. 20.000و  5000ما بین  -

تجار�، حرفي أو ما دج على �ل محل ذو استعمال صناعي،  100.000و  10.000ما بین  -

  شا�ه ینتج فضالت تفوق األصناف المذ�ورة سا�قا.

 : 200326سنة 

 إنشاء رسم تكمیلي على الم�اه المستعملة ذات المصدر الصناعي. -

توس�ع مجال تطبی� الرسم على الس�ن على جم�ع بلد�ات وال�ات الجزائر، قسنطینة، وهران و عنا�ة  -

 .و بلد�ات مقر الدوائر

                                                           

، الجر�دة الرسم�ة رقم 2001، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2000د�سمبر  23المؤرخ في  06-2000القانون رقم  -23 

  .2000لسنة  80

  .2001لسنة  35، المتضمن قانون المناجم، الجر�دة الرسم�ة رقم 2001یولیو  03المؤرخ في  10-01القانون رقم  -24 

 79، الجر�دة الرسم�ة رقم 2002نون المال�ة لسنة ، المتضمن قا2001د�سمبر  22المؤرخ في  21-01القانون رقم  -25 

  .2001لسنة 

 86، الجر�دة الرسم�ة رقم 2003، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2002د�سمبر  24المؤرخ في  11-02القانون رقم  -26 

  .2002لسنة 
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من مبلغ الرسم على رفع القمامات  %15البلد�ات التي تمارس عمل�ة الفرز في حدود تعو�ض  -

 .المنزل�ة �النس�ة لكل منزل �قوم بتسل�م قمامات و/أو قابلة لإلسترجاع للمنشآت المعالجة

  :200427سنة 

 الرفع من تعر�فة قس�مة الس�ارات. -

من ق�مة العقار وخل� رسوم ثابتة  % 0,50خل� رسم جدید یدعى رسم اإلشهار العقار� بنس�ة  -

 أخر�. 

  :200528 سنة

 .% 01تخف�ض معدل الدفع الجزافي إلى  -

 �النس�ة لإلیجار. % 15إلى  7رفع نس�ة الضر��ة على الدخل اإلجمالي من  -

نس�ة بتحدد الضر��ة على الدخل اإلجمالي  المفروض على إیرادات �راء قاعات الحفالت والسیرك  -

  .%15قدرها 

  :200629سنة 

 .العقار�ة الرخصتعدیل تعر�فة الضر��ة على األمالك، تعر�فة رسم اإلقامة، تعر�فة الرسم على  -

 % 25تأس�س رسم على األطر المطاط�ة الجدیدة المستوردة و/ أو المصنوعة محل�ا, تخصص  -

 من مداخیله لصالح البلد�ات.

 منه لصالح البلد�ات.   %35تأس�س رسم على الز�وت والشحوم وتحضیر الشحوم،  -

                                                           

 83، الجر�دة الرسم�ة رقم 2004، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2003د�سمبر  28المؤرخ في  22-03القانون رقم  -27 

  .2003لسنة 

 85، الجر�دة الرسم�ة رقم 2005، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2004د�سمبر  29المؤرخ في  21-04القانون رقم  -28 

  .2004لسنة 

 85، الجر�دة الرسم�ة رقم 2006، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2005د�سمبر  31المؤرخ في  16-05القانون رقم  -29 

  .2005لسنة 
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، و هذا % 10إلى  05رفع حصة البلد�ات من الرسم على الق�مة المضافة المحق� في الداخل من  -

  .هذا الرسم المرت�� �حجم النشا� اإلقتصاد��مثل ز�ادة معتبرة في موارد البلد�ات نظرا لمردود�ة 

إصالح المال�ة و الج�ا�ة ، تم إنشاء لجنة وزار�ة مشتر�ة م�لفة ب2008و  2007خالل سنتي 

، و التي وضعت 2007د�سمبر  15المحل�ة تطب�قا لتوص�ات المجلس الوزار� المشترك المنعقد بتار�خ 

مجموعة من التدابیر منها: إنشاء ضرائب و رسوم جدیدة لفائدة الجماعات المحل�ة و مراجعة �عض الرسوم 

 :30و هي �ما یلي

 :200731سنة 

تأس�س ضر��ة جزاف�ة وحیدة تحل محل النظام الجزافي للضر��ة على الدخل وتعوض الضر��ة على  -

 ،% 12    و 6الدخل اإلجمالي والرسم على الق�مة المضافة والرسم على النشا� المهني بنسبتي 

 التضامن و الضمانصندوق و  % 5الوال�ة  % 40البلد�ات  %50وتوزع حصیلتها �ما یلي: الدولة 

 .%5للجماعات المحل�ة 

 رسم في ش�ل ح� الطا�ع على شهادة الـتأهیلدة مختلفة مثل الرسم على الوقود، تأس�س رسوم جدی -

 والتصنیف المهنیین... 

  :8200سنة 

توز�ع حاصل الضر��ة على الدخل اإلجمالي صنف الر�وع العقار�ة �التساو� بین الدولة و البلد�ات،  -

  الموارد المال�ة للبلد�ات.و هو �ش�ل ز�ادة معتبرة في 

، و یوزع ناتج هذا الرسم �ما %3رفع معدل الرسم على النشا� المهني على نقل المحروقات إلى  -

 التضامن و الضمانصندوق ل % 0,16لصالح البلد�ات،  % 1,96للدولة،  % 0,88یلي:  

     .32للجماعات المحل�ة

 فرض الضر��ة وف� نظام جدید هو النظام الم�س�. -

                                                           

  .16مرجع ساب�، صتمو�ل التنم�ة المحل�ة في الجزائر بین مقتض�ات الد�مقراط�ة و اإلنشغاالت المر�ز�ة، محمد فرار�،  -30 

 85، الجر�دة الرسم�ة رقم 2007، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2006د�سمبر  26المؤرخ في  24-06القانون رقم  -31 

  .2006لسنة 

، الجر�دة الرسم�ة 2008، المتضمن قانون المال�ة التكمیلي لسنة 2008یولیو  24المؤرخ في  02-08األمر رقم من  08المادة  -32 

  .2008لسنة  42رقم 
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 تتكفل میزان�ة الدولة �األثر المالي الناتج عن رفع أجور مستخدمي الجماعات المحل�ة. -

 % 48,5د ، مع توز�ع ناتجها لحدو %5إلى  %6تخف�ض نس�ة الضر��ة الجزاف�ة الوحیدة من   -

للجماعات  التضامن و الضمانصندوق ل %5للوال�ات و %5للبلد�ات و %�40النس�ة للدولة، و

  لغرفة الصناعات التقلید�ة والحرف. %5ولغرف التجارة  %1المحل�ة، 

  .33توس�ع مجال تطبی� رسم اإلقامة ل�شمل �ل البلد�ات، �ما تم تعدیل تعر�فاته -

  رفع تعر�فة الرسم الخاص على الرخص العقار�ة. -

 رفع حصة ناتج الج�ا�ة البیئ�ة العائدة للبلد�ات، حیث تم تعدیل توز�ع حصیلة �عض الرسوم البیئ�ة -

  و الز�ادة في حصص البلد�ات منها.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الترتیب الرامي إلى تثمین المصادر المال�ة المحل�ة �ضاف إلى اإلجراء 

 2000حول تطهیر دیون البلد�ات، التي بلغت �النس�ة لفترة  2008المتضمن في قانون المال�ة التكمیلي 

  .مل�ار دج 22,9 ،2007 إلى

  :2009سنة 

مبلغ ح� تأس�س العقد من أجل ممارسة نشا� إستغالل المقالع و المحاجر، یدفع لفائدة تحدید  -

  .34الجماعات المحل�ة لم�ان وجود إستغالل المقالع و المحاجر

 لفائدة الجماعات المحل�ة %50بدل  % 70ص مبلغ الرسم المتعل� �المساحة في حدود:�تخص -

-105لفائدة حساب التخص�ص الخاص رقم  %30 ،لم�ان وجود إستغالل المقالع و المحاجر

 ."المنجم�ة الذ� عنوانه " صندوق األمالك العموم�ة 302

  

  

  :3201سنة 

                                                           

  ، مرجع ساب�.2008، المتضمن قانون المال�ة التكمیلي لسنة 02-08من األمر رقم  26المادة  -33 

، الجر�دة 2009، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2008د�سمبر  30، المؤرخ في 21-08من القانون رقم  51المادة  -34 

  .2008لسنة  74الرسم�ة رقم 
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 .35الق�مة الصاف�ة من األمالك الخاضعة للضر��ة على األمالك أقسا�تعدیل  -

  :2015سنة 

هامة نص علیها قانون المال�ة التكمیلي، الهدف منها هو تعز�ز  ج�ائ�ة تعرفت هذه السنة تعد�ال

من خالل ز�ادة م�الغ �عض الضرائب و الرسوم التي تعود �ل�ا للبلد�ات، إال أن الموارد المال�ة للبلد�ات  

نفس القانون نص على تخف�ض معدل رسم هام �ش�ل أهم الموارد الج�ائ�ة للبلد�ة و هو الرسم على النشا� 

  ، و تتمثل هذه التعد�الت في ما یلي:نيالمه

 .36 %40,25إلى  %40طف�فة لحصة البلد�ة من ناتج الضر��ة الجزاف�ة الوحیدة من  ز�ادة -

توزع �ما  % 1إلى  % 2تخف�ض معدل الرسم على النشا� المهني �النس�ة لنشاطات اإلنتاج من  -

، صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحل�ة: % 0,66 :، البلد�ة%0,29یلي: الوال�ة: 

0,05 % 37. 

 38ل�ص�ح �ما یلي: ةز�ادة سعر الرسم على رفع القمامات المنزل� -

 دج على �ل محل ذو استعمال س�ني. 1500و  1000بین  ما -

 دج على �ل محل ذو استعمال مهني، تجار� حرفي أو ما شا�ه. 12.000و  3000ما بین  -

 .و المقطورات دج على �ل أرض�ة مه�أة للتخی�م 23.000و  8000ما بین  -

دج على �ل محل ذو استعمال صناعي، تجار�، حرفي أو  130.000و  20.000ما بین  -

 ما شا�ه ینتج فضالت تفوق األصناف المذ�ورة سا�قا.

على إجراءات هامة تهدف إلى تثمین الرسم العقار�  2015نص قانون المال�ة التكمیلي لسنة و قد  

 من خالل: و ذلك

                                                           

، الجر�دة 2013، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2012د�سمبر  26، المؤرخ في 12-12من القانون رقم  05المادة  -35 

  .2012لسنة  72الرسم�ة رقم 

، الجر�دة 2015، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2014د�سمبر  30، المؤرخ في 10-14من القانون رقم  13المادة  -36 

  .2014لسنة  78الرسم�ة رقم 

، 2015، المتضمن قانون المال�ة التكمیلي لسنة 2015یولیو  23، المؤرخ في 01-15من القانون رقم  03المادة  -37 

  .2015لسنة  40الجر�دة الرسم�ة رقم 

  ،  نفس المرجع.21المادة  -38 
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 توس�ع قائمة المدینون بدفع الرسم العقار�، لتشمل: -

 شاغل الملك�ة في غ�اب ح� الملك�ة. -

 صاحب الرخص أو ح� اإلمت�از لشغل األمالك العامة للدولة. -

 المستفید من س�نات الب�ع �اإلیجار. -

 المقرض المستأجر �النس�ة لعقود القرض اإلیجار� المالي. -

�ما ��لف أصحاب المساكن و الس�نات و مستأجر الس�نات العموم�ة اإلیجار�ة التا�عة  -

 دج سنو�ا. 500للقطاع العام بدفع مبلغ ثابت للرسم العقار� �قدر ب 

 رفع الق�مة اإلیجار�ة الج�ائ�ة التي �حسب من خاللها أساس الرسم العقار�. -

 لرسم العقار�.�اإلغاء التخف�ضات الخاصة  -

لملك�ات الخاضعة للرسم العقار� على الملك�ات غیر المبن�ة، لتشمل �ذلك األراضي قید توس�ع ا -

 التعمیر.

إنشاء مادة جدیدة تتعل� �التعاون بین المصالح الج�ائ�ة و مصالح البلد�ة الم�لفة �العمران، حیث  -

شفا تبین � أن هذه األخیرة یجب أن ترسل �ل بدا�ة سنة إلى المصالح الج�ائ�ة المختصة إقل�م�ا،

 .39ف�ه تراخ�ص البناء الجدیدة أو المعدلة الصادرة خالل السنة الماض�ة

تكلیف لجنة وزار�ة مشتر�ة م�ونة من ممثلین عن: وزارة الداخل�ة و الجماعات المحل�ة، وزارة  -

 .40المال�ة، وزارة الس�ن، بتحدید الق�مة التجار�ة الحق�ق�ة للعقارات

  

  

 

  الج�ائ�ة للبلد�ةالموارد : الفرع الثاني

                                                           

  ساب�.، مرجع 2015، المتضمن قانون المال�ة التكمیلي لسنة 01-15من القانون رقم  20دة الما -39 

  ، نفس المرجع.22المادة  -40 
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ي تتوقف الت�مجهودات مهمة من أجل تثمین الموارد المال�ة المحل�ة  تقومن الدولة یتبین مما سب� أ

وم التي ضرائب و الرسعلیها التنم�ة المحل�ة، و هذا ما الحظناه من خالل التعد�الت الكثیرة التي مست ال

الضرائب وٕالغاء ال�عض  حیث تم تعو�ض �عض، البلد�اتتستفید منها الجماعات المحل�ة عموما و �األخص 

تا�عة للسلطة  �قیت الضرائب المحل�ة لكن ،المعدالت الضر�ب�ة وتوس�ع الوعاء الضر�بي تعدیلاآلخر مع 

  .المر�ز�ة

أن هذه المجهودات و محاوالت اإلصالح المختلفة لم تف �الغرض، حیث أن أغلب بلد�ات  غیر

زالت تعاني من مشاكل مال�ة �بیرة، خصوصا تلك البلد�ات التي تعاني من ضعف النشا� الوطن ال

د�ة الضر��ة �لما �انت مردو اإلقتصاد� بها، فالموارد الج�ائ�ة مرت�طة �صحة اإلقتصاد، ف�لما �ان منتعشا، 

و أخر� ضع�فة  یرة،ة �بمتجانسة، فهناك ضرائب ذات مردود� ت�بیرة، �ما أن الموارد الج�ائ�ة للبلد�ات ل�س

المردود�ة، �ما أن الج�ا�ة المحل�ة تتمیز �عدم المرونة، الثقل و التعقید و هي تتش�ل من ضرائب �طیئة 

التطور، و �التالي ال �م�نها ضمان تمو�ل األع�اء المتزایدة، و هذا على ع�س الضرائب العائدة للدولة، 

  .41تتمیز بتطورها السر�ع التي

بتصنیف عضو� للضرائب، حیث حدد الضرائب  1992ائب الم�اشرة لسنة فقد جاء قانون الضر 

العائدة للدولة و الجماعات المحل�ة، وخص البلد�ات �أنواع من الضرائب (الرسم العقار� و رسم التطهیر)، 

 التضامن و الضمانصندوق  و: الوال�ات، البلد�ات الجماعات المحل�ة أن توز�ع الموارد الج�ائ�ة بین إال

  .�اعت�ارها الهیئة المسؤولة عن المال�ة العامة للدولة للجماعات المحل�ة یو�ل إلى السلطة المر�ز�ة

و تظهر الج�ا�ة المحل�ة في ش�لین: إما مرت�طة �ضر��ة عائدة للدولة، أ� أن جزء من عائد هذه 

�ة ة خاصة لتغطو إما ع�ارة عن ضرائب محل�الضر��ة مخصص للمیزان�ات المحل�ة (الفقرة األولى)، 

جماعات لل التضامن و الضمانصندوق وزعة بین الوال�ات، البلد�ات و حاج�ات الجماعات المحل�ة، و هي م

  المحل�ة (الفقرة الثان�ة).

حیث تجدر اإلشارة أن قوانین الضرائب و الرسوم المختلفة، �اإلضافة إلى قوانین المال�ة و القوانین 

الصندوق المشترك للجماعات المحل�ة الضمان للجماعات المحل�ة (صندوق التضامن و  األخر�، تعتبر

�مثا�ة جماعة محل�ة، و �ظهر ذلك من خالل الجزء الثاني من قانون الضرائب الم�اشرة و الرسوم  )سا�قا

  المماثلة.

                                                           
41 - (Z).Moussa. "les finances locales : une tentative d’approche", op.cit, p.34. 



 نظام ج�ائي بین ید� الدولة                                                 الفصل األول:

- 20 - 

 

  الموارد الج�ائ�ة العائدة جزئ�ا للبلد�ة: الفقرة األولى

و  ن الدولة بینها و بی من الضرائب و الرسوم المشتر�ةمن عائدات مجموعة جزئ�ا تستفید البلد�ات 

  ه�آت أخر�، وهي �ما یلي:

 الرسم على الق�مة المضافة: )1

، حیث یدخل في فئة الضرائب على النفقات، و �التالي �عتبر هذا الرسم من أهم الموارد الج�ائ�ة

  األخر�.فهو من بین أكثر الرسوم مردود�ة �المقارنة مع الضرائب و الرسوم 

لتعو�ض الرسم الوحید اإلجمالي  1991من قانون المال�ة لسنة  65أسس �موجب أح�ام المادة 

، إال انه لم یدخل حیز (TUGPS)، و الرسم الوحید اإلجمالي على إنتاج الخدمات (TUGP)على اإلنتاج 

  .1992التنفیذ إلى غا�ة أفر�ل 

( الب�ع، األشغال العقار�ة، الخدمات)، و على �فرض هذا الرسم على العمل�ات المؤداة في الداخل 

  عمل�ات اإلستیراد.

نة س أر�عةعرفت معدالته عدة تعد�الت منذ نشأته، حیث أص�حت معدلین حال�ا �عدما �انوا 

  .% 17، المعدل العاد�%4: المعدل المخفض 1992

  یوزع ناتج الرسم على الق�مة المضافة �ما یلي: 

 في الداخل:  �النس�ة للعمل�ات المؤداة -

 لصالح الدولة. % 85 -

 للجماعات المحل�ة. التضامن و الضمانصندوق لفائدة  % 10 -

 لفائدة البلد�ات. % 05 -

 �النس�ة لعمل�ات اإلستیراد: -

 لصالح الدولة. % 85 -

 للجماعات المحل�ة. التضامن و الضمانصندوق لفائدة  % 15 -

إن هذا الرسم ذو أهم�ة �الغة نظرا لمردودیته الكبیرة، إال أن الدولة هي التي تأخذ حصة األسد 

ص هذه األخیرة ال تستفید من عائدات هذا الرسم ف�ما یخ أنمنها، مقابل نس�ة ضئیلة لصالح البلد�ات، �ما 
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تیراد، و ر� بدرجة �بیرة على اإلسعمل�ات اإلستیراد، مع العلم أنها جد معتبرة نظرا العتماد اإلقتصاد الجزائ

  مع ذلك فهو �مثل مورد هام للبلد�ة.

 الرسم الصحي على اللحوم (رسم الذ�ح): )2

�طب� هذا الرسم على عمل�ات ذ�ح الحیوانات، و �ذلك استیراد اللحوم، و �فرض على أساس الوزن 

  أثناء الذ�ح.الصافي للحوم الحیوانات المذبوحة، و ��ون واجب األداء على مالك اللحوم 

،    و %85دج للكیلوغرام الواحد، و تخصص عائداته لفائدة البلد�ات بنس�ة  10تحدد تعر�فته ب 

  .42لفائدة صندوق حما�ة الصحة الحیوان�ة % 15

أما �النس�ة للحوم المستوردة، فإن هذا الرسم �فرض لد� مصالح الجمارك، و توجه عائداته �ل�ا 

  محل�ة.للصندوق المشترك للجماعات ال

  

 : األمالكالضر��ة على  )3

تفرض هذه الضر��ة على األشخاص الطب�عیین الذین یوجد مقرهم الج�ائي �الجزائر، �النس�ة 

ألمالكهم الموجودة داخل أو خارج الجزائر، و �ذلك األشخاص الطب�عیین الذین ل�س لهم مقر ج�ائي 

  .�43الجزائر �النس�ة ألمالكهم الموجودة في الجزائر

في: العقارات، الحقوق العین�ة العقار�ة، المنقوالت ذات  األمالك الخاضعة لهذه الضر��ة و تتمثل

  الق�مة العال�ة،....

جدول تدر�جي على جم�ع الممتلكات، و توزع عائداتها �ما  بتطبی�تصاعد�ا تحدد نس�ة الضر��ة 

  ني للس�ن.لصالح الصندوق الوط %20لفائدة البلد�ات و  %20لفائدة الدولة،  %60یلي: 

  و نظرا لصعو�ة ض�� و إحصاء الممتلكات، فإن عائدات هذه الضر��ة قلیلة جدا �النس�ة للبلد�ات.

 الضر��ة الجزاف�ة الوحیدة: )4

                                                           

، 2009، المتضمن قانون المال�ة التكمیلي لسنة 2009یولیو  22المؤرخ في  ،01-09من األمر رقم  21المادة  -42 

  .2009لسنة  44الجر�دة الرسم�ة رقم 

قانون الضرائب الم�اشرة و الرسوم ، المتضمن 1976د�سمبر  09، المؤرخ في 101-76األمر رقم  من 274لمادة ا -43 

   .2015، ط�عة 1976لسنة ، 102المعدل و المتمم، الجر�دة الرسم�ة رقم المماثلة 
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، ولم یتم تحدید تار�خ دخولها 2007من قانون المال�ة لسنة  02أسست هذه الضر��ة �موجب المادة 

، و هي تحل محل النظام الجزافي على الدخل، فهي تعوض 2009 حیز التنفیذ سو� ابتداءا من جانفي

  .44مضافة و الرسم على النشا� المهنيالضر��ة على الدخل اإلجمالي، الرسم على الق�مة ال

  یوزع عائد هذه الضر��ة �ما یلي:

 لصالح الدولة. 50% -

 للبلد�ات. 40% -

 للوال�ات. 5% -

 للجماعات المحل�ة. التضامن و الضمانصندوق لصالح  5% -

 

 الضر��ة على الدخل اإلجمالي: صنف المداخیل المتأت�ة من اإلیجار )5

من أجل تدع�م  2008من قانون المال�ة التكمیلي لسنة  02أسست هذه الضر��ة �موجب المادة 

ظرا لإلرتفاع ن، و قد أد� هذا اإلجراء إلى ز�ادة محسوسة في الموارد الج�ائ�ة للبلد�ات الموارد المال�ة للبلد�ات

  المتزاید ألسعار اإلیجار.

تدفع هذه الضر��ة على أساس المبلغ الذ� یدفعه المستأجر لفائدة صاحب المحالت المؤجرة، حیث 

�النس�ة لألمالك العقار�ة  %7أن المداخیل المتأت�ة من اإلیجار تخضع للضر��ة على الدخل اإلجمالي بنس�ة 

  �النس�ة للمحالت ذات اإلستعمال المهني. %15ذات اإلستعمال الس�ني، و 

  من عائدات هذه الضر��ة. % 50تستفید البلد�ات بنس�ة 

  

  

  (TAP)الرسم على النشا� المهني:  )6

، و هذا نتیجة دمج رسمین 199645من قانون المال�ة لسنة  21أسس هذا الرسم �موجب المادة 

 (TANC)و الرسم على النشا� غیر التجار�  ،(TAIC)الرسم على النشا� الصناعي و التجار� سا�قین هما: 

                                                           

  .مرجع ساب�، 2007، المتضمن قانون المال�ة لسنة 24-06من القانون رقم  02المادة  -44 

  .مرجع ساب�، 1996، المتضمن قانون المال�ة لسنة  27-95األمر رقم  -45 
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�ین الطب�عیین و المعنو ، حیث �فرض على رقم األعمال السنو� المحق� في الجزائر من طرف األشخاص 

  الذین �مارسون نشاطات صناع�ة و تجار�ة، و حتى أولئك الذین �مارسون نشاطات غیر تجار�ة.

، 2001قانون المال�ة التكمیلي لسنة �موجب  % 2إلى  % 2,55معدل هذا الرسم من  انخفض

  :�46ما یلي ه بین الجماعات المحل�ةتوزع مداخیل

 لصالح البلد�ات. % 65 -

 لصالح الوال�ات. % 29,5 -

 للجماعات المحل�ة. التضامن و الضمانصندوق لصالح  % 5,5 -

ف�ما یخص رقم األعمال الناتج عن نشا� نقل  % 03إلى  هذا الرسم في حین تم رفع معدل

  و توزع عائداته �ما یلي: المحروقات عن طر�� األنابیب

 لصالح البلد�ات. % 65,9 -

 لصالح الوال�ات. % 29,3 -

 للجماعات المحل�ة. التضامن و الضمانصندوق لصالح  % 5,3 -

من هذا من حصتها  % 50أما �النس�ة لبلد�ات وال�ة الجزائر التي تش�ل دوائر حضر�ة، فإن نس�ة 

  .47الرسم، تدفع لمیزان�ة الوال�ة

�النس�ة  % 1إلى تم تخف�ض نس�ة هذا الرسم  �2015موجب قانون المال�ة التكمیلي لسنة  و

  لنشاطات اإلنتاج، و یوزع �ما یلي:

  

 لصالح البلد�ات. % 66 -

 لصالح الوال�ات. % 29 -

 لصالح صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحل�ة. % 5,5 -

                                                           

  ساب�.، مرجع 2008المتضمن قانون المال�ة التكمیلي لسنة ، 02-08من األمر رقم  08المادة  -46 

  .ائب الم�اشرة و الرسوم المماثلة، مرجع ساب�قانون الضر ، المتضمن 101-76األمر رقم  م�رر من 222المادة  -47 
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المهني  الرسم على النشا� ألنإن هذا التخف�ض �مثل خسارة معتبرة في الموارد الج�ائ�ة للبلد�ة 

من  %70المحل�ة عموما، و خاصة البلد�ات، إذ �مثل أكثر من  أهم مورد ج�ائي �النس�ة للجماعات�عتبر 

) تبدو ضع�فة، إال أن مداخیلها جد هامة نظرا  % 03أو  % 02مجمل الموارد الج�ائ�ة، حیث أن نسبته (

  الرت�اطها �األنشطة اإلقتصاد�ة: صناع�ة، تجار�ة، حرف�ة،....

 الرسوم المتعلقة �حما�ة البیئة: )7

و إزالة  البیئة تستفید البلد�ات بنسب مختلفة من عائدات مجموعة من الرسوم المتعلقة �حما�ة

، 2002و التي أنشئت �موجب قوانین المال�ة لسنوات التلوث، والتي تعرف أ�ضا �الرسوم اإل��ولوج�ة، 

  �ما یلي:حیث یخصص جزء من مداخیلها لفائدة البلد�ات ، 2006و  2003

 من مداخیل الرسم التحفیز� لتشج�ع عدم تخز�ن النفا�ات الصناع�ة. 25% -

 التحفیز� لتشج�ع عدم تخز�ن النفا�ات المرت�طة �أنشطة العالج.من مداخیل الرسم  25% -

 الصناعي. ذو المصدر من مداخیل الرسم التكمیلي على التلوث الجو�  25% -

 من مداخیل الرسم التكمیلي على الم�اه المستعملة ذات المصدر الصناعي. 50% -

 المستوردة.المنتجة محل�ا أو من مداخیل الرسم على اإلطارات المطاط�ة  40% -

 من مداخیل الرسم على الز�وت و الشحوم و تحضیرها. 50% -

حتى و إن �انت النسب التي تستفید منها البلد�ات من هذه الرسوم تبدو هامة، إال أن عائداتها 

  .48ل�ست �بیرة، فهي رسوم ضع�فة المردود�ة نظرا لحداثتها و عدم التح�م في وعائها

نه ، إال أمن عائداتها �طر�قة م�اشرةإن الضرائب و الرسوم السا�قة الذ�ر، تستفید البلد�ات من جزء 

تجدر اإلشارة أن هناك �عض الضرائب و الرسوم المحل�ة، تستفید منها البلد�ات جزئ�ا لكن �طر�قة غیر 

ذا األخیر �عتبر للجماعات المحل�ة، حیث أن ه التضامن و الضمانصندوق �اشرة و ذلك عن طر�� م

هذه الرسوم  و تتمثل جماعة محل�ة، إذ �قوم بتوز�ع هذه المداخیل في إطار س�اسة التضامن ما بین البلد�ات

  في ما یلي:

 قس�مة الس�ارات:  -

                                                           

  .22، مرجع ساب�، ص تمو�ل التنم�ة المحل�ة بین مقتض�ات الد�مقراط�ة و اإلنشغاالت المر�ز�ةمحمد فرار�،  -48 
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یخضع لهذه القس�مة �ل شخص طب�عي أو معنو� �ملك س�ارة تدخل في إطار مجال تطبی� هذا 

  .حسب نوع الس�ارة و أول سنة لسیرها 49دج 15000و  300ما بین الرسم، �حدد مبلغها وف� سلم یتراوح 

التضامن و صندوق لفائدة  %80لفائدة میزان�ة الدولة،  %20توزع مداخیل هذه القس�مة �ما یلي: 

  للجماعات المحل�ة. الضمان

   الرسوم المتعلقة �النشا� المنجمي:الضرائب و  -

، لمحل�ةللجماعات ا التضامن و الضمانصندوق عن طر�� �طر�قة غیر م�اشرة، تستفید البلد�ات 

، و 50من مداخیل �عض الضرائب و الرسوم التي لها عالقة �النشا� المنجمي و هذا �موجب قانون المناجم

  تتمثل هذه الضرائب و الرسوم في ما یلي:

 إتاوة اإلستخراج: -

منها  %20ناجم، تخصص تحدد هذه الضر��ة على أساس الخالصات المعدن�ة المستخلصة من الم

  للجماعات المحل�ة. التضامن و الضمانصندوق لفائدة 

 الضر��ة على الر�ح المنجمي: -

ة للجماعات المحل� التضامن و الضمانصندوق شاطات استغالل المناجم، �ستفید تطب� على ن

  منها. %9بنس�ة 

 إتاوة التجم�ع: -

الر�ع المتوقع، و تحصل على أساس  وحسب هذه اإلتاوة بناء على حجم التجم�ع، التحصیل و/أت

  األسعار المحددة �موجب قوانین المال�ة.

  .%20للجماعات المحل�ة بنس�ة  التضامن و الضمانصندوق �ستفید 

 ناتج المزایدة للسندات المنجم�ة: -

  للجماعات المحل�ة. التضامن و الضمانصندوق لفائدة  %40تخصص نس�ة 

                                                           

  .مرجع ساب�، 2004، المتضمن قانون المال�ة لسنة 22-03من القانون رقم  16المادة  -49 

  ساب�.، مرجع المتضمن قانون المناجم، 10-01القانون رقم  -50 
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 الرسم المساحي: -

صندوق من ناتجه ل %�50فرض هذا الرسم وفقا للمساحة موضوع اإلستغالل، تخصص نس�ة 

  للجماعات المحل�ة. التضامن و الضمان

  لموارد الج�ائ�ة العائدة �ل�ا للبلد�ة: االفقرة الثان�ة

لتي ا �اعت�ار البلد�ة ر�یزة التنم�ة المحل�ة، فإن المشرع الجزائر� خصها ب�عض الضرائب و الرسوم

، و هذا من أجل رفع حجم مواردها المال�ة، و تتمثل هذه الضرائب %100تستفید من عائداتها �ل�ا بنس�ة 

  و الرسوم في ما یلي:

 الرسم العقار�:  )1

، المتضمن القانون المعدل 1967یونیو  02المؤرخ في  83-67أسس هذا الرسم �موجب األمر رقم 

، و 1992من قانون المال�ة لسنة  43، و تم تعدیله �موجب المادة 1967و الم�مل لقانون المال�ة لسنة 

لمعن�ة، هذه األخیرة ة اعلى الملك�ات العقار�ة المتواجدة على مستو� إقل�م البلد�هو �مثل ضر��ة سنو�ة تدفع 

  تستفید �ل�ا من عائداتها. 

  �ضم هذا الرسم رسمین فرعیین هما: 

  :المبن�ة الملك�اتالرسم العقار� على  -

ة المبن�ة الواقعة على التراب الوطني، �استثناء تلك المعف�ة من الضر�� الملك�ات�فرض سنو�ا على 

یؤسس هذا الرسم على األمالك المبن�ة ت�عا للق�مة اإلیجار�ة الج�ائ�ة المحددة حسب المتر ، 51صراحة

  .52المر�ع، وحسب المنطقة و المناط� الفرع�ة

�النس�ة لألراضي التا�عة  %10إلى  %5المبن�ة، و من  للملك�ات�النس�ة  %�3حسب �ما �عادل 

  لها.

 :غیر المبن�ة الملك�اتالرسم العقار� على  -

                                                           

  .، المتضمن قانون الضرائب الم�اشرة و الرسوم المماثلة، مرجع ساب�101-76من األمر رقم  248المادة  -51 

  لتثمین الرسم العقار�. 2015اإلیجار�ة الج�ائ�ة سنة ، و قد تم رفع الق�مة نفس المرجع من 256المادة  -52 
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یؤسس سنو�ا على الملك�ات غیر المبن�ة بجم�ع أنواعها، �استثناء تلك المعف�ة صراحة من 

  .53الضر��ة

�حدد وعاء فرض الضر��ة وف� ق�مة إیجار�ة ج�ائ�ة تؤسس حسب مساحة الملك�ة، و یتراوح معدل 

  حسب مساحة و طب�عة األراضي. %10إلى  %3هذا الرسم من 

مداخیل الرسم العقار�، إال أن مداخیل هذا الرسم تعتبر ضئیلة،  رغم أن البلد�ات تستفید �ل�ة من

اءات التي �ثرة اإلعففهي ال تدر موارد مال�ة �بیرة لمیزان�ة البلد�ات، و هذا راجع ألس�اب مختلفة منها: 

یر غعدم توفر البلد�ات على المعلومات المتعلقة ��ل العقارات المبن�ة و إلى ینص علیها القانون، �اإلضافة 

ار�ة و عدم تسجیل الملك�ات العق، نظرا لعدم استكمال عمل�ة مسح األراضي المبن�ة المتواجدة ضمن إقل�مها

في المحافظات العقار�ة، خصوصا في البلد�ات الواقعة خارج المدن الكبر� و التي تكثر بها العقود العرف�ة، 

  مما �حرم البلد�ات من مورد مالي هام.

  :نزل�ةرفع القمامات المرسم  )2

، تعو�ضا �1981ان هذا الرسم متضمنا في رسم التطهیر الذ� أسس �موجب قانون المال�ة لسنة 

من خالل التفرقة  54عدل رسم التطهیر 1993لمجموعة من الرسوم الفرع�ة، و �موجب قانون المال�ة لسنة 

�موجب  األخیر تم إلغاؤهبین رسم رفع القمامات المنزل�ة، و رسم تصر�ف الم�اه في المجار� المائ�ة، هذا 

  ، و عوض برسم وحید هو رسم رفع القمامات المنزل�ة. 199455قانون المال�ة لسنة 

یؤسس هذا الرسم سنو�ا على �ل الملك�ات المبن�ة لفائدة البلد�ات التي تشتغل فیها مصلحة رفع 

  .56القمامة المنزل�ة

م �م�ن أن ��لف مع المالك بدفع الرسو یدفع �اسم المالك أو المنتفع، و یتحمله المستأجر الذ� 

  و یتم دفعه �طر�قة غیر م�اشرة ضمن فواتیر الماء.، 57سنو�ا �صفة تضامن�ة

                                                           

  .، المتضمن قانون الضرائب الم�اشرة و الرسوم المماثلة، مرجع ساب�101-76األمر رقم د من -261دة الما -53 

  ساب�.، مرجع 1993، المتضمن قانون المال�ة لسنة 01-93من المرسوم التشر�عي رقم  30المادة  -54 

  مرجع ساب�. ،1994المتضمن قانون المال�ة لسنة  ،18-93المرسوم التشر�عي رقم من  26و  25المادتین  -55 

  ساب�.ب الم�اشرة و الرسوم المماثلة، مرجع  قانون الضرائ ، المتضمن101-76األمر رقم  من 263المادة  -56 

  ساب�.ماثلة، مرجع  ب الم�اشرة و الرسوم المقانون الضرائ ، المتضمن101-76، من األمر رقم 263المادة  -57 
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�حدد مبلغ هذا الرسم في �ل بلد�ة �قرار من رئ�س المجلس الشعبي البلد�، بناء على مداولة 

انین �الغ المحددة في قو المجلس الشعبي البلد� و �عد استطالع رأ� السلطة الوص�ة، وهذا في حدود الم

  المال�ة.

لكنه  ،منح للبلد�ات صالح�ة تحدید مبلغ الرسم المحلي الذ� تستفید منه ،فالمشرع في هذه الحالة

  : �58ما یليقیدها بوجوب عدم تجاوز المبلغ األقصى و األدنى المحدد وف� قوانین المال�ة 

 دج على �ل محل ذو استعمال س�ني. 1500و  1000بین  ما -

 دج على �ل محل ذو استعمال مهني، تجار� حرفي أو ما شا�ه. 12.000و  3000ما بین  -

 .و المقطورات دج على �ل أرض�ة مه�أة للتخی�م 23.000و  8000ما بین  -

دج على �ل محل ذو استعمال صناعي، تجار�، حرفي أو  130.000و  20.000ما بین  -

  ما شا�ه ینتج فضالت تفوق األصناف المذ�ورة سا�قا.

إن مبلغ هذا الرسم ال �عود �مداخیل �بیرة �النس�ة للبلد�ات، فهو ال �غطي حتى تكالیف مصالح 

لد�ات هي التي منحها المشرع للب ، و �التالي فإن السلطة الج�ائ�ةالبلد�ة الم�لفة بجمع القمامات المنزل�ة

  سلطة رمز�ة فق�.

 رسم الس�ن: )3

هو رسم سنو� غیر م�اشر �ستح� على المحالت ذات الطا�ع الس�ني أو المهني الواقعة في 

و قد تم توس�ع ، 59بلد�ات وال�ات: الجزائر، عنا�ة، قسنطینة و وهران مجموعالبلد�ات مقر الدوائر و �ذا 

  مجموع بلد�ات الوطن. ل، ل�شم2015ل�ة التكمیلي لسنة تطب�قه �موجب قانون الما

دج  1200دج �النس�ة للمحالت ذات الطا�ع الس�ني، و  �300حدد مبلغ هذا الرسم السنو� ب 

و یتم تحصیله من طرف مؤسسة سونلغاز عن طر�� فاتورة الكهر�اء  �النس�ة للمحالت ذات الطا�ع المهني،

جه لفائدة ، و�دفع ناتو الغاز حسب دور�ة الدفع، أ� أن المبلغ السنو� �قسم على أر�ع فواتیر خالل السنة

  البلد�ات.

