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 رواه الترمذي (َمْن لْم يْشُكر الن َّاَس َلْم يْشُكر اهلل)

إنطالق ا من هذا الحديث الشريف أتوجه بالشكر و العرف ان إلى األستاذ       
اإلشراف على إخراج هذه المذكرة وعلى نصائحه  على قبوله   ليل أحمدا  الف اضل  

القيمة التي أف ادتني كثيرا في إنجاز هذا العمل المتواضع و الذي أضعه بين  
 .أيدي الجميع

 قراءة هذه في عناء من بدله ما على الموقرين النق اش لجنة أعضاء إلى و
 .القيمة بمقترحاتهم و نصائحهم وإثرائها المتواضعة المذكرة

 :بالشكر و التقديرأتوجه  

 .إلي إدارة جامعة أدرار عامة وإلي إدارة كلية الحقوق و العلوم السياسية خاصة  

.األستاذات قسم الحقوق  إلي جميع األساتذة و  

.إلي الزمالء و الزميالت قسم الحقوق عامة  

.إلي طلبة ماستر ق انون إداري خاصة  

 ك اَد المعّلُم أن يكوَن رسوال                         قُ ْم للمعّلِم َوفِّ ِه التبجي ال
 أعلمَت أشرَف أو أجلَّ من الذي              يبني وينشئُ أنف ساً وعقوال  

 س بحانَك اللهمَّ خ يَر مع ّلٍم                    علَّمَت بالق لِم الق روَن األولى
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 المقدمة
 كافة توفير على اللبنة األساسية في هرم اإلدارة العامة و التي تعمللبلدية ا تعتبر    

 لها يعترف فإنه الدولة في المحلية اإلدارة ألهمية ونتيجة والحاجيات، الضروريات
جزءا ال يتجزأ من الدولة ، أي أنها تابعة لها  لبلديةاو  ،ستقالليةواإل المعنوية بالشخصية

 الدولة توجهات عكستتسير شؤونها و  من تمكنها التيبالرغم من وجود الالمركزية 
 . األقاليم هاته تسيير في ومساعدتها

ولقد تطور مفهوم اإلدارة المحلية من خالل التعاريف التي أعطاها إياها المشرع في 
و  المحلية نشاط اإلدارة رتبطا  و  .10-11القانون الحالي عننصوص القوانين السابقة 

من أجل التخفيف بالعمل التنموي  ةونة األخير آلالبلدية بصفة مباشرة خالل ا خاصة 
تحقيقا  ةدارياإل ةجهز األبصفتها أقرب  ،و تلبية حاجيات المواطنين اإلدارة المركزيةعن 

 .لمبدأ تقريب اإلدارة من المواطن
 والنماذج الهياكل بين من وواحدة للدولة، المركزية ةهيئ خاصة بصفة البلدية وتعد     

 ستراتيجيةاإل ختيارإ و التنمية في دوراتؤدي  ،المحلية الجماعات لتسيير التطبيقية
 وأشكال مظاهر بتعدد تتعدد والتي المواطن، حاجيات لتلبية الكفيلة والنماذج المالئمة
 فضاء ضمن المستدام الوطني التنموي البعد وهو العام سياقها عن تخرج الو  التنمية
 .ومتجدد نظيف بيئي
و  آليات متنوعةتوفير  يتطلب المحلية، التنمية مجال في البلدية مهمة نجاح إن    

 مجال في خاصة المحلية، الشؤون إدارة في ادوره لتعزيز ،ستقرارهاإ ضمنتمتعددة 
نما فقط قتصاديةإ تنمية ليست المحلية التنميةف التنموية، المشاريع تنفيذ  عدة تحوي وا 

 حياة مجاالت جميع في متكاملة وهي ،سياسية و بشرية ،ثقافية جتماعية،إ مجاالت
و  المحلي المجتمع في عملال خلق فرص خالل من جوانبه كل من المحلي المجتمع

 . تشجيع وإدماج الخواص في التنمية المحلية
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الموارد  تضافر خاللها من مكني التي العمليات مجموعة هي المحلية فالتنمية     
 لتحقيق كاف بقدر ذاتي محلي لتمويل المحلية الجماعات تحتاج حيث ،الذاتية المحلية
نجاحها التنمية  بمدى المحلية التنمية تطور مدى يتأثرو  .طردية بينهما فالعالقة ،وا 

 نشاط داز  األخيرة هذه دتاز  فكلما الذاتية، المالية ردهاموا على المحلية اإلدارة عتمادإ
أما البلديات ذات المحدودية في مواردها  والعكس، التنموية بالمشاريع هتمامهاا  و  اإلدارة

دماجها بمختلف أشكالها، الحياة نوعية لتحسين الحكومية الموارد الداخلية تعتمد على  وا 
 التقدم في فعالة مشاركة تشارك لكي بأكملها، الشاملة المستدامة التنمية منظومة في

 نفقات إلى اإلعانات بتوجيه وتدخلها الدولة هيمنة إلى تخضع حيث ،الوطني المستوى على
 الضرائب من ضئيلة نسبة من تستفيد المحلية الجماعات وأن خاصة األخرى، دون معينة
 .المركزية باإلدارة مقارنة المحلي التمويل مصادر من هاما رامصد تمثل التي
 من العديد في يداز مت هتمامإب تحظى التي المواضيع من التنمية موضوع ديع     

 البحوث مستوى علىو  الدول، لمختلف قتصاديةاإل السياسات مستوى على البلدان،
 التنموي الخلل لمعالجة هام ستراتيجيإ كبديل التنمية تقدم حيث واألكاديمية، العلمية
 .عام بشكل ياتالبلد منه تعاني الذي

 .اإلشكالية
إلى أي مدى تساهم البلدية في تحقيق التنمية المحلية؟و هل اآلليات التي أقرها المشرع 

 اآلليات في مجال الهياكل القاعدية؟كفيلة بتمكينها من بعث التنمية ؟ وما طبيعة هذه 
 .أهداف الدراسة

 :تتمثل في
البشرية و القانونية في  ،الوقوف على الدور الذي تلعبه البلدية بكافة وسائلها المادية -

 .كونها تجسد فكرة تقريب اإلدارة من المواطن ،التنمية
 .المتعددة ينات المواطنيالبلدية في تلبية حاج مساهمة -
 .التنمية المحلية آلياتمعرفة مدى فاعلية  -
 .إبراز بعض النماذج التطبيقية للتنميةذكر و  -
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  .منهج الدراسة
 : نظرا لطبيعة الموضوع فقد إعتمدنا على    
المنهج الوصفي من خالل التطرق إلي المفاهيم و التعاريف المتعلقة بالبلدية      

المنهج التحليلي من خالل التطرق إلي تحليل النصوص القانونية  و .المحليةوالتنمية 
 .التي جاء بها المشرع و المتعلقة دور الذي تقوم به البلدية وفقا لآلليات المتاحة لها

  .حدود الدراسة
حسب  خالل هذه الدراسة تناولنا موضوع البلدية حسب القانون الجديد ومن     

 التعديالت التي جاءت في قانون الصفقات العامة و تفويضات المرفق العام و أهم
التي وضعت من  ،الجوانب المتعلق بالدور التنموي و لقد ركزنا على اآلليات المتنوعة

  .أجل تفعيل دورها
 .صعوبات الدراسة

  :هافي إعداده ومن بينقد ال يكاد أي موضوع دراسة من الصعوبات      
 . موضوع التنمية متشعب وواسع ال يمكن حصره في النقاط الواردة في الدراسة -
 .موضوع التنميةفي  الباحثونو  ونالمؤلفوجهة نظر ختالف إ    -
 .موضوع التنمية المحلية متداخل مع عدة مواضيع أخرى   -

  .ات السابقةالدراس
 المحلية الجماعات إدارة موضوع حول عتيقة جديدي بها قامت الدراسة التي :والأ *
 اإلشكالية إلى الباحثة تطرقت الدراسة هذه وفي ،انموذج بسكرة بلدية الجزائر في

 الدراسة هذه ركزت الجزائر؟ حيث في المحلية الجماعات تسيير واقع هو ما  :التالية
 الجماعات إدارة نظام إلى عام بشكل المحلية للجماعات المفاهيمي اإلطار على

 .الجديد والوالية البلدية قانون إصدار حتى ستقاللاإل من الجزائر في المحلية
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 في المحلية التنمية تمويل موضوع حول خيضر خنفري بها قام التيالدراسة  :اثاني* 
 نظام يمثل هل :التالية اإلشكالية الباحث تناول الدراسة هذه وفي ،آفاق و واقع الجزائر
 المثلى اإلستراتجية هي ما تجديده؟ يجب فعاال،أم نظاما الحالي المحلية التنمية تمويل
 المحلية؟ التنمية تمويل نظام تجديد أجل من إتباعها ينبغي التي
 وأهم المحلية التنمية عرف ثم عام بشكل التنمية ماهية على الدراسة في ركز وقد

 .المحلية التنمية مع عالقته بين و المحلي التمويل عرف ذلك بعد ثم مقوماتها،
 في المنتخبة المحلية الشعبية المجالس دور  حول يوبا لعساسي دراسة: ثالثا*  

 المنظمة المنظومة أن القول يمكن مدى أي إلى إشكالية وتضمنت  ،التنمية تحقيق
 على المحلية التنمية تحقيق في تساهم المنتخبة الشعبية المجالس رؤساء لصالحيات

 األقاليم؟ مستوى
 عتبارهمإب المنتخبة الشعبية المجالس رؤساء دور إبراز هو الدراسة من الهدف وكان
 في المستدامة التنمية في أساسيا بعدا عتبارهاا  و  المحلية للمرافق يناإلداري ينالمسير 
 .المواطنين حتياجاتإ تلبية

الفصل األول خاص بماهية البلدية : خطة من فصلين تبعناإ لإلجابة على هذه اإلشكالية

بالعمل التنموي المحلي للبلدية و مصادر  خاصالفصل الثاني  و المحلية، و التنمية

 .كل من الفصلين متفرع إلى مباحث و مطالب و .تمويلها
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التنمية المبحث األول إلى مفهوم البلدية و من خالل هذا الفصل سنتطرق في     
، أما المبحث الثانيفي  إلى مجاالت و أهداف و معوقات التنمية المحلية المحلية و

القانونية و اإلدارية في المبحث األول و إلى في الفصل الثاني نتطرق إلى اآلليات 
اني، بينما المبحث الثالث نتطرق إلى الفنية و المالية في المبحث الث، اآلليات التقنية

  .طريقة تسجيل و إنجاز مشاريع تنموية
 .و التنمية المحلية مفهوم البلدية: المبحث األول

 المتمثلة المحلية اإلدارة على اإلدارية الشؤون تسيير في الجزائري التنظيم عتمدإ     
 الجهاز عتبارهاإب المواطن، من بهالقر  للبلدية واسعا هتماماإ أولى و والبلدية، الوالية في

 لممارسة مكان هي فالبلدية .الدولة في جتماعياإ و إداريا و سياسيا األساسي التنظيمي
 فقد ألهميتها ونظرا اإلدارية، لالمركزية األولى الخلية عتبارهاإب المحلية الديمقراطية

 ميزها تنظمها،كما قوانين لها الدساتير،وأحدث كل في الجزائري المشرع أشارلها
تطور مفهوم البلدية و أهم  المبحث هذا في وسنتناول1 .الخصائص من بمجموعة

صاتها في المطلب األول و تطور مفهوم التنمية المحلية وأهم خصائصها في اإختص
 . المطلب الثاني
 .صاتهااتطور مفهوم البلدية وأهم إختص: المطلب األول

سنتطرق من خالل هذا المطلب إلى التعريف بالبلدية في الفرع األول و إلى تطور   
 .الفرع الثالث إلى أهم إختصاصات البلدية وفيالنظام القانوني لها في الفرع الثاني 

 .تعريف البلدية :الفرع األول
إن نظام اإلدارة المحلية يأخذ أشكال متعددة من دولة ألخرى ويمكن تعريفه     
تلك المناطق المحدودة والتي تمارس نشاطها المحلي بواسطة هيئات منتخبة من :"بأنه

شراف الحكومة المركزية وفي الجزائر فقد تجسد هذا " سكانها المحليين تحت رقابة وا 
دية وهو ما أطلق عليه مصطلح الجماعات المحلية النظام في مستويين هما الوالية والبل

  2.المنتخبة

                                                           
1
 .40، ص 6891شيهوب مسعود، أسس اإلدارة المحلية و تطبيقاتها، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر   
 .14عمان، ص  1446المحلية، دار ميسرة للنشر،عبد الرزاق الشيخلي ، اإلدارة  2
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البلدية هي الجماعة اإلقليمية : " 7691حسب قانون البلدية لسنة  وعرفها المشرع    
وعرفها بموجب المادة  1".جتماعية والثقافية األساسيةقتصادية واإلالسياسية واإلدارية واإل
:  المتعلق بقانون البلدية 7669أفريل  71:المؤرخ في  69/90األولى من القانون رقم 

 ستقاللالبلدية هي الجماعية اإلقليمية األساسية تتمتع بالشخصية المعنوية واإل" 
 ". المالي

 اإلقليمية البلدية هي الجماعات: أن على 1996 دستور من 15 المادة و تنص 
 البلدية"  : األولى في المادة 79-77اإلقليمية كما عرفها في قانون الجماعات  للدولة
 المالية والذمة المعنوية بالشخصية وتتمتع. للدولة القاعدية اإلقليمية الجماعة هي

للبلدية مكانة مهمة في التنظيم اإلداري للدولة الحديثة حيث تتمتع  2."المستقلة
 المواطنة،وتشكل لممارسة ومكان لالمركزية، اإلقليمية ةالقاعد بخصائص عديدة وهي

 الدولة،بصفة مع في تسيير الشؤون العمومية، كما تساهم المواطن مشاركة إطار
جتماعية و الثقافية و األمن و واإل قتصاديةاإل والتنمية اإلقليم وتهيئة إدارة في خاصة

مقاطعة إدارية للدولة مكلفة بضمان البلدية   .للمواطنين المعيشي الحفاظ على اإلطار
و مما سبق ذكره يتجلى لنا الدور األساسي  .السير الحسن للمصالح العمومية البلدية

للتنظيم البلدي في الجزائر وعليه يجب االطالع على ماضي وواقع هذا التنظيم ومن 
 3.أجل ذلك يجب دراسة المراحل التي مر بها 

 
 

 
 

                                                           
 للجمهورية الرسمية الجريدة ، 91/90/1990في والمؤرخ البلدية المتضمن 08 / 90 رقم القانونمن  المادة األولى  1
 .77/90/1990 15 العدد ،جزائريةال
2
 الجريدة ، 2011 جويلية 23 في والمؤرخ البلدية، قانون المتضمن 10 / 11 رقم القانونمن  األولى المادة  

 .1977 جويلية 03 بتاريخ الصادرة ، 37 ئرية،العدداالجز  للجمهورية الرسمية
 

3
 .729ص 1992الجزائر ،دار ريحانة،الوجيز في القانون اإلداري،عمار بوضياف 
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 .(7691/1177)القانوني البلدي تطور النظام : الفرع الثاني
 -7021)بدءا بالمرحلة اإلستعمارية  راحللقد مرة النظام القانوني للبلدية بعدة م    

وسنركز من خالل هذا الفرع على .(77-79قانون ) إلي غاية المرحلة الحالي(7691
 .1977و  7691،7669القانون البلدي لسنة 

 . 9176مرحلة قانون البلدية لسنة  

لقد تميز هذا القانون بالتأثر بنموذجيتين مختلفتين هما النموذج الفرنسي و النموذج     
ختصاص اليوغسالفي و يبدوا التأثر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة إلطالق اإل

ستعماري أما للبلديات و كذا في بعض المسائل التنظيمية األخرى بحكم العامل اإل
سره إلى وحدة المصدر اإليديولوجي النظام  التأثر بالنموذج اليوغسالفي فيعود

عطاء األولوية في مجال التسيير للعمال ا  و  شتراكياإل عتماد نظام الحزب الواحد وا 
 1.ينوالفالح

 .7661مرحلة قانون البلدية لسنة 
 7606لمبادئ وأحكام جديدة أرساها دستور  البلدية هذه المرحلة بخضوعتميزت      

لغاء نظام الحزب الواحدو  التعددية الحزبيةعتماد نظام إوعلى رأسها   ولم يعد في ظل ا 
 .االشتراكي العمل بالنظامهذه المرحلة 

 .1177مرحلة قانون البلدية لسنة 
 قادر غير بأنه وصف والذي 90-69الملغى السابق القانون أنقاض على جاء     
 غير منظومة بأنه" بالقول بلدي مستوى على تحدث التي التوترات كل ستيعابإ على
 ال أحكامه تجعل التي النقائص من الكثير يحمل أنه كما التوترات، تفكيك على قادرة

 والمشاكل ختالالتإلل ال و اإلقليمية، الجماعات ههاباتج التي للتحديات تستجيب
 2.التعددية عن والناجمة الجديدة

 
                                                           

 .961..961ص ،9111الجزائر ،منشورات دحلب  ،التنظيم اإلداري ،ناصر لباد  1

 .114/111،ص 2012األولى، الجزائر الطبعة والتوزيع، للنشر جسور البلدية، قانون شرح بوضياف، عمار  2
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 التحوالت ليساير راوتسيي تنظًيما جديدة رؤية وفق الجديد لقانونا جاء ما في     
 وتكامل المنتخب، لسالمج صالحيات تعزيز مع جتماعية،واإل قتصاديةواإل السياسية

 للقيام اإلقليمية للجماعات يسمح مما بينهما، العالقة تحديد وكذا والدولة، بينه الدور
 الضرورية واألدوات بالوسائل مدِّها خالل من التنمية، في أساسي وفاعل كشريك بدورها
 حل في للمساهمة وأن القانون سيرتقي بها التنموية البرامج تجسيد خاصةبذلك، للقيام

.هتمامهاإ لُب المواطن وجعل بعصرنتها، المعوقات وتذليل اإلشكاالت
1 

 .صات البلديةاأهم إختص: لثالفرع الثا
 ،إختصاصات البلدية متعددة كونها مرتبطة بصفة مباشرة بالمواطن بغية تلبية حاجاته

يمارس كونه رئيس البلدية إال أننا سنركز على بعض اإلختصاصات التي يمارسها 
وهو الذي يسهر على المحافظة على النظام العام ،سلطة الضبط على مستوى البلدية 

 61 إلى 00وهذا ما نصت عليه المواد من ،األمن  الصحة والسكينة ،بعناصره الثالثة
 .1977من قانون البلدية لسنة 

 :العاماألمن 
ماله من المخاطر  سالمةسالمة المواطن و طمأنينة نفسه و  ىلحفاظ عللهدف ي     

ضانات الفيكن العامة و حمايته من الكوارث و التي يمكن أن تلحقه في الطرقات و األما
 .غيرهاو  والزالزل

و تعتبر شرطة المرور مثال أهم من يمارس وظيفة تنظيم الطرقات و السير و الراجلين 
حترام القواعد و القوانين الخاصة بالمرور و الفتات إفي الطريق العام و السهر على 

جانب شرطة المرور إلي  عند توسيع مفهوم األمن العام فيظهر و .الضبط اإلداري
 2.غيرهاو شرطة اآلداب و ( الشرطة العمرانية)مراقبته الشرطة المختصة في العمران و 

 
 
 

                                                           
1
 .114/111،ص 2012األولى، الجزائر الطبعة والتوزيع، للنشر جسور  البلدية، قانون شرح بوضياف، عمار  

 .471و472ص  ،المرجع السابق ،للوالي اإلدارية الضابطة ،يحي محمد  2
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 :السكينة العامة
المظهر الثاني من مظاهر النظام العام و يقصد بها السلطات المختصة في  تعد     

الضبط اإلداري للمحافظة على الهدوء و السكون في الطرق و األماكن العامة في الليل 
حتى ضمان عدم تعرض الغير  ،زمة لذلك الالتخاذ جل اإلجراءات إو النهار و هذا ب

 .لمضايقات في أوقات الراحة و أي أمر قد يزعجهم
  :الصحة العامة

تعتبر الصحة العامة المظهر الثالث للنظام العام و يتمثل موضوعها أساسا في     
لألفراد بخلق جو النظافة العمومية و الصيانة الدورية للنظام السكاني و العمراني 

صحي و مطهر في األماكن العامة و الخاصة و الميادين الخاصة بالعمل وفق 
تعليمات صادر من السلطات المختصة على المستوى المركزي و الالمركزي و حماية 
المستهلك في المطاعم و المقاهي بقوانين ردعية و تحسين الظروف الصحية و 

تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية  و التداوي العالجية للمواطن من وسائل التطعيم
حترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بحفظ الصحة والنظافة إللدولة على 

 : العمومية والسيما في مجاالت
 .صرف المياه المستعملة ومعالجتهاو  توزيع المياه الصالحة للشرب*
 .جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها*
الحفاظ على صحة األغذية واألماكن والمؤسسات و  مكافحة نواقل األمراض المتنقلة*

 .المستقبلة للجمهور، صناعة طرقات البلدية
 1.إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها*
 

 
 
 
 

                                                           

 7669ماجستير جامعة الجزائر ،عملية الموازنة بين أعمال الضبط اإلداري و الحريات العامة  ،سكينة عزوز  1 
 . 27ص 
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تتكفل البلدية في مجال تحسين اإلطار المعيشي للمواطن، وفي حدود إمكانياتها     
والتنظيم المعمول بهما، بتهيئة المساحات الخضراء، ووضع العتاد وطبقا للتشريع 

 1.الحضري وتساهم في صيانة فضاءات الترفيه 
 .اخصائصهمفهوم التنمية المحلية وأهم : المطلب الثاني

و حركة ديناميكية من أحل تحقيق المتطلبات  التنمية المحلية هي عملية مركبة     
شباع الحاجات األساسية للمواطنين و بهذا ليست عفوية بل منظمة و  ،اإلجتماعية وا 

 .مخططة تهدف إلي اإلنتقال من وضع إلي وضع أحسن منه
  :تعريف التنمية: الفرع األول

 عدم مع وثقافية وسياسية واجتماعية اقتصادية جوانب تضم وشاملة معقدة عملية    
 فهي الفرد حياة جوانب جميع تمس التنمية أن أي2 والبيولوجية، النفسية الجوانب إهمال
 بها يقوم التي والمستمرة الجادة التحوالت '' أنها على عرفت كما بالشمولية، تمتاز
 وفق المتاحة اإلمكانيات مع يتوافق بما والفردية الجماعية الحياة ظروف لتحسين البشر
صات اوتهتم التنمية بجميع األفراد والجماعات والتخص،المجتمع في السائد النسق

ث تكون غير متنافرة وال يوالمهارات المختلفة من ناحية تفاعلها مع بعضها البعض بح
ستمرار ويعتبر اإلنسان فاعل لألفضل وتكون قابلة لإل دائما و تسعى .متناقضة

يعتبر جوهر التنمية هو  و هاوليس مجرد مستفيد من منتجات هاومشارك أساسي في
 3.التفكير في المستقبل وفي مصير األجيال القادمة

 
 
 
 

                                                           

 
1
 .27ص ،المرجع السابق،سكينة عزوز  
 .179،ص 1991 لبنان .العربية، الوحدة دراسات مركز ،الجزائرية ،األزمة(وآخرون)الرياشي سليمان  2
 :الجزائر حالة دراسة التطبيق ومعوقات التغيير حتمية بين اإلدارية للتنمية الحديثة مرسي األساليب بن رفيق  3

, 2011،-وزو تيزي –معمري مولود الدولية،جامعة والعالقات السياسية لعلوم فيا ماجستير مذكرة، 1977 2001

 .69ص 
 



ماهية البلدية و التنمية المحلية                               :       الفصل األول  

 

 13 

 .التطور التاريخي لمفهوم التنمية المحلية: الفرع الثاني
إذا كان المفهوم الواسع التنمية يعتبر قديما فإنه كمصطلح يعد حديث النشأة،      

eco- ما يسمى حر قتإ، الذي 7609حيث كان أول ظهور له في نادي روما 
developpement  أما ،كولوجيا في دول الشمال والجنوبقتصاد واإليالتفاعل بين اإل

