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 انشئٛظ انششفٙ نهًهرمٗ انغٛذ سئٛظ انجايؼح

أد ًَايشح يحًذ: األعرار انذكرٕس  

د َؼًٌٕ ْٔاب: سئٛظ انهجُح انؼهًٛح  

د تخاخشح يٕعٗ: سئٛظ انًهرمٗ  

 خهفٛح انًهرمٗ

يرتبط قباح التنمية احمللية بالقرارات كالسياسات اؼببنية على معطيات دقيقة، بنظرة اسًتاتيجية كاستشرافية تضع اؼبتغَتات 
الدكلية من جهة، كمن جهة أخرل كفاءة اعبهاز اإلدارم اؼبؤطر لتلك التنمية كالقائم على الرشادة كالعقبلنية ُب ترشيد األكلويات 
من خبلؿ مبط التسيَت القائم الذم يعطي ديبومة التمويل لتلك الربامج التنموية من خبلؿ إهباد موارد مالية دائمة يتطلب عقلنتها 

 .كترشيدىا

إف ديبومة التمويل ُب ظل ذكباف اؼبوارد اؼبالية للبلد كتقليص حجم اإلنفاؽ العاـ يرىن ُب كثَت من األحياف ذبسيد ـبتلف 
السياسات التنموية ُب صبيع القطاعات ذات الصلة باػبدمات اليومية للمواطن، ىاتو السياسات القائمة على دمج اغباجيات 
كاؼبتطلبات اآلنية كاؼبستقبلية للمواطن يفرض على صانعي القرار إهباد بدائل سبويلية كمفاتيح جديدة للتنمية احمللية كالنهوض 

، من خبلؿ النخب كالكفاءات القادرة على التوفيق (الفبلحة، الصناعة، السياحة، اػبدمات )باالقتصاد على مستول البلديات، 
بُت غياب اؼبوارد اؼبالية كمواجهة حجم الطلب على اػبدمات كالوفاء بالسياسات االجتماعية ، فضبل عن بتاء ثقافة تسيَتية 

 .كاؼبعلومة اؼبتعلقة بالتسيَت كإشراؾ كل الفاعلُت ُب ازباذ القرار

كلعل اعبامعة اعبزائرية كاحدة من بُت الركائز األساسية كاؼبفركض أف تقود قاطرة التنمية إذا اعتربنا أف ـبرجات التعليم ىي 
مدخبلت العملية التنموية، فإف تأطَت اعبماعات احمللية البلديات، وبتاج إٔب مسَتين لنجاح تلك الربامج التنموية كاختيارا مؤشرا 

 . حقيقيا لصانعيها

 بقاؼبة كباألخص قسم علـو التسيَت لتنظيم ىذا اؼبلتقى الوطٍت الذم يهدؼ 1945 مام 8كألجل ذلك سعت جامعة 
إٔب فتح كرشات خاصة بالتسيَت احمللي كثقافة التسيَت اؼبيدانية السائدة ُب ـبتلف القطاعات كما تأمل أف يسمح بتشخيص كاقع 

كحلوؿ التسيَت، فضبل عن مسانبة ـبابر البحث اعبامعية ُب استشراؼ مشاكل التنمية على مستول البلديات كمرافق أنشأت لتقدًن 
 .خدمات كالتلبية حاجات تكوف ُب مستول تطلعات اؼبواطن
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انرًُٛح يٍ ذشاكى سأط انًال انًاد٘ إنٗ ذشاكى سأط انًال 

 انًؼشفٙ

 انذكرٕس تخاخشح يٕعٗ                    انذكرٕس حشٚذ سايٙ

  لانًح انًشكض انجايؼٙ يٛهح  45 يا٘ 8جايؼح 

  :الممخص
 تشكؿ عممية التنمية المحمية أحد الرىانات كالتحديات التي تكاجو الدكؿ كالجزائر خصكصا، كتتنكع تمؾ التنمية بيف الجانب االقتصادم 

كاالجتماعي كالثقافي، فإذا كاف رأس الماؿ المادم محدد رئيسي لثركة األمـ فإف المعرفة ىي التي تحدد المسار التنمكم ،فقد تفتقد التنمية لممكارد الطبيعية، 
 .كلكف حسف التدبير يعكض تمؾ الفجكات

 كىك ما أشارت إليو الكثير مف الكتابات الحديثة في أدبيات التنمية بأف تراكـ رأس الماؿ المادم كاف المحرؾ الرئيسي لعمميات التنمية في العقكد 
 .الماضية، إال أنو أصبح يركز حالي اعمى التراكـ المعرفي كدكر النخبة كالكفاءات في إنتاج المعارؼ البلزمة لحؿ المشاكؿ التنمكية

Abstract: 

Local development process is one of the stakes and the challenges facing States and Algeria in particular, that 

development varies between economic, social and cultural side, if physical capital is a major determinant of the 

wealth of Nations, knowledge determines the developmental path, you might miss the development of natural 

resources, but good measure compensates those gaps, which indicated a lot of modern literature in development 

literature that the accumulation of physical capital was the main engine of development processes in the past decades, 

it has become now focuses on the accumulation of knowledge and the role of Elite and competencies in the production 

of knowledge to solve problems. 

 

 :مقدمة
إف مكاجية المشكبلت االقتصادية الناتجة عف غياب التنمية في أم بمد يحتاج إلى تكاثؼ الجيكد فضبل عف تحديد إستراتجيات كاضحة، يتطمب  

 .نجاحيا تعبئة متعددة األكجو سكاء عمى الصعيد المالي أك البشرم، المتمثؿ في الكفاءات الكطنية ك المكارد المالية المخصصة لنجاح كؿ اإلستراتيجيات
 لقد نالت التجربة التنمكية في النمك اآلسيكية مثبل حيا في تغيير كتيرة التنمية االقتصادية انطبلقا مف تكظيؼ المعرفة في ترشيد مختمؼ القرارات 

 .المتخذة
 فمـ يكف التحكؿ مف المنشأة اآلسيكية في الستينات إلى المعجزة اآلسيكية في التسعينات سكل نتيجة إلى الثكرة المعرفية التي تمثمت في الثكرة 

 (1). التكنكلكجية التي صاغ مبلمحيا اإلنساف اآلسيكم

: ك لئلحاطة بجكانب المكضكع قمنا بتقييـ بحثنا إلى محاكر
 .المعرفة في النمك االقتصادم: المحور األول
 .دكافع النجاح التنمية في ظؿ المحيط االقتصادم الجديد: المحور الثاني
 .خبراء يصنعكف االستراتيجيات (إنشاء مجمس لمتنمية عمى مستكل البمديات)آليات نجاح التنمية المحمية : المحور الثالث
 :المعرفة في النمو االقتصادي: المحور األول

                                                           
1
 .145 ص 2006 القاهرة، سنة – مركز دراسات و بحوث الدول النامٌة – اقتصاد المعرفة –مدحت أٌوب  ( (



التسيير المحلي بين إشكاليات التمويل وترشيد قرارات التنمية المحلية :الملتقى الوطني األوؿ حوؿ  
2016 نوفمبر 9-8يومي - البلديات نموذجا-  

9 
 

لمكثير مف ... إف المحيط الجديد، أصبح التركيز فيو ك النجاح يعزل إلى العامؿ المعرفي الذم يقدـ عمى العكامؿ المالية األخرل، ك الييئات اؿ -
 .الدكؿ

فاشكاليات الحاضر التنمكم مرتبطة ارتباطا كثيقا بالخبرة المعرفية حيث الميارات     ك المعارؼ أصبحت مرجعيات ليكية مختمؼ المؤسسات،  -
ك ىك ما ذىبت إليو العديد مف الدراسات التي تعتبر أف المؤسسات االقتصادية المكمفة تخمؽ الثركة ك قاعدة خمفية لمتنمية، يتحدد مستقبميا بما 
تمتمكو مف أفكار ك أصكؿ فكرية، حيث أصبحت تيتـ اىتماما كبيرا بيذه األصكؿ ك مثؿ ىاتو األصكؿ أصبحت مف الدعائـ الرئيسية الستمرار 
المؤسسات في مجاؿ األعماؿ خاصة في عصر التكنكلكجيا ك االتصاالت، حيث تفكؽ قكة األفكار ك المكاىب المبدعة قيمة الثركات ك المكارد 

 (2). المالية
 :إف تطكر كظيفة المعرفة في القراءات الجديدة لمتنمية الحديثة يرل بأنيا أصبحت رمزا لما يمي -

 (3): المعرفة ركيزة االقتصاد الجديد -1
إذا كانت األرض ىي قاعدة الثركة في االقتصاد الزراعي، فإف اآللة تمثؿ سمة العصر الصناعي، ك تحتؿ المعرفة الصدارة في االقتصاديات  -

 .الحديثة القائمة عمى المعرفة ك رأس الماؿ الفكرم ك ىي تشكؿ قطعة لممراحؿ التي مرت بيا االقتصاديات السابقة
نمك صادراتيا منتجات معرفية بالدرجة األكلى كما ... ك تقتصر االقتصاديات الحديثة أك ما يعرؼ باقتصاد المعرفة عمى اإلنتاج المعرفي مف  -

 .( اليند  ك الكاليات المتحدة األمريكية–الياباف )ىك حاؿ 
ك أقؿ مركنة، فمركز الثقؿ انتقؿ ... ك لقد تطكر استخداـ المعرفة في االقتصاديات الحديثة ك أصبحت الماديات ىي األقؿ إضافة لمقيمة ألنيا  -

مف األعماؿ ك المكارد الطبيعية إلى المعرفة ك استغبلؿ األصكؿ الفكرية ك مف تناقص العكائد إلى تزايد العكائد ك ىك ما يجسد قيمة المعرفة في 
 .االقتصاد الجديد

 :المعرفة كأداة لتخفيض التكاليؼ -2
حيث تسعى المؤسسات إلى تخفيض التكاليؼ ك طكر العمميات، فيي تحاكؿ بذلؾ إيجاد بدائؿ ك استعماالت جديدة مف خبلؿ تكظيؼ المعارؼ  -

 .ك الميارات ك مختمؼ عمميات التعميـ، حيث يؤدم ذلؾ إلى تفعيؿ األخطاء ك عدـ تكرارىا
فالتنافس حاليا بيف المؤسسات أصبح مبني عمى التنافس المعرفي فالتحكـ في التكاليؼ ك جكدة المنتجات أصبح متكقؼ عمى درجة التحكـ في  -

المعرفة العممية ك الميارات التي مصدرىا الكفاءات التي يتـ استقطابيا تثميف خبراتيا المعرفية المتراكمة التي تعمؿ عمى تكثيقيا ك تقاسميا ك 
 . نشرىا داخؿ التنظيـ ك كافة المستكيات الكظيفية

 :المعرفة كأداة لترقية القرارات في المؤسسة -3
اتخاذ القرارات عمى مستكل المؤسسات تزداد عكائدىا كما تزداد ... يزداد نجاح التنمية في االقتصاديات الحديثة إلى اتخاذ القرارات الدقيقة، حيث  -

 .تكاليفيا نتيجة درجة التعقيد خاصة مع تضخـ حجـ المؤسسات ك انفتاحيا عمى البيئات المختمفة ك سرعة التغيرات بشكؿ عاـ
عميو المستقبؿ مف المخاطر ك التي تساىـ في خمؽ التكيؼ المطمكب مع التغيرات التي ... فالمعرفة ىي الكسيمة األساسية في التنبؤ العممي بما "

 ".يعتمدىا القرار ك ىي بمثابة العمكد الفقرم لمعمؿ اإلدارم
فاتخاذ القرار يعتمد عمى حجـ المعارؼ المتكفرة التي يمتمكيا األفراد، إضافة إلى ذكائيـ ك تجاربيـ في معرفة النتائج المترتبة عف كؿ البدائؿ  -

 (4). المتاحة، ك بالتالي العمؿ عمى ترشيد كؿ قرار تتخذه المؤسسة مف مصادر التراكـ المعرفي

                                                           
2
 .62، مدخل استراتٌجً لتخطٌط و تنمٌة الموارد البشرٌة، الدار الجامعٌة، مصر، ص 2002راوٌة حسن،  ((

3
 .171إدارة المعرفة كاستراتٌجٌة لتحسٌن تنافسٌة المإسسات، أطروحة دكتوراه، غٌر منشور، جامعة عنابة ص  (2015)بخاخشة موسى  ( (

4
 .176بخاخشة موسى، مرجع سبق ذكره، ص  ( (
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تسكيؽ المنتجات مثبل يتطمب اتخاذ قرارات إستراتيجية تتطمب معرفة ظركؼ السكؽ ك مستجداتيا، ك مف جية أخرل التعرؼ عمى رغبة  -
 (5). المستيمكيف ك عممية اتخاذ القرار التسكيقي مف حيث كمية ك نكعية المنتكج ك مف حيث قابمية الطمب عمى ىذا المنتج مف قبؿ المستيمكيف

المدراء ألىمية المعرفة في بناء القرارات الرشيدة جعميا تعمؿ بشكؿ متكاصؿ في بناء قاعدة معمكماتية، فاالقتصاديات الحديثة ك مختمؼ .....  -
السياسات التنمكية يتـ تخطيطيا انطبلقا مف تكفر قاعدة معمكمات عف االحتياجات الحقيقية بالتفصيؿ ك مف ثمة ال مجاؿ لمتجربة ك الخطأ، إذا 

 .اعتبرنا أف حجـ الطمب الحالي لبلحتياجات البد أف يتكافؽ مع سياسات استشرافية مخططة ك معدة كفؽ نظرة إستراتيجية
 :دوافع نجاح التنمية في ظل اقتصاد المعرفة: المحور الثاني

 إف التطكر الحاصؿ نحك اقتصاد المعرفة، ك اتجاه الصناعات الحديثة نحك الصناعات ذات الكثافة المعرفية جعؿ المؤسسات تدرؾ القيمة 
الحقيقية لمكاردىا الداخمية، ك ىك ما يفسر تحكؿ المؤسسات نحك االستثمار في مصادر المعرفة ك األصكؿ البشرية، ك بناء منظكمة الكتساب المعرفة، ك 

 :بالتالي فدكافع النجاح لمختمؼ السياسات التنمكية يرتكز عمى ما يمي
 :إعادة االعتبار لرأس الماؿ الفكرم في المؤسسات -1

إف االىتماـ برأس الماؿ الفكرم في المؤسسات ك االعتراؼ بو بداية مف عقد الثمانينات، حيث الحظ مختمؼ األكاديميكف بأف قيمة األصكؿ 
الغير مممكسة كاف ليا دكر كبير في تحقيؽ األرباح، ك كانت أكلى الدراسات في الشركات اليابانية، حيث راجت فركقات اآلداء أف مردىا كاف 

 .الطرؽ لقياس ك تطكير ىاتو األصكؿ الجديدة... كقتيا الشركات في البحث عف ... األفكار ك مختمؼ االبتكارات ك 
عمى أنو نخبة العامميف تستطيع إنتاج األفكار التي مف خبلليا تستطيع المؤسسة تكسيع حصتيا "يعرؼ رأس الماؿ الفكرم أك رأس الماؿ المعرفي 

 في السكؽ ك تعظـ
 (6). نقاط قكتيا في مكاقع قادرة عمى اقتناص الفرص المثالية

إف إعادة االعتبار لرأس الماؿ الفكرم يعني ىجرة القيمة مف الجانب المادم إلى الجانب المعرفي، ك مف االقتصاد الصناعي إلى االقتصادم  -
المعتمد عمى الكفاءات ك أصحاب المعرفة، ك ىك تكجو يعكس حجـ النفقات المكجية ك المركزة عمى االستثمار في رأس الماؿ الفكرم ك تطكير 