 رسم اإلقامة:  )4

                                                           

  ساب�.، مرجع 2015ن المال�ة التكمیلي لسنة المتضمن قانو  01-15من القانون رقم  21المادة  -58 

  .مرجع ساب�، 2003، المتضمن قانون المال�ة لسنة 11-02من القانون رقم  67المادة  -59 
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س�اح�ة أو �محطات  المصنفة ، لفائدة البلد�ات1998أسس هذا الرسم �موجب قانون المال�ة لسنة 

لفائدة �ل بلد�ات الوطن ، وتم توس�عه مناخ�ة أو حمامات معدن�ة س�اح�ة أو محطات س�اح�ة مختلطة

  .�2008موجب قانون المال�ة التكمیلي لسنة 

 ، 60تقوم البلد�ة عن طر�� المداولة �التصو�ت على مبلغ الرسم الواجب تحصیله لتمو�ل میزانیتها

و تتم عمل�ة التحصیل عن طر�� مؤجر الغرف المفروشة، أصحاب الفنادق، مالكي المقرات المستعملة 

إلس�ان المعالجین �الم�اه المعدن�ة أو السواح، المق�مین �البلد�ة، المدفوعة من طرفهم و تحت مسؤولیتهم 

  .61لد� أمین خز�نة البلد�ة

 حقوق الحفالت و األفراح: )5

البلد�ات المحتضنة فوق إقل�مها  ، لفائدة1966ب قانون المال�ة لسنة ت هذه الحقوق �موجأنشأ

رخصة ل مقابل لبلد�ة قبل الحفلق�اضة اذات الطا�ع العائلي، تدفع هذه الحقوق الموس�ق�ة لحفالت و األفراح ا

  .62إلقامة هذه الحفالت

�حدد مبلغ هذه الحقوق �قرار من رئ�س المجلس الشعبي البلد� �عد مداولة المجلس و مصادقة 

  . 63السلطة الوص�ة

 الرسم الخاص �اإلعالنات و الصفائح المهن�ة: )6

على اإلعالنات و الصفائح المهن�ة  ، و �طب�200064أسس هذا الرسم �موجب قانون المال�ة لسنة 

  �استثناء تلك التا�عة للدولة و الجماعات المحل�ة أو الحاملة لطا�ع إنساني.

و      دج حسب نوع الملصقات  750دج إلى  20یدفع هذا الرسم سنو�ا، حیث یتراوح مبلغه بین 

  ، و یخصص ناتجه �الكامل لصالح البلد�ات.أ�عادها

 لعقارات:الرسم الخاص على رخص ا )7

                                                           

  ساب�.، مرجع 2008 المتضمن قانون المال�ة التكمیلي لسنة، 02-08من األمر رقم  61المادة  -60 

  المرجع.نفس ، 65المادة  -61 
62- (C).RAHMANI, les finances des communes algériennes ,Algérie, édition CASBAH, p.66. 

  مرجع ساب�.، 2001، المتضمن قانون المال�ة لسنة 06-2000من القانون رقم  106مادة ال -63 

  ساب�.، مرجع 2000المتضمن قانون المال�ة لسنة ، 11-99من القانون رقم  56لمادة ا -64 
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، یدفع للبلد�ات مقابل 2000من قانون المال�ة لسنة  55أسس هذا الرسم �موجب أح�ام المادة 

رخصة البناء، رخصة التجزئة، رخصة الهدم و شهادة إصدارها لمختلف الرخص و الشهادات العقار�ة: 

  المطا�قة.

م �ان آخر تعدیل لم�الغ هذا الرس ع، و قد�حدد مبلغ الرسم حسب ق�مة البنا�ة، أو ط�قا لعدد القط

  منه. 25، المادة 2008في قانون المال�ة التكمیلي لسنة 

  تحلیل وضع�ة الج�ا�ة المحل�ة: الفرع الثالث

التي تستفید منها البلد�ات بنسب مختلفة، �اإلضافة إلى  من خالل عرض مختلف الموارد الج�ائ�ة

التطرق لمختلف التعد�الت التي مست الج�ا�ة المحل�ة، نالح� مد� �ثرة و تعقید هذه الضرائب �اإلضافة 

إلى غ�اب نظام ج�ائي محلي قائم بذاته، فرغم محاوالت اإلصالح المختلفة، فإن معظم البلد�ات الجزائر�ة 

  من مشاكل مال�ة �بیرة ش�لت حاجزا و عائقا أمام ضرورة دفع عجلة التنم�ة.الزالت تعاني 

أم  ،الضرائب و الرسوم المخصصة لها مردود�ةفهل مش�لة الموارد الج�ائ�ة للبلد�ات، تتمثل في 

  ، أم أن المش�لة متعلقة �صعو�ة التحصیل؟الممنوحة لها النسبقلة  في

  فهذا ما سیتم التطرق إل�ه في هذا الفرع من خالل تحلیل و تشخ�ص وضع�ة الج�ا�ة المحل�ة.

نوان سنة �ع الجماعات المحل�ةمنها  استفادتیبین الجدول الموالي ناتج الضرائب و الرسوم التي 

لتي لها یرة االموارد الج�ائ�ة، و هذا لمعرفة الضرائب ذات المردود�ة الكبمجمل و نس�ة �ل منها من  2011

  .المحل�ةتأثیر في ز�ادة الموارد المال�ة 

  

  

  

 

  �2011عنوان سنة  ): ناتج الضرائب و الرسوم العائدة للجماعات المحل�ة1الجدول رقم (

   (%)النسب  (دج) الم�الغ  الضرائب و الرسوم
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  58,20 352 322 850 147  الرسم على النشا� المهني

  35,13  395 532 255 89  الرسم على الق�مة المضافة

  0,07  381 222 167  الرسم الصحي على اللحوم

الرسم العقار� و رسم رفع القمامات 

  المنزل�ة
1 644 310 690  0,65  

  0,01  895 466 18  الضر��ة على األمالك

  الضر��ة على الدخل اإلجمالي

  صنف المداخیل العقار�ة
2 187 618 333  0,86  

  2,68  000 000 800 6  قس�مة الس�ارات

  0,08  514 661 191  حقوق الحفالت و األفراح

  1,96  805 074 992 4  الضر��ة الجزاف�ة الوحیدة

  0,05  976 395 123  الرسم على اإلقامة

  0,09  816 873 224  الرسم الخاص على الرخص العقار�ة

الرسم الخاص على اإلعالنات          

  و الصفائح المهن�ة
79 469 581  0,03  

  0,01  100 541 13  الرسوم المتعلقة �الحفا� على البیئة

  0,20  080 856 505  الرسوم المرت�طة �النشا� المنجمي

  100  918 345 054 254  المجموع

(M.Z).Barka, Une analyse de la fiscalité locale en Algérie, travaux de la journée :المصدر  

parlementaire sous le thème : la fiscalité locale dans la réforme fiscale, op.cit, p.32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إن تحلیل معط�ات هذا الجدول �سمح بتسجیل المالحظات التال�ة:
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لرسم اهي ناتجة من عائدات  المحل�ة ائ�ةیتبین من خالل الجدول أن أكثر من نصف الموارد الج� -

 ، و �التالي �عتبر هذا الرسم ذو مردود�ة �بیرة �النس�ة%58,20بنس�ة  (TAP)على النشا� المهني 

�حسب  حیث ،، نظرا الرت�اطه �حجم النشا� اإلقتصاد�لبلد�اتللجماعات المحل�ة عموما و خاصة ا

على أساس رقم األعمال المحق�، �ما یتمیز �اتساع مجال تطب�قه، فمعظم النشاطات الصناع�ة و 

 التجار�ة و الحرف�ة تخضع لهذا الرسم.

ت و الجماعا من أكثر الضرائب مردود�ة �النس�ة للبلد�ات (TVA)�عتبر الرسم على الق�مة المضافة  -

حیث �فرض على عمل�ات الب�ع، األشغال إلقتصاد�، ، الرت�اطه �ذلك �حجم النشا� االمحل�ة

العقار�ة، الخدمات، اإلستیراد، و ترجع مردود�ة هذا الرسم �ذلك �ونه ضر��ة غیر م�اشرة متضمنة 

 في سعر السلعة أو الخدمة و �التالي �صعب التهرب من دفعه.

حصة  للبلد�ة، رغم ضعف فهو �ش�ل إلى جانب الرسم على النشا� المهني، أغلب الموارد الج�ائ�ة

فق�، و هو ما یبین حجم و أهم�ة عائدات هذا الرسم الذ�  %5البلد�ة منه، حیث تستفید من نس�ة 

  .%85تستفید منه الدولة بنس�ة 

تمثل قس�مة الس�ارات ثالث أهم الموارد الج�ائ�ة للبلد�ة، فهي تعود �مداخیل جد هامة، إذ تعتبر من  -

لد�ة بتطور نظرا للز�ادة المستمرة للحظیرة الوطن�ة للس�ارات، إال أن البین الضرائب التي تنمو و ت

ندوق صر�قة غیر م�اشرة و ذلك عن طر�� فهي تستفید من مداخیلها �ط ،ل�ست لها نس�ة منها

لفائدة  %20مقابل  من عائداتها %80للجماعات المحل�ة الذ� �ستفید من  التضامن و الضمان

 میزان�ة الدولة.

�النس�ة للرسم العقار� و رسم رفع القمامات المنزل�ة، �الرغم من �ونهما من الضرائب المحل�ة التي   -

ر تعتب المحل�ةالج�ائ�ة  المداخیلللبلد�ات، إال أن مساهمتهما في  %100تعود مداخیلها بنس�ة 

أن یز�د  ضضئیلة جدا رغم التوسع الكبیر الذ� عرفته الحظیرة الوطن�ة للس�ن، الذ� من المفرو 

و �التالي هناك خلل ف�ما یخص تحصیل هاتین  في مداخیل هذه الضرائب المرت�طة �العقار،

 اب من بینها، و هذا راجع لعدة أس�فالبلد�ات تعاني من صعو�ات تجعلها ال تتح�م فیهما الضر�بتین

و  لش�ه حضر�ةا انتشار العقود العرف�ة �النس�ة لب�ع و شراء العقارات خاصة في المناط� الر�ف�ة و

مما یجعل البلد�ات ال تتوفر على المعلومات  �ذا انتشار البناء الفوضو� و البیوت القصدیر�ة
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عاناة البلد�ات مالالزمة المتعلقة �العقارات المتواجدة على مستو� إقل�مها، و مما یز�د المش�لة تعقیدا 

 من نقص الوسائل الماد�ة و ال�شر�ة الضرور�ة لعمل�ة التحصیل.

و مما زاد في مشاكل تحصیل الرسم العقار�، هو انفصال ق�اضات البلد�ات عن مدیر�ات الضرائب، 

، مما أد� إلى تداخل الصالح�ات 200365حیث أص�حت تا�عة لمصالح الخز�نة الوالئ�ة منذ سنة 

، حیث �قیت عمل�ة تحدید الوعاء الضر�بي من صالح�ات مدیر�ات الضرائب، إال و غ�اب التنسی�

  عمل�ة التحصیل أص�حت تا�عة للخز�نة الوالئ�ة. أن

�النس�ة للضر��ة على الممتلكات، فهي تعاني من نفس مشاكل الرسم العقار�، فعائدات هذه الضر��ة  -

قلیلة جدا �النس�ة للبلد�ات نظرا لصعو�ة ض�� و إحصاء الممتلكات، خاصة و أن البلد�ات تستفید 

 .فق� من مداخیل هذه الضر��ة %20من 

الرسم الصحي على اللحوم أو رسم الذ�ح، مردوده ضعیف جدا، رغم أنه �عود �ل�ا للبلد�ة، و هذا  -

 هذا الرسم. مداخیلراجع لكثرة الذ�ح الفوضو� الذ� �فوت على البلد�ة 

�ة ، إال منشآت فندقالتي تحتو� أن �عود �مداخیل معتبرة للبلد�ات إن رسم اإلقامة من المفروض  -

و هو تحدید سعر الرسم حسب تصنیف الفنادق، ال �م�ن  �2002ه قانون المال�ة لسنة  أن ماجاء

 .66تطب�قه �سبب غ�اب تصنیف ألغلب�ة الفنادق الجزائر�ة

ي أن ��ون له تأثیر محسوس ف ،�ان �عول على الرسم الخاص على اإلعالنات و الصفائح المهن�ة -

لى اإلعالنات ذات الطا�ع اإلشهار�، و الصفائح الموارد الج�ائ�ة للبلد�ات نظرا لكثرة اللجوء إ

، إال أن غ�اب اإلحصاء جعل من مردود�ة هذا الرسم المهن�ة، خاصة مع التزاید الكبیر للمهن الحرة

 ضع�فة جدا.

                                                           

-91، �عدل و یتمم المرسوم التنفیذ� رقم 2003ینایر  19المؤرخ في  40-03م و ذلك �موجب المرسوم التنفیذ� رق -65 

  ، المتعل� بتنظ�م المصالح الخارج�ة للخز�نة و صالح�اتها و عملها.1991فبرایر  23المؤرخ في  60
66 -(M.Z).Barka, Une analyse de la fiscalité locale en Algérie, travaux de la journée 
parlementaire sous le thème : la fiscalité locale dans la réforme fiscale, op.cit, p.34. 
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، �حقوق ل�ة�النس�ة للموارد الج�ائ�ة المح�النس�ة ل�اقي الضرائب األخر�، فإن مردودیتها ضع�فة جدا  -

، الضرائب و الرسوم المتعلقة �الحفا� على البیئة و الرسوم المرت�طة �النشا� الحفالت و األفراح

 المنجمي.

ارد الج�ائ�ة المو  مو �التالي فإن الرسم على النشا� المهني و الرسم على الق�مة المضافة، �مثالن أه

 المحل�ة.

تحلیل الضرائب و الرسوم التي تستفید منها البلد�ات جزئ�ا أو �ل�ا، و �ذا معرفة نسب توز�عها  إن

، للجماعات المحل�ة التضامن و الضمانصندوق �ات، البلد�ات و بین الدولة و الجماعات المحل�ة: الوال

، یبین التوز�ع ة البلد�ات�اإلضافة إلى تشخ�ص الضرائب ذات المردود�ة الكبیرة و التأثیر الهام في میزان�

غیر العادل لمداخیل الضرائب و الرسوم بین الدولة و الجماعات المحل�ة، فرغم أن المشرع خصص �عض 

الضرائب و الرسوم حصر�ا لفائدة البلد�ات، إال أن دراسة مردودیتها یبین أنها ال تعود �فائدة �بیرة على 

ع�س الضرائب العائدة للدولة التي تتمیز ، 67ثقل و التعقیدفهي تتمیز �عدم المرونة، الالمال�ة المحل�ة، 

  بتطورها السر�ع و �مردودیتها العال�ة.

ة عن ن الج�ا�ة المحل�ة ال زالت �عیدأفرغم اإلجراءات المتخذة لتحسین الموارد الج�ائ�ة المحل�ة، إال 

المحل�ة  �انت مع�قة لمسار إصالح الج�ا�ة تغط�ة الحاج�ات المتزایدة للبلد�ات، ف�عض اإلصالحات الج�ائ�ة

  أن ��ون لها تأثیر إیجابي، نظرا لتضمنها العدید من الثغرات، و �م�ن توض�ح ذلك في ما یلي:عوض 

أسس الرسم على النشا� المهني تعو�ضا لضر�بتین هما: الرسم على النشا� الصناعي و التجار�  -

(TAIC)  و الرسم على النشا� غیر التجار�(TANC)ن الضر�بتین �انت تستفید منهما ، هاتی

على التوالي، أما النس�ة الحال�ة للرسم على النشا� المهني  %6و  %2الجماعات المحل�ة بنسبتي 

و �التالي فهذا ال �ش�ل ، �النس�ة لنشاطات اإلنتاج  %1و التي تم تخف�ضها إلى فق�،  %2فهي 

 .�68النس�ة للبلد�ات�ش�ل خسارة �بیرة  بلجمع حق�قي للضر�بتین، 

                                                           
67 - (Z).Moussa. "les finances locales : une tentative d’approche", op.cit, p.34. 
 
68- Centre Nationale d’Études et d’Analyses pour la Population et le Développement 
(CNEAPD), la réforme des finances et de la fiscalité locales : rapport préliminaire, décembre 
2007, p.71. 
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�النس�ة لرسم الس�ن، �طب� نفس السعر على جم�ع المحالت أو الم�اني المنتم�ة لنفس المجموعة  -

أ� ذات طا�ع س�ني أو مهني، دون تمییز لخصائص و نوع�ة هذه الم�اني، مثال �النس�ة للمحالت 

ماعي أو مس�ن دج سواء �النس�ة لس�ن إجت 300ذات الطا�ع الس�ني �طب� نفس السعر و هو 

 أو �النس�ة لمس�ن مرموق متواجد في حي راقي. قد�م متواجد �حي شعبي

غ�اب تصنیف هذه المحالت التي تش�ل أوع�ة ضر�ب�ة، من جهة ال �عتبر عادال �النس�ة إن 

للخاضعین لهذا الرسم، و من جهة أخر�، �فوت على البلد�ات فرصة الحصول على موارد ج�ائ�ة أكثر 

  سعر الرسم �النس�ة ألصحاب الم�اني الراق�ة. عدم رفع�سبب 

إن الضرائب المرت�طة �النشا� المنجمي، تدفع للبلد�ات التي تحتو� المقر اإلجتماعي للمؤسسات  -

صاح�ة النشا�، أما البلد�ات التي ��ون على مستو� إقل�مها نشا� هذه المؤسسات، ال تستفید نهائ�ا 

 بیرة.�اقي التكالیف الكائج النشا� المنجمي، �الضجیج، و من هذه الضرائب رغم تحملها لكل نت

أغلب الضرائب المحل�ة ع�ارة عن ضرائب م�اشرة، و هذا ما �ش�ل ضعف للموارد الج�ائ�ة المحل�ة،  -

ألن الضرائب الم�اشرة في الجزائر �سهل التهرب منها ألنها تخضع إلى طر�قتي التصر�ح الم�اشر 

دودیتها تقتطع من المن�ع، و �التالي تكون مر  التيرائب غیر الم�اشرة أو التقدیر الجزافي، ع�س الض

 أكبر.

�ثرة اإلعفاءات و التخف�ضات الضر�ب�ة التي تقررها الدولة في إطار س�اسة التحفیز الج�ائي من  -

 أجل تشج�ع المستثمر�ن، تؤثر سل�ا على مداخیل الجماعات المحل�ة.

لبلد�ات في إطار تثمین الموارد المال�ة المحل�ة، �صاح�ه إن تأس�س ضرائب و رسوم جدیدة لفائدة ا -

في أغلب األح�ان إلغاء ضرائب و رسوم أخر� �انت تستفید منها البلد�ات بنسب معتبرة، بل و 

تكون مداخیلها أحسن من الضرائب و الرسوم الجدیدة، و مثال على ذلك ما جاء �ه قانون المال�ة 

دتین لفائدة البلد�ات و هما: الرسم على األطر المطاط�ة الذ� أسس ضر�بتین جدی، 2006لسنة 

لصالح البلد�ات)، و �ذلك الرسم على الز�وت والشحوم وتحضیر الشحوم (تستفید البلد�ات  25%(

)، هذین الرسمین ضع�في المردود�ة، فهما �ساهمان بنس�ة ضئیلة جدا في الموارد %35بنس�ة 

 المال�ة، تم إلغاء ضر��ة هامة �انت تساهم �مداخیل معتبرةالج�ائ�ة، في مقابل ذلك و بنفس قانون 

حیث �انت تعود مداخیله �ل�ا لصالح ، و هي الدفع الجزافي، الجماعات المحل�ة میزان�ة في

التضامن و صندوق لح لصا %70منه، و  %30، فالبلد�ات �انت تستفید من الجماعات المحل�ة
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فإلغاء  ،للجماعات المحل�ة الذ� بدوره �عید توز�ع هذه المداخیل بین البلد�ات و الوال�ات الضمان

�ذلك  ت، و الجماعات المحل�ة �صفة عامة،الدفع الجزافي، ترك فراغا مال�ا �بیرا في میزان�ة البلد�ا

 الموارد المال�ة، حیث تضمن تدابیر جدیدة لتعز�ز 2015األمر �النس�ة لقانون المال�ة التكمیلي لسنة 

للبلد�ات من خالل تثمین الرسم العقار� و ز�ادة سعر الرسم على رفع القمامات المنزل�ة، إال أنه 

و  1إلى  2في نفس الوقت خفض معدل الرسم على النشا� المهني �النس�ة لنشاطات اإلنتاج من 

 د�ة.  ورد ج�ائي للبلهو ما س��بد میزان�ة البلد�ات خسارة معتبرة ألن هذا الرسم �عتبر أهم م

فهناك ه�آت  ،، ال �قتصر فق� على المصالح الج�ائ�ةتثبیت و تحصیل الموارد الج�ائ�ة المحل�ةإن  -

لطاقة و رسم الس�ن، و مصالح التحصیل : �مصالح سونلغاز �النس�ة أخر� تقوم �عمل�ة التحصیل

، الرسم المساحي و رسم اإلستخراج، و هذا ما یز�د المناجم �النس�ة للرسم على األر�اح المنجم�ة

، ألن �عض هذه اله�آت تطب� قواعد المحاس�ة العامة فتحو�ل هذه الموارد في تعقید الج�ا�ة المحل�ة

من میزانیتها إلى میزان�ة البلد�ات التي تعتمد على قواعد المحاس�ة العموم�ة، یخل� �عض الصعو�ات 

 .69ةالتقن�

لرسوم و تعدد النصوص القانون�ة، یجعل من النظام الج�ائي معقد و غیر واضح، �ثرة الضرائب و ا -

و �التالي عدم التح�م في هذه الضرائب خاصة أن البلد�ات تفتقر إلى التأطیر المناسب و 

 المتخصص.

إن البلد�ات ال تستفید من نفس الضرائب و الرسوم، �ما أن مردود�ة هذه األخیرة تختلف من بلد�ة  -

 ر� و هذا الرت�ا� الج�ا�ة �حجم النشا� اإلقتصاد�، فهناك بلد�ات تعرف نشا� إقتصاد�إلى أخ

ضعیف و �التالي فإن الموارد الج�ائ�ة تكون ضع�فة، �ما أن �عض الضرائب و الرسوم مرت�طة �ما 

�ات مثال، إن هذا التفاوت بین البلد ةتملكه البلد�ات من إم�ان�ات س�اح�ة و فندق�ة، �رسم اإلقام

سب�ه التقس�م اإلدار� الذ� لم �أخذ �عین اإلعت�ار اإلم�ان�ات اإلقتصاد�ة و الس�اح�ة و الفالح�ة 

 للبلد�ات، و هذا ما جعل البلد�ات الفقیرة تز�د فقرا، و الغن�ة تز�د غنا.

ب و الرسوم وص المنظمة للضرائالغش و التهرب الضر�بیین �سبب الثغرات القانون�ة، و �ثرة النص -

 و عدم التح�م فیها.

                                                           

  .44، مرجع ساب�، ص اإلنشغاالت المر�ز�ةتمو�ل التنم�ة المحل�ة بین مقتض�ات الد�مقراط�ة و محمد فرار�،  -69 
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هي  و، فهي التي تحدد وعاء الضر��ة، نسبتها، تصفیتها، تمر�ز الج�ا�ة في ید السلطة المر�ز�ة -

 .التي تعمل على تحصیلها، �ما أنها تقرر اإلعفاءات و التخف�ضات التي تناسبها

 الضرائب و الرسوم عن طر�� مداوالترغم منح البلد�ات نوع من السلطة في تحدید نسب �عض ف

للحد األدنى و األقصى تحدید المشرع إال أن هذه الحر�ة ض�قة و محدودة جدا من خالل  ،مجالسها

لسعر الضر��ة أو الرسم و الذ� ال �م�ن للبلد�ات أن تتجاوزه، �ما أن المداوالت المتضمنة تحدید 

  .نسب هذه الضرائب خاضعة لمصادقة السلطة الوص�ة

اإلضافة إلى السلطة المحدودة في تحدید نسب الضرائب، منح المشرع للبلد�ات صالح�ة تحصیلها �

تا�ع للخز�نة العموم�ة، �عین من طرف و یتم ذلك عن طر�� القا�ض البلد�، إال أن هذا األخیر 

  السلطة المر�ز�ة، و �عمل تحت وصا�ة وز�ر المال�ة.

  لمر�ز�ةت�ع�ة الج�ا�ة للسلطة ا: المطلب الثاني

لموارد ا یتبین مما سب� أهم�ة و دور الموارد الج�ائ�ة في تمو�ل میزان�ة البلد�ات، حیث أن توفر

  .المال�ة المحل�ة �عتبر ضمان الستقاللیتها المال�ة

 ،70بها ةالخاص مواردها المال�ةو رغم أن المشرع الجزائر� منح للبلد�ات مسؤول�ة تعبئة و تسییر 

ج�ائ�ة على القدرة الالدولة تملك س�طرة مال�ة تامة، ففهي نظر�ة فق�،  في هذا المجال البلد�اتحر�ة  إال أن

لها التي تحدد وعاء الضر��ة، نسبتها، ضمان تحصیفهي خل� و استعمال الموارد المال�ة تعود �ل�ا للدولة، 

  .ع األول)(الفر  و هي التي تقرر اإلعفاء من تسدیدها و �ذا التخف�ضات التي تراها مناس�ة لس�استها

مجال حر�تها محدود جدا، فالجماعات اإلقل�م�ة الجزائر�ة تا�عة فل�ست حرة،  فهي البلد�اتأما  

(الفرع الثاني)، مما یؤد�  المال�ة، أو من جانب استعمالها للسلطة المر�ز�ة سواء من جانب جمع الموارد

  لمحل�ة (الفرع الثالث).إلى العدید من النتائج التي تز�د في تعقید وضع�ة المال�ة ا

  

  سلطة ج�ائ�ة مطلقة للدولة: الفرع األول

م�ع جإن ح� فرض الضر��ة �عود للسلطة المر�ز�ة وحدها، فالقانون الجزائر� ینص على أن 

الضرائب و الرسوم تدخل ضمن اختصاص السلطة التشر�ع�ة، فمهمة تأس�س وعاء الضر��ة و تحدید 

                                                           

  ، المتعل� �البلد�ة، مرجع ساب�.10-11من القانون رقم  169المادة  -70 
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و بهذا  ،إلى السلطة التشر�ع�ة و هذا لضمان مبدأ مشروع�ة الضر��ة ت، أو�لمعدالتها و طرق تحصیلها

األولى)، حیث  (الفقرة على الموارد الج�ائ�ةالتامة فإن الدولة تتمتع �سلطة ج�ائ�ة هامة تم�نها من الس�طرة 

ة لأن هناك مجموعة من المبررات تجعلها تحتكر لنفسها هذه السلطة �اعت�ار السلطة المر�ز�ة هي المسؤو 

  عن المال�ة العامة للدولة (الفقرة الثان�ة).

  مؤشرات مر�ز�ة الج�ا�ة: الفقرة األولى

 : سلطة تحدید الوعاء الضر�بي )1

عود حصیلتها تلك التي ت �ما فیهاتقوم الدولة �موجب القوانین تحدید �ل أنواع الضرائب و أوعیتها، 

�ل�ا أو جزئ�ا للجماعات المحل�ة، حیث أن هذه األخیرة ال تتمتع �أ�ة حر�ة في تحدید الوعاء الضر�بي أو 

  .فرض ضرائب معینة

 : سلطة تقدیر معدل الضر��ة )2

عدالت هذه م بتعدیلتحدید معدل الضرائب و الرسوم، �ما تقوم وحدها تقوم الدولة �موجب القوانین 

تقلیل من ، و ز�ادتها على السلع المستوردة للتشج�ع اإلستثمار مثالت�عا ألهدافها: �تخف�ضها ل الضرائب

  نس�ة اإلستیراد.

 : سلطة تحصیل الضرائب )3

، لبلد�ات المعن�ةو ا، و تقوم بتوز�عها و تحو�لها إلى مختلف اله�آت تقوم الدولة بج�ا�ة �ل الضرائب

البلد�ات متا�عة التحصیل أو متا�عة المتخلفین عن الدفع، في حین تتمتع البلد�ات و ل�س من صالح�ات 

  �طر�قة م�اشرة، لكون هذه الرسوم تدفع مقابل خدمات أدتها لهم. و اإلتاوات �سلطة تحصیل �عض الرسوم

  

  

 : الضرائب سلطة توز�ع )4

عاییر م، �ما تحدد التحدد الدولة نسب توز�ع حصیلة الضرائب بینها و بین الجماعات المحل�ة

للجماعات المحل�ة، و تشرف على إدارة الصندوق  التضامن و الضمانصندوق المت�عة في توز�ع موارد 

  من خالل المجلس التوجیهي الذ� یرأسه وز�ر الداخل�ة و الجماعات المحل�ة أو ممثله.
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 حتكار الدولة للسلطة الج�ائ�ةأس�اب إ: الفقرة الثان�ة

الدولة الجزائر�ة إلى إسناد مهمة توز�ع الموارد الج�ائ�ة على الجماعات المحل�ة إلى السلطة عمدت 

المر�ز�ة �اعت�ارها المسؤولة على المال�ة العامة للدولة، نظرا إلى أن مقای�س �فاءة اله�آت المحل�ة المنتخ�ة 

ن الدولة م �ة، و هناك مبررات جعلتلج�ا�ة هذا النوع من الموارد، ضع�فة و ترجح الكفة إلى السلطة المر�ز 

  :71تتخذ مثل هذا اإلجراء، تتمثل في

  : في تحدید إیرادات الممولین الكفا�ة اإلدار�ة )1

المر�ز�ة في الحصول على �افة المعلومات المتعلقة  تتوقف الكفا�ة اإلدار�ة على قدرات السلطة

المعلومات تتوفر على مستو� اإلدارة الج�ائ�ة الم�لفة �المتا�عة والتي  هذه ،�الممولین الخاضعین للضر��ة

   .معلومات�ا ج�ائ�ا �ساعدها على جمع �افة المعلومات الضرور�ة تملك نظاما

 �لماف، د �متد ألكثر من بلد�ة أو وال�ةأساسه أن النشا� الممارس من قبل الممولین ق ،هذا المبرر

في ید السلطة  �بیرا �لما �بر حجم النشا� للممول، لهذا فإن ترك الج�ا�ة�ان حجم الجماعة المحل�ة 

   .المر�ز�ة �حق� �فا�ة إدار�ة أكبر

  : االقتـصادیـة آلثـارا )2

ی�قى هذا من اختصاص  تحدید نوع الضر��ة ومدلولها و��ف�ة توز�عها، إذ عنتنجم اآلثار االقتصاد�ة 

یؤد� إلى هجرة العمل ورأس  قد الجماعات المحل�ة،ن مختلف واالختالف في التوز�ع بی ،السلطة المر�ز�ة

التي تقل  البلد�اتاألنشطة االقتصاد�ة في  المال بین مختلف المناط� و�التالي ینجم عنها تمر�ز �عض

فیها الثقل الضر�بي وهذا من شأنه أن یؤثر على المردود  نمالتي �� البلد�اتفیها أنواع الضرائب عن 

  االقتصاد�.

  سلب�ة.ال فرض الضر��ة في ید السلطة المر�ز�ة �قلل من اآلثار االقتصاد�ة فإن أمر ترك لذلك،

  : اإلقل�مي للضر��ة التخص�صعدم  )3

                                                           

لملتقى العلمي افعال�ة الالمر�ز�ة الج�ائ�ة و تأثیرها على تحقی� أهداف الجماعات المحل�ة، محمد عجیلة و زع�م �اه�ة ،  -71 

بلیدة، جامعة سعد دحلب ال -واقع و استشراف -الج�ائ�ة و دورها في تمو�ل الجماعات المحل�ةالدولي األول حول: الالمر�ز�ة 

  .2013جوان  11و  10
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عدم تخص�ص إیرادات  و�عنيالعامة،  �عتبر مبدأ عدم التخص�ص من أهم الم�اد� في المال�ة

ولو �ان هناك تخص�ص  ،المنطقة معینة لنفقات تلك معینة لنفقات معینة أو عدم تخص�ص إیرادات منطقة

والفقیرة فقرا، فمن أجل خدمة هذا المبدأ تر�ت مهمة توز�ع الج�ا�ة  إقل�مي الزدادت المناط� الغن�ة غنا

  .الح�ومة المر�ز�ة المحل�ة في ید

والدولة في  ،الحصیلة الضر�ب�ة حصر�ا هذه المبررات تبین أس�اب تمسك السلطة المر�ز�ة بتوز�ع

��ثیر  لوح� أن حصة الدولة من الموارد الج�ائ�ة أكبر هذا اإلطار، ال تعمل على أساس معاییر محددة، إذ

أین قدرت  ،المقدمة من قبل وزارة المال�ة 2003 سنة إحصائ�ات حسب، فمن حصة الجماعات المحل�ة

، منها إلى میزان�ة الدولة %80في حین عادت  %20بنس�ة  الموارد الج�ائ�ة حصة الجماعات المحل�ة من

شؤون اإلدارات  �عبء تمو�ل تسییر الفارق إلى المهام التي تقوم بها الدولة، فهي م�لفةهذا و�م�ن إرجاع 

ذلك الدور الهام للسلطات المحل�ة في تمو�ل المشار�ع  لكن في المقابل، ال �م�ن إغفال، العامة والتجهیز

  ا.االختصاصات المخولة له التنم�ة وفي إطار مخططات ضمن

  عدم وجود سلطة ج�ائ�ة محل�ة: الفرع الثاني

�ات تعتبر تقلید�ا إیرادات ذات�ة في میزان�ة البلد�ة، فإن ذلك �عني أن للبلدإذا �انت اإلیرادات الج�ائ�ة 

نوع من التح�م أو الس�طرة على هذه اإلیرادات، لكن الحق�قة هي ع�س ذلك تماما، حیث أن هذه التسم�ة 

لج�ائ�ة، سواء اأ� "اإلیرادات الذات�ة" �عیدة �ل�ا عن الواقع، فالبلد�ات ال تتمتع �أ� حر�ة تتعل� بإیراداتها 

ال في ما یخص ، إمن حیث تحدید أنواعها أو تقدیر معدالتها أو ��ف�ة تحصیلها، فهي ال تتح�م فیها إطالقا

حدیدها ، والتي یخضع تالتي تش�ل نس�ة ضع�فة من إجمالي اإلیرادات أو اإلتاوات �عض الرسوم الهامش�ة

  .72لضوا�� محددة قانونا

  :73من خالل جانبین مختلفینالج�ائ�ة للبلد�ات و �م�ن تحلیل أو تشخ�ص السلطة 

و یتعل� �مد� قدرتها على تأس�س الضرائب و تحدید  : (l’aspect normatif)الجانب المع�ار�  -

 معدالتها.

                                                           

، جامعة محمد 02، مجلة أ�حاث إقتصاد�ة و إدار�ة، العدد اإلستقالل�ة المال�ة للبلد�ة في الجزائرعبد القادر موف�،  -72 

 .103، ص 2007خ�ضر �س�رة، سنة 
73- (M).Amokrane et (K).Cherouati, L’analyse du pouvoir fiscal des collectivités locales 
Algériennes, séminaire international sur : La décentralisation fiscale et son rôle dans le 
financement des collectivités locales- réalité et perspectives, université Saad Dahlab de Blida, 
10 et 11 juin 2013.   
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تحصیلها للضرائب و القدرة على �مد� و یتعل�  : (l’aspect budgétaire)الجانب المیزاني -

 استعمالها ��ل حر�ة.

في مجال محدد من  سعر �عض الرسوم و األتاو� فق�، والبلد�ات  تحدید: الفقرة األولى

   طرف المشرع

حدید مجال أنها تستط�ع خل� الضرائب، ت ف�فترضإذا �انت البلد�ة تتمتع �سلطة ج�ائ�ة مع�ار�ة، 

  أوعیتها و معدالتها.تطب�قها، 

مبدأ بنفسها من أجل تمو�ل میزانیتها، و هذا نتیجة ل البلد�ات الجزائر�ة ال �م�نها خل� موارد ج�ائ�ة

  "ال ضر��ة بدون قانون"، فهذا تعبیر عن س�ادة الدولة.

و قد تم تكر�س هذا المبدأ في مختلف الدساتیر الجزائر�ة، ف�ل الضرائب و الرسوم سواء المحل�ة 

  منها أو العائدة للدولة �فرضها القانون.

غاء أ� ضر��ة أو رسم، ال یتم إال عن طر�� القانون، �ما أن �ل فإن إل تطب�قا لنفس المبدأ،و 

المتعل�  17-84األح�ام ذات الطا�ع الج�ائي ال �م�ن إتخاذها خارج قوانین المال�ة حسب القانون رقم 

و �التالي فتأس�س �ل الضرائب و الرسوم ال �م�ن أن ��ون عن طر�� مرسوم، أو قرار أو ة، �قوانین المال�

  ما یجعل الج�ا�ة المحل�ة مرت�طة إرت�اطا وث�قا بإرادة السلطة المر�ز�ة.، ممنشور

، ال �م�نها خل� الضرائب و تحدید معدالتها، فاألح�ام المنظمة للضرائب و الرسوم فالبلد�ات إذن

        ة، تحت عنوانالمحل�ة نجدها مقننة في الجزء الثاني من قانون الضرائب الم�اشرة و الرسوم المماثل

الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحل�ة"، فمن الواضح أن المشرع الجزائر� بهذه الع�ارة، یتجنب "

 .74اإلعتراف بوجود نظام ج�ائي محلي

، أص�ح للبلد�ات إم�ان�ة تحدید تعر�فة �عض الرسوم ضمن شر�حة أسعار 2002منذ سنة إال أنه 

، منحت البلد�ات �عض السلطة الج�ائ�ة، و یتعل� 2002ة �موجب قانون المال�ة لسن�حددها المشرع، ف

بتم�ین المجالس الشعب�ة البلد�ة من تحدید تعر�فة رسم إزالة القمامات المنزل�ة، لكن ذلك یتم دون األمر 

  فهذه السلطة الممنوحة للبلد�ات مؤطرة قانونا.، القانون الذ� حدده  األقصىو  األدنىتجاوز الحد 

                                                           
74- (D).Maherzi, Les finances locales en Algérie : caractéristiques et problèmes, algérie, 
éditions ITCIS, 2013, p.20. 
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سنوات  3، و في أجل أقصاه �2002ما نص نفس قانون المال�ة، أنه و ابتداء من أول جانفي 

  تتكلف المجالس الشعب�ة البلد�ة �التصف�ة و التحصیل و المنازعات المتعلقة بهذا الرسم.

إال أن ذلك لم �أت �مردود إیجابي لفائدة میزان�ة البلد�ات، نظرا ألس�اب س�اس�ة تجعل من هذه 

  . 75لس تفرض النسب الدن�ا على الم�لفین بهذا الرسم لر�ح أصواتهم اإلنتخاب�ةالمجا

ترك الحر�ة للبلد�ات في تحدید نسب و م�الغ �عض الضرائب و الرسوم دون تجاوز السعر  إن

، �ما ق�ةس�اسة ج�ائ�ة حق� �ق�ادةاله�آت المنتخ�ة ال �سمح لهذه األقصى المحدد �موجب قوانین المال�ة، 

 رمانهاح تستط�ع توز�ع العبء الضر�بي بین مختلف الضرائب وف� س�استها الضر�ب�ة، و �التالي ال أنها

، فل�ست لها مثال سلطة منح و اإلجتماعي لخدمة مصلحة الجماعةمن أهم وسائل التدخل اإلقتصاد� 

ات اعمساعدات للمقاوالت لتنش�� اإلقتصاد المحلي، ع�س ما هو عل�ه الحال �فرنسا، حیث أن الجم

اإلقل�م�ة بإم�انها إعفاء �عض المقاوالت الخاصة بهدف تنش�� الحر�ة اإلقتصاد�ة، �ما لها سلطة إعطاء 

  .76مساعدات مال�ة م�اشرة أو غیر م�اشرة للمقاوالت الموجودة في وضع�ة صع�ة

ه حتى و إن منحت البلد�ات إم�ان�ة تحدید م�الغ �عض الضرائب و الرسوم، فهذا یجب التذ�یر أن

من قانون البلد�ة رقم  196فحسب المادة  ،تتمتع �سلطة خل� الضرائب بنفسها و �صفة تلقائ�ة ال �عني أنها

بتحصیل الضرائب و المساهمات و الرسوم و األتاو� المحددة عن  إالال �سمح للبلد�ة "، فإنه 11-10

نصوص حدود النطاقات الم�صوت المجلس الشعبي البلد� في و ، طر�� التشر�ع و التنظ�م المعمول بهما

   ."علیها قانونا، على الرسوم و األتاو� التي یرخص للبلد�ة بتحصیلها لتمو�ل میزانیتها

ع�ار�ة ، فالبلد�ات ال تتمتع �سلطة تقر�ر�ة أو مفهي ل�ست سلطة حق�ق�ة لخل� الضرائب و الرسوم

  �النس�ة لمواردها الج�ائ�ة.