تغير  إن.الدولية حول التنمية والبيئةفقد أعطي لها تعريف من طرف اللجنة  7601في 
ستيعاب العالقة بين اإلنسان و المحيط إاألسماء يعبر عن تطور مفاهيم العالم و 

وفي عند الجميع  هارسخ مفهومم تت 1.الحياةيعيش فيه و يمارس نشاطات  الذيالحيوي 
أو قمة األرض بالبرازيل، حيث ظهرت عدة جمعيات غير " ريو"،في قمة 7661عام

قليمي وعالمي خاصة في الدول المتقدمة،  حكومية مهتمة بالبيئة ذات بعد وطني، وا 
وقد وافقت عليه كل الدول المشاركة في االتفاقية مما أدى إلى انبثاق ما يسمى بأجندة 

ثم تطورت ،، والسمة األساسية لهذا البرنامج هو اإلهتمام بالتنمية المتواصلة17القرن 
في قيمة جوهنزبورغ  1991رد الطبيعية التنوع البيولوجي في لتشمل الحفاظ على الموا

رئيس دولة وممثلي الحكومات والجمعيات  799التي حضرها أكثر من 
ستخداما إوفي حقيقة األمر تعددت التعريفات لهذا المفهوم لكنها لم تستخدم .والمؤسسات

محافظة على قتصادية والصحيحا في جميع األحوال، وذلك من منطلق أن التنمية اإل
فالتنمية  تسعى لتحسين نوعية حياة اإلنسان ولكن ليس  ،عملية متكاملة البيئة هما

مما على حساب البيئة، وذلك ألن بعض المفاهيم للتنمية  تستنزف الموارد الطبيعية، 
 2.يؤدي إلى فشل عملية التنمية نفسها

 
 
 
 
 

                                                           
1
 .796، ص 1990الوادي ، أسماء مطوري ، الثقافة البيئية الوعي الغائب ، مطبعة مزوار للنشر و التوزيع ،   

 .190، ص 1999،  اإلسكندريةعبد الحميد احمد رشوان ، البيئة و المجتمع ، المكتب الجامعي الحديث ،   2
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 .خصائص التنمية المحلية: الفرع الثالث
و يمكن إجمالها في للتنمية خصائص متعددة  أن خالل التعريفستنبط من ي  

 :الخصائص التالية
إّن أهم خاصية للتنمية هي كونها عملية تهدف إلى تطوير : التطوير والتغيير -أ 

وتغيير حـياة الناس في مجتمـع ما، ولذلك ال يكاد يخلو تعريف من اإلشـارة إلى هذا 
. ، مثل التقدم والرقي والتحسين وغيرهابههأو ما يش العنصر األسـاس في عمـلية التنمية

لكن عملية التطوير والتغيير هذه البد أن يراعى فيها تشخيص لجميع جوانب الحياة  و
 في البلدية و القضاء على أشكال التخلف و السعي قدما لتحقيق حاجيات ومتطلبات

 .األفراد داخل اإلقليم حيث يراد لها النجاح
إّن العملية التنموية وتحقـيق مهمتها الحضـارية ال تتم في يوم وليلة  :ستمراريةاإل -ب

لدى فعملية التنمية ال تتوقف  ،يقصر أو في عشية وضحاها، بل تأخذ زمنًا يطول و
عند تحققها للمتطلبات، بل البد من المحافظة عليها وتحقيق المزيد منها، وبذلك تكون 

ستمرارية للعملية وهذه الديمومة واإل. التنمية عملية مستمرة نحو األحسن فاألحسن
األفراد  بمعنى أنّ  ،التنموية تكون مستغرقة لحياة األفراد والمجتمعات على حّد السواء

أجل التنمية ويحرصون على نقل ذلك لمن يخلفهم  من و طاقاتهم يستنفدون أعمارهم
 . في المجتمع

إّن العملية التنموية ال تقف عند التطوير والتغيير المستمر نحو : الشمولية -ج 
 . هي الشمـولية و  أخرى  ميزة  بل البد أْن يضاف إلى ذلك كّله األحسن فاألحسن، 

مكانياته ل مراعاة تكون هناك في عملية التنمية أنْ  اهقصد بي و قدرات اإلنسان وا 
فهذه الشمولية تعد من خصوصيات التنمية  ،معنويةالمختلفة، سواء أكانت مادية أم 

 .بصفة عامة
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 .و معوقاتها مجاالت و أهداف التنمية المحلية: المبحث الثاني
في المطلب األول و في هذا المبحث سنتطرق إلي المجاالت المتعددة للتنمية     

 .أهدافها في المطلب الثاني أما المطلب الثالث نتطرق إلي معوقاتها
 .مجاالت التنمية المحلية: األولالمطلب 

ال يمكن حصر مجاالت التنمية ألنها متنوعة ومتعددة لذا سنركز على الجوانب      
 :منها والرئيسية المهمةاألساسية 

 .المجال السياسي و اإلقتصادي: الفرع األول
 التي السياسية الثقافة تستهدفرات المتغي من هي مجموعة:السياسية التنمية-7    
حداث حديث نظام إلى حديث غير أو تقليدي نظام من المجتمع نقل إلى تؤدي  وا 
 بنى تأسيس أجل من المبادرة بزمام األخذ على السياسية اإلنسان وقابلية قدرة في تحول
 لحلها والسعي مشكالت، يعرض من ما ستيعابإ على قادرة عصرية قيم وتطوير جديدة

 .جديدة  جتماعيةإ أهداف تحقيق أجل من المستمرة راتالتغي و المطالب مع التكيف و
 مجرد بوصفها حددها التي تلك السياسية للتنمية أعطيت التي التعريفات أوائل من

 التنمية في ترى التيالدراسات  من عدد عليه شتملتإ ما وهذا التغيير، عن البحث
 نجازاإل على عامة قدرة كتسابإل خاللها من الدول والمجتمعات تسعى عملية السياسية
 .وتحسينه

 ويعرفها الشاملة، التنمية أبعاد وأحد الحديثة المفاهيم من السياسية التنمية إن   
 كل وتعبئة بوضوح مشكالتهمإدراك  على الجماهيرقدرات  تنمية بأنها الباحثون
 السياسية الحياة تنظيم أو واقعي، و علمي بشكل المشكالت لحل المتوفرة اإلمكانات
 وتحقيق ناإلنسا كرامة ترامحا  و  ،مقراطيةدي أكثر لتصبح السياسية النظم وتطوير
 قاعدة وتوسيع المؤسسات بناء تتضمن عملية هيفالمجتمع  أبناء بين السياسية المساواة
 1.السياسي راراالستق لتحقيق المسؤولية تولي وترشيد السياسية المشاركة

                                                           

 شهادة لنيل مذكرة،-19112014الجزائر حالة دراسة والتطبيق النظرية بين السياسية التنمية ،بوعكاز حساني  1

ص  1 015الجزائر ،جامعة سعيدة،وتنمية عامة سياسات تخصص ،الدولية والعالقات السياسية العلوم في ماستر
 .71و79
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قتصادي الذي يسعى إلى وهي التي تعنى بالتخطيط اإل: قتصاديةاإل التنمية - 1
تحقيق الزيادة في النمو واإلنتاج وتطوير الوسائل المساعدة لتحسين ذلك وهي تهدف  

قتصادية للمجموعة مخططات يكون الغرض منها تطوير الوضعية اإلإلى وضع 
المحلية سواء كانت في الجانب الصناعي، الزراعي وغيرها، كما تشير إلى الجانب 

وتعرف  ،المادي الذي تعمل الدولة على تنميته، وهي من الركائز األساسية ألي تنمية
نتقال من حالة التخلف إلى اللها اإلقتصادية على أنها العملية التي يتم من خالتنمية اإل

قتصادية، وبالتالي فهي تنصرف حالة التقدم وذلك يقضي إحداث تغيير في الهياكل اإل
لرفع مستوى الدخل  تسعىقتصادية، كما إلى إحداث زيادة الطاقة اإلنتاجية للموارد اإل

 منو رتفاع في متوسط نصيب دخل الفرد، إالقومي بحيث يترتب تباعا على هذا 
مضامينها رفع إنتاجية فروع اإلنتاج القائمة خاصة في دول العالم الثالث كالقطاع 

 1.الزراعي وقطاع الموارد األولية
 .المجال اإلجتماعي و الثقافي: الفرع الثاني

جتماعي تلحق بالبناء إهي عبارة عن عمليات تغيير  :جتماعيةالتنمية اإل-7 
جتماعية لألفراد فهي ليست مجرد تقديم الحاجات اإلجتماعي ووظائفه بغرض إشباع اإل

نما تشتمل على جزأين أساسين هما تغيير األوضاع اإل جتماعية القديمة للخدمات وا 
قامة بناء  لم التي جتماعي جديد تنبثق عنه عالقات جديدة إتعد مسايرة لروح العصر وا 

المطالب وقيم مستحدثة، يسمح لألفراد بتحقيق أكبر قدر ممكن من إشباع 
رتباطها بالعنصر اإلنساني وبالخدمات المتنوعة المقدمة إوعلى الرغم من .والحاجات

هتمام بمشاركة األفراد أصحاب المصلحة فهي تتطلب اإل( تعليم، صحة، سكن) إليهم 
الحقيقية من هذه الخدمات في التفكير واإلعداد لها وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها، أي 

 2.يم خدمات متنوعة لألفرادأنها ليست مجرد تقد

                                                           
 إدارة ماجستير ،تطور مفهوم التنمية السياسية وعالقتها بالتنمية اإلقتصادية ،سالمة عوض النبي عبد طارق  1

 .1970 – 1972ليبيا   ،وتنظيم

 2 https://ar.wikipedia.org/wik جتماعيةاإل تنميةال. 
 

https://ar.wikipedia.org/wik
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 7699مية رسمية في هيأة  األمم المتحدة سنة لقد ظهرت ألول مرة وبطريقة عالو  
وكانت الخطة الخماسية للحكومة الهندية، قد لفتت إليها األنظار بأساليبها وأهدافها سنة 

جتماعية عن طريق أحد هتمام األممي بالتنمية اإل، بدأ اإل7699، ومنذ سنة 7697
الري " جتماعي وقد عرف كل من واإل قتصاديجالسها الدائمة وهو المجلس اإلم

جتماعية على التنمية اإل" VERNER RACAYو فارنررامسي" NILSONنيلسون 
أنها دراسة تهتم بتغيير المجتمع من حيث بنائه، فهي العملية الهادفة التي تؤدي إلى 

قدراتهم على تحمل المسؤولية في مواجهة عتماد بين المواطنين تنمية تنمية الوعي واإل
 :وهي تشتمل على العناصر التالية"مشكالتهم 

جتماعية إنوع من التغيير الذي يستلزم ظهور أدوار وتنظيمات  هو :التغيير البنائي -
ختالفا نوعيا عن األدوار والتنظيمات القائمة في المجتمع ويقتضي هذا إجديدة تختلف 

 .ظواهر والنظم والعالقات السائدة في المجتمعالالتغيير حدوث تحول كبير في 
من أجل خروج المجتمعات النامية من تخلفها البد لها من حدوث  :الدفعة القوية -

لتقدم في أسرع وقت ممكن وتتحقق دفعة قوية للخروج من حالة الركود من أجل إحقاق ا
 .هذه الدفعة القوية عن طريق تعبئة كافة الطاقات واإلمكانيات الموجودة في المجتمع

يقصد بها اإلطار العام أو الخطط العريضة التي ترسمها  :اإلستراتيجية المالئمة -
ائل ستخدام الوسإنتقال من حالة النمو الذاتي، ولكي يتم السياسة التنموية في اإل

ستخداما صحيحا البد أن تكون مزروعة وفقا لخطة جيدة اإلعداد، كما ينبغي أن تقوم إ
 1.على أساس التكامل والتوازن بين رأس المال البشري ورأس المال المادي

 
 
 
 
 

                                                           

 1 https://ar.wikipedia.org/wik المرجع السابق جتماعيةاإل تنميةال. 
 

 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wik
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 وكيفا كما بمقتضاها الثقافة تزيد الذي التقدمي التغيير التنمية هي:  الثقافية التنمية-1

 كل تستوعب التي المنهجية تلك أنها على تعريفها ويمكن وتزدهر وتتطور وتتوسع

 في ممارستها يتم جتماعيةإو فكرية أنشطة التي النهاية في لتحوله المجتمع منتجات

 أساسي عنصر النهاية في تكون بحيث متفاوتة بأساليب األفراد منها ويتفاعل المجتمع

 وظيفية نظر وجهة في تعريفها تحديد يمكن كما جتماعياإل لواقعهم إدراكهم تحديث في

 خالله في تعمل معين ثقافي برنامج بطرح معينة مؤسسات أو مؤسسة قيام أنها بالقول

 إقامة أو دورية ثقافية مجالت إصدار الكتب من سلسلة كإصدار ثقافي نمط تطوير على

 معينة مدارس أو مدرسة تجاهإل وفقا متتالية فنية معارض أو مبرمجة موسيقية حفالت

 عندما وهذه الثقافة مشكلة عن حديثة ثنايا في الثقافية التنمية إلى نبي بن مالك أشار وقد

 إلى باإلضافة معين سلبي ثقافي جتماعيإ إطار في يتخذ موقف أنها على الثقافة عرف

 البيئة نوعية نتيجة هو الذي المتخذ الموقف أو السلوك فعالية فكرة إلى ستناداإل

 عليها يتعين وعليه ثقافاتها تخلف عن ناجم المجتمعات تخلف فإن وبالتالي جتماعيةاإل

 فئات جميع تشمل نأو السلبية رواسبها وتصفية اإليجابي الفعال الثقافي رصيدها تكوين

 بين المستمر التبادل ذلك تحقيق يتم بحيث اليومية حياته وتفصيالت المجتمع وطبقات

 ويحدث األخطاء تجاوز على يعمل والذي حياته أسلوب وبين الفعال الفرد سلوك

 وضمان المجتمع لثقافة مناعة التبادل بذلك ويكون المستمر والثقافي جتماعياإل التعديل

.والمجتمع الفرد بين لتحامواإل التماسك تحقيق خالل من وهذا وبقائها لنموها
1

   

 في للمجتمع بالنسبة فهي ، وأبعادها الثقافة عناصر جميع تتضمن الثقافية التنميةف   

 العالقات صفة عن يعبر أن يجب جتماعيواإل قتصادياإل نموه في معينة لحظة

 على وقابليته الفرد ستقالليةإ درجة تحققت بحيث والمجتمع اإلنسان بين المتبادلة

 حتفاظ بقدرتهاإل مع المجتمع في والمشاركة باآلخرين تصالواإل العالم في التموضع

                                                           

جامعة  12العدد ،نسانية و اإلجتماعيةمجلة العلوم اإل ،تحليلية  دراسة ،الثقافية  التنمية ماهية ،زينب  زموري  1

 .4112الجزائر  ،قاصدي مرباح ورقلة 
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 من تجعل التي والجماعية الفردية القيم من عدد ختيارإ يعني وهذا منه التحرر على

 .الهدف الثقافية التنمية

 .البشري و اإلداري المجال: فرع الثالثال
يعتبر اإلنسان المحور الرئيسي في عملية التنمية، حيث تعتمد  :التنمية البشرية-7

 هاعليه الخطط والبرامج التنموية ألي مجتمع، كما أنه الهدف من التنمية هذا يعني أن
هتمام بالعنصر البشري تتحقق بفضل اإلنسان ومن أجله أيضا ، وذلك لن يكون إال باإل

يرا وتحوال في بعض متغيرات ييضمن تغمن خالل التعليم، التدريب والتأهيل الذي 
 األمم أولت لقدهتمام بالصحة العامة للمجتمع، الحياة مثل التكنولوجيا باإلضافة إلى اإل

 التقرير أصدرت ما عند م 1990عام منذ البشرية التنمية بمفهوم خاصا هتماماإ المتحدة
 البرنامج عن الصادرة البشرية التنمية تقرير في ورد لما وطبقا البشرية، للتنمية األول

 الناس، تار ياخ توسيع عملية " :بأنها تعرف البشرية التنمية فان المتحدة لألمم اإلنمائي
 األساسية الخيارات ولكن الوقت بمرور تتغير أن ويمكن مطلقة، تكون أن يمكن التي

 صحية، مادية حياة الناس يعيش أن :هي البشرية التنمية مستويات جميع على الثالثة
 .الئق معيشة لمستوى الزمة موارد على ويحصلون المعرفة، ويكتسبوا

 تعرف أن يمكن" :التالي التعريف 2002 لعام العربية اإلنسانية التنمية تقرير في ورد  
 اإلنسان يمارس يوم كل ففي ت،ار االخي توسيع عملية بأنها ببساطة اإلنسانية التنمية

 حيث ثقافي، و سياسي وبعضها  جتماعيإ و قتصاديإ بعضها متعددة تار اخي
 نطاق لتوسيع الجهود هذه توجيه ينبغي فإنه التنمية جهود تركيز محور هو اإلنسان

".اإلنسان سعي ميادين جميع في إنسان كل تار اخي
1 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .12ص ،1998أبوطاحون،إدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعية،المكتب الجامعي الحديث،اإلسكندرية، عدلي 
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جتماعي إداري مقصود إإذا كانت التنمية تعرف على أنها تغير  :التنمية اإلدارية - 1
بالمجتمع من الحال الذي هو عليه إلى الحال الذي ينبغي أن يكون عليه، أي نتقال لإل

يهدف إلى إحداث  أنها العملية المرسومة والمقصودة والمخطط لها تخطيطا سليما،
جتماعية، ثقافية أو سياسية وذلك إقتصادية كانت أو إتغيير لتقدم المجتمع بكل أبعاده 

والمقصود بالتنمية اإلدارية هو الوظيفة التنفيذية  في حدود اإلطار العام لخطة الدولة،
ختيار والتدريب، والترقية وتختلف هذه الوظيفة عن حتياجات واإلالمتعلقة بتدبير اإل

وظيفة تنمية العاملين من غير المديرين والتي تعتبر وظيفة معقدة في حد ذاتها 
دارة األ  1.فراديخصص للقيام بها جهاز خاص عادة ما يطلق عليه قسم وا 

 المسؤولين األفراد ومهارات قدرات تحسين بواسطتها يتم التي العملية''أنها على تعرفو 
 ونوعية كمية نقلة إحداث أو إيجابي تغيير عملية'' بأنها تعرف كما المنظمة، إدارة عن
 مظاهر إزالة إلى اإلدارية التنمية ،وتهدف''والعملية الفكرية اإلدارية الجوانب مختلف في

 واضحة خطة على بناءا وتطويرها التنظيمات فعالية تحسين إلى باإلضافة الخلل
 روح بث على القدرة لها فعالة إدارية قيادة بتواجد اإلدارية التنمية ترتبطث حي .ومدروسة
 بالمنظمة العاملين األفراد في يغرس كما ومستوياته التنظيم جوانب في الحيوي النشاط
 األهداف تحقيق إلى تسعى ومترابطة واحدة جماعة بأنهم واإلحساس التكامل روح

 .واالنجازات العطاء من المزيد إلى والتطلع

 في البشرية القدرات وتطوير بتنمية أكثر يرتبط اإلدارية التنمية مفهوم أن كما    
 مهاراتها وزيادة العلمية اإلدارية المؤسسات في والفعالية الكفاءة عنصر لتحقيق اإلدارة

 مستوى رفع و مشاكل من يواجهها ما حل في الطرق هذه استخدام على قدراتها و
 2.يةقتصاداإل التنمية في ما أقصى يحقق بما سلوكها تطوير و أدائها

                                                           
المدرسة  محلية، إدارة فرع 39 الدفعة الرابعة، السنة تخرج مذكرة المحلية، والتنمية البلدي التخطيط بدال، غنية  1

 .1999/1999الوطنية لإلدارة السنة الدراسية 
 مذكرة ،'' جيجل والية حالة دراسة -الجزائر في المحلية اإلدارة تنمية على البشرية الموارد تأثير''بوعكاش، نوال  2

 ،اإلعالم و السياسية العلوم كلية العامة، السياسات رسم :تخصص الدولية العالقات و السياسية العلوم في ماجستير
 .  28 ص ،2010  ، 2الجزائر  جامعة
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 .أهداف التنمية المحلية: المطلب الثاني
 جتماعيةواإل قتصاديةاإل األبعاد وتعدد بالشمولية المحلية للتنمية العام الهدف يتسم     

 : يلي ما في أهمها، تلخيص ويمكن وغيرها والبيئية واإلدارية والسياسية والثقافية
 الدولة على واجب هو كما شعبي مطلب هو  :لألفراد األساسية الحاجات إشباع -

 المجتمع داخل المواطنين بين جتماعيةاإل الفوارق إزالة و أفرادها ستقرارإ لتحقيق
 حدتها، من التخفيف أو توفيرها إلى التنمية وتسعى األساسية حتياجاتهمإ لتلبية المحلي

 حاجيات لتحسيني أساس شرط تعد وكلها والفقر، البطالة، و األمية و األوبئة، نتشارإك
 .أفضل هو لما التطلع إمكانية توفر مع المجتمع داخلو الحقيقية  األساسية األفراد

 الراهن وقتنا في نتشرتإ لقد :لإلنسانية باالنتماء الشعور تأكيد و الذات تحقيق -
 ختالفإ إلى يؤدي شك بال وهذا مادي، نمط ذات المجتمعات مختلف تسود سلوكات
 الرفاه وأضحى آخر، إلى محلي مجتمع من عنها التعبير وأشكال الذات تقدير طبيعة

 المادة لطبيعة وهذا اآلخرين حترامإب الشعور لهذا المحبب الوجه المادي قتصادياإل
 لمجتمعه الفرد يضيفه مما تأتي هاوأن .جتماعيةاإل للمكانة مؤشرا فأصبحت السائدة
 نتماءاإل و عتزازباإل يشعر الذي بالعمل كوني الذات تحقيق لذا والوطني المحلي
 1.لإلنسانية والوالء المحلي للمجتمع

 بين كبير وتفاوت تمييز في النامية البلدان معظم تعيش: داألفرا بين التفاوت تقليل-
 فئة تحواذسإ والثروة الدخل من الفرد نصيب أساسه الذي التفاوت هذا مجتمعاتها أفراد
 برجوازية فئة فتكونت الصغيرة، المحلية المجتمعات إلى تمتد المظاهر وهذه عليها قليلة
 من أغلبية تشعر و التفاوت ينشأ المجتمع، من الكبيرة الشريحة هذه ماأم محلية

 يقلل مما مختلفة، طبقات المجتمع في يولد مما االجتماعية العدالة بعدم المجتمع
 2.جتماعياإل التماسك ونقص المحلية التنمية تدعم التي الفعلية المشاركة

                                                           
 قتصادية،اإل العلوم في دكتوراه أطروحة ،وأفاق واقع الجزائر في المحلية التنمية تمويل خيضر، خنفري  1

 .22 ص ،  1977 ، 2رالجزائ جامعة قتصادي،اإل التحليل فرع
 علم في ماجستير مذكرة تمنراست، لوالية ميدانية دراسة الجتماعيةا وانعكاساتها المحلية بلخير،التنمية محمد  2
 . 2004 الجزائر، جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم كلية والعمل، التنظيم جتماعاإل
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 بلوغ تريد تنمية ألي مهم المادي األساس بناء إن  :للتقدم المادي األساس بناء-
 للهيكل واسعة أساسية قاعدة بناء على تعتمد المستقلة الدول فمعظم الحقيقي التقدم

 المادي األساس بناء خلفية على ترتكز حينما فعلية تكون المحلية فالتنمية اإلنتاجي،
 القاعدة بناء إن.قتصاديةواإل جتماعيةاإل القطاعات لتوسيع الحقيقية نطالقةاإل و للتقدم

 تختار وبعدها الهادفة المحلية للتنمية الطريق بداية إال هي ما اإلنتاجي للهيكل الواسعة
 طبقا المجتمع يأخذها التي جتماعية،اإل و قتصاديةاإل التنمية إلستراتجية تبعا تجاهاإ

 .جتماعيةاإل وحاجاته التنموية ألولوياته
 ألي مهم جد الوطني أو المحلي الدخل سواء الدخل زيادة إن  :المحلي الدخل زيادة -