 .معارفو ك استغبللو

بالقكؿ بأف القيمة الحقيقية لممؤسسة تكمف في رأس ماليا الفكرم ك قدرة تكظيفيا لممعرفة الكامنة فيو ك تحكيميا إلى  "Brownك ىك ما ذىب إليو  -
(7). تطبيقات تحقؽ األداء العالي ك بالتالي تحسيف قدرتيا التنافسية

 

محدد ... ك تتجو المؤسسات الحديثة اليـك إلى استقطاب ك صناعة رأس الماؿ الفكرم باعتباره الكسيمة الناجحة لتحقيؽ تنمية اقتصادية مف  -
االستثمار التعميـ ك التدريب، ك تطكير مختمؼ البرامج، حيث تككيف رأس الماؿ الفكرم في المؤسسات اليـك ذك نتاج عمميات معقدة تحتاج إلى 

استثمارات ضخمة ك قدرات مالية كبيرة ك عمى المؤسسات بذؿ جيكدا معتبرة لتكظيؼ رأس الماؿ الفكرم ك نقؿ لكؿ المعارؼ إلى كافة مستكيات 
(8). التنظيـ لتجاكز الفجكة المعرفية

 

 :بناء منظكمة الكتساب المعرفة -2

إف تناىي االعتراؼ بالمعرفة كمكجكدات ك محددات نمك جديدة في االقتصاديات الحديثة ك أداء تنافسية أصبح رىاف كبير ك جديد لممؤسسات  -
 .االقتصادية ك التي أصبح رصيدىا يقاس بمدل استثمارىا في المعرفة مف حيث اإلنتاج ك االكتساب

                                                           
5
 .21، القاهرة، مصر، ص ....، مجموعة 1اقتصاد المعرفة ط: (2001)محسن أحمد الخضٌري  ( (

6
 .150رأس المال الفكري، طرق قٌاس و أسالٌب المحافظة علٌه، المنظمة المعرفٌة للتنمٌة الغدارٌة، مصر، ص : (2003)عادل حرشوش، صالح المفرجً  ( (

7
 .85عادل حرشوش، صالح المفرجً، مرجع سابق، ص  ( (

8
 .193بخاخشة موسى، مرجع سابق، ص  ( (
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إف بناء منظكمة الكتساب المعرفة سكاء عمى مستكل المؤسسة أك المستكل الكمي يعني كضع إستراتيجية لمتعامؿ مع مختمؼ المعارؼ الداخمية ك  -
ألنيا حيف يتطمب ذلؾ تمكيف ميزة العامميف ك تكفير شبكة داخمية لنقؿ شكؿ ... حصتيا عف عمميات ..... الخارجية ك مع أشكاؿ النقؿ ك 

 ....المعارؼ، ك تطكيرىا ك تحديدىا 

البحث ك التطكير، ك لكنو يتطمب أيضا مف المعرفة .. فاكتساب المعرفة ال يقتصر عمى بناء قاعدة المعرفة الكطنية لتككيد معرفة جديدة مف  -
(9). المتكاجدة في أماكف أخرل ك تأسيسيا

 

يعتبر مؤشراتيا ك محدكدا لتدارؾ فجكة المعرفة ك  (االبتدائي، متكسط، ثانكم، جامعي)إف زيادة اإلنفاؽ الجزائر عمى قطاع التعميـ بكؿ أطكاره  -
عميو فاختيار برامج التعميـ سكاء كانت أكاديمية أك مينية يجب أف تككف مبلئمة لمتطمبات العصر لتحقيؽ اإلحاطة بأصكؿ التقنيات بغية 

استخداـ تكنكلكجيات المعمكمات ك تأىيؿ القدرات البشرية بجعميا قادرة عمى استخداـ التكنكلكجيات الحديثة، بحيث يمكف أف يؤدم إنتاج الكحدات 
(10)... البشرية المستعممة ك استثمارىا لتقكؿ بدكر بارز في االستخداـ المركز ألنماط المعرفة

 

العممية التنمكية .... ذلؾ أف مخرجات التعميـ ىي "إف منظكمة اكتساب المعرفة أصبحت تشكؿ رىانات أساسية لتحقيؽ التنمية الكطنية المنشكدة  -
ك ىك ما يتطمب التكجو نحك المعرفة التطبيقية، حيث تخاطب ىاتو المعرفة مشاكؿ المؤسسات االقتصادية ك االجتماعية القائمة في المجتمع، 
حيث المصدر الرئيس إلنتاج المعرفة يتمثؿ في التعميـ، حيث اكتساب المعارؼ ك الميارات المختمفة ك الذم مف شأنو الزيادة في التحكـ في 

(11). مختمؼ مشاكؿ المؤسسة اإلنتاجية
 

التركيز عمى المناىج التعميمية الذم تؤسسو ك تدعمو سكاء في المدارس أك ... إف التنمية الحديثة تكلى اىتماـ كبير لمعنصر البشرم مف  -
 .تدعيـ البنية التحتية لمؤسسات األعماؿ.. التدريب ك تشجع االبتكار مف ... الجامعات مف 

فالقدرة التنافسية لممؤسسة مرىكنة بالدرجة األكلى عمى "فحجـ المؤسسات اليـك يتطمب اعتماد كفاءات كطنية لدييـ القدرة عمى إنتاج المعرفة  -
تحرؾ الدكلة نحك تنمية المعرفة كمحرؾ أساسي لمتقدـ التكنكلكجي لكضع أسمكب منسؽ بيف أنشطة منظكمة التعميـ ك التكنكلكجيا ك السياسة 

(12). التعميمية في كافة مراجعو ك مف ناحية أخرل بما يحقؽ مستقببل نخبة مميزة
 

 :إنشاء مجمس لمتنمية عمى مستوى البمديات
 ((خبراء يصنعون اإلستراتيجيات)الفجوة المفقودة )

إ نقمب التنمية ك جكىرىا األساسي ىي البمديات، فمختمؼ البرامج التنمكية تككف في شكؿ سياسات حيدة عمى أرض الكاقع، ك التي تستند عمى  -
مجمكعة مف المعارؼ ك تخطيط استشرافي عمى المدل البعيد فضبل عف البعد االجتماعي المدعـ باألىداؼ الكبرل لمتنمية االقتصادية، فما يمكف 

 .تصكر آفاؽ تنمية اقتصادية بدكف أىداؼ اجتماعية، ك ال خير في تنمية ال يتقاسـ ثمرتيا المجتمع

ك لمجامعة ك مخابرىا الخاصة الدكر األساسي في إنتاج الحمكؿ ك  ( القرار– الحكار –التشخيص )تتطمب التنمية مبلحظة أبعاد أساسية ىي  -
 .تشخيص مشاكؿ التنمية المختمفة، ك تجسيدىا ميدانيا

إف تشكيؿ مجمس التنمية البمدم يشكؿ رىاف أساسي لترشيد ك كضع اإلستراتيجيات المثالية لنجاح مختمؼ القرارات، ك كضع نظرة استشرافية  -
لتطكير اليياكؿ القاعدية في كؿ بمدية كفؽ اإلمكانيات المتاحة ك تقدير االحتياجات التطكرية كفقا لتطكر الحجـ السكاني ك مختمؼ الطمب عمى 
 .الخدمات الضركرية، ك ال ينجح ذلؾ إال تكافر اإلطار الفكرم ك الكفاءات ك التي تعتبر الجامعة ك مختمؼ ىياكؿ التككيف قاعدة خمفية إلنتاجيا

 .إف مخرجات التعميـ ىي مدخبلت العممية التنمكية كىنا يمقى عبئ المسؤكلية لتأطير النخب كالكفاءات مف طرؼ الييئات ك المعدة لذلؾ -

                                                           
9
 .274، دار الصفاء، األردن، ص 1اتجاهات معاصرة فً إدارة المعرفة، ط: (2008)محمد عواد، الزٌادات  ( (

10
 .292، دار فارس للنشر و التوزٌع، األردن، ص 1العولمة رقاب ككثٌرة و سٌف واحد، ط: (2002)محمد مقدادي  ( (

11
 .245بخاخشة موسى، مرجع سابق، ص  ( (

12
 26/27دور حكومات الدور النامٌة فً ظل تحدٌات النظام العالمً الجدٌد، مداخلة ضمن الملتقى الوطنً حول المإسسة االقتصادٌة و التنمٌة، جامعة قالمة أٌام : (2007)علً عبد هللا  ( (

 .11نوفمبر، ص 
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فالفجكة المفقكدة حاليا بيف الجامعات كمكاف إلنتاج النخب ك الفاءات ك محيطيا االقتصادم ك االجتماعي ك مختمؼ القطاعات الضاربة في  -
 .المجتمع ك التي ليا صمة بالخدمات اليكمية لممكاطف، يضع منظكمة التعميـ ك التككيف أماـ منتكج تككينيا محؿ انتقاد كبير

ك ما يمكف قكلو في النياية أف االقتصاديات المتطكرة حاليا تتكاجد عمى سياسات تنمكية جديدة ك دائمة التجديد ك أكثر تكجيا نحك العمـ ك  -
 .المعرفة ك حسف التسيير مف خبلؿ العمـ ك التحكـ ك تكنكلكجيا اإلعبلـ ك االتصاؿ

فالبرامج التنمكية تظؿ حبر عمى كرؽ ما لـ ترافقيا اإلطارات الخالصة التي تنجز شكؿ البرامج بناءا عمى معمكمات دقيقة ك ال مجاؿ لمخطأ إذا  -
 .اعتبرنا أف التراكـ المعرفي يزيد في حظكظ نجاحيا

إف عبلج المشكبلت المطركحة عمى مستكل البمديات في ظؿ تناقص حجـ المكارد المالية يتطمب عقمنتيا ك في نفس الكقت البحث عف مكارد  -
جديدة ك التفكير في كيفية خمقيا يتطمب ذلؾ البحث عف الكصفات العبلجية المناسبة ك المبلئمة لتذليؿ صعكبات االنسداد في المجالس البمدية 
التي نراىا، فالمجمس التنمكم يبقى أداة لمكقاية مف تعطؿ مختمؼ المشركعات ك اإلصبلحات عمى مستكل كؿ البمديات، ك عادة ما تككف شكؿ 
القرارات التنمكية نابعة مف الخبرة ك التراكـ المعرفي التي تحكز عميو الكفاءات المشكمة لشكؿ المجالس التنمكية ك الييئات المشكمة لو ك التي 
تعمؿ عمى تجديد شكؿ االحتياجات ك تطمعات المكاطنيف كفؽ معطيات البيئة الدكلية المعقدة ك قراءة جيدة لمختمؼ التحكالت االجتماعية ك 

 .احتياجات التركيبة السكانية، ك بالتالي تظؿ المعرفة الدقيقة الركيزة األساسية في بمكرة قرارات أكثر دقة

فاقتصاديات النمك الجديدة تعتمد عمى اقتصاد المعرفة الذم يقـك عمى فيـ أكثر عمقا لدكر المعرفة ك رأس الماؿ البشرم في تطكر اإلمضاء ك 
تقدـ المجتمع ك نشكء استثمار المعرفة لو دكر في خمؽ الثركة ك ىك إمضاء يرتبط باالبتكار ك التجديد ك التطكير فيصبح اتخاذ القرار 

 ..االقتصادم جزءا ميما منو 
 :الخالصــــــــــة

ك البنى التحتية الجامعة مراكز البحث العممي كأحد األدكات الكتساب ك إنتاج المعرفة  (التعميـ ك التككيف) إف االستثمار في األصكؿ البلمادية 
تنكيع سكؽ العمؿ بيذه الكفاءات، ك ىك ما أكصى بو ... يستند إلى أف الكفاءات ك المعارؼ تغذم باستمرار القدرات التنافسية لممؤسسات االقتصادية مف 

 بتنكع المعرفة ك نشر العمـ ك ىك ما يدؿ عمى االرتباط الكثيؽ بيف المعرفة ك التنمية، ك أف المعرفة المتجددة ك 2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ 
المكتسبة نكاتيا األساسية المكرد البشرم المشكؿ لممؤسسة، فضبل عف عصرنة أدكات ك مناىج التككيف المؤدية عمى اإلبداع ك ليس التمقيف ك خمؽ أقطاب 

 .الكتساب المعرفة ك تكظيفيا في مختمؼ عمميات التنمية بكؿ أبعادىا المختمفة... امتياز جديدة ك بناء نظاـ كطني لميقظة كميا أدكات 
 :قائمة المراجع

. 145 ص 2006القاىرة، سنة – مركز دراسات ك بحكث الدكؿ النامية – اقتصاد المعرفة – مدحت أيكب  -1
. 62، مدخؿ استراتيجي لتخطيط ك تنمية المكارد البشرية، الدار الجامعية، مصر، ص 2002راكية حسف،  -2
. 171إدارة المعرفة كإستراتيجية لتحسيف تنافسية المؤسسات، أطركحة دكتكراه، غير منشكر، جامعة عنابة ص  (2015)بخاخشة مكسى  -3
. 21، القاىرة، مصر، ص ....، مجمكعة 1اقتصاد المعرفة ط: (2001)محسف أحمد الخضيرم  -4
. 150رأس الماؿ الفكرم، طرؽ قياس ك أساليب المحافظة عميو، المنظمة المعرفية لمتنمية الغدارية، مصر، ص : (2003)عادؿ حرشكش، صالح المفرجي  -5
. 274، دار الصفاء، األردف، ص 1اتجاىات معاصرة في إدارة المعرفة، ط: (2008)محمد عكاد، الزيادات  -6
. 292، دار فارس لمنشر ك التكزيع، األردف، ص 1العكلمة رقاب ككثيرة ك سيؼ كاحد، ط: (2002)محمد مقدادم  -7
دكر حككمات الدكر النامية في ظؿ تحديات النظاـ العالمي الجديد، مداخمة ضمف الممتقى الكطني حكؿ المؤسسة االقتصادية ك التنمية، جامعة قالمة : (2007)عمي عبد اهلل  -8

 .11 نكفمبر، ص 26/27أياـ 
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انٛاخ ذششٛذ األداء انرًٕٚهٙ نظُذٔلانرضايٍ ٔ انضًاٌ نهجًاػاخ 

 انًحهٛح

. نرؼضٚض انرًٕٚم انًغرذاو نهرًُٛح انرشاسكٛح انًحهٛح

عجالى العياشي / الدكتىر

- الوسيلح–جاهعح هحود تىضياف 

هستشار جثائي لدي وزارج الواليح 

 : ممخص
،تٕطفّ انًؤعغح انؼًٕيٛح راخ (CSGCL)ٔانضًاٌ نهجًاػاخ انًذهٛح ذثذث ْزِ انٕسقح فٙ انٛاخ دٕكًح األداء انرًٕٚهٙ ،نظُذٔق انرضايٍ

انطاتغ انرًٕٚهٙ انًذهٙ ،تًُظٕس انرضايٍ اإلقهًٛٙ فٙ ذقهٛض فجٕج انفٕاسق انرًٕٚهٛح،انُاجًح ػٍ ػذو ذٕاصٌ ذٕصٚغ انًٕاسد انًجرًؼٛح ػثش اإلقهٛى 

،ٔنكَّٕ يؤعغح ضًاٌ نهًٕاسد انجثائٛح،ذرطهة االنرضاو تقٕاػذ انذكى انشاشذ،نكم األطشاف راخ انؼالقح تانرًُٛح (انثهذٚاخ ٔانٕالٚاخ)انٕطُٙ

انرشاسكٛح انًذهٛح،تئػًال انقٕاػذ انقإََٛح انًؤعغٛح ٔانخضٕع نًثادا انًذاعثح ٔانًغاءنح فٙ إطاس انشقاتح تكم أطُافٓا ٔػهٗ يخرهف 

يغرٕٚاذٓا،يٍ يقاستح أٌ انًٕاسد انجثائٛح نهجًاػاخ انًذهٛح،ْٙ أيٕال ػايح فٙ يظذسْا ٔفٙ يظثٓا، ذقرضٗ انذًاٚح ٔانًذافظح ٔانذٕكًح 

 نرؼضٚض دًٕٚيح انرًٕٚم انؼًٕيٙ انًذهٙ ،َذٕٖ أتؼاد انرًُٛح انرشاسكٛح انًذهٛح انًغرذايح،

 ٔذٕطهد إنٗ َرائج ٔذٕطٛاخ نرششٛذ انرغٛٛش انًذهٙ أليٕال انجًاػاخ انًذهٛح
Résumé : 

Cette étude éludait les mécanismes de  gouvernance de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales (CSGCL) dans sa 

mission en sa qualité d’Etablissement public à caractère financier local. Dans la perspective de la solidarité régionale visant  à réduire 

les écarts de financement dus aux déséquilibres issues de la répartition des ressources collectives sur l’ensemble du territoire national 

(Communes, Wilayas).    