   �عض الرسوم و األتاو� سلطة محدودة ف�ما یخص تحصیل و استعمال : الفقرة الثان�ة

                                                           

ساب� جع مر تمو�ل التنم�ة المحل�ة في الجزائر بین مقتض�ات الد�مقراط�ة و اإلنشغاالت المر�ز�ة، محمد فرار� ،  -75 

  .46ص

  نفس المرجع، الصفحة نفسها. -76 
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حتى تكون للبلد�ة الرقا�ة الكاملة على مواردها الج�ائ�ة، یجب أن تتمتع ل�س فق� �سلطة تحصیلها 

لمشار�ع ا عائداتها و استعمالها �حر�ة فيفي اإلستفادة من �ل �ذلك بنفسها، و إنما یجب أن ��ون لها الح� 

  .77، وهذا ما �عرف �السلطة المیزان�ةالتي تقررها المحل�ة

إن البلد�ة الجزائر�ة ل�س لدیها مصالح خاصة �التحصیل �النس�ة لمجمل مواردها الج�ائ�ة، فمصالح 

ا و هذا م، هم الذین �قومون بهذا الدورمن قا�ضي الضرائب و المحاسبین العمومیین و أعوان الدولة 

  .للجماعات المحل�ةیتعارض مع مبدأ حر�ة اإلدارة 

فع ر التي تمول میزانیتها �الرسم العقار� و رسم  الرسومفالبلد�ة م�لفة بتحصیل عدد قلیل من 

 التيات خدمالمقابل الرسوم �طر�قة م�اشرة  األتاو� و تحصیل �عض�اإلضافة إلى ، القمامات المنزل�ة

تتوفر على الوسائل الماد�ة و ال�شر�ة الالزمة، حیث تواجه صعو�ات مختلفة في التحدید،  أنها ال ال، إتؤدیها

  اإلحصاء، التصف�ة و التحصیل.

أما المصالح الخارج�ة لوزارة المال�ة، فهي التي ته�من على تسییر و تحصیل أغلب الضرائب العائدة 

  للبلد�ة.

لد�ات �ة ل�ست حرة في ذلك، ف�اسم التضامن بین البأما �النس�ة الستعمال المداخیل الج�ائ�ة، فالبلد

التضامن و  صندوق نا یجب على البلد�ات أن تدفعها لالغن�ة و الفقیرة، هناك إقتطاعات ج�ائ�ة محددة قانو 

  للجماعات المحل�ة. الضمان

 لصالح الشبی�ة و الر�اضة: من موارد البلد�ة %�7اإلضافة إلى ذلك، هناك إقتطاع إج�ار� بنس�ة  -

یخصص في میزان�ة  %3توجه لصالح الصندوق الوالئي لدعم و رعا�ة م�ادرات الش�اب، و  4%

اصة ما �ش�ل تكالیف ثقیلة للعدید من البلد�ات خفائدة الجمع�ات الر�اض�ة المحل�ة، و هذا البلد�ة ل

  .الفقیرة منها

ر من �ش�ل ش�ل آخ ف�التالي البلد�ة ل�ست حرة تماما في استعمال مداخیلها الج�ائ�ة و هو ما

  ، �ما أن هذا یؤ�د تمر�ز الج�ا�ة في ید الدولة.أش�ال تدخل الدولة في مجال الج�ا�ة المحل�ة

                                                           
77- (M).Amokrane et (K).Cherouati, L’analyse du pouvoir fiscal des collectivités locales 
Algériennes, op.cit. 
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ال �م�نها التح�م بإیراداتها الج�ائ�ة إال إذا تمتعت بنفس و مما سب� �م�ن القول أن البلد�ة 

و  �ةالمشار�ة في و تحدید أوع�ة الضر�على األقل من خالل  الصالح�ات التي تتمتع بها السلطة المر�ز�ة

  .معدالتها، و ضمان تحصیلها بإم�ان�اتها الخاصة

  

  نتائج تمر�ز السلطة الج�ائ�ة في ید الدولة: الفرع الثالث

ر الممول التي تعتب إن تولي السلطة المر�ز�ة في الجزائر تحدید �ل ما یتعل� �الموارد الج�ائ�ة

  الرئ�سي لمیزان�ة البلد�ات، یؤد� إلى مجموعة من النتائج نوجزها في ما یلي: 

إن ق�ام الدولة �صفة فرد�ة بإنشاء مختلف الضرائب و عدم المساواة في توز�ع المداخیل الج�ائ�ة:  -

ة الضرائب و لنفسها غالب� تحوزالرسوم، تحدید أوعیتها و معدالتها و �ذا الق�ام بتحصیلها، یجعلها 

الرسوم ذات المردود�ة العال�ة، حیث تستفید من حصة األسد منها، ف�ما الحظناه في المطلب 

الساب�، و على سبیل المثال فإن الرسم على الق�مة المضافة �عتبر ذو مردود�ة عال�ة، فمداخیله 

 ي المستفید األكبر، إذ تتحصل�بیرة جدا ألنه �طب� على الكثیر من المعامالت، إال أن الدولة ه

فق� لصالح البلد�ات، فما هي المعاییر المستعملة لتحدید  %5من مداخیله، مقابل  %85على نس�ة 

 حصة البلد�ات من المداخیل الج�ائ�ة؟ 

إن تخص�ص مجموعة من الضرائب و الرسوم حصر�ا لفائدة البلد�ات، یتم �صفة غیر عادلة، فج�ا�ة  -

ناصر األساس�ة للثروة (الدخل، رأس المال، رقم األعمال)، أما الج�ا�ة المحل�ة، الدولة تقوم على الع

�استثناء الرسم على النشا� المهني، مؤسسة على ق�م ثابتة قاعدة حسابها ال تع�س التطور 

، و �التالي 78اإلقتصاد�، فأوعیتها الضر�ب�ة قلیلة التطور، �ما أنها تمس فئة قلیلة من الخاضعین

اتها ضع�فة و ال تساهم �ش�ل فعال في تمو�ل نشاطات البلد�ة رغم استفادة هذه األخیرة تكون عائد

منها، �ما أن عدد الضرائب و الرسوم العائدة �ل�ا لفائدة البلد�ات �عتبر قلیل جدا، و  %100بنس�ة 

ائب ر ال �م�ن للبلد�ات أن تستفید من �ل الضرائب و الرسوم المخصصة لها، ألن العدید من هذه الض

�ل  واجدت فنادرا ما نجدتطب� على �عض األنواع من األنشطة �الصید، النشا� المنجمي، الس�احة، 

 . األنشطة المم�نة في بلد�ة واحدة

                                                           
78-(Z). Moussa. "les finances locales : une tentative d’approche", op.cit, p.38. 
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إن النظام الج�ائي الحالي یز�د من الفوارق بین البلد�ات، فالبلد�ات الغن�ة تز�د غنا و الفقیرة تز�د  -

المحل�ة تعتمد �الدرجة األولى على مداخیل الرسم على النشا� المهني   فقرا، ألن الموارد الج�ائ�ة

(TAP) و الرسم على الق�مة المضافة(TVA) مما یجعل الصحة المال�ة لكل بلد�ة مرت�طة �مستو� ،

النشا� اإلقتصاد� بها، ف�لما �ان اإلقتصاد منتعشا �لما زادت مداخیلها الج�ائ�ة، إال أن البلد�ات 

بینها في العدید من الخصائص المتعلقة �موقعها الجغرافي، عدد الس�ان، طا�عها تختلف ف�ما 

 .التجار� أو الصناعي أو الفالحي،... مستو� التنم�ة بها

إن مر�ز�ة الموارد الج�ائ�ة، تؤد� إلى عدم إهتمام البلد�ات و الجماعات المحل�ة عموما �مواردها،  -

 الالمسؤول�ة للمنتخبین المحلیین ما دام الجماعة المحل�ة" فالج�ا�ة المحل�ة أص�حت متهمة بتوفیر 

حتى لو لم یدفع الخاضع للضر��ة المحلي  ،تستفید من ضمانة الحصول على الموارد الج�ائ�ة

ضر�بته، فالدولة ستعوضه لتتحول إلى الخاضع للضر��ة األول تجاه الجماعة المحل�ة، ألنها ستتكفل 

  .79ل�ة محل اإلعفاء أو التخف�ض أو عدم التحصیلبتمو�ل التعو�ض عن الضرائب المح

��ل ما یتعل� �الج�ا�ة المحل�ة: من تأس�س الضر��ة إلى غا�ة تحصیلها، یؤد� إلى  إن تكفل الدولة  -

غ�اب العناصر الم�ونة للج�ا�ة المحل�ة، مما یجعل ع�ارة "الج�ا�ة المحل�ة" ل�ست في محلها �النس�ة 

ن األصح التحدث عن "الموارد الج�ائ�ة للجماعات المحل�ة"، �ما أن للنظام الج�ائي الجزائر�، فم

هذه الوضع�ة فتحت المجال للعدید من اإلنتقادات لما �سمى �الج�ا�ة المحل�ة، فهناك من الفقه من 

، ول�س �ة غیر م�اشرةصنف الضرائب المقسمة (التي �عود الجزء األكبر منها للدولة) �مساهمات مال

 موارد ذات�ة:

إلجتهاد القضائي للمجلس الدستور� في فرنسا، صنف هذه الضرائب المقسمة �موارد ذات�ة، لكنه فا

تعرض للعدید من اإلنتقادات من الفقه الذ� صنفها ضمن "المساهمات المال�ة غیر الم�اشرة"، فهي 

، إذا �انت "من الناح�ة الش�ل�ة ل�ست �التأكید تخص�صات، Raphael Déchauxحسب األستاذ 

  .80فال �م�ن اعت�ارها ماد�ا موارد ذات�ة"

، رئ�س جمع�ة رؤساء البلد�ات في فرنسا و مقرر القانون العضو� �مجلس Daniel Hoeffelأما 

الدولة الفرنسي، فیر� أنه من غیر المعقول إعت�ارها �مورد �ضمن اإلستقالل�ة المال�ة للجماعات 

                                                           
79-(P).Bertoni, Finances publiques, librairie Vuibert, 2ème 2dition, paris, 1998,  p.62.   
80-( R).Déchaux, Les garanties constitutionnelles de l’autonomie financière locale à l’épreuve 
des concours financiers étatiques, revue du droit public et de la science politique en France et 
à l’étranger, N° 02 octobre 2010, p.07 
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سلطة تعدیل، و لذا یجب اعت�اره �ش�ل جدید  ، خاصة أن السلطات المحل�ة ل�ست لها أ�81المحل�ة

 من تخص�صات الدولة.

إن تمر�ز الج�ا�ة في ید السلطة المر�ز�ة أد� إلى غ�اب نظام ج�ائي محلي، فهو ع�ارة فق� عن  -

 امتداد للنظام الج�ائي الوطني.

الدولة تتح�م ، فإن أهم و أخطر نتائج مر�ز�ة النظام الج�ائي هو المساس �اإلستقالل�ة المال�ة للبلد�ة -

في الج�ا�ة في مجملها مما یجعلها تراقب �عنا�ة نشا� البلد�ات، فالوصا�ة الحق�ق�ة تمارس من جانب 

  الموارد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الذات�ةعدم تح�م البلد�ة في الموارد : الم�حث الثاني

إن توفر الموارد المال�ة �مختلف أنواعها، �عتبر العمود الفقر� لق�ام التنم�ة المحل�ة التي تمثل المهمة 

�م�ن استخالص التنوع  10-11من قانون البلد�ة رقم  195و  170الرئ�س�ة للبلد�ة، و من خالل المادتین 

                                                           

ع ، مذ�رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون: فر مال�ة الوال�ة بین التمو�ل الذاتي و دعم الدولةعلي بوخالفة �اد�س،  -81 

 .90، ص 2013-2012، السنة الجامع�ة 1الدولة و المؤسسات العموم�ة، �ل�ة الحقوق، جامعة الجزائر
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یز و اإلستثمار التسییر و إیرادات قسم التجهالكبیر للموارد المال�ة للبلد�ة، حیث تم تقس�مها إلى إیرادات قسم 

  و هو التقس�م التقلید� الذ� نجده في مختلف القوانین و المراس�م المتعلقة �میزان�ة البلد�ة.

الموارد  �مصدر هذهأنه �م�ن اإلعتماد على مع�ار آخر في تصنیف موارد البلد�ة، و هو یتعل�  إال

 موارد البلد�ة و مصدر ، و هذا من أجل ر�� طب�عة82ید م�الغهاو �مد� قدرة البلد�ة على إنشائها و تحد

  :، حیث �م�ن تصن�فها إلىستقاللیتها�موضوع إ

ي: و الموارد الغیر ج�ائ�ة المتمثلة فالموارد الج�ائ�ة، من  : و هي تتكون موارد ذات�ة خاصة �البلد�ة -

 .�اإلضافة إلى التمو�ل الذاتيالممتلكات،  مداخیلاإلستغالل و  ناتج

و تتمثل في: الدعم و اإلعانات المقدمة من طرف الدولة أو من طرف  :الموارد المال�ة الخارج�ة -

  هیئة أخر�، �اإلضافة إلى القروض.الوال�ة أو 

إن الموارد المال�ة الذات�ة تشیر إلى مد� قدرة البلد�ة في اإلعتماد على نفسها، حیث هناك ارت�ا� 

   .اإلستقالل�ة المال�ةوثی� بین الموارد الذات�ة و 

 ،التي تستفید منها البلد�ة غیر فعالة و غیر �اف�ة لتغط�ة الحاج�ات المحل�ة الموارد الج�ائ�ةإن 

�م�ن أن تش�ل مصدر تمو�لي هام إن عرفت البلد�ة �یف تستغل ، الموارد الذات�ة الغیر ج�ائ�ةأن  غیر

�ة و مداخیلها تمثل نس اآلن غیر متح�م فیها التي �قیت لحدجیدا األمالك و الممتلكات الخاصة بها، 

مما �فتح المجال واسعا أمام ضرورة اللجوء إلى وسائل ( المطلب األول )،  المال�ة ،  هامواردضع�فة من 

من أجل تغط�ة النفقات المحل�ة المتزایدة، حیث أن هذه الموارد  ، ال س�ما إعانات الدولة،التمو�ل الخارج�ة

لتنم�ة المحل�ة عوض أن ��ون لها طا�ع تكمیلي فق� (المطلب لبرامج ا مول الرئ�سيالخارج�ة أص�حت الم

  الثاني).

  

  ضعف موارد التسییر و التمو�ل الذاتي: المطلب األول

                                                           

  .99مرجع ساب�، ص اإلستقالل�ة المال�ة للبلد�ة في الجزائر، عبد القادر موف�،  -82 
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على موارد مال�ة متنوعة من خالل تتوفر البلد�ة على أمالك و ممتلكات تسمح لها �الحصول 

مجموعة من الخدمات تسمح لها �الحصول على مقابل مالي  �ما تقوم بتقد�مستغاللها و التصرف فیها، إ

  تستعمله في تغط�ة النفقات المحل�ة.

و ثمن  ،�النس�ة لهذه الموارد، حیث بإم�انها أن تحدد أسعار ممتلكاتهاتتمتع �سلطة هامة  �ما

المحل�ة  تو هي تش�ل مجال تدخل السلطاالخدمات التي تقدمها، فهذه الموارد تعتبر موارد محل�ة خالصة 

  و المنتخبین المحلیین.

�فة ضعسواء من أمالك و ممتلكات البلد�ة أو من الخدمات التي تقدمها، إال أن المداخیل المتأت�ة 

اإلیرادات، فالبلد�ة ال تستغل جیدا هذه اإلم�ان�ات المتاحة لها من أجل من  %10جدا، حیث ال تتعد� 

  على نفسها في تمو�ل میزانیتها (الفرع األول). تثمین مواردها المال�ة و اإلعتماد

م هاته و حتى تساهغالل تساهم في تغط�ة نفقات التسییر للبلد�ة، تإن مداخیل األمالك و اإلس

األخیرة في تجسید برامج التنم�ة المحل�ة، فإنها مجبرة على توفیر موارد مال�ة لقسم التجهیز، و یتم ذلك من 

ادات قسم التسییر تخصصه لتغط�ة نفقات التجهیز، و هو ما �عرف �التمو�ل خالل إقتطاع إج�ار� من إیر 

  الذاتي ( الفرع الثاني).

 مداخیل األمالك و اإلستغالل: إم�ان�ات محل�ة غیر مستغلة: الفرع األول

الحصول على موارد مال�ة  البلد�ة ، فإنه بإم�ان10-11من قانون البلد�ة رقم  170المادة  حسب

من خالل عائدات الممتلكات و األمالك التي تتصرف فیها (الفقرة األولى)، �اإلضافة إلى العائدات المال�ة 

   .(الفقرة الثان�ة) الناتجة عن مقابل الخدمات الخاصة التي تؤدیها

  عدم التح�م في األمالك و الممتلكات: الفقرة األولى

تمتلك البلد�ة مجموعة من األمالك المختلفة من عقارات و منقوالت، و یتمیز هذا اإلیراد �الث�ات، 

  .حیث تسر� عل�ه صحة التوقع مستق�ال

 ،هذه األمالك منها ما هو ملك عمومي، ال �م�ن التنازل عنه أو ب�عه، ألنه أنشئ لإلستعمال العام

  .83غیر قابلة للتنازل و ال التقادم و ال الحجزأنها ، حیث �البنا�ات اإلدار�ة و الحدائ� العموم�ة

                                                           

  ، المتعل� �البلد�ة، مرجع ساب�.10-11من القانون رقم  158المادة  -83 



 نظام ج�ائي بین ید� الدولة                                                 الفصل األول:

- 49 - 

 

  :84أما األمالك الوطن�ة الخاصة �البلد�ة، فتتمثل في

ة المخصص، و  أمالكهایر المصنفة ضمن غ التي تملكها البلد�ة، جم�ع البنا�ات و األراضي -

  و اله�آت اإلدار�ة. للمصالح

ي أنجزتها التأو ، للبلد�ة المت�ق�ة ضمن األمالك الخاصة المحالت ذات اإلستعمال الس�ني و توا�عها -

 �أموالها الخاصة.

 األراضي الجرداء غیر المخصصة التي تملكها البلد�ة. -

 األمالك العقار�ة غیر المخصصة التي اقتنتها البلد�ة أو أنجزتها �أموالها الخاصة. -

�ة ، التي نقلت ملكیتها إلى البلدالحرفيالعقارات و المحالت ذات اإلستعمال المهني أو التجار� أو  -

 القانون.وف� ما نص عل�ه 

 نقلت ملكیتها إلى البلد�ة. التي و �ما هي معرفة قانوناأو الوظ�ف�ة  اإللزام�ةالمساكن  -

 ، التا�عة للبلد�ة و العائدة إلیها.األمالك التي ألغي تصن�فها ضمن األمالك الوطن�ة العموم�ة -

تقبلها حسب األش�ال و الشرو� التي ینص علیها  التي تقدم للبلد�ة، واله�ات و الوصا�ا التي  -

 القانون.

لت ملكیتها انتق وأللبلد�ة  تم التنازل عنهااألمالك الخاصة للدولة أو الوال�ة، التي  من اآلت�ةاألمالك  -

 .التامة إلیها

 ة.األمالك المنقولة و العتاد الذ� اقتنته البلد�ة أو أنجزته �أموالها الخاص -

ص مساهمتها ق�مة حصمقابل ، و التي تمثل أنجزتهاالتي اقتنتها البلد�ة أو  المنقولة الحقوق و الق�م -

 في تأس�س المؤسسات العموم�ة و دعمها المالي.

من خالل إلزام المجلس الشعبي و لقد أعطى المشرع الجزائر� أهم�ة �الغة لموارد أمالك البلد�ة 

�اتخاذ التدابیر الالزمة من أجل تثمین األمالك البلد�ة المنتجة للمداخیل و جعلها البلد� �الق�ام �صفة دور�ة 

، و �التالي �م�ن تقس�م أمالك البلد�ة إلى أمالك منتجة للمداخیل، و أخر� غیر منتجة 85أكثر مردود�ة

  للمداخیل:

                                                           

  ، نفس المرجع. 159المادة  -84 

  المتعل� �البلد�ة، مرجع ساب�.، 10-11من القانون رقم  163المادة  -85 
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األكشاك، حظائر الس�ارات، المذا�ح، الس�نات، األماكن المخصصة  :األمالك المنتجة للمداخیل -

 لإلستعمال التجار�، المر��ات، عتاد األشغال العموم�ة، ح� الطر��،.....

المساجد، المدارس، قاعات العالج، الم�اتب، المساحات  :األمالك غیر المنتجة للمداخیل -

  الخضراء،....

  من خالل: و تتحصل البلد�ة على مداخیل أمالكها

سواء �انت هذه العقارات ذات طا�ع تجار� أو س�ني، أنجزتها البلد�ة  تأجیر العقارات و ب�عها: -

 موارد مال�ة.حصولها على �مواردها الخاصة، حیث تقوم بإیجارها مقابل 

�م�ن للبلد�ة الحصول على موارد مال�ة مقابل �راء المعدات التي تملكها، �عتاد  تأجیر المنقوالت: -

  الر� و األشغال العموم�ة، معدات التنظیف و النقل،...

و تتمثل في أماكن توقف الس�ارات، �راء أرض مخصصة  حقوق الوقوف و شغل األماكن العموم�ة: -

 .الطرق،..للمعارض و األسواق، وضع الطاوالت و الكراسي على 

ن م ، و �ذا تحدید الم�الغ و الحقوق و تحدد الشرو� المتعلقة �الوقوف و شغل األماكن العموم�ة

  �صوت عل�ه المجلس و تصادق عل�ه السلطة الوص�ة.خالل دفتر أع�اء 

و ینشأ هذا الح� في حال شغل أو احتالل أحد األشخاص الطب�ع�ة أو المعنو�ة حقوق الطر��:  -

العمومي مدة معینة �عد حصوله على ترخ�ص، �وضع عتاد البناء على الطر��، ساحة من الطر�� 

 إنجاز أشغال الحفر، وضع اللوحات اإلشهار�ة على حواف الطرق،...

تحدد الم�الغ و الحقوق مقابل هذه الرخص �موجب مداولة �صوت علیها المجلس، و تصادق علیها 

  السلطة الوص�ة. 
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د و تنوع ممتلكات البلد�ة إال أن المداخیل الناتجة عنها تش�ل نس�ة و تجدر اإلشارة أنه رغم تعد

  .86ضئیلة من إیرادات التسییر، �ما أن هذه النس�ة تختلف حسب حجم البلد�ة و ذلك وفقا لممتلكاتها

ف�ما یخصها، حیث سلطة تقدیر�ة واسعة ، و للبلد�ة %100و رغم أن هذه الموارد تعتبر محل�ة 

ر إهمال �ظهإال أن الواقع ، النصوص بتحدید نسبها و أسعارها و �ذا طرق تحصیلهاتسمح القوانین و 

حیث ال زالت العدید منها تؤجر �م�الغ رمز�ة فق�، �ما ال �قوم البلد�ات لممتلكاتها و عدم التح�م فیها، 

   أصحابها بتسدید مستحقات اإلیجار و البلد�ات ال تتا�ع ذلك.

ة في تسییر ممتلكاتها، إال أن الموارد الج�ائ�ة ت�قى المصدر الرئ�سي رغم الحر�ة الممنوحة للبلد�ف

  لتغط�ة النفقات المحل�ة، و ترجع السلب�ة في تسییر هذا النوع من الممتلكات لمجموعة من األس�اب منها:

 المتعل� بب�ع أمالك الدولة. 1981التنازل عن أغلب الممتلكات المنتجة للمداخیل في إطار قانون  -

  تناقص ممتلكات البلد�ة الناتجة عن س�اسة الخوصصة التي مست الحمامات، الفنادق، المقاهي،....  -

یجعل هذه  ،عدم تكو�ن المنتخبین المحلیین، �اإلضافة إلى نقص التأطیر على مستو� البلد�ات -

 األخیرة �عیدة عن �ل م�ادرة لتثمین مواردها المال�ة.

، مما أد� إلى لد�ات لم تقم بجرد ممتلكاتها منذ اإلستقاللحیث أن الب جهل األمالك العموم�ة: -

 . 87ض�اع العدید من الممتلكات و وثائقها، و �التالي ض�اع موارد مال�ة هامة

�حصي �ل ممتلكاتها، و إن وجد فهو غیر  سجلأغلب البلد�ات ال تملك  :سجل م�وناتعدم وجود  -

 �امل و غیر محّین.

فالعدید من الممتلكات مؤجرة �أسعار رمز�ة، ال تغطي حتى تكالیف  عدم مراجعة أسعار اإلیجار: -

  ص�انتها.

  

  

  

                                                           

  .101مرجع ساب�، ص اإلستقالل�ة المال�ة للبلد�ة في الجزائر، عبد القادر موف�،  -86 

إش�ال�ة عجز میزان�ة البلد�ات، دراسة تطب�ق�ة لبلد�ات: ج�اللي بن عمار، سید� علي مالل، قرطوفة أحمد بلج�اللي،  -87 

لعلوم ، �ل�ة العلوم اإلقتصاد�ة و علوم التسییر و ا، مذ�رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم اإلقتصاد�ةبوال�ة ت�ارت

  .104، ص 2010-2009التجار�ة، جامعة أبو ��ر بلقاید، تلمسان، السنة الجامع�ة 
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 : خدمات متنوعة مقابل عائدات ضع�فةمداخیل اإلستغالل: الفقرة الثان�ة

مختلف لمنتجات أو تأد�ة خدمات التتمثل مداخیل اإلستغالل في الموارد المال�ة الناتجة عن ب�ع 

من طرف البلد�ة، حیث تتمیز هذه الموارد �التنوع، �ما أنها مرت�طة �مد�  األشخاص الطب�ع�ة و المعنو�ة

  .دینام���ة البلد�ة

حیث أن البلد�ة في إطار تسییر ممتلكاتها و سیر مصالحها العموم�ة المحل�ة، تحدد مساهمة مال�ة 

  :89إلىهذه الخدمات  �م�ن تصنیف، و 88للمرتفقین تتناسب و طب�عة الخدمات المقدمة و نوعیتها

 منها: ،�ل المنتجات التي تملكها البلد�ة و التي تقوم بب�عها: مب�عات المنتجات أو الخدمات )1

 الحطب، �النس�ة للبلد�ات التي تملك غا�ات. -

 الم�اه الصالحة للشرب، �النس�ة للبلد�ات التي تسیرها بنفسها، دون تدخل مصالح الجزائر�ة للم�اه. -

  :90تقدمها البلد�ة، منها�اإلضافة إلى �ل الخدمات التي 

 خدمات إ�ادة الحشرات التي تؤدیها مصالح الصحة للبلد�ة. -

 مداخیل دور الحضانة و ر�اض األطفال التي تملكها البلد�ة. -

 الثالجات و قاعات التبر�د.الخدمات التي تقدمها البلد�ة داخل المذا�ح، ��راء  -

 خدمات الكیل و المیزان. -

 مالعب البلد�ة.حقوق الدخول إلى المتاحف و ال -

 مداخیل المحاشر العموم�ة. -

 المداخیل الناتجة عن الرحالت التي تنظمها البلد�ة. -

و تتمثل في المداخیل الناتجة عن خدمات النسخ لتسل�م القرارات، المداوالت، : النسخ اإلدار�ة )2

 91العقود، التقار�ر،...

                                                           

  المتعل� �البلد�ة، مرجع ساب�.، 10-11من القانون رقم  175المادة  -88 

متعل� بتقس�م فصول حسا�ات المصار�ف و ، ال1985ینایر  22من القرار الوزار� المشترك، المؤرخ في  03المادة  -89 

  .1985لسنة  17اإلیرادات لمیزانیتي البلد�ة و حسا�اتها، الجر�دة الرسم�ة رقم 
90- (C).Rahmani, Les finances des communes algériennes, op.cit, PP.53-56.  
91- Ibid, P.55.    
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تعود هذه المداخیل للبلد�ات التي تضمن خدمات الرقا�ة الصح�ة  :خدمات العمال المدفوعة األجر )3

تصادق على اللحوم و مختلف المواد الغذائ�ة، حیث تحدد أسعار هذه الخدمات �موجب مداولة 

 .92علیها السلطة الوص�ة

في مقابل الخدمات التي تقدمها البلد�ة داخل المذا�ح �خدمات  و تتمثل :األتاو� التا�عة للمذا�ح )4

 التبر�د و التسخین و الغرف.

 و هي رسوم تفرضها البلد�ة مقابل الخدمات التي تؤدیها داخل المقابر. :الرسوم الجنائز�ة )5

توظیف أموال البلد�ة لشراء أسهم و  �93ما �م�ن للبلد�ة الحصول على مداخیل مال�ة من خالل

مداخیل الخدمات ذات الطا�ع الصناعي و التجار�، ، �اإلضافة إلى الب�ع و فوائد القروض و الدیون  سندات

  المسیرة عن طر�� عقود إمت�از، أو بواسطة محاس�ة ذات�ة مستقلة.

إن مداخیل اإلستغالل ال تساهم بنس�ة �بیرة في موارد البلد�ة، رغم أهم�ة الخدمات المقدمة و هذا 

منتخبین لمبدأ مجان�ة المرف� العام، و �ذلك الدور السلبي لضرورة إحترام األس�اب منها راجع للعدید من 

ز�ادة أسعار الخدمات المقدمة من طرف البلد�ة ألس�اب إنتخاب�ة من أجل ر�ح  الذین یتجنبون  المحلیین

عة الخدمات طب�رغم أن قانون البلد�ة ینص على أن المساهمة المال�ة للمرتفقین تتناسب و أصوات أكثر، 

المقدمة و نوعیتها، أ� أن البلد�ة تتمتع �السلطة التقدیر�ة في تحدید أسعار الخدمات التي تقدمها، إال أنها 

ال تستغل �ما ین�غي هذه الحر�ة المتاحة لها، خاصة أن مداخیل اإلستغالل إلى جانب مداخیل الممتلكات 

ات الرت�اطها م�اشرة �الخدمات التي تقدمها البلد�ة و الممتلكتمثل أداة هامة لإلستقالل المالي للبلد�ات نظرا 

 م تستطعفالبلد�ة الجزائر�ة لائ�ة التي ال تملك أ� سلطة علیها، التي تتوفر علیها، ع�س المداخیل الج�

 من وهي الج�ائ�ة غیر مواردها بتحسین لها تسمح استثمار�ة مشار�ع خل� في المحل�ة إم�ان�اتها ستغاللإ

   94للجماعات المحل�ة. المالي الستقاللا فعال�ة وعدم المر�ز�ة، للسلطة الت�ع�ة سلب�ات

  

                                                           
92- Cherif Rahmani, Les finances des communes algériennes, op.cité, P.55.   

  .24ع ساب� صمرجتمو�ل التنم�ة المحل�ة في الجزائر بین مقتض�ات الد�مقراط�ة و اإلنشغاالت المر�ز�ة، ، فرار� محمد  -93 

مقدمة لنیل شهادة ، مذ�رة آل�ات تفعیل دور البلد�ة في إدارة التنم�ة المحل�ة في الجزائرغز�ز محمد الطاهر،  -94 

 ر�احقاصد� م جامعة تخصص تحوالت الدولة، �ل�ة الحقوق و العلوم الس�اس�ة، ،في إطار مدرسة الد�توراه الماجستیر

  .97، ص 2010-2009 ، السنة الجامع�ةورقلة
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   : إقتطاع إج�ار� من موارد ضع�فةالتمو�ل الذاتي: الفرع الثاني

التجهیزات  و ة، فهي ملزمة �الق�ام �اإلستثماراتتعتبر التنم�ة المحل�ة المهمة الرئ�س�ة لكل بلد�

ا ة، فإن السلطات العموم�ة ألزمتهالعموم�ة الالزمة، و حتى ال تتحجج البلد�ات �عدم توفر الموارد المال�

د األدنى من ، لضمان الحه لتمو�ل قسم التجهیز و اإلستثمار�اقتطاع جزء من إیرادات التسییر و تخص�ص

  الذاتي.، و هذا ما �عرف �التمو�ل برامج التجهیز و اإلستثمار

هیز و إیرادات التسییر لفائدة قسم التج البلد�ة من  �فرضه القانون تقتطعهو هو إقتطاع إج�ار� 

-67األولى من المرسوم ، و تم تحدید هذه النس�ة �موجب المادة �حد أدنى %10اإلستثمار، و تبلغ نسبته 

  .من إیرادات التسییر ، المتعل� �اإلقتطاع1967جو�ل�ة  31المؤرخ في  145

ك بین �موجب قرار وزار� مشتر  ،ف�ما �عد رفع نس�ة اإلقتطاع و قد نص نفس المرسوم على إم�ان�ة

  وز�ر الداخل�ة و وز�ر المال�ة.

خالل السنة المال�ة الجار�ة �م�ادرة من البلد�ة عن طر�� المیزان�ة �ما �م�ن رفع هذه النس�ة  

الكل أو الجزء من فائض إیرادات قسم التسییر �عد تعدیل تقدیرات اإلیرادات و  اإلضاف�ة بواسطة إستعمال

المصار�ف و ضم نتائج السنة المال�ة السا�قة، و �م�ن رفع هذه النس�ة �ذلك عن طر�� رخص خصوص�ة 

  .�95مساعدة فائض إیرادات قسم التسییر للمیزان�ة اإلضاف�ة المحتمل تعدیلها

و هذا راجع للصعو�ات المال�ة ، 1967نس�ة لم تتطور منذ تحدیدها سنة أن هذه ال و تجدر اإلشارة

لتالي تكون و �ا، التي تعاني منها أغلب البلد�ات، التي أص�ح هذا اإلقتطاع اإلج�ار� �ش�ل عبئا علیها

و  ع�س البلد�ات الغن�ة التي تستفید من هذا اإلقتطاعفعالیته محدودة جدا نظرا لضعف إیرادات التسییر، 

  .%50تستغله في تمو�ل برامج التجهیز و اإلستثمار، حیث تصل نسبته �النس�ة ل�عض البلد�ات إلى 

ال ��ون إلنجاز برامج معینة أو تحقی� أهداف تنمو�ة محددة، فاإلقتطاع �النس�ة للبلد�ات الفقیرة 

ع ضمان تسدید تستط�إنما ال یتعد� �ونه شر� قانوني تستجیب له دون إقتناع، فهناك �عض البلد�ات ال 

  تجد نفسها مضطرة القتطاع إج�ار� لجزء من إیراداتها مما �عقد وضعیتها المال�ة أكثر.أجور موظفیها 

  الدولة ، ال س�ما إعاناتمصادر التمو�ل الخارج�ة حتم�ة اللجوء إلى: المطلب الثاني

                                                           

من إیرادات التسییر، الجر�دة  ، المتعل� �اإلقتطاع1967جو�ل�ة  31المؤرخ في  145-67من المرسوم  03المادة  -95 

  .1967لسنة  71الرسم�ة رقم 
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لى للبلد�ة مقارنة �صالح�اتها و المهام الملقاة ع الذات�ة نظرا لعدم �فا�ة و عدم فعال�ة الموارد المال�ة

، فإنها 96للمستو� المطلوب ف�ما یتعل� �اإلحت�اجات المخولة لها قانوناعاتقها، و �ذا �غرض الوصول 

لتمو�ل میزانیتها من أجل تغط�ة نفقاتها و   خارج�ة (غیر ذات�ة، أو غیر محل�ة) �حاجة إلى مصادر أخر� 

  .احت�اجاتها

إن ف و إعادة النظر في مر�ز�ة النظام الج�ائي، یتم تجدید و إصالح الج�ا�ة المحل�ة،طالما لم 

مال�ة من  طلب إعانات تكون مجبرة علىغیر �اف�ة و غیر فعالة، و �التالي ت�قى الموارد المال�ة للبلد�ة 

  .، خاصة أمام ضرورة تجسید المشار�ع المحل�ة(الفرع األول) الدولة

 الوحدات بین الكبیر التفاوت من الحد هو اإلعانات التي تقدمها الدولةمن  األساسي والهدف

، �ما أن المحل�ة التنم�ة صفر  في والتساو�  والغن�ة الفقیرة البلد�ات بین التوازن  من نوع خل� أ� المحل�ة

هذه اإلعانات تسمح �سد العجز المالي للبلد�ات و إعادة توازن میزان�اتها، إال أنها في نفس الوقت تهدد 

، و نه على الدولة أن تدفع دون أن تتح�م" من یدفع �قرر"، و �الرغم من أاإلستقالل المحلي تطب�قا لمبدأ 

ف�ة أن تدفع األموال دون متا�عة ��خر� ال تستط�ع إال تكون قد خرقت مفهوم الالمر�ز�ة، إال أنها من جهة أ

  .97صرفها

إال أن هذا  ،(الفرع الثاني) �ما �م�ن للبلد�ات �ذلك اللجوء إلى طلب القروض لتمو�ل میزانیتها

دات التي تعرفها عمل�ة طلب القروض، خاصة أمام الوضع�ة المال�ة ی، نظرا للتعقالمصدر ی�قى إستثنائي

تسمح لها بتعو�ض رأس المال و دفع الفوائد، و �التالي فهي تفضل الحل األسهل و هو للبلد�ات التي ال 

  طلب اإلعانات من السلطة المر�ز�ة.

  

  

  

                                                           

  ، المتعل� �البلد�ة، مرجع ساب�.10-11من القانون رقم  172المادة  -96 

، 1986، الجزائر أسس اإلدارة المحل�ة و تطب�قاتها على نظام البلد�ة و الوال�ة في الجزائر (د.م.ج)مسعود شیهوب،  -97 

  .168ص 
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  اإلعانات: وسیلة س�طرة الدولة على مال�ة البلد�ة: الفرع األول

اإلضافة �أمام ضعف الموارد المال�ة الخاصة �البلد�ة، و تزاید األع�اء المحل�ة الملقاة على عاتقها، 

فإن الدعم المالي للدولة  من خدمات المراف� العامة في �ل البلد�ات،إلى ضرورة ضمان نفس المستو� 

ه دور ن ��ون ل، حیث أص�ح مصدر تمو�ل أساسي عوض أ�ش�ل المحرك الرئ�سي لنشا� البلد�ةصار 

  .، فالقاعدة المعروفة أن الذ� "یدفع �قرر"، مما �ضع مبدأ "إستقالل�ة البلد�ة" محل تساؤلتكمیلي فق�

 من و الضمانالتضاصندوق الدولة، الوال�ة �اإلضافة إلى  حیث تتلقى البلد�ة موارد مال�ة معتبرة من

هناك إعانات عامة غیر مخصصة ة للبلد�ة: �ة، و �م�ن تمییز نوعین من اإلعانات المقدمللجماعات المحل

 .98موجهة لخدمات و نشاطات محددة بذاتها، و هناك إعانات خاصة لنفقات معینة

المالي، ألن البلد�ة �م�ن أن تستعملها ��ل حر�ة بناء  فاإلعانات العامة تتماشى مع مبدأ اإلستقالل

  على تقدیراتها الخاصة، و هذا ع�س اإلعانات الخاصة الموجهة لتغط�ة نفقات خاصة محددة مس�قا.