 أساسها على يتم التي المداخيل تلكل أساسي ومحرك التنمية عصب يعد و تنمية
قامة مشاريع برمجة  توفر بمدى وثيقا رتباطاإ مرتبط المحلي الدخل فإن لذلك خطط وا 
 الدخل في للزيادة أعلى نسبة بتحقيق بدورها تساهم التي والكفاءات األموال رؤوس
 النمو معدل بين حقيقي توازن إليجاد النامية الدول جهود وتسعى المحلي، الحقيقي

 1.المحلي الدخل وزيادة الديموغرافي
 على المحلية التنمية لتنمية،وتعملاك ومطلب هدف هو  :العيشة مستوى من الرفع -

 فزيادة المادية، و البشرية الموارد التنمية خل من المحلي المجتمع أفراد لكافة تحقيقه
 السكانية الزيادة كل هي في الحاصلة التغيرات تصاحب المحلي و القومي الدخل

 مستوى رفع يحققه الذي المناسب المعدل و لتتالءم المواليد في والتحكم وتنظيمها
 المقابل في كان كلما منخفض المعيشة مستوى كان كلما تقتضي والمعادلة المعيشة،

  2.منخفض اآلخر هو المحلي الدخل أو القومي الدخل من الفرد نصيب معدل

 

                                                           
1
 .المرجع السابق بلخير، محمد  

 .مرجع سابق، شيهوب مسعود   2
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 .المحليةمعوقات التنمية : المطلب الثالث
 تنظيمي هو ما فمنها متنوعة و كثيرة فهي المحلية التنمية تعيق لتيا العوامل تتعدد    
 من غيرها و قتصادي،إ األخر البعض و وسياسي جتماعيإ هو ما و وثقافي إداري

 :هاأهم ومن أبعادها، بكافة المستدامة المحلية التنمية تحقيق عن تبعدنا التي المشاكل
 .والتنظيمية اإلدارية المعوقات :الفرع األول

 القرارات، إصدار في الشديد والبطء الروتين وتفشي اإلجراءات تعقد في تتمثل      
 يرى حيث المحليين، للمنتخبين الخاصة المصلحة وسيطرة والسلبية، الالمباالة نتشارا  و 

 المستويات في والقوة للسلطة كبير تركيز هناك أن الصدد هذا في غنيم محمد عثمان
 لتحقيق تسعى التي النخب من الكبيرة األعداد بسبب وذلك واإلقليمية، المحلية

 ذلك إلى أضف ، 1 "الفقيرة السكانية بالشرائح هتماماإل دون فقط، الشخصية مصالحها
 الشاملة، المحلية التنمية مسؤولية تحمل على والقادرة المؤهلة اإلدارية الكفاءات نقص
 بإدارة هتماماإل عدم إلى باألساس يعود والذي المنتخبة المحلية الهيئات في السيما
 التعليمية المكونات وضعف المحلية، التنمية في فعال دور لها التي البشرية الموارد

 الموارد تكوين معه إشكالية يطرح الذي األمر المحلين، المنتخبين لدى والخبراتية
شكالية المحلية البشرية  واألمر المحلية، نتخاباتلإل المرشحين قوائم ختيارإ طرق وا 
 تفرز ما غالبا والذي الكفاءات، في فالنقص واألحزاب، نتخاباتاإل بقانون هنا متعلق
 الشؤون تسيير عن عاجزة نفسها المحلية المجالس تجد أين المحلية نتخاباتاإل عنه

 سياسة وضع في التفكير ينبغي مما الالزمة، الكفاءة و الخبرة نقص بسبب المحلية
 والمستشارين باإلطارات المحلية الجماعات وتزويد المحلين المنتخبين لتكوين مستدامة
  2. المنتخب عمل لتأطير األكفاء

 
 
 

                                                           
 90 ص ، 2005 الثالثة،الطبعة  اإلقليمي، التنموي التخطيط في مقدمة غنيم، محمد عثمان  1

 الجامعة، شباب مؤسسة بشريا، إداريا،ً  ثقافيًا، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيًا، التنمية رشوان، أحمد الحميد عبد حسين 2
 .127 ص 2009 اإلسكندرية،
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تتركز باألخص في الموارد البشرية، سواء اإلدارية أو  اإلداريةال شك أن العوائق  
المنتخبة، فبالنسبة للفئة الثانية أي المنتخبة هي التي تكمن فيها اإلشكال بكثرة كونها 

في ضعف المستوى هذا يتجلى  و للتنمية المحلية عموما، اإلداريةهي من أهم العوائق 
دل به على ضعف المستوى بالنسبة هذا الجانب خير دليل يست والتعليمي للمنتخبين، 

ذوي مستوى  منتخبينلكن تحديات القرن الواحد والعشرين لم تعد تسمح ل .لهذه الفئة
متدني بقيادة سفينة العمل الجماعي، أي نحن بحاجة إلى كفاءات في مجال التدبير 

ة لهم كفاءة وغير  برجال "بجميع المستجدات التي بدأت تعرفها اإلدارة  مالمةالحديث 
 :على المنطقة ومسؤولية عمال بالمثل الفرنسي القائل

"IL faut gérer sa commune comme un père de famille" 
 سوء : ومنها اإلدارية الناحية من المحلية التنمية معوقات أهم شفيق محمد ويذكر   

 الفنية وخاصة ختصاصاتاإل توزيع سوء الحكومي، الجهاز كفاءة وعدم المنظمة إدارة
 الحكومية الوحدات لبعض إدارتها وسوء التنفيذية األداة ضعف القطاعات، بعض في

 إلى أدى مما سلطاتها وضعف اإلدارية الجهات تراخي المحلية، الوحدات وخاصة
 ستخدامإل فعالة سياسات وجود عدم فاحش، بشكل األسعار رتفاعا  و  الفساد رقعة نتشارإ

 المحلي، المجتمع في الفعلية المحلية التنمية الحتياجات طبقا البشرية القوى وتوزيع
 للمجتمع األساسية والحاجات يتماشى بما المحلية التنمية لمشاريع الجيد التخطيط عدم

 الحقيقية الشعبية المشاركة غياب ذاته، حد في التخطيط عراقيل من أن حيث  المحلي،
 الجهوية على واالعتماد 1 عام، بشكل التنموي التخطيط عمليات في والفاعلة

 الكثير انتشار وبالتالي والكفاءة، والتخصص القدرة عن بعيداً  التعيينات في والمحسوبية
 أن الكتاب بعض يرى كما 2 المحلية الشؤون تسيير في والمالية اإلدارية األخطاء من
 بالقرار التنموي المحلي القرار رتباطإ والتنظيمية، اإلدارية المحلية التنمية العراقيل من

 بعض نجد حيث الوالئي، بالقرار يرتبط والذي البلدي التنموي القرار خاصة المركزي،
 ومن الوصية، السلطة قبل من التصديق بعد إال تطبيقها يمكن ال والمداوالت القرارات

                                                           
 .6 ص السابق المرجع غنيم، محمد عثمان   1
2
 .بقا، مرجع س 11/79 قانون من 61 إلى 52 من المواد  
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 يونيو 22 في المؤرخ 79 /77رقم  البلدية قانون من 57 المادة عليه نصت ما ذلك
 الهبات وقبول والحسابات بالميزانيات الخاصة المداوالت  تعد ال حيث ، 2011
 بعد إال نافذة، للبلدية العقارية األمالك عن والتنازل التوأمة، تفاقاتا  و  األجنبية والوصايا
 1. الوصائية بالرقابة  يسمى ما إطار في الوالي، طرف من عليها المصادقة

 :والثقافية االجتماعية المعوقات: الفرع الثاني
 التنمية وجه في تقف التي التحديات أهم بين من الثقافية المعوقات تعتبر      

 نتيجة المحلية، المجتمعات في التنموية المشروعات فشل سبب يكون ما فغالبا المحلية،
 أن ذلك الشباب، أوساط قي خاصة الحضري، التثقيف وضعف المحلي الوعي نقص
 برنامج عبر الحضري، التثقيف المحلية، التنمية في الشباب دور تفعيل وسائل من

 واألستاذ والثانوية والمتوسطة المدرسة في المعلم ثم البيت في األسرة من بدأ مستمر،
 فيه تتضافر برنامج أي اإلعالم، وسائل في واإلعالمي المسجد في واإلمام  الجامعي،

   2. المستدامة المحلية التنمية ثقافة لديه للشباب نموذج لتكوين الجهود جميع
 تحقيق دون وتحول المحلي المجتمع تسود التي جتماعيةاإل العوائق يخص فيما أما    

 جتماعيةإ مشاكل من عنه ينجم وما المحلي السكاني التزايد فنجد فيه، التنمية
 الهشة والطبقات واألمراض البطالة نتشارإك الشباب أوساط في خاصة ، 3 قتصاديةا  و 

 ستثمارلإل توجيهها باألحرى كان لمواجهتها، ضخمة مبالغ تخصيص معه يتعين مما
 العوائق ظل في المحلية التنمية إشكالية يطرح مما التنمية، عملية يحرك الذي المحلي

 والعمل والغذاء والتعليم كالسكن الضرورية العمومية الخدمات توفير قصد جتماعيةاإل
 .الحياة ضروريات من وغيرها والدواء

 
                                                           

 القاهرة، التوزيع، و للنشر الكتاب دار المصري، المجتمع، في التخلف ومشكالت ،التنمية قناوي شادية و حجازي مجدي  1
 .19 ص ، 1987

 األعلى المجلس منشورات والمعاصر،  األصالة بين الشباب التنمية، في الشباب دور تفعيل جيدل، عمار  2
     316 ص ، 2008 مارس 26 و 25 و 24 أيام الجزائر، .في الدولي ملتقى اإلسالمي،

 الحديث الجامعي مصر،المكتب المجتمع، ومشكالت التنمية قضايا في دراسات االجتماعية التنمية ،شفيق محمد  3
 .1999 اإلسكندرية،
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 نجد السياسية المعوقات بين من  :واالقتصادية السياسية المعوقات :الثالثالفرع 
 البلدية الشعبية للمجالس المكونة السياسية التشكيالت مختلف بين الحزبية الصراعات
 مختلف على ينعكس مما المجالس، هذه قرارات على سلبا تؤثر والتي المنتخبة
 وتطلعات طموحات دون المحلي مستوى على التنمية ويجعل التنموية، المشاريع
 والروابط العالقات وسيطرة السليم، الديمقراطي المناخ ضعف أن كما  1.المواطنين
 في التنموية المشاريع برمجة بشأن السياسية القرارات اتخاذ عملية على والقبلية التقليدية

 السياسية لألهداف كمصدر تنموية بإيديولوجية اإليمان عدم المحلية، المجتمعات
 في فتتمثل قتصاديةاإل العوائق يخص وفيما .2المحليين المنتخبين طرف من األساسية
 اإلرادات يخص فيما خاصة الجبائي، والنظام المحلي، المالي التمويل مصادر ضعف
 من بالرغم الدولة، مساهمات على األولى بالدرجة المحلية، الجماعات واعتماد المحلية

 ذلك إلى ضف التنموية، بالمشاريع والقيام والمبادرة قتراحإ حق يمنحها القانون أن
 التحتية البنية وضعف  المحلية المناطق في للتصدير حرة مناطق وجود عدم إشكالية
 الموارد قلة وبالتالي المحلية ستثماراتاإل هروب إلى يؤدي مما المحلي المالي والسوق

 التصديرية الصناعات إقامة تشجيع إلى الحرة المناطق إنشاء يهدف حيث الرأسمالية،
 بمنح وذلك ستثماراتلإل جاذبة الحرة المناطق لجعل الدول تسعى الغرض هذا وألجل

 الفقه ختلفا  و  3 واإلعفاءات والحوافز المزايا من العديد فيها. ستثماريةاإل المشاريع
 تقارير وكذا المقارنة الوطنية القانونية التشريعات تباينت كما قتصاديين،اإل والكتاب
 الدولة أراضي من جزء" بأنها البعض يعرفها وعموما إليها التعرض في الدولية منظمات
 الجمارك قيود من متحررة العالم دول مع وصناعية تجارية بعمليات فيها يسمح
 4.للتصدير الحرة بالمناطق  تسميتها كانت هنا ومن والنقد والتصدير ستيرادواإل

 

                                                           
1
 222 ص ، ذكره سبق مرجع ، لخضر خنفري  

 168 ص ، 1985 الجامعية، المطبوعات ديوان .القريوتي، قاسم محمد ترجمة مقارن، منظور العامة اإلدارة هيدي، فريل  2
3
 البنك رسائل مجلة العربية، الدول المباشر إلى األجنبي االستثمار تنمية سياسات األسرج، المطلب عبد حسين  

 14 ص ، .2005ديسمبر ، 83 العدد الصناعي،

 جامعة االقتصادية، والعلوم الحقوق كلية ،1العدد  الباحث، مجلة الحرة، المناطق عن نظرية دراسة أوسرير، منور  4
 .41 ص ، 003 ورقلة،
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 القطاعات لمختلف والمشاريع البرامج مجموعة في تتمثل الوطنية التنمية كانت إذا    
 يعتبر حيث المحلي، المستوى على للمشاريع العاكسة المرآة هي المحلية التنمية فإن

 األنظمة في حقيقيا وثابتا رتباطاإومرتبط بها  لها، طبيعيا سندا المحلي اإلداري التنظيم
مناسبة  كبيئة البلدية به تقوم الذي الدور خالل من الحقيقية هصور  وتتجسد العالمية
 اإلستراتيجية لتطبيق األخرى، اإلدارية األجهزة المنتخبة وباقي األجهزة فيها تتفاعل
 السياسي النسق ضمن القانوني، إطارها تجد والتي الدولة قبل من المسطرة التنموية

 عدة مظاهر  و أشكال تأخذ ثم ومن أجله من وضعت الذي واإلجتماعي واإلقتصادي
 .بها الخاص والتنظيمي اإلطار القانوني بتنوع تتنوع

 مجموعة تصرفها تحت وضع من بد ال البلدية، مستوى على المحلية التنمية لتحقيق و
 مع عملها ويضبط وجه، أحسن على التنموي بدورها القيام من تمكنها اآلليات نم

 العمل فيا معه والمشتركة الفاعلة والمحلية، المركزية والهيئات اإلدارات من غيرها
 .المحلي التنموي

 .اآلليات القانونية و اآلليات اإلدارية:المبحث األول
 و الغرض لهذااآلليات المستعملة  فاعلية بمدى مرهون المحلية التنمية نجاح إن    

 .وصوال إلى اآلليات المالية من اآلليات القانونية و نطالقاإ بينها فيما التنسيق بضمان
 .القانونية اآلليات:األول لمطلبا

 تبين التي المواضيع أهم من يعتبر البلدية الشعبية المجالس في العمل نظام إن     
 العملي الجانب لنا بينتو  للمجالس، الفعلية الكفاءة إطار في الديمقراطية الممارسة مدى
 التسيير وبمبدأ نتخابباإل البلدية الشعبية المجالس ديمقراطية تتحقق وكما فيها

 1.ةالعام السياسة لرسم الديمقراطي التشاور مستواها على ويتم الجماعي،

 

 
 

                                                           
1
دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية، دراسة حالة البلدية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  شويح بن عثمان،  

 0202/0200جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق و العلوم السياسية،
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 .هيئة مداولة المجلس الشعبي البلدي: الفرع األول
هي الهيئة التي من خاللها يتم اإلقتراح والمصادقة على جميع المشاريع التنموية       

 . (البنية التحتية)الخاصة بالبلدية وفي كل المجاالت كميدان تهيئة الهياكل القاعدية
 أن أي التداولي، النظام بموجب مهامه ممارسة البلدي الشعبي المجلس يتولى     
 تصدر بموجبه الذي القانوني التصرف هي مداوالت، والتي بموجب تكون أعماله كافة

 وتشاور تداول هيئة هو و1.إليها المسندة الصالحيات لمعالجة وتتدخل قراراتها، البلدية
  .البلدية صالحيات ضمن تدخل التي التنظيمية و القرارات المشاريع حول
 دورات ستة بمعدل أي شهرين، كل عادية دورة في البلدي الشعبي المجلس يجتمع    
 عادية دورات غير عقد يمكنه األكثر،كما على أيام خمسة الدورة مدة وتكون سنويا
 علىر تأثي لها جديدة أحداث ظهور أعضائه عند ثلثي أو رئيسه أو الوالي من بطلب
 دورة انعقاد انتظار يحتمل ال بحيث العام المرفق سير أو أو الممتلكات البلدية مالية
 جدول البلدي بتحديد الشعبي المجلس رئيس هنا يقوم و .مقبلة لمعالجتها عادية

 للبلدية العام األمين بحضور وهذا نوابه، ستشارةإ بعد المجلس دورات تاريخ و األعمال
 جدول البلدي رئيس إفتتاح الدورة يعرض وأتناء .المعنيين الدائمة اللجان رؤساء مع

 جدول في إضافية نقاط إدراج يمكن عليه،كما للمصادقة أعضاءه على األعمال
 2.المجلس البلدي أعضاء أحد من أو الرئيس من طلب بناءا على األعمال

  :ما يلي و تتمثل العناصر األساسية للمداولة في
 .المناقشة-1
 .التعبير عن اإلرادة الجماعية للتصويت و خضوع األقلية لألغلبية  -2
لغة العربية ، تسجيل ال )القانونية  واإلجراءات   الشكليات  ببعض اإللتزام  -3

  . (سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليما المداولة في
 3 اإللتزام بمضمون المداولة وعدم الخروج عن ما هو مقرر قانونا -4

                                                           
1
 202،ص 2002 دار وائل للنشر، مصر، علي خطار شطناوي،اإلدارة المحلية 

،المتضمن القانون الداخلي النموذجي  2013 مارس 17 المؤرخ في 102-13من  المرسوم التنفيذي رقم 5 المادة 2
 /17/03المؤرخ في 12للمجلس الشعبي البلدي،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد 

2013. 
3
 2002، الجزائر ،  4بوعات الجامعية بن عكنون ، طالنظام اإلداري ،ديوان المط ،عمار عوابدي ، القانون اإلداري  
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 تاريخ من يوما 21 مرور بعد تنفذ البلدي الشعبيلمجلس ا مداوالت أن العامة القاعدة
 في المتخذة القرارات شرعية يخص فيما بقراره أو برأيه الوالي ليدلي الوالية لدى إيداعها
 هذه وتتمثل و البلدية قانون من 56 المادة عليه نصت ما وهذا وصحتها، المداولة

 في المذكورة المسائل موضوعها يعارض يكون ال التي المداوالت كل في المداوالت
 البطالن ويعد الزمني، القيد إيستيفاء بعد ضمنية مصادقة يعتبر ما هو و ، 57 المادة
 21 خالل أكتشفه متى إثارته في الحق للوالي القانون، بقوة وليس نسبيا الحالة هذه في
 .األجل بعدها هذا ويحصن يوما
 .المداوالت التي تحتاج إلى مصادقة صريحة - 

تتمثل جهة المصادقة في الوالي وموضوع المداولة ينبغي أن يخص فقط      
حداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية، ولقد حمل قانون  الميزانيات والحسابات وا 
البلدية حكما جديدا تتمثل في أن المصادقة الصريحة يجب أن تتم خالل مدة ثالثون 

فإذا لم يصدر الوالي قراره خالل  ية،يوما من تاريخ إيداع محضر المداولة لدى الوال
نقلبت المصادقة الصريحة إلى مصادقة ضمنية وهو ما يعني أن المداولة إهذه المدة 

 1.نتهت مدة شهرإحد الموضوعين المشار إليهما متى ألتنفذ ولو خضعت 

 . المداوالت الباطلة أو الملغاة: ثانيا 
ت المجلس الشعبي البلدي التي تتناول تعتبر المداولة باطلة بحكم القانون مداوال     

المداوالت التي تكون مخالفة لألحكام الدستورية  و كذلك. هختصاصإموضوعا خارج 
المداوالت التي تجرى خارج  وللقوانين والتنظيمات، ثم 9،  3،  2والسيما المواد 

و في هذه الحالة يعلن عن بطالنها .اإلجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي
وهذه األسباب  25بموجب قرار معلل صادر عن الوالي وهذا ما نصت عليه المادة 

 .سوف لنتخرج عن إحدى الحاالت المذكورة
 
 

                                                           
2002، الجزائر ،  2عمار بوضياف ، الوجير في القانون اإلداري ، الجسور للنشر والتوزيع ، ط  

1
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تكون مداوالت المجلس الشعبي البلدي  10-11من قانون البلدية 00طبقا للمادة  و 
 أو الشخصية قابلة لإلبطال إذا كانت تتعارض مصالح أعضاء المجلس بأسمائهم

و  1.كوكالء مع مصالح البلدية أو الرابعة الدرجة إلى فروعهم أو أصولهم أو أزواجهم
تبطل المداولة المذكورة بموجب قرار معلل صادر عن والي الوالية وذلك خالل مدة 

 .شهر من إيداع محضر المداولة لدى الوالية
 قانون فإن الالمركزية لطابعها وتأكيدا  البلدية، به تتمتع الذي القانوني ستقالللإل ونظرا
 التظلم طريق عن المداولة بطالن المتضمن القرار في بالطعن سمح قد البلدية

 يكون قد أو القرار، مصدرة السلطة باعتباره للوالي وجهأ يوالئي إما يكون اإلداري،الذي
 برفع اإلدارية المحاكم أمام قضائياا الطعن أو2 بالداخلية المكلف الوزير إلى رئاسيا
 3.لمن له مصلحة واإلدارية المدنية اإلجراءات لقانون طبقا وهذا اإللغاء دعوى
 .عمل اللجان الدائمة و المؤقتة للمجلس الشعبي البلدي:الثاني الفرع

 أعضائه بين من مؤقتة وأخرى دائمة البلدي لجان الشعبي المجلس يشكل       
بشأنها لرئيس المجلس الشعبي  والمقترحات التوصيات وتقديم معينة، مواضيع لدراسة
 من 31 المادة أجازت مهامه، أداء من البلدي الشعبی المجلس تمكين وبغرض .البلدي

 ال و إختصاصه لمجال التابعة للمسائل دائمة لجان إنشاء ،10- 11قانون البلدية 
 :يلي بما تتعلق التي سيما
 .واإلستثمار المالية و اإلقتصاد -
 .البيئة وحماية والنظافة الصحة  -
 .التقليدية والصناعات والسياحة والتعمير اإلقليم تهيئة -
 البحري والصيد والفالحة الري  -

                                                           
1
 .مرجع سابق،  03/05/2011المؤرخ في  11/10من قانون البلدية  00المادة   

2
 ، 2008 فيفري 25 في والمؤرخ واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون  المتضمن 09 - 08 رقم القانون 01المادة  

 .23 بتاريخ 21 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة
 ، الجزائر ، ( ب،ط)محمد صغير بعلي ، قانون اإلدارة المحلية الجزائرية ، درا العلوم للنشر والتوزيع عنابة  3

2004. 
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 1.الشباب و والرياضية والثقافية جتماعيةاإل الشؤون  -
 الشعبي المجلس أعضاء بأغلبية عليها مصادق مداولة بواسطة اللجان هذه وتحدث
 المجلس على وتعرضه الداخلي نظامها تعد ،كما رئيسه من إقتراح على بناءا البلدي

 من تشكيل من البلدي الشعبي المجلس الجزائري المشرع و لقد مكن 2.عليه للمصادقة
 إختصاصه مجال في يدخل محدد موضوع لدراسة مؤقتةأو  خاصة لجنة أعضاءه بين
 طريق عن الرئيس من إقتراح على بناءاحيث تكون  11/10القانون في بينه كما

 المهمة إنتهاء وتاريخ المداولة موضوع وتحدد أعضاءه بأغلبية عليها مصادق مداولة
 المداولة في صريحة بصفة مهمتها إستكمال أجل من الخاصة للجنة الممنوحة واآلجال
 3.لها المحدثة

من طرف رئيس المجلس الشعبي  تجتمع اللجنة بمقر البلدية بناءا على إستدعاء    
ويوضح باإلستدعاء . البلدي أو من طرف رئيسها بعد أن يفوضه رئيس المجلس بذلك

توجه هذه اإلستدعاءات في  ، كما تاريخ اإلجتماع ومقر وساعة وجدول أشغال اللجنة
غضون أربعة  أيام سابقة ليوم اإلجتماع و في حالة اإلستعجال يمكن تخفيض هذه 