La CSGCL garant de la redistribution des ressources fiscales, ce rôle exige de cet établissement de se conformer aux règles de bonnes 

gouvernances ainsi qu’à toutes les parties concernées par le développement participatif local, se conformer aux principes de la 

comptabilité et aux différentes formes de contrôles, à différents niveaux, et ce dans l’approche que les ressources fiscales des 

collectivités locales font partie des deniers publiques aussi bien dans leur origine que dans leur destination, ce parcours exige de leur 

garantir une protection par des mesures rationnelles, pour assurer la pérennité du financement public local, aspirant à un 

développement local durable. 

Telles sont les conclusions de cette modeste travail, rationaliser la gestion des fonds des collectivités locales profitent à la collectivité en 

prime. 

 : تمييد
يشغؿ مكضكع التمكيؿ الحٌيز األكبر مف اىتمامات صانعي السياسات االقتصادية كالتنمكية، كمتخذم القرارات التسييرية عمى مختمؼ مستكياتيـ، كىك أيضا 

 في المجاؿ التنمكم كالمكانة الكظيفية لدكر الدكلة ،مناط البحث كاالىتماـ مف قبؿ الخبراء كالدارسيف عمى مستكل الجامعات كالمراكز البحثية المتخصصة
 في مدخبلتيا ، فيشكبلف منظكمة مترابطة،كىيئاتيا المحمية في الحياة االقتصادية كاالجتماعية، فالتمكيؿ يرتبط أساس باالستثمار بشقيو العمكمي كالخاص

عمى مختمؼ مستكياتيا ،كمعالجتيا كمخرجاتيا بكؿ األطراؼ ذات العبلقة بالتنمية، كال غرابة في تبكؤ التمكيؿ كاالستثمار مكانة المحرؾ الرئيسي لمتنمية 
المحمية كالكطنية، كىك مدلؿ عميو كذلؾ في التجارب التنمكية الناجحة عمى المستكل الدكلي، كيرتب التمكيؿ العمكمي ذك المصدر الجبائي بككنو ماؿ عاـ 

لتحقيؽ العدالة ،في مصدره كمصبو، يستكجب الحماية كالمحافظة في إطار االلتزاـ بالحككمة كالترشيد، كمدخؿ ال مناص عنو لضماف اإلنصاؼ الجبائي 
.  بالتنمية المستدامة كالمعتبرة منصة اإلقبلع نحك التنمية التشاركية المحمية لكؿ األطراؼ ذات العبلقة،االجتماعية عبر مناطؽ اإلقميـ الكطني

:  إشكالية الدراسة -
إف التمكيؿ العمكمي كسيمة أساسية لتمكيؿ التنمية المستدامة محميا، تتطمب مقاربة الحكـ الراشد تكخيا لمفعالية في المنظكمة الجبائية، باالستناد عمى 

 كتأطيره ، إرساء ضمانات التمكيؿ العمكمي المحمي في اإلنصاؼ الجبائي في التكزيع العادؿ لممكارد المجتمعية بيف الجماعات المحمية، كمف جية أخرل
، كؿ ذلؾ ضمف لكحة قيادة في ( كيدر كتبديد الماؿ العاـ)صكر الفساد  كبآليات المحاسبة كالمساءلة كالرقابة المجتمعية الفاعمة، إلبعاده عف مختمؼ منافذ

تسيير الييئات العمكمية المحمية، كحككمة منظكمة أدائيا كتعزيز فعاليتيا التمكيمية المحمية عبر اإلقميـ الكطني، كلذلؾ فالتساؤؿ الرئيسي ليذه الدراسة يتمثؿ 
: في
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؟ منظومة الجزائريةالما ىي آليات ترشيد األداء التمويمي لصندوق التضامنو الضمان لمجماعات المحمية في 
: يمكف تفريع التساؤؿ الرئيسي لؤلسئمة التالية: األسئمة الفرعية

ما ىك اإلطار المفاىيمي كالمؤسسي لصندكؽ الضماف كالتضامف لمجماعات المحمية بكصفو المؤسسة العمكمية ذات الطابع التمكيمي المحمي؟ - 
 كيؼ يمكف تشخيص األداء التمكيمي المحمي ليذه المؤسسة كاألطراؼ ذات العبلقة بمنظكر الرشادة؟ -
ما  مدل مساىمة آليات الترشيد في ضبط كتفعيؿ األداء التمكيمي المحمي ليذه المؤسسة في تقميص فجكة المكارد كتعزيز القدرات الجبائية المحمية؟ - 

III  -ك الضماف لمجماعات المحمية، كلتجسيد التنمية التشاركية لصندكؽ التضامفالحكـ الراشد مدخؿ أساسي لتعزيز األداء التمكيمي :الفرضية الرئيسية 
. المحمية لكؿ األطراؼ ذات العبلقة

V -أىداف البحث :
: تستيدؼ ىذه الدراسة تحقيؽ غايات متعددة منيا

صندكؽ الضماف كالتضامف بيف الجماعات المحمية كمؤسسة شبو اقتصادية منكط بيا التكزيع :  تقديـ المؤسسة العمكمية المحمية ذات الطابع التمكيؿ√
. التشاركي لممكارد الجبائية

.  تشخيص األداء الميداني ليذه التجربة المؤسسية، في منظكمة المالية المحمية في الجزائر بمقاربة الحككمة√
.  رصد الفكارؽ التمكيمية بيف الجماعات المحمية، كسد فجكة عدـ تكازف المكارد العمكمية عبر اإلقميـ الكطني√
. لتسيير الجماعات المحميةحككمةا تقديـ آليات ترشيدية لتفعيؿ األداء التمكيمي المحمي، بما يساىـ في √
 إظيار اإلنصاؼ الجبائي كمعيار رئيسي، لئلنصاؼ االجتماعي كآلية لتحقيؽ العدالة االجتماعية تعزز الترابط المجتمعي لئلقميـ الكطني، كأداة لمعالجة √

. لقدرات التمكيمية العمكمية المحميةؿالفساد المالي كاإلدارم، الميدر 
VI  -أىمية الدراسة :

: ، باإلضافة إلى(الفجكة بيف متطمبات التمكيؿ كالتنمية المحمية"تظير ىذه الدراسة أىمية مرتبطة بمعالجة اإلشكالية الرئيسية، التي يتناكليا مكضكع الممتقى 
.  تناكؿ ترشيد أداء مؤسسة عمكمية مالية محمية، منكط بيا التضامف في التمكيؿ العمكمي لمجماعات المحمية،√
لتحميؿ ا مدخؿ مفتقديـ دراسة ميدانية لحالة مؤسسة عمكمية محمية شبو اقتصادية،في النظاـ الميزاني الجزائرم كمنظكمة المالية المحمية الجزائرية، √

.  لمجماعات المحمية المحمي الماليكالتقييـ لكاقع التسيير
 اعتماد ىذه الدراسة عمى مقاربات ميدانية لممالية العمكمية المحمية مف مدخؿ الترشيد كالحككمة لتفعيؿ األداء التمكيمي لكؿ األطراؼ ذات العبلقة بالتنمية √

التشاركية المحمية  
. 2030المكاكب لمدراسات االستشرافية لمخطط تييئة اإلقميـ بآفاؽ ،ك التسيير المحمي اليات لترشيد تأسس √

VII - الدراسة لممحاكر التاليةتناكلت :محاور الدراسة  :
 .اإلطار المفاىيمي كالمؤسسي لتمكيؿ الجماعات المحمية كألطراؼ ذات العبلقة بالتنمية المحمية√
 .تشخيص األداء التمكيمي لصندكؽ الضماف كالتضامف لمجماعات المحمية بمنظكر الرشادة√
 . التمكيؿ المستداـ لمتنمية التشاركية المحميةكتعزيزحككمة الجباية المحمية  الترشيد المقترحةؿاليات√
 

. إلطار المفاىيمي والمؤسسي لتمويل الجماعات المحمية وألطراف ذات العالقة بالتنمية المحميةا:المحور األول
:  نتطرؽ في ىذا المحكر لمجكانب التالية

. اإلطار المفاىيمي لممفردات األساسية المستعممة في ىذه الدراسة √
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. لتنمية المحمية التضامف كالضماف لمجماعات المحمية مؤسسة تمكيؿ ااإلطار المؤسسي لصندكؽ√
 في مدكنة ،تضمنت الكرقة عدة مفاىيـ تـ ضبطيا كفقا لممصطمحات الرئيسية: .اإلطار المفاىيمي لممفردات األساسية المستعممة في ىذه الدراسة: أوال

: النظاـ الميزاني كالمالي العمكمي المحمي كمف أىميا
: 1 أصناؼ ىيثبلثةيقصد بيذا المفيـك التخطيط المالي المجسد في مجمكعة كسائؿ تسمح ببمكغ أك تحقيؽ غرض محدد، كتشمؿ : البرامج- ا
 تتعمؽ بالبرامج القطاعية لمدائرة الكزارية عمى المستكل الكطني:(PSC) البرامج القطاعية المركزية 1-ا
 كتتعمؽ ببرامج التجييز المسجمة باسـ كالي الكالية كالتي تبمغ رخصيا حسب كؿ قطاع فرعي مف قائمة : (PSD)البرامج القطاعية غير الممركزة- 2 -ا

. ، بمكجب مقرر برنامج صادر عف الكزير المكمؼ بالمالية طبقا لبرنامج التجييز السنكم الذم اعتمدتو الحككمة(الممحؽ ج)مدكنة مبلحؽ الميزانية 
كىك برنامج عمكمي لمتجييز يخضع لرخصة :  les plans communaux de développement (PCD)المخططات البمدية لمتنمية- 3 -ا

برامج شاممة حسب الكالية يبمغيا الكزير المكمؼ بالميزانية بعد استشارة الكزير المكمؼ بالجماعات المحمية، كترتكز ىذه المخططات عمى المتطمبات ذات 
، كتعد ىذه البرامج (الخ..التزكيد بالماء الشركب، إنجاز شبكة التطيير كالصرؼ الصحي، شبكة الطرؽ البمدية كفؾ العزلة)األكلكية في التنمية المحمية منيا 

،تجدر اإلشارة لمصنؼ رابع يتعمؽ مف طرؼ المصالح الكالئية التقنية المختصة ، مع أفضمية لمبمديات الضعيفة أك المحركمة في المناطؽ الكاجب ترقيتيا
 . بالمخطط التكميمي لبلستثمارات العمكمية

جازة لمنفقات العامة كلئليرادات العامة عف مدة مقبمة غالبا سنة"Budget" كقد عرفت الميزانية العامة :الميزانية العامة- ب ، بحيث أنو مف 2 بأنيا تكقيع كا 
.  3"الناحية الشكمية ىي كثيقة مرخصة لئليرادات كالنفقات لمييئات العمكمية كمف الناحية المادية ىي مجمكع المبالغ المرخص بيا خبلؿ سنة محددة

 ىي قائمة اإليرادات كالنفقات التقديرية السنكية لمكالية، كىي كذلؾ تصرؼ بالترخيص كاإلدارة مما يسمح بحسف تسيير مصالح الكالية :ميزانية الوالية- ج
تحكم كثائؽ ميزانية الكالية عمى الميزانية األكلية، الميزانية اإلضافية، االعتمادات المضافة، قائمة حاالت باقي "كتنفيذ برنامج التجييز كاالستثمار ليا، 

كثيقة مكجية لمتكفؿ بماؿ الكالية بمبادرات الشبيبة، كتنمية لتطبيقات الرياضية التي تمكؿ عف طريؽ 'تعرؼ بأنيا  ،ىده األخيرة اإلنجاز، الميزانية الممحقة
. 4"المكارد الجبائية الكالئية كالبمدية

حسابات مفتكحة في كتابات الخزينة العمكمية تقيد فييا عمميات : "عرفت ىذه الحسابات بأنيا": الصناديق الخاصة"حسابات التخصيص الخاص - د
 .5"، كيجرم تسييرىا طبقا لقكانيف المالية كلكف خارج الميزانية العامة لمدكلة(البمدية كالكالية)اإليرادات كعمميات النفقات لمصالح الدكلة أك جماعاتيا المحمية 

المساعي الرامية لترقية الحكـ كالثقافة كجيكد مكافحة الفساد، كتقديـ المساعدات الفنية البلزمة إلصبلح  "تعددت مفاىيمو كمنيا:(الحوكمة )الترشيد - و
.  6"كتحديث اإلدارة المالية العامة، كتعزيز مكافحة غسيؿ األمكاؿ

 أك التخصيص الجبائي، في إطار السياسة 7''كؿ اإليرادات الجبائية التي تعكد لمجماعات المحمية كفقا لمبدأ إقميمية النشاط" كىي :الجباية المحمية- ه
الجبائية الكمية ك اليادفة إلى التأثير عمى المؤشرات االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية، مف خبلؿ تكازف الميزانية العامة كتركيباتيا كأثرىا المباشر عمى اإلنفاؽ 

. 8"المحمي كعمى االستثمار كعمى حماية كاستقرار النمك االقتصادم
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3
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6
Governance working Group of international institute of administrator, www.gdre.org  20/06/2012  

7
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دارة جبائية كفمسفة السياسة ''ك يقصد بو: اإلنصاف الجبائي- ك  تحقيؽ عدالة النظاـ الجبائي ككؿ بمفيكمو الكاسع، مف إجراءات جبائية كىيكؿ جبائي كا 
ف اإلنصاؼ الجبائي يشكؿ األداة الجكىرية األساسية لتحقيؽ اإلنصاؼ االجتماعي، ألنو بكؿ 9''الجبائية المطبقة في مجتمع معيف ك في كقت معيف  كا 

. 10"بساطة اليدؼ األكؿ لمجباية، بككنيا أداة سيادية في المجتمع
ىي الجماعة اإلقميمية القاعدية لمدكلة تتمتع بالشخصية المعنكية كالذمة المالية المستقمة كتحدث بمكجب : كتتمثؿ في البمدية كالتي :الجماعة االقميمية- ل

 كيتضح مف ،12( كتشكؿ إطار مشاركة المكاطف في تسيير الشؤكف العمكميةمكاف لممارسة المكاطنةك ىي القاعدة اإلقميمية البلمركزية ك، أ11(القانكف
التعريؼ أف المشرع ينطمؽ مف مقاربة الحكـ الراشد في تعريؼ الجماعة المحمية مف خبلؿ مصطمحات ممارسة المكاطنة كمشاركة المكاطف في تسير الشأف 

 البمدية ىي الجماعة 13(الجماعات اإلقميمية لمدكلة ىي البمدية كالكالية): العاـ كىذا المدخؿ يستند لمكثيقة القانكنية العميا في الببلد التي تنص في مكادىا
 .15"يمثؿ المجمس المنتخب قاعدة البلمركزية كمكاف مشاركة المكاطنيف في تسيير الشؤكف العمكمية" ك14"القاعدية