، بینما اإلعانات الخاصة ع�ارة عن مساعدة و �التالي فإن اإلعانات العامة ع�ارة عن مساعدة حرة

  .99المتا�عة من السلطات العل�ا مشروطة، موضوعة تحت الرقا�ة و

 نات التجهیزو إعا )الفقرة األولى( و هذا ما یجسد في الجزائر من خالل التمییز بین إعانات التسییر 

عامة و  ظر�ان فتكون موجهة أما إعانات التجهیز ، فإعانات التسییر تكون للبلد�ات المقدمة) ةالثان� الفقرة(

ي الواقع ف، إال أنه العناو�ن المستعملة في إعانات التجهیز و هي "رخص البرامج" عل�هتدل ما  هذاو حرة 

الدولة تفرض ، فتستعمل إعانات التجهیز لنفقات و غا�ات محددة تمس �حر�ة إستعمالهااألح�ان  أغلبفي و 

ب و ن قانون البلد�ة ینص صراحة على وجتضعها �شر� لمنح اإلعانات، �ما أ وأولو�ات معدة مر�ز�ا 

  .100للغرض الذ� منحت من أجله ،توج�ه اإلعانات الممنوحة للبلد�ة من طرف الدولة

  

  

                                                           
98- (A).Ferguene, Gouvernance locale et développement territorial, le cas des pays du sud, 
éditions Harmattan, 2004, P.179.   
99- Ibid, P.180.    
 

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11من القانون رقم  172مادة ال -100 
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  : مساعدة مشروطةإعانات التسییر: الفقرة األولى

إن إیرادات التسییر للبلد�ة تتكون أساسا من الموارد الج�ائ�ة و بنس�ة أقل من موارد الممتلكات و 

المشاكل التي تعاني منها الج�ا�ة المحل�ة، فإن البلد�ة تجد نفسها اإلستغالل، و أمام ضعف هذه األخیرة و 

ن عات التسییر التي تكون ناتجة �ذلك مجبرة على طلب إعانات مال�ة من الدولة لمواجهة ضعف إیراد

�ة الناتجة عن تمر�ز الوعاء الضر�بي �المراكز الصناع�ة و التجار في مردود�ة الج�ا�ة الفوارق بین البلد�ات 

، �اإلضافة إلى عدم قدرة البلد�ة في الكثیر من األح�ان ضمان التي تشمل �عض البلد�ات دون سواها

ت الضر�ب�ة المقررة التخف�ضا كالتحصیل الكلي لتقدیراتها الج�ائ�ة نتیجة �عض الظروف اإلستثنائ�ة و �ذل

  من طرف الدولة �موجب قوانین المال�ة.

�ة �ة و المال�ة بین البلد�ات و تحقی� المساواة و التوازن في التنمالتقلیل من الفوارق الج�ائفمن أجل 

 (التضامن المالي بین الجماعات المحل�ة) �اإلضافة إلى ضمان تحصیل البلد�ات لتقدیراتها الج�ائ�ةالمحل�ة 

من تضاالصندوق (البلد�ات و الوال�ات) عن طر�� (الضمان)، تقدم الدولة إعانات مال�ة للجماعات المحل�ة 

، تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة و ، و هو مؤسسة عموم�ة ذات طا�ع إدار� للجماعات المحل�ة و الضمان

وقد تأسس هذا الصندوق  ،موضوعة تحت وصا�ة وز�ر الداخل�ة و الجماعات المحل�ة اإلستقالل المالي،

المحدد لتنظ�مه وتسییره، تحت تسم�ة  1986نوفمبر  04المؤرخ في  266-86 رقم عن طر�� المرسوم

لجعل ، 2014مراجعة سیره و تنظ�مه سنة  ت، إال أنه تم (FCCL)صندوق الجماعات المحل�ة المشترك

 24المؤرخ في  116-14عن طر�� المرسوم التنفیذ� رقم ، و ذلك عمل�اته أكثر �ساطة وأكثر نجاعة

صندوق ، حیث تم تغییر تسم�ة الصندوق إلى " 266-86ألغى أح�ام المرسوم  ، الذ�2014101مارس 

  مع احتفاظه بنفس صالح�ات صندوق الجماعات المحل�ة المشترك. "التضامن و الضمان للجماعات المحل�ة

ما �مجلس توج�ه یرأسه وز�ر الداخل�ة و الجماعات المحل�ة،  یدیره، و  عام �سیر الصندوق مدیر

  بلجنة تقن�ة. 116-14من خالل المرسوم التنفیذ� رقم تم تزو�ده 

رؤساء مجالس  07منتخبین ( 10عضو:  20إلى عضوا،  14من �ما تم رفع عدد أعضاء المجلس 

سنوات �موجب قرار من وز�ر  5لمدة  معینین 10، و )مجالس شعب�ة والئ�ة رؤساء 03شعب�ة بلد�ة، و 

                                                           

المتضمن إنشاء صندوق التضامن و الضمان ، 2014مارس  24المؤرخ في  116-14المرسوم التنفیذ� رقم  -101 

   ساب�.مرجع  ،للجماعات المحل�ة و �حدد مهامه و تنظ�مه و سیره
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عن وزارة الداخل�ة و الجماعات  ممثلین 04ممثلین عن وزارة المال�ة،  03( الداخل�ة و الجماعات المحل�ة

  ممثل عن الوزارة الم�لفة �التهیئة العمران�ة).، )2ین (المحل�ة، والی

للجماعات المحل�ة،  التضامن و الضمانصندوق ، فإن 116-14ألح�ام المرسوم التنفیذ� رقم وفقا 

اعات المحل�ة و صندوق الضمان للجماعات المحل�ة، �ما ��لف یتولى مهمة تسییر صندوق التضامن للجم

بإرساء التضامن ما بین الجماعات المحل�ة من خالل تعبئة الموارد المال�ة و توز�عها، �ما ��لف �ضمان 

  . 102الموارد الج�ائ�ة التي سجلت ناقص ق�مة ج�ائ�ة، �المقارنة مع مبلغ تقدیراتها

له  مخصصات مال�ة تمنحاله�ات و الوصا�ا، ق من موارد ج�ائ�ة، و تتكون الموارد المال�ة للصندو 

من میزان�ة الدولة، �اإلضافة إلى المساهمات السنو�ة للبلد�ات و الوال�ات، �قوم بإعادة توز�ع هاته الموارد 

   على الجماعات المحل�ة في إطار مهامه الخاصة �الضمان و التضامن.

ضامن و التصندوق ر التي تتحصل علیها البلد�ة من و في ما یلي سنتعرض إلعانات التسیی

  للجماعات المحل�ة: الضمان

  للجماعات المحل�ة إلعانات الممنوحة من طرف صندوق التضامن: اأوال

من مداخیل  %60بدفع تخص�ص إجمالي للتسییر بنس�ة  مهامه،  إطار  في  الصندوق   ��لف

ن ، ر لمیزان�ات البلد�ات و الوال�اتالتسیییوجه هذا التخص�ص إلى قسم  ، 103صندوق التضام

    :104ما یلي التخص�ص  هذا  و�تضمن

  :التوز�ع �التساو�  منح معادلة )1

 و المال�ة تجة عن ضعف الموارد الج�ائ�ةالهدف من هذه اإلعانة هو التقلیل من الفوارق النا

 حیث ،للبلد�ات، حیث تمنح لها �اسم التضامن المالي بین الجماعات المحل�ة، و هي �الغة األهم�ة

لها موارد  تكون مصدر تمو�ل خارجي هام للعدید من البلد�ات خاصة تلك التي  المعادلةهذه تعتبر 

  بها. نظرا لطا�عها الفالحي و الرعو� و ضعف النشا� اإلقتصاد� ج�ائ�ة ضع�فة

                                                           

المتضمن إنشاء صندوق التضامن و ، 2014مارس  24المؤرخ في  116-14التنفیذ� رقم من المرسوم  05المادة  -102 

  .ب�مرجع سا ،الضمان للجماعات المحل�ة و �حدد مهامه و تنظ�مه و سیره

  ، نفس المرجع.06المادة  -103 

  ، نفس المرجع. 07المادة  -104 
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 ز�عمنحة معادلة التو  للجماعات المحل�ة التضامن و الضمانصندوق  ، خصص2014خالل سنة ف

  مل�ار دج، وزعت �ما یلي: �78,76التساو� المقدرة ب 

 بلد�ة. 1443مل�ار دج لفائدة  68,76 -

  وال�ة. 32مل�ار دج لفائدة  10 -

 ،االبلد�ة حر�ة التصرف فیه إن هذه اإلعانة المدفوعة سنو�ا من طرف صندوق التضامن، ال تملك

، 105یجب أن تكون موجهة لقسم التسییر لتغط�ة النفقات اإلج�ار�ة �أولو�ة قانون البلد�ةفحسب 

  ، یؤخذ �عین اإلعت�ار المع�ار الد�مغرافي و المع�ار المالي. اإلعانةلحساب ق�مة هذه 

 : 106تخص�ص الخدمة العموم�ة )2

المحل�ة التي تعرف صعو�ات في تغط�ة النفقات �منح تخص�ص الخدمة العموم�ة للجماعات  

بهدف   المحل�ة  التخص�ص للجماعات  هذا  و�دفعة المرت�طة بتسییر المراف� العامة، اإلج�ار�

، �نفقات  �موجب القوانین والتنظ�مات  لها    ولةلمخا  �المهام  الصلة  ذات  االحت�اجات  تلب�ة

  تجدید و ص�انة الطرق البلد�ة.

 : اإلستثنائ�ةاإلعانات  )3

  ، و هي نوعین:ة�قدم اإلعانات اإلستثنائ�ة صندوق التضامن للجماعات المحل�

و  107تمنح للبلد�ات التي تواجه وضع�ات مال�ة صع�ة: إستثنائ�ة إلعادة توازن المیزان�ةإعانات  -

الصندوق  أن تقدم طل�ا إلى البلد�اتوعلى هذه التي ال تكفي إیراداتها لتغط�ة نفقاتها اإلج�ار�ة، 

و ال تمنح هذه اإلعانات إال �عد التأكد من الحسا�ات  ،ثائ� الالزمة لتبر�ر عدم التوازن مدعما ��ل الو 

  وموافقة السلطات الوص�ة.

 م�ة.التوز�ع �التساو� و تخص�ص الخدمة العمو  لمعادلةحیث تلعب هذه اإلعانة دور تكمیلي �النس�ة 

                                                           

  ، المتعل� �البلد�ة، مرجع ساب�.10-11من القانون رقم  212المادة  -105 

المتضمن إنشاء صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحل�ة و ، 116-14من المرسوم التنفیذ� رقم  09المادة  -106 

  مرجع ساب�.، �حدد مهامه و تنظ�مه و سیره

  ، المتعل� �البلد�ة، مرجع ساب�.10-11من القانون رقم  212المادة  -107 
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مس التي ت الخسائرمل تعد مساهمة في تحالممنوحة للبلد�ات المن�و�ة:  اإلعانات اإلستثنائ�ة -

 التضامن و الضمانصندوق حیث �قوم ، 108البلد�ات التي تواجه أحداث �ارث�ة أو غیر متوقعة

للجماعات المحل�ة من خالل صندوق التضامن �منح هذه اإلعانة للبلد�ات المعن�ة �عد دراسة الملف 

 .109و إقرار من السلطة الوص�ةالمقدم، و �عد مراق�ة 

و تجدر اإلشارة أن هذه اإلعانات، إلى جانب اإلجراءات المتخذة لتحسین الج�ا�ة المحل�ة، ساهمت 

  لم تسجل و ال بلد�ة عاجزة. 2011، فمنذ سنة في القضاء على عجز میزان�ة البلد�ات

 إعانات للدراسات و التكو�ن و تشج�ع األ�حاث: )4

  .للمنتخبین المحلیین اإلج�ار� لتكفل �التكو�ن هذه اإلعانة ل حیث تستفید البلد�ة من

  الضمان للجماعات المحل�ةإلعانات الممنوحة من طرف صندوق ا ثان�ا:

 : تعو�ض ناقص الق�مة الج�ائ�ة

 للجماعات التضامن و الضمانصندوق نو� یدفعه صندوق الضمان التا�ع لهو تخص�ص س

ة الناتجة عن عدم تحق� التقدیرات الج�ائ�الج�ائ�ة  اإلیرادات المحل�ة، و ذلك من أجل تعو�ض نقص ق�مة

�ة وذلك لج�ائعلى تقدیراتها ا البلد�اتتحصل لضمان لمیزان�ة البلد�ة، حیث �عتبر هذا التعو�ض �مثا�ة 

صندوق  �ما �قوم، 214قانون البلد�ة في مادته  التي ینص علیهااإلج�ار�ة مقابل مساهماتها السنو�ة 

  .�مواجهة التخف�ضات الحاصلة في الضرائب والرسوم �موجب مختلف قوانین المال�ة الضمان

تحدد المساهمات اإلج�ار�ة للبلد�ات التي تدفعها لصندوق الضمان، سنو�ا �موجب قرار وزار� 

تقدیرات المن  %2المحل�ة، و تبلغ النس�ة الحال�ة  مشترك بین وز�ر المال�ة و وز�ر الداخل�ة و الجماعات

، فالهدف الرئ�سي من هذا الصندوق هو ضمان التوازن المالي لمیزان�ات البلد�ات �النس�ة للبلد�ة الج�ائ�ة

  من تقدیراتها، و �م�ن توض�ح ذلك من خالل المثال التالي: %90لتقدیراتها الج�ائ�ة، �ضمان على األقل 

                                                           

  ، المتعل� �البلد�ة، مرجع ساب�.10-11من القانون رقم ، 212المادة  -108 

 ،تنظ�م و سیر الصندوق المشترك للجماعات المحل�ة"إبراه�م قاید�، مدیر الصندوق المشترك للجماعات المحل�ة، " -109 

أفر�ل  22الیوم البرلماني حول: الج�ا�ة المحل�ة في اإلصالح الج�ائي، المجلس الشعبي الوطني،  مقدمة في إطار أشغال مداخلة

  .83، ص.2013
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 دج  100.000" = بالج�ائ�ة لبلد�ة " التقدیرات  -

 دج 70.000التحص�الت الفعل�ة للموارد الج�ائ�ة = -

 .دج 30.000= دج  70.000 –دج 100.000 = الفعل�ة الفارق بین التقدیرات والتحص�الت -

  الفارق المغطى من طرف صندوق الضمان �حسب �ما یلي: -

  دج X  90%  =90.000 دج 100.000

  دج 20.000=دج  70.000 -دج  90.000

  .دج 20.000" هو: بللبلد�ة "الضمان صندوق �التالي فإن المبلغ المقدم من طرف و 

  : أداة تجسید س�اسة الدولة التنمو�ةإعانات التجهیز: الفقرة الثان�ة

عن طر�� المخططات ( إعانات التجهیز ع�ارة عن مساهمات مال�ة تمنح للبلد�ة من طرف الدولة

، و تعتبر هذه اإلعانات 110للجماعات المحل�ة، و �ذلك الوال�ة و الضمان التضامنصندوق ، )البلد�ة للتنم�ة

 .دات الذات�ة للتجهیزالممول الرئ�سي إلیرادات التجهیز للبلد�ة نظرا لضعف اإلیرا

ي تكون ل، و �التاإلرادة السلطة المر�ز�ة منحها خضعالبلد�ات من هذه اإلعانات التي ی تستفید

مجبرة على تجسید الس�اسة التنمو�ة للدولة التي تقو� ه�منتها من خالل تحدید و �صفة فرد�ة طب�عة و 

نس�ة اإلعانة التي من خاللها ال تكتفي فق� �التوج�ه، و إنما تتخذ �ل م�ادرات إنجاز التجهیزات و 

لمشار�ع ة إتخاذ القرار، فهي توجه �ل ااإلستثمارات المحل�ة، فهي ال تقبل �التمو�ل إال إذا عادت إلیها سلط

  حسب أولو�اتها الخاصة.

فنظام اإلعانة یلغي �ل م�ادرة حرة للبلد�ات و �حولهم إلى "مستثمر�ن" لحساب الدولة التي تمنح 

اإلعانات حسب نموذج واحد و موحد دون أن تأخذ �عین اإلعت�ار الوضع�ة المال�ة الحق�ق�ة للبلد�ات و دون 

                                                           

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11من القانون رقم  195مادة ال -110 
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ة فهي بذلك ال تشجع س�اسة تجهیز عقالن�ة، و ال تدعم المسؤول�ات الحق�ق�، مساواتهم في التنم�ةالنظر لعدم 

  .111للبلد�ات

 (PCD)المخططات البلد�ة للتنم�ة  )1

للجماعات  التضامن و الضمانصندوق ات التي تقدمها الدولة عن طر�� �اإلضافة إلى اإلعان

ع�ارة ي هالمحل�ة، فإن هناك آل�ة أخر� للتمو�ل المر�ز�، و تتم عن طر�� المخططات البلد�ة للتنم�ة، و 

عن مخططات شاملة للتنم�ة في البلد�ة، مهمتها توفیر الحاج�ات الضرور�ة للمواطنین و دعم القاعدة 

عبي البلد� للتنم�ة من طرف المجلس الش، و یتم إخت�ار العمل�ات التي تنجز في إطار المخط� اإلقتصاد�ة

  .112البلد�

المتضمن  1973أوت  09المؤرخ في  136-73المخططات �موجب المرسوم رقم  هذه أنشئت

نون�ة ، و �عرفها نفس المرسوم أنها "مجموعة من الوسائل القاشرو� تسییر و تنفیذ المخططات البلد�ة للتنم�ة

و المال�ة التي تسمح للجماعات المحل�ة بتقدیر و تجسید س�استها التنمو�ة اإلقتصاد�ة، اإلجتماع�ة و 

  . 113"الثقاف�ة

، ) حیز التنفیذ1977-1974و قد تزامن إنشاء هذه المخططات مع وضع المخط� الر�اعي الثاني (

للمواطنین من خالل تلب�ة  يطار المع�شاإلو األهداف الموضوعة لهذه المخططات المحل�ة، هي تحسین 

  و إش�اع الحاج�ات المتعلقة �التجهیزات اإلجتماع�ة، الم�اه الصالحة للشرب، فك العزلة و التهیئة العمران�ة.

سب رخصة برنامج شاملة حو یخضع برنامج التجهیز العمومي التا�ع لمخططات التنم�ة البلد�ة ل

  .114الوال�ة، یبلغها الوز�ر الم�لف �المال�ة، �عد التشاور مع الوز�ر الم�لف �الجماعات اإلقل�م�ة

جلس الشعبي مو �قوم الوالي حسب الطرق القانون�ة، بتبل�غ عمل�ات تجهیز برامج التنم�ة البلد�ة، لل

الدفع المخصصة لمخططات التنم�ة البلد�ة �صورة شاملة �موجب  البلد� قصد تنفیذها، �ما تبلغ إعتمادات

                                                           
111- (Z).Moussa. "les finances locales : une tentative d’approche", op.cit, p.49. 
  

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11من القانون رقم  107مادة ال -112 

، المتضمن شرو� تسییر و تنفیذ مخططات 1973غشت  09المؤرخ في  136-73من المرسوم رقم  04المادة  -113 

  .1973لسنة  67البلد�ات الخاصة �التنم�ة، الجر�دة الرسم�ة رقم 

، المتعل� بنفقات الدولة للتجهیز، المعدل 1998جو�ل�ة  13المؤرخ في  227-98من المرسوم التنفیذ� رقم  21المادة  -114 

  .1998لسنة  51و المتمم، الجر�دة الرسم�ة رقم 
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حسب اإلجراءات المقررة، و �عد ذلك یتكلف الوالي بتوز�ع هذه اإلعتمادات  مقرر من الوز�ر الم�لف �المال�ة

  .115حسب األبواب و البلد�ات

ذ� رقم من المرسوم التنفی 21تممت المادة ، 2009116المرسوم التنفیذ� الصادر سنة  و �موجب

و ذلك بإضافة فقرة ثالثة حیث أص�حت معاییر تخص�ص موارد المیزان�ة في إطار المخططات ، 98-227

  البلد�ة للتنم�ة، تحدد عن طر�� قرار وزار� مشترك بین وز�ر المال�ة و وز�ر الداخل�ة و الجماعات المحل�ة.

اك ط��، و الذ� �قصد �ه إشر أهم مبدأ �قوم عل�ه المخط� البلد� للتنم�ة هو ال مر�ز�ة التخإن 

في عمل�ة التنم�ة إنطالقا من أولو�ات المخط� الوطني للتنم�ة، إال أن هذا المخط� �سجل �اسم  البلد�ات

الوالي الذ� بإم�انه رفض �عض المشار�ع التي اقترحها المجلس المنتخب في إطار الوصا�ة على البلد�ة، 

المالي الذ� �غطي مشار�ع هذا البرنامج و التي مصدرها و �اعت�اره اآلمر �الصرف ف�ما یخص الغالف 

هذا األمر �عط�ه صالح�ات واسعة ف�ما یخص تحو�ل الم�الغ التي یراها  میزان�ة الوال�ة و ل�س البلد�ة،

د� �قترح فالمجلس الشعبي البل مناس�ة لمختلف العمل�ات �غض النظر عن اإلعت�ارات التقن�ة، و �التالي

  .117المشار�ع، إال أن الوالي له صالح�ة التصرف فیها

ما �م�ن إستخالصه هو أن المخططات البلد�ة للتنم�ة ع�ارة عن إعانات مشروطة و مر�ز�ة، 

 � الوطنيیجب أن تتماشى وأولو�ات المخطالتي  فالمجلس الشعبي البلد� �قتصر دوره على اقتراح المشار�ع

، المشار�ع ذهه التصو�ت على ��ف�ة توز�ع اإلعتمادات المال�ة على البرامج عندما یتلقى �طاقة و، نم�ةللت

طة في فهي تجعلها مرت�للبلد�ة، تحد نوعا ما من االستقالل�ة المال�ة  اإلعانات المر�ز�ةولذلك فإن هذه 

  المر�ز�ة. �السلطة مجهودها االستثمار� والتنمو� 

المال�ة الممنوحة في إطار المخططات البلد�ة للتنم�ة، تتم وف� نموذج واحد و موحد  إن اإلعتمادات

إم�ان�اتها  والوضع�ة المال�ة للبلد�ات و �ذا إختالفاتها الجغراف�ة و المناخ�ة دون األخذ �عین اإلعت�ار 

ناقضة مع �انت متحتى و إن  نفسها مرغمة على إت�اع الس�اسة التنمو�ة للدولة ةالطب�ع�ة، فتجد البلد�

 ،إحت�اجاتها الذات�ة، فغال�ا ما تكون المشار�ع المقررة ال تتماشى و الواقع اإلقتصاد� و اإلجتماعي للبلد�ة

-09من المرسوم التنفیذ� رقم  12المادة  عل�ه نصتعدم صدور القرار الوزار� المشترك الذ� �ما أن 

                                                           

  مرجع ساب�.، المتعل� بنفقات الدولة للتجهیز، 227-98، من المرسوم التنفیذ� رقم 22المادة  -115 

، المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذ� رقم 2009ما�  02المؤرخ في  148-09المرسوم التنفیذ� رقم  من 12المادة  -116 

  . 2009لسنة  26، الجر�دة الرسم�ة رقم 98-227

  .100، مرجع ساب�، ص آل�ات تفعیل دور البلد�ة في إدارة التنم�ة المحل�ة في الجزائر، زمحمد الطاهر غز� -117 
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ال�ة ، جعل عمل�ة توز�ع اإلعتمادات المالمخططات البلد�ة للتنم�ة و الذ� �حدد ��ف�ة توز�ع إعتمادات 148

ه الغن�ة تستفید من هذ البلد�اتعلى المستو� المر�ز� تتم دون معاییر واضحة، مما جعل العدید من 

تعاني مشاكل مال�ة أخر�  بلد�اتظو� و هذا ما �ضعف ح رغم عدم حاجتها الكبیرة إلیها، المخططات

  صع�ة.

دل أن تكون ، بططات البلد�ة للتنم�ة تعتبر �وسیلة إلعادة توز�ع المداخیل البترول�ةفإذن، المخ

، حیث تهدف السلطة المر�ز�ة لضمان 118وسیلة للتنم�ة، حیث طغى الدافع الس�اسي على الدافع اإلقتصاد�

 تواصل دورها التنمو� محل�ا، و إث�ات تواجدها على المستو� المحلي.

للبلد�ات من طرف الدولة من المفروض أن ��ون لها طا�ع تكمیلي فق�، إال إن اإلعانات الممنوحة 

 تهتم ، و هذا ما جعل البلد�ات الأنه في الواقع أص�حت تش�ل المصدر الرئ�سي لتمو�ل التنم�ة المحل�ة

  ألنها تتكل على هذه المخططات لتغط�ة حاج�اتها المحل�ة. بتعبئة و تثمین مواردها الذات�ة

تسییر بموارد المال�ة تكون ممنوحة من طرف الدولة، فإن المسؤولین المحلیین ال یهتمون و �ما أن ال

و مراق�ة صرف الموارد المال�ة المخصصة لها، مما یجعلهم مجرد مسیر�ن لإلعتمادات  التنم�ة المحل�ة 

  .119المو�لة إلیهم

ى تطبی� الرام�ة إل للتنم�ة و األهداف النظر�ة التي أنشئت من أجلها المخططات البلد�ة رغم الم�اد�

خت�ار إ مبدأ الالمر�ز�ة و إشراك البلد�ات في عمل�ة التنم�ة المحل�ة، و رغم نص قانون البلد�ة على أن

العمل�ات التي تنجز في إطار المخط� البلد� للتنم�ة یتم من طرف المجلس الشعبي البلد�، إال أن هذا 

لة لم تترك ، و �التالي فإن الدو للتعدیل من طرف السلطة الوص�ةاإلخت�ار ال یتعد� �ونه مجرد إقتراح قابل 

تبره السلطة تع مالي هو ، و �التالي ف�ل ماأ� مجال للم�ادرة المحل�ة و التسییر الالمر�ز� لهذه المخططات

  .120لمحلياان تواجدها في �ل مجاالت المستو� المر�ز�ة �مجال نفوذ حیو� یجب علیها الس�طرة عل�ه لضم

                                                           
118- (S).Benaissa, L’aide de l’État aux collectivités locales, Algérie, OPU, 1983.  

-اد�ة، أطروحة لنیل شهادة الد�توراه في العلوم اإلقتصتمو�ل التنم�ة المحل�ة في الجزائر، واقع و آفاق، خنفر�  خ�ضر -119 

-2010، السنة الجامع�ة 3الجزائر�ل�ة العلوم اإلقتصاد�ة، العلوم التجار�ة و علوم التسییر، جامعة  -فرع التحلیل اإلقتصاد�

  .125، ص2011

لد�ات : من خالل دراسة إحصائ�ة تحلیل�ة للوضع�ة المال�ة للب التنم�ة المحل�ة للبلد�ات الجزائر�ة، صدیني عبد الرحمان -120 

ل�ة الدول�ة، �، مذ�رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الس�اس�ة و العالقات 1999إلى  1995في الفترة الممتدة من 

  .133، ص2009العلوم الس�اس�ة و اإلعالم، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 
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 :للجماعات المحل�ة التضامن و الضمانصندوق المقدمة من طرف و اإلستثمار  التجهیز إعانات )2

ندوق صلى إعانات التسییر التي �قدمها في إطار التضامن بین الجماعات المحل�ة، و إضافة إ

 ثمارللتجهیز و اإلست تخص�ص إجمالي ، فإن هذا األخیر یخصصللجماعات المحل�ة التضامن و الضمان

لتجسید برامج التجهیز و  إعانات تجهیز ح، یخصص لمنمن موارد صندوق التضامن %40 �قدر ب

ساهمات ، �اإلضافة إلى مخاصة تطو�ر المناط� الواجب ترقیتهاة، اإلستثمار على مستو� الجماعات المحل�

إلنجاز مشار�ع تجهیز و استثمار في اإلطار المحلي أو في إطار  121للبلد�ة و مؤسساتهامؤقتة أو نهائ�ة 

  .البلد�ات مشار�ع لتمو�لقروض دون فوائد  التعاون المشترك بین البلد�ات فهي ع�ارة عن

و تمنح إعانة التجهیز �التمو�ل الكلي أو الجزئي لمشار�ع محددة تدخل ضمن مخط� التجهیز و 

األهداف المتعلقة بتحسین اإلطار المع�شي للمواطن، �إنجاز الم�ت�ات و ة، و في إطار اإلستثمار للبلد�

  روض األطفال، ص�انة المدارس، النظافة و النقل المدرسي.

للجماعات  التضامن و الضمانصندوق ولة من طرف ثلة لبرامج تجهیز�ة مممو في ما یلي أ

  المحل�ة:

  

  

  

  للجماعات المحل�ة التضامن و الضمانصندوق برامج تجهیز�ة ممولة من طرف ): 2الجدول رقم (

  عدد العمل�ات  البرامج
عدد البلد�ات 

  المستفیدة
 (دج) الغالف المالي

 الم�ت�ات

  و قاعات المطالعة 

986 

179  
1108  17.116.400.000  
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  5.357.000.000  485  487  روضات األطفال 

  9.450.380.000  757  1199  الملحقات اإلدار�ة

  63.000.000.000      البلد�اتتدع�م حظائر 

  4.500.000.000      النقل المدرسي

ترم�م و تجهیز المطاعم 

  المدرس�ة
    5.150.000.000  

 ،تنظ�م و سیر الصندوق المشترك للجماعات المحل�ة"قاید� إبراه�م، مدیر الصندوق المشترك للجماعات المحل�ة، " :المصدر

  .91مرجع ساب�، ص 

 

بین مساهمة الصندوق مع برامج الدولة، خاصة المخط� البلد� للتنم�ة، و حتى ��ون هناك تنسی� 

، 122فإن وزارة الداخل�ة و الجماعات المحل�ة تحدد في إطار مجلس التوج�ه أنواع العمل�ات الواجب التكفل بها

نات اثم �طلب من البلد�ات تقد�م إحت�اجاتها في �ل قطاع لتتم دراستها على المستو� المر�ز�، و توزع اإلع

�عدها �اسم �ل وال�ة حسب األولو�ة و الغالف المالي المتوفر لد� الصندوق، ثم تتولى �ل وال�ة توز�ع 

  اإلعانات على البلد�ات المستفیدة التا�عة لها.

هي  ،للجماعات المحل�ة التضامن و الضمانصندوق دمها و �التالي فإن إعانات التجهیز التي �ق

 ة، �مراعاة مساحة البلد�ةلإلجراءات و الشرو� المرت�طة �منح هذه اإلعان إعانات مر�ز�ة و مشروطة نظرا

، �ما تتخذ وزارة الداخل�ة تعل�مات سنو�ة تحدد إجراءات و وضع�ة الممتلكات المنتجة و معدل النمو المحلي

  .123، تتماشى و أولو�ات المخط� الوطنيمنح اإلعانة

المجال على اقتراح المشار�ع التي ترغب في و �قتصر دور المجالس الشعب�ة البلد�ة في هذا 

  ، التي تقید عند الموافقة علیها �اسم الوالي.إنجازها

للجماعات المحل�ة، �اإلضافة إلى �ونه صندوق مر�ز� نظرا  التضامن و الضمانصندوق ف

لد�ة بلخضوعه الم�اشر لوصا�ة وزارة الداخل�ة و الجماعات المحل�ة، فإن نظام عمله ال یتضمن إشراك ال

                                                           

  .83، مرجع ساب�، ص الصندوق المشترك للجماعات المحل�ة" تنظ�م و سیر، "قاید� إبراه�م -122 

أثر التمو�ل المر�ز� في استقالل�ة الجماعات المحل�ة، المجلة الجزائر�ة للعلوم القانون�ة و اإلدار�ة ، �راجي مصطفى -123 

  .350، ص 1996الجزائر، سنة ، 2، العدد 34، الجزء و الس�اس�ة
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، رغم أن �عض موارد هذا الصندوق هي من الموارد المال�ة للبلد�ات، و المشار�ع المراد تمو�لها القطاعاتفي 

، و �التالي فهذا الصندوق هو خزان للموارد المال�ة التي 124إلى جانب ثقل و تعقید إجراءات تسییره هذا

تضعها السلطة المر�ز�ة تحت تصرفه �غرض فرض س�طرتها على الموارد المال�ة المحل�ة، و �التالي تأثیرها 

  على اإلستقالل�ة المال�ة للبلد�ة و سلطة إتخاذ القرار المحلي.

 :إعانات التجهیز المقدمة من طرف الوال�ة )3

ن و التضامصندوق نم�ة، و إعانات لى إعانات الدولة المجسدة في المخططات البلد�ة للتإضافة إ

للجماعات المحل�ة، فإن قسم التجهیز و اإلستثمار لمیزان�ة البلد�ة یتدعم �ذلك بإعانات مال�ة تقدم  الضمان

تمنح  ،في میزان�ة الوال�ة اإلعتمادات المسجلة من طرف المجلس الشعبي الوالئي ذه، ه125من طرف الوال�ة

  تحت رقا�ة الوالي الممثل للسلطة المر�ز�ة.للبلد�ة 

، بیرةألن میزان�ة الوال�ة ل�ست � مقارنة ب�اقي مصادر التمو�ل، تش�ل هذه اإلعانات نس�ة ضع�فة

اعدات س: التجهیزات اإلدار�ة، التجهیزات اإلجتماع�ة، المتقتطع من نفقات التجهیز لمیزان�ة الوال�ة و تخص

   في التجهیزات الصح�ة، التجهیزات الر�اض�ة و الثقاف�ة، و غیرها من التجهیزات العموم�ة.

  

  

  القروض: مصدر تمو�ل جامد و معقد: الفرع الثاني

لقد رخص المشرع الجزائر� للبلد�ة إم�ان�ة اللجوء إلى طلب القروض قصد تغط�ة نفقات التجهیز 

  .10-11من قانون البلد�ة رقم  195و ذلك �موجب المادة  و اإلستثمار

ل سندات في ش�و �م�ن للبلد�ة طلب القروض سواء من المؤسسات البن��ة أو من الخز�نة العموم�ة 

  الخز�نة، هذه األخیرة تكون موجهة لمشار�ع التنم�ة و التهیئة العمران�ة و الس�ن.

حت�ا� لتوفیر و اإلل الصندوق الوطنيوض مع إنشاء و �انت بدا�ة تمو�ل البلد�ات عن طر�� القر 

(CNEP)   همة، ثم تحولت هذه الم، فمن بین مهامه منح قروض و تسب�قات للجماعات المحل�ة1964سنة 

                                                           

  .99، مرجع ساب�، ص دور البلد�ة في إدارة التنم�ة المحل�ة آل�ات تفعیل، غز�ز محمد الطاهر -124 

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11من القانون رقم  195مادة ال -125 
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 عن الصندوق الوطني للتوفیر و اإلحت�ا�نظرا لعجز  (BAD)إلى البنك الجزائر� للتنم�ة 1972منذ سنة 

  .126تلب�ة الحاجة المتزایدة للجماعات المحل�ة لقروض طو�لة المد�

إن البنك الجزائر� للتنم�ة عجز �ذلك عن مواجهة اإلحت�اجات المال�ة المتزایدة للجماعات المحل�ة، 

الذ� �انت مهمته  (BDL)إلى إنشاء بنك التنم�ة المحل�ة  1985سنة السلطات العموم�ة �هذا ما دفع 

لظروف مع تغیر ا، لكن ة الجماعات المحل�ة �صفة عامة و اإلستثمارات المخططة �صفة خاصةتمو�ل تنم�

-86، و التي رافقها صدور القانون رقم 1986اإلقتصاد�ة و األزمة المال�ة التي عرفتها الجزائر منذ سنة 

الذ� أكد على المتعل� �النقد و القرض  10-90المتعل� بنظام البنوك و القروض، و القانون رقم  12

ضرورة �ون القرض البن�ي فعال، مر�ح و محمي، فإن ذلك عقد عمل�ة طلب القروض البن��ة من طرف 

یلة لصعو�ة الحصول على الوسائل الكفلإلجراءات الصارمة لعمل�ة طلب القروض �اإلضافة البلد�ات نظرا 

  �ضمان تسدیده �سبب الوضع�ة المال�ة الصع�ة التي تعرفها البلد�ات.

القرض ع�ارة عن مورد مالي، إال أنه �ش�ل في نفس الوقت نفقة للبلد�ة التي علیها دفع رأس المال ف

، التي تش�ل العائ� األكبر أمام لجوء البلد�ة إلى طلب 127في أجل محدد، �اإلضافة إلى تسدید الفوائد

  القروض، فوضعیتها المال�ة ال تسمح لها بدفع الفوائد و تعو�ض رأس المال.

تالي فالقروض ع�ارة عن مصدر تمو�ل جامد و معقد ال �شجع البلد�ات على استخدامه، فهي و �ال

أثیرها رغم ت للجماعات المحل�ة التضامن و الضمانصندوق اإلعانات من السلطة المر�ز�ة و تفضل طلب 

  الكبیر على استقاللیتها المال�ة.

لیف طلب القروض البن��ة من خالل تك لكن یبدو أن الدولة تر�د تشج�ع البلد�ات على اللجوء إلى

صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحل�ة �الق�ام بدور الوساطة البن��ة لفائدة الجماعات المحل�ة من 

  .128أجل تسهیل إجراءات طلب القروض

  

                                                           

  .135، مرجع ساب�، ص تمو�ل التنم�ة المحل�ة في الجزائر، واقع و آفاق، خنفر�  خ�ضر -126 

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11من القانون رقم  198مادة ال - 127

المتضمن إنشاء صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحل�ة و ، 116-14من المرسوم التنفیذ� رقم  05المادة  -128 

  ، مرجع ساب�.�حدد مهامه و تنظ�مه و سیره
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  الفصل األول ملخص

  

 هجین و معقد، إذ �حتو� على �عض الضرائب المحل�ة، ضرائب موجهة الجزائر� النظام الج�ائي إن 

، �ما أن الدولة تحتف� لنفسها �سلطة ج�ائ�ة و الجماعات المحل�ة لدولةا مشتر�ة بینللدولة و ضرائب 

�ما  ،مطلقة، فهي التي تتولى الق�ام ��ل ما یتعل� �الضر��ة من تحدید الوعاء ، معدل الضر��ة و تحصیلها

�م�نها تقر�ر التخف�ضات و اإلعفاءات الضر�ب�ة التي تناسب س�استها اإلقتصاد�ة و اإلجتماع�ة حتى و لو 

  .�ان ذلك على حساب میزان�ة الجماعات المحل�ة التي تعتبر الموارد الج�ائ�ة الممول الرئ�سي لها
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م تحوز لنفسها أغلب�ة الضرائب و الرسو  و هي بذلك المس�طرة على النظام الج�ائي، هي الدولةف

عض �ذات المردود�ة العال�ة، أما البلد�ة فتستفید من نس�ة ضئیلة منها، �اإلضافة إلى استفادتها �ل�ا من 

  الضرائب و الرسوم لكنها ضع�فة المردود�ة.

ني، طو �التالي ال یوجد نظام ج�ائي محلي في الجزائر، بل هو مجرد إمتداد للنظام الج�ائي الو 

فالجماعات المحل�ة عموما و خصوصا البلد�ة التي تعتبر قاعدة الالمر�ز�ة، ال تملك أ� سلطة على مواردها 

إال �عض  لالج�ائ�ة، فال �م�نها فرض الضر��ة، و ال تحدید وعائها و معدالتها، �ما أنها ال تقوم بتحصی

 ؤول�ة تعبئة و تسییر مواردها المال�ةرغم أن المشرع منحها مس، الضع�فة المردود�ةالضرائب و الرسوم 

  .129الخاصة بها

و إن �ان المشرع قد منح للبلد�ة إم�ان�ة تحدید نسب �عض الضرائب و الرسوم، إال أنه قید هذه 

  الحر�ة بوجوب عدم تجاوز الحد األدنى و األقصى المنصوص عل�ه قانونا.