 .واحد المدة ليوم
وتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل شهر كما يخول لها عقد دورة إستثنائية كلما   

إقتضى نشاطها ذالك،  وهذا بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيسها أو 
وتعقد إجتماعات اللجنة  .ثلثي أعضائها بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي

ضائها كما تعتبر نافذة وصحيحة كافة اإلجتماعات التي بحضور األغلبية المطلقة ألع
تعقدها اللجنة مهما كان عدد األعضاء الحاضرين بعد توجيه إستدعاء ثاني بفارق 

وتعقد إجتماعات اللجنة تحت إشراف رئيسها وفي  .خمسة أيام على األقل عن األول
ح من هذا حالة حصول مانع أو غياب الرئيس ينوب عنه عضو من أعضائها بإقترا

كما يصادق على أعمال اللجنة وتتخذ . األخير ويعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي
 .القرارات بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس

                                                           

 
1
 .مرجع سابق 11/10من قانون البلدية رقم  31المادة   
2
 من قانون نفسه  32المادة   

3
 من قانون نفسه 33المادة   
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جتماع تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه إو تصاغ قرارات اللجنة في شكل محاضر 
دي ويوقع أعضاء اللجنة الحاضرين على من طرف رئيس المجلس الشعبي البل

جتماع وتعرض على رئيس المجلس الشعبي البلدي محاضر الجلسات يوم عقد اإل
 1.اللمصادقة عليه

قتراح من إيتولى أمانة اللجنة موظف بالبلدية يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي ب
و يخول للجنة أن تشكل من  .ستخالفه وفق نفس الشروطا  ستبداله و إرئيس اللجنة ويتم 

كما يمكن للجنة أن  .ضطالع ببعض مهام اللجنةبين أعضائها خاليا توكل لهم اإل
تستعين بأي شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا في القيام 

و يمكن للجنة عقد  11/10.2من القانون  30و المادة 13بمهامها وذالك طبقا للمادة 
هتمام بالتنسيق مع اللجان الدائمة أو المؤقتة األخرى لدراسة القضايا ذات اإل إجتماعات
  .المشترك

و في حالة حصول مانع ألحد أعضاء اللجنة يحول دون حضوره يمكن لهذا األخير 
ال يحمل العضو إال وكالة واحدة  ،سمهإحد زمالئه ليقوم مقامه ويصوت بأأن يوكل 

 3.محررة من أجلها فقطوتكون صالحة لتلك المداولة ال
ال يجوز للرئيس أو أحد األعضاء حضور جلسة تتعارض مصالحه وعمل اللجنة سواء 
باسمه الشخصي أو زوجه أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو كوكالء وهذا 

و تعد اللجنة  11/10.4من القانون  00تحت طائلة بطالن الجلسة بمفهوم المادة 
رضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه كما يمكن نظامها الداخلي و تع

تعديله أو إثراؤه بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس اللجنة أو ثلثي 
 .ها النظام للمرة األولىعدأأعضائها ويكون التعديل وفق اإلجراءات التي 

وله في حالة اإلخالل بالنظام إشعار  يتولى رئيس اللجنة ضبط سير إجتماعاتها       
بكل خرق للقانون الخاص باللجنة كما يخول بكل , رئيس المجلس الشعبي البلدي

                                                           
1
 .من مرجع سابق 19و 15, 10المواد من   

2
 .من مرجع سابق 30و 13المواد من   

3
 .من مرجع سابق 24المادة   

4
 .سابق عمرج ،11/10البلدية رقم من قانون  00المادة   
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و في حالة غياب أي . عضو إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي كتابيا بكل خرق
عضو دون عذر مقبول لثالث جلسات متتالية يقصى تلقائيا من اللجنة ويتم تعويضه 

 .قتراح من رئيس المجلس الشعبي البلديإإنتخابه بأغلبية أعضاء المجلس ب بعضو يتم
حترام القانون الداخلي للجنة ومطالب بالسهر على سيرها إكل عضو معني ب     

نضباطية و في حالة اإلخالل بالقواعد اإل .الحسن وكتمان أسرار أشغالها ونتائج عملها
ضد الرئيس أو األعضاء يخول لرئيس  ستعمال أساليب ابتزازإأو سير الجلسة أو 

 :اإلجراءات التالية اللجنة إتخاذ
األمر بمغادرة  –المنع من تناول الكلمة  –سحب الكلمة  –التنبيه  –التذكير بالنظام  -

 .إيقاف أشغال الجلسة-  الجلسة
بعدما يصادق رئيس المجلس الشعبي البلدي على النظام الداخلي للجنة  يصبح ساري  

 1.ل مباشرةالمفعو 
 :المؤقتة وأ اللجان الخاصة

 بمهمة القيام تتولى مؤقتة لجانا أعضائه بين من يشكل أن للمجلس القانون خول      
 تهم التي المسائل لدراسة ومستعجلة طارئة ظروف وجودها تتطلب يحددها المجلس

ختصاصاتها عدد المجلس رئيس ويحدد المحلية، التهيئةك  أشغالها ومدة أعضائها وا 
 2.المجلس من عضو ويترأسها
 طريق عن من رئيس المجلس البلدي، إقتراح على بناء المؤقتة اللجنة تتشكل     

عليها  يصادق لها، الممنوحة واآلجال المهمة وتاريخ نهاية موضوعها، مداولة تحدد
من قانون  (33)و حسب الفقرة الثالثة من المادة . أعضاء المجلس باألغلبية المطلقة

 3.تقريرها لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو أشغالها نتائج اللجنة البلدية، تقدم
 
 

                                                           
1
 .مرجع سابقمن  32/2المادة   

 الطبعة والتوزيع، للنشر والتطبيق،جسور النظرية بين الجزائر في اإلداري بوضياف،التنظيم عمار  2
 .200ص .2010األولى،سنة

3
 .مرجع سابق11/10من قانون البلدية  33المادة   
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 .بالبلدية العمومية لجنة الصفقات عمل:الثالث الفرع
لوسيلة القانون العام فإنها تخضع حينئذ لتنظيم  ستعمالهاإال شك أّن البلدية حين 

الصفقات العمومية سواء عند إبرامها لعقود األشغال أو الخدمات أو التوريد أو عقود 
 لجنة مختصة بدراسة المشاريع التي البلدي الشعبي لسلمجا ينشئ رئيسو  1.الدراسات
 المحتجين المتعهدين طرف المقدمة من الطعون فحص وكذا البلدية، وتعدها تبرمها
 .محددة قانونية آجال للصفقة ، خالل المؤقت المنح على

  La commission communale des marches :للصفقات البلدية اللجنة
 ومشاريع الشروط دفاتر مشاريع على القبلية الرقابة تمارس رقابية، هي هيئة   

 في عليها المنصوص المستويات حدود في البلدية تبرمها ، التيالعمومية الصفقات
 .للصفقة المؤقت المتعلقة بالمنح الطعون دراسة ، والعمومية الصفقات قانون

 للصفقات البلدية اللجنة تشكيل
 :تتشكل اللجنة من

 .رئيسا ممثله أو البلدي الشعبي المجلس رئيس -
 .المتعاقدة المصلحة ممثل -
 .البلدي الشعبي المجلس يمثالن إثنين منتخبين  -
 المراقب : الميزانية مصلحة ممثل ( بالمالية المكلف الوزير عن إثنين ممثلين -

 )البلدية خزينة أمين :المحاسبة مصلحة ، ممثلالمالي
 من وظيفته، بحكم عين من بإستثناء مستخلفوهم، و اللجنة أعضاء تعيين يتم       

 2.بالخدمة المعنية التقنية من المصلحة الصفة بهذه وبأسمائهم إدارتهم قبل
 لفتح الدائمة يتضح عمل لجنة الصفقات العمومية للبلدية من خالل عمل اللجنة

مصير  في الفصل ونقطة الزاوية حجر المرحلة هذه العروض بحيث تعد وتقييم األظرفة
المرسوم  بموجب تدعى كانت والتي لعقدها اإلدارة تسعي العروض  الذي طلب إجراء

                                                           
1
 .2015الجزائر الثالثة، الطبعة والتوزيع، للنشر جسور العمومية، الصفقات تنظيم شرح بوضياف، عمار  

الصفقات العمومية و  تنظيم المتضمن ,10/09/2012في المؤرخ12/245الرئاسي الرسوم من154/ 100 المادة  2
 .20/09/2012الصادرة بتاريخ  2012لسنة 20العدد  الرسمية الجريدة والمتمم المعدل, تفويضات الرفق العام
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 المراحل بجميع العروض طلب إجراء مرور وبعد المناقصة 230 -10الرئاسي المعدل
 .قانونا عنها المنصوص الشروط وفق إعالن من

 لجنة ينشئ أن الداخلية الرقابة إطار في البلدي الشعبي لمجلسا لرئيس يمكن      
 في والمالية األظرفة التقنية بفتح و تقييم العروض التي أصبحت تقوم األظرفة فتح

مشاريع  عمليات إنجاز من لالستفادة المتعهدين جميع بحضور علنية، و واحدة جلسة
 1.العروض إليداع المحدد اليوم في اللجنة هذه وتجتمع البلدية، المخططات

  : األظرفة فتح عند"العروض وتقييم األظرفة فتح لجنة مهام: أوال
 العمومية الصفقات تنظيم المتضمن الجديد الرئاسي من المرسوم 51المادة  تنص

 :التالية المهام على األظرفة فتح عند هذه اللجنة مهام على العام المرفق اتوتفويض
 .العروض تسجيل صحة تثبيت -
 ملفات أظرفة وصول تاريخ ترتيب حسب والمتعهدين المترشحين قائمة تعد -

 .المحتملة والتخفيضات المقترحات ومبالغ محتوى توضيح مع عروضهم أو ترشحهم
 .عرض كل منها يتكون التي الوثائق قائمة تعد  -
 محل تكون ال التي المفتوحة األظرفة وثائق كل على األولى بالحروف توقع -

 .إستكمال طلب
 الحاضرين اللجنة أعضاء جميع يوقعه الذي الجلسة نعقادإ أثناء المحضر تحرر   -

 .اللجنة أعضاء قبل من المقدمة المحتملة التحفظات يتضمن أن يجب والذي
 المتعاقدة المصلحة طريق عن كتابيا قتضاءاإل عند المتعهدين أو المرشحين دعوة -

 غير أو الناقصة بالوثائق عروضهم رفض طائلة تحت التقنية عروضهم ستكمالإ إلى
 من إبتداء عشرة  أيام أقصاه جلأ في التبريرية التقنية المذكرة ستثناءإب المطلوبة الكاملة
 الوثائق كل ستكمالاإل طلب من تستثنى أمر من يكن ومهما األظرفة فتح تاريخ

 2.العروض بتقييم والمتعلقة المتعهد عن الصادرة

                                                           
 .المرجع نفسه,  من قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام 50المادة   1
 .، مرجع سابق12/245من المرسوم الرئاسي رقم  51المادة   2
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 اإلجراء جدوى عدم إعالن المحضر في قتضاءاإل عند المتعاقدة المصلحة على تقترح
 طريق عن وترجع .المرسوم هذا من 40 المادة في عليها الشروط المنصوص حسب

 قتصادييناإل المتعاملين من أصحابها إلى المفتوحة غير األظرفة المتعاقدة المصلحة
 األظرفة فتح يتم 1.المرسوم هذا في عليها المنصوص الشروط حسب قتضاءاإل عند

 تلزم و علنية جلسة في مسبقا إعالمهم يتم الذين المتعهدين بحضور والمالية التقنية
 مؤمن مكان في فتحها غاية إلى المالية األظرفة حتفاظ علىباإل المتعاقدة المصلحة
 . الحاضرين األعضاء عدد كان مهما صحيحة إجتماعاتها وتعد مسؤوليتها وتحت

 من52وتتولى لجنة فتح األظرف  و تقييم العروض حسب ما جاء في نص المادة    
 اتوتفويض العمومية الصفقات تنظيم المتضمن الجديد 12/245الرئاسي المرسوم
بعاد لشروطا لدفتر المطابقة العروض بإنتقاء العروض تقييم مهمة العام المرفق  وا 

 :مرحلتين المطابقة على غير العروض

 الناحية من المقبولة العروض بترتيب العروض تقوم لجنة فتح األظرفة وتقييم     
قصاء التقنية  في عنها المنصوص العالمة من أدنى حد على يحصل لم عرض كل وا 
 العروض على اإلطالع العروض تقييم لجنة المرحلة هذه خالل تتوليو .الشروط دفتر

 طبقا المتعاقد المتعامل لإلختيار وصوال ودراستها المتعهدين من المقترحة المالية
 األحسن العرض معيار أو عادية بخدمات األمر تعليق إن ثمنا األقل العرض لمعيار

للخدمات   التقني الجانب أساس على قائما ختياراإل كان إذا قتصاديةاإل الناحية من
 تبث إذا األولى بالترتيب فائز مترشح رفض في اللجنة هذه تدخل إمكانية إلى إضافة
 2.المنافسة بمبدأ إخالله أو السوق على هيمنته الصفقة منحه على يترتب نهأ للجنة

 
 

                                                           
1
 .من المرسوم نفسه 40المادة   

2
 .مرجع سابق ،12/245المرسوم الرئاسي  52المادة   
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 أنه الرئاسي المرسوم وبموجب التشريعية نصوصه خالل من المشرع أجاز وقد       
 تكلف تقنية لجنة تنشئ أن مسؤوليتها وتحت العروض للجنة فتح األظرفة وتقييم يمكن
 للجنة عمال يحجب ال نهأ إال للجنة التقرير هذا ويحال العروض بتحليل تقرير بإعداد

 بعض وتوضيح تفاصيل تقنية تقديم في فقط يساعدها تقرير بل يعد مهامها أداء في
 الهيئات على الصائبة اآلراء قتراحا  و  العروض تحليل يتم اللجنة هذه وفي ، 1النقاط
 العام للمال الحسن التسيير في يساهم ما وهو مالئمة األكثر العرض بإختيار المعنية
ضفاء  وذلك للصفقة ستحقاقاإ األكثر للعارض العرض إسناد خالل من الشفافية وا 
 وبالتالي الصفقة عمر في مما يزيد إمكانيات األقل العارض يد في توضع إن لتجنب
 .التنمية عملية في التأخر
 : العمومية لجنة الصفقات اختصاصات: ثانيا

 المتعلق 12/245سي ئاالر  المرسوم وفق العمومية الصفقات لجنة تختص      
 :التالية ختصاصاتباإل بالصفقات

 المحلية العمومية والمؤسسات البلدية تبرمها التي بالصفقات البلدية اللجنة تختص   
 12/245سي ئاالر  المرسوم من 153و  139 المادة في الواردة الحدود ضمن

  .العام المرفق اتوتفويض العمومية الصفقات تنظيم المتضمن
دينار       مليون  مائتي يفوق أو مبلغها يساوي التي الصفقات :واللوازم األشغال صفقات

 (دج .200.000.00)
دينار            مليون خمسين عن يفوقأو  مبلغها يساوي التي الصفقات  :الخدمات صفقات

 )دج20.000.000 (
دينار              مليون عشرين يفوق أو مبلغها يساوي التي الصفقات :الدراسات صفقات

 2 .)دج20.000.000 ( 
 

                                                           

 .مرجع نفسه ،12/245المرسوم الرئاسي  100المادة   1
2
 .مرجع نفسه 12/245سي ئاالر  المرسوم من 153و  139 المادة 



و مصادر تمويلها بالبلديةآليات العمل التنموي المحلي                    :الفصل الثاني  
 

 

 39 

 تعدها التي الشروط دفاتر مشاريع بدراسة للصفقات البلدية اللجنة تختصكما     
 تخضعو وصايتها تحت الموضوعة اإلداري الطابع ذات العمومية المؤسسات أو البلدية
المختصة قبل  الصفقات لجنة قبل من للدراسة للمناقصات الشروط دفاتر مشاريع
  :التالية الشروط ضمن ,للمشروع إداري تقدير حسب لمناقصة، إعالنا

أو  وحيدة بحصة عنها المعبر ،تلبيتها الواجب المتعاقدة المصالح حاجات تحدد -
 .صفقة إلبرام إجراء أي في الشروع قبل مسبقا منفصلة بحصص

 مواصفات إلى إستنادا بدقة وكميتها طبيعتها حيث من الحاجات إعداد يجب - 
 1.تقنية

 اإلجمالي المبلغ ، الصفقات لجنة إختصاص حدود لتحديد المتعاقدة المصلحة تضبط
 : ما يلي اإلعتبار بعين وجوبا أخذ مع للحاجات

 .األشغال صفقات يخص فيما الصفقات العملية، نفس ألشغال اإلجمالية القيمة *
 .والخدمات والدراسات اللوازم صفقات يخص فيما الحاجات، تجانس *

 لجنة إختصاص حدود الحسبان ،لتحديد في يؤخذ فإنه الحاجات، تخصيص حالة وفي
 2.الحصص لجميع اإلجمالي مبلغ الصفقات،

 المؤقت المنح عن الناتجة الطعون بدراسة للصفقات البلدية اللجنة أيضا وتختص     
 به قامت الذي اإلختيار على يحتجون الذين المتعهدين طرف من المقدمة للصفقة،
 وفق ، اإلستشارة بعد بالتراضي إجراء أو المناقصة إطار في المتعاقدة المصلحة
 نشر تاريخ منا إبتداء أيام ، عشرة أجل خالل الطعون حيث تقبل.القانونية اآلجال
 :في للصفقة المؤقت المنح إعالن

 .العمومي المتعامل لصفقات الرسمية النشرة -
 و المناقصة إعالن نشر تم التي جهويتين، أو محليتين يوميتين المكتوبة ، الصحافة -

 .المعنية بالمقرات المنح إعالن إلصاق سابقا، أو فيها المؤقت المنح
 لواليةا *

                                                           
1
 .سابق ، مرجع12/245من المرسوم الرئاسي  154المادة   

2
 .سابق مرجع، من قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام 31المادة   
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 .الوالية بلديات كافة *
 .والفالحة، الصناعة، الحرف التجارة غرف *
 1.الوالية في المعنية التقنية مديريةال *

 التاريخ يمدد قانونية راحة يوم أو عطلة يوم مع العاشر اليوم تزامن إذا أنه غير     
 أجل في رأيا للصفقات البلدية للجنة اتصدر  .الموالي العمل يوم إلى الطعن لرفع المحدد
 الرأي هذا ويبلغ المذكورة، أيام عشرة أجل إنقضاء تاريخ من إبتداءا يوما عشرة خمسة

 .الطعن ولصاحب المتعاقدة للمصلحة
 المختصة الصفقات لجنة على الصفقة مشروع يعرض أن ال يمكن الطعن، حالة وفي

المنح المؤقت  إعالن نشر تاريخ من إبتداءا يوما ثالثين أجل إنقضاء بعد لدراسته، إال
  .للصفقة
 .اإلدارية اآلليات: الثاني المطلب

 اإلدارية الوصاية تمارسها التي واإلدارة الرقابة إطار في اآلليات هذه تندرج    
 بتسيير المتعلقة البلدي، الشعبي لمجلسا نشاطات مختلف على لها، التابعة والمصالح

 .المحلية التنمية ترقية و
 .الوالية مجلس: األول الفرع
 للدولة المكلفين الخارجية المصالح الوالي سلطة تحت والية، مجلس يؤسس     

 للمجلس التنظيمي الوجود أعيد وبذلك الوالية مستوى على النشاط قطاعات بمختلف
 :يلي ما في أساسا دوره يتمثل ،"الوالية مجلس" تسمية  تحت التنفيذي

 عليه نصت ما حسب وذلك البلدية تراب في تقع التي المشاريع في الرأي إبداء -
 94/212.2التنفيذي المرسوم  من 26المادة

 يبرز كما.الوالئي الشعبي لمجلسا مداوالت وكذا تهاوتعليما الحكومة قرارات تنفيذ  -
 مستوى على أعضائه من عضو كل به ينفرد الذي الدور خالل من أيضا دور المجلس

 :يلي بما القيام العضو هذا على يتعين حيث نشاطه، قطاع
                                                           

1
 .مرجع سابق 245-12من المرسوم الرئاسي،  02المادة   

وهياكلها،  للوالية العامة اإلدارة ألجهزة ،المحدد 1994جويلية  23في ،المؤرخ212-94رقم التنفيذي المرسوم -  2
   .1994لسنة  44ج العدد  .ج رج
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 .ومراقبتها تقويمها و وتنشيطها إلدارته التابعة المصالح عمل برمجة
 .بها المعمول والتنظيمات القوانين وفق يسيرها التي المرافق تنفيذ على لسهرا  -
 والتقديرات المعنية بالمشاريع والهياكل المصالح مع باالتصال والدراسة اإلعداد  -

 .الوالية في القطاع بتنمية الخاصة
 1.نجازهاإ وينسق التنمية برامج تنفيذ حسن على ختصاصهإ حدود في السهر  -

 .للوالية العامة المفتشية:الثاني الفرع
دائمة  و عامة مهمة لها مباشرة، الوالية لوالي تابعة ومراقبة تفتيش هيئة هي      

 :اآلتي في تتمثل
 قتراحا  و  النقائص تفادي قصد والمؤسسات، واألجهزة الهياكلعمل البلديات و  تقوم  - 

 نوعية ويحسن نتائجها، يضاعف أن شأنه من تدبير وكل الالزمة التصحيحات
 .المواطنين لصالح الخدمات

 .بهما المعمول والتنظيم للتشريع الدائم حتراماإل على تسهر  -
 مخطط إطار في يندرج سنوي برنامج أساس على الوالية في العامة المفتشية تتدخل  -

 يبلغ.أعمالها عن دوري ملخص إعداد عليها يتعين الصفة، هذهول لوالي، يقررها أعمال
 ويرسل مهامهم نتهاءإ عقب موظفوها يحررها التي التفتيش، تقارير شكل في الوالي إلى

 .المحلية الجماعات و الداخلية وزارة إلى دوريا منها ملخص
 يحدد مفتشين، ثالثة أو مفتشان يساعده عام مفتش يسيرها بتسييرها، يتعلق فيما أما 

 المحلية والجماعات الداخليةر وزي و المالية وزير بين مشترك وزاري بقرار عمالها عدد
 2.العمومية بالوظيفة المكلفة والسلطة لمتنوعةا
 
 
 

                                                           
1
المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية  2010يناير  12المؤرخ في  20  -10المرسوم رقم   

 .2010لسنة  04ج العدد  .جاإلستثمارات  و ضبط العقار وتشكيلها سيرها ج ر 
هياكلها،  و للوالية العامة اإلدارة ألجهزة ،المحدد 1994جويلية  23في المؤرخ ،212-94رقم التنفيذي المرسوم  2

 .1994لسنة  44ج العدد  .ج رج
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 .وصاية كهيئة الدائرة:الثالث فرع
والمالي  القانوني ستقاللباإل تمتعها لعدم المعنوية بالشخصية الدائرة تتمتع ال       
 جويلية 25 في المؤرخ 230-90التنفيذي  المرسوم من 05للمادة  وطبقا

 اإلدارة في العليا والوظائف بالمناصب الخاص القانون األساسي ألحكام المحدد1990
 يساعد" 1991 أوت 24 في المؤرخ302-91رقم التنفيذي بالمرسوم المحلية،المعدل

 عمل أو بلدية، عمل الصفة ينشط ههذو  للدولة، ممثال وظيفته في الوالي الدائرة رئيس
 1. )"بلديات عدة أو بلديتين
 :المهام التالية الوالي، سلطة تحت الدائرة رئيس و يتولى

 والتقنية اإلدارية المصالح سير حسن والتنظيمات،وعلى القوانين تطبيق على السهر -
 .بها يتكفل التي
 .ختصاصهإ دائرة البلديات في الوالئي الشعبي لمجلسوا الحكومة قرارات تنفيذ يسهل -
 .أعمالها ينسق التي البلديات في العام بالوضع الوالي يعلم  -
 .نتخابيةاإل العمليات سير حسن على يسهر  -
 األشخاص بتنقل تتعلق التي والرخص به،السندات المعمول للتنظيما طبق يسلم  -