العممية التي بكاسطتيا يمكف ''ىي،كمف مدخؿ الكعي المدني تعدد تعريؼ ىذا المصطمح بحسب المداخؿ التي تناكلتو:  التنمية  التشاركية المحمية- م
 اقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا كحضاريا مف منظكر تحسيف نكعية ، لبلرتقاء بمستكل التجمعات المحمية ،تحقيؽ التعاكف الفعاؿ بيف المجيكد الشعبي كالحككمي

ىي بمثابة مثمث ، كأف تحقيؽ التنمية المحمية االقتصادية كاالجتماعية الديمقراطية ،16"الحياة لسكاف تمؾ التجمعات المحمية في منظكمة شاممة كمتكاممة
كبما يكجد أقطاب ، كاتخاذ القرارات في اإلطار الجماعي كالكفاءة الجماعية ،خطكط القكل الحالية في إطار العكلمة المستندة إلى التنمية التضامنية التشاركية

. 17تنمكية محمية تشكؿ دعائـ التنمية الكطنية في إطار المنافسة الديمقراطية كالتقييـ االقتصادم كاالجتماعي
ككذلؾ  (النظاـ الجبائي كعاءا كتحصيبل ) كىي المصالح الخارجية لكزارة المالية طبقا لمييكمة اإلدارية المكمفة بتطبيؽ :المصالح المالية الوظيفية- ن

 مفتشية الضرائب المتعددة كقابضة "" عمى المستكل المحميكتشمؿ (إيرادات كنفقات عمكمية)مصالح  الخزينة العمكمية الكمفة بتسيير كمراقبة األمكاؿ العامة 
 كؿ ىذه المصالح ليا مياـ ،18'الضرائب المختمفة كالمديرية الكالئية لمضرائب كخزينة البمدية كخزينة المصالح االستشفائية كالخزينة العمكمية كالرقابة المالية

أساسية باعتبارىا المسؤكلة قانكنا عف الكعاء ك التحصيؿ الجبائي حسب االختصاص اإلقميمي أك مف حيث ككف قابض الضرائب أك أميف الخزينة البمدم 
 كبالتالي منكط بيـ تسير الماؿ العاـ كالمحافظة عميو كىك ما يجعؿ مف منصبيما دعامة كبرل في رسـ خطط التنمية ،ىك المحاسب العمكمي المحمي

.  المحمية كتمكيميا
 :اإلطار المؤسسي لصندوق التضامن والضمان لمجماعات المحمية مؤسسة تمويل لمتنمية المحمية:ثانيا

اإلطار المؤسسي ليذه المؤسسة التمكيمية -كىياكميا (CSGCL)المؤسسة العمكمية صندكؽ التضامف كالضمف لمجماعات المحمية كيتطمب ذلؾ التعريفب
. مياـ ىذه المؤسسة في مجاؿ التضامف كالضماف في تعزيز التمكيؿ المستداـ ذك المصدر الجبائي-المحمية، 

ىك مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية المعنكية ك االستقبلؿ : (CSGCL)التعريف بصندوق التضامن و الضمان لمجماعات المحمية- ا
لجماعات المحمية ؿ تخضع لؤلحكاـ المشتركة كلقكاعد المحاسبة العمكمية المعمكؿ بيا، أنشأت خمفا لصندكؽ المشترؾ ’2014 '، تـ استحداثيا سنة19المالي
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(FCCL) كيديرىا مجمس تكجيو يرأسو كزير الداخمية كالجماعات مدير عاـ، ىذه المؤسسة العمكمية تسير مف طرؼ 198620الذم تـ إيجاده منذ سنة 
 يتـ انتخابيـ مف طرؼ زمبلئيـ لمدة عضكيتيـ ، شعبية كالئيةالس رؤساء مج3 رؤساء مجالس شعبية بمدية، ك7)المحمية، كيتككف مف المنتخبيف المحمييف 

يتداكؿ  (باإلضافة إلى كالييف كأربع أعضاء معينيف مف طرؼ كزير الداخمية، كثبلث ممثميف عف كزارة المالية كممثبل عف الكزارة المكمفة بالتييئة العمرانية
كأما ، ككذلؾ مشاريع الميزانيات التقديرية، كحصيمة النشاط السنكم كالحسابات اإلدارية، ليذه المؤسسةىذا المجمس في البرامج  السنكية كمتعددة السنكات 

 عمى أساس مؤىبلتيـ ،يتـ اختيارىـ مف رؤساء المجالس الشعبية البمدية كرؤساء المجالس الشعبية الكالئية، عضكا 16 مف المجنة التنفيذية لمصندكقفتتككف
في الخزينة  تخصيص خاص  ْٕ دغاب(CSGCL)صندكؽاؿ، كتكمؼ بممارسة الرقابة البلحقة عمى تنفيذ برامج مشاريع ىذه  المؤسسة، كألف كفاءاتيـ
 . فإف المحاسب المفكض لو ىك أميف الخزينة الرئيسية لمجزائرالعمكمية،

 إف اإلسناد القانكني المؤسسي ليذه المؤسسة العمكمية المسند ليا كظائؼ تضامف :(CSGCL)اإلطار المؤسسي ليذه المؤسسة التمويمية المحمية- ب
صندكؽ (302.020) بإدماج حساب التخصيص الخاص '2014'كضماف التمكيؿ العمكمي مف مقاربة التشاركية في خمؽ المكارد كالجباية، تـ سنة 

، كقد ىدفت مف خبللو كصاية 22صندكؽ الضماف لمجماعات المحمية (302.130)، ككذلؾ حساب التخصيص الخاص 21التضامف لمجماعات المحمية
 إلى تعزيز التمكيؿ المحمي في إطار التنمية التشاركية، كترقية كتنفيذ سياسة جكارية جديدة عمى المستكل المحمي، قائمة أساسا عمى ،الجماعات المحمية

رساء آليات في تدعيـ التمكيؿ المحمي ذك المصدر الجبائي،إدماج المقاربات التشاركية في برامج التنمية المحمية  كالتحكؿ إلى مؤسسة شبو اقتصادية ، كا 
 (CSGCL)، كضماف التمكيؿ المستداـ بتشاركية المكارد الجبائية، كيدلؿ عمى ذلؾ طبيعة مكارد ىذا الصندكؽ، منظكر التضامف اإلقميمي المحميضمف

ككذا حقكؽ الرسـ النكعي عمى المحركقات ،مف اإلتاكات ( %20)مف ناتج الرسـ المساحي ك ( %70 )المتأتية مف نكاتج جبائية مختمفة أبرزىا اقتطاع نسبة
الرسـ عمى النشاط الميني ك مف الرسـ مف (FCCL) حصة ك(TVA) نسبة كبرل مف الرسـ عمى القيمة المضافة،كالحقكؽ النكعية عمى المنتجات الخاصة 

 مف تأجير رخص %40 مف الضريبة عمى المناجـ كمف (%9 )ناتج قسيمة السيارات كمف اقتطاعمف  ك،ل المنتجات التبغية المستكردة بغرض البيعؿع
غفاؿ حسابي التخصيص الخاص المشار إلييـ أعبله بمكجب كالمناجـ،  قانكف  حصتو مف الضريبة الجزافية الكحيدة، ككذلؾ رصيد إدماج كا 

، كبنفس االتجاه فإف نفقات ىذه المؤسسة مكجية إلى تكزيعات التكازف اإلقميمي (CSGCL)التحكؿ إلى المؤسسة العمكمية اإلدارية ك(2014)المالية
. ، إعانات تجييز المخططات البمدية كضماف نقص الجباية لمجماعات المحمية(لمجماعات المحمية)

قانكف الميزانية، -قكانيف الجباية، - )  مؤطرة بالقكانيف التالية(CSGCL)يستخمص مف اإلسناد المؤسسي المذككر أف ىذه المؤسسة العمكمية لمتمكيؿ المحمي
.  ترشيد دائرة المصالح المالية الكظيفية كاألطراؼ ذات العبلقة بالتنمية التشاركية المحميةستكجب، كبالتالي ت(كقكاعد المحاسبة العمكمية-
: يتكلى صندكؽ التضامف كالضماف لمجماعات المحمية مياـ أساسية ممثمة في: (CSGCL)من والضامن لمجماعات المحميةتضاميام صندوق ال- ج
.  تجسيد التضامف المالي ما بيف الجماعات المحمية مف خبلؿ المساعدات المالية-√
. ضماف المكارد الجبائية لمجماعات المحمية في حالة تسجيميا لناقص قيمة جبائية مقارنة بتقديراتو المالية- √
 بتخصيص ، بدفع المخصصات لفائدة الجماعات المحمية(CSGCL)كفي ىذا المجاؿ يقـك الصندكؽ :  تجسيد التضامن ما بين الجماعات المحمية1-ج

: لمتسيير المحمي يكجو إلى قسـ تسيير ميزانيات البمديات كالكاليات، كيتعمؽ األمر ب( %60 )إجمالي
كىي عبارة عف إعانة تضامنية ليا أىمية كبرل مف  ىذا التخصيص تساىـ في ضماف تسيير الجماعات المحمية : معادلة التوزيع بالتساوي- 1-1-ج
كتستيدؼ تقميص فجكة الفكارؽ الناتجة عف ضعؼ المكارد الجبائية كالمالية لمبمديات مف جية، كالمتطمبات السكانية مف جية أخرل، كالمرتبطة بالصعكبات ،

. ( السكاف كالمكارد المالية لكؿ جماعة محمية)ق اإلعانة إلى معاييرذالجغرافية كظركؼ حياة المكاطنيف، يخضع تحديد الغبلؼ المالي لو
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 Loi N° 82/14, du 30/12/1982, et loi N° 88/33 du 31/12/1988, Ordre N°67/290 du 30/12/1977…  
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  N° 09/9 du 30/12/2009, décret N° 86/266 du 04/11/1986, arrêté interministériel du 17/02/2010. 
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، 23 خاصة التي تعرؼ صعكبات مالية كعجز في تمكيميا، تدعيـ خدمات المرافؽ العمكميةلكىي إعانة مكجية إؿ: تخصيص الخدمة العمومية- 2-1-ج
. (ة، كضعية طرؽ البمدمة الكضعية المالية لمبمدية، طكؿ شبكات طرؽ البمدم)كمعايير ىذه اإلعانة ىي

الككارث كاألحداث الطارئة كالحاالت ) تغطي الحاالت االستثنائية لمكاجية ، كىي إعانات ضمف مخصصات التسيير:اإلعانات االستثنائية-3- 1-ج
 التي تعرضت ،ككذا المكجية إلى إعادة التكازف لميزانيات البمديات كالكاليات( أضرار في ممتمكات الجماعات المحمية حدث التي ت،الصعبة غير المتكقعة

عانات صندكؽ التضامف لمجماعات المحمية كمساىمات ميزانية الدكلة  لكضعيات مالية صعبة، كتجدر اإلشارة في ىذا الجانب أف المكارد المالية المحمية كا 
باإلضافة إلى ذلؾ ،201424 سنة، إذ لـ تسجؿ أم ميزانية عاجزة(2014الى2011) عمى عجز الميزانية المحمية ابتداءن مف الفترة اقد ساىمت بالقضاء كمي

. فإف ىذه المخصصات تمكؿ أيضا نشاط تككيف المنتخبيف كالمكظفيف المنتميف لمجماعات المحمية كتحسيف مستكاىـ
تحسيف اإلطار )في مجاالت المناطؽ الكاجب ترقيتيا، الىخاصة كيكجو  (%40 ) نسبةيمثؿ:التخصيص الموجو لمتجييز واالستثمار- 4--1-ج

، إف ىذه المساىمات قد تككف ضمف تمكيؿ مشترؾ في برامج (إلخ... إنجاز المكتبات كركض األطفاؿ كصيانة المدارس كالنقؿ المدرسي  لمسكاف،المعيشي
، كىنا نسجؿ بدايات التحكؿ في التسيير المحمي لؤلمكاؿ العمكمية إلى 25متعددة السنكات ضمف المخطط البمدم لمتنمية كفي إطار الديمقراطية التشاركية

رساميؿ العمكمية المحمية كفؽ اؿ أم إدارة ، مف خبلؿ فتح المجاؿ أماـ الصندكؽ لمقياـ بالكساطة البنكية لفائدة الجماعات المحمية،مؤسسات شبو اقتصادية
. (26إلخ ...استثمارات مشترؾ في تفكيض المرفؽ العاـ ك مع القطاع الخاص إقراض كعمميات  عممياتالتسيير المالي كمتطمبات أسكاؽ الماؿ مف

 يؤكدكف عمى عدـ ،أف المختصيف في ميداف المالية العمكمية عمكما كالمستشاريف الجبائييف خصكصا:  ضمان الموارد الجبائية لمجماعات المحمية-2-ج
 جباية الدكلة ضمف الجباية  ك في عدـ الفصؿ بيف الجباية المحمية، ثنائيات التناقض،ككنو مركب عمى أساسكضكح نظاـ الجباية المحمية في الجزائر

 عمى المصالح اإلدارية المحمية كعمى ، كمف الصعكبة بما كاف، منتكج جبائي متنكع44المؤكد أف النظاـ الجبائي الجزائرم يشمؿ ما يتجاكز ك، 27العادية
المصالح الجبائية أيضا تفعيؿ أدائيا، المعبر عنو بتحسيف الحصيمة الجبائية كتكسيع الكعاء الجبائي كالتقميص مف الضغط الجبائي، كبالرغـ مف أف الكزارة 

 مف الضريبة عمى الناتج اإلجمالي %50 تخصيص )ضمف قكانيف المالية مثؿ، إجراءات مكجية لتحسيف المكارد المالية لمجماعات المحمية أدخمتالكصية 
، ككذلؾ (28لمضريبة عمى الدخؿ فئة المداخيؿ اإليجارية لصالح البمديات، ككذا الزيادات الكبرل في كؿ مف الرسـ المتعمؽ برخص العقار كرسـ اإلقامة

 فإف غياب نظاـ خاص بالجباية المحمية ،(CSGCL)إصبلح نظاـ التضامف المالي ما بيف الجماعات الحمية بإيجاد ىذه المؤسسة العمكمية لمتمكيؿ المحمي
كاستشراء التيرب الجبائي ،اإلنصاؼ الجبائيبعد عف  لكضكح اإلطار المؤسسي كاؿىا نتيجة افتقار، لترشيد المكارد الجبائيةالمستكجبةيشكؿ أبرز عكامؿ 

. كأبرز مظاىر الفساد المالي لمجماعات المحمية
 مف (%5.49)قسيمة السياراتك  ثـ حصة ك(%85)بنسبة (TVA)إف أبرز المكارد الجبائية في مكارد ىذه المؤسسة تتشكؿ مف الرسـ عمى القيمة المضافة

.  مف الضريبة الجزافية الكحيدة(%5 )الرسـ عمى النشاط الميني ك
. الضمان لمجماعات المحمية بمنظور الرشادة وتشخيص األداء التمويمي لصندوق التضامن: المحور الثاني

 مف %63) كضع آليات األداء الكظيفي الشامؿ لمتطمبات اختبلؿ تمكقع السكاف كالنشاطات ''29يتطٌمب  ترشيد منظكمة جباية التنمية المحمية المستدامة 
 87  في حيف ال يتكاجد في % 9 مف السكاف في اليضاب العميا عمى مساحة %28 مف التراب الكطني ك%4السكاف يتجمعكف في الشماؿ عمى مساحة 
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. 2014، الذي ٌحدد كٌفٌات حساب تخصٌص الخدمة العمومٌة لسنة 20/10/2014: ، المإرخ فً 1207 القرار الوزاري رقم 
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 Ibrahim gaidi : PDG (CSGCL), travaux de la journée parlementaire sous le thème «  les comptes d’affection spéciale du trésor », 
04/03/2015, commission des finances et budget, p 177. 
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. ، الموجهة للسلطات المحلٌة03/02/2015، المإرخة فً 70 التعلٌمة الوزارٌة رقم 
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 Ibrahim gaidi : PDG (CSGCL), travaux de la journée parlementaire sous le thème «  les comptes d’affection spéciale du trésor » , 

ibid., p81. 
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المكارد البشرية مكجكدة  كالمكارد )اإلمكانيات المتاحة اإلقرار ب تقابميا ، إٌف تمؾ االختبلالت أك التحدياتك30( مف السكاف%9 مف التراب الكطني إال %
في تصكر المخطط ''2010 '' ىذه رؤية نظاـ الحكـ سنة 31(المالية مجندة كقدرات التنمية قائمة كسيككف المشكؿ في كيفية استعماليا عمى أرض الكاقع 