للتح�م في ا هأص�ح وسیلة في ید الذ� و �التالي فالدولة تضع یدها �الكامل على النظام الج�ائي

ة في ظل ، خاصو ممارسة الوصا�ة الحق�ق�ة علیها و �التالي المساس �مبدأ إستقاللیتها مال�ة البلد�ات

  .و اإلستغالل الممتلكاتضعف الموارد الذات�ة للبلد�ة من مداخیل 

�ما أن النظام الج�ائي الحالي �فتح المجال واسعا أمام س�طرة الدولة على الموارد المال�ة للبلد�ة، 

و غیر ر �اف�ة غی النظام تجعلها هذا سلب�ات فالموارد الج�ائ�ة هي الممول الرئ�سي لمیزان�ة البلد�ة، إال أن

وف� شرو� و أولو�ات تحددها  ت فعالة، و هي الفرصة المالئمة لتدخل الدولة عن طر�� منح اإلعانا

  �صفة إنفراد�ة �ما یناسب الس�اسة الوطن�ة دون مراعاة اإلعت�ارات و الخصوص�ات المحل�ة.

ل ضعف مداخیل نظراو �التالي ت�قى الموارد الج�ائ�ة و اإلعانات أهم مصادر تمو�ل البلد�ة، 

�اعت�ارها مصدر تمو�ل جامد و  و اإلستغالل، إلى جانب عزوف البلد�ات عن طلب القروض الممتلكات

  لعدم قدرتها على تسدید رأس المال و الفوائد و تعقد إجراءات منح القروض. ، و ذلكمعقد

ا ، فإن الدولة �س�طرتها على النظام الج�ائي فإنهو نتیجة لذلك و تطب�قا لمبدأ " من یدفع، �قرر"

  القرار المحلي.  المال�ة و سلطة إتخاذ استقاللیتهاى تس�طر على الموارد المال�ة للبلد�ة، و �التالي التأثیر عل

                                                           

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11من القانون رقم  169مادة ال -129 
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  محدود�ة إستقالل�ة البلد�ة: الفصل الثاني

تعتبر الموارد المال�ة عصب التنم�ة المحل�ة، ف�ضعف هذه الموارد ت�قى البلد�ة مشلولة الحر�ة، و 

النظام الج�ائي الحالي الخاضع للس�طرة التامة للدولة زاد من �ما تم التطرق إل�ه في الفصل األول، فإن 

ن على الموارد المال�ة المحل�ة متعقید المشاكل المال�ة للبلد�ات و فتح المجال واسعا أمام س�طرة الدولة 

ا، ضمن إطار قانوني محدد مس�قعلى الج�ا�ة و تدخلها عن طر�� منح اإلعانات التي تكون  ه�منتهاخالل 

ما � یتجلى في تحدید إجراءات منح اإلعانة و ��ف�ة إنفاقها و أش�ال الرقا�ة علیها لضمان حسن إستغاللها

  .130یتماشى و الصالح العام

اعت�ارها قاعدة � فالتنم�ة المحل�ة التي تعتبر المهمة الرئ�س�ة و الهدف الرئ�سي للبلد�ةو �التالي 

ز و اإلستثمار ل برامج التجهی�تمو  تتولى تص�ح خاضعة لرغ�ة و توجهات السلطة المر�ز�ة التي الالمر�ز�ة،

بلد�ة ضاف�ة على العف الموارد المال�ة للبلد�ة، و هذا ما یخل� وصا�ة إعلى المستو� المحلي في ظل ض

�م�ن أن تتعد� في خطورتها الوصا�ة المنصوص علیها قانونا، ألن الوصا�ة الحق�ق�ة تمارس من جانب 

  .131الموارد

: Duguitفالذمة المال�ة المستقلة تعتبر ر�ن من أر�ان وجود البلد�ة و �ما أكد علیها العمید "دوجي" 

الذمة المال�ة المستقلة للجماعات اإلقل�م�ة هي التي تسمح للجماعات اإلقل�م�ة �التدخل الحق�قي لتجسید  "

  .132التنم�ة على مستو� إقل�مها "

عها تمتب اإلقرار على مبدأ اإلستقالل�ة المال�ة ، من خالل قوانین البلد�ةو رغم نص مختلف 

 (الم�حث، إال أن هذه اإلستقالل�ة المال�ة تتمیز �الضعف �133الشخص�ة المعنو�ة و الذمة المال�ة المستقلة

  رغم محاوالت تثمین الموارد المال�ة المحل�ة.األول) 

إن الدولة �فعل س�طرتها على الموارد المال�ة للبلد�ة و ه�منتها على إتخاذ القرار اإلقتصاد� تقلص 

ل�ة فضعف اإلستقالل�ة الما المحل�ة،من مجال تدخل البلد�ة، و هذا ما یتعارض مع تطبی� اإلستقالل�ة 

                                                           

ص  ، مرجع ساب�،أثر التمو�ل المر�ز� في استقالل�ة الجماعات المحل�ة في القانون الجزائر� ، �راجي مصطفى -130 

348.  
131- (Z).Moussa. "les finances locales : une tentative d’approche", op.cit, p.33. 
132 -(L).Duguit, Traité de droit constitutionnel (Théorie générale de l’Etat), tome 3, ancienne 
libraire fontemoing, Paris, 1923, P.76. 

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11قانون رقم المادة األولى من ال -133 
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للبلد�ة و محدودیتها یجعلها تا�عة و خاضعة لقرارات و توجیهات السلطة المر�ز�ة تطب�قا لمبدأ "من یدفع 

 �قرر" (الم�حث الثاني).

  إستقالل�ة مال�ة ضع�فة: الم�حث األول

ر�ة بین الح�ومة فتوز�ع الوظ�فة اإلدا ،الستقالل�ة البلد�ةتعتبر اإلستقالل�ة المال�ة الر�یزة األساس�ة 

المر�ز�ة و اله�آت المحل�ة المنتخ�ة في إطار الالمر�ز�ة اإلدار�ة، یجب أن یرافقه �ذلك توز�ع للموارد المال�ة 

 ،حتى تتم�ن هذه اله�آت من أداء وظائفها و المساهمة في تحقی� التنم�ة المحل�ة و تلب�ة إحت�اجات المواطنین

  یث عن تجسید الالمر�ز�ة دون ضمان اإلستقالل�ة المال�ة للوحدات المحل�ة.فال �م�ن الحد

و اإلستقالل المالي هو ح� الق�ام بنوع من اإلخت�ار أو الم�ادرة، و �عتبر �نتیجة من النتائج المترت�ة 

  .134عن ثبوت الشخص�ة القانون�ة للجماعات المحل�ة التي تتطلب قدر من اإلستقالل الذاتي المحلي

موارد خاصة و تحوز على  تتوفر على�انت الجماعة  تكون حق�ق�ة إال إذا ستقالل�ة المال�ة الفاإل

  .135حر�ة �بیرة في نفقاتها دون تعطیلها بنفقات إج�ار�ة أو بنفقات ممنوعة أو خضوعها للمصادقة

اعترف لها ، �ما 136دت مختلف الدساتیر الجزائر�ة أن البلد�ة هي الجماعة القاعد�ة للدولةو قد أك

  قانون البلد�ة �الشخص�ة المعنو�ة و الذمة المال�ة المستقلة.

ل من قسم �بیر من الموارد المال�ة و یجع البلد�ةالنظام الج�ائي الحالي �حرم  إال أن الواقع �ظهر أن

یر المحل�ة دون توف الجماعاتالمر�ز�ة إلى  السلطةمن الالمر�ز�ة مجرد تحو�ل لألع�اء و اإللتزامات من 

�اء و األعالوسائل الالزمة و هذا ما �فرغ الالمر�ز�ة من محتواها و یز�د من شلل الجماعات المحل�ة تجاه 

  ، مما یترتب عنه عجز الموارد المال�ة عن تغط�ة النفقات المحل�ة (المطلب األول).المهام الملقاة على عاتقها

                                                           

، 2002مجلة الف�ر البرلماني، العدد األول، د�سمبر ، الجماعات المحل�ة بین اإلستقالل و الرقا�ةمسعود شیهوب،  -134 

  .120الجزائر، ص
135- (R).Déchaux : Les garanties constitutionnelles de l’autonomie financière locale à l’épreuve 
des concours financiers étatiques, op.cit, P.10.  

، الصادر �موجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة لسنة  15المادة  -136 

، 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19-08، المعدل و المتمم �موجب القانون رقم 1996د�سمبر  07المؤرخ في  96-438

  .2008لسنة  63الجر�دة الرسم�ة رقم 
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�اإلضافة إلى ضرورة توفر البلد�ة على الموارد المال�ة التي تم�نها من تغط�ة جزء �بیر من نفقاتها 

ها، ، یجب أن تتمتع �حر�ة تسییر مواردها المال�ة، و تحدید نفقاتها و إیراداتمن أجل تعز�ز إستقاللیتها المال�ة

التي تنص على  10-11ن البلد�ة رقم من قانو  169و قد اعترف بذلك المشرع الجزائر� من خالل المادة 

  " البلد�ة مسؤولة عن تسییر مواردها المال�ة الخاصة بها، و هي مسؤولة أ�ضا عن تعبئة مواردها ".أن: 

و یتم تسییر الموارد المال�ة للبلد�ة و تحدید مختلف تقدیرات اإلیرادات و النفقات عن طر�� وضع 

دارة المحل�ة �اعت�ارها المنهاج الحق�قي لإل ،�ة البلد�ة في التسییرالمیزان�ة فهي اإلطار المعبر عن استقالل

لتي ا ، إال أن المشرع الجزائر� فرض مجموعة من الم�اد� و اإلجراءاتر�د تطب�قه خالل سنة معینةت الذ�

یجب أن تخضع لها میزان�ة البلد�ة، �اإلضافة إلى وجوب خضوعها لرقا�ة الوصا�ة، و هذا ما �ش�ل تضیی� 

  تقیید لمبدأ حر�ة البلد�ة في وضع میزانیتها (المطلب الثاني). و 

  أع�اء متزایدة مقابلمحدودة  ذات�ةموارد : المطلب األول

لحدود قراراتها ��ل حر�ة ضمن ا حتى تتمتع البلد�ة �استقالل�ة مال�ة حق�ق�ة تضمن لها إتخاذ

المنصوص علیها قانونا، یجب أن تتوفر على موارد مال�ة ذات�ة فعالة و �اف�ة لتغط�ة جزء �بیر من نفقاتها، 

  فهناك عالقة طرد�ة بین توفر الموارد الذات�ة و اإلستقالل�ة المال�ة.

ن ضعف ها في الفصل األول تبیإن دراسة مختلف مصادر تمو�ل میزان�ة البلد�ة التي تم التطرق إلی

 الممنوحة لها من طرف الدولة و الموارد الذات�ة الخاصة �البلد�ة و اعتمادها الكبیر على اإلعانات المال�ة

  للجماعات المحل�ة. التضامن و الضمانصندوق 

 يإن ضعف الموارد المال�ة للبلد�ة ناتج أساسا عن عدم �فا�ة و عدم فعال�ة الموارد الج�ائ�ة الت

تعتبر أهم مورد ذاتي، و هذا �سبب تمر�ز النظام الج�ائي في ید الدولة التي تحتف� لنفسها �الجزء األكبر 

  رع األول).(الف و �التالي فأغلب الموارد المال�ة للبلد�ة مصدرها السلطة المر�ز�ة، من المداخیل الج�ائ�ة

ل�ة و سببها ل�س فق� ضعف الموارد الماإن المشاكل المال�ة التي تعرفها أغلب البلد�ات الجزائر�ة 

، و هو ما یخن� البلد�ات ألن اإلیرادات المال�ة �الكاد تراف� هذا إنما �ذلك التطور السر�ع للنفقات المحل�ة

  الفرع الثاني).المتعددة ( التطور، مما یجبر البلد�ات على تفتیت اإلعتمادات التي تملكها على هذه النفقات
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  �ة الموارد المال�ةمر�ز : الفرع األول

رغم اإلعتراف القانوني للبلد�ة �الشخص�ة المعنو�ة و الذمة المال�ة المستقلة، إال أن السلطة المر�ز�ة 

تحاول الس�طرة على الموارد المال�ة المحل�ة �اعت�ارها منفذ للتدخل في الشؤون المحل�ة، ضار�ة �عرض 

  الحائ� م�اد� و أسس الالمر�ز�ة.

فضعف الموارد المال�ة المحل�ة ناتج عن تمر�زها في ید الدولة التي تبرر هذه المر�ز�ة المال�ة بإبراز 

 :137على أساس التبر�رات التال�ة تبني المر�ز�ة مال�ة، و ذلكالتخوف من النتائج المترت�ة عن 

و یتطلب مجهود تمو�لي معتبر، و السلطات العموم�ة ل�س أمامها الجزائر لها مخط� ینهض �الدولة  -

أ� هامش لتحو�ل موارد نحو الجماعات المحل�ة، و من الخطورة تشتیت المجهودات التي تجعل 

تنفیذ المخط� الر�اعي األول في خطر، �ما أن إستراتیج�ة المخط� موجودة على مستو� الدولة و 

 ل�س في مستو�ات أدنى.

فتحو�ل  ،مال�ة �بیرة للجماعات المحل�ة تقود إلى تسییر سیئ للخز�نة و المال�ة المحل�ة إستقالل�ة -

موارد الدولة نحو الجماعات المحل�ة یخولها �عض الحقوق المال�ة التي تؤد� إلى استعمال سیئ 

، �ما قد تؤد� إلى اإلهمال و التراخي في تسییر یختلف عن ذلك الموجود على مستو� األمة

 ن�ة.المیزا

حقوق مال�ة للجماعات المحل�ة تعني حر�ة تامة لها، و �التالي إنتفاء رقا�ة الدولة المنظمة وف�  -

 هي المشرفة على تنظ�مه و �التالي ت�قى، فتناس� المخط� الر�اعي الموجود على مستو� الدولة

 قر��ة من اإلستثمارات.

  ) إعت�ارات:03فحسب األستاذ سعید بن ع�سى، فإن الدولة الجزائر�ة تتبنى المر�ز�ة المال�ة لثالث (

هي شر� عام لمعرفة الموارد القابلة للتعبئة �معرفة مال�ة الدولة مقارنة �المال�ة المحل�ة، و دمج هذه  -

 بتلك.

لق�ام بإجراءات ، و ایر ��ل أش�الههي وسیلة لتسییر هذه الموارد �عقالن�ة �بیرة جدا و محار�ة التبذ -

 التطهیر و الحد من �عض األصناف من النفقات و تسییر خز�نة الجماعات المحل�ة.

                                                           
137- (S).Benaissa, L’aide de l’Etat aux collectivités locales, op.cit, P.281. 
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 هي وسیلة لتخص�ص الموارد لفائدة حاجات حق�ق�ة و ذات أولو�ة. -

توز�ع الموارد المال�ة بین الدولة و البلد�ة ال یخضع لمعاییر موضوع�ة تح�م هذا التوز�ع مما  إن

قرة األولى) البلد�ة (الف ها و بینقات المال�ة بینغموض العالعل الدولة ته�من على الموارد المال�ة �سبب ج

" اإلمبر�ال�ة الج�ائ�ة  J.Boulouis، أو �ما �سم�ه األستاذ تمر�ز النظام الج�ائي في یدها �اإلضافة إلى

، فالدولة �فضل مر�ز�ة الموارد المال�ة تكون هي المس�طرة على األغلفة (الفقرة الثان�ة) للسلطة المر�ز�ة"

  .138المال�ة، و هذا ما یتعارض مع تطبی� اإلستقالل�ة المحل�ة

  غموض العالقات المال�ة بین الدولة و البلد�ة: الفقرة األولى

إن المهام الملقاة على عات� البلد�ة هي نتیجة توز�ع الوظ�فة اإلدار�ة بین السلطة المر�ز�ة و اله�آت 

ا أن یرافقه توز�ع الموارد الكاف�ة، و هذا مالمحل�ة في إطار الالمر�ز�ة اإلدار�ة، إال أن توز�ع المهام یجب 

  لتمو�ل هذه المهام. (La compensation)�سمى �مبدأ "التعو�ض" 

�م�ة نحو الجماعات اإلقلو �عني مبدأ التعو�ض المالي أن �ل خل� أو تحو�ل للصالح�ات من الدولة 

  .139یجب أن یرف� بتحو�ل مالي �سمح لهذه الجماعات بتمو�ل هذه الصالح�ات و المهام الجدیدة

أنه  10-11من قانون البلد�ة رقم  04تبنى المشرع الجزائر� هذا المبدأ، حیث نصت المادة  و قد

یجب أن " یراف� �ل مهمة جدیدة �عهد بها إلى البلد�ة أو تحول لها من قبل الدولة، التوفیر المتالزم للموارد 

  المال�ة الضرور�ة للتكفل بهذه المهمة �صفة دائمة ".

 عو�ض� مبدأ التمشرع الجزائر� لم �حدد محتو الشات، خاصة أن عدید من النقاإن هذا المبدأ یثیر ال

هل �طب� هذا المبدأ على النفقات ( المهام) ؟  مهام (نفقات ) �قصدها أ�َ  ؟هي طب�عة التعو�ض بدقة: ما

ه المهمة هذالنفقة الحق�ق�ة ل االعت�ارهل �أخذ هذا التعو�ض �عین  على حد السواء؟ و االخت�ار�ةاإلج�ار�ة و 

مع التطورات التي قد تعرفها هذه النفقة سنة �عد سنة أم أنه �حّدد فق�  أ� یتغیر مبلغه ( ز�ادة و نقصانا)

  .؟ جماعات المحل�ةلل الجدیدة �مبلغ النفقة عند تار�خ تحو�ل أو إنشاء المهمة

                                                           
138- (Z).Moussa. "les finances locales : une tentative d’approche", op.cit, p.33. 
139- (R).Déchaux, Les garanties constitutionnelles de l’autonomie financière locale à l’épreuve 
des concours financiers étatiques, op.cit, P.10.    
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من القانون  01-1614قانون�ا، و ذلك عن طر�� المادة في فرنسا تم تكر�س مبدأ التعو�ض المالي 

العام للجماعات اإلقل�م�ة، حیث حددت هذه المادة أن مبلغ التعو�ض یجب أن ��ون مساو�ا لألع�اء 

، إال أن احتجاجات المنتخبین و النواب خالل المناقشات المتعلقة �المراجعة 140الموجودة تار�خ التحو�ل

 ،لهذا المبدأ المنصوص عل�ه في التشر�ع، خلصوا إلى ضرورة التكر�س الدستور� 2003الدستور�ة لسنة 

مما �م�ن المجلس الدستور� من مراق�ة مالءمة توز�ع الموارد لتوز�ع و قد تم تبني ذلك من طرف الدستور، 

  .141المهام

أما المشرع الجزائر� فلم �قدم أ� توض�حات تتعل� بهذا التعو�ض المالي، مما یجعل العالقات 

وز�ع تتتسم �الغموض و التعقید، �اإلضافة إلى ه�منة الدولة علیها، خاصة أن المال�ة بین الدولة و البلد�ة 

ال �قتصر فق� على توز�ع المداخیل الج�ائ�ة، إنما �شمل �ذلك اإلعانات البلد�ة  بین و هاالموارد المال�ة بین

ستقالل�ة المال�ة إلاتأثیره على �مد�  أخر� تتعل�یثیر تساؤالت ، و �التالي فمبدأ التعو�ض المالي المر�ز�ة

  هذه الموارد.توز�ع للبلد�ة، خاصة في ظل غ�اب معاییر موضوع�ة واضحة تح�م 

تجنب منح فإنها تف�اإلضافة إلى ه�منة الدولة على الموارد الج�ائ�ة و انفرادها �السلطة الج�ائ�ة 

منح  ي هذا العجز عن طر��البلد�ة موارد ج�ائ�ة جدیدة تضمن لها مواجهة األع�اء المحل�ة المتزایدة و تغط

  .اإلعانات المر�ز�ة

نواعها أ التحو�الت  المال�ة المر�ز�ة نحو الجماعات المحل�ة �مختلف ىاعتماد الدولة المتزاید علف

ال سمة من هو إ ما المر�ز� ، فالتمو�ل المعترف �ه دستور�ا مبدأ "الالمر�ز�ة" � لجوهر ومحتو  اُ�عد مخالف

خاصة أن هذا النوع من التمو�ل ل�س مضمون، ألن السلطة المر�ز�ة �م�ن أن تقرر ، المال�ةمات الت�ع�ة س

  في �ل وقت تخف�ض ق�مة هذه اإلعانات إذا �انت میزانیتها تعاني من صعو�ات مال�ة.

تجعلها اف�ة �فعالة و "  خاصة"على موارد  البلد�ةالمال�ة ال تكون فعل�ة إال إذا توفرت  ستقالل�ةفاإل

لتقید �عدم أو مرغمة على ا معینةعلى تمو�ل نفقات  مجبرةدون أن تجد نفسها  ،وج�ه نفقاتهامستقلة في ت

الحال  ، �ما هوتمو�ل �عض النفقات ألنه غیر مسموح بها أو أن �عض نفقاتها خاضعة لموافقة المر�ز

 مانالتضامن و الضصندوق منوحة من طرف میزان�ة الدولة و �النس�ة لإلعانات و التحو�الت المال�ة الم

  للجماعات المحل�ة.

                                                           

  .209، مرجع ساب�، ص مال�ة الوال�ة بین التمو�ل الذاتي و دعم الدولةعلي بوخالفة �اد�س،  -140 

  .210نفس المرجع، ص -141 
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للجماعات اإلقل�م�ة في المیثاق األورو�ي لإلستقالل�ة المحل�ة لسنة  لقد برزت مسألة الموارد الذات�ة

الذ�  ، 2003، من خالل التعدیل الدستور� لسنة تكرسه دستور�ا السلطات الفرنس�ة، و هو ما جعل 1985

 Une part »للجماعة جزء معتبر من میزانیتهاضرورة أن تش�ل الموارد الخاصة نص على 

déterminante des ressources propres »  ، و هو المبدأ الذ� ُحدد معناه و مداه �القانون العضو�

  ها المال�ة.یت،  وذلك حفاظا وحما�ة الستقالل2004المتعل� �استقالل�ة الجماعات المحل�ة لسنة

    للسلطة المر�ز�ة اإلمبر�ال�ة الج�ائ�ة: الثان�ةالفقرة 

 لعللبلد�ة، إال أن تمر�ز النظام الج�ائي في ید الدولة، یج المحل�ةتعتبر الموارد الج�ائ�ة أهم الموارد 

، ألن الدولة تتولى الق�ام ��ل ما یتعل� �الج�ا�ة، من فرض الضر��ة إلى غا�ة " محل نقاش المحل�ةع�ارة " 

ل�ة، أم ، فهل �م�ن إعت�ار هذه الموارد الج�ائ�ة موارد محستفید البلد�ة في النها�ة من جزء منهاتحصیلها، لت

  نوع من التحو�الت المر�ز�ة ؟.

  :142حتى �م�ن إعت�ار المورد المالي "محلي"، یجب أن تتوفر ف�ه مجموعة من الشرو�

نطاق الوحدة المحل�ة التي في موجود و �عني ذلك أن ��ون وعاء المورد �الكامل حر�ة المورد:  -

 تعمل على تحصیله، و ��ون متمیزا عن أوع�ة الضرائب المر�ز�ة.

تم�ن من حصیله حتى ت�سلطة تقدیر سعر المورد، و تالمحل�ة  آتأ� أن تستقل اله�ذات�ة المورد:  -

  التوفی� بین احت�اجاتها المال�ة و حصیلة الموارد المتاحة لها.

 بتقدیر المحل�ة الهیئات تقوم حیث الذات�ة من �بیرة بدرجة الم�اني ضر��ة تتمتع انجلترا في المثف

ثالثة أشهر،  تقدیر سعرها �ل سلطة المشرع هال خول �ما ،إنفاقها أوجه وتقدیر وتحصیلها وتأس�سها سعرها

   �حیث �م�نها تعدیل هذا السعر �الز�ادة أو النقصان خالل النصف الثاني من السنة.

و �قصد �ه تسییر تقدیر وعاء المورد، و أن تكون تكلفة تحصیله أقل تكلفة  المورد:سهولة إدارة  -

مم�نة، فال �عقل أن تكون تكلفة تحصیل اإلیراد أكبر من ق�مة اإلیراد في حد ذاته، و �ذلك العمل 

 على الحصول على أكبر قدر من الموارد الج�ائ�ة المحل�ة.

                                                           

  .25، ص 2001، الدار الجامع�ة، اإلس�ندر�ة، مصر، التمو�ل و التنم�ة المحل�ةعبد المطلب عبد الحمید،  -142 
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الواسعة التي تتمتع بها الدولة على حساب البلد�ة، �ما تم التطرق إلیها في  إن السلطة الج�ائ�ة

لبلد�ة ، أما االفصل األول، تسمح لها �اإلستحواذ على غالب�ة الضرائب و الرسوم ذات المردود�ة العال�ة

فهناك توز�ع  ،فتستفید من جزء ضعیف من المداخیل الج�ائ�ة ال �سمح لها �مواجهة األع�اء المحل�ة المتزایدة

  غیر عادل للموارد الج�ائ�ة.

و رغم المحاوالت المختلفة لتثمین الج�ا�ة المحل�ة من خالل قوانین المال�ة، إال أن هذه اإلصالحات 

فهي  ،یتم التخفیف من حدة مر�ز�ة النظام الج�ائيو ال �م�نها بلوغ النتائج المرجوة ما لم ل�ست جوهر�ة، 

، تعمل فق� على تخفیف إنخفاض ق�مة الموارد المحل�ة أمام تزاید أع�اء مجرد إجراءات تصح�ح و تعدیل

  التنم�ة و النمو اإلقتصاد�.

تمارس السلطة المر�ز�ة اإلمبر�ال�ة الج�ائ�ة من خالل ق�امها ��ل ما یتعل� �الضر��ة من إنشائها 

ى النس�ة الضع�فة الممنوحة للبلد�ات، تعمل الدولة عل إضافة إلىو  و توز�ع مداخیلها، إلى غا�ة تحصیلها

ات عن ها بین مختلف البلد�إعادة مر�زة حصص البلد�ات من الناتج الج�ائي من أجل إعادة توز�عها بنفس

   للجماعات المحل�ة و �اسم التضامن المالي بین البلد�ات.   التضامن و الضمانصندوق طر�� 

تقالل�ة المال�ة �ا�حة لإلستقادات �بیرة من طرف الفقه الذ� اعتبرها هذه اآلل�ة للتوز�ع تعرضت الن

ألنها تسمح للدولة �التدخل الم�اشر في موارد الجماعات المحل�ة �حجة إزالة الفوارق بین الجماعات الغن�ة 

اسة المال�ة �و الفقیرة، فظاهرها توز�ع �التساو�، أما حق�قتها فهي وسیلة حق�ق�ة لتح�م الدولة المر�ز�ة في الس

  . 143المحل�ة، حیث �م�ن للدولة من خاللها معرفة الوضع�ة المال�ة لهذه الجماعات

إن مبدأ إعادة التوز�ع �التساو� في إطار التضامن المالي بین البلد�ات الغن�ة و الفقیرة، یتعارض 

�ب�ة من خالل خیلها الضر ، فهو بهذا یجرد البلد�ات من س�ادتها في استعمال مدامع مبدأ إستقاللیتها المال�ة

  إج�ارها على اقتطاع نس�ة من مواردها الج�ائ�ة تدفع لفائدة صندوق التضامن.

  و �التالي فإن المر�ز�ة الج�ائ�ة تز�د من ت�ع�ة البلد�ة للسلطة المر�ز�ة.

  

  

                                                           
143  -  (R).Déchaux : Les garanties constitutionnelles de l’autonomie financière locale à 
l’épreuve des concours financiers étatiques, op.cit, P.09. 
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   تعدد النفقات المحل�ة: الفرع الثاني

تقوم �صرفها السلطة العموم�ة (الح�ومة، تعرف النفقة العامة �أنها تلك الم�الغ المال�ة التي 

ن أ، و یجب 144المجموعات المحل�ة)، أو أنها مبلغ نقد� �قوم بإنفاقه شخص قصد تحقی� مصلحة عامة

  ��ون هدفها إش�اع الحاجات العامة.

محل�ة، ��ل الشؤون ال اإلهتمام�اعت�ار البلد�ة قاعدة الالمر�ز�ة و أقرب وحدة للمواطن، فإن علیها 

الفقرة ( ، فتنم�ة الخدمات العموم�ة ال تتطلب فق� نفقات تجهیزاألمر الذ� أد� إلى تعدد النفقات المحل�ة

(الفقرة  دمینخاصة أع�اء المستخ ، و إنما �ذلك نفقات تسییر التي تتمیز ��ثرة النفقات اإلج�ار�ةالثان�ة)

ن النفقات مفمن الصعب تقس�م موارد مال�ة ضع�فة على العدید ، فهي تكلف مجمل موارد البلد�ة، األولى)

  اإلج�ار�ة مما یؤد� إلى عجز میزان�ة البلد�ة، و �التالي اللجوء إلى طلب اإلعانات من السلطة المر�ز�ة.

 ه�منة أع�اء المستخدمین على نفقات التسییر: الفقرة األولى

ر هي النفقات التي تخصص لتسییر �ل المصالح التا�عة للبلد�ة، و تتعل� أ�ضا �أجو نفقات التسییر 

المستخدمین و نفقات اإلدارة العامة و األع�اء اإلجتماع�ة، و �صفة عامة �ل النفقات التي تسمح �استمرار�ة 

جتماع�ة، إ و هناك عدة تصن�فات لهذه النفقات، ف�م�ن تصن�فها حسب المصالح: إدار�ة،، المرف� العام

  إقتصاد�ة،....و �م�ن تصن�فها حسب أهمیتها و درجة إلتزام البلد�ة بتسدیدها، و هي �ما یلي:

 ، و تتمثل خاصة في أجور وو هي النفقات الملزمة و التي ال �م�ن تفادیها: النفقات اإلج�ار�ة )1

 ....،التأمینات، الهاتف، ، مصار�ف الكهر�اء و الغازأع�اء المستخدمین، األع�اء اإلجتماع�ة

  �اإلضافة إلى اإلقتطاعات اإلج�ار�ة التي �فرضها القانون على البلد�ة و المتمثلة في:

  

من التقدیرات  %2و المقدر بنس�ة اإلج�ار� لصالح صندوق الضمان للجماعات المحل�ة: اإلقتطاع  -

 الج�ائ�ة للبلد�ة.

توجه  %4، من موارد البلد�ة %7بنس�ة و المقدر اإلقتطاع اإلج�ار� لصالح الشبی�ة و الر�اضة:  -

یخصص في میزان�ة البلد�ة لفائدة  %3لصالح الصندوق الوالئي لدعم و رعا�ة م�ادرات الش�اب، و 

 الجمع�ات الر�اض�ة المحل�ة.

                                                           

  .2003دار هومة للط�اعة و النشر و التوز�ع،  ، الجزائر،إقتصاد�ات الج�ا�ة و الضرائبمحمد ع�اس محرز�،  -144 
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 %10  و �قدر بنس�ةاإلقتطاع اإلج�ار� من إیرادات التسییر لفائدة قسم التجهیز و اإلستثمار:  -

 التسییر، توجه لتمو�ل قسم التجهیز و اإلستثمار. على األقل من إیرادات

و �م�ن  ،، فإنه ال �م�ن المصادقة علیهاهذه النفقات اإلج�ار�ة ىإذا لم تنص میزان�ة البلد�ة عل

للسلطة الوص�ة تسجیلها تلقائ�ا في المیزان�ة إذا لم یتم إدراج هذه النفقات مجددا �عد إعذار المجلس الشعبي 

  .145البلد�

 هذا التدخل من السلطة الوص�ة یثبت ضعف اإلستقالل�ة المال�ة للبلد�ة.

هي مجمل األع�اء الالزمة لحسن سیر مصالح البلد�ة، و تضم خاصة المواد : النفقات الضرور�ة )2

 و اللوازم الم�تب�ة و مواد الص�انة و التزو�دات المختلفة.

عانات، البلد�ة إذا �انت وضعیتها المال�ة حسنة �اإلهي النفقات التي تلتزم بها : النفقات اإلخت�ار�ة )3

 مساعدة الجمع�ات، الجوائز، و غیرها.

 ،هي النفقات الغیر متوقعة التي من المم�ن أن تواجه البلد�ة خالل السنة المال�ة: النفقات الطارئة )4

 .10-11من قانون البلد�ة رقم  200و قد نصت علیها المادة 

وع و التطور ، و تتمیز هذه النفقات �التنعلى تعدد و تشعب مهام البلد�ة إن تنوع نفقات التسییر یدل

السر�ع، فالمشاكل المال�ة التي تعاني منها البلد�ات الجزائر�ة تعود من جهة إلى ضعف الموارد المال�ة و 

ى تفتیت لالتزاید المستمر للنفقات الذ� ال یرافقه تطور لإلیرادات، مما یجبر البلد�ات ع إلى من جهة أخر� 

  ، فال یوجد هناك تناسب بین تطور النفقات و اإلیرادات.ا الضع�فة على نفقاتها المتزایدةإیراداته

ل قسم التسییر لبلد�ة قسنطینة خال و إیرادات و �م�ن توض�ح ذلك من خالل عرض تطور نفقات

   .2014إلى غا�ة  2010الفترة الممتدة من 

  

  

  

                                                           

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11من القانون رقم  183مادة ال -145 
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  2014إلى  2010قسم التسییر لبلد�ة قسنطینة من  و إیرادات ): تطور نفقات3الجدول رقم (

  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

نفقات 

قسم 

التسیي

ر 

  (دج)

2.722.362.41

6 

4.402.830.65

0 

4.383.833.68

4 

3.862.559.03

2  

2.137.512.99

5 

نس�ة 

تطور 

نفقات 

التسیي

  ر

-  % 61+ % 0,43 -  %11,89 -  % 44,66 - 

 إیرادات

قسم 

التسیي

ر 

  (دج)

4.493.191.41

9  

5.494.564.34

8 

6.536.614.96

7 

6.665.533.33

4 

3.029.791.86

1 

نس�ة 

تطور 

إیرادات 

التسیي

  ر

-  % 22+ % 19 +  %2 +  % 54 - 

 .2014إلى  2010لبلد�ة قسنطینة من  من إعداد الطال�ة إعتمادا على الحسا�ات اإلدار�ة المصدر:

 في ي، فهغیر مستقرةقسم التسییر لبلد�ة قسنطینة  إیرادات و نفقات یتبین من خالل الجدول أن

إال أن ما �م�ن مالحظته، أن تطور �ل من النفقات و اإلیرادات ال یتم ، من سنة إلى أخر� مستمر  تغیر

، قابلتها  %61في نفقات التسییر بلغت نس�ة جدا عرفت ز�ادة �بیرة  2011حیث أن سنة بنفس السرعة، 

فقد عرفتا تراجع طفیف في النفقات،  2013و  2012أما �النس�ة لسنتي فق�،  % 22اإلیرادات بنس�ة ز�ادة في 

، إال أن 44,66 %عرفت تراجع هام للنفقات بنس�ة  2014في حین، سنة ز�ادة طف�فة �ذلك في اإلیرادات،  مقابل
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ف�صفة عامة فإن نفقات تسییر البلد�ة في تطور مستمر ، 54 %اإلیرادات �ذلك تراجعت بنس�ة �بیرة تقدر ب 

لد�ات الجزائر�ة غلب البلمال�ة الخانقة التي تعاني منها أ و هذا ما �فسر الوضع�ة اال یرافقه تطور لإلیرادات، 

  و التي تجعلها في ت�ع�ة دائمة للدولة.

لد�ات الصغیرة ثر أكثر على البإن مش�لة التزاید المستمر للنفقات التي تعاني منها أغلب البلد�ات، تؤ 

  المحدودة المداخیل، و �مثال على ذلك بلد�ة مسعود بوجر�و، و هي بلد�ة ر�ف�ة تا�عة لوال�ة قسنطینة.

  

إلى  2010من  مسعود بوجر�وقسم التسییر لبلد�ة  و إیرادات ): تطور نفقات4الجدول رقم (

2014  

  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

نفقات 

قسم 

التسییر 

  (دج)

50.093.494 56.573.500 86.981.724 71.358.998  85.478.511 

نس�ة 

تطور 

نفقات 

  التسییر

-  % 13+ % 53,75 +  %18 -  % 20 + 

 إیرادات

قسم 

التسییر 

  (دج)

83.504.523  115.746.585 155.867.229 166.467.207 195.502.442 

نس�ة 

تطور 

إیرادات 

  التسییر

-  % 38,61+ % 34,66 +  %7 +  % 17,44 + 

  .2014إلى  2010من إعداد الطال�ة إعتمادا على الحسا�ات اإلدار�ة لبلد�ة مسعود بوجر�و من  المصدر:
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 ،من خالل معط�ات هذا الجدول، یتبین بوضوح التزاید المستمر لنفقات التسییر لبلد�ة مسعود بوجر�و

، % 50التي عرفت ز�ادة �بیرة جدا في نفقات التسییر تجاوزت  2012و ذلك بنسب هامة، خاصة سنة 

  . 34,66 %مقابل تطور اإلیرادات بنس�ة 

)، الفرق الكبیر بین مداخیل بلد�ة قسنطینة، و 4) و (3و �ستنتج من خالل معط�ات الجدولین السا�قین (

مداخیل بلد�ة مسعود بوجر�و و هي بلد�ة ر�ف�ة، حیث تش�ل إیرادات هاته هي بلد�ة حضر�ة مقر الوال�ة، مقارنة �

فق� من إیرادات بلد�ة قسنطینة، و هذا ما یدل على الس�اسة التنمو�ة الغیر متجانسة و الغیر  % 3األخیرة حوالي 

هذه البلد�ات مال�ة ل، مما یز�د في تعقید الوضع�ة المتوازنة، و التي ترتكز �المناط� الحضر�ة دون �اقي األقال�م

  الضع�فة و یجعلها تدور في حلقة مفرغة.