 .ختصاصاتهإ في وتدخل
 .العمومي واألمن العام النظام حفظ على الوالي، رقابة تحت يسهر  -
 :يلي بما القيام مهمة منه وبتفويض الوالي سلطة تحت يتولى كما
 .وتنفيذها للتنمية البلدية المخططات تحضير عمليات وتنسيق تنشيط  -
 يحددها التي الشروط حسب البلدية الشعبية لمجالسا مداوالت على المصادقة - 

 :منها ونذكر القانون
 البلديات بين المشتركة البلدية والهيئات بالبلديات الخاصة والحسابات الميزانيات - 

 .نفسها للدائرة التابعة

                                                           
 القانون األساسي ألحكام المحدد  1990المؤرخ في جويلية   90/230من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة    1

 أوت 24 في المؤرخ91/302رقم التنفيذي بالمرسوم المحلية،المعدل اإلدارة في العليا والوظائف بالمناصب الخاص
1991 . 
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 .سنوات تسع اتهمد تتعدى ال التي اإليجار شروط دفاتر  - 
 .واإلجراءات والمحاضر والصفقات العمومية المناقصات  -
 موجهة تكون ينشطها التي للبلديات جماعية أو فردية، مبادرة كل وتشجيع حث  -

 مخططات وتنفيذ المواطنين إحتياجات تلبية طبيعتها من التي والهياكل الوسائل إلنشاء
  1.المحلي التنمية
 عمل الرقابة المالية: الرابع الفرع
أجل المحافظة على المال العام و حسن اإلنفاق أقر المشرع آليات تقوم بمهمة  من

 :المراقبة و هو ما سنتطرق له فيما يلي
 البلديات مابين خزينة أمين: أوال

 الوزير قبل من قانونا يعين دولة، البلديات موظف بين ما خزينة أمين يعتبر      
 :أدناه المبينة بالعمليات للقيام المكلف

 .النفقات وتنفيذ البلدية إيرادات تحصيل  -
 .وحفظها بها المكلف واألشياء والقيم والسندات األموال حراسة ضمان  -
  2.التحصيل طريق عن العمومية الديون والسندات و إبراء األموال تداول  -

 األمر يصدرها التي اإليرادات تحصيل بسندات التكفل قبل عليه و يتعين       
 بتحصيل واألنظمة القوانين بموجب له مرخص األخير هذا أن من يتحقق أن بالصرف
 اإللغاءات صحة مراقبة المادي الصعيد على عليه يجب ذلك عن وفضال اإليرادات،
 عليه يتعين كما عليها، يتوفر التي الخصم عناصر وكذا والتسويات اإليرادات لسندات

 :يلي مما يتحقق أن نفقة أية قبول قبل
 .بهاالمعمول  واألنظمة للقوانين العملية مطابقة  -
 .له المفوض أو بالصرف األمر صفة  -
 أجالها تسقط لم الديون و أن النفقات تصفية عمليات شرعية  و عتمادات اإل توفر  -
 .معارضة محل انهأ أو

                                                           

 .مرجع سابق ، 1990المؤرخ في جويلية   90/230من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة    1
 

 .المرجع السابق 0991 جويلية 02المؤرخ في  215 -94 رقم المرسوم من 10 المادة   2
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  .بها المعمول واألنظمة القوانين عليها تنص التي المراقبة عمليات تأشيرات  -
 العمومية الصفقات لجنة عضو هو البلديات مابين خزينة فأمين لذلك وباإلضافة

 له ، كماالبلدية تخص التي المالية العمليات كل في بصرف األمر يستشيره للبلدية،
 التنموية للمشاريع المالي التنفيذ عملية للدائرة و يتولى التقنية اللجنة في العضوية صفة
 1.المتوفرة المالية اإلعتمادات وفق

 أو رفض إلى به تؤدي قد البلديات، مابين خزينة أمين بها يقوم التي المراقبة إن    
 الحالة هذه في البلدي، الشعبي لسلمجا رئيس بدفعها أمر التي النفقات دفع تعليق
ذا كتابيا، الرفض يكون النفقة، وأن شرعية مدى على الرفض تبرير يجب  ما الحظ وا 
 هذه وفي التسخيرة، إلى اللجوء يمكنه مؤسس غير النهائي الرفض أن البلدية رئيس
 2. المحاسب مسؤولية محل بالصرف األمر مسؤولية تحل الحالة
 . عمل المراقب المالي: ثانيا

 التي المختلفة، مصالحها و المالية لوزارة تابعة بحته إدارية هو ممثل لهيئة      
 مهام تحمل إدارية بصبغة القانونية نصوصه مختلف في الجزائري المشرع خصها
 اإلدارة بين السجالت و الحسابات و للسندات الدقيق الفحص في أساسا متمثلة مختلفة

 المالية، الرقابة عليها أطلق لذا  3.أنواعها حدأ في الصفقة عليه رست الذي المتعامل و
 السياسات و الخطط تنفيذ أعمال لمتابعة الالزمة العمليات من مجموعة كونها

 مع المناسب، الوقت في معالجتها و نحرافاتاإل على التعرف لقصد الموضوعة
 النفقات هذه في ستعمالاإل سوء و الضياع و ختالساإل من العام المال على المحافظة
 .العمومية

 
 

                                                           
  .سابق مرجع العمومية، بالمحاسبة المتعلق ، 1990 أوت 00المؤرخ  00-92رقم  القانون من 48 و 47 المادتين   1

2
 سابق مرجع العمومية، بالمحاسبة المتعلق ، 1990 أوت 00المؤرخ  00-92رقم  القانون من 48 و 47 المادة   

 وزير عن الصادرة المحاسبة مسك طريقة بتحديد المتعلقة ،0990جويلية 01 فيالمؤرخة   c1 رقم التعليمة   3

 .المالية
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 التالية أشهر 6 قبل و العرض صالحية نهاية قبل يكون األشغال ببدء إن اآلمر     
 بالتأجيل يسمح انه على العمومية الصفقات لجنة طرف من التأشيرة منح تاريخ من
 رقابة أن لمراقب المالي من الرغم على و .المعلومات بعض في نقصان وجود عند

 الموافقة الميزانية تنفيذ عملية في رقابي له دور أن إال العامة النفقات على سابقة
 بغية معينة أجهزة بها تقوم اإلجراءات من هي مجموعة المالية فالمراقبة .للصفقة

 و بدقة إنفاقها مع تحصيلها حسن ضمان و المؤسسات، و الدولة أموال على المحافظة
 .المركزية اإلدارة أقرته ما وفق و فعالية

 245-15 الرئاسي المرسوم من 202 إلى 156 المواد الجزائري المشرع لقد خصص 
 العام المرفق تفويضات و العمومية بالصفقات المتعلق 2015 سبتمبر 16 في

 المواد بموجب الداخلية الرقابة نظم حيث العمومية، الصفقات الرقابة على لموضوع
 و الخارجية، القبلية للرقابة 190 إلى 162 المواد خصص حين في 162 إلى 156
  إلى 191 المواد في طبيعتها عن النظر بصرف الرقابة لعمليات مشتركة أحكام وضع
 1.القانون هذا من  202

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .، مرجع سابق 245-15 الرئاسي المرسوم من 202إلى  120المواد من   1
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 الفنية و المالية ،اآلليات التقنية: المبحث الثاني
 إذمن خالل هذا المبحث سنتطرق إلي اآلليات التي توظفها البلدية في التنمية       

 .خصصنا المطلب األول لآلليات التقنية و الفنية بينما المطلب الثاني لآلليات المالية
 .والفنية التقنية اآلليات :األول المطلب
 رصد المساحات مدى على معلق بالبلدية التنموية المشاريع إنجاز عملية أساس       

وال  البعيد، أو المتوسط القريب، المدى على مبرمجة كانت سواء الستقبالها، الشاغرة
 .والتعمير التهيئة قواعد خالل من إال المساحات هذه طبيعة تعريف يتضح
 .والتعمير للتهيئة الرئيسي المخطط: األولالفرع 
حتالل الفرنسي السيما في عرفت الجزائر فكرة المخططات العمرانية منذ اإل      

 و المخطط" المخطط التوجيهي العام"الذي جاء بفكرة  1914مارس  14القانون 
 01المؤرخ في  29-90لقد أقرّه المشرع الجزائري في القانون ، "التوجيهي للتعمير

 2004أوت  14المؤرخ في  02-04المعدل و المتمم بموجب القانون  1990ديسمبر 
المتضمن قانون التهيئة و التعمير و النصوص التطبيقية له، السيما المرسوم التنفيذي 

إعداد المخطط الذي يحدد إجراءات  1991ماي  24المؤرخ في  155-91رقم 
التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به المعدل و 

 2002.1سبتمبر  10المؤرخ في  315-02المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 
 
 
 
 
 

                                                           
أوت  14المؤرخ في  02-04المعدل و المتمم بموجب القانون  1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90القانون  10المادة  -2-  1

 .المتضمن قانون التهيئة و التعمير 2004
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يعتمد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير بعد إتباع مجموعة من اإلجراءات        
المحدد إلجراءات  1991ماي  24المؤرخ في  91/177التنفيذي رقم  المرسومحددها 

و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي  إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، المعدل
 :و هي على النحو التالي 2002سبتمبر  10المؤرخ في  315-02رقم 
 :إجراء مداولة من قبل المجلس الشعبي البلدي -  1

 يتم إقرار المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير بموجب مداولة من قبل المجلس         
 :تتضمن النقاط التالية التيالشعبي البلدي، 

 التوجيهات التي تحدد الصورة اإلجمالية للتهيئة أو مخطط التنمية بالنسبة إلى تراب  -
 .البلدية المقصود

 .ة العموميةالقائمة المحتملة للتجهيزات ذات الفائد  -
يتم تبليغ المداولة إلى الوالي المختص إقليميا للمصادقة عليها التي تنشر لمدة شهر  و

 . المجالس الشعبية البلدية المعنية كامل بمقر المجلس الشعبي المعني أو
الملف الكامل  ختالفإتختلف الجهة المخولة لها صالحية إصدار هذا القرار ب و

المتضمن كل الوثائق بما فيها المخططات التقنية التي تبين توسع المخطط التوجيهي 
  :للتهيئة و التعمير و ذلك حسب كل الحاالت التالية

 إذا كان اإلقليم المعني  بإنجاز المخطط  التوجيهي للتهيئة و التعمير  يمس الوالي   -
 .والية واحدة

بموجب قرار  (وزير الداخلية)عمير مع وزير جماعات  المحلية  الوزير المكلف بالت  - 
 أقاليم عدة   يمس  التوجيهي للتهيئة و التعمير  إنجاز المخطط  وزاري مشترك إذا كان

 1.ةلواليات مختلف بلديات
   
    

                                                           
المحدد إلجراءات إعداد المخطط التوجيهي  ،1991ماي  24المؤرخ في  177- 91التنفيذي رقم  المرسوم   1

 . 2002سبتمبر  10المؤرخ في  315-02و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  المعدل للتهيئة و التعمير،
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إذا كان المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير المراد إعداده يشمل تراب بلديتين أو  و
بلديات، يمكن لرؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية إسناد مهمة إنجاز هذا عدة 

المخطط إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات، و هذا ما أكده أيضا قانون 
 .البلدية

 .إبالغ بعض المؤسسات و الهيئات العمومية - 2
ر القاضي بإعداد حتى  يتسنى للمؤسسات و الهيئات العمومية اإلطالع على القرا     

المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير من أجل المشاركة، يقوم رئيس المجلس الشعبي 
البلدي بإبالغ كل من رؤساء الغرف التجارية، الغرفة الفالحية، رؤساء المنظمات 
المهنية، رؤساء الجمعيات المحلية كتابيا بالقرار القاضي بإعداد المخطط التوجيهي 

 .ميرللتهيئة و التع
ستشارة التوجيهية لكل اإلدارات العمومية أو أكد قانون التعمير على ضرورة اإل     

المصالح التابعة للدولة و المكلفة على مستوى الوالية بالتعمير، الفالحة، التنظيم 
قتصادي، الري، النقل، األشغال العمومية، المباني و المواقع األثرية و الطبيعية اإل

ت و كل الهيئات و المصالح العمومية المكلفة على مستوى الوالية البريد و المواصال
يوما إبتداءا من تاريخ  12و لهؤالء المرسل إليهم مهلة .  بتوزيع الطاقة، النقل، المياه

نقضاء هذه المهلة يقوم رئيس المجلس إستالمهم الرسالة تعيين ممثليهم، و بعد إ
ه قائمة اإلدارات العمومية و الهيئات و الشعبي البلدي بإصدار قرار إداري يبين في

ستشارتها بشأن مشروع المخطط و ينشر هذا القرار إالمصالح و الجمعيات التي طلب 
لمدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية و يبلغ 

التابعة  لإلدارات العمومية و الهيئات و المصالح العمومية و للجمعيات و المصالح
للدولة على المستوى المحلي و تمنح لها مهلة ستون  يوما إلداع مالحظاتها و أرائها 
حول مشروع هذا المخطط و ذلك بطريقة صحيحة و مكتوبة و إذا لم تجب خالل هذه 

 1.المهلة عدى رأيها بالموافقة
 
 

                                                           
1
 .المرجع السابق 099-90مرسوم تنفيذي رقم  04المادة   
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 : إجراء التحقيق العمومي -3  
يخضع مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير إلى التحقيق العمومي و          

يوما، و يكون ذلك بموجب قرار إداري يتخذ من قبل  00ذلك إبتداء من انقضاء مهلة 
رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية لبيان 

 :ما يلي
 .ستشارةتحديد المكان أو األماكن التي يمكن فيها إجراء اإل -
 .تعيين المفوض المحقق -
 42نطالق مدة التحقيق و تاريخ انتهائه علما أن التحقيق يخضع لمدة إتعيين تاريخ -

 .يوما
 .تحديد كيفيات إجراء التحقيق العمومي -
دة هذا التحقيق العمومي ينشر هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني طوال م 

 1.و تبلغ نسخة منه للوالي المختص إقليميا
يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفتح سجال خاصا مرقما من طرفه و  

عتراضات موقعا من قبل المفوض المحقق يسجل فيه يوما بيوم المالحظات و اإل
يوما يقفل محضر  42مهلة  نقضاءإالمكتوبة المتعلقة بإعداد هذا المخطط، و ب

 12التحقيق بعد توقيعه من قبل المفوض المحقق، حيث يقوم هذا األخير خالل مهلة 
يوما الموالية بإعداد ملف كامل عن التحقيق و النتائج المتوصل إليها و يحوله مباشرة 

 2.إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية
 
 

 

 

 

 

                                                           
 . ، المرجع السابق91/155  من المرسوم التنفيذي 10المادة   1
2
 .المرجع نفسه ،91/155  من المرسوم التنفيذي 11المادة   
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  :مخطط شغل األراضي: الفرع ثاني
يعرف بأنه أداة حديثة للتخطيط المحالي والتسيير الحضري من األدوات التهيئة       

م ، للتحكم في  1990/ 12/ 01المؤرخ في  29/90والتعمير ، ظهر بموجب قانون 
جل ضمان التوعية الحضرية والمعمارية للمدينة من خالل أتسيير المجال ، من 

ستجابة للمشاكل والخيارات، يحتل مكانة في المنظومة التخطيط العمراني في اإل
كما أن له أهمية خاصة بالنسبة للجماعات المحلية، إذ . الجزائر ، ويعتبر أداة قانونية
تخاذ القرارات في تنظيم المجال و يهدف إلى تحقيق ما يعتبر أداة جيدة لالمركزية إل

 :يلي
ية فهو وثيقة رسمية لتنظيم النمو الحضري على مدى تحديد المناطق العمران* 

 .متوسط
 .تحديد استخدام الرئيسي لكل مجال ضمن ما توضحه القوانين* 
 .ستعمال األرضوضع معادلة إل* 
 .شبكات الهياكل األساسيةو  تحديد مخطط شبكة الطرق والمواصالت* 
     .المخصصة للتجهيزاتاألماكن و  تحديد األحياء المهيكلة والتي تخضع للتحديث* 
 .الشوارع والمواقع التي يجب حمايتها و ترميمها أو تجديدها تحديد األحياء و* 
 .تعيين األراضي الفالحية الغابات الواجب حمايتها * 
تحديد  و تحديد مقياس العمران كالمساحات والعلو واألحجام وأنماط البناء* 
 .رتفاقاتاإل

مخطط بمداولة من المجلس الشعبي البلدي وبأغلبية األصوات  وهذا اليتم إعداد       
بمبادرة من رئيس المجلس البلدي وتحت مسؤوليته ، ويعهد بانجازه إلى مكاتب دراسات 
متخصصة ومعتمدة ، وهذا تحت إشراف ومراقبة المصالح البلدية التقنية ومديرية 

نسخة من المداولة إلى الوالي المختص وترسل . التعمير والبناء لوزارة التجهيز التهيئة 
إقليميا للمصادقة عليها إستنادا إلى ملف من مذكرة التقديم ومخطط يعين التراب الذي 

 1.يشمله المخطط ، وينشر قرار المصادقة لمدة شهر في مقر البلدية
                                                           

 .POS  التي حددت موضوع مخطط شغل األراضي 90/29من قانون  31المادة    1
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 :وتتم المداولة من خالل ما يلي
لعامة للمخطط التوجيهي تذكرة بالحدود المرجعية للمخطط وتذكرة بالتوجيهات ا* 

 .للتهيئة والتعمير وتنشر لمدة شهر في البلدية 
 .مشاورة اإلدارات العمومية والمصالح والهيئات بعد المداولة تبعث نسخة للوالي * 
 :تحديد محيط التدخل إذا كان المخطط داخل تراب* 
 .يغطي مجال تابع لبلدية واحدة فان التحديد يكون من طرف الوالي -  
يغطي مجال تابع لعدة بلديات أو واليات فالتحديد يكون من طرف قرار مشترك بين  - 

وزير التعمير ووزير الداخلية والجماعات المحلية، فالمخطط يندرج ضمن التهيئة 
 .العمرانية

جل ضمان التنسيق بين الواليات وحتى ال يتنافى مع مشاريع التهيئة العمرانية أمن     
 :تتم الدراسة عبر حالتين و  .لمخطط الوطني للتهيئةالمبرمجة في إطار ا

إذا كان المخطط يغطي تراب بلدية واحدة فان الهيئة المكلفة بالدراسة هي مكاتب  -1
 .دراسات خاصة

إذا كان مخطط يغطي تراب أكثر من بلديتين فان الهيئة المكلفة بالدراسة هي  - 2
 .مؤسسة عمومية مشتركة

أكبر عدد من المعنيين بالمخطط فان القانون يجبر ويلزم البلدية  شتراكإبعد      
بالمشاورة مع جميع الجمعيات والمصالح المعتمدة وهذا اإلعالم يقوم به رئيس المجلس 
الشعبي البلدي لألشخاص المختصين عن طريق رسالة مضمونة بوصل إستالم لمهلة 

فان الرئيس يعين األشخاص يوم  فإذا لم ترسل المصالح بممثليها للمشاورة  12
 :المعنيين بها وفق قرار إجباري ، وتتمثل الهيئات المعنية بالمشاورة في 

مصالح التعمير، مصالح الفالحة، مصالح الري، مصالح النقل، مصالح السكن 
مصالح المواقع األثرية والطبيعية، مصالح البريد والمواصالت مصالح التنظيم 

 1.ية ورؤساء الغرف التجاريةالجمعيات المحلو  قتصادياإل

                                                           
مايو سنة  82الموافق  4144ذي القعدة عام  41مؤرخ في 91/154من المرسوم 00و02،03،04،02المواد    1

4994. 
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 التنموية المشاريع ستقبالإل العقاري الوعاء :الفرع ثالث
 تخصيص إمكانية مع لفائدتها، العقارية اإلحتياطات في تكوين الحق للبلديات       

 أصبح العقاري التوجيه قانون وبصدور أنه غير التنموية، المشاريع إستقبال منهال جزء
 والتسيير للتنظيم العقارية الوكاالت إختصاص من العقاري الوعاء في التصرف حق

 1.الحضري العقاري
 بإقليم القطاعية المشاريع توطيد وكذا للتنمية، البلدية مخططات إنجاز إن     

 التهيئة قواعد ضمن والمدمج لها المناسب العقاري الوعاء بتوفر البلدية،مرهون
  المطلب ذاهاإليجابي ب التكفل وقصد .الذكر السابقة اإلجراءات وفق وذلك والتعمير،

 المشاريع إلنجاز األراضي ختيارإب مكلفة والية كل مستوى على والئية لجنة إنشاء تم
 المشترك والصندوق للتنمية، البلدية البرامج طرف من الممولة تلك باستثناء ، التنموية

الدائرة وفق  رئيس صالحيات من تبقى والتي البلديات وميزانيات المحلية، للجماعات
 :التالية اإلجرائية

 تابعة عقارية ممتلكات وضع في المتمثلة اإلدارية العملية هو و :التخصيص 1-
 بأحكام وعمال. للدولة عمومية مؤسسة أو هيئة، تصرف تحت للدولة الخاصة لألمالك
 ،المحدد 1991 نوفمبر 23المؤرخ في  424-91 رقم التنفيذي المرسوم من 03 المادة
 فإن ذلك كيفيات وضبط وتسييرها، للدولة التابعة والعامة الخاصة األمالك إدارة لشروط

 وطنية، بمؤسسات األمر تعلق إذا بالمالية المكلف الوزير من بقرار يثبت التخصيص
 الجماعات أو الوطني ختصاصاإل ذات للدولة تابعة عمومية مؤسسات أو وزارات أو

ذا .اإلقليمية  والهيئات والمؤسسات مركزةتالم غير الدولة بمصالح األمر تعلق وا 
 هو الوالي فإن ، الوالية في الموجود المحلي اإلختصاص ذات للدولة العمومية
  2.القرار تخاذإب المختص

 

                                                           
1
 1990لسنة  49،المتعلق بالتوجيه العقاري،ج رج ج العدد01/00/0992المؤرخ في 22-00قانون   

 األمالك إدارة لشروط المحدد ، 1991نوفمبر 23المؤرخ في  424-91 رقم التنفيذي المرسوم من 03 المادة  2
 .وتسييرها للدولة التابعة والعامة الخاصة
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 للدولة الخاصة لألمالك تابعة بممتلكات ألمر تعلقا إذا مجانا التخصيص و يكون    
 ويكون البلدية، أو للوالية التابعة المصالح أو الخاصة مصالحها حتياجاتإ أجل من

 جماعية حاجات لفائدة عمومية جماعة به تقوم عندما مالي، بمقابل التخصيص
 .أخرى عمومية

 للدولة الخاصة لألمالك تابعة عقارية ممتلكات ملكية تحويل عملية هو و :التنازل -2
 التابعة العقارية الممتلكات بيع أن العامة والقاعدة 1.التجارية قيمتها عن يقل ال بثمن

 المختص الوالي من إذن بعد المزاد العلني طريق عن يتم للدولة الخاصة لألمالك
 يجب هذه التنازل عملية أن غير الدولة ألمالك الوالئي المدير رأي علىا بناء إقليميا

 الجماعة حاجيات عنها المتنازل الممتلكات مساحة تتعدى ال بحيث مبررة تكون أن
 صاحبة الهيئة تتولى بحيث لها، المتنازل العمومية المؤسسة أو الهيئة أو المحلية
 يترأسها التي للوالية التقنية اللجنة لدى وتقني إداري ملف إعداد التنموي المشروع
 تخذت اإلدارة المركزيةإ عملية التنازل، ضبط وقصد .فيه والبت الملف لدراسة الوالي،
مكانية األرضية المساحات إستعمال في األولوية تراعي اإلجراءات من جملة  اللجوء وا 
 إعطاء تم أنه حتى للتنمية، العمومية إنجاز البرامج عند الفالحية األراضي إقتطاع إلى

 العمومية البرامج تحويل على ذلك ممكنا، كان كلما الوالة، للسادة الالزمة التعليمات
 مع للتعمير قابلة أراضي على تتوفر أخرى بلديات إلى لمسؤوليتهم تخضع التي للتنمية

 المشاريع لرسم العقاري الوعاء توفر عدم حالة في التالي، األولويات و الترتيب حترامإ
 :التنموية