، فكانت اإلقرار كاالعتراؼ المتأخر بأٌف المشكؿ ليس في كيفية االستعماؿ بؿ يرتبط بخاصة ''2015 أما نظرتو سنة ،2030الكطني لتييئة اإلقميـ بأفاؽ 
 المناقض ليس لمبادئ الحكـ الراشد فحسب بؿ لمقكاعد القانكنية التي سنتيا مؤسساتو بما فييا رؤية االستحقاؽ لتييئة ،(البتركؿ-التخمؼ)التسيير الريعي 

، لكنيا تأخرت لمدة خمس سنكات 32 التشاكر كالمشاركة كالشراكة،كالتي ترتكز عمى أٌف الدكلة شريؾ يمتـز بإعادة خمؽ العبلقة اإلقميمية، 2030اإلقميـ 
المنتخبيف المحمييف سند قكم لمببلد كالبد أف يفتح المجاؿ أماميـ لممساىمة في المسار الجديد لمتنمية لذلؾ حاف الكقت ألٍف ترجع لممنتخبيف )لتعترؼ   

، انطبلقنا مف ىذه المعطيات فإٌف آليات ترشيد الجبائية المحمية كاألطراؼ ذات العبلقة لتحقيؽ التنمية المحمية 33(المحمييف الصبلحيات الكاممة
 أف تشخيص األداء الفعمي لمنظكمة المالية المحمية بدراسة صندكؽ التضامف ك الضماف لمجماعات المحمية يتطمب التطرؽ إلى كنتصكر.''المستدامة

: الجكانب التالية

.  تشخيص المنظكمة المؤسسية ليذه المؤسسة كمدل مسايرتيا لمتحكالت المجتمعية√

.  تقييـ حصيمة الصندكؽ المشترؾ لمجماعات المحمية الذم قامت عمى أنقاضو صندكؽ الضماف كالتضامف لمجماعات المحمية مف مدخؿ المكارد الجبائية√

. تشخيص المنظومة المؤسسية ليذه المؤسسة ومدى مسايرتيا لمتحوالت المجتمعية: أوال

: ترتكز عمى المنظكمة التالية(CSGCL)بيف اإلسناد المؤسسي أف أىـ المرتكزات القانكنية ليذا الصندكؽ 

تحدد قكانيف المالية في إطار التكازنات العامة " بنصو في ،حيث يبرز ىذا القانكف طبيعة قكانيف المالية:  المتعمق بقوانين المالية17-84القانون رقم - ا
كمف جية " المسطرة في مخططات التنمية االقتصادية كاالجتماعية المتعددة السنكات كالسنكية، طبيعة المكارد كاألعباء المالية لمدكلة كمبمغيا كتخصيصيا

تتشكؿ الميزانية العامة  )مف خبلؿ تحديده لييكؿ الميزانية العامة" الصناديؽ الخاصة'أخرل يقدـ اإلطار القانكني لمميزانية العامة لمدكلة كلمحسابات الخاصة
، كقد أبرز ىذا 34"لمدكلة مف اإليرادات كالنفقات النيائية لمدكلة المحددة سنكيا بمكجب قانكف المالية كالمكزعة كفؽ األحكاـ التشريعية كالتنظيمية المعمكؿ بيا

القانكف مرتكزات النظاـ الميزاني العمكمي بالجزائر كالمتمثؿ في الميزانية العامة لمدكلة كمحكريف ثانكييف يتعمقاف بكؿ مف الميزانيات الممحقة كالحسابات 
ال يمكف تخصيص أم إيراد لتغطية نفقة خاصة، تستعمؿ مكارد الدكلة "الخاصة لمخزينة في إطار ضبط قانكف المالية السنكم لمنفقات العمكمية بنصو 

، غير أنو يمكف أف ينص قانكف المالية صراحة تخصيص المكارد لتغطية بعض النفقات، كتكتسي ىذه لتغطية نفقات الميزانية العامة لمدكلة ببل تمييز
الحسابات الخاصة لمخزينة أك اإلجراءات الحسابية الخاصة ضمف الميزانية العامة التي - الميزانيات الممحقة:  العمميات حسب الحاالت األشكاؿ التالية

. 35"ستعادة االعتماداتاتسرم عمى األمكاؿ المخصصة لممساىمات أك 
إف الممارسة الميزانية الجزائرية عبر قكانيف المالية العادية أك التكميمية كرست انحيازا فادحا لمحكر الحسابات الخاصة مف خبلؿ تخصيص الفصؿ الثالث 

 كبتركيز كمي عمى اعتمادات حسابات التخصيص الخاص (Les comptes Spéciaux)مف الجانب التشريعي لقانكف المالية بعنكاف الحسابات الخاصة 
(Les Comptes d'affectation spéciaux) كتدرج في حسابات التخصيص الخاص العمميات الممكلة بكاسطة المكارد الخاصة عمى أثر إصدار حكـ 
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، إف 36" ضمف الحدكد المبينة في قانكف الماليةأف تتـ مكارد حساب التخصيص الخاص بحصة مسجمة في الميزانية العامة لمدكلةفي قانكف المالية، كيمكف 
كالحسابات الخاصة تمكيؿ المياـ اإلستثنائية لمدكلة يستكجب تكفر كسائؿ استثنائية "الحسابات الخاصة مرتبطة ارتباطا كثيقا بالمياـ االستثنائية لمدكلة، ك 

 يشكؿ (CSGCL)ىذا الصندكؽ  رغـ اف تأسيس ،كىي مفرقة أف يصبح االستثناء أصؿ دائـ،37لمخزينة بدكرىا ىي الكسيمة المثمى لتحقيؽ ىذه المياـ
 إلى مؤسسة عمكمية إدارية مككؿ ليا التمكيؿ المحمي، غير أف ىذه المنظكمة ، بتحكيؿ الحسابات الخاصة في منظكمة الميزانية الجزائرية،اختراؽ مؤسسي

 كما تتطمبو مف استحداث قكاعد ترشيد كمعايير لؤلداء المالي كالمحاسبي مسايرة لمعايير المحاسبة الدكلية ،لـ تساير التغيرات االقتصادية كاالجتماعية
مما يعني شمكليالنقائص عدـ المكاكبة لمتحكالت االقتصادية  ( سنة32) فترة طكيمة جدا  لـ يستحدث منذ14-84كالف قكاعد القانكف ، 38لمقطاع الخاص

. كالمالية في نشاط المالية العمكمية
إف اإلطار المؤسسي كالقانكني : من والضامن لمجماعات المحميةاضتقواعد المحاسبة العمومية كإطار لتنفيذ عمميات صندوق ال-ب

كبالتركيز عمى قانكف القكانيف لـ يتطرؽ إلى أىمية تنفيذ عمميات ىذه المؤسسة مف الناحية اإلجرائية أك العممياتية كترؾ كؿ ذلؾ لقكاعد (CSGCL)لممؤسسة
، كلـ يعرؼ تعديبلت أك مسايرة لمتحكالت المالية كاالقتصادية االجتماعية (1990)، كىك الذم صدر في بداية تسعينيات القرف39قانكف المحاسبة العمكمية

 كمسايرة لمتطمبات التنمية ، كبالتالي ضبط نشاط ىذه المؤسسة بآليات قانكنية مبلئمة،ستكجب السعي نحك مكاكبة ىذا القانكف لمكاقع الحالياالحالية، مما 
دخاؿ إجراءاتؿالتشاركية  . 40تحسيف السير الميزانياتي في الجماعات المحمية، كمنو عمميات عصرنة التسيير المالي لمجماعات المحميةكا 

 من (CSGCL)من والضامن لمجماعات المحميةاضتتقييم وتحميل حصيمة الصندوق المشترك لمجماعات المحميةالذي قام عمى أنقاضو صندوق ال: ثانيا
. مدخل الموارد الجبائية والتنمية التشاركية المحمية

 مدلكؿ النتائج العممية لتجربة الصندكؽ المشترؾ لمجماعات المحمية كاستشراؼ األداء الفعمي مف خبللتحميؿ  الجانب الميداني ليذه الدراسة نركز عمى
: لممؤسسة المستحدثة بعنكاف صندكؽ التضامف كالضماف لمجماعات المحمية مف حيث

( F.C.C.L( )2008-2011) المكارد الجبائية في حصيمة الصندكؽ المشترؾ لمجماعات المحميةأىـ- √
(. 2013-1995)لمفترة   (F.C.C.L ) حركة إيرادات كنفقات الصندكؽتقييـ- √
. 2016مطابقة حقيقة األداء بأىداؼ صندكؽ التضامف كالضماف لمجماعات المحمية إلى غاية - √
 سبقت اإلشارة أف المنظكمة الجبائية :(F.C.C.L( )2008-2011) الموارد الجبائية في حصيمة الصندوق المشترك لمجماعات المحميةأىم- ا

تتطمب اإللماـ بإجراءات ككيفيات تأسيسيا كتحصيميا ، (ضريبة ك رسـ ك إتاكة كثمف عاـ ) منتكج جبائي بيف أربعكفكأربعة  تتسع إلى ،الجزائرية
كالرسـ العقارم  (Vignette)كقسيمة السيارات (TAP)كالرسـ عمى النشاط الميني  (TVA)الرسـ عمى القيمة المضافة)كتخصيصيا كمف أىميا 

كالرسـ عمى المساحات المنجمية ك إتاكة استغبلؿ المنتجات المنجمية  (ISP)كالضريبة عمى الثركة  ( taxe foncier et d’assainissement)كالتطييرم
(Redevance d’extraction produits miniers كالضريبة عمى األرباح المنجمية كرسـ السكف (taxe d habitation)  كالضريبة الجزافية الكحيدة
(IFU)ك الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي فئة الدخؿ العقارم(IRG/ foncier )  كباإلضافة إلى منتجات جبائية كشبو جبائية عديدة أخرل ذات أىمية في

اإليرادات المحمية العامة كحقكؽ التكقؼ كطابع اإلنارة لبلفتات العمكمية كحؽ عبكر أنابيب المحركقات إلقميـ المجمكعة المحمية كعبكر خطكط الكيرباء 
الخ كلتقييـ القدرات التمكيمية ليذه المصادر الجبائية كرسـ خطة عممية استشرافية لترشيد الجباية المحمية ...ذات الضغط العالي كامتدادات السؾ الحديد

لؤلجياؿ القادمة يستمـز اإللماـ كاإلطبلع كاالستعانة باالستشارييف الجبائييف لمتحكـ الجيد في ىذه العبلقات غير أف الكاقع الميداني ال يساير ىذا التكجو 
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نتفحص حصيمة الجباية المحمية كالجباية العادية مف خبلؿ الجدكؿ  (2011-2008)كلتقييـ كتحميؿ الكضعية التمكيمية لمجباية المحمية لمجزائر لمفترة 
 :التالي

 -مميون دج  - (F.C.C.L( )2008-2011)تقييم حصيمة الصندوق المشترك لمجماعات المحمية (01)الجدول رقم
( %)                         تطكرىا السنكم

الضرائب كالرسـك 
2008 2009 % 2010 % 2011 % 

 6 52979 0 49992 21 49940 41363محمي /الرسـ عمى القيمة المضافة

 16 51785 7 44487 6 41434 39154استراد /الرسـ عمى القيمة المضافة

 0 336- 41 99- 27 168 230ديكف سابقة –دفع جزافي 

 10 150101 4 136276 15 131508 113893الرسـ عمى النشاط الميني 

- 6 6244 17 6775 15 5808 5031قسيمة السيارات 

- 77 12 169 52 1.5 19 18الضريبة عمى الثركة 

 4 1071- 18 1030 67 1257 752الرسـ العقارم كالتطييرم 

- 54 153 108 333 233 160 48الرسـ عمى المساحة المنجمية 

 20 427 22 355 44 291 202اإلتاكة عمى االستغبلؿ المنجمي 

- 71 46 303 161 57 40 7الضريبة عمى األرباح المنجمية 

- 33 85- 92 489- 11 1289 1491منتجات كراء رخص الناجـ 

 81 49- 41 27/  34/ حقكؽ منجمية 

 3 1962 8 1911 3 1804 1755الرسـ عمى السكف 

 18 405- 17 344 97 414 210الرسـك البيئة 

 3 5404 13 5246 7 4660 4360الضريبة الجزافية الكحيدة 

 19 2435/  2055/ / / ضريبة الدخؿ االجمالي فئة الدخؿ العقارم 

  2649  2054  2451 995ضرائب كرسـك مختمفة أخرل 

 209509 241277 15 251686 4 276143 10( F.C.C.L)مجمكع الجباية المحمية

 18 1548533 12 1309388 19 1173444 985836الجباية العادية لمدكلة خارج الجباية المحمية 

 17 1824676 10 1561054 18 1414721 119345الحصيمة الكمية لمجبائية العادية 

. 2012المديرية العامة لمضرائب مديرية العمميات الجبائية مارس-وزارة المالية: المصدر 
، (2011الى2008)مف الحصيمة الكمية لمجباية العادية لسنكات (17.5%إلى%15)يبيف الجدكؿ أعبله أف الجباية المحمية لـ تساىـ إال بنسبة تتراكح مف

ذا أضفنا في  كىي مساىمات متدنية جدا كمتناقصة كال يمكف بيذه الحصيمة أف يتـ تحقيؽ استمرارية تمبية الحاجيات العامة المتعددة كالمتزايدة سنكيا، كا 
كىي حصيمة  (2010-1999) مف اإليرادات العامة في ميزانية الدكلة خبلؿ الفترة %29.5التحميؿ أف حصيمة الجباية العادية لـ تشكؿ إال نسبة اقؿ مف 
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 مف أجكر الكظيفة العمكمية دكف سكاىا مما يجعؿ مف حككمة كترشيد ىذه المصادر الجبائية أمر أساسي الستباؽ عكائؽ %65ال تغطي أال نسبة 
ىدار األمكاؿ العامة مف المدخؿ الجبائي مثؿ  كصعكبات التنمية المستدامة، إف مساءلة كمحاسبة األطراؼ ذات العبلقة كتحميميا أسباب القصكر بؿ كا 
إىماؿ أكعية المصادر الجبائية كعدـ تفعيؿ التحصيؿ كالتبديد في اإلنفاؽ العاـ بذىنية االعتماد عمى الجباية البتركلية أك جباية االقتصاد الريعي غير 

.  المستداـ ينذر بعكاقب كخيمة عمى المجتمع الحالي في حالة تراجع أسعار البتركؿ كمستقبؿ اخطر عمى األجياؿ البلحقة
 ىك عدـ التحكـ في كعاء الرسـ العقارم كالرسـ التطييرم ،تمكيؿ التنمية المحميةؿ في تعزيز القدرات الجبائية ة، عمى جكانب اإلخبلؿ الكبيرويكفي التدليل

 في مقابؿ عدـ االلتزاـ بتحييف البطاقة ، فشكؿ ذلؾ فجكة في متطمبات تمبية تمؾ الحاجات،رغـ تكسع الحظيرة السكنية، كتمدد النسيج العمراني الحضرم
. %100، كىك منتكج لصالح الميزانية المحمية 41 ليذا المكرد الجبائي بالرغـ مف ككنيا ممزمة قانكنا،العقارية

إف تحميؿ كتتبع األداء المالي ليذا الصندكؽ يبرز القصكر الكاضح في تحقيؽ (: 2013-1995)كشف حركة إيرادات ونفقات ذلك الصندوق لمفترة - ب
اإلنصاؼ الجبائي بمنظكر العدالة األفقية لمجماعات المحمية عبر اإلقميـ الكطني، فإذا كانت المكارد المجتمعية تستكجب التنكيع االقتصادم كبالتالي تكسيع 

الكعاء الجبائي المحمي بشكؿ ترابطي مما يؤدم تمقائيا إلى الرفع مف حصيمة المكارد الجبائية، كبالتالي تعزيز القدرات الجبائية ليذا الصندكؽ غير أف 
: الكضعية المالية التي عرفيا الصندكؽ المشترؾ لمجماعات المحمية يمكف إظيارىا بالجدكؿ أدناه

مميون د ج -الوحدة   (2013-1995)وضعية الصندوق المشترك لمجماعات المحمية لمفترة  (02)الجدول رقم 
 2013 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995السنة 

 405386 449875 271552.9 158496 128309 90379 48430 46458 44371اإليرادات 

 221798 232604 122021.7 94536 104724 69790 45867.3 41817 34718النفقات 

 183037 217271 149531.2 63959 23585 20589 2562.7 4641 9653الرصيد 

Source :fiches d’évaluation des comptes d’affectation spéciale ; mf/DGC/Inspection des services comptables ,document établi le 05decembre 2010 ,p30 
* cour de comptes situation par ordinateur des comptes d’affection spéciale arrêtée au 31/07/2013. 