أما �النس�ة لتحدید النفقات التي تستهلك الجزء األكبر من اإلیرادات، ف�م�ن توض�حها من خالل 

  :ینالتالی ینالجدول

  

  

  )دج(الوحدة:        2014إلى  2010نفقات قسم التسییر لبلد�ة قسنطینة من  طب�عة): 5الجدول رقم (

                           

  السنوات

  نفقات التسییر 

2010  2011  2012  2013  2014  

أجور 

  المستخدمین
1.076.097.277 1.380.258.526  1.661.807.168 1.680.339.532 475.066.732  

اإلقتطاع لقسم 

التجهیز و 

  اإلستثمار

578.176.127  1.212.846.249  1.134.904.501 606.131.028 576.955.233  

نفقات تسییر 

  أخر� 
1.068.089.012  1.809.725.875  1.587.122.015 1.576.088.472 1.085.491.030  

مجموع نفقات 

  التسییر 
2.722.362.416  4.402.830.650  4.383.833.684 3.862.559.032 2.137.512.995  

نس�ة أجور 

المستخدمین 
39,52 %  31,34 %  %38 % 43,50 22,22 %  
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من نفقات 

  التسییر

نس�ة اإلقتطاع 

من نفقات 

  التسییر

21,23 %  27,54 %  % 26 % 15,69 27 %  

نس�ة نفقات 

التسییر األخر� 

من نفقات 

  التسییر

39,23 %  41,10 %  % 36,20 % 40,80 50,78 %  

    .2014إلى  2010لبلد�ة قسنطینة من  الحسا�ات اإلدار�ةعلى  إعتمادامن إعداد الطال�ة  المصدر:

  

  

  

  

  

  

  )دج(الوحدة:        2014إلى  2010نفقات قسم التسییر لبلد�ة قسنطینة من  طب�عة): 6الجدول رقم (

                           

  السنوات

  نفقات التسییر 

2010  2011  2012  2013  2014  

أجور 

  المستخدمین
16.906.481 17.211.903  43.688.183 33.231.906 35.786.448  

لقسم  اإلقتطاع

التجهیز و 

  اإلستثمار

12.642.276  13.953.897  12.841.313 13.290.422 19.926.309  

نفقات تسییر 

  أخر� 
20.544.737  25.407.700  30.452.228 24.836.670 29.765.754  

مجموع نفقات 

  التسییر 
50.093.494 56.573.500 86.981.724 71.358.998  85.478.511 
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نس�ة أجور 

المستخدمین 

نفقات من 

  التسییر

33,74 %  30,42 %  %50,22 % 46,57 41,86 %  

نس�ة اإلقتطاع 

من نفقات 

  التسییر

25,23 %  24,66 %  % 14,76 % 18,62 23,31 %  

نس�ة نفقات 

التسییر األخر� 

من نفقات 

  التسییر

41,01 %  45 %  % 35 % 34,80 34,82 %  

  .  2014إلى  2010من  مسعود بوجر�ولبلد�ة  اإلدار�ةالحسا�ات على  إعتمادامن إعداد الطال�ة  المصدر:

یتبین من خالل هذه المعط�ات أن مصار�ف المستخدمین تستهلك حصة األسد من إیرادات قسم 

التسییر و هي في تزاید مستمر نظرا لتزاید عدد الس�ان و �ذلك مجهودات التجهیز التي تتطلب ز�ادة عدد 

مال البلد�ة تتطلب توظیف مستخدمین لألمن، الص�انة، ع على مستو� ة المستخدمین، فمثال �ل بنا�ة مدرس�

ة لتسییر على حساب نفقات التجهیز، خاصنفقات ال یؤد� إلى التزاید المستمر... مما �المطعم المدرسي،.

من  %50و أن مصار�ف المستخدمین تتمیز �طا�عها اإلج�ار�، حیث تصل نسبتها في �عض األح�ان 

، فهذه النس�ة الهامة إلى جانب اإلقتطاعات اإلج�ار�ة التي �فرضها القانون على البلد�ة، التسییر إیرادات

  نس�ة ضع�فة من اإلیرادات لتسییر المصالح األخر�. ت�قى

لمصار�ف المستخدمین �حد  %40تخص�ص نس�ة بلبلد�ات ا ألزمتو لذلك فإن السلطة المر�ز�ة 

ض المساهمة المخصصة لها من طرف من خالل تخف�، و في حالة تجاوز هذا السقف، تعاقب أقصى

د سجل في العدید من األح�ان تجاوز هذا السقف و الضمان للجماعات المحل�ة، و ق لتضامناصندوق 

  من إیرادات التسییر. %70حیث وصلت نس�ة �تلة األجور إلى غا�ة 

لكن �ة خدمي البلدتدل على العدد الكبیر لمست المستخدمینإن النس�ة الهامة المخصصة لنفقات 

لبلد�ة فا ،، و أعوان أمن و نظافةالنوع�ة، حیث أن أغلبهم هم أعوان تنفیذ توفرذلك ال �عني �الضرورة  

مجبرة على توظیف هذه الفئة من المستخدمین نظرا لمهامها و صالح�اتها المتعلقة �الخدمة العموم�ة، مما 

  لبلد�ات التي تعاني مشاكل مال�ة.یؤد� إلى قلة توظیف أعوان التأطیر خاصة �النس�ة ل
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 ودورها التنمو�  نفقات التجهیز: مؤشر لتعدد مهام البلد�ة: الفقرة الثان�ة

ل �ل قطاعات ، حیث تشمإن طب�عة نفقات التجهیز للبلد�ة تع�س تعدد المهام التنمو�ة الم�لفة بها

  :146النشا�، و تتمثل في

 .البنا�ات و التجهیزات اإلدار�ة -

 .الطرق  -

 .الش��ات المختلفة -

 التجهیزات المدرس�ة و ما قبل المدرس�ة و الر�اض�ة و الترفیه�ة و الثقاف�ة و الع�ادة. -

 التجهیزات الصح�ة و اإلجتماع�ة. -

 التوز�ع و النقل و اإلتصاالت. -

 التعمیر و اإلس�ان. -

 التجهیز الصناعي و الحرفي و الس�احي. -

 المصالح الصناع�ة و التجار�ة. -

 ر�ة و البیئة.التهیئة الحض -

إن نفقات التجهیز تشمل مختلف القطاعات، و هذا ما یدل على تعدد مهام و نشاطات البلد�ة، و 

، و هي تختلف من بلد�ة إلى أخر� و ذلك حسب إم�ان�ات أهم�ة التجهیزات و اإلستثمارات التي تقوم بها

  التمو�ل الذاتي لكل بلد�ة.

المدرس�ة،  التجهیزات�مر�حة، ها البلد�ة، أنها ل�ست دائما إال أن ما �میز اإلستثمارات التي تقوم ب

... فهي مرت�طة �التزامات المرف� العام التي تقضي ش� الطرقات، التجهیزات الصح�ة و اإلجتماع�ة،

�ضرورة ضمان تقد�م الخدمات العموم�ة للمواطنین في شرو� محددة و �أسعار م��فة مع طب�عة و نظام 

، بل في الكثیر من األح�ان هذه اإلستثمارات تؤد� إلى أع�اء إضاف�ة أكثر من األر�اح التي تدرها، المرف�

فمثال ش� طر�� سینتج عنه نشا� إقتصاد� و ت�ادالت تجار�ة، و �التالي ضرائب و رسوم، إال انه �ضیف 

  أع�اء أخر� لمیزان�ة البلد�ة �نفقات ص�انته. 

                                                           

، �حدد ش�ل میزان�ة البلد�ة و مضمونها، 2012یولیو  31المؤرخ في  315-12من المرسوم التنفیذ� رقم  07المادة  -146 

  .2012لسنة  49الجر�دة الرسم�ة رقم 
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بین التزامات المرف� العام و تحقی� المردود�ة المال�ة متوقفة على و �التالي ت�قى حظو� التوفی� 

مد� سالمة و نجاعة أسالیب تسییر و استغالل المراف� العموم�ة من جهة، و من جهة ثان�ة على مد� 

 .147وعي المستفیدین منها ألهمیتها في ح�اتهم

  إجراءات مقیدة لحر�ة البلد�ة في وضع میزانیتها: المطلب الثاني

میزان�ة البلد�ة هي المنهاج الحق�قي للبلد�ة الذ� تر�د تطب�قه خالل سنة معینة، و هي تع�س بذلك 

، و �التالي فتحضیر المیزان�ة �عتبر عمل 148الخط� و اإلتجاهات التنمو�ة التي تعمل البلد�ة على تحق�قها

ر، حیث إستقالل�ة البلد�ة في التسییمهم جدا، و هو یلعب دور أساسي من الناح�ة الس�اس�ة، ألنه �عبر عن 

تقوم �التقدیر لمختلف نفقاتها، و �ذلك البرامج التنمو�ة التي تطمح إلى تحق�قها في إطار برنامجها الس�اسي، 

  خالل سنة �املة بناء على نس�ة الموارد التي تستفید منها.

ة �التسییر رادات و النفقات الخاصو تعرف المیزان�ة �أنها الوث�قة التي تقدر للسنة المدن�ة مجموع اإلی

  .149و اإلستثمار، و منها نفقات التجهیز العمومي و النفقات �الرأس مال المرخص بها

 للبلد�ة، و هي عقد ترخ�ص و إدارةو المیزان�ة هي جدول تقدیرات اإلیرادات و النفقات السنو�ة 

  .150ار�سمح �سیر المصالح البلد�ة و تنفیذ برنامجها للتجهیز و اإلستثم

منظم،  إدار�،عمل س�اسي، من خالل التعار�ف السا�قة، �م�ن القول أن میزان�ة البلد�ة ع�ارة عن 

  �:، ذو طا�ع دور تقدیر� و ترخ�صي

فهي أداة تجسید البرامج التنمو�ة التي �حددها المجلس الشعبي البلد� في إطار  عمل س�اسي: -

 برنامجه الس�اسي.

 ألنها تسمح �التسییر الحسن لمصالح البلد�ة. عمل إدار�: -

                                                           

من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع ، مذ�رة مقدمة نفقات الجماعات المحل�ة، بن دایخةسلمى  -147 

  .60، ص2009-2008إدارة و مال�ة، �ل�ة الحقوق بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، السنة الجامع�ة 

 الجزائر، دیوان المطبوعاتالوال�ة)، -الجدیدة لتنظ�م اإلدارة المحل�ة (البلد�ةاألمانة العامة للح�ومة، التشر�عات  -148 

  .38، ص 1986ع�ة، الجام

، المتعل� �المحاس�ة العموم�ة، الجر�دة الرسم�ة 9901غشت  15، المؤرخ في 21-90من القانون رقم  03المادة  -149 

  .1990، لسنة 35رقم 

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11من القانون رقم  176ادة الم -150 
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عمل منظم: فإعداد میزان�ة البلد�ة ال یتم �صفة عشوائ�ة، بل یخضع لمجموعة من الم�اد� و األح�ام  -

 التشر�ع�ة و التنظ�م�ة.

فهي تتضمن النفقات المتوقعة، و �ذلك تقدیرات لإلیرادات التي �م�ن تحصیلها لتغط�ة  عمل تقدیر�: -

 و �م�ن تعدیل هذه التقدیرات خالل السنة المال�ة عن طر�� میزان�ة إضاف�ة.، نفقاتها

حیث أن المجلس الشعبي البلد� �هیئة منتخ�ة، یرخص �اإلنفاق و تحصیل  عمل ترخ�صي: -

 اإلیرادات من خالل التصو�ت على المیزان�ة.

 حیث یتم إعداد المیزان�ة �ل سنة و �صفة دور�ة. ذو طا�ع دور�: -

تعبر عن حر�ة البلد�ة في تسییر ذمتها المال�ة، إال أن هذه الحر�ة ل�ست مطلقة، فهي  فالمیزان�ة

الفرع األول)، ( یجب أن تخضع لها البلد�ة عند إعداد و تنفیذ میزانیتها �فرضها القانون  مقیدة �قواعد و شرو�

�ما أن مصادقة المجلس الشعبي البلد� على المیزان�ة غیر �اف لتنفیذها، فیجب خضوعها لمصادقة 

  (الفرع الثاني). السلطة الوص�ة

  القیود القانون�ة: الفرع األول

إن س�طرة الدولة على الموارد المال�ة للبلد�ة �اعت�ارها المسؤولة الوحیدة على ق�ادة الس�اسة 

تصاد�ة و اإلجتماع�ة، �حد من اإلستقالل�ة المال�ة للبلد�ة و یجعلها في حالة ت�ع�ة دائمة للسلطة المر�ز�ة اإلق

، إضافة إلى ذلك فإن الدولة تضع قواعد و أح�ام یجب أن تخضع نظرا لحاجتها المستمرة للموارد المال�ة

  في تسییر مواردها المال�ة.  لها میزان�ة البلد�ة التي تعبر من خاللها عن حر�تها و مسؤولیتها

  ، و تتمثل في:تمثل قیود لحر�ة البلد�ةإن هذه القراعد و األح�ام التي �فرضها القانون 

 :إحترام مبدأ التوازن الحق�قي للمیزان�ةوجوب  )1

 في �ل قسم منها، أ� أن مجموع اإلیرادات توازن حق�قي یجب على البلد�ة أن تقدم میزان�ة متوازنة

  .151یجب أن ��ون مساو�ا لمجموع النفقات في �ل من قسمي التسییر و التجهیز

                                                           

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11من القانون رقم  179مادة ال -151 
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إن الوالي تم ذلك ف ، و إذا�ما ینص قانون البلد�ة أنه ال �م�ن التصو�ت على میزان�ة غیر متوازنة

عادة التصو�ت إل �اعت�اره سلطة وص�ة �قوم بإرجاعها إلى رئ�س المجلس الشعبي البلد� مرفقة �مالحظاته

  .1علیها متوازنة و إال یتم ض�طها تلقائ�ا من طرف الوالي

لخضوع لهذه على ا إما إن هذه القاعدة لها تأثیر �بیر على اإلستقالل�ة المال�ة للبلد�ة، فهي مجبرة

  القاعدة، و إما �فتح المجال تلقائ�ا لتدخل السلطة الوص�ة.

و تجدر اإلشارة أن مبدأ توازن المیزان�ة الذ� �فرضه القانون، یجب أن ��ون توازنا حق�ق�ا دون 

لى عدم قاعدة توازن المیزان�ة یدفع العدید من البلد�ات إ ضرورة إحترامف ،تضخ�م لإلیرادات أو تقلیل للنفقات

فق� من أجل تقد�م میزان�ة متوازنة، �ما یدفع العدید من البلد�ات التي تعاني من  ،دمج إحت�اجاتها الحق�ق�ة

  ضعف الموارد المال�ة إلى طلب إعانات الدولة لتغط�ة نفقاتها اإلج�ار�ة و موازنة میزان�اتها.

  :مبدأ السنو�ة )2

ث أن ، حیصالحة لمدة سنة واحدة، إال أنه توجد إستثناءات على هذا المبدأأ� أن میزان�ة البلد�ة 

 مارس من السنة الموال�ة �النس�ة إلى  15میزان�ة البلد�ة یتم إعدادها للسنة المال�ة، و �متد تنفیذها إلى غا�ة 

  .2صف�ة المداخیل و تحصیلها و دفع النفقاتمارس �النس�ة لعمل�ات ت 31عمل�ات التصف�ة و دفع النفقات، و 

  .2النفقات

إن هذا المبدأ یلزم البلد�ة بتحصیل الموارد الج�ائ�ة و مختلف إیراداتها المال�ة، و دفع النفقات 

  المختلفة خالل السنة المال�ة فق�.

 مبدأ الوحدة:  )3

 ، حیث یجب أن تقدم في وث�قة واحدة تدرج فیهاهذه القاعدة تح�م میزان�ة البلد�ة من حیث الش�ل

  ، حتى �سهل معرفة توازن المیزان�ة من عدمه.�ل النفقات و اإلیرادات المتوقعة

                                                           

  ، نفس المرجع.183المادة  -1 

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11، من القانون رقم 187ادة الم -2 
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 و �عرف هذا المبدأ إستثناءات، حیث �م�ن إدراج تقدیرات إیرادات و نفقات البلد�ة في وثائ� أخر� 

تتمثل في: المیزان�ة اإلضاف�ة، فتح اإلعتمادات المس�قة، الترخ�صات الخاصة و  غیر المیزان�ة األول�ة،

  الحساب اإلدار�.

 :مبدأ العموم�ة و عدم التخص�ص )4

ى حد� و لت و تقدیرات اإلیرادات �ل منهما ع�عني هذا المبدأ أن تتضمن المیزان�ة تقدیرات النفقا

  .معینة، و دون تخص�ص إیراد معین لنفقة دون مقاصة بینهما

ض ، حیث ینص قانون البلد�ة على �عو تتضمن میزان�ة البلد�ة إستثناءات عدیدة على هذا المبدأ

إلعانات ، �اإلضافة إلى تخص�ص ااإلیرادات التي یجب أن تخصص لقسم التسییر �ناتج الموارد الج�ائ�ة

  .1و القروض لنفقات التجهیز و اإلستثمار

نظرا لكثرة تخص�صات اإلیرادات في میزان�ة البلد�ة ��اد ��ون المبدأ هو التخص�ص، و العموم�ة 

هي اإلستثناء، ف�اإلضافة إلى تخص�ص قانون البلد�ة مجمل الموارد الج�ائ�ة لتغط�ة نفقات قسم التسییر، 

حفالت و حقوق ال ، �تخص�صفإن قوانین المال�ة تخصص العدید من الضرائب �حد ذاتها لنفقات معینة

، و تخص�ص رسم الس�ن لفائدة الصندوق الخاص إلعادة األفراح للتكفل بنفقات المساعدات اإلجتماع�ة

  اإلعت�ار للحظیرة العقار�ة للبلد�ات.

  

 :لي أمین خز�نة البلد�ة المحاس�ة البلد�ةتو  )5

ده و تحت م�لف وحیتولى أمین خز�نة البلد�ة تحصیل اإلیرادات و تصف�ة نفقات البلد�ة، و هو 

  .2مسؤولیته �متا�عة تحصیل مداخیل البلد�ة، و �ل الم�الغ العائدة لها، و صرف النفقات المأمور بدفعها

إن البلد�ة ل�س لها محاسب عمومي خاص بها، فأمین خز�نة البلد�ة هو الذ� یتولى المحاس�ة 

�متا�عة تحصیل اإلیرادات و دفع نفقات ، حیث �قوم معین من طرف وزارة المال�ةموظف البلد�ة، و هو 

                                                           

  ، نفس المرجع.195ادة الم -1 

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11من القانون رقم  206المادة  -2 
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عمل�ة دفع النفقات و تحصیل اإلیرادات التي تمت من طرف  سالمة البلد�ة، أ� أنه �مارس الرقا�ة على

  .و هو رئ�س المجلس الشعبي المنتخب 1اآلمر �الصرف

الممنوحة  ةإن ت�ع�ة محاس�ة البلد�ة ألمین الخز�نة البلد� ال تظهر فق� من خالل الصالح�ات الواسع

له �موجب القانون، و إنما تز�د منها �ذلك النقص الفادح في مستخدمي البلد�ة الذین یتح�مون في التسییر 

، �ما أن النظام القانوني لمستخدمي البلد�ة لم یتضمن �صفة واضحة في مدونة مناصب المحاسبي و المالي

  .�2التنسی� مع أمین الخز�نة العمل، أسالك المستخدمین المالیین للبلد�ة  الذین �عملون 

 فهذه الوضع�ة تؤ�د الضعف الكبیر لإلستقالل�ة المال�ة للبلد�ة في الجزائر إن لم نقل إنعدامها.

  السلطة الوص�ةالصارمة من طرف رقا�ة ال :الفرع الثاني

لقاعد�ة ا ، �اعت�ارها الجماعة اإلقل�م�ةإن تمتع البلد�ة �الشخص�ة المعنو�ة و الذمة المال�ة المستقلة

، و لذلك وجب إخضاعها لرقا�ة السلطة الوص�ة حفاظا على وحدة الدولة للدولة، ال �عني استقاللها المطل�

ة حتى ال یتم المساس �استقالل� ، إال أن هذه الرقا�ة یجب أن تكون في حدود معینةالس�اس�ة و اإلدار�ة

اك جیدا بین البلد�ة و السلطة الوص�ة ألن هن، لذلك یجب ض�� العالقة البلد�ة و الحفا� على الالمر�ز�ة

  عالقة ع�س�ة بین رقا�ة الوصا�ة و درجة الالمر�ز�ة.

فالرقا�ة الوصائ�ة ع�ارة عن عالقة تنظ�م�ة إدار�ة تقوم بتحدید العالقات القانون�ة بین السلطات 

فن�ا في  وأإقل�م�ا  مر�ز�ة، و بین المؤسسات و المنظمات و اله�آت اإلدار�ة الالاإلدار�ة المر�ز�ة الوطن�ة

  النظام اإلدار� في الدولة.

، فإنه 3ةالوال�على مستو�  للدولةممثل مفوض الح�ومة و و في هذه اإلطار، فإن الوالي �اعت�اره 

، حیث ي�مارس رقا�ة الوصا�ة على البلد�ة في جوانب مختلفة، و ما یهمنا في هذه الدراسة هو الجانب المال

قة دعلى البلد�ة، و ذلك عن طر�� عرض المیزان�ة عل�ه و المصا ةممارسة الرقا�ة المال�یخول له القانون 

  علیها، فال �م�ن دخولها حیز التنفیذ إال �عد مصادقته علیها.

                                                           

 ، مذ�رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون اإلستقالل�ة المال�ة للمجموعات المحل�ة في الجزائرسهیلة صالحي،  -1 

العام، فرع المؤسسات الس�اس�ة و اإلدار�ة في الجزائر، �ل�ة الحقوق و العلوم الس�اس�ة، جامعة منتور� قسنطینة، السنة 

  .37، ص 2009-2008الجامع�ة 

2- (D).Maherzi, Les finances locales en Algérie, op.cit, P.32.   

  .2012لسنة  12، المتعل� �الوال�ة، الجر�دة الرسم�ة رقم 2012 فبرایر 21، المؤرخ في 07-12من القانون رقم  110المادة  -3 
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یوما من تار�خ إیداعها  �21قوة القانون، �عد فإذا �انت مداوالت المجلس الشعبي البلد� قابلة للتنفیذ 

   قانون البلد�ة فإن، (�عد انقضاء هذا األجل تعتبر مصادقة ضمن�ة) 1ا�الوال�ة للمصادقة علیه

، ال �م�ن 2المتضمنة المیزان�ات و الحسا�ات، قبول اله�ات و الوصا�ا األجنب�ةینص على أن المداوالت 

  تنفیذها إال �عد المصادقة الصر�حة علیها من طرف الوالي. 

  

ند إعداد ع بین اإلیرادات و النفقاتتوازن الالوالي على احترام البلد�ة مبدأ  ففي هذا اإلطار، �سهر

اعت�اره سلطة � ، ف�موجب قانون البلد�ة، فإن الواليالنفقات اإلج�ار�ة تضمنهامیزانیتها، و �ذلك التأكد من 

�قوم  وة ج�ار�یرفض المصادقة على المیزان�ة إذا لم تكن متوازنة أو إذا لم تنص على النفقات اإل وص�ة

تم إحترام علیها، و إذا لم ی �مالحظاته إلعادة التصو�ت بإرجاعها إلى رئ�س المجلس الشعبي البلد� مرفقة

ذا انقضى إ تلقائ�ا من طرف الوالي ، یتم إعذار المجلس الشعبي البلد�، و ض�� المیزان�ةالشرو� مجدداهذه 

  .4و لم یتم التصو�ت علیها متوازنة و متضمنة النفقات اإلج�ار�ة 3أجل اإلعذار

ازن في میزان�ة أ التو فالوالي إذن یتمتع �سلطة وصائ�ة واسعة في هذا المجال، فسهره على احترام مبد

إلیرادات ا البلد�ة ال �قتصر فق� على مراق�ة تساو� اإلیرادات مع النفقات، بل یجب أن یتأكد من عدم تضخ�م

دم التقلیل من النفقات، ألن مبدأ التوازن الذ� �فرضه القانون یجب أن ��ون توازنا حق�ق�ا مبني على و ع

  أساس تقدیرات معقولة لإلیرادات و النفقات للسنة المعن�ة.

�ما �م�ن للوالي إذا ترتب على تنفیذ المیزان�ة عجز، أن یتخذ التدابیر الالزمة المتصاصه و ضمان 

�ة �اتخاذ اإلجراءات التصح�حاإلضاف�ة في حالة ما إذا لم �قم المجلس الشعبي البلد� توازن المیزان�ة 

  .5الضرور�ة

س الشعبي المجل ستدعاءتشمل السلطة الوصائ�ة الواسعة التي یخولها القانون للوالي، إم�ان�ة إ�ما 

البلد� في دورة غیر عاد�ة للمصادقة على میزان�ة البلد�ة، إذا لم یتم التصو�ت علیها �سبب إختالل داخل 

  .6المجلس، و إن لم �صادق علیها خالل هذه الدورة، یتم ض�طها نهائ�ا من طرف الوالي

                                                           

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11من القانون رقم  56لمادة ا -1 

  �اإلضافة إلى المداوالت المتضمنة إتفاق�ات التوأمة و التنازل عن األمالك العقار�ة البلد�ة. -2 

  أ�ام. �08قدر أجل اإلعذار ب  -3 

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11من القانون رقم  183المادة  -4 

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11من القانون رقم  184المادة  -5 

  ، نفس المرجع. 186المادة  -6 
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صدار إج�ار�ة أو إ تغط�ة نفقةإعداد حوالة قصد في حالة رفض رئ�س المجلس الشعبي البلد� و 

سند تحصیل، یتدخل الوالي و �صدر قرار �حل محل هذه الحوالة أو سند التحصیل الذ� من المفروض أن 

  .�1عده رئ�س المجلس الشعبي البلد�

  

في هذه الحالة فإن المشرع یتناقض مع نفسه حین �عترف �الالمر�ز�ة و �منح الشخص�ة المعنو�ة 

 لد�ة، و في نفس الوقت �سمح للوصا�ة أن تحل محلها في تنفیذ �عض الصالح�اتو الذمة المال�ة المستقلة للب

   .2تأخر في تنفیذها عوض مجابهة ذلك �عقو�ات �حددها المجلس المنتخبتالتي 

طة تسمح �التدخل الم�اشر للسل واسعة و هي ،إن رقا�ة الوصا�ة المفروضة على میزان�ة البلد�ة

  ، و هذا ما یتعارض مع إستقاللیتها المال�ة.الوص�ة في مال�ة البلد�ة

ممارسات للوضع حد هذه الرقا�ة تعتبر ضرور�ة للحفا� على المال العام و إال أنه من جهة أخر�، 

تضخ�م ب المخالفة جزئ�ا أو �ل�ا لضوا�� إعداد و تنفیذ المیزان�ة، فعلى سبیل المثال تقوم �عض البلد�ات

و یؤد� ذلك إلى الق�ام �أقصى حد من النفقات في إطار توازن المیزان�ة ادات التقدیرات المتعلقة ب�عض اإلیر 

الموارد  في الحساب اإلدار� بین التقدیرات و، هذا سیؤد� إلى ظهور فرق �بیر دون أن تقابلها إیرادات فعل�ة

سات الممار إلى هذه و السبب وراء لجوء �عض البلد�ات  ، و هو عجز وهمي ألنه مقصود،المحصلة فعال

، ففي مثل هذه الحاالت فإن رقا�ة الوصا�ة هو الحصول على إعانات التوازن من طرف السلطة المر�ز�ة

  ضرور�ة لمراق�ة و دراسة جد�ة م�الغ العجز المقدمة من طرف البلد�ات.

و �التالي فمن أجل عدم المساس �استقالل�ة البلد�ة من جهة، و ضمان حسن سیر المصالح 

بین عنصر�ن هما اإلستقالل�ة و الرقا�ة، و  التوازن جهة أخر�، یجب إقامة نوع من التواف� و  العموم�ة من

  ذلك من خالل وضع ضوا�� و حدود لرقا�ة الوصا�ة، و وضع ضمانات و حما�ة قانون�ة الستقالل�ة البلد�ة.

، فإن البلد�ة و تجدر اإلشارة أنه إلى جانب رقا�ة الوصا�ة الممارسة من طرف الوالي على میزان�ة

 : رقا�ة المحاسبتمارس من طرف ه�آت مختلفة المال�ة ألش�ال عدیدة من الرقا�ة هذه األخیرة تخضع

  العمومي أثناء تنفیذ المیزان�ة، رقا�ة المفتش�ة العامة للمال�ة و مجلس المحاس�ة �عد تنفیذها.

                                                           

  ، نفس المرجع. 203المادة  -1 

  . 212، مرجع ساب�، ص مال�ة الوال�ة بین التمو�ل الذاتي و دعم الدولةعلي بوخالفة �اد�س،  -2 
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، 1زم بهاالملت على النفقات ، تم إخضاع میزان�ة البلد�ة �ذلك للرقا�ة السا�قة2009لكن منذ سنة 

ز ، فإن المراقب المالي یجب أن �مارس رقابته علیها قبل دخولها حی�عد مصادقة الوالي على میزان�ة البلد�ةف

  ترشید اإلنفاق العمومي. حف� المال العام و التنفیذ من أجل

ات السا�قة للنفق�حدد رزنامة تنفیذ الرقا�ة ، 2010ما�  09صدر قرار وزار� مشترك مؤرخ في  و قد

  :2، لتكون الرزنامة �ما یلي2011التي یلتزم بها المط�قة على میزان�ات البلد�ات، و قد تم تعدیله سنة 

 .2010إبتداء من السنة المال�ة  البلد�ات مقر الوال�ات: -

 .2012إبتداء من شهر أفر�ل  البلد�ات مقر الدوائر، و البلد�ات مقر المقاطعات اإلدار�ة: -

 .2013إبتداء من شهر أفر�ل سنة  األخر�: البلد�ات -

و قد تم إخضاع میزان�ات البلد�ات للرقا�ة السا�قة على النفقات الملتزم بها تنفیذا لتوص�ات اللجنة 

الوزار�ة المشتر�ة الم�لفة بإصالح المال�ة و الج�ا�ة المحل�ة المنشأة تطب�قا لتوص�ات المجلس الوزار� 

، و التي وضعت مجموعة من التدابیر الرام�ة إلى اإلصالح 20073بر د�سم 15المشترك المنعقد في 

  أخر�.الج�ائي من جهة، و إصالح المال�ة المحل�ة و منها الرقا�ة المال�ة من جهة 

�انت أعمال و توص�ات هذه اللجنة تهدف أساسا إلى تقل�ص العجز المالي الذ� �انت تعان�ه  و قد

  .4البلد�ات و الذ� �عبر عن سوء التسییر نظرا لعدم إخضاع رؤساء البلد�ات إلى الرقا�ة السا�قة

، 2006سنة  1138، �عدما �ان 14إنخفاض عدد البلد�ات العاجزة إلى  2010و قد سجلت سنة 

  .2012، و 2011ین لم یتم تسجیل و ال بلد�ة عاجزة سنتي في ح

هل العجز المالي للبلد�ات سب�ه فعال ضعف الموارد المال�ة، أم  :و �التالي فالسؤال المطروح هو

  أن ذلك راجع لسوء التسییر و نقص الوعي و التأطیر؟

                                                           

-92، �عدل و یتمم المرسوم التنفیذ� رقم 2009نوفمبر  16المؤرخ في  374-09من المرسوم التنفیذ� رقم  02المادة  -1 

  .2009لسنة  67، المتعل� �الرقا�ة السا�قة للنفقات التي یلتزم بها، الجر�دة الرسم�ة رقم 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414

ما�  09، �عدل القرار الوزار� المشترك المؤرخ في 2011مارس  03من القرار الوزار� المشترك المؤرخ في  02المادة  -2 

  سا�قة للنفقات التي یلتزم بها و المط�قة على میزان�ات البلد�ات.الذ� �حدد رزنامة تنفیذ الرقا�ة ال 2010

ساب�، ص  ، مرجعتمو�ل التنم�ة المحل�ة في الجزائر بین مقتض�ات الد�مقراط�ة و اإلنشغاالت المر�ز�ة، فرار�  محمد -3 

82.  

  .83نفس المرجع، ص  -4 
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 "تجسیدا لمبدأ "من یدفع �قرر خضوع البلد�ة للسلطة المر�ز�ة: الم�حث الثاني

ى الموارد عل إن السلطة المر�ز�ة من خالل تح�مها في النظام الج�ائي، تم�نت من فرض س�طرتها

قسمي و تدخلها في مال�ة البلد�ة �منح إعانات مختلفة لالمال�ة للبلد�ة، �فعل ه�منتها على الموارد الج�ائ�ة 

ي ل الرئ�سي لمیزان�ة البلد�ة عوض أن ��ون لها طا�ع تكمیلأص�حت هي الممو  و التي التسییر و التجهیز

   فق�.

الذ� یرافقه تطور مستمر في اإلحت�اجات المحل�ة و �التالي  ،للبلد�ة فأمام ضعف الموارد المال�ة

�اإلعانات المال�ة  �بیرا فإن البلد�ة تجد نفسها مرت�طة إرت�اطاتزاید النفقات و األع�اء الملقاة على عاتقها، 

غیر  ةالممنوحة لها من طرف السلطة المر�ز�ة سواء �طر�قة م�اشرة من خالل میزانیتها للتجهیز، أو �طر�ق

  م�اشرة عن طر�� صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحل�ة الموضوع تحت وصایتها.

وائد سدید رأس المال و الفو نظرا لتعقید عمل�ة طلب القروض البن��ة التي تتطلب ضمانات لت

المرت�طة �القرض، فإن البلد�ة تر� في اإلعانات المر�ز�ة الحل األمثل و األسهل لمشاكلها المال�ة، إال أن 

هذه اإلعانات ال تمنح للبلد�ة إال إذا �انت مرفوقة �شرو� و توجیهات من السلطة المر�ز�ة، فالدولة ال 

د�ة ال �م�نها ممارسة نشاطها و اتخاذ قراراتها ��ل حر�ة و استقالل�ة، فالبلتمول إال إذا تح�مت، و �التالي 

  مادامت نشاطاتها تمول من طرف الدولة.

قسم �ة ل�النسو �التالي أص�حت اإلعانات المر�ز�ة تش�ل نس�ة �بیرة من موارد البلد�ة، خاصة 

هیز تمولها الدولة، ألن اإلیرادات الذات�ة للبلد�ة الخاصة �التج التجهیز، فأغلب عمل�ات التجهیز و اإلستثمار

ضع�فة و غیر �اف�ة، فهي م�ونة من اله�ات و الوصا�ا و اإلقتطاع اإلج�ار� من قسم التسییر، فإذا �انت 

لمفروض ا البلد�ة تعاني صعو�ات مال�ة في تمو�ل نفقات التسییر، فإن الحد األدنى من اإلقتطاع اإلج�ار� 

لن �ش�ل مورد هام �سمح بإنجاز برامج و تحقی� إستثمارات، بل �عتبر �النس�ة للبلد�ات الفقیرة مجرد  ها،علی

  إلتزام قانوني.

فأمام ضرورة توفیر الخدمات العموم�ة و اإلستجا�ة لمتطل�ات التنم�ة المحل�ة، فإن الدولة تتولى 

تكون اإلعانات الممنوحة للبلد�ة في هذا  ، و من المفروض أنالمحل�ة یزات و اإلستثماراتتمو�ل التجه

اها التي تر  اإلطار إجمال�ة و غیر مشروطة حتى تكون لها �امل الحر�ة في تسییرها و إنجاز المراف�

عانات على أن اإلضرور�ة لمواطنیها، �اعت�ارها أدر� �اإلحت�اجات المحل�ة، إال أن قانون البلد�ة ینص 
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، و �التالي فالدولة سوف تمول و توجه 1غرض الذ� منحت من أجلهالممنوحة من طرف الدولة، توجه لل

ة هي التي ، فالدولالمشار�ع حسب أولو�اتها الخاصة، أما البلد�ة فستكون مجرد أداة لتجسید هذه المشار�ع

 مواردها المال�ة، �سبب ضعف تحدد المشروع و تموله، لتنجزه البلد�ة وفقا لتوجیهاتها، و �التالي فالبلد�ة

مستثمر لحساب الدولة على المستو� المحلي مجرد أص�حت عوض أن تكون مسیر للشؤون المحل�ة، 

  (المطلب األول). 

التمو�ل المر�ز� ت�ع�ة و وصا�ة مال�ة تمارس على المنتخبین المحلیین، الذین ال �ما ینتج عن 

 زمة لذلكر الموارد المال�ة الال�م�نهم الق�ام �م�ادرات و ممارسة صالح�اتهم ��ل استقالل�ة في ظل عدم توف

  (المطلب الثاني).

  تحول البلد�ة إلى مستثمر لحساب الدولة على المستو� المحلي: المطلب األول

�فعل س�طرة الدولة على الموارد المال�ة للبلد�ة من خالل اإلعانات التي تمنحها لها، خاصة إعانات 

، فالدولة عندما ةالتي تنجزها البلد� ، فإنها تفرض ه�منتها و توجیهاتها على المشار�ع التجهیز و اإلستثمار

 برامج و مشار�ع تكون ضمن أولو�ات تقدم هذه اإلعانات فإنها تفرض على البلد�ة تخص�صها إلنجاز

  السلطة المر�ز�ة.

رتها �فعل س�ط لدولةن البلد�ة هي أقرب وحدة للمواطن، و هي األدر� �متطل�اته، إال أن اأفرغم 

على الموارد المال�ة، تقوم بتحدید حاج�ات البلد�ة �صفة فرد�ة، و تخصص لها اإلعانة المال�ة الالزمة (الفرع 

األول)، فهي توجه المشار�ع حسب أولو�اتها الخاصة مما یلغي �ل حر�ة م�ادرة للبلد�ة و یجعلها مجرد أداة 

  من طرف الدولة (الفرع الثاني). لتنفیذ النشا� التنمو� المقرر و الممول

  هال إنفراد الدولة بتحدید حاج�ات البلد�ة و تخص�ص اإلعانات المناس�ة: الفرع األول

على أن اإلعانات الممنوحة من طرف الدولة،  172في مادته  2011ینص قانون البلد�ة لسنة 

، و �التالي ال �م�ن للبلد�ة إنفاق هذه اإلعانات على المشار�ع التي توجه للغرض الذ� منحت من أجله

  ضرور�ة، ألن الدولة هي التي تحدد األولو�ات حتى و إن �انت ذات طا�ع محلي.تراها 

                                                           

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11من القانون رقم  172ادة الم -1 
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في هذا اإلطار فإن الدولة تقوم و �صفة فرد�ة بتحدید طب�عة اإلعانة و نسبتها و تمنحها وف� 

ذ �عین اإلعت�ار خصوص�ة �ل منطقة و مستو� التنم�ة بها، و الوضع�ة نموذج واحد و موحد دون أن تأخ

  المال�ة الحق�ق�ة لكل بلد�ة.

أما البلد�ة، فدورها ال یتعد� مجرد إقتراح المشار�ع، فدورها إستشار� �حت ال یرقى إلى مستو� 

  إتخاذ القرار.

الدولة بتحدید حاج�ات البلد�ة و تخص�ص اإلعانات المناس�ة لها، من خالل  و یتجسد إنفراد

اإلعانات المقدمة من میزان�ة الدولة في إطار المخططات البلد�ة للتنم�ة، و �ذلك إعانات صندوق التضامن 

  :و الضمان للجماعات المحل�ة

د�ة للتنم�ة، إطار المخططات البل فعلى سبیل المثال، إعانات التجهیز التي تمنحها الدولة للبلد�ة في 

  تعبر عن الدور الرمز� للبلد�ة في هذا المجال.

العمل�ات التي تنجز في إطار المخط� البلد� للتنم�ة یتم  إخت�ار فرغم نص قانون البلد�ة على أن

 بل للتعدیل من، إال أن هذا اإلخت�ار ال یتعد� �ونه مجرد إقتراح قا2من طرف المجلس الشعبي البلد�

  طرف السلطة الوص�ة، فال یوجد حوار و تعاون بین السلطة المر�ز�ة و البلد�ة.

�طلب الوالي من رؤساء المجالس الشعب�ة البلد�ة و عن طر��  المخط� البلد� للتنم�ة فعند إعداد

علم �المشاكل أ  �اعت�ار المجالس المنتخ�ة، ،المراد تمو�لها الضرور�ة للبلد�ة و إقتراح المشار�ع رؤساء الدوائر،

دو أن هذا و �التالي یبهذه المخططات،  الذ� �ح�م وفقا لمبدأ ال مر�ز�ة التخط��التي �عانیها المواطنون، 

  المخط� هو أداة تجسید س�اسة البلد�ة اإلقتصاد�ة و اإلجتماع�ة و الثقاف�ة.