 المعني المشروع وتحويل.عتباراإل بعين مأخوذة غير للتعمير قابلة أرض إلى اللجوء -
 .أخرى منطقة في للتعمير قابلة أرض إلى
 و الضروري اللجوءمتوسطة أو  ضعيفة، مردودية ذات زراعية مساحة إلى اللجوء -

 2 .عاليةو  جيدة قدرات ذات زراعية مساحة إلى المبرر

                                                           
1
مديرية  وزارة المالية،المديرية العامة لألمالك الوطنية، ، 1998 أوت 22المؤرخة في  03439مذكرة رقم  

 عمليات األمالك الوطنية والعقارية،المتضمنة العمليات التقليدية ألمالك الدولة،الترخيص المسبق
2
 .مرجع سابق 1991 نوفمبر 23المؤرخ في 151 -90المرسوم ا لتنفيذي  
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 من الزراعية المساحات من قتطاعاإل طلب إلى اللجوء حالة في الوالة، على يتعين ما  
 و الفالحة وزير السيد إلى الموجه الطلب إرفاق تنموي، عمومي مشروع إنجاز أجل

 ذات المشاريع بإنجاز التكفل يخص فيما أما .لذلك الالزمة بالتبريرات الريفية التنمية
 ابهالخاص  العقار تنظيم عملية والئية، تتولى لجنة إنشاء تم فقد ستثماري،اإل الطابع 

 1.المعنية البلدية الشعبية المجالس رؤساء أعضائها بين من
 :اآلليات المالية:الثاني المطلب

هما الموارد المحلية الذاتية : تنقسم موارد تمويل اإلدارة المحلية إلى قسمين رئيسيين
والموارد المحلية الخارجية، فالموارد الذاتية هي تلك الناتجة عن الضرائب والرسوم 

لخاصة المحلية األصلية والمضافة على الضرائب والرسوم القومية إضافة إلى الموارد ا
 .والناتجة عن تشغيل واستثمار المرافق المحلية المختلفة

أما الموارد الخارجية فهي الناتجة عن المساعدات المالية التي تقدمها الدولة لوحداتها 
 :المحلية لدعم ميزانياتها ، وستظهر هذه الموارد بالشكل التالي

 :  الموارد المحلية الذاتية: الفرع األول

الموارد الذاتية للبلدية إلى مجموعة من الموارد الفرعية والتي تعتمد عليها ذاتيا  تنقسم
في تهيئة الهياكل القاعدية، هذه الموارد تختلف في تنوعها ومقدارها من بلدية إلى 

 :أخرى بحكم اإلمكانيات المالية المتوفرة لديها، على أن أهم هذه الموارد هي
 : الضريبة المحلية-أ

الضريبة العامة بأنها فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى  تعرف
الهيئات العامة المحلية بصورة نهائية مساهمة منه في التكاليف واألعباء دون أن يعود 

 2.عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة

                                                           
اضي ،الوزير األول للحكومة الجزائرية ،المتعلقة باقتطاع األر 2010أفريل 19المؤرخة في 01التعليمة رقم  1

 .الفالحية لحاجيات أساسية مرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية
سوزي عدلي ناشد، المالية العامة النفقات العامة، اإليرادات العامة، الميزانية العامة ، بيروت، منشورات الحلبي   2

 .441، ص 8002الحقوقية، 
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 أما الضرائب المحلية فهي كل فريضة مالية تتقاضاها الهيئات المحلية على سبيل
اإللزام في نطاق الوحدة اإلدارية التي تمثلها دون مقابل معين بقصد تحقيق منفعة 

  .عامة
و بالتالي يتضح أن الضريبة المحلية تدفع في نطاق الوحدة المحلية إلى المجالس 
المحلية من قبل أفراد الوحدة المحلية أو المجتمع المحلي على عكس الضريبة العامة 

العامة للدولة من قبل جميع مواطني وأفراد الدولة مساهمة في  التي تدفع إلى الهيئات
وبهذا فإن مواصفات الضريبة المحلية تتلخص في ضرورة أن تتحقق  .األعباء العامة

القواعد العامة للضريبة التي من أهمها تحقيق العدالة والمساواة في التضحية باإلضافة 
ية لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط إلى محلية الوعاء وسهولة تقدير الضريبة المحل

   1.مشروعاتها ووضع موازناتها تبعا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقدرة لها

 :الرسوم المحلية-ب
يتم تحصيل الرسوم المحلية مقابل خدمات تؤديها اإلدارة المحلية للمواطنين حيث       

وتشكل حصيلة هذه الرسوم موارد عامة تعود بالنفع والفائدة على دافعي هذه الرسوم، 
    2.لإلدارات المحلية

رسوم محلية عامة وهي رسوم : للوحدات المحلية حق تحصيل نوعين من الرسوم
ورسوم ذات طابع محلي وتفرض بقرارات  تفرض بقوانين وقرارات وزارية وليست محلية،

 .محلية يصدرها المجلس الشعبي المحلي ويوافق عليها مجلس الوزراء
ويتمثل النوع األول في رسوم التراخيص للمحال الصناعية والتجارية والعامة ورسوم 
التفتيش المقررة عليها ورسوم النظافة، أما النوع الثاني فيتمثل في حصيلة رسومات 

 .الرمل ومختلف األحجار ورسومات استهالك المياه والكهرباء والغازمبيعات 

 :إيرادات األمالك العامة للهيئات المحلية-ج
يوجد أنواع من اإليرادات التي تتولد منها أمالك الهيئات العامة مثل اإليجارات التي    

تحصل عن طريق تقويم خدمة السكن لمحدودي الدخل في شكل إقامة أو تشييد 

                                                           
 .88ص، 8004اإلسكندرية الدار الجامعية،  المحلية،عبد المطلب عبد الحميد، التمويل المحلي والتنمية   1
 .14، ص 4999دار المحمدية العامة،  ،الجزائر. حسين صغير، دروس في المالية و المحاسبة العمومية  2
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كن أو تأجيرها بإيجارات مالئمة لمحدودي الدخل فأصبحت بذلك هذه اإليجارات مسا
سواء أكانت ناتجة عن تأجير المرافق العامة المحلية أو تشغيلها  .موردا هاما للمحليات

أو إدارتها مباشرة لقاء أثمان محدودة تعود على المجالس المحلية لدى البنوك أو 
 .قروضالمقدمة لبعض الهيئات المحلية ك

 :  الموارد المالية الخارجية: الفرع الثاني

اإلداري  ستقاللإن التأكيد على أهمية الموارد المالية المحلية في دعم اإل      
للمحليات ال يعني تغطية كافة نفقات مشروعات التنمية المحلية من الموارد الذاتية ألن 
ذلك قد يبطئ من معدالت التنمية المطلوبة ولذلك فإنه يتم اللجوء إلى الموارد المالية 

 .الخارجية

 :   اإلعانات الحكومية-أ

الهيئات العمومية والوحدات غالبا ما تضطر الدولة إلى منح مساعدات مالية إلى     
المحلية والهيئات الخاصة، وفي بعض األحيان بدون أن تحصل الدولة على مقابل أي 

وتسمى هذه . بدون أن تلزم المستفيدين برد هذه المساعدات ال نقديا وال عينيا
تؤدي هذه  و المساعدات المالية الموجهة لتغطية نفقات التنمية المحلية باإلعانات

جتماعية تتمثل في تعميم الرخاء في مختلف مناطق إقتصادية وأخرى إأهدافا  اإلعانات
ذابة الفوارق بين المناطق الفقيرة والنائية والمناطق الغنية  .الدولة، وا 

المجالس المحلية  ستقاللا  إن اإلعانات الحكومية غالبا ما تتضمن شروطا تقيد حرية و 
إذ أنها توجب في كثير من األحيان خضوع اإلدارة المحلية عند إنفاقها اإلعانات 

 1.الحكومية إلى رقابة مالية من الهيئات المركزية
 
 
 

                                                           
1
 ، مرجع سابق 19ص . حسين صغير، دروس في المالية و المحاسبة العمومية  
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 :  القروض - ب
التي تنشأ على مستوى  ستثماريةتستعمل القروض في تمويل المشروعات اإل      

المحليات وتعجز موارد الميزانية على تغطية نفقاتها، وال يجوز عادة للمجالس المحلية 
وهذا النوع من . على مستوى المحليات أن تلجأ إلى عقد قروض دون إذن من الحكومة

القروض عادة ما يكون بفائدة بسيطة ومدة القرض تعتمد على طبيعة المشروع المراد 
 .قيمة القرض عليه إنفاق

 : التبرعات و الهبات-ج

تعتبر التبرعات والهبات موردا من موارد المجالس المحلية وتتكون حصيلتها مما       
يتبرع به المواطنون إما مباشرة إلى المجالس المحلية أو بشكل غير مباشر للمساهمة 

حد المواطنين أوكذلك قد تكون نتيجة وصية تركها  في تمويل المشاريع التي تقوم بها،
 .سمه في بلدهإهبة يقدمها أحد المغتربين لتخليد  نعدام الورثة أوإبعد وفاته في حالة 

وتنقسم هذه التبرعات إلى قسمين تبرعات مقيدة بشرط عدم قبولها إال بموافقة السلطات 
ة رئيس الجمهورية سواء أكانت من المركزية، وتبرعات أجنبية ال يمكن قبولها إال بموافق

 1.هيئات أو أشخاص أجانب
تشكل هذه الموارد المالية الذاتية والخارجية للمحليات مصادر التمويل المحلي     

الموجه لتحقيق معدالت متزايدة في التنمية المحلية لتحقيق مستوى أفضل من المعيشة 
حلية الذاتية والخارجية تختلف من دولة ألفراد الوحدات المحلية، وهذه الموارد المالية الم
 .ألخرى حسب النظام المحلي المتبع لكل دولة

 

 

 

                                                           
 .ابقمرجع سمرغاد لخضر، واقع المالية المحلية في الجزائر،    1
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في  سنتطرق من خالل هذا الفصل إلى طريقة تسجيل و إنجاز المشاريع التنموية     
 االقتصادية لإلصالحات المدعمة و المرافقة والصناديق البرامجالمبحث األول و إلى 

 .في المبحث الثاني
 .التنموية المحلية بالبلدية المخططات و البرامجأهم : األولالمبحث 
سنتناول من خالل مطالب هذا المبحث المخططات البلدية للتنمية كمطلب أول       

 والصناديق للتنمية في المطلب الثاني و في المطلب الثالث البرامج القطاعية و البرامج
 .قتصاديةاإل لإلصالحات والمدعمة المرافقة

 . (PCD) لمخططات البلدية للتنمية المحليةا: المطلب األول
التي  ، 1974 سنة منذ إستعماال األكثر الالمركزي التسييرذات  الدولة مجابر ي ه     

 قوانين و للتنمية الوطنية التوجهات إطار في البلدية لصالح التنمية تعلق بإستثماراتت
 .السنوية الدولة لنفقات المحددة التجهيز ميزانية ضمن الدولة قبل من المالية،
 .تسجيلها طريقة: األول الفرع
 رئيس إشراف وتحت ميالدية، سنة كل ايةبدعند  للبلدية التقنية اللجنة تتولى    

 إحصاء عملية بعد مقترحة، عملية لكل تقنية بطاقات إعداد البلدي، الشعبي المجلس
 . األولوية حسب وترتيبها البلدية سكان حاجيات جميع وتحديد
 طبيعة تحديديتم  (Fiche technique) التقنية  البطاقة إعداد خالل و من       
 للمشروع حيث تعرض المالية والكلفة بالتفصيل، إنجازها المراد أو التجهيزات األشغال

للدائرة  التقنية اللجنة على للبلدية التقنية اللجنة طرف من المضبوطة اإلقتراحات
 المصادقة و التأهيل يتم حيث مشروع، كل ألهمية تبعا اتهأولويا وترتيب لمناقشتها

قتراح المقبولة المشاريع على  المشاريع مدونة ضمن ببعضها المالي التكفل إمكانية وا 
 إليها، المتوصل و المتخذة القرارات بتقيد الدائرة لجنة أشغال و تتوج. للوالية القطاعية

 بحضور و والي، رئاسة وتحت بالوالية، التقنية اللجنة إلى يرفع جتماعإ محضر ضمن
 يتم الوالئي الشعبي لسلمجا رئيس وكذا بالوالية، العمرانية التهيئة و التخطيط مدير
 تختتم الدائرة، لجنة قبل من إليها المرفوعة المقترحة، للعمليات التحكيم عملية إجراء

 بالبعض التكفل يؤجل قد و وتسجيلها، المقبولة المشاريع على بالمصادقة أشغالها
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 خالل من يظهر وعليه المقترحة، المشاريع أهمية و أولوية حسب قادمة لسنوات اآلخر
 1.المحلية التنمية برامج إعداد و ضبط عن األول المسؤول هو الوالي أن ذلك

 .اإنجازه مراحل :الثاني الفرع

 المراحل و اإلجراءات وفق المحلية، بالتنمية الخاص المخطط إعداد يتم أن بعد      
 تسجيل المتوفرة، يبلغ مقرر الوسائل و المالية الموارد حدود أعاله، وفي المذكورة
إستالمه  الدائرة بعد رئيس طريق عن البلدي الشعبي لسلمجا رئيسى إل العمليات

للمقرر السابق الذكر، ثم يدعو إلى عقد جلسة مداولة ألعضاء المجلس الشعبي 
يطلعهم من خاللها على المشاريع المشار إليها في مقرر تسجيل العمليات التي  البلدي،

شريحة وبعدها يتم المصادقة على إدخال . إستفادت منها البلدية خالل هذه السنة
يتم  ثم المداولة، وفق وذلك للتنمية، البلدية مخططات مدونة إلى الجديدة العمليات
 اإلجراءات و المقاولة بالكيفيات طريق عن اإم العمليات، هذه تنفيذ كيفية تحديد

 أو ،2العمومية و تفويضات المرفق العام  الصفقات قانون في عليها المنصوص
 أمينها متابعة و إشراف وتحت بالبلدية التجهيز مكتب يتولى. للبلدية الذاتية بالوسائل

 بخدمات، القيام )الصفقة الفائزة المقاولة لفائدة المشروع صفقة أو عقد إعداد العام
 بمداولة مرفوقا والتقني اإلداري الملف يودع( أشغال إنجاز أو عمومية تجهيزات إقتناء
 أو العقد مداولة على المصادقة بعد عليه، للمصادقة الدائرة مصالح لدى الموضوع في

 الشعبي المجلس رئيس يقوم اإلدارية، الوصاية طرف من بالمشروع الخاصة الصفقة
 بالخدمة لبدء باألمر يسمى ما بإعطاء المشروع، صاحبة للبلدية ممثل بصفته، البلدي

 اإلعتمادات منح يتم األشغال، تنفيذ مع المشروع و بالموازاة صفقة البنود تبع األشغال،
 لسلمجا رئيس طرف من ممضية العمرانية، التهيئة و التخطيط مدير طرف من المالية

 .بالمتابعة المعنية التقنية المصالح طرف من عليها مؤشر و

                                                           
1
 .مرجع سابق ،البلدية  حالة دراسة ،المحلية التنمية في المحلية الجماعات دور، عثمان  بن شويح   

2
 .قانون الصفقات ا لعمومية، مرجع سابق 20إلى  20المواد من   
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 منح يتم الصفقة، بنود شروط وفق و ائيةنه بصفة التنموي المشروع إنجاز و بعد
 1.واإلستغالل الخدمة موضع ليوضع للمشروع المؤقت اإلستالم محضر اإلنجاز مقاولة

 .التنموية أهدافها :الثالث الفرع
 خالل تقنية عيوب ظهور وعدم للمشاريع، بالنسبة اإلنجاز سالمة من التأكد بعد    
 المؤقت ستالماإل إجراء وبنفس للمقاول تمنح سنة، غالبا تكون والتي الضمان، فترة

 النهائي الغلق بطاقة يسمى بما المنجزة العملية وتغلق ستالم النهائي،اإل محضر
 وتبعا أجلها، من وضع التي األهداف ستوفىإ قد المشروع بذلك ليكون للمشروع،

 مواطني طرف من ستغاللهإ ليتم اإلنجاز، بداية عند المضبوطة حتياجاتلإل
 .به المنوط النشاط حسب البلدية
 .(PSD)للتنمية  القطاعية البرامج :الثاني المطلب
 البلدي المخطط باإلضافة 015-18من المرسوم  50بالرجوع إلى نص المادة     

 2(PSD)للتنمية القطاعي البرنامج يسمى ثاني مخطط هناك للتنمية،
 .اتسجيله طريقة :األول الفرع

،تدخل ضمنه كل إستثمارات الوالية و وطني طابعات ذات مخططي ه       

ات المخططه هذ سجيل ويتمت عليها، تكون الوالية وصية التي العموميةالمؤسسات 
 إقتراحات بدراسةها تحضير  يكون و كذلكا تنفيذه على يسهر والذي الوالي بإسم

 دراسة تكون ذلك،ثم بعدا عليه يصادق الذي الوالئي الشعبي لسلمجا فيا مشاريعه
 .لها التقني المخطط إرسال بعد التقنية الهيئة طرف من التقنية الجوانب

 
 
 
 

                                                           
 .عثمان ، مرجع سابق بن شويح  1
يحدد صالحيات البلدية و الوالية في قطاع التخطيط و  ،1891ديسمبر سنة  62مؤرخ في  ، 81-380 رقم المرسوم 2 

 .1891، 26التهيئة العمرانية، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 
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 .اإنجازه مراحل :الثاني الفرع
 بعنوان المشاريع هذه مدونة على الوالئي الشعبي لسلمجا قبل من المصادقة بعد      

 الذي الوالي، برمز البرامج هذه تسجل حيث بالوالية، المختصة والهيئات القطاعات
 عليها المنصوص اإلجراءات حسب و قطاع كل يتولى الوحيد، بالصرف األمر يعتبر
 الري قطاع)والئية  مديرية كل ذلك بعد لتتكلف مقاولة إلنجاز بإختيار قانونا في

 المشروع صاحبة للمقاولة بالخدمة األمر منح تإجراءا بمباشرة ...(العمومية األشغال
 مختلف مع بالتنسيق المشروع إنجاز بمراقبة المعنية للمديرية التقنية المصالح لتتولى
 قطاع للبناء في التقنية المراقبة هيئة مثل الدولة طرف من المعتمدة المراقبة هيئات
 المصالح رؤساء إشراك يمكن للري كما المراقبة وهيئة العمومية، التجهيزات و السكن
 للمشاريع التقنية المراقبة متابعة في الذكر السابقة للقطاعات التابعة بالدائرة التقنية

 1 .الوالية بلديات إقليم في المثبتة القطاعية
 .التنموية أهدافها :الثالث الفرع

 التي البلدية تعني عندما خاصة الجهوية، التوازنات تحقيق نهاشأ من البرامج هذه -
 .المشروع ألرضية المسبق االختيار موقعها اختيار في تقني رأي تمنح
 .الجوارية الخدمات وتطوير الحياة مراكز تجهيز  -
 مخططات تنفيذ حالة المحلية، بالتنمية يتعلق فيما المحتملة اإلختالالت تصحيح  -

 .للتنمية البلدية
 .الخاص االستثمار تشجيع طريق عن الحضرية التهيئة تنمية -
 .بالبلدية شغل مناصب خلق في والمساندة الدعم -
 .المواطنين حياة ظروف تحسين في المساهمة -
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .مرجع سابق عثمان ، بن شويح  
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 .االقتصادية لإلصالحات المدعمة و المرافقة والصناديق البرامج: نيالثابحث الم
 الوضعيات بتلك التكفل إلى ترمي فهي معينة، لوضعيات تستجيب برامج هي      

 تتماشى موسمية المحلي المستوى على شغل مناص خلق مجال في سيما ال الظرفية،
 :البرامج هذه أهم من إليها، الموجهة الجهة و البرنامج طبيعة حسب

 .االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج :األول المطلب
 بواسطة العمومي ستثماراإل إنعاش إلى ويهدف ، 2001 سنة البرنامج هذا أنشئ     

 البلدية المخططات)للدولة،  العمومي التجهيز برامج مختلف ضمن مسجلة مشاريع
 المخصصة األنشطة حول يتمحور و الجمهورية رئيس به بادر البرنامج هذا.(للتنمية
لى غيرها، و المنتجة الزراعية األنشطة و المؤسسات لدعم  1.العمومية المرافق تعزيز وا 

 .التنموية البرامج ومتابعة تمويل ،تسجيل إجراءات
 قتصادياإل اإلنعاش دعم برنامج إطار في المدرجة قتصاديةاإل التنمية مشاريع إن     
 و الجمهورية وزارات مختلف تنتجها التي للدولة العمومي التجهيز نفقات تخص

 التجهيز نفقات المتخصصة، اإلدارات كذا و المالي ستقاللباإل تتمتع التي المؤسسات
 العمومي التجهيز نفقات والمواصالت، بالبريد الملحقة بالميزانية المتصلة العمومي
 العمومي التجهيز نفقات اإلداري، الطابع ذات العمومية المؤسسات تنتجها التي للدولة
 الموجهة الدولة ميزانية من التجهيز إعانات و اإلقليمية الجماعات تنجزها التي للدولة
2وتجاري صناعي طابع ذات عمومية ولمؤسسات خاصة لبرامج

 البرامج هذه تصنف 
 المسماة الممركزة العمومية بالتجهيزات المتعلقة النفقات - فئات ثالث أساس على

 المختصون الوزراء يتخذها مقررات موضوع تكون والتي الممركزة القطاعية البرامج
 وصايتهم تحت الموضوعة اإلداري الطابع ذات العمومية اإلدارات باسم أو باسمهم
 يمكن أنه غير المتخصصة واإلدارات المالية ستقالليةباإل عتتمت التي المؤسسات وكذا

                                                           
لشهر  2001تقرير المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي،الظرف اإلقتصادي واإلجتماعي،السداسي الثاني سنة    -  1

 .،الجزائر 2002جوان
 ،للتجهيز الدولة بنفقات يتعلق ، 1998 سنة يوليو 13 الموافق 1419 عام األول ربيع 19 في مؤرخا 89/002  رقم تنفيذي مرسوم  2

 4148عام األول ربيع 21 بتاريخ الصادرة 51 .رقم الرسمية بالجريدة الصادر
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 تتمتع التي والمؤسسات المتخصصة اإلدارات بشأن مقررا يتخذ أن المالية لوزير
 .الحاجة عند المالي ستقاللباإل

 .الممركزة غير العمومية بالتجهيزات المتعلقة النفقات -
 .البلدية التنمية مخططات -
 .الممركزة غير العمومية التجهيزات :أ

 المسجلة التجهيز برامج الممركزة، غير القطاعية البرامج المشاريع هذه تخص     
 برنامج مقرر بموجب فرعي، قطاع كل حسب برامجها، رخص تبلغ والتي الوالي، باسم
 يبرز والدي الحكومة اعتمدته الذي السنوي التجهيز لبرنامج طبقا المالية وزير من

 البرنامج رخصة وتغطي .األخرى والمؤشرات والمقاييس للبرنامج المادي المحتوى
 فيما .نجازهاإ الجاري البرامج تكاليف وضبط للسنة الجديد البرنامج هاته، المبلغة
 الذي الكافي كتمالاإل بلغت التي المشاريع إال الممركزة، غير القطاعية البرامج يخص
 :التالية العناصر معرفة يتعين وعليه  .السنة خالل نجازهاإ في نطالقباإل يسمح

 .ستثماراإل عليها يقام التي األرض -
 .المشروع جدوى تثبت التي والعناصر الدراسات -
 .والدفع االنجاز أجال و الدراسات نتائج حسب المشروع تقويم -
 1.المعني بالمشروع الّمتصلة ستشاراتاإل أو المناقصات نتائج -
 .البلدية التنمية لمخططات التابعة العمومية التجهيزات  :ب

 المكلف الوزير يبلغها الوالية، حسب شاملة برنامج لرخصة برنامجال يخضع     
 البرنامج هذا يتمحور و اإلقليمية، بالجماعات المكلف الوزير مع التشاور بعد بالمالية،

 و الشرب بماء التزويد الخصوص، على ومنها التنمية في األولوية ذات األعمال حول
 المحلية التقنية المصالح البرامج هذه وتعد .العزلة وفك الشبكات و والطرق التطهير
 المناطق فيال سيما   المحرومة البلديات تفضيل مع البلديات حسب توزع ثم المعنية
 تبلغ  .البرامج هذه برخص المعنية البلديات بعد، فيما الوالي يبلغ و ترقيتها الواجب