* projet de la loi financière 2014. 
: ف تحميؿ المعطيات أعبله بمنظكر الرشادة يظير عديد المؤشرات منياإ
ىناؾ إمكانيات تمكيمية ىامة لتعزيز قدرات تمكيؿ التنمية المحمية مف خبلؿ ىذا الصندكؽ، بما يحقؽ التكزيع العادؿ لمخيرات المجتمعية، إذا تـ االلتزاـ *

.  كاإلنصاؼ الجبائيبمعاير المحاسبة كالشفافية
 يشكؿ ىذا الصندكؽ رافدا لبقية الصناديؽ األخرل، مثؿ صندكؽ ضبط المكارد، مما يجعؿ مف إمكانيات التمكيؿ العمكمي كتحقيؽ االستثمار العاـ أساسا *

. ف اعتمدت العدالة بيف الجيات كبيف األجياؿإلتحقيؽ التنمية المستدامة، 
ككالة دعـ االستثمار كدعـ تشغيؿ ) يعزز قدرات كمجيكدات المصالح اإلدارية المحمية في خمؽ بيئة تنمكية، بالتنسيؽ مع اآلليات االستثمارية األخرل *

يجاد تجييزات كاستثمارات عمكمية تدفع بالٌنمك االقتصادم لبلستدامة المحمية(الشباب كصندكؽ محاربة البطالة . ، كتفعيؿ تسيير المناطؽ الصناعية، كا 
: 2016مطابقة حقيقة األداء بأىداف صندوق التضامن والضمان لمجماعات المحمية إلى غاية - ج

 كآلية رئيسية لئلنصاؼ ، ذات بعد داعـ لتضامف الجماعات المحمية،تمكيؿ المحميؿمف كالضامف لمجماعات المحمية كمؤسسة اضت أىمية صندكؽ اؿتبيف لنا
: نتفحص الجكانب التاليةالجبائي بيف مككنات اإلقميـ الكطني، كلفحص ىذا اليدؼ التضامني المالي كالمعزز لممكارد الجبائية بيف الجماعات المحمية 

. 2014الفكارؽ بيف مالية الجماعة المحمية عبر اإلقميـ الكطني لسنة - √
. 2014التدخبلت المالية كاإلعانات المنجزة فعميا مف قبؿ ىذه المؤسسة لمجماعات المحمية سنة - √
 .2014المكرد الجبائي األساسي في إيرادات ىذه المؤسسة إلى غاية - √
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. 2004 قانون المالٌة لسنة 
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فجكة  لمتدليؿ عمى الفكارؽ التمكيمية في جباية الجماعات المحمية نستطمع :2014الفوارق بين مالية الجماعة المحمية عبر اإلقميم الوطني لسنة - 1-ج
: الجدكؿ التاليعدـ التكازف في المكارد  المعتبر كعاء جبائي  حسب 

. توزيع البمديات وتصنيفيا حسب حجم المداخيل:(03)الجدول رقم 
مالحظات تصنيف البمدية  عدد البمديات  (مميون دج )المداخيل 
 دج 15.504 (الدفمة.ع)بمدية الخميس ضعيفة  130 1أقل من 

/ ضعيفة  240 2.5 إلى 1من  دج 21.354 (معسكر)بمدية فرقيق 
/ ضعيفة  298 5 إلى 2.5من 
/ ضعيفة  210 10 إلى 5من 
/ ضعيفة  219 20 إلى 10من 
/ متوسطة  195 50 إلى 20من 
/ متوسطة  98 100 إلى 50من 
 بمدية 34الجزائر غنية  126 1.000 إلى 100من 

 بمديات 10البميدة 
 بمديات 10وىران 

 بمديات 09الجزائر غنية  25 1.000أكثر من 
/ /  1541المجموع 

 
SOURCE : Ibrahim gaidi : PDG (CSGCL), travaux de la journée parlementaire sous le thème «  les comptes d’affection spéciale du trésor », 04/03/2015, commission des finances et budget, p 71. 

مف الجماعات المحمية مصنفة عمى أنيا بمديات ضعيفة مف ( %71) إذ أف ، في مداخيؿ الجماعات المحمية القصكل كيبيف الجدكؿ أعبله درجة اختبلؿ
 أف فئة البمديات ،تعتبر بمديات غنية مف حيث حجـ المداخؿ ك المفارقة الصعبة في تشخيص ىذا األداءفقط؟؟؟؟  (%10)حيث حجـ المداخيؿ، كأف 

 لمتناقضات الشديدة بيف المستكيات الضعيفة كالمستكيات الغنية، ،، مما يرتب اختبلؿ رىيب في التسيير المحمي(%20 )ىي أقؿ مف،متكسطة الدخؿ 
. التاليكانعداـ الطبقة الكسطى بينيما كما مدلؿ عميو في الشكؿ 

 
 .توزيع البمديات وتصنيفيا حسب حجم المداخيل(: 01)الشكؿ رقـ 

 
. من إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات الجدول أعاله: المصدر

 بيف الجماعات المحمية عمى فجكة الفكارؽ الكبيرة في تركز ، فقد بٌيف تفحص تكزيع الجباية المحميةال تكصؼ بأقؿ مف المعقدة،فإذا كانت ىكذا كضعية 
اختبلؿ التنمية اصح ، أم بمعنى ،المرتبط أساسا باالختبلؿ الجيكم لمنشاطات االقتصادية كالتنمكيةمحدكدمف البمديات،ك المصادر الجبائية في العدد 

.  كما ىك مسند بالجدكؿ التاليالجيكية عبر اإلقميـ الكطني، كمؤشر تكزيع الجباية المحمية يؤكد ذلؾ الطرح

10; 10%

71; 71%

19; 19%
 غنية

 ضعيفة

 متوسطة
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. توزيع الجباية المحمية بين البمديات والواليات مؤشر (: 04)الجدول رقم 

 %32 (مميار دج ) 60.704المجمكع العاـ لمداخيؿ جباية لمكاليات 
 68% (مميار دج) 127.100المجمكع العاـ لمداخيؿ جباية لمبمديات 

 100% (مميار دج) 187.804المجمكع العاـ 
SOURCE : Ibrahim gaidi : PDG (CSGCL), travaux de la journée parlementaire sous le thème «  les comptes d’affection spéciale du trésor », 04/03/2015, 
commission des finances et budget, p 72. 

 كالية عمى مستكل الكطف، في حيف أف 48لمجمكع ( %32 ) تشكؿ نسبةكاليات، لفائدة اؿ العائدة  أف حصة الجباية،يعطي الجدكؿ أعبله قراءة أكلية
كاليات عمى مستكل الكطف تستحكذ  (09) البمديات الغنية المتكاجدة في تسع  مف تمؾ المداخيؿ، كالمفارقة اف(%68) بمدية لـ تتحصؿ إال عمى (1541')

، كتتمثؿ ( مميار دج187.8 مف المجمكع العاـ لمداخيؿ الجباية لمبمديات المقدر ب ( مميار دينار80.3) مداخيؿ بقيمةأم (%61.3)عمى مداخيؿ تقدر ب
 بدخؿ ، بجاية' مميار دج8' بدخؿ يقدرب، كرقمة ' مميار دج10' بدخؿ يقدرب، كىراف ' مميار دج36 ' الجزائر الكسطى بدخؿ يقدر ب)ىذه البمديات في

 ، قسنطينة ' مميار دج4.2'بدخؿ يقدر ب، البميدة ' مميار دج4.8 ' بدخؿ يقدر ب، سطيؼ' مميار دج5.1' بدخؿ يقدر ب، سكيكدة ' مميار دج5.2 'يقدرب
 مميار 46.8' كالمقدر ب كاليات، كأما الناتج المتبقي مف المجمكع اإلجمالي لجباية اؿ' مميار دج3.1 'بدخؿ يقدر ب ك إليزم' مميار دج3.9'بدخؿ يقدر ب

 ، 42 المتبقيةة كالم39 فيتكزع عمى 'دج
 كلفحص اليدؼ األساسي أيضا ليذه المؤسسة :2014التدخالت المالية واإلعانات المنجزة فعميا من قبل ىذه المؤسسة لمجماعات المحمية سنة - 2-ج

:  في جانب اإلعانات المخصصة لمتسيير في شقيا إعانة التكزيع بالتساكم ندرج الجدكؿ التالي
 (دج) 2014الوضعية المالية لبعض البمديات في سنة : (05)جدول رقم 

إعانة التوزيع بالتساوي التوقعات الجبائية الواليات البمديات 
 44.325.000 800.957أدرار تامست 

 34.364.000 674.549الشمف بني بوعتاب 
 38.837.000 217.209البويرة المقراني 
 40.764.000 15.504الجمفة الخميس 
 35.514.000 133.611معسكر فرقيق 

 35.951.000 569.552غميزان الحاسي 
 40.758.000 353.187المسيمة زرزور 

 35.507.000 345.641سوق أىراس سافل الويدان 
-  3.961.069.236الجزائر الشراقة 
-  4.134.931.701وىران وىران 

-  2.720.489.093سكيكدة سكيكدة 
-  4.562.829.093ورقمة حاسي مسعود 

                                                           
42: Ibrahim gaidi : PDG (CSGCL), travaux de la journée parlementaire sous le thème «  les comptes d’affection spéciale du trésor », 
04/03/2015, commission des finances et budget, p 7 
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SOURCE : Ibrahim gaidi : PDG (CSGCL), travaux de la journée parlementaire sous le thème «  les comptes d’affection spéciale du trésor », 04/03/2015, 

commission des finances et budget, p 74. 
 الفكارؽ الناتجة عف ضعؼ المكارد ليص في تخصيص إعانات لتسيير البمديات كلتؽ،يظير الجدكؿ أعبله اليدؼ الرئيسي إلنشاء ىذه المؤسسة

 بمدية أغمبيا ريفية، كلكف المفارقة األخرل ليس فقط في ضعؼ مداخيميا الجبائية (900 إلى800)بمديات تراكح عددىا بيف مكجية إلى ،كجيتالجبائية
 ألؼ دج، فإف تكازنيا 800المتكقعة فضبل عف الحقيقية المرتبطة بضعؼ التحصيؿ، فإذا كانت بمدية تامست بكالية أدرار ال تتكقع تحصيؿ جبائي أكثر مف 

 أف تمؾ الخطيرة جدا الكيداف بكالية سكؽ أىراس، كالمفارقة األخرل فؿ مميكف دج، كنفس الشيء ينطبؽ عمى بمدية ساؿ44التسييرم يتطمب إعانة تقدر ب 
 مبليير دج، كلذلؾ فيي ليست في حاجة 4 ساكف، في حيف أف بمدية كىراف تتكقع مميكف20داخيؿ الجباية يقطنيا أكثر مف ـالبمديات الضعيفة مف حيث 

، كتمؾ المفارقات فعبل تشكؿ تحديات كبرل لمتسيير المحمي كلمتطمبات التنمية، كفي ظؿ ضعؼ المنظكمة التسييرية كاستشراء الفساد ؟؟؟إلى ىذه اإلعانة
. فإف االلتزاـ بالحكـ الراشد يصبح أكثر مف ضركرم

:  2014إلى غاية (CSGCL) المورد الجبائي األساسي في إيرادات ىذه المؤسسةمؤشر تركيز-3-ج
 فإذا كاف االختبلؿ الرىيب في المالية المحمية يرتبط بعدـ تكازف المكارد المجتمعية عبر اإلقميـ الكطني ق ،مدلكالتميـ جدا لتعدد كىذا المؤشر في التشخيص 

فإنو يرتبط أيضا بالثنائيات المتناقضة في منظكمة الجباية الجزائرية بيف مكارد الجباية المحمية كمكارد الجباية العادية، فضبل عف تناقض ذلؾ بمكارد ،
 مميار دج 30.000) ىك اختبلؿ آثار النفقات العمكمية التي رصد ليا مبالغ مالية ضخمة تجاكزت مبمغ بيذا الصدد ،الجباية البتركلية، كما يجباإلشارة إليو 

أكدت نتائج اإلحصاء لتركيبة  تأثير عمى تنكع األنشطة المجتمعية خصكصا أساسيات التنمية المستدامة، فقد إحداث دكف 2014 إلى 2001لمفترة مف (
، كأف حصة النشاط مف إجمالي األنشطة(7%7 )مثمت نسبة ، أف النشاطات التجارية البسيطة كالممتفة عمى تمؾ النفقات العمكمية 201143 سنة النشاطات

مف حجـ النشاطات الكمية، كفي ظؿ االلتجاء المفرط إلى استخداـ الجباية غير المباشرة بالتركيز عمى تحميميا في أسعار (%7) نسبةالصناعي لـ تتجاكز
مف اإليرادات العامة لصندكؽ التضامف، ثـ يأتي (  %85)فقد مٌثؿ ىذا المكرد الجبائي نسبة أكثر مف ،كمف أبرزىا الرسـ عمى القيمة المضافة ،االستيبلؾ 

كىكمؤشر تركيز جبائي ذك بعده منتكج قسيمة السيارات كالرسـ عمى النشاط الميف، كأما بقية المنتجات الجبائية فقد كانت ضعيفة رغـ تعددىا كتنكعيا، 
:  الجدكؿ التاليمدلكؿ خطير كما يكضحو

 (CSGCL) (الرسم عمى القيمة المضافة كمورد أساسي  )مؤشرالتركيز الجبائي(: 06)الجدول رقم 

المبمغ السنة المبمغ السنة 
2003 24.70 2009 81.70 
2004 30.60 2010 83.90 
2005 36.40 2011 93.60 
2006 41.40 2012 99.60 
2007 57.40 2013 114.90 
2008 75.70 2014 132.90 

SOURCE : Ibrahim gaidi : PDG (CSGCL), travaux de la journée parlementaire sous le thème «  les comptes d’affection spéciale du trésor », 04/03/2015, 

commission des finances et budget, p 84. 
 االستيبلكية  فأدت إلى اختبلؿ المكارد الجبائية المحمية في التركيز عمى المكارد،ال يحتاج الجدكؿ أعبله إلى تدليؿ عمى اختبلؿ المنظكمة الجبائية المحمية