ك أن یراعى في ذلإال أن المفارقة المطروحة هو أنه عند اقتراح المشار�ع من طرف البلد�ة یجب 

، �الدالذ� تضعه الح�ومة أ� الخطة التنمو�ة للالتي تدخل في إطار البرنامج الس�اسي التوجیهات الح�وم�ة 

  التي یجب أن تكون اإلطار المرجعي لنشا� البلد�ة.

، ألن ل�مهاالتي تنجز على مستو� إق مشار�ع التنمو�ةالو �التالي فإن البلد�ة ل�ست حرة في اخت�ار 

، �ما أن هذا اإلخت�ار ل�س نهائي بل هو مجرد إقتراح قابل الدولة هي التي تحدد األولو�ات التي تمولها

  للتعدیل من طرف السلطة الوص�ة المتمثلة في رئ�س الدائرة و الوالي.

                                                           

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11من القانون رقم  107ادة الم -2 
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قن�ة لكل التقن�ة بإعداد �طاقات ت هاف�عد تسجیل العمل�ات المقترحة في مدونة البلد�ة، تقوم مصالح

ان�ة ، التي تقوم لجنتها التقن�ة بدراسة العمل�ات المقترحة مع إم�ة، و ترسل مدونة البلد�ة لمصالح الدائرةعمل�

  المسطر. تعدیلها وف� سلم األولو�ات

�عد مصادقة رئ�س الدائرة �سلطة وص�ة على ال�طاقات التقن�ة للمشار�ع التي تم تسجیلها في مدونة 

البلد�ة، یتم إرسالها إلى مدیر�ة التخط�� و متا�عة المیزان�ة (مدیر�ة التخط�� و التهیئة العمران�ة سا�قا)، 

أین  مال�ةموافقة علیها ترسل إلى وزارة الالتي یتم على مستواها دراسة إقتراحات �ل بلد�ات الوال�ة، و �عد ال

لیها ، و تتم المصادقة عیتم دراسة العمل�ات المقترحة من حیث تكلفتها المال�ة و األهداف المحققة منها

  حسب األولو�ات المحددة من طرف السلطة المر�ز�ة.

، 3المال�ةلف �و عن طر�� مقرر من الوز�ر الم��عد ذلك، یخصص لكل وال�ة �موجب قانون المال�ة، 

ر�ح " تص    غالف مالي إجمالي لجم�ع المشار�ع المقترحة من طرف بلد�ات الوال�ة، �سمى هذا الغالف 

، و ��ون مسجل �اسم الوالي و هو اآلمر �الصرف الرئ�سي لهذا البرنامج النهائي"، أو " مقرر البرنامج "

ع المقترحة بتقس�مه على المشار� ا�عة المیزان�ة،عن طر�� مدیر�ة التخط�� و مت ، و الذ� �قومالغالف المالي

سجیل یتم إعداد مقررات ت ثم، مع مراعاة األولو�ات التنمو�ة و توجیهات السلطة المر�ز�ةمن طرف البلد�ات 

  للعمل�ات المبرمجة في المخط� و إ�الغ رئ�س المجلس الشعبي البلد� بتنفیذ هذه العمل�ات.

یخص متا�عة اإلنجاز من الناح�ة التقن�ة، فتتم من طرف مصالح عدم التر�یز الم�لفة ��ل  و ف�ما

، أما من الناح�ة اإلدار�ة و المال�ة، فتقوم بذلك مدیر�ة التخط�� و متا�عة قطاع (المدیر�ات القطاع�ة)

  المیزان�ة.

  التال�ة: من خالل عرض مسار إعداد المخط� البلد� للتنم�ة، �م�ن تسجیل المالحظات

إن السلطة المر�ز�ة و في إطار تحضیرها لقانون المال�ة، هي التي تقوم عن طر�� الوالي و رئ�س  -

الم�ادرة  ، فهذه األخیرة ال �م�نهاالدائرة �طلب إقتراحات المشار�ع من طرف المجالس الشعب�ة البلد�ة

 بذلك.

                                                           

  ساب�.، المتعل� بنفقات الدولة للتجهیز، مرجع 227-98المرسوم التنفیذ� رقم  من 22المادة  -3 
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إن المشار�ع المقترحة من طرف المجلس المنتخب یجب أال تخرج عن الخطة التنمو�ة التي تضعها  -

الوالي  ، و �التالي �م�ن لرئ�س الدائرة والح�ومة، فهي التي تحدد و توجه الخ�ارات التنمو�ة للبلد�ة

 .�اعت�ارهما سلطة وص�ة على البلد�ة، تعدیل المشار�ع المقترحة و حتى رفضها

ز�ع اإلعتمادات المال�ة على المستو� المر�ز� ال �ستند على معاییر واضحة، �ما أنه یتم وف� إن تو  -

قیرة و فتمنح اإلعانات للبلد�ات الف ال �أخذ �عین اإلعت�ار الوضع�ة المال�ة لكل بلد�ة، واحدنموذج 

الفاتها ، و اخت�ل منطقة اإلجتماع�ة و تقالید خصوص�ةال�ما أنه ال یراعي  الغن�ة على حد السواء،

لدولة حتى مجبرة على ات�اع الس�اسة التنمو�ة لفتجد البلد�ة نفسها الجغراف�ة و إم�ان�اتها الطب�ع�ة، 

و إن �انت ال تواف� إحت�اجاتها المحل�ة، ففي العدید من األح�ان تكون المشار�ع التي تقررها الدولة 

جتماعي للعدید من البلد�ات، و من في إطار هذه المخططات ال تناسب الواقع اإلقتصاد� و اإل

لم ، 20044أحواض س�احة في البلد�ات النائ�ة الذ� تم الشروع ف�ه سنة  إنشاء برنامج أمثلة ذلك

یل� تجاو�ا في العدید من البلد�ات ذات الطا�ع الر�في خاصة، نظرا لتقالیدها و خصوصیتها 

 على البلد�ات التي تتحمل تكالیف اإلجتماع�ة، فلم یتم إستغاللها، بل تحولت إلى مجرد عبء

  قة.، فهذا المشروع ل�س من أولو�ات المنطص�انتها

ولو�ات الوطن�ة و األولو�ات المحل�ة، التي تكون المجالس البلد�ة هناك فرق �بیر بین األو �التالي، 

 المنتخ�ة هي األدر� بها و ل�س السلطة المر�ز�ة.

إجمال�ة و شاملة، �منحه سلطة تقدیر�ة واسعة لتحدید للوالي �صورة إن تبل�غ إعتمادات الدفع  -

 األولو�ات، و �ذا قبول و رفض العمل�ات.

إن الوالي �اعت�اره آمر �الصرف رئ�سي للمخططات البلد�ة للتنم�ة، فهو یتمتع �صالح�ات واسعة  -

 التي یراها مناس�ة. في تقس�م اإلعتمادات المال�ة على البلد�ات و على المشار�ع

المجالس الشعب�ة المنتخ�ة في �ل مسار إعداد المخط� البلد� للتنم�ة، �قتصر فق� على إن دور  -

على  ، �اإلضافة إلى التصو�تاقتراح المشار�ع التي یجب أن تتماشى و أولو�ات السلطة المر�ز�ة

 .��ف�ة توز�ع اإلعتمادات المال�ة على البرامج عندما تتلقى �طاقة هذه المشار�ع

                                                           

�ات : من خالل دراسة إحصائ�ة تحلیل�ة للوضع�ة المال�ة للبلد التنم�ة المحل�ة للبلد�ات الجزائر�ة، يصدین عبد الرحمان -4 

  .129، مرجع ساب�، ص 1999إلى  1995في الفترة الممتدة من 
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تنفیذ فالبلد�ة مجرد أداة ل، �المخط از�ة لم تترك أ� مجال للتسییر الالمر�ز� لهذإن السلطة المر� -

 مخططات و أولو�ات السلطة المر�ز�ة.

صندوق التضامن و الضمان للجماعات  التجهیز المقدمة من طرف �ذلك األمر �النس�ة إلعانات

راستها على إحت�اجاتها في �ل قطاع، لتتم د، فدور المجالس الشعب�ة البلد�ة �قتصر فق� على اقتراح المحل�ة

المستو� المر�ز�، أین یتم الفصل و الموافقة على المشار�ع التي تراها السلطة المر�ز�ة مناس�ة و ضمن 

أولو�اتها، �عد ذلك تسجل �اسم الوالي و یتم توز�عها على الوال�ات حسب األولو�ة و الغالف المالي المتوفر 

  تقوم �ل وال�ة بتوز�ع اإلعانات على البلد�ات المستفیدة التا�عة لها.لد� الصندوق، و �عدها 

فإعانات صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحل�ة، توجه إلى قسم التجهیز و اإلستثمار 

لمیزان�ة البلد�ة لتم�ینها من دعم المراف� العامة المحل�ة، إال أن هذه اإلعانات یجب أن تمول عمل�ات 

�ن للبلد�ات الخروج عنها أو تخص�ص اإلعانة لتمو�ل برامج أخر� تراها هي ضرور�ة و من محددة، ال �م

  أولو�ات تلك المنطقة.

و �حدد الصندوق في هذا اإلطار مدونة العمل�ات التي �مولها، و ذلك �موجب قرار من الوز�ر 

  .5الم�لف �الداخل�ة

ن �عض أفالبلد�ة ال تشارك في اخت�ار العمل�ات التي ستنجزها بتمو�ل من هذا الصندوق، رغم 

وق هو وسیلة ، و �التالي فهذا الصندموارده هي من الموارد المال�ة للبلد�ات التي تقتطع إج�ار�ا من میزانیتها

�اتها �ة �فرض اخت�اراتها و أولو لمر�زة الموارد المال�ة التي یتم من خاللها تدخل الدولة في الشؤون المحل

  .على البلد�ات، و �التالي التأثیر على سلطة إتخاذ القرار المحلي و الحد من استقالل�ة البلد�ة

دون إشراك البلد�ات في ذلك، �حد من  فانفراد الدولة بتحدید اإلحت�اجات و األولو�ات المحل�ة

تنجز مشار�ع ال تتماشى و الواقع اإلقتصاد� و مردود�ة المشار�ع المنجزة، ففي العدید من األح�ان 

للبلد�ات، و �التالي تكون هذه المشار�ع مجرد هدر لألموال عوض تخص�صها لمساعدة البلد�ات  اإلجتماعي

  على المعالجة الحق�ق�ة لمشاكلها المال�ة و �عث التنم�ة المحل�ة.

                                                           

للجماعات المحل�ة و  المتضمن إنشاء صندوق التضامن و الضمان، 116-14المرسوم التنفیذ� رقم  من 13المادة  -5 
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الممول من  ،الوطني المستو� روضة أطفال على  487فعلى سبیل المثال، فإن مشروع إنجاز 

لم یل� تجاو�ا على  ،6مل�ار دج 5,4و الذ� �لف  طرف صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحل�ة

نائهم إلى دور ال تسمح �أخذ أب و تقالیدها، مستو� البلد�ات الر�ف�ة، فالخصائص اإلجتماع�ة لهذه البلد�ات

لمشروع لم �حق� أهداف تنمو�ة للمنطقة، بل زاد من أع�اء انة فأغلب أمهاتهم ماكثات �البیت، فهذا االحض

  هذه البلد�ات من خالل النفقات الضرور�ة لحراستها و ص�انتها.

و �التالي فالدولة من خالل اإلعانات التي تقدمها للبلد�ات عن طر�� المخططات البلد�ة للتنم�ة و 

تراقب و تتا�ع صرف هذه اإلعانات، حیث تشتر�  صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحل�ة، فإنها

ات، ، و �التالي فإن الدولة من خالل هذه اإلعانتخص�صها لمشار�ع محددة تدخل في إطار س�استها التنمو�ة

أص�حت هي التي تقوم بتحدید إحت�اجات البلد�ة عوضا عنها، و البلد�ة ما علیها إال تنفیذ ما تقرره السلطة 

  و اولو�ات. المر�ز�ة من مشار�ع

  

  

  تنفیذ البلد�ة للنشا� التنمو� المقرر و الممول من طرف الدولة: الفرع الثاني

المجلس الشعبي البلد� �عد برامجه السنو�ة " ، أن 10-11من قانون البلد�ة رقم  107تنص المادة 

صالح�ات مع الالموافقة لمدة عهدته، و �صادق علیها و �سهر على تنفیذها، تماش�ا و المتعددة السنوات 

المخولة له قانونا، و في إطار المخط� الوطني للتهیئة و التنم�ة المستدامة لإلقل�م و �ذا المخططات 

، ��ون إخت�ار العمل�ات التي تنجز في إطار المخط� البلد� للتنم�ة، من صالح�ات التوجیه�ة القطاع�ة

  ." المجلس الشعبي البلد�

بلد� ، فالمجلس الشعبي المر�ز�ة في تسییر الشؤون المحل�ةحسب نص هذه المادة، فإن هناك ال 

، �ما �قوم �اخت�ار العمل�ات التي تنجز في إطار المخط� هو الذ� یتولى إعداد و تنفیذ برنامجه التنمو� 

، لكن نفس المادة قیدت المجلس المنتخب في إعداده و تنفیذه لبرامجه التنمو�ة، بوجوب البلد� للتنم�ة 

ات السلطة المر�ز�ة المجسدة في إطار المخط� الوطني للتهیئة و التنم�ة المستدامة لإلقل�م و إحترام توجه

  �ذا المخططات التوجیه�ة القطاع�ة.

                                                           

   www.interieur.gov.dzالوزارة و أهدافها،  موقع وزارة الداخل�ة و الجماعات المحل�ة الجزائر�، أعمال -6 
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-98من المرسوم التنفیذ� رقم  21أن نص المادة  فالبلد�ة ل�ست حرة في اتخاذ قراراتها، حیث

البلد�  ر البلد�ة للمشار�ع المنجزة في إطار المخط��قید عمل�ة إخت�االمتعل� بنفقات الدولة للتجهیز، ، 227

على أن هذا المخط� تعده المصالح الوالئ�ة المختصة، �عد استشارة المصالح التقن�ة ، حیث تنص للتنم�ة

المحل�ة المعن�ة، لكن هذه اإلستشارة و �ما تم التطرق إلیها في الفرع الساب�، هي مجرد إقتراح قابل للتعدیل 

  طة الوص�ة.من طرف السل

من نفس المرسوم، أن الوالي �قوم بتبل�غ عمل�ات تجهیز برامج التنم�ة البلد�ة  22و تنص المادة 

  أو تعدیلها، للمجلس الشعبي البلد� قصد تنفیذها.

، ز�ة أو�لت مهمة تنفیذها للبلد�اتو �التالي فالمخططات البلد�ة للتنم�ة ماهي إال مخططات مر�

یتم تحت رقا�ة و متا�عة ممثلي السلطة المر�ز�ة الم�ونین من المدیر�ن حیث أن تنفیذ هذه المخططات 

التنفیذیین لمختلف الوزارات و أمناء الخز�نة البلدیین التا�عین لمصالح وزارة المال�ة الممثلة �ذلك على 

  �عة المیزان�ة.امت المستو� المحلي �مدیر�ة التخط�� و

بإعداد تقر�ر دور� �ل ثالثة أشهر حول سیر المشار�ع  حیث �قوم رئ�س المجلس الشعبي البلد�

و مد� استهالكه لإلعتمادات المدفوعة، و یؤشر على هذا التقر�ر أمین خز�نة البلد�ة المعین من طرف 

�صفة دور�ة  ن،المعنیی على المستو� المحلي وزارة المال�ة، و الذ� �قوم بدوره بإ�الغ ممثلي السلطة المر�ز�ة

   بوضع�ة سیر المشار�ع. 

�ما �قوم رئ�س الدائرة �سلطة وص�ة، �متا�عة مد� استعمال اإلعتمادات الممنوحة للبلد�ات، و 

یراقب �ذلك مد� احترام البلد�ة لمواعید اإلنجاز، �ما �م�نه إقتراح تعد�الت ف�ما یخص إعتمادات الدفع 

  الممنوحة.

و �اعت�ار الوالي هو اآلمر �الصرف الرئ�سي لهذه المخططات التي تسجل �اسمه، فإنه یتا�ع 

�استمرار وضع�ة تنفیذها من طرف البلد�ات، حیث �قوم بإعداد تقار�ر دور�ة، ترسل �ل ثالثة أشهر إلى 

ة في المال�ة الممنوحوزارة المال�ة و الوزارة المعن�ة �المشروع، یوضح من خاللها مد� استهالك اإلعتمادات 

  إطار هذه المخططات.

و تتم المتا�عة �ذلك من طرف المدیر�ن التنفیذیین المعنیین �المشروع من خالل إطالعهم على 

التقار�ر الدور�ة التي ترسلها البلد�ة، و تقوم مدیر�ة التخط�� و متا�عة المیزان�ة �اعت�ارها ممثل لوزارة المال�ة 

  �عة تنفیذ المشروع من الناح�ة المحاسب�ة و المال�ة.على المستو� المحلي �متا
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و �التالي فإن البلد�ة، ما هي إال مر�ز لتنفیذ البرامج التنمو�ة المقررة من طرف السلطة المر�ز�ة، 

و  هو ترجمة للقرار المر�ز� على المستو� المحلي،ف، ال �ع�س تسمیته المخط� البلد� للتنم�ةمضمون ف

، �ما أن هذه المخططات عوض أن تكون المجسد الحق�قي الستقالل�ة البلد�ة و لتنفیذهالبلد�ة مجرد أداة 

ضمان مشار�تها في التنم�ة المحل�ة، أص�حت هي المعبر عن ضعف استقاللیتها ألن الدولة هي التي 

مثلي �عة م، تحت مراق�ة و متاتمول و تفرض األولو�ات و الحاج�ات المحل�ة، لتقوم البلد�ة فق� بتنفیذها

  السلطة المر�ز�ة على المستو� المحلي.

فرغم تبني مختلف النصوص القانون�ة في الجزائر لمبدأ الالمر�ز�ة و نصها على أن البلد�ة هي 

الجماعة اإلقل�م�ة القاعد�ة في الدولة، و تمتعها �الشخص�ة القانون�ة و الذمة المال�ة المستقلة، إال أن هناك 

المالي المحلي على المستو� المر�ز�، ألن الجانب المالي هو مجال نفوذ نزعة واضحة لتر�یز القرار 

  :7السلطة المر�ز�ة من أجل التح�م في الشؤون المحل�ة، و ترجع أس�اب و مبررات هذه النزعة إلى

  

 نقص التأطیر التقني و اإلدار� على مستو� البلد�ات. -

د األولو�ات، السرعة في اإلنجاز و آجال إنعدام الثقة في المجالس البلد�ة المنتخ�ة من حیث إعدا -

اإلنجاز نتیجة ضعف الوسائل �الخدمات التقن�ة، و عدم فعال�ة م�اتب الدراسات المحل�ة، �اإلضافة 

إلى النزعة العشائر�ة التي تمیز العدید من المجالس المنتخ�ة، حیث تم تسجیل عدة تجاوزات في 

إحترام شرع�ة العمل�ات، و تحدید األولو�ات على  تنفیذ المخططات البلد�ة للتنم�ة من حیث عدم

 أسس عشائر�ة و انتخاب�ة، مما انجر عنه اضطرا�ات إجتماع�ة خطیرة.

ل�عض المشار�ع �النس�ة لتطبی� برنامج الح�ومة المر�ز�، و التي ال �م�ن  األهم�ة اإلستراتیج�ة -

 للدولة إ��اله للبلد�ة التي ال تتوفر على اإلم�ان�ات الماد�ة و ال�شر�ة و المال�ة الالزمة.

إن السلطة المر�ز�ة تجد مبررات لتدخلها في اتخاذ القرار المحلي من خالل س�طرتها على الموارد 

، و إال سیتم المساس �م�اد� إال أن ذلك ال یجب أن ��ون ذر�عة للتدخل في الشؤون المحل�ةالمال�ة، 

الالمر�ز�ة و �فرغها من محتواها، �البلد�ة �ح�م ضعف مواردها المال�ة، أص�حت تا�عة مال�ا للسلطة المر�ز�ة 

مو�ة المقررة و الس�اسة التن لقراراتها و توجیهاتها، مما جعلها مستثمر لحساب الدولة تقوم بتنفیذو خاضعة 

                                                           

د�ات من خالل دراسة إحصائ�ة تحلیل�ة للوضع�ة المال�ة للبل : التنم�ة المحل�ة للبلد�ات الجزائر�ة، صدیني عبد الرحمان -7 

  .128، مرجع ساب�، ص 1999إلى  1995في الفترة الممتدة من 
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الممولة من المر�ز، عوض أن تكون فاعل حق�قي في عمل�ة التنم�ة المحل�ة، و بذلك تم قتل روح الم�ادرة 

  المحل�ة التي تعتبر أساس نجاح �ل عمل�ة تنمو�ة.

  قیید م�ادراتهاتتقل�ص مجال تدخل البلد�ة و : المطلب الثاني

تخاذ اسلطتها المال�ة و ه�منتها على اتخاذ القرار اإلقتصاد�، أص�حت تتدخل في إن الدولة �فعل 

و تفرض توجهاتها و س�استها التنمو�ة، مما أد� إلى قتل روح الم�ادرة المحل�ة و تقل�ص  القرار المحلي

إال إلدار�ة، ا العدید من المهام في إطار تجسید مبدأ الالمر�ز�ة هذه األخیرةفرغم تولي تدخل البلد�ة،  مجال

 في المجاالت التي تكون من اختصاصها، فقد اعتادت علىحتى أنها ال تتمتع �السلطة التقر�ر�ة الالزمة، 

الخضوع لقرارات و توجیهات السلطة الوص�ة، مما أد� إلى اعت�ارها �مجرد إمتداد للدولة على المستو� 

  .(الفرع األول) المحلي

ق� بتنفیذ أما البلد�ة فهي تقوم ف ،اإلحت�اجات المحل�ة و الوطن�ة للتنم�ةالدولة وحدها تقوم بتحدید ف

، و هذا ما یؤد� إلى عدم مالءمة المهام الملقاة على المخط� التنمو� المقرر من طرف السلطة المر�ز�ة

  مع الموارد المال�ة المتاحة لها (الفرع الثاني).عاتقها، 

  ، بل ینظر إلیها ��قعة جغراف�ةه�البلد�ة ل�ست ��ان معترف : الفرع األول

إن البلد�ة رغم تمتعها �الشخص�ة المعنو�ة، إال أن المشرع ال �عترف بها ���ان قائم بذاته، و إنما 

  ینظر إلیها �امتداد للدولة على المستو� المحلي.

لمال�ة احتى تتمتع البلد�ة �اإلستقالل�ة في أداء مهامها، و إضافة إلى ضرورة توفرها على الموارد ف

  الكاف�ة و الفعالة، یجب أن تتمتع �سلطة البث في المسائل المحل�ة دون تأثیر من السلطة المر�ز�ة.

فداخل الدولة الواحدة �ظهر نوعین من المسائل: أحدهما �فرض نفسه في �ل م�ان من أجزاء 

وطن�ة، و اآلخر ال الدولة، و ال �م�ن مواجهته إال على المستو� المر�ز�، و هو ما �سمى �المصالح ال

�ظهر إال على مستو� محدد من إقل�م الدولة، و ال یهم إال عددا معینا من األشخاص، و �سمى �المصالح 

  .8المحل�ة

                                                           

، 1985 ،دیوان المطبوعات الجامع�ة ،الجزائر د�مقراط�ة اإلدارة المحل�ة اللیبرال�ة و اإلشتراك�ة،محمد جعفر أنس قاسم،  -8 

  .21ص 
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�سمح  مع�ار واضحفال یوجد طن�ة عن المحل�ة، إال أنه في الواقع، من الصعب تمییز المصالح الو 

اس�ة المحل�ة هو أمر نسبي مرت�� �الظروف الس� الشؤون ، و �م�ن القول أن تحدید هما�التمییز الدقی� بین

لذلك فإنها تختلف من دولة ألخر� و من زمان آلخر، فما �عتبر و اإلقتصاد�ة و اإلجتماع�ة  لكل دولة، 

مصلحة محل�ة في دولة معینة، قد ال ��ون �ذلك في دولة أخر�، و ما ��ون مصلحة محل�ة في زمن 

رغم اإلجماع على وطن�ة �عض المراف� �الدفاع و األمن ، 9في زمن الح�معین، قد ��ون مصلحة وطن�ة 

 لمهامابن�ة المشرع في التنازل عن جزء من  �اإلرادة الس�اس�ة في الدولة و ، �ما أن األمر یتعل�و القضاء

فهو الذ� �قرر حسب ظروف �ل بلد، المهام التي تحتف� بها الدولة، و تلك التي �م�ن لله�آت المحل�ة، 

، الالمر�ز�ة مبدأتجسید لتخفیف العبء على السلطة المر�ز�ة و عنها له�آتها المحل�ة، و ذلك  أن تتنازل

تیجة وجود ن هواألخیرة  هذه فوجود، ةالمحل� اله�آتفالشؤون المحل�ة من المفروض أن تكون مجال إستقالل 

  .مصالح محل�ة متمیزة عن المصالح الوطن�ة

 لمهاماعن الشؤون الوطن�ة، ف�ل  متمیزةالمشرع الجزائر� ال �عترف بوجود شؤون محل�ة إال أن 

، و ةعموم�الممارسة سواء من طرف السلطة المر�ز�ة أو حتى من طرف اله�آت الالمر�ز�ة تعتبر شؤونا 

كدت قد أ، و المشرع هو الذ� �حددها، و العموم�ةالتي تمارسها البلد�ة هي جزء من هذه الشؤون  المهام

على: " �ش�ل المجلس الشعبي البلد� إطار  نصت حیث 08-90من قانون البلد�ة رقم  84 المادة ذلك

، "م�ةواطنین في تسییر الشؤون العمو التعبیر عن الد�مقراط�ة، و �مثل قاعدة الالمر�ز�ة و م�ان مشار�ة الم

"�مثل المجلس المنتخب قاعدة على:  2008المعدل و المتمم سنة  1996من دستور  16المادة �ما تنص 

 10-11، �ما اعتمد قانون البلد�ة رقم "طنین في تسییر الشؤون العموم�ةالالمر�ز�ة و م�ان مشار�ة الموا

" البلد�ة هي القاعدة اإلقل�م�ة لالمر�ز�ة، و م�ان لممارسة منه على:  02یث تنص المادة نفس الص�اغة، ح

  في تسییر الشؤون العموم�ة ". المواطنة، و تش�ل إطار مشار�ة المواطن

 Le" (يالمحلإن عدم إعتراف المشرع الجزائر� �الشؤون المحل�ة هو ناتج عن عدم إعترافه ب "

local( ، من دستور  15غائ�ة تماما في الخطاب الس�اسي و القانوني و اإلدار�، فالمادة  "محلي"ف�لمة

"الجماعات و ل�س  "الجماعات اإلقل�م�ة"، تتحدث عن 2008، المعدل و المتمم سنة 1996نوفمبر  28

، فاستعمال هذه المفردات یوحي بنظرة المشرع للبلد�ة، حیث �عتبرها �قعة جغراف�ة و ل�س ��ان 10المحل�ة"

                                                           

  .355، مرجع ساب�، ص المر�ز� في استقالل�ة الجماعات المحل�ة في القانون الجزائر�  التمو�لأثر ، �راجي مصطفى -9 
10- (Z).MOUSSA, « La dimension socio-culturelle ;  un préalable incontournable pour le 
développement local », colloque international sur la gouvernance locale et le développement 
territorial : cas des pays méditerranés, 26 et 27 avril 2003, faculté des sciences économiques 
et sciences de gestion, université de Constantine et Pierre Mendes, Grenoble, France.  
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مستقل في إطار المجال المحدد له قانونا، فالبلد�ة الجزائر�ة أنشأت لتكون إمتداد للدولة على المستو� 

 18المؤرخ في  24-67المحلي، و هذا ما �ستنتج من أول قانون للبلد�ة، حیث تنص أس�اب األمر رقم 

ة �ة األساس�ة لألمة، هي مدمجالبلد�ة �اعت�ارها الخل، المتضمن القانون البلد� على أن: " 1967ینایر سنة 

أن تكون في خدمتها، وهي مع ذلك وحدة المر�ز�ة م�لفة �الق�ام  -بهذا االعت�ار -في الدولة ومن واجبها 

  .م�اشرة �أعمال التنم�ة التي تخصها وحدها"

في تعاملها مع ف، 11فالبلد�ة مجرد إقل�م مغطى بل�اس إدار� ش�لي، �عد من طرف السلطة المر�ز�ة

سلطات ال تمتعها �الشخص�ة المعنو�ة، و رغم السلطة الوص�ة، تتصرف و �أنها في عالقات سلم�ة، رغم

  الممنوحة لها من طرف القانون.

 ،�ما �الح� أن المشرع، حتى و إن منح البلد�ة العدید من المهام و الصالح�ات في مجاالت مختلفة

تنص على صالح�ات البلد�ة، �الح� أنها صالح�ات رمز�ة و ل�ست إال أنه من خالل مضمون المواد التي 

: ت�ادر، 13ألن مختلف المواد التي تناولت هذه الصالح�ات إستعملت ع�ارات ل�ست تقر�ر�ة، 12تقر�ر�ة

  تساهم، تشجع، تسهر على،...

 ال�اب المخصصع�ارة " تساهم "، التي ظهرت ��ثرة في  و قد تضمنت العدید من هذه المواد

، �ما الختصاصاتها تتدخل �صفتها مشار�ة لطرف آخرلصالح�ات البلد�ة، فیبدو أن البلد�ة عند ممارستها 

تتدخل حسب هذه المواد �طر�قة ال توحي �السلطة التقر�ر�ة، فهي تقتصر على المساهمة، الم�ادرة و 

  التشج�ع.

إم�ان�اتها الذات�ة و المساعدات التي تقدمها �حسب �ما أن المشرع ر�� ممارسة صالح�ات البلد�ة 

�ة التنفیذ، �ات ل�ست إلتزامات واج، و �التالي �فهم من ذلك أن أغلب هذه الصالحلها المصالح التقن�ة للدولة

�ما أن ضعف إم�ان�ات البلد�ة ف�ما یخص الخدمات التقن�ة و م�اتب الدراسات، یجعلها مرت�طة ارت�اطا 

ن�ة للدولة، مما یجعل هذه األخیرة هي من �قوم بتوج�ه البلد�ة و التأثیر على قراراتها، وث�قا �المصالح التق

  ألنها هي التي تتح�م في المعلومة.

                                                           
11 Ibid. 

صاد�ة ، المجلة الجزائر�ة للعلوم القانون�ة و اإلقتالتشر�ع و التنظ�ممعالجة الالمر�ز�ة اإلدار�ة في ، بوحمیدة عطاء هللا -12 

  .74-61ص  2005، �ل�ة الحقوق بن ع�نون، دیوان المطبوعات الجامع�ة، 01، العدد 42و الس�اس�ة، الجزء 

دولة و ع ال، مذ�رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فر التنم�ة في إطار الجماعات المحل�ة، سالو�  یوسف -13 

  .66، ص 2012-2011جامعة الجزائر، السنة الجامع�ة  المؤسسات العموم�ة، �ل�ة الحقوق،
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لكن �مقابل ذلك هناك صالح�ات أخر� حساسة و أساس�ة أسندت للبلد�ة �صفتها الجماعة اإلقل�م�ة 

ها، �ع الق�ام بها �لها، و إن قامت بال تستط لها، جعالقاعد�ة للدولة، إال أن تعدد و توسع هذه الصالح�ات

  �محدود�ة إم�ان�اتها.  مد، فهي تصطفإن ذلك ل�س �الش�ل المطلوب

، )غموض (سواء مقصود أم النتج عنه ، إن اعتماد المشرع على العموم�ة في تحدیده لمهام البلد�ة

یؤد� إلى تداخل المسؤول�ات و تشج�ع القراءات الشخص�ة سواء من طرف السلطات المحل�ة  و هذا ما

حیث  ،�فتح المجال واسعا لتدخل السلطة الوص�ة نفسها أو مصالح الوصا�ة أو اإلدارات القطاع�ة، �ما

البلد� على أنه: " عندما �متنع رئ�س المجلس الشعبي  10-11رقم من قانون البلد�ة  101تنص المادة 

�ا بهذا �م�ن للوالي �عد إعذاره أن �قوم تلقائعن اتخاذ القرارات المو�لة له �مقتضى القوانین و التنظ�مات، 

  م�اشرة �عد انقضاء اآلجال المحددة �موجب اإلعذار".العمل 

فممارسة الالمر�ز�ة عن طر�� "األوامر"، نتج عنه تداخل األدوار و المسؤول�ات، و مسح حدود 

ى جانب فخضوع البلد�ة الكبیر للرقا�ة اإلدار�ة، إلالمسؤول�ة الحق�ق�ة للبلد�ة في ممارسة الشؤون المحل�ة، 

�ادراتها و مل �بیر في تقیید ، �ساهم �ش�المهام الملقاة على عاتقهاالتي ال تناسب  المال�ة هاضعف موارد

  .�ما یؤد� إلى تقل�ص مجال تدخلها ،إختصاصاتها

  تحو�ل الموارد المالئمةدون  المهامتحو�ل  :الفرع الثاني

ون تقوم بتسییر الشؤ  إذفي جم�ع المجاالت اإلقتصاد�ة و اإلجتماع�ة،  اهام اتلعب البلد�ة دور 

  :14حیث تعمل علىلمواطن، ل �اإلطار المع�شيالمحل�ة المرت�طة 

ن األشخاص و مأالس�ینة و  المحافظة على النظام العام و إحترام حقوق و حر�ات المواطنین: -

  لى نظافة المح�� و حما�ة البیئة،...الممتلكات، السهر ع

توز�ع الم�اه الصالحة للشرب و صرف الم�اه المستعملة : ضمان سیر الخدمات العموم�ة المحل�ة -

و معالجتها، جمع النفا�ات العموم�ة و تفر�غها، ص�انة طرقات البلد�ة، إنجاز و ص�انة المؤسسات 

التر�و�ة و المطاعم المدرس�ة، حدائ� و ر�اض األطفال، تجهیزات الش�اب، الر�اضة، الثقافة و 

 م�ة، قاعات العالج و المراكز الصح�ة،...الش��ات، اإلنارة العمو التسل�ة، 

                                                           

  ساب�.، المتعل� �البلد�ة، مرجع 10-11ت البلد�ة، القانون رقم ، القسم الثاني: صالح�ا124إلى  15المواد من  -14 
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�ات تسییر العملالق�ام بجم�ع العقود المتعلقة �الحالة المدن�ة،  ضمان �عض الوظائف اإلدار�ة: -

  اإلنتخاب�ة،...

 ختلفمالغیر قانون�ة، إصدار  م�افحة الس�نات الهشة من خالل: السهر على احترام قواعد التعمیر -

ئة، رخصة الهدم و شهادة المطا�قة، العقار�ة: رخصة البناء، رخصة التجز الرخص و الشهادات 

السهر على احترام تخص�صات األراضي و قواعد استعمالها، حما�ة التراث المعمار� و الثقافي، 

  حما�ة الوعاء العقار�،...

ة التر�ة حما�حما�ة البیئة، األراضي الفالح�ة و المساحات الخضراء،  في مجال التهیئة و التنم�ة: -

تحفیز و �عث تنم�ة النشاطات اإلقتصاد�ة، و توفیر شرو� تشج�ع اإلستثمار و و الموارد المائ�ة، 

 ...ترقیته،

�الفئات المحرومة و المعوزة، مساعدة األشخاص المحتاجین من خالل التكفل  المساعدة اإلجتماع�ة: -

 خاصة في مجاالت الصحة، التشغیل و الس�ن،...

المختصر لصالح�ات البلد�ة، یبرز دورها الهام و مهامها المتعددة و الواسعة، �ما  إن هذا العرض

و تجدر اإلشارة أن هذه األع�اء في تطور مستمر یبین األع�اء و اإللتزامات العدیدة الملقاة على عاتقها، 

  .تطور الخدمات العموم�ة و نتیجة النمو الد�مغرافي، التطور الحضر� 

هذه التدخالت العدیدة تتطلب توفیر إم�ان�ات مال�ة �اف�ة و فعالة حتى تتم�ن البلد�ة من الق�ام 

 إال أنها في أغلبتنص على منحها العدید من الموارد المال�ة، �انت النصوص القانون�ة  إنبدورها، و 

الملقاة على  لبلد�ة و اإللتزاماتاألح�ان ال تأخذ �عین اإلعت�ار مالئمة هذه الموارد للنفقات المرت�طة بنشا� ا

  عاتقها.

، فإن وضع تجهیز جدید في الخدمة �قاعة عالج أو مؤسسة تر�و�ة، على 15فعلى سبیل المثال

مستو� بلد�ة صغیرة ال تتمتع �موارد مال�ة �اف�ة، یؤد� إلى إضافة أع�اء أخر� على عاتقها، ألنه من 

تاحة ، �ذلك األمر �النس�ة للبلد�ات الهامة و المر تجهیزاتالواجب علیها أن تتكفل �ص�انة و حراسة هذه ال

مال�ا، فإنشاء مجمعات س�ن�ة جدیدة على مستواها، �م�ن أن �سبب لها تعقیدات مال�ة إذا لم تحول لها 

                                                           
15-  Centre Nationale d’Études et d’Analyses pour la Population et le Développement 

(CNEAPD), la réforme des finances et de la fiscalité locales : rapport préliminaire, op.cit, 
P.23. 



 محدود�ة إستقالل�ة البلد�ة                                                 الفصل الثاني:

- 110 - 

 

الموارد المال�ة الالزمة، ألنها ستتحمل أع�اء إضاف�ة �سبب توس�ع الش��ات المختلفة، ضمان الص�انة، جمع 

  نفا�ات المنزل�ة،... و تفر�غ ال

" ال تعد إج�ار�ة �النس�ة للبلد�ة إال النفقات  على:199في مادته  10-11لقد نص قانون البلد�ة رقم 

من نفس  02، الفقرة 04التشر�ع و التنظ�م المعمول بهما "، �ما تنص المادة الملقاة على عاتقها �موجب 

البلد�ة أو تحول لها من قبل الدولة، التوفیر المتالزم  القانون على: " یراف� �ل مهمة جدیدة �عهد بها إلى

  للموارد المال�ة الضرور�ة للتكفل بهذه المهمة �صفة دائمة ".

�ل الذ� �موج�ه تضمن الدولة مرافقة تحو نظر�ا، النصوص القانون�ة تبنت مبدأ التعو�ض المالي 

تم ألح�ام تطرح مشاكل في تطب�قها، لم یاإلختصاص للبلد�ة، بتحو�ل الموارد المال�ة الالزمة، لكن هذه ا

  :16حلها إلى غا�ة الیوم

مصطلح " نفقات إج�ار�ة " مثلما جاء في قانون البلد�ة، غامض و غیر مفهوم، فحسب النص، ف

وارد المتعلقة �النفقات و الم األح�امفإن البلد�ة ال تكون ملزمة إال إذا تضمنت النصوص القانون�ة هذه 

و �التالي هل �م�ن القول أن البلد�ة غیر ملزمة بتمو�ل المهام المفروضة علیها �موجب ، المال�ة الالزمة لها

و هل �م�نها أن ترفض ضمان مهمة جدیدة غیر مرفقة قوانین و تنظ�مات ال تتضمن هذه األح�ام؟  

  �الموارد الالزمة ألدائها؟

التي �عبر عنها قانون البلد�ة �ش�ل عام، غیر واضحة، �ما لم یتم إصدار نصوص  إن هذه األح�ام

تطب�ق�ة لتوض�حها، مما ینتج عنه صعو�ة أخر� تتعل� ���ف�ة تقی�م الموارد المال�ة الضرور�ة ألداء مهام 

  البلد�ة؟

، �م�ن د�ةل، و عدم وضوح قواعد المحاس�ة العموم�ة للبفغ�اب محاس�ة تحلیل�ة في أغلب البلد�ات

اتجة ، ألنه من الضرور� تقی�م مجمل األع�اء النأن �عرقل عمل�ة تحدید التكلفة الحق�ق�ة لكل نشا� أو خدمة

عن �ل مهمة تكلف بها البلد�ة، مع األخذ �عین اإلعت�ار العالقة بین حجم البلد�ة، و حجم و تعقد مشاكل 

  التسییر بها.