 من ّمقرر بموجب شاملة، بصورة المحلية التنمية لبرامج المخصصة الدفع عتماداتإ

                                                           
 .2001 مصر، الجامعية، الدار المحلية، والتنمية المحلي التمويل الحليم، عبد المطلب عبد  1
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 المختصة الوالئية التقنية المصالح ستشارةإ بعد الوالي، يكلف و بالمالية المكلف الوزير
 التنمية توجيهات مراعاة مع البلديات وحسب األبواب حسب عتماداتاإل هذه بتوزيع

  .وأولويتها
 .االجتماعي والنشاط بالتضامن الخاصة األنظمة :الثاني المطلب
 طريق عن المواطن من أكثر وتقريبها البلديات مصداقية ضمان إطار في     

 هذا في الدولة أنشأت والعاجزة، المحرومة للفئات تقديمها يمكن التي المساعدات
 جتماعياإل النشاط مديرية طريق عن منها تستفيد للبلديات خاصة أنظمة اإلطار
 :يلي ما في تتمثل و جتماعيةاإل التنمية وكالة طرف من وممولة
  1996 سنة منذ جتماعيةاإل التنمية وكالة أنشأت لقد جماعية بمشاريع خاصا برنامجا
 الفقر مكافحة سياسة في المشاريع هذه وتدخل األخيرة هذه لدعم تأتي البلديات، لفائدة

 1.والمعزولة النائية والقوى األحياء تنمية و

 مبلغها تفوق التي المشاريع من عددا بلدية كل، تقترح مشاريعها إعداد يخص فيما
 جتماعياإل النشاط مديرية مستوى على خاصة لجنة إلى وتقدم دج 4000.000.00

 هذه ترسل بحيث فيها، للبت جتماعيةاإل التنمية وكالة إلى ترسل ثم ترتيبها، و لدراستها
 منها نسخة مع الوالي السيد إلى السنة خالل المقبولة النهائية للمشاريع بالقائمة األخيرة
 بدورها وتتكفل المشروع من %05الوكالة هذه تمول .جتماعياإل النشاط مديرية إلى

 كل من نتهاءاإل عند الشأن هذا في تؤخذ مداولة طريق عن10% ب المعنية البلدية
 النشاط مديرية ممثل مع بالتنسيق للتنمية الجهوية الوكالة ممثل يقوم مشروع،

 المؤقت التسليم إطار في المشروع بمعاينة ممثله أو البلدية رئيس بصحبة جتماعياإل
 يراعي أن بلدية كل رئيس على يجب وهنا .ذلك بعد سنة النهائي التسليم يكون بحيث
 وفي الجماعية المشاريع قائمة في تسجيله مرتين، أي المشروع نفس تسجيل تكرار عدم

 .البلدية تنمية مشاريع
 
 

                                                           
،المتضمن إنشاء وكالة التنمية االجتماعية،ج رج ج  1996جوان 29المؤرخفي80/030المرسوم التنفيذي رقم   1

 .1996لسنة   40العدد 
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 .البيضاء الجزائر مشروع: الفرع األول
 وتفادي والقرى، المدن نظافة على حفاظا البرنامج ذابه التضامن وزارة بادرت   

 اإلطار تحسين دفه البرنامج ذاهواألحياء،  الشوارع كافة عمت التي األوساخ المشكلة
 النظافة أجل من للتضامن مصغرة مؤسسات إنشاء مشروع بمبادرة للمواطن المعيشي
 شكل في البلديات المشروع هذا من و يستفيد.الخضراء المساحات على والمحافظة
 هؤالء بين من الورشة رئيس تعيين يتم حيث أفراد 8 من مكونة ورشة كل ورشات،
 إشراف تحت بلدي إطار في تعمل الورشات هذه البلدية، رئيس طرف ومن األفراد،
 1.جتماعيةاإل التنمية وكالة طرف من التمويل يتم جتماعي،اإل النشاط مديرية

أهداف المشروع -أ  
 .المساهمة في خلق فرص شغل للشباب العاطلين عن العمل -
 .تحسين مظهر البلديات من خالل تنظيم حمالت التوعية بإشراك المجتمع المدني -
 .يطمح مشروع الجزائر البيضاء إلى التدخل في معالجة المياه وتنظيف األنابيب  -
تعزيز ترتيبات الصيانة والتزويد بالكهرباء والغاز إلى مجموعات الشقق والفضاءات  -

 . العمومية والمناطق الخضراء
 تفاقية العملإ -ب
 .الشوارع الرئيسية لكل بلدية مستفيدة -
 .أشهر03ابلة للتجديد كل مدة أشهر ق 03مدة العقد - 
 .كل مستفيد من المشروع الجزائر البيضاء له الحق مرة واحدة فقط- 

 .ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : الفرع الثاني
 :طبيعة الوكالة ومهامها  -أ

المالي  ستقاللوهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية واإل    
وهي تسعى لتشجيع كل الصيغ المؤدية إلنعاش قطاع التشغيل الشباني من خالل 

ولها فروعا  8001إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع والخدمات، وقد أنشئت سنة 
جهوية وهي تحت سلطة رئيس الحكومة ويتابع وزير التشغيل األنشطة العملية للوكالة 

 :لتاليةوتقوم الوكالة الوطنية بالمهام ا
                                                           

1
 .مرجع سابق، عثمان  بنح شوي  
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تشجع كل األشكال والتدابير المساعدة على ترقية تشغيل الشباب من خالل برامج  -
 .التكوين والتشغيل والتوظيف األول

تقوم بتسيير مخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ومنها اإلعانات 
 1.التخفيضات في نسب الفوائد

حترامهم لبنود دفتر إي إطار تتابع اإلستثمارات التي ينجزها أصحاب المشاريع ف-
 .الشروط

قتصادية والتقنية والتشريعية ألصحاب المشاريع لممارسة إتاحة المعلومات اإل-
 .نشاطاتهم 

 .ستشارات ألصحاب المشاريع والمتعلقة بالتسيير المالي وتعبئة القروضتقديم اإل-
التركيب المالي  إقامة عالقات مالية متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار-

 .لتمويل المشاريع و إنجازها واستغاللها
تكلف جهات متخصصة بإعداد دراسات الجدوى وقوائم نموذجية للتجهيزات، وتنظيم 
دورات تدريبية ألصحاب المشاريع لتكوينهم وتجديد معارفهم في مجال التسيير والتنظيم 

 2.ويسير الوكالة مجلس توجيه ويديرها مدير ومجلس مراقبة

 :أشكال الدعم المالي واإلعانات التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب-ب

تقدم الوكالة الوطنية مساعدات هامة للمؤسسات المصغرة سواء في مجال التمويل    
 .ستغاللأو في ميدان اإلعانات المستمرة خالل فترة إنشاء المشروع وفي مرحلة اإل

  .ات المصغرةاإلعانات المالية للمؤسس –أ 

يستفيد أصحاب المؤسسات المصغرة من قروض بدون فوائد تمنحها الوكالة في    
، وفي حالة التمويل الثالثي (قرض الوكالة+ صاحب المشروع)حالة التمويل الثاني 

                                                           
جتماعي، من أجل سياسة لتطوير واإل قتصاديالمجلس الوطني اإلجتماعية،و اإل قتصاديةاإللجنة آفاق التنمية تقرير   1

 .10، ص 2552المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر، جوان 
 

2
، الشعبية الديمقراطية الجزائرية ة، الجمهوريالرسمية ة، الجريد211-50رقم التنفيذي المرسوم من 02 لمادةا  

 .51، ص 2003 سبتمبر 10 في الصادرة 54 دالعد
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تقدم قروض بدون فوائد وتساعد أصحاب المشروعات للحصول على قرض مصرفي 
= التمويل الثالثي  )لطبيعة النشاط ومكانة تتحمل الوكالة جزءا من فوائده حسبا 

قرض + قرض  بدون فوائد من صندوق الوكالة + المساهمة المالية لصاحب المشروع 
وتمنح قروض الوكالة بواسطة الصندوق ( مصرفي تتحمل الوكالة نسبة من فوائده
 1.الوطني لدعم تشغيل الشباب التابع للوكالة

 .ائيةاإلعانات  الجبائية والشبه جب -ب

مليون  4تستفيد المؤسسات المصغرة التي يشكل الحد األقصى لالستثمار فيها    
نجاز  دينار جزائري، من تسهيالت جبائية وشبه جبائية هامة خالل فترة تنفيذ وا 

المشروع ومنها اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة ورسوم نقل الملكية واإلعفاء من 
ستفادة من المعدل حقوق عقود التسجيل ومن الرسم العقاري على البنايات، واإل

ات ووسائل اإلنتاج المستوردة بالرسوم الجمركية على التجهيز  المتعلق %0المخفض 
كما تستفيد هذه المؤسسات المصغرة خالل فترة التشغيل واإلنتاج من اإلعفاء الكلي من 
الضريبة على أرباح الشركات ومن الضريبة على الدخل ومن الدفع الجزافي، ومن 
 الرسم على النشاط المهني وتقدر إجمالي التحفيزات الجبائية المباشرة وغير المباشرة

 .مليار دينار جزائري 805حوالي  00/2555بالنسبة للفترة 

تتمثل في إنشاء المؤسسات المصغرة  ،إن إستثمارات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب 
و بذلك تمنح اإلعانة  ،الجديدة من طرف الشباب أصحاب المشاريع المؤهلين لذلك 

عدم الشغل و  ،من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب تقوم على ضوابط السن 
 . التأهيل 

تعني بالخصوص الصيغة المالية حيث رفع الحد  ،إن التعديالت الضرورية للجهاز    
إلى عشرة ماليين ( دج 4.555.555)األقصى لإلستثمار من أربعة ماليين دينار

و مشكل إمتداد بعض المؤسسات المصغرة التي عرف ( دج85.555.555)دينار 
سواء على الصعيد اإلنتاجي و السوق أو في مجال خلق مناصب  ،نشاطها توسعا

                                                           
1
 .من المرسوم نفسه 50المادة  -  
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و التي تجد نفسها في حالة عدم إمكانية توسيع قدراتها المحدودة اإلجراءات  ،الشغل 
 1.القانونية للجهاز التي ال ترافق إال المشاريع الجديدة

إن التركيبات المالية الجديدة إلستثمارات الوكالة إلنشاء المؤسسة المصغرة      
 :المعدلة تتكون من صيغتين 

 :التمويل الثنائي* 
 : في هذه الصيغة يتشكل اإلستثمار أو التركيبة المالية لإلستثمار من 

 .ثمار التي تتغير قيمتها حسب مستوى اإلست ،المساهمة المالية للشاب المستثمر  -8
 .القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة و يتغير حسب مستوى اإلستثمار  -2
 :التمويل الثالثي* 

 : في هذه الصيغة يتشكل اإلستثمار أو التركيبة المالية لإلستثمار من 
 .التي تتغير قيمتها حسب مستوى اإلستثمار ،المساهمة المالية للشاب المستثمر -8
 .القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة و يتغير حسب مستوى اإلستثمار  -2
القرض البنكي الذي يخفض جزء من فوائده من طرف الوكالة و يتم ضمانه من  -0

 .طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض 
عند عند اإلنجاز و  ،إن اإلعانات الممنوحة للمستثمرين عبر هذا الجهاز هي نوعان 

 .أما عند اإلنجاز هناك إعانات مالية وأخرى جبائية و شبه جبائية ،اإلستغالل
و يمر إنجاز اإلستثمار أو المشروع بإيداع الملفات على مستوى فرع الوكالة للدراسة و 

بعدها يتم إيداع الملفات لدى البنوك . إعداد دراسة اإلستثمار و تسليم شهادات التأهيل
ولما يحصل الشاب . ول على موافقة لتمويل اإلستثمارو التفاوض معها للحص

و . المستثمر على موافقة بنكية كتابية يتم بعدها في اإلنشاء اإلداري لإلستثمار
ثم يقوم صاحب اإلستثمار بدفع مساهمته المالية في حساب مفتوح  ،الوضعية الجبائية

ية و شبه ضريبية لدى البنك المعني فيستلم الشاب شهادة منح اإلمتيازات الضريب
إنطاقا من هنا تقوم الوكالة أوال ثم البنك بتحديد القرض و  ،الخاصة بمرحلة اإلنجاز 

البدء في إنجاز اإلستثمار ، تسلم بعدها شهادة منح اإلمتيازات الضريبية و الشبه 

                                                           
1
 .من المرسوم السابق 50المادة   
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ضريبية الخاصة بمرحلة اإلستغالل للشباب بعد معاينة إنجاز اإلستثمار بغرض 
و  ،إلعفاءات الضريبية التي تحدد مدتها بستة سنوات للمناطق الخاصةاإلستفادة من ا

 .ثالثة للمناطق األخرى 

 :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري
تحاد األوروبي، حيث عرف أخذ المشرع الجزائري بالتعريف الذي أعتمده اإل     

مهما كانت طبيعتها القانونية، بأنها كل مؤسسة إنتاج  المؤسسة الصغيرة والمتوسطة،
 2شخصا وال يتجاوز رقم أعمالها السنوي   205إلى  8سلع أو خدمات تشغل من 

مليون دينار، كما تتوفر على  055مليار دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 
قبل مؤسسة أو  فما أكثر من% 20ستقاللية، بحيث ال يمتلك رأسمالها بمقدار اإل

 1.مجموعة مؤسسات أخرى ال ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .األطر التشريعية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أوال
منذ بداية الثمانينات انتهجت الجزائر سياسات اقتصادية جديدة فحاولت إحداث     

الوطني للتخفيف من حدة األزمات المتنامية، ومنذ سنة  قتصادإصالحات هيكلية في اإل
طبقت مجموعة إصالحات تجلى من خاللها إصدار جملة من القوانين التي  8005

تهيئ اإلطار العام لخوصصة المؤسسات العمومية وتحفيز القطاع الخاص، حيث تم 
 :إصدار

رض ، الذي شمل المتعلق بالنقد والق8005ابريل  84المؤرخ في  85-05قانون رقم -
 .جوانب عديدة من اإلصالحات في مجال التسيير المالي والقرض واالستثمار

ولمواصلة مسار اإلصالحات، تدعم قانون النقد والقرض بجملة من القوانين 
والتشريعات التنظيمية المتممة والمعدلة، والتي تعتبر منعرجا هاما في تدعيم قطاع 

 2.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

                                                           

، المتضمن القانون التوجيهي لترقية 82/82/2558في   المؤرخ 81-58من القانون رقم  0و  4المادتين   1
 .والمتوسطةسات الصغيرة المؤس

 .81ر العدد .، يتعلق بالنقد والقرض، ج8005أبريل  84المؤرخ في  85-05قانون رقم   2
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 :لدعم القانوني غير المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةا
لقد تم تدعيم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة غير مباشرة في إطار توفير  

 :ستثمار وفق ما يليستثمار من خالل قانوني ترقية وتطوير اإلالغطاء القانوني لإل
في المرسوم التشريعي  8000 صدر قانون االستثمار لسنة :قانون ترقية االستثمار: أ

تاحة لقد كرس مبدأ جديد أسسه حرية اإل 50/85/8000المؤرخ في  ستثمار الكاملة  وا 
المساواة بين الوطنيين الخواص واألجانب، والتقليص في آجال دراسات الملفات 

جراءات إنجاز العقود، وتسريع التحويالت وتعزيز الضمانات  1.وا 
ستثمار لقد تدعم اإلطار القانوني لترقية وتطوير اإل :ستثمارقانون تطوير اإل: ب

والمتعلق بتطوير  2558أوت  25المؤرخ في  58/50الخاص بصدور األمر الرئاسي 
ستبدال ستثمار، وهذا اإلستثمار بفكرة تطوير اإلستثمار، والذي أستبدل فكرة ترقية اإلاإل

ابي من خالل منحه ستثمار الطابع اإليجيحمل أكثر من داللة حيث يضفي على اإل
قتصادي اإل ستثمارنسحاب الدولة من حقل اإلإالحرية التامة في النشاط، كما يكرس 

بحيث تتخلى عن دور المنتج وتتفرع لدور المحفز بكل ما تحمله من أجهزة وضمانات 
القانون الجديد  ئستثمار أنشومن أجل تجسيد عملية التوجه في نحو تدعيم وتطوير اإل

، الذي يعتبر خالصة لتفكير 2ستثمارالمجلس الوطني لإل :ستثمارين لإلهيئتين أساسيت
 .ستثمارمعمق حول كيفية توحيد مركز القرار المتعلق باإل

و تعد الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار، وهي بديل عن الوكالة الوطنية لترقية ومتابعة 
من أهم الهيئات ، 8000ودعم اإلستثمار المستحدثة بموجب القانون الصادر سنة 
ومن خالل الهيئتين، تبدو .الحكومية الساهرة على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ستثمار الخاص في الجزائر قد أخذت بعدا جديا، كونهما مسألة تطوير وترقية اإل
 األولينتميان إلى أعلى سلم تنظيمي في السلطة التنفيذية، تحت رئاسة رئيس 

باإلضافة إلى أن الضمانات والتسهيالت والمزايا الممنوحة من قبل هاتين الهيئتين 
  .للمستثمرين الوطنيين واألجانب
                                                           

1
 .لقد كرس مبدأ حرية االستثمار الكاملة 50/85/8000المرسوم التشريعي المؤرخ في  ، 8000قانون االستثمار لسنة   

 58/50 المعدل و المتتم لألمر رقم  2551يوليو 80المؤرخ في  51-51رقم من األمر  81و 51المادة     2
 .7و  0ر، ص المتعلق بتطوير اإلستثما 25/51/2558المؤرخ في 
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باإلضافة إلى الدعم  :الدعم القانوني المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :ثانيا
القانوني غير المباشر الذي حظيت به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار قوانين 

ستثمار، فإنها تدعمت بصفة مباشرة من خالل إصدار أول قانون خاص بترقية اإل
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصدرت الجزائر عدة مراسيم تشريعية و قوانين 

 : ستثمارات الخاصة فنجد منهاعم اإلتتعلق بترقية و د
أعطى هذا القانون دفعة : ستثمارالمتعلق بترقية اإل 8000المرسوم التشريعي لسنة  :أ

ستثمارات الخاصة سواء الوطنية أو األجنبية في مجال قوية في ميدان ترقية اإل
 :متيازاتأنواع من اإل 0قتصادي الخاص بإنتاج السلع والخدمات و هي اإل

 .ات النظام العام، إمتيازات النظام الخاص و اإلمتيازات األخرىإمتياز 
: ستثمارالمتعلق بتطوير اإل 25/51/2558الصادر بتاريخ  50-58األمر رقم  : ب

الذي يحدد النظام الذي يطبق على االستثمارات الوطنية واألجنبية المنجزة في 
ستثمارات التي تنجز في قتصادية المنتجة للسلع والخدمات، و كذا اإلالنشاطات اإل
 :متياز و التي تتم عبر نظاميينإطار منح اإل

 :تنقسم إمتيازاته إلى الذي النظام العام و النظام اإلستثنائي
 1.في إطار اإلستغالل إمتيازات و إمتيازات في إطار اإلنجاز

 :القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومضمونها لم يجد فحواه إال من  إن     

المتضمن القانون التوجيهي  2558ديسمبر  82المؤرخ في  81-58خالل القانون 
لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يرمي هذا القانون إلى تعريف المؤسسات 

 .عم ترقيتهاالصغيرة والمتوسطة، تحديد تدابير مساعدتها ود
و لسد هذا الفراغ القانوني إتجاه مؤسسات هذا القطاع، التي تهدف إلى تحديد 
المستفيدين من إستراتيجية السلطات العمومية في ميدان ترقيتها، ويسمح بترشيد توجيه 

 1.التدابير لمساعدة والدعم للمتعاملين األكثر إحتياجا لها
                                                           

، يتضمن القانون 2558ديسمبر  82الموافق ل  8422رمضان  27المؤرخ في  81-58من القانون رقم  58المادة   1
 .0.، ص77ر العدد .جوالمتوسطة،التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة 
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  .لجماعات المحليةصندوق التضامن و الضمان ل: الفرع الثالث
يعتبر الصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية       

 22مؤرخ في  881-84يخضع سيره ألحكام المرسوم التنفيذي رقم  .واإلستقالل المالي
يتضمن إنشاء صندوق  ،2014مارس سنة  24الموافق  8400جمادى األولى عام 

 لعجز ونظرا   .التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
 على المحلية بالتنمية والنهوض إنعاش في المحلية للجماعات المشترك الصندوق
 في النظر إعادة مع بالتزامن فيه النظر يعيد الجزائري المشرع جعل ما المحلي المستوى
 الصندوق إصالح تم ،حيث(والوالية البلدية قانون)المحلية للجماعات منظمةال القوانين
 الهيكلية و التنظيمية الجوانب مختلف من كليا إصالحا المحلية للجماعات المشترك

 وتجسيد المحلي المستوى على التنمية إنعاش أجل من مهامه و الذي إنشاء حيث ومن
 وواليات بلديات بين ما والتنموية اإلقتصادية الفوارق وتقليص والتعاون التضامن
  2.الوطن
 وهياكل متعددة تمويل بمصادر المحلية للجماعات والضمان التضامن صندوق تدعم
 . المحلية التنمية يساهم في إنعاش تجعله أن شأنها من متنوعة إدارية

 .المحلية للجماعات والضمان التضامن لصندوق النظري اإلطار -أ
 الصندوق محل ليحل المحلية للجماعات والضمان التضامن صندوق أنشئ      

المؤرخ في  70/804رقم المرسوم بموجب أنشئ الذي المحلية للجماعات المشترك
وهذا  المحلية للجماعات المشتركة األموال مصلحة إحداث المتضمن 1973/08/09

  التنمية في المساهمة في عجزه بسبب  1973 لسنة المالية قانون من 27 للمادة تطبيقا
 .المحلي مستوى على المحلية

                                                                                                                                                                          
1
المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة  2558ديسمبر  82المؤرخ في  81-58القانون    

 .، مرجع سابق والمتوسطة

يامة إبراهيم، مدى مساهمة ، صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية في إنعاش التنمية المحلية، دارسة   2
 .2587، الجزائر 50للبحوث و الدراسات، العدد فتقييمية، مجلة ميالنظرية و 
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 المحلية للجماعات التضامن صندوق تسيير في الصندوق لهذا األساسية المهمة وتتمثل
 بغرض إنشاءها تم التي الصناديق وهي المحلية للجماعات الضمان صندوق وكذلك

 تجسيد خالل من والبلديات الواليات مستوى على المحلية بالتنمية والنهوض المساهمة
 قتصاديةاإل الفوارق لتقليص الوطن واليات و بلديات بين ما والتعاون التضامن
و إرساء التضامن ما بين الجماعات المحلية من خالل تعبئة الموارد  بينهما والتنموية

 1.المالية وتوزيعها
 : ويكلف الصندوق في هذا اإلطار، بـ

  للجماعات المحلية الموضوعة  المالية  الوسائل  تعاضد  العمل على .8
 .بها  المعمول  القانون والتنظيمات  بموجب  تصرفها  تحت
  لفائدة  قبل الدولة  من  المدفوعة  المالية  صصاتلمخا  توزيع .2

 .المحلية الجماعات
توزيع تخصيص إجمالي للتسيير فيما بين الجماعات المحلية سنويا لتغطية  .0

 .ةالنفقات اإلجبارية ذات األولوي
 .المحلية  الجماعات  لفائدة  الوساطة البنكية .4
 2.منح إعانات مالية لفائدة البلديات إلعادة تأهيل المرفق العام المحلي .0
تقديم مساهمات مالية لفائدة الجماعات المحلية التي يتعين عليها أن تجابه أحداث  .1

 .كوارث أو طوارئ وكذا تلك التي تواجه وضعية مالية صعبة
ت مؤقتة أو نهائية للجماعات المحلية ومؤسساتها إلنجاز مشاريع تقديم مساهما .7

 .تجهيز واستثمار في اإلطار المحلي أو في إطار التعاون المشترك بين البلديات
القيام بكل الدراسات و التحقيقات و األبحاث التي ترتبط بترقية الجماعات المحلية  .1