 لمرسـ عمى القيمة المضافة ،عكضا عف المكارد اإلنتاجية المتأتية مف التنكيع االقتصادم ،المكسع لمكعاء الجبائي،كماىك ثابت مف مؤشر التركيز العالي 
الذم يتحممو المستيمؾ النيائي،إف ىذا التشخيص يرسـ لنا لكحة قيادة حقيقية الستشراؼ الدكر الرئيسي لصندكؽ التضامف كالضماف لمجماعات المحمية، 
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resultats definitifs de la premiere recensement economique-o.ns juillet 2012 .p10. 
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ف كاف االنطبلؽ الفعمي ليذا الصندكؽ يعكد إلى الفترة القريبة  كمدل اتساع الفجكة بيف الكاقع كالمأمكؿ منو في ديمكمة تمكيؿ التنمية التشاركية المحمية، كا 
 فإنو كال شؾ جاء ليحسف مالية الجماعات المحمية كيثٌمف إيجابيات الصندكؽ المشترؾ لمجماعات المحمية في كضعو المؤسسي السابؽ، كلكؿ تمؾ ،(2015)

 .االختبلالت فإف ترشيد األداء يشكؿ أحد الحمكؿ المفتاحية لمتسيير المحمي كتمكيؿ التنمية التشاركية المحمية المستدامة
 . التمويل المستدام لمتنمية التشاركية المحميةوتعزيزحوكمة الجباية المحمية  الترشيد المقترحةلاليات: المحور الثالث

أكدت معطيات كنتائج التشخيص أعبله ،عمى ضركرة االلتزاـ بمدخؿ الحكـ الراشد في التسير المحمي،  كأساسو التمكيؿ المحمي ذك المصدر 
مصالح المالية الكظيفية  )أف الترابط بيف مبادئ الترشيد كمتطمبات التنمية التشاركية المحمية تستكجب اليات ترشيد لؤلطراؼ ذات العبلقةأثبتت الجبائي،ك

: يمكف اقتراحيا مف المقاربات كالمداخؿ  التالية (كالمصالح اإلدارية المحمية
.  االلتزاـ بالقانكف الكظيفي لمصالح المالية ذات العبلقة بالتنمية المحميةمدخؿ√
 ترشيد قكاعد المحاسبة العمكمية بما يكاكب مقاصد حفظ الماؿ العاـمدخؿ √
 تضميف الرقابة المالية كالمجتمعية في اتجاه المحافظة عمى الماؿ العاـمقاربة √
ال يمكف أف نحمؿ بمقاربة الحكـ الراشد دكف االلتزاـ بالقكاعد القانكنية :  االلتزام بالقانون الوظيفي لمصالح المالية ذات العالقة بالتنمية المحميةمدخل:والأ

المنظمة لمعبلقة بيف المصالح الجبائية كالمصالح اإلدارية المحمية ذلؾ أف المصالح الجبائية ىي عبارة عف اإلدارة الجبائية كمصالح الخزينة العمكمية 
كأعكانيما كمنظكمة القكانيف الجبائية المنظمة ليا كأف المصالح المحمية اإلدارية ىي أيضا اإلدارة المحمية كالييئات العمكمية المحمية كمنظكمة تسييرىا في 

،ك أف االلتزاـ بالقانكف ىك تحضر جبائي ظؿ قانكف البمدية كالكالية كجممة القكاعد المنظمة لمجاالت العبلقات التي تنسؽ نشاطيا مع األطراؼ ذات العبلقة
. كمدني يقترب مف السمككي األخبلقي العاـ

 بيف  المحميةالمحاسبة العمكمية تعتبر رابطة قكية لمعبلقة الجبائية:  ترشيد قواعد المحاسبة العمومية بما يواكب مقاصد حفظ المال العاممدخل:ثانيا
 (قابض الضرائب أك أميف الخزينة البمدية أكالكالئية) المسير المالي  كبيفاآلمر بالصرؼبكصفو (  أك ممثؿ الشعب في الجماعة اإلقميميةالمنتخب المحمي))

 المنظـ  بتجفيؼ منابعو مف مدخؿ االلتزاـ بالقانكف،كلمعالجة الفساد المالي كاإلدارم (إيرادات كنفقات) لترشيد األمكاؿ العامة ،(المحاسب العمكميبكصفو 
نيا تشكؿ حجر الزاكية في بناء عبلقات المصالح الجبائية كالمصالح اإلدارية المحمية اليادفة لتمبية الحاجيات المجتمعية فيي لممالية المحمية الكظيفية ، كا 

 التي انتخب مف اجميا بتزكية غالبية أفراد المجتمع ،قرارات اآلمر بالصرؼ في تجسيد أفكاره كبرامجو )نظاـ محاسبي عمكمي يتطمب تجكيد مداخبلتو
متخذ القرار  ) كفؽ منيج التنمية التشاركية ،لكؿ فكاعؿ التنمية مفكتحمي كتحافظ عمى المكارد البيئية ،المحمي كاليادفة لتحقيؽ كتمبية الحاجات االجتماعية 

كؿ ذلؾ تحت منظكر ، في إطار النمكذج الجديد لمنمك كالمطالب بخمؽ المكارد كتعزيز الجباية المحمية ، (العمكمي كالقطاع الخاص كالمجتمع المدني
 مف اجؿ الكصكؿ إلى مخرجات ، بااللتزاـ طبقا ألحكامو الفنية كالقانكنية،المكثكقية كالبيانات األساسية التي يتطمبيا النظاـ المحاسبي العمكمي كمعالجاتو

 عند أيتقييـ ك ،التي تمبي حاجيات عديد اإلطراؼ ذات العبلقة كتمنح األمر بالصرؼ اإلثباتات القكية المبرىنة عمى خدمتو لممجتمع العاـ،ىذا النظاـ 
ماذا قدمت لممجتمع في ميداف ، المساءلة الدائمة في ضميره حيف يساؿ نفسو ،فضبل عف كمنيا حتمية المساءلة االجتماعية عند مكاعيد االنتخابات،مساءلة

 كتبيف  جممة الفاعميف كالمساىميف في خدمة ، التي تفصح عف مالو كما عميو،التنمية الشاممة المستدامة ؟فتككف حيف أئذا المحاسبة العمكمية اآللية اليامة
. ألمكاؿ العامةؿ المتقاعسيف كالمبدديف تكشؼ جممةالمجتمع ك

:  تحديث اإلطار المحاسبي العمومي لمسايرة التحوالت المالية واالقتصادية مدخل:ثالثا
 ،المطبقة عمى تنفيذ ميزانيات الييئات العمكمية كبياف عممياتيا كعرض حساباتيا كمراقبتيا،إذا كانت المحاسبة العامة ىي مجمكعة القكاعد القانكنية كالتقنية 

 لـ تعد تساير المعطيات كالحقائؽ ، فإف القكاعد المحددة بيذا اإلطار المحاسبي،44 كمسؤكليات اآلمريف بالصرؼ كالمحاسبيف العمكمييفاللتزاماتكالمحددة 
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 .8، ص 2003محمد مسعً، المحاسبة العمومٌة، دار الهدى، 
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 كقانكف 2011 كقانكف البمدية سنة ، كلـ يتـ أحداث تغيرات في ىذا الجانب رغـ إصدار قكانيف خاصة بالييئات المحمية،45الحالية في المالية العمكمية
 في بيئة األعماؿ لؤلعكاف ، كاعتماد النظاـ المحاسبي الماليكالذم لـ يبيف الطبيعة المحاسبية لمسمى الكالية المنتدبة؟ببلضافةالى2012الكالية سنة 

 دكف ضبط تقنية إعادة تقييـ ، المسند ليا القياـ بتنفيذ ىذه المخططات  كالبرامج االقتصادية اليامة كالضخمة،كالمؤسسات االقتصادية كالتجارية كالمالية
 مما جعؿ مف ىذه النفقات بؤر فعمية ألطماع الفاسديف  ،المشاريع العامة كدكف ضبط إطار لتحديد تكمفة المكاد كالسمع كالخدمات المطمكب مف المرفؽ العاـ

 .46كالمختمسيف كمبددم القدرات المالية المجتمعية
حيث أف المصادر الجبائية ىي المدخؿ األساسي لضماف التمكيؿ المستداـ : و أخمقة العمل العمومي والخدمة العامة تضمين الرقابة المالية مقاربة:رابعا

،كرقابة  في إطار رقابة متكاممة مالية إدارية،لمتنمية المحمية، كال يمكف بمكغ تمؾ الدرجة مف الضماف إال بالمحافظة عمى المكارد الحالية كترقيتيا
لآلمر بالصرؼ ، التشاركية لممجتمع المدني ،يرتقي ليككف أساس المساءلة كالمحاسبة الشعبية،ؼالكعي بأىمية ىذا التمكيؿ بمصحكب اؿمجتمعي التحضراؿ

 فيمؤشراتو ضمف الدكؿ األكثر الذم ترتب الجزائر،ليككف ممثؿ ترقية الماؿ العاـ كمعالجة كؿ منافذ الفساد ،بكصفو المنتخب أك ممثؿ الشعب 
فسادا،كمقاربات محاربة الفساد ترتكز عمى تجكيد أخبلقيات المينة أك الكظيفة العمكمية كاالنصياع لمقيـ كاألخبلؽ المجتمعية،لتككف أساس الخمقة الخدمة 

 .العمكمية كأساسيا  خدمات المرفؽ المحمي في ترشيد اإلمكانيات كمحاربة إشكاؿ الفساد بشكؿ تشاركي كمجتمع 
:  خاتمةال

تظير االرتباط القكم بيف ، بيف الجماعات المحمية كبيف متطمبات التنمية التشاركية المحمية ،بينت ىذه الدراسة أف فجكة الفكارؽ المتعددة في المكارد الجبائية
 تخمؽ المكارد كتعظـ المصادر الجبائية مف جية، كبيف ،اإلطار المؤسسي في بعده القانكني كالييكمي، كبيف تصكرات التحكؿ إلى مؤسسات شبو اقتصادية

 كفقا آلليات الحكـ الراشد، كمدخؿ ال مناص عنو لرسـ إطار تصكرم ،فجكة الكاقع الميداني الذم يستكجب تشخيص كتقييـ تجربة التنمية المحمية في الجزائر
 لتعظيـ األداء بتنسيقو كتجكيده عمى ، لترشيد التسيير كضماف التمكيؿ المستداـ لمتنمية التشاركية المحمية، كال يككف ذلؾ إال مف تصكر لكحة قيادة،فعاؿ

ذا تأكد لدينا أف التمكيؿ  ستباقي لتمبية ،محرؾ رئيسي لمتنمية المحمية،المصدراال العمكمي المحميالعمكمي المحمي ،كاالستثمارمختمؼ المستكيات، كا 
المصالح اإلدارية المحمية )ضبط الفكاعؿ المجتمعية بترشيد اإلطار القانكني كالمؤسسي، كبفإف اإلطار العاـ لذلؾ يجب أف يككف ،الحاجيات المجتمعية 

 لبمكغ ىدؼ التنمية المحمية التشاركية كفي ذلؾ يمكف ،عبلقات التكامؿ ك التنسيؽبكالقطاع الخاص ك المجتمع المدني  (كمصالح المالية الكظيفية المحمية
: إسداء التكصيات التالية

االلتزاـ بترشيد األداء في مياـ المنتخب المحمي أك المسؤكؿ المحمي المعٌيف بكصفيما آمر بالصرؼ مف منظكر المحاسبة العمكمية يرتبط ارتباطا قكيا - 
. بترشيد القكاعد القانكنية اإلدارية كالمحاسبية اتجاه ضمانات التنمية التشاركية المحمية

 تشكؿ ،(ييريةسخبرات بشرية كطاقات ت)مف تجربة التسيير المالي المحمي ، في جانبيا اإليجابي ،ترشيد منظكمة المالية الكظيفية المحمية يتسع لبلستفادة - 
.  بمعايير الشفافية كاإلفصاح كالرقابة المجتمعي الفاعمة،رىاف حقيقي لتحديث كعصرنة مدكنة المالية المحمية

سي يستكجب ضبطو بآليات مؤسمثؿ صندكؽ التضامف ك الضماف لمجماعات المحمية ىك عمؿ ، بالتمكيؿ المحمي  مكمفةإف استحداث ىيئات عمكمية- 
. خضكع إلى المساءلة كالرقابة بكؿ أصنافيا خاصة منيا المجتمعيةكاؿ التقيد بالمحاسبة ك االلتزاـ بالقانكف ،الترشيد 

دكف المشاركة الفعمية في العممية ،أف يقتصر دكرىا عمى إسداء االقتراحات النظرية ،ال يمكف لنخبة المجتمع مف منتسبي الجامعة كالمخابر البحثية - 
 أك بخكض العممية المجتمعية في ، مف مداخؿ عديدة إما بالمشاركة في التسيير كلك عمى سبيؿ االستشارة،المجتمعية اليادفة إلى التنمية التشاركية المحمية

. التمثيؿ الشعبي عمى مختمؼ أصنافو، أك في ترجمة أعماؿ الممتقيات ك الدراسات كربطيا بكاقع التسيير المحمي كالمالية المحمية
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 .1992 المتعلق بالمحاسبة العمومٌة وبعض مراسٌم سنة 1990 أوت 15 المإرخ فً 21-90المحاسبة العمومٌة محدد بالقانون رقم 
46

وبدال من ذلك تم التركٌز على المنظومة الردعٌة بإصدار جملة قوانٌن كقانون مكافحة الفساد وقانون تبٌض األموال وتؤسٌس عدٌد الهٌئات الرقابٌة كدٌوان مكافحة الفساد وخلٌة االستعالم 
 .المالً بل وصل األمر إلى التعدٌل فً الهٌكل القضائً باستحداث األقطاب القضائٌة المتخصصة
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 كأساس السمـ ، التضامف المجتمعي اإلقميمي تعزيزبيف الجماعات المحمية، كؿ،اإلنصاؼ الجبائي مدخؿ رئيسي لمعالجة فجكة اختبلؿ المكارد المجتمعية - 
. االجتماعي كاالستقرار السياسي كبمكغ التنمية التشاركية المستدامة

 فإف تضخيـ تمؾ ، في تكزيع المكارد المجتمعية في الغالب لعكامؿ طبيعية مقبكلة،إذا كانت فكارؽ المكارد المالية المحمية مبررة مف مدخؿ عدـ التكازف- 
الحككمة  الترشيد ك،ال عبلج لو إال، كبصكره المتعددة كمنيا الفساد المالي في تبكء المناصب المجتمعية المحمية ،الفجكة بتغمغؿ الفساد عبر منافذه المختمفة

.  لتعزيز التسيير المحمي كضماف التنمية المحمية التشاركية كالمدني مجتمعياؿتحضر اؿبشكؿ طكعي 
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دٔس ذكُٕنٕجٛا انًؼهٕياخ ٔاالذظال فٙ ذحغٍٛ األداء اإلداس٘ 

تانجًاػاخ انًحهٛح 

- تهذٚح ػُاتح ًَٕرجا  – 
تٌيح هحود  . تعلي حوسج  أ. د

 ( قالوح45 هاي 8جاهعح )

 :الملخص
  هتدؼ ىذه اؼبداخلة إٔب ؿباكلة توضيح دكر تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ ُب ربسُت األداء اإلدارم باعبماعات احمللية كذلك بتطبيقها على بلدية عنابة، كذلك من 

خبلؿ التعبَت عن اؼبتغَت اؼبستقل بتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ، أما اؼبتغَت التابع فقد اعتمدنا على طبسة متغَتات تتمثل ُب التخطيط، التنظيم، التوجيو، ازباذ القرارات 
 اإلدارية كالرقابة، كلتحقيق العبلقة بُت اؼبتغَتين استخدمنا ؾبموعة من األساليب اإلحصائية كاالستبياف كأداة عبمع اؼبعلومات من عينة ؿبل الدراسة، توصلت الدراسة إٔب

 : الكلمات المفتاحية
 . تكنولوجيا اؼبعلومات، األداء اإلدارم، التخطيط، التنظيم ،  التوجيو ، ازباذ القرارات، الرقابة

 :تمهيد
تواجو اعبماعات احمللية اليـو ُب اعبزائر ربديات كبَتة خاصة ما تعلق باستخداـ تكنولوجيا  اؼبعلومات كاالتصاؿ ُب ـبتلف األعماؿ اإلدارية، فهي حباجة إٔب تطوير 

 اليت تعتمد على كسائل ةكربديث األنشطة اإلدارية كتطوير أساليب العمل اإلدارم ، كذلك من خبلؿ  التحوؿ من األنشطة اإلدارية التقليدية إٔب األنشطة اإللكًتكين
لبلستفادة منها ُب ؾباؿ تقدًن اػبدمات اإلدارية للمواطنُت كاؼبؤسسات، إضافة إٕب  (اإلنًتنت، اإلنًتانت، اإلكسًتانت، نظاـ اؼبعلومات)تكنولوجيات اؼبعلومات كاالتصاؿ 

اليت تقـو هبا ـبتلف البلديات إلقباز  (التخطيط، التنظيم، التوجيو، ازباذ القرارات كالرقابة)استعماؽبا ُب ربسُت األداء اإلدارم من خبلؿ توظيفها ُب الوظائف اإلدارية الرئيسية 
أعماؽبا اؼبختلفة، كما أف تطبيق استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يتطلب توفَت اإلمكانيات اؼبادية كالبشرية كالبنية ربتية قوية لوسائل التكنولوجية، إضافة إٕب تأىيل 

 .كتدريب اؼبوارد البشرية على استخدامها حىت تتمكن من تطوير عملها اإلدارم
 :    كبناء على ما سبق يبكن طرح التساؤؿ الرئيسي التإب

 ما الدور الذي تلعبو تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ في تحسين األداء اإلداري بالجماعات المحلية دراسة حالة بلدية عنابة؟
 :كبناء على اإلشكالية الرئيسية يبكن طرح األسئلة الفرعية التالية

 ىل ىناؾ تأثَت لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ على التخطيط ُب بلدية عنابة؟ -1

 ىل ىناؾ تأثَت لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ على التنظيم ُب بلدية عنابة؟ -2

 ىل ىناؾ تأثَت لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ على التوجيو ُب بلدية عنابة؟ -3

 ىل ىناؾ تأثَت لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ على ازباذ القرارات اإلدارية ُب بلدية عنابة؟ -4

 ىل ىناؾ تأثَت لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ على الرقابة ُب بلدية عنابة؟ -5

 :فرضيات الدراسة
 : يبكن طرح الفرضيات كما يلي

 ".يوجد أثر ذك داللة إحصائية الستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ على التخطيط ُب بلدية عنابة-" 1
 ".يوجد أثر ذك داللة إحصائية الستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ على التنظيم ُب بلدية عنابة- " 2
 ".يوجد أثر ذك داللة إحصائية الستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ على التوجيو ُب بلدية عنابة- " 3
 ".يوجد أثر ذك داللة إحصائية الستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ على ازباذ القرارات اإلدارية ُب بلدية عنابة- " 4
 ".يوجد أثر ذك داللة إحصائية الستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ على الرقابة ُب بلدية عنابة-" 5

 : من أجل اإلؼباـ باؼبوضوع سنتناكلو ُب النقاط التالية
 .تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ: المحور األوؿ -

 .األداء اإلدارم: المحور الثاني -

 .الدراسة اؼبيدانية: المحور الثالث -
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 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ: المحور األوؿ
 :مفهـو تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ-أوال

صبيع أنواع التكنولوجيا اؼبستخدمة ُب تشغيل، نقل كزبزين اؼبعلومات ُب شكل إلكًتكين، كتشمل تكنولوجيا اغباسبات : تعرؼ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ بأهنا
 .1اآلٕب ككسائل االتصاؿ كشبكات الربط كأجهزة الفاكس كغَتىا من اؼبعدات اليت تستخدـ بشدة ُب االتصاالت

التزاكج كالًتابط اؽبائل مابُت تكنولوجيا اغبواسب اؼبتطورة كتكنولوجيا االتصاالت اؼبختلفة، اليت حققت إمكانية تناقل كمية ىائلة من اؼبعلومات :   كما يبكن تعريفها بأهنا
 .2بسرعة فائقة كبغض النظر عن الزماف كاؼبكاف، كصوال إٔب شبكات اؼبعلومات كُب قمتها شبكة االنًتنت

 :فوائد استعماؿ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ-ثانيا

 : ىناؾ عدة فوائد يبكن أف كبققها من كراء استخدامنا لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كاليت تتمثل ُب مايلي
 خفض تكاليف اإلنتاج ؛ -

 زيادة سرعة االتصاؿ ككفاءتو كخفض تكاليفو؛ -

 توفَت اؼبعلومة الدقيقة كاؼبتجددة كذلك قصد اؼبساعدة على ازباذ قرارات صحيحة؛ -

 تبسيط إجراءات كعمليات اؼبؤسسة كجعلها أكثر كضوحا كفعالية؛ -

 الشفافية كتقليل التزكير ككقوع األخطاء؛ -

 توفَت كتقدًن خدمات أكثر كأفضل للعماؿ كبالتإب تنظيم أحسن؛ -

 ؛3استغبلؿ الوقت بطريقة أفضل كحسن استخداـ اؼبوارد كاؼبخزكف -

 القدرة على تعديل اؼبنتجات كاػبدمات حبسب طلبات الزبائن؛ -

 التطور إٔب أمباط اإلدارة اؼبرنة كىياكل التنظيم اؼبكيفة، كظهور اؼبؤسسات اليت تربطها تقنيات االتصاالت أكثر من القواعد كالنظم اعبامدة؛ -

 .4ارتفاع معدالت ركاتب كدخوؿ العاملُت ذكم اؼبعرفة كتقارب مستوياهتا ُب أسواؽ العمل -
 :البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ- ثالثا

 :تتكوف تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ من طبسة مكونات كىي
 :(الحاسوب )المكونات المادية - 1

   كىو الوسيلة األساسية لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ، كذلك من خبلؿ قدرهتا على إدخاؿ كمعاعبة البيانات كاؼبعلومات كالقدرة على زبزينها كاسًتجاعها فبا يؤدم إٔب 
 .5تبسيط األعماؿ

 .كحدة اؼبعاعبة اؼبركزية، اللواحق، الذاكرات الثانوية:    كعموما تتمثل اؼبكونات اؼبادية ُب ثبلثة كحدات كىي
 : البرمجيات- 2

ؾبموعة من األكامر كالتعليمات اؼبعدة من قبل اإلنساف كاليت توجو اؼبكونات اؼبادية للحاسوب لغرض أداء مهمة ما أك للعمل بطريقة معينة كفق :    تعرؼ الربؾبيات بأهنا
 . 6تعليمات دقيقة خطوة خبطوة للحصوؿ على نتائج مطلوبة بشكل معُت

 :االتصاالت- 3
الًتكيبة اليت تشمل التسهيبلت للتقنيات كاإلجراءات اليت تساند االتصاالت خبلؿ استخداـ األجهزة كالربؾبيات كالكوادر اؼبتخصصة، ككسائل :   تعرؼ االتصاالت على أهنا

االتصاؿ اليت تربط بُت ىذه األجهزة لنقل اؼبعلومات بُت اؼبواقع ككحدات متفرقة كتشمل االتصاالت األجهزة كاؼبعدات مثل خطوط اؽباتف، الكاببلت، األقمار الصناعية، كتعد 
 .7إحدل أىم شبكات االتصاؿ العاؼبية (اإلنًتنت )الشبكة العاؼبية للمعلومات 

 :البيانات- 4
تشَت إٔب األشياء النشاطات كاؼببادالت اليت يتم تسجيلها كزبزينها، كلكنها تبقى غَت مرتبة حبيث ال تصلح لتوصيل إٔب معٌت معُت كزبزف ُب قاعدة البيانات اليت ربتوم على 

 .8بيانات مرتبة بشكل معُت حبيث يسهل اغبصوؿ عليها كاسًتجاعها
 :األفراد- 5

نقصد هبم األفراد الذين يقوموف بإدارة كتشغيل تكنولوجيا اؼبعلومات من إداريُت كمتخصصُت كمستخدمُت هنائيُت للنظاـ، فالعنصر البشرم مهم لئلدارة كتشغيل نظاـ 
 .9اؼبعلومات
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 :تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ-رابعا
 :10تتمثل تطبيقات تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ ُب مايلي

 تطبيقات معاعبة اؼبعلومات؛ -

 تطبيقات معاعبة اؼبعارؼ؛ -

 تطبيقات التعلم الذاٌب؛ -

  الدقيقة ُب تصميم اؼبنتجات؛ةتطبيقات على مستول اؼبنتج كذلك من خبلؿ استخداـ العناصر اإللكًتكين -

 تطبيقات على مستول التنظيم كالسيطرة كالرقابة؛ -

 .تطبيقات على مستوم اؼبهارة كذلك يتم على مستول اؼبهارات الدنيا، مهارات الوسطى، مهارات العليا -

 األداء اإلداري: المحور الثاني
 :تعريف األداء اإلداري-أوال

   يقصد باألداء اإلدارم األنشطة اليت تعكس كبل من األىداؼ كالوسائل البلزمة لتحقيقها، كيعرب على مدل كفاءة العامل أك بلوغو مستول اإلقباز اؼبرغوب ُب ىذا 
العمل كيرتبط باؼبخرجات اليت تسعى اؼبؤسسات إٔب ربقيقها، دبعٌت أخر األداء اإلدارم ىو كل جهد يبذؽبا أم عامل ُب عملو، كذلك ُب إطار اؼبسؤكليات كاؼبهاـ اؼبوكلة 

 .إليو ُب اؼبنظمة، هبدؼ الوصوؿ إٔب نتائج مرضية كمتكاملة مع صبيع األىداؼ اؼبرسومة للعمل
 :عناصر األداء اإلداري-ثانيا

   تعترب عناصر األداء اإلدارم دبثابة اؼبكونات األساسية للعملية اإلدارية، دبقتضاىا تسعى اؼبؤسسات إٔب ربقيق األىداؼ اؼبرجوة بكفاءة كفعالية ُب حدكد اإلمكانيات 
 :اؼبادية كالبشرية اؼبتوفرة، كعلى العمـو تتمثل عناصر األداء اإلدارم ُب ما يلي

 :التخطيط- 1
التعريف بأىداؼ اؼبؤسسة ككضع إسًتاتيجية عامة لتحقق ىذه األىداؼ اؼبوضوعة، إٔب جانب ذبميع كتنسيق صبيع نشاطات اؼبؤسسة، كهبب أف :" يقصد بالتخطيط

يركز نشاط التخطيط على النتائج كالوسائل معا، فاختيار كربديد اؼبديرين لؤلىداؼ اليت زبدـ مصاّب مؤسساهتم ىو خطوة أكٔب باذباه مواجهة اؼبؤسسة للمستقبل يتبعو خطوة 
 .11اختيار كربديد السياسات كاإلسًتاتيجيات اليت تكفل كضع األىداؼ موضع اؼبتابعة كالتنفيذ

تسعى اؼبؤسسة من كراء التخطيط إٔب مواجهة التحديات كالتغَتات اليت قد ربدث ُب اؼبستقبل، باإلضافة إٔب ربديد األىداؼ العمل كسياساتو، كذلك هتدؼ من كراء 
 . االستغبلؿ األمثل لئلمكانيات اؼبتاحة فبا يؤدم إٔب ربقيق األىداؼ بكفاءة كفعاليةالقياـ بالتخطيط إٔب 

 :التنظيم- 2
كظيفة من كظائف اؼبسَت تنطوم على ربديد األنشطة اؼبطلوب تنفيذىا من أجل الوصوؿ إٔب ربقيق األىداؼ، كربديد األفراد الذين سيقوموف بتنفيذ :    يعرؼ التنظيم بأنو

األنشطة، حبيث يتم إسناد نشاط معُت إٔب الشخص الذم تتواءـ قدراتو مع متطلبات ىذا النشاط كربديد مراكز السلطة كاؼبسؤكلية، إضافة إٔب أساليب اإلشراؼ كالتنسيق بُت 
 .12األنشطة، بناءا على اؽبيكل الذم يوضح ىذه اؼبهاـ

 :التوجيو- 3
الوظيفة اإلدارية اليت هتتم بتوجيو العنصر البشرم من خبلؿ عمليات القيادة كالتحفيز كاالتصاؿ مستندة ُب ذلك على فهم طبيعة سلوؾ اإلنساف : يعرؼ التوجيو على أنو

كتوجيهو إهبايب لتحقيق األىداؼ، فالتوجيو عملية مركبة تنطوم إٔب إرشاد اؼبرؤكسُت إٔب كيفية تنفيذ األعماؿ اؼبوكلة إليهم حسب لوائح العمل كالتعليمات اليت ربكم أعماؽبم 
 .13 اؼبؤسسة اؼبعتمدة كتفسَت ما قد يصعب عليهم فهمو ُب ىذا اجملاؿ بطريقة تتعارض مع أىداؼ اؼبؤسسةةككفق سياس

 :اتخاذ القرارات- 4
أكد كثَت من اؼبفكرين كالكتاب على أنبية ازباذ القرارات، كلعل أبرزىم سايبوف، الذم كضع نظرية ُب اإلدارة أظباىا بنظرية ازباذ القرارات ، فقد شبو سايبوف ازباذ القرارات قلب 

اإلدارة الذم وبقق للمؤسسة االستمرارية ُب النشاط كالعمل، كاإلدارة كتحصيل حاصل ُب ازباذ القرارات، كال تتحرؾ األنشطة كاألعماؿ كال تنفذ، إال من خبلؿ سلسلة من 
القرارات اؼبتخذة ُب ؾباالت شىت، بشكل مًتابط كمتكامل ُب سبيل ربقيق األىداؼ بكفاءة عالية، كقد أصبح ما يبيز اؼبدير الناجح كالغَت الناجح ىو كفاءتو كمهارتو ُب ازباذ 

 .القرارات، كىذا ينطبق أيضا على قباح أك إخفاؽ اؼبؤسسة، فالقرار اػباطئ لو تكلفة، قد تؤدم إٔب خسائر كبَتة على اؼبؤسسة
متاحة ؼبتخذ القرار الختيار  كاحد  (على األقل بديلُت أك أكثر  )سلوؾ كاعي كمدرؾ يقـو على أساس عملية اؼبفاضلة بُت ؾبموعة بدائل أك حلوؿ :" يعرؼ القرار اإلدارم بأنو

 .14منها باعتباره أنسب كسيلة لتحقيق اؽبدؼ أك األىداؼ اليت يسعى إليها متخذ القرار
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 :الرقابة- 5
عملية تنظيم كضبط كتعديل األنشطة التنظيمية : " فالرقابة ىي    تعترب الرقابة الوظيفة اػبامسة من الوظائف اإلدارية األساسية اليت تكوف ُب هناية مراحل النشاط اإلدارم،

بطريقة تؤدم إٔب اؼبساعدة ُب اقباز األىداؼ، كتبدأ الرقابة الفعالة بالتزامن مع عملية التخطيط اإلسًتاتيجي، فهي تزكدنا باألساس الذم يتم بناء عليو مراقبة االكبرافات 
كاإلجراءات اليت تتم بغرض تنفيذ اػبطط اإلسًتاتيجية، حبيث سبكن اإلدارة من معرفة مدل القدـ ُب تنفيذ اػبطط كمدل جودة األداء، كما ىي التعديبلت أك التغَتات اليت 

 .15هبب إجرائها كأين ىذه التعديبلت
 :دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ في تحسين