فتحدید طرق و قواعد حساب التقدیرات المال�ة لنشاطات و تدخالت البلد�ة، ضرور� لوضع 

  م��انیزمات تمو�ل المهام المحولة إلیها.

                                                           
16- Ibid, P.24. 
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ضرورة تحو�ل الموارد المال�ة الالزمة لكل مهمة جدیدة �عهد بها رغم نص المشرع الجزائر� على ف

صالح�ات  منحت البلد�ة، فقد یتناقض مع نفسه را ماه �ثیإال أنإلى البلد�ة أو تحول لها من طرف الدولة، 

 04المؤرخ في  09-81الذ� تم تعدیله �موجب القانون رقم ، �1967موجب قانون البلد�ة لسنة  عدیدة

، 1981د�سمبر  26بتار�خ  17مرسوما 17، حیث صدر 1981ثم توسعت أكثر نها�ة سنة ، 1981یولیو 

، 08-90قانون البلد�ة رقم  إطار واسعة، �قیت سار�ة المفعول في إختصاصات و صالح�ات للبلد�ة حول�

: قطاعات مختلفة ، و تشمل هذه الصالح�ات و اإلختصاصات10-11و �ذلك قانون البلد�ة الحالي 

الشبی�ة و الر�اضة، القطاع الس�احي، الفالحة و الثورة الزراع�ة، الصحة، النقل و الصید ال�حر�، العمل و 

ي، التر��ة، الصناعة و الطاقة، الم�اه، التخط�� و التهیئة العمران�ة، الحما�ة و الترق�ة التكو�ن المهن

عد�ة، المنشآت األساس�ة القااإلجتماع�ة ل�عض فئات المواطنین، الثقافة، التجارة، البر�د و المواصالت، 

  الشؤون الدین�ة، الغا�ات و استصالح األراضي.

فت البلد�ة �اختصاصات و صالح�ات جدیدة، تطرح العدید إن هذه النصوص التنظ�م�ة التي �ل

  من اإلش�االت:

فإن صالح�ة التنظ�م اإلقل�مي و التقس�م اإلدار�  1976من دستور  151و  36حسب المادتین   -

م�نه ، و �التالي فإن القانون وحده الذ� �من اختصاص السلطة التشر�ع�ة و ل�س السلطة التنظ�م�ة

، فهو النص القانوني الوحید الذ� �م�نه فرض نفقات إضاف�ة على البلد�ة ةتنظ�م صالح�ات البلد�

 في إطار صالح�ات جدیدة أو محولة لها من طرف الدولة.

 و و �التالي فاإلش�ال المطروح هو مد� صحة هذه المراس�م التنظ�م�ة التي منحت إختصاصات

  صالح�ات مختلفة للبلد�ة، و هل �م�ن القول أن هذه المراس�م التنظ�م�ة جاءت مخالفة للدستور؟ 

إذا �ان الدستور الجزائر� ینص على أن القانون هو الوسیلة الوحیدة إلنشاء البلد�ة ضمانا  -

الصادر  09-81الستقاللیتها و حمایتها من التدخالت الح�وم�ة المتعاق�ة، و إذا �ان القانون رقم 

، فلماذا لم یتضمن هذه 1967، قد جاء لتعدیل قانون البلد�ة لسنة 1981في شهر جو�ل�ة 

 الصالح�ات و اإلختصاصات الجدیدة للبلد�ة، لتأتي بها �عد أشهر قلیلة  مراس�م تنظ�م�ة؟

رغم فإن هذه الصالح�ات و اإلختصاصات الجدیدة للبلد�ة لم ترف� بتوفیر الموارد المال�ة الالزمة،  -

نص هذه المراس�م التنظ�م�ة في المادة األخیرة من �ل مرسوم، أن �ل منح جدید في �ل قطاع، 

                                                           

  .1981لسنة  52، الجر�دة الرسم�ة رقم 1981د�سمبر  26، المؤرخة في 387-81إلى غا�ة  371-81المراس�م رقم  -17 
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، إال أنها لم تتضمن و ال مادة تحول موارد مال�ة للبلد�ة، یجب أن �قترن �موارد و وسائل مطا�قة له

ات د�ة، أو تخص�صلم یتضمن أ� ز�ادة في الموارد الج�ائ�ة للبل، �1982ما أن قانون المال�ة لسنة 

 .18من الدولة �تعو�ض مناسب لهذه الصالح�ات

فالسؤال المطروح إذن، ما هو الهدف من منح المجالس المحل�ة المنتخ�ة إختصاصات هامة و 

و صالح�ات واسعة دون توفیر الموارد المال�ة المالئمة لها؟، فعدم تمتعها �موارد مال�ة �اف�ة و  متعددة

   فعالة، یجعلها دائمة تا�عة و خاضعة مال�ا للسلطة المر�ز�ة، و �التالي ضعف سلطتها في اتخاذ القرار. 

   

 

    

 

 الفصل الثانـــــي ملخص

 

، تتح�م في مجمل الموارد المال�ة للبلد�ة، فأهم مورد الج�ائيإن الدولة بوضع یدها على النظام 

ذاتي للبلد�ة و هو الج�ا�ة، تا�ع �صفة �بیرة للسلطة المر�ز�ة، ألنه في الجزائر ال یوجد نظام ج�ائي محلي، 

د إمتداد للنظام الج�ائي الوطني الذ� �حرم البلد�ة من جزء �بیر من الموارد الج�ائ�ة بتولي بل هو مجر 

جماعات و توز�عها على ال، بدا�ة من تقر�ر فرض الضر��ة، إلى غا�ة تحصیلها بها�ل ما یتعل�  لدولةا

مداخیل الممتلكات و �للبلد�ة، الموارد الذات�ة �اقي و إلى جانب ضعف المحل�ة �طر�قة غیر عادلة، 

فإن المجال واسع لس�طرة الدولة على مالیتها من خالل منحها إعانات مختلفة للتسییر، و �ذلك اإلستغالل، 

للتجهیز، فأغلب برامج التجهیز و اإلستثمار للبلد�ة، تكون ممولة من طرف الدولة عن طر�� المخططات 

نات ن هذه اإلعاإال أالبلد�ة للتنم�ة، و �ذلك عن طر�� صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحل�ة، 

المختلفة، تكون مرفقة �شرو� عدیدة تتعل� بإجراءات اإلستفادة منها و ���ف�ة إنفاقها، �اإلضافة إلى خضوعها 

  لرقا�ة صارمة من طرف الدولة، و هذا ما یتعارض مع مبدأ اإلستقالل�ة المحل�ة.

                                                           

  . 208، مرجع ساب�، ص مال�ة الوال�ة بین التمو�ل الذاتي و دعم الدولة�اد�س،  علي بوخالفة -18 
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ت، تدخل و منح مختلف اإلعاناسواء توز�ع ناتج الموارد الج�ائ�ة، أ ،البلد�ة التحو�الت المال�ة نحوف

ذه ه إال أنفي إطار مبدأ التعو�ض المالي عن �ل خل� أو تحو�ل للصالح�ات من الدولة نحو البلد�ة، 

�ف�ة  و �التحو�الت المختلفة لم توضح من طرف المشرع الجزائر� الذ� لم �ضع معاییر موضوع�ة تح�م 

ین الدولة و البلد�ة، التي تتسم �ذلك �التعقید و ات المال�ة ب، مما أد� إلى غموض العالقشرو� منحها

، مما یجعل هذه الموارد غیر قادرة على تغط�ة النفقات المحل�ة المتعددة و المتطورة ه�منة الدولة علیها

�استمرار، خاصة أع�اء التسییر التي تتضمن العدید من النفقات اإلج�ار�ة، التي ال تستط�ع البلد�ة التهرب 

 التي تتمیز �التطور المستمر نظرا لتزاید عدد الس�ان و �ذلك نفقات المستخدمین �األخص و من تسدیدها،

  .التجهیزات المختلفة التي تتطلب ز�ادة عدد المستخدمین

مال�ة، بل إستقاللیتها ال للحد منإن الدولة لم تكتف بوضع یدها على مجمل الموارد المال�ة للبلد�ة، 

التي تحد من حر�ة البلد�ة في وضع میزانیتها، أهمها النص  الشرو� القانون�ةالعدید من القیود و وضعت 

على النفقات اإلج�ار�ة، و اإللتزام بتقد�م میزان�ة متوازنة، فأمام محدود�ة الموارد المال�ة، و التطور السر�ع 

ید من البلد�ات دللبلد�ة أن تستجیب لهذه الشرو�؟ لذلك فإن الع �م�ن و المستمر للنفقات المحل�ة، ف�یف

، دون دمج اإلحت�اجات الحق�ق�ة، فق� لإلستجا�ة لهذا الشر� الذ� �فرضه القانون  تقوم بتقد�م میزان�ة متوازنة

و الذ� بدونه ال تتم المصادقة على میزانیتها من طرف السلطة الوص�ة، فمصادقة المجلس الشعبي البلد� 

 السلطة الوص�ة، و هذا ما �ش�ل قیدا آخر على مال�ة علیها، غیر �اف لتنفیذها، فیجب خضوعها لمصادقة

  ، مما یجعل مشاكلها المال�ة تدور في حلقة مفرغة.البلد�ة

قلة، الشخص�ة المعنو�ة و الذمة المال�ة المست النصوص القانون�ة على منح البلد�ةفرغم نص مختلف 

ا للسلطة إستقاللیتها المال�ة، و �التالي خضوعهإال أن الواقع یبرز محدود�ة إستقالل�ة البلد�ة �سبب ضعف 

ر�ز�ة تطب�قا لمبدأ من یدفع �قرر، فالدولة هي التي تمول أغلب مشار�ع اإلستثمار و التجهیز على مستو� الم

البلد�ة، و �التالي فهي التي تفرض توجهاتها و تحدد األولو�ات، تنفیذا لس�استها التنمو�ة، أما البلد�ة فدورها 

  لى التنفیذ، مما �حولها إلى مستثمر لحساب الدولة ینفذ برنامجها على المستو� المحلي.�قتصر ع

 فهي تنظر إلیها �مجرد إمتدادفالدولة من خالل سلطتها المال�ة، تقلص من مجال تدخل البلد�ة، 

أخر�  ة، مما جعل السلطة المر�ز�ة تقید مجال نشا� البلد�ة تارة، و توسعه تار لها على المستو� المحلي

ا ما یجعلها في حالة ت�ع�ة دائمة للدولة إدار�ا المحولة لها، و هذ للمهامدون مراعاة مالئمة مواردها المال�ة 

  و مال�ا.
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  الخـــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة 

  

ا �مجموعة من الموارد المال�ة الذات�ة، تتش�ل أغلبهتتمتع إن البلد�ة �جماعة إقل�م�ة قاعد�ة للدولة، 

التي تعتبر الممول الرئ�سي لمیزانیتها، إال أن السلطة المر�ز�ة  من مداخیل مختلف الضرائب و الرسوم

وضعت س�طرتها الكاملة على هذه الموارد الج�ائ�ة من خالل إنشاء نظام ج�ائي وطني ال �عترف للبلد�ة 

�سلطة فرض الضرائب و تحدید أوعیتها و معدالتها، رغم أن العدید من األوع�ة الضر�ب�ة تتواجد على 

حلي، �ما أن الدولة هي التي تتولى تحصیلها عن طر�� مصالحها المختلفة، ثم تقوم بتوز�عها المستو� الم

بینها و بین مختلف الجماعات المحل�ة، فالنظام الج�ائي المتمر�ز بین ید� الدولة یجعلها تحوز لنفسها 

غم تخص�ص ، و ر أغلب الضرائب ذات المردود�ة العال�ة، ع�س البلد�ة التي تستفید من نسب ضع�فة منها

�عض الضرائب و الرسوم �ل�ا للبلد�ة، حیث تقوم بتحصیلها و تتولى بنفسها تحدید معدالتها، إال أن المشرع 

قیدها بتحدیده للحد األدنى و األقصى الذ� ال �م�نها تجاوزه، �ما أن هذه الضرائب البلد�ة، تتمیز �الضعف 

  العامة لمیزانیتها. على اإلیراداتو قلة المردود�ة، مما ینع�س سل�ا 

فأمام ضعف مداخیل ممتلكاتها و الخدمات التي تقدمها، إلى جانب عدم �فا�ة و عدم فعال�ة الج�ا�ة 

محل�ة لتغط�ة األع�اء ال المحل�ة، فإن البلد�ة تجد نفسها مجبرة على طلب اإلعانات من السلطة المر�ز�ة

محدد مس�قا، حیث یتم تحدید إجراءات منح اإلعانة  ، إال أن هذه اإلعانات تكون في إطار قانونيالمتزایدة

و ��ف�ة إنفاقها و أش�ال الرقا�ة علیها لضمان حسن استغاللها �ما یتماشى و الصالح العام، فالدولة تحتف� 

�ة إتخاذ ، و �التالي التأثیر على حر و هذا ما �ضعف اإلستقالل�ة المال�ة للبلد�ة، �ح� اإلشراف و التوج�ه

تطب�قا لمبدأ " من یدفع �قرر"، فمحدود�ة النظام الج�ائي الذ� ال �سمح للبلد�ة بتعبئة مواردها لي القرار المح

الج�ائ�ة، نظرا لت�عیتها للدولة، یجعل البلد�ة خاضعة للسلطة المر�ز�ة في �ل قراراتها و برامجها التنمو�ة، 

 فالدولة من خالل تدخالتها المال�ة، تقوم �فرضو �أنها مجرد إمتداد إقل�مي لها و ل�ست ��ان قائم بذاته، 

توجهاتها و تحقی� أهدافها على المستو� المحلي، و هذا ما �عتبر تقل�ص لمجال تدخل البلد�ة و تقیید 

  لم�ادراتها.

لن تكون  �امل الحر�ة في اتخاذ قراراتها، لها و �التالي فإن اإلستقالل�ة المال�ة للبلد�ة التي توفر 

ة إلى �اإلضاف، �الدرجة األولى مواردها المال�ة عن طر�� إصالح نظام الج�ا�ة المحل�ة تعز�ز إال من خالل
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�سمح للبلد�ة س�صفة فعالة و �اف�ة،  المال�ة الذات�ةفتوفر الموارد تثمین مداخیل الممتلكات و اإلستغالل، 

   اللجوء المستمر إلعانات السلطة المر�ز�ة. هایجنب�اإلعتماد على نفسها و 

إن إصالح النظام الج�ائي �عتبر ضرور� من أجل تكر�س الج�ا�ة المحل�ة �نظام قائم بذاته، ألنه 

دة فهي فق� ع�ارة عن موارد ج�ائ�ة عائفي ظل النظام الج�ائي الحالي، ال �م�ن الحدیث عن ج�ا�ة محل�ة، 

فالبد من إشراك  ،ن جزء منهاللجماعات المحل�ة، ألن الضر��ة تفرضها الدولة و تحصلها، لتستفید البلد�ة م

البلد�ة في الج�ا�ة و الحد من احتكار الدولة لها، من خالل منحها �عض الصالح�ات الج�ائ�ة على الضرائب 

تى و تأطیر ذلك �مجموعة من المعاییر حالتي تعود إلیها، �تحدید وعاء الضر��ة و معدالتها و تحصیلها، 

  .��ون هناك توازن بین مختلف البلد�ات

�ما أن منح المز�د من الصالح�ات الج�ائ�ة للمجالس المحل�ة المنتخ�ة، سیز�د من إحساس المنتخبین 

المحلیین �مسؤولیتهم المتعلقة �ضرورة تحصیل هذه الموارد الج�ائ�ة التي ستساهم في الرفع من إیرادات 

�اعت�ارهم  صیل الضر�بيمیزان�ة بلدیتهم، مما سیجعلهم �قومون بدور إیجابي من خالل حرصهم على التح

أدر� �األوع�ة الضر�ب�ة المحل�ة، و هذا ما �ساهم في التقلیل من الغش و التهرب الضر�بیین، و �التالي 

  تحسین مردود�ة الموارد الج�ائ�ة. 

إلى غا�ة الیوم، ال �م�ن  1991إن اإلجراءات الج�ائ�ة المحدثة �موجب قوانین المال�ة، منذ سنة 

 إنخفاض آثار ج�ائ�ة جذر�ة، بل هي مجرد تصح�حات و تعد�الت تعمل على تخفیف إعت�ارها إصالحات

ق�مة الموارد المال�ة أمام تزاید األع�اء المحل�ة، �ما أنها إذا تضمنت إنشاء ضرائب و رسوم جدیدة لفائدة 

ود�ة من أكثر مردالبلد�ة، فإن ذلك �أتي موازاة مع إلغاء أخر�، و أح�انا، تكون الضرائب و الرسوم الملغاة، 

و �التالي البد من إعادة النظر في طر�قة توز�ع المداخیل الج�ائ�ة بین الدولة و البلد�ة، الضرائب الجدیدة، 

ئب و �اإلضافة إلى تخص�صها �ضرا و رفع النسب المخصصة لها، حیث یجب تثمین حصة هذه األخیرة،

  من تعز�ز مواردها الج�ائ�ة. ، حتى تتم�نرسوم ذات مردود�ة عال�ة، لتستفید منها �ل�ا

عتبر فهي ت و اإلستغالل لها أهم�ة �بیرة ال تقل عن أهم�ة الموارد الج�ائ�ة، إن مداخیل األمالك

، و للبلد�ة سلطة تقدیر�ة واسعة ف�ما یخصها، حیث تسمح النصوص القانون�ة %100موارد محل�ة بنس�ة 

لها البلد�ة الجزائر�ة ال تستغل هذه الفرصة من خالل إهمابتحدید نسبها و أسعارها و طرق تحصیلها، إال أن 

لذلك  ،لممتلكاتها و عدم التح�م فیها، حیث ال زالت العدید منها تؤجر �م�الغ رمز�ة ال تع�س ق�متها الحق�ق�ة

في طرق تسییر هذه الممتلكات خاصة المنتجة للمداخیل، و �ذلك تحدیث و تحیین  البد من إعادة النظر
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أسعار الخدمات التي تقدمها البلد�ة، ألن اإلستغالل الجید لهذه اإلم�ان�ات المحل�ة س�سمح  أسعارها و

عار الذین یتجنبون في أغلب األح�ان، ز�ادة أس ین، لذلك البد من توع�ة المنتخبین المحلیبتثمین مواردها

أن قانون البلد�ة  الخدمات المقدمة من طرف البلد�ة ألس�اب إنتخاب�ة من أجل ر�ح أصوات أكثر، رغم

ة فالبد من تحس�سهم �مسؤول�اتهم و توعیتهم �أهم�ة هذه الموارد المحل��منحها السلطة التقدیر�ة في ذلك، 

  التي تساهم في التقلیل من ت�عیتهم للسلطة المر�ز�ة.

و �التالي فإن استقالل�ة البلد�ة تعتمد على إصالح المال�ة المحل�ة، و التي �عتبر إصالح النظام 

  ، ألن تمر�زه في ید الدولة، �عتبر وسیلة تتح�م من خاللها في مال�ة البلد�ة.الحلقة األهم فیها الج�ائي 



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  قــــــــــــــــائمة المراجــــــــــــــع

  

  



 

 
 
 
 

  قــــــــــــــــائمة المراجــــــــــــــــــــع

  

 :النصوص القانون�ة )1

، الصادر �موجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة لسنة  -

 19-08، المعدل و المتمم، �موجب القانون رقم 1996د�سمبر  07المؤرخ في  438-96رقم 

 .2008لسنة  63، الجر�دة الرسم�ة رقم 2008نوفمبر  15المؤرخ في 

، المتضمن القانون البلد�، الجر�دة الرسم�ة رقم 1967یر ینا 18المؤرخ في  24-67األمر رقم  -

 . 1967لسنة  06

، المتضمن قانون الضرائب الم�اشرة و الرسوم 1976د�سمبر  09، المؤرخ في 101-76األمر رقم  -

 .2015، ط�عة 1976، لسنة 102المماثلة المعدل و المتمم، الجر�دة الرسم�ة رقم 

المؤرخ في  24-67، �عدل و یتمم األمر رقم 1981یولیو  04المؤرخ في  09-81القانون رقم  -

 .1981لسنة  27المتضمن القانون البلد�، الجر�دة الرسم�ة رقم  1967ینایر  18

، المتضمن قانون البلد�ة، الجر�دة الرسم�ة رقم 1990أفر�ل  07المؤرخ في  08-90القانون رقم  -

 .1990لسنة  15

، الجر�دة الرسم�ة ، المتعل� �المحاس�ة العموم�ة1990 أوت 15المؤرخ في  21-90القانون رقم  -

 .1990لسنة  35رقم 

، الجر�دة المتضمن قانون األمالك الوطن�ة، 1990د�سمبر  01المؤرخ في  30-90القانون رقم  -

 .1990لسنة  52الرسم�ة رقم 

الجر�دة ، 1991، المتضمن قانون المال�ة لسنة 1990د�سمبر  31المؤرخ في  36-90القانون رقم  -

  .1990لسنة  57الرسم�ة رقم 

، الجر�دة 1992، المتضمن قانون المال�ة لسنة 1991د�سمبر  19المؤرخ في  25-91القانون رقم  -

  .1991لسنة  65الرسم�ة رقم 
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، المتضمن قانون المال�ة لسنة 1993ینایر  19المؤرخ في  01-93المرسوم التشر�عي رقم  -

 .1993لسنة  04، الجر�دة الرسم�ة رقم 1993

لسنة  المتضمن قانون المال�ة، 1993د�سمبر  29في المؤرخ  18-93رقم  المرسوم التشر�عي -

  .1993لسنة  88 ، الجر�دة الرسم�ة رقم1994

، الجر�دة 1995، المتضمن قانون المال�ة لسنة 1994د�سمبر  31المؤرخ في  03-94القانون رقم  -

 .1994لسنة  65الرسم�ة رقم 

، الجر�دة 1996، المتضمن قانون المال�ة لسنة 1995د�سمبر  30المؤرخ في  27-95األمر رقم  -

 .1995لسنة  82الرسم�ة رقم 

، الجر�دة 1997، المتضمن قانون المال�ة لسنة 1996د�سمبر  30المؤرخ في  31-96األمر رقم  -

  .1996لسنة  85الرسم�ة رقم 

، الجر�دة 1998قانون المال�ة لسنة ، المتضمن 1997د�سمبر  31المؤرخ في  02-97القانون رقم  -

  .1997لسنة  89الرسم�ة رقم 

، الجر�دة 2000، المتضمن قانون المال�ة لسنة 1999د�سمبر  23المؤرخ في  11-99القانون رقم  -

 .1999لسنة  92الرسم�ة رقم 

، 2001، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2000د�سمبر  23المؤرخ في  06-2000القانون رقم  -

  .2000لسنة  80الرسم�ة رقم  الجر�دة

، المتضمن قانون المناجم، الجر�دة الرسم�ة رقم 2001یولیو  03المؤرخ في  10-01القانون رقم  -

 .2001لسنة  35

، الجر�دة 2002، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2001د�سمبر  22المؤرخ في  21-01القانون رقم  -

 .2001لسنة  79الرسم�ة رقم 

، الجر�دة 2003المتضمن قانون المال�ة لسنة  2002د�سمبر  24المؤرخ في  11-02القانون رقم  -

 .2002لسنة  86الرسم�ة رقم 
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، الجر�دة 2004، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2003د�سمبر  28المؤرخ في  22-03القانون رقم  -

 .2003لسنة  83الرسم�ة رقم 

، الجر�دة 2005قانون المال�ة لسنة ، المتضمن 2004د�سمبر  29المؤرخ في  21-04القانون رقم  -

  .2004لسنة  85الرسم�ة رقم 

، الجر�دة 2006، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2005د�سمبر  31المؤرخ في  16-05القانون رقم  -

 .2005لسنة  85الرسم�ة رقم 

، الجر�دة 2007، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2006د�سمبر  26المؤرخ في  24-06القانون رقم  -

  .2006لسنة  85لرسم�ة رقم ا

، 2008، المتضمن قانون المال�ة التكمیلي لسنة 2008یولیو سنة  24المؤرخ في  02-08األمر  -

 .2008لسنة  42الجر�دة الرسم�ة رقم 

، الجر�دة 2009، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2008د�سمبر  30المؤرخ في  21-08القانون رقم  -

  .2008لسنة  74الرسم�ة رقم 

، 2009، المتضمن قانون المال�ة التكمیلي لسنة 2009یولیو  22المؤرخ في  01-09األمر رقم  -

 .2009لسنة  44الجر�دة الرسم�ة رقم 

، المتعل� �البلد�ة، الجر�دة الرسم�ة رقم 2011یونیو سنة  22، المؤرخ في 10-11القانون رقم  -

 .2011لسنة  37

لسنة  12، المتعل� �الوال�ة، الجر�دة الرسم�ة رقم 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  -

2012. 

، الجر�دة 2013، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2012د�سمبر  26المؤرخ في  12-12القانون رقم  -

  .2012لسنة  72الرسم�ة العدد 

، الجر�دة 2015، المتضمن قانون المال�ة لسنة 2014د�سمبر  30المؤرخ في  10-14القانون رقم  -

  .2014لسنة  78لرسم�ة العدد ا
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، 2015، المتضمن قانون المال�ة التكمیلي لسنة 2015یولیو  23المؤرخ في  01-15األمر رقم  -

 .2015لسنة  40الجر�دة الرسم�ة العدد 

من إیرادات التسییر،  المتعل� �اإلقتطاع 1967جو�ل�ة  31المؤرخ في  145-67المرسوم رقم  -

  .1967لسنة  17الجر�دة الرسم�ة رقم 

، المتضمن شرو� تسییر و تنفیذ مخططات 1973غشت  09المؤرخ في  136-73المرسوم رقم  -

 .1973لسنة  67البلد�ات الخاصة �التنم�ة، الجر�دة الرسم�ة رقم 

تي تحدد ، ال1986د�سمبر  26المؤرخة في  387-81إلى غا�ة  371-81المراس�م رقم  -

 .52صالح�ات البلد�ة و الوال�ة و اختصاصاتهما في �ل قطاع، الجر�دة الرسم�ة رقم 

�حدد صالح�ات البلد�ة و الوال�ة و  1982ما�  29المؤرخ في  190-82المرسوم رقم  -

  اختصاصاتهما في قطاعي اإلس�ان و التعمیر.

الجماعات المحل�ة ء صندوق ، المتعل� بإنشا1986نوفمبر  04المؤرخ في  266-86المرسوم رقم  -

  .1986لسنة  45المشترك، الجر�دة الرسم�ة رقم 

، المتعل� بنفقات الدولة للتجهیز، 1998جو�ل�ة  13المؤرخ في  227-98المرسوم التنفیذ� رقم  -

 .51المعدل و المتمم، الجر�دة الرسم�ة رقم 

م المرسوم التنفیذ� رقم ، �عدل و یتم2003ینایر  19المؤرخ في  40-03المرسوم التنفیذ� رقم  -

، المتعل� بتنظ�م المصالح الخارج�ة للخز�نة و صالح�اتها 1991فبرایر  23المؤرخ في  91-60

  و عملها.

، المعدل و المتمم، للمرسوم التنفیذ� 2009ما�  02المؤرخ في  148-09المرسوم التنفیذ� رقم  -

  .2009لسنة  26، الجر�دة الرسم�ة رقم 227-98رقم 

، �عدل و یتمم المرسوم التنفیذ� 2009نوفمبر  16المؤرخ في  374-09لتنفیذ� رقم المرسوم ا -

، المتعل� �الرقا�ة السا�قة للنفقات التي یلتزم بها، 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92رقم 

  .2009لسنة  67الجر�دة الرسم�ة رقم 
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ان�ة البلد�ة و مضمونها، ، �حدد میز 2012جو�ل�ة  31المؤرخ في  315-12المرسوم التنفیذ� رقم  -

  .2012لسنة  49الجر�دة الرسم�ة رقم 

، المتضمن إنشاء صندوق التضامن 2014مارس  24المؤرخ في  116-14المرسوم التنفیذ� رقم  -

لسنة  19و الضمان للجماعات المحل�ة و �حدد مهامه و تنظ�مه و سیره، الجر�دة الرسم�ة رقم 

2014    . 

 09، �عدل القرار الوزار� المشترك المؤرخ في 2011مارس  03لمؤرخ في القرار الوزار� المشترك ا -

، �حدد رزنامة تنفیذ الرقا�ة المس�قة للنفقات التي یلتزم بها و المط�قة على میزان�ة 2010ما� 

 البلد�ات.

 المؤلفات )2

 �اللغة العر��ة:  )أ

 2001اإلس�ندر�ة، مصر، ، الدار الجامع�ة، التمو�ل و التنم�ة المحل�ةعبد المطلب عبد الحمید،  -

د�مقراط�ة اإلدارة المحل�ة اللیبرال�ة و اإلشتراك�ة، دیوان المطبوعات محمد جعفر أنس قاسم،  -

  .1985، الجزائر، الجامع�ة

، دار هومة للط�اعة و النشر و التوز�ع، إقتصاد�ات الج�ا�ة و الضرائبمحمد ع�اس محرز�،  -

  .2003الجزائر، 

 ،أسس اإلدارة المحل�ة و تطب�قاتها على نظام البلد�ة و الوال�ة في الجزائر (د.م.ج)مسعود شیهوب،  -

 .1986الجزائر 

 

 �اللغة الفرنس�ة:  )ب

- (P).Bertoni, Finances publiques, librairie Vuibert, 2ème 2dition, paris, 1998. 

- (R).Déchaux, Les garanties constitutionnelles de l’autonomie financière 

locale à l’épreuve des concours financiers étatiques, revue du droit public 

et de la science politique en France et à l’étranger, N° 02 octobre 2010. 

- (L).Duguit, Traité de droit constitutionnel (Théorie générale de l’Etat), 

tome 3, ancienne libraire fontemoing, Paris, 1923. 



 

- 122 - 

 

- (A). Ferguene, Gouvernance locale et développement territorial, le cas des 

pays du sud, éditions Harmattan, Paris, 2004. 

-  (D).Maherzi, Les finances locales en Algérie : caractéristiques et 

problèmes, édition ITCIS, Algérie, 2013. 

- (C).RAHMANI, les finances des communes algériennes, édition 

CASBAH, Algérie, 2009. 

 

  :المذ�راتالرسائل و  )3

اه في ، أطروحة لنیل شهادة الد�تور تمو�ل التنم�ة المحل�ة في الجزائر، واقع و آفاق، خنفر�  خ�ضر -

�ل�ة العلوم اإلقتصاد�ة، العلوم التجار�ة و علوم  -فرع التحلیل اإلقتصاد�-العلوم اإلقتصاد�ة

 .2011-2010، السنة الجامع�ة 3التسییر، جامعة الجزائر

ید� سإش�ال�ة عجز میزان�ة البلد�ات، دراسة تطب�ق�ة لبلد�ات: ج�اللي بن عمار، أحمد بلج�اللي،  -

، مذ�رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم اإلقتصاد�ة في علي مالل، قرطوفة بوال�ة ت�ارت

إطار مدرسة الد�توراه، فرع تسییر المال�ة العامة، �ل�ة العلوم اإلقتصاد�ة و علوم التسییر و العلوم 

 .2010-2009التجار�ة، جامعة أبو ��ر بلقاید، تلمسان، السنة الجامع�ة 

، مذ�رة مقدمة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر نفقات الجماعات المحل�ة، بن دایخة مىسل -

في الحقوق، فرع إدارة و مال�ة، �ل�ة الحقوق بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، السنة الجامع�ة 

2008-2009. 

 ، مذ�رة مقدمة لنیل شهادةاإلستقالل�ة المال�ة للمجموعات المحل�ة في الجزائر، صالحي سهیلة -

الماجستیر في القانون العام، فرع المؤسسات الس�اس�ة و اإلدار�ة في الجزائر، �ل�ة الحقوق و العلوم 

 .2009-2008الس�اس�ة، جامعة منتور� قسنطینة، السنة الجامع�ة 

لیل�ة ح: من خالل دراسة إحصائ�ة ت التنم�ة المحل�ة للبلد�ات الجزائر�ة، صدیني عبد الرحمان -

، مذ�رة مقدمة لنیل شهادة 1999إلى  1995للوضع�ة المال�ة للبلد�ات في الفترة الممتدة من 

الماجستیر في العلوم الس�اس�ة و العالقات الدول�ة، �ل�ة العلوم الس�اس�ة و اإلعالم، جامعة الجزائر 

 .2009بن یوسف بن خدة، 
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تیر ، مذ�رة لنیل شهادة الماجسالذاتي و دعم الدولةمال�ة الوال�ة بین التمو�ل علي بوخالفة �اد�س،  -

، السنة الجامع�ة 1في القانون: فرع الدولة و المؤسسات العموم�ة، �ل�ة الحقوق، جامعة الجزائر

2012-2013.  

رة مقدمة ، مذ�آل�ات تفعیل دور البلد�ة في إدارة التنم�ة المحل�ة في الجزائر، غز�ز محمد الطاهر -

تخصص تحوالت الدولة، �ل�ة الحقوق و العلوم  ،في إطار مدرسة الد�توراه یرلنیل شهادة الماجست

  .2010-2009 ، السنة الجامع�ةورقلة قاصد� مر�اح جامعة الس�اس�ة،

 ،تمو�ل التنم�ة المحل�ة في الجزائر بین مقتض�ات الد�مقراط�ة و اإلنشغاالت المر�ز�ة، فرار�  محمد -

مدرسة الد�توراه، تخصص الدولة و المؤسسات العموم�ة،  مذ�رة لنیل شهادة الماجستیر في إطار

 .2013-2012، السنة الجامع�ة 1جامعة الجزائر

، مذ�رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التنم�ة في إطار الجماعات المحل�ة، سالو�  یوسف -
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  ملخـــــــــــــص

تحتل الج�ا�ة م�انة خاصة ضمن الموارد الذات�ة للبلد�ات، ألنها تش�ل و لمدة طو�لة، المصدر 

  الرئ�سي لتمو�ل نشاطاتها، و مع ذلك، فهي تا�عة إلى حد �عید للسلطة المر�ز�ة، مر�ز إتخاذ القرار.

ها، تقوم تهذه السلطة �صفتها المسؤولة عن التنظ�م، فهي التي تحدد وعاء الضر��ة، تض�� معدال

  بتصفیتها، تضمن تحصیلها و تقرر اإلعفاءات.

  لكن و �ال شك، هناك عدم مساواة في توز�ع هذه الج�ا�ة و في مردودیتها.

الج�ا�ة " المحل�ة "، هي في نفس الوقت جامدة، ثقیلة و معقدة، تعتمد أساسا على ضرائب �طیئة 

  ها.و هو مش�ل األع�اء التي ال مبرر ل  المتزایدة:التطور و بهذا ال تستط�ع ضمان تمو�ل األع�اء البلد�ة 

  �المقابل، فإن الضرائب العائدة للدولة حدیثة و سر�عة التطور، أما البلد�ات فتكتفي �الجزء المت�قي.

ست فهي تراقب عن �ثب نشا� البلد�ات، فالج�ا�ة ل� الدولة تس�طر على الج�ا�ة في مجملها، و بهذا

  سو� " أداة تح�م" لتحدید جرعة الالمر�ز�ة التي تر�د الدولة ضخها.

إن الطب�عة المه�منة للعالقات المال�ة بین الدولة و البلد�ات، تعارض �التالي التطبی� الفعلي 

ر� ضل المر�ز�ة المال�ة، هي المتح�م الحصلإلستقالل�ة المحل�ة التي أص�حت مجرد خ�ال، ألن الدولة و �ف

  �الموارد المال�ة. 

في هذا اإلطار الخان�، فإن البلد�ات قد أفرغت من جوهرها و أص�حت مجرد ت�عة لعمل إدار� 

  مقرر �عیدا عنها.

  �التالي، فالالمر�ز�ة ل�ست سو� ش�ل إلعادة تر�یز سلطة إتخاذ القرار. 

 البلد�ة-الالمر�ز�ة-المحل�ة االستقالل�ة-ل�ةالج�ا�ة المح: الكلمات المفتاح�ة
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La fiscalité occupe une place particulière dans les ressources propres aux

communes, car elle constitue, et pour longtemps encore, la source essentielle de 
financement de leurs activités.

Cependant, elle dépend largement du pouvoir central, centre de décision.

  Maître  de  la  réglementation,  ce  pouvoir  détermine  en  effet  l’assiette  de 
l’impôt,  fixe  son  taux,  le  liquide,  assure  son  recouvrement  et  décide  des 
exonérations.

  Mais une inégalité certaine préside à la répartition et au rendement de cette 
fiscalité.

  La  fiscalité  « locale »,  à  la  fois  rigide,  lourde  et  complexe,  repose 
essentiellement sur des impôts en évolution lente et ne peut de ce fait assurer le

financement  des  charges  communales  sans  cesse croissantes :  c’est  tout  le 
problème des charges indues.

  Par  contre  les  impôts  d’État  sont  modernes  et  évoluent  rapidement.  Les 
communes se contentent d’une part résiduelle.

  L’État  maîtrise  la  fiscalité  dans  son  intégralité.  Il  contrôle  étroitement 
l’action des communes.

  La  fiscalité  n’est  plus  qu’un  « levier  de  commande »  pour  déterminer  la 
dose de décentralisation qu’il veut injecter.

  La nature dominante des rapports financiers entre l’État et les communes 
s’oppose de ce fait à une application effective de l’autonomie locale qui devient

une pure fiction puisque l’État grâce à la centralisation financière est le détenteur 
exclusif des cordons de la bourse.

Dans  ce  cadre  étouffant,  les  communes  se  vident  de  l’essentiel  de  leur

substance et ne sont plus que de simples appendices à une action administrative 
décidée en dehors d’elles.

  La décentralisation n’est  alors  qu’une forme  de  recentrage du pouvoir de 
décision.

Mots clés : la fiscalité locale ; l’autonomie locale; la décentralisation; la 
commune 

 



 

 

 

 

Abstract: 

 

Taxation occupies a particular place in municipality resources, because it 

constitutes and will still constitue for a long time, the essential source of financing 

their activities.  

Nevertheless, it largely depends on the central power or decision center. 

As a master of legislation, this power, in effect, determines the tax bases, 

fixes its rate, assures its recovering and decides its exemption. However, there is 

a certain inequality which presides the repartition and retenu of this taxation. 

The local taxation which is at the same time rigid, heavy and complex 

essentially lays on slow growth taxes and thus cannot assure financing the 

municipality charges continually growing: it is all about included charges. 

On the contrary, state taxes are modern and grow rapidally. Municipalities 

enjoy a residual part. The state controls the taxation in its integrality and presisely 

the municipality actions. Taxation is no more than a ‘remote control’ to determine 

the decentralization doze which the state wants to inject. The dominant nature of 

the financial relations between the state and the municipalities opposes an 

effective application of the local autonomy which becomes a pure fiction since 

the state thanks to financial centralization is the exclusive detainer of the stock 

exchange cords. 

In this frightening framework, the municipalities lose the essence of their 

substance and become mere appendices to an administrative action decided out of 

their capacities. The decentralization is but a form of recentralizing the decision 

power.        

Keys words: The local taxation; local autonomy; decentralization; the 

municipality 