نجازها والعمل على نشرها  .وا 

                                                           
 .المرجع السابقيامة إبراهيم،   1
 .المرجع السابق 881-84المرسوم التنفيذي رقم   2
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أعمال تكوين المنتخبين و الموظفين المنتمين إلدارة المساهمة في تمويل    .0
والمشاركة في أعمال اإلعالم و تبادل الخبرات . الجماعات المحلية وتحسين مستواهم

 .بين البلديات  المشترك  التعاون  واللقاءات ال سيما في إطار
نجاز كل عمل مرتبط بهدفه أو مخول له صراحة   .85 القانونين و   بموجب  مباشرة وا 

 .بها  التنظيمات المعمول
 الصندوق هذا مساهمة بغرض، المحلية  بين الجماعات  ما  التضامن  مجال  في   
 الجماعات لفائدة مالية مخصصات بدفع مهامه إطار في يكلف فإنه المحلية التنمية في

 : اآلتي النحو على المحلية للجماعات التضامن صندوق من المحلية
 1.واإلستثمار  للتجهيز إجمالي %45و % 15للتسيير إجمالي تخصيص -
 .الجنوب صندوق برنامج: عالراب الفرع 

 بالمناطق األساسية التجهيزات ميدان في بالعجز التكفل إلى يهدف برنامج هو       
 ببلديات مقارنة المجال، هذا في البلديات تعانيه الذي التخلف لتجاوز الجنوبية بالوطن

-06رقم  التنفيذي من المرسوم 05 المادة بموجب البرنامج هذا ظهر.  الشمال مناطق
 الخاص التخصيص حساب تسيير لكيفيات المحدد 20/82/2551المؤرخ في  410

 من الجنوب منطق به تتميز لما ،(14)عدد رسمية جريدة الجنوب، مناطق لتطوير
  2.المتذبذبة بيئتها بسبب الزراعي النشاط تهدد إختالالت وتواجه مواردها في هشاشة

 

                                                           
 .المرجع السابق 881-84المرسوم التنفيذي رقم  1
 لتطوير الخاص التخصيص حساب تسيير لكيفيات المحدد 20/82/2551المؤرخ في  06رقم  التنفيذي المرسوم  2

 .14عدد رسمية الجنوب،جريدة مناطق
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 .خاتمة

 اتمثل البلدية قاعدة الالمركزية و مكان ممارسة حق المواطنة، كما تشكل محور      
تتمتع البلدية  .في تهيئة اإلقليم و التنمية المحلية و الخدمة العمومية الجوارية فاعال

نتخابها عن إستقالل المالي و تتوفر على هيئة مداولة يتم إلابالشخصية المعنوية و 
تجسد ل،قتراع المباشر و تنتخب الهيئة من بين أعضائها الهيئة التنفيذية البلديةإلطريق ا

 42-76إن هذه المبادئ التي أسسها األمر رقم ،البلدية بذلك كنه الديمقراطية المحلية
نتظام مختلف االبلدية و أكدتها بالمتضمن قانون  8676جانفي  81المؤرخ في 

عتماد جماعات محلية إالدساتير توحي بتمسك المشّرع بضرورة تنظيم البالد من خالل 
و يجعل تطبيق . ال مركزية في إطار دولة موحدة تشكل فيها البلدية الخلية األساسية

بادرات و تخاذ و تشجيع المإهذه المبادئ من البلدية فضاء للتعبير الديمقراطي يتم فيه 
األعمال المحلية من أجل التكفل بالحاجيات المحلية ذات األولوية و لغرض تحقيق 

جتماعية عامة و إدارة الخدمات قتصادية و اإلاألهداف الوطنية المتمثلة في التنمية اإل
  .العمومية الجوارية بصفة خاصة

ما كبيرا من ، حققت المؤسسة البلدية دون أدنى شك قس8676فمنذ إنشائها سنة     
ضطلعت بدورها إحيث  ،8677المهام التي أوكلت لها بموجب الميثاق البلدي لسنة 

جتماعية التي رافقتها قتصادية و اإلكامال في اإلنابة عن الدولة في عملية التنمية اإل
في تنفيذ جميع السياسات العامة المتتابعة و ذلك مع أداء مهامها و لو بصفة متفاوتة 

 .تأطير الخدمة العمومية الجوارية و تسييرهافي مجال 
السرعة  تعكس بصورة المختلفة، الخدمات على الطلب زيادة ورتفاع عدد البلديات إ إن
 رسم في مشاركتهم و نظرهم اتوجه ونقل وتمثيلهم المواطنين حتياجاتإل ستجابةاإلفي 

تخلي اإلدارة المركزية عن بعض  في ساهم ،المجتمع تخدم التي العامة السياسات
 أن منطلق منوهذا  للحكومة، أساسي كشريك الدولة مؤسسات وبروز إنشاءمهامها و 

 أخرى عناصر هناكف الحكومة، على حكرا ليست العامة باألمور والعناية هتماماإل
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 تنموية أدوار في والمساهمة العامة األمور طرح وفي بل هتماماإل في فقط ليس تشارك
 من حقيقية مشاركة تتطلب الشاملة التنمية إدارة في المعاصرة تجاهاتاإل نأ إذ. جادة
 .المحلية اإلدارة قبل

ستعمال آلياتها إحسن   التنمية عملية شاملة متكاملة يتوقف نجاحها علىف
الجوانب  ةو على ما تقوم به المجالس البلدية من جهود متعدد على أحسن وجه

دفع بدول  مماالتنمية كمفهوم حديث ظهرت عقب الحرب العالمية الثانية و ،واألشكال
رتبط إلذا فقد  ،العالم إلى بذل جهود مضاعفة لتغيير أوضاعها وتحسين أحوالها المادية

قتصاد وما يعنيه ذلك من تغيير في بنية اإل ،جتماعيقتصادي واإلبالتقدم اإل هامفهوم
 .الصحة والتعليم وما شابه ذلكبتعدد قطاعات اإلنتاج وتطور خدمات 

لقد عرفت التنمية على أنها العملية الهادفة إلى إحداث تحوالت هيكلية 
جتماعية يتحقق بموجبها لألغلبية الساحقة من أفراد المجتمع مستوى من ا  و قتصادية إ

وتزول بالتدريج مشكالت البطالة والفقر  مساواةالالتي تقل في ظلها الو ،الحياة الكريمة
كبر من فرص المشاركة، وحق المساهمة في أوالجهل والمرض، ويتوفر للمواطن قد 

 .توجيه مسار وطنه ومستقبله
هتمام في عالمنا المعاصر بقضية العلوم اإلنسانية والتكنولوجية، فقد تزايد اإل ومع تقدم

المعدالت اإلنتاجية العالية، وال  ال تشكل التنمية التي أخذت معنى آخر أكثر شمولية
رتبطت بتحول فكري وتربوي إلقد . مجرد نقل إنجازات العالم المتقدم،السمة البارزة فيه

ضخم يضم سائر اإلمكانات البشرية العلمية والثقافية والتكنولوجية الموظفة في خدمة 
لذا فالتنمية بمفهومها . جتماعية والسياسية وغيرهاقتصادية واإلالتنمية الشاملة اإل

و ال عملية ثقافية فحسب، ولكنها  ،جتماعية، سياسيةإ، قتصاديةإالشامل، ليست عملية 
مزيج من هذه كلها وغيرها، تتفاعل جميعها وتتداخل بعضها مع بعض في إطار 

وما هو ممكن . تهدف إلى تحقيق أهداف تتغير وفقا لما يحتاج إليه المجتمعو شمولي، 
 .تطلعاتهمل على تغيير المجتمع نحو األفضل وكامل لتحقيق، وتعا
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ن التنمية مشروع مجتمعي يقتضي بالضرورة إحداث تغييرات بنيوية في الهياكل إ    
بداعا القاعدية، تهدف إلى اإل رتقاء بالمجتمع إلى مستوى حضارة العصر، إنتاجا وا 

لى المشاركة الفعالة في صنع هذه الحضارةا  و  يمكن القول بأن  وهكذا، ستمتاعا، وا 
التنمية مشروع إحياء حضاري ضخم وشامل، مستند إلى القبول اإلرادي ألفراد 
المجتمع، وينبع من إيمانهم بجدوى هذه العملية وأهميتها في تحقيق مصالحهم الحيوية 
ومتطلباتهم الحياتية، وفي تمكين المجتمع من التجدد ذاتيا عن طريق تحرير العقل من 

ة للتغيير والتجديد والتي تقف حائال دون بلوغه مرحلة اإلبداع التي األفكار المناهض
يتمكن بها من إنجاز تقنياته المادية الضرورية لتحقيق مشروعه الحضاري المنشود بدال 

 .ستعانة بالغيرمن اإل

 والجهود البلدية جهود بين الفعال التعاون تحقيق بواسطتهايمكن  المحلية فالتنمية    
ستعمال اآلليات التي وضعها المشرع إ، متى كان كل القاعديةاالهيلتطوير  الحكومية

 . للصالح العام وتحقيقا للتنمية الوطنية ةبشكل جيد خدم
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 .ادرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمص
 .النصوص القانونية

 .الدساتير -أ
 70المؤرخ في  91-834، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1991دستور  -1

، والمعدل 1991ديسمبر  74، الصادرة بتاريخ 01ج، ع .ج.ر.ج ،1991ديسمبر 
، 02ج، ع .ج.ر.، ج0770أفريل  17المؤرخ في  73/70بموجب القانون رقم 

نوفمبر  12، المؤرخ في 74-19، وبموجب القانون رقم 0770أفريل  19الصادرة في 
ن رقم ، وبموجب القانو 0774نوفمبر  11، الصادرة بتاريخ 13ج، ع .ج.ر.، ج0774

 70، الصادرة بتاريخ 18ج، ع .ج.ر.، ج0711مارس  71، المؤرخ في 71-11
 .0711مارس 

 .التشريع العادي -ب
 المتضمن قانون البلدية 1910جانفي  14المؤرخ في  08-10األمر رقم  -1
 الصادرة 6 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة ،80/80/0691 في المؤرخ، 

 .80/80/0691 بتاريخ

 المعدل و المتتم لألمر رقم  0771يوليو 12المؤرخ في  74-71رقم  األمر -0
 المتعلق بتطوير اإلستثمار 07/74/0771المؤرخ في  71/73

 الجريدة ،70/78/1997 في والمؤرخ البلدية قانون المتضمن 97/74 رقم القانون -3
 .11/78/1997 بتاريخ الصادرة 15 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية

ر .، يتعلق بالنقد والقرض، ج1997أبريل  18المؤرخ في  17-97قانون رقم  -8
 .11العدد 

 .العمومية بالمحاسبة المتعلق ، 1990 أوت 01المؤرخ  01-97رقم  القانون -2
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 ر ج العقاري، بالتوجيه المتعلق ، 14/11/1997المؤرخ في  02-97قانون   -1
 .1990 لسنة  49 العدد ج ج
المعدل و المتمم بموجب  1997ديسمبر  71المؤرخ في  09-97 رقم القانون -0

 .المتضمن قانون التهيئة و التعمير 0778أوت  18المؤرخ في  72-78القانون 
 2011 ينيو 23 في والمؤرخ البلدية، قانون المتضمن 17 -11 رقم القانون   -8

   .0711جويلية 73 بتاريخ الصادرة ، 37 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية ،الجريدة

 والمؤرخ واإلدارية المدنية ءاتااإلجر قانون  المتضمن 86/ 08 رقم القانون     -6

 بتاريخ 21 العدد ئرية،االجز للجمهورية الرسمية الجريدة ، 2008 فيفري 25 في

23. 

المتضمن  ،10/10/0771في   المؤرخ 14-71القانون رقم 2008 أفريل -17
 .00ر العدد .ج ، القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .التنظيم -ج
 قطاع في والوالية البلدية لصالحية المحدد 41/347رقم الرئاسي المرسوم -1

 .01/10/1941 في المؤرخ العمرانية، والتهيئة التخطيط
الصفقات  تنظيم المتضمن ،11/79/0712في المؤرخ 12/080 الرئاسي المرسوم -0

 .27العدد  الرسمية الجريدة المتمم و المعدل ،العمومية و تفويضات الرفق العام

 ألحكام المحدد  1997المؤرخ في جويلية   97/037المرسوم التنفيذي رقم  -3
 المعدل المحلية، اإلدارة في العليا والوظائف بالمناصب الخاص القانون األساسي

 .1991 أوت 24 في المؤرخ 372 /91رقم التنفيذي بالمرسوم
المحدد إلجراءات  1991ماي  04المؤرخ في  91/177التنفيذي رقم  المرسوم -8

و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي  إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، المعدل
 . 0772سبتمبر  17المؤرخ في  310-72رقم 
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 04الموافق  1811 ذي القعدة عام 18مؤرخ في  104-91مرسوم تنفيذي رقم  -2
يحدد إجراءات إعداد مخططات الشغل األراضي و المصادقة عليها  1991مايو سنة 

 .و محتوى و الوثائق المتعلقة بها
 لشروط المحدد ، 1991 نوفمبر 23 في المؤرخ 828 -91التنفيذي المرسوم -1

 ج ر ج ذلك، كيفيات ويضبط وتسييرها، للدولة والعامة التابعة الخاصة األمالك إدارة
 . 60 العدد ج
 ألجهزة المحدد ، 1998جويلية  03 في المؤرخ ،012 -98 رقم التنفيذي لمرسوما -0

 .1998لسنة  48ج العدد  .وهياكلها، ج رج للوالية العامة اإلدارة
 المتضمن ، 1996 جوان 29 في المؤرخ  91/030رقم  التنفيذي المرسوم -4

 .1996 لسنة  40 العدد ج ج ر ج االجتماعية، التنمية وكالة إنشاء
 ةالجزائري الجمهورية الرسمية، الجريدة ،044-73 رقم التنفيذي المرسوم -9

والمتضمن إنشاء  2003 سبتمبر 71 في الصادرة 54 العدد الشعبية، الديمقراطية
 .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها األساسي

 لكيفيات المحدد 03/10/0771المؤرخ في  842 -06رقم  التنفيذي المرسوم -17
 .48عدد رسمية جريدة الجنوب، مناطق لتطوير الخاص التخصيص حساب تسيير

المتضمن تنظيم لجنة  0717يناير  10المؤرخ في  07 -17المرسوم رقم  -11
المساعدة على تحديد الموقع و ترقية اإلستثمارات  و ضبط العقار وتشكيلها سيرها ج 

 . 78ج العدد .رج
والمتضمن  0711مارس  71المؤرخ في  170-11المرسوم التنفيذي رقم  -10

 .إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها األساسي
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 المتضمن ، 2013 مارس 17 في المؤرخ 172-13 رقم التنفيذي المرسوم -13
 ةللجمهوري الرسمية الجريدة البلدي، الشعبي للمجلس النموذجي الداخلي القانون

 .12العدد  الشعبية، الديمقراطية الجزائرية
 1832جمادى األولى عام  00مؤرخ في  111-18المرسوم التنفيذي رقم  -18

، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات 2014مارس سنة  08الموافق 
 . هالمحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سير 

 مسك طريقة بتحديد المتعلقة ،1901جويلية 01 فيالمؤرخة   c1 رقم التعليمة -12
 .المالية وزير عن الصادرة المحاسبة

 للحكومة األول الوزير ، 2010 أفريل 19 في المؤرخة 01 رقم التعليمة -11
 مشاريع بإنجاز مرتبطة أساسية لحاجيات الفالحية األراضي باقتطاع المتعلقة الجزائرية،
 .للتنمية عمومية

 العامة المديرية المالية، وزارة ، 1998 أوت 22 في المؤرخة 03439 رقم مذكرة -10
 العمليات المتضمنة والعقارية، الوطنية األمالك عمليات مديرية الوطنية، لألمالك
 .المسبق الترخيص الدولة، ألمالك التقليدية

اإلقتصادي لجنة آفاق التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية، المجلس الوطني  تقرير  -14
واإلجتماعي، من أجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر، 

 .0770جوان 
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 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمراج
 الكتب-والأ
، عللنشر والتوزيأسماء مطوري، الثقافة البيئية الوعي الغائب، مطبعة مزوار  -1

  0774الوادي  
المحمدية العامة،  دروس في المالية والمحاسبة العمومية، دار حسين صغير،  -2

  .1999، الجزائر
 ثقافيًا، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيًا، التنمية رشوان، أحمد الحميد عبد حسين -3

 .031 ص 2009 اإلسكندرية، الجامعة، شباب مؤسسة بشريا، إداريا،ً 
 العربية، الوحدة دراسات مركز ،الجزائرية األزمة ،(وآخرون) الرياشي سليمان -8

 . 1991لبنان 
سوزي عدلي ناشد، المالية العامة النفقات العامة، اإليرادات العامة، الميزانية  -2

 .0773العامة  بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 
 في والوالية البلدية نظام على وتطبيقاتها المحلية اإلدارة أسس مسعود، شيهوب -1

 6891  الجامعية الجزائرالمطبوعات  ديوان الجزائر،
عبد الحميد احمد رشوان ، البيئة و المجتمع ، المكتب الجامعي الحديث ،   -0

                                                                  .0771اإلسكندرية  
 . 1006عمان، عبد الرزاق الشيخلي ، اإلدارة المحلية، دار ميسرة للنشر، -4
اإلسكندرية الدار . الحميد، التمويل المحلي والتنمية المحليةعبد المطلب عبد  -9

 .0771الجامعية، 
 الطبعة الثالثة، اإلقليمي، التنموي التخطيط في مقدمة غنيم، محمد عثمان -17

 .90 ص ، 2005

 الجامعي المكتب الطبيعية، و البشرية الموارد تنمية و إدارة طاحون، أبو عدلي -11
 .م 1998 اإلسكندرية، الحديث،
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 . 2002 مصر للنشر، وائل دار المحلية، ،اإلدارة شطناوي خطار علي -10
  .0773الجزائر ريحانة، دار اإلداري، القانون في الوجيز بوضياف، عمار -13
 الجزائر، والتوزيع، للنشر الجسور اإلداري، القانون في الوجيز بوضياف، عمار -18

2007 . 
 الطبعة والتوزيع، للنشر جسور العمومية، الصفقات تنظيم شرح بوضياف، عمار -12

 .0710الجزائر الثالثة،
 ديوان اإلداري، النظام األول، الجزء اإلداري، القانون عوابدي، عمار -11

 .2008 الخامسة، الطبعة الجامعية، المطبوعات
 1990 .سنة قالمة، الثالثة، الطبعة اإلداري، القانون في دروس عوابدي، عمار -10
 والمعاصر،  األصالة بين الشباب التنمية، في الشباب دور تفعيل جيدل، عمار -14

 26 و 25 و 24 أيام الجزائر، في الدولي ملتقى اإلسالمي، األعلى المجلس منشورات

 .2008 مارس
 ديوان .القريوتي، قاسم محمد ترجمة مقارن، منظور العامة اإلدارة هيدي، فريل -19

 . 1985 الجامعية، المطبوعات
 الجزائر، دحلب، منشورات اإلداري، التنظيم اإلداري، القانون ناصر، لباد -07

2002. 
 المجتمع، في التخلف ومشكالت ،التنمية قناوي شادية و حجازي مجدي -01

 .19 ص ، 1987 القاهرة، التوزيع، و للنشر الكتاب دار المصري،
محمد السنوسي معني،  مالية الجماعات المحلية، الطبعة األولى، المطبعة  -00

 .1990 ،والوراقة الوطنية، مراكش
 المجتمع، ومشكالت التنمية قضايا في دراسات االجتماعية التنمية ،شفيق محمد -03

 .1999 اإلسكندرية، الحديث الجامعي مصر،المكتب
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 والتوزيع، للنشر العلوم دار الجزائرية، المحلية اإلدارة قانون بعلي، صغير محمد -08
 .2004 عنابة،
 .األطروحات و المذكرات الجامعية -ثانيا

 .طروحات الدكتوراهأ -أ
 دكتوراه وأفاق، أطروحة واقع الجزائر في المحلية التنمية تمويل خيضر، خنفري -1

 .0711 ، 3الجزائر جامعة اإلقتصادي، التحليل فرع اإلقتصادية، العلوم في
 .ماجستير مذكرة -ب
 جامعة العام، القانون في ماجستير مذكرة ، للوالي اإلدارية الضابطة يحي، محمد  -1

 .2005  عنابة مختار باجي
، عملية الموازنة بين أعمال الضبط اإلداري و الحريات العامة ،سكينة عزوز   -0

 .1997ماجستير جامعة الجزائر
 معوقات و التغيير حتمية بين اإلدارية للتنمية الحديثة مرسي األساليب بن رفيق -3

 و السياسية العلوم في ماجستير مذكرة ، 20012011 الجزائر حالة دراسة التطبيق
 .2011 ،-وزو تيزي- معمري مولود جامعة ، الدولية العالقات

تطور مفهوم التنمية السياسية وعالقتها بالتنمية  ،طارق عبد النبي عوض سالمة -8
 0718 – 0713ليبيا   ،ماجستير إدارة وتنظيم،  اإلقتصادية

 الجزائر في المحلية اإلدارة تنمية على البشرية الموارد تأثير''بوعكاش، نوال -2
 الدولية العالقات و السياسية العلوم في ماجستير مذكرة ،''جيجل والية حالة دراسة"

  ،3الجزائر  جامعة ،واإلعالم السياسية العلوم كلية العامة، السياسات رسم تخصص
2010.   

مرغاد لخضر، واقع المالية المحلية في الجزائر، مذكرة ماجستير، قسم علوم  -1
 .(0771)،(التسيير، جامعة الجزائر التسيير، كلية العلوم االقتصادية و علوم
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 لوالية ميدانية دراسة الجتماعية انعكاساتها و المحلية بلخير، التنمية محمد -0
 و اإلنسانية العلوم كلية العمل، و التنظيم إلجتماعا علم في ماجستير مذكرة تمنراست ،

 .2004 الجزائر، جامعة االجتماعية،
المدرسة الوطنية  ،تخرج مذكرة المحلية، والتنمية البلدي التخطيط بدال، غنية -4

 0772/0771لإلدارة السنة الدراسية 
 حالة ، دراسة المحلية التنمية في المحلية الجماعات عثمان، دور بن شويح -9

 تلمسان  بلقايد بكر أبي العام ،جامعة القانون في الماجستير شهادة لنيل البلدية،مذكرة
 .0717/0711السياسية، العلوم و الحقوق كلية

 .مذكرات الماستر -ج
لة الجزائر حا دراسة والتطبيق النظرية بين السياسية بوعكاز، التنمية حساني -1

  الدولية، والعالقات السياسية العلوم في ماستر شهادة لنيل ، مذكرة -2014 1944
 .م 0 015وتنمية ،جامعة سعيدة، الجزائر عامة سياسات تخصص

 .العلمية المقاالت -ثالثا

 المباشر إلى األجنبي االستثمار تنمية سياسات األسرج، المطلب عبد حسين -1
 .2005ديسمبر ، 83 العدد الصناعي، البنك رسائل مجلة العربية، الدول

المجلة  المرجاني عبد الحق، حدود التمويل الجبائي المحلي للتنمية المحلية، -0
 . 1993، يناير 0/3المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 

جتماعي، من أجل سياسة لتطوير المؤسسات قتصادي واإلالمجلس الوطني اإل -3
 .0770والمتوسطة في الجزائر، جوان الصغرى 

مجلة العلوم ، تحليلية  دراسة، الثقافية  التنمية التنمية ماهية، زينب زموري -8
 0718الجزائر ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة  18العدد ،اإلنسانية و اإلجتماعية
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 بالمقومات للنهوض قراءة الجزائر، في المحمية ،التنمية آكلي زكية كافي، فريدة -2
 . 0710، الجزائر 174ص  واألعمال، المال إقتصاديات ، مجلة العوائق وتجاوز

صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية  يامة إبراهيم، مدى مساهمة ، -6
في إنعاش التنمية المحلية، دارسة نظرية و تقييمية، مجلة ميالن للبحوث و الدراسات، 

 . 0710، الجزائر 72العدد
 المواقع اإللكترونية -رابعا

 .https://ar.wikipedia.org/wik جتماعيةاإل تنميةال -1
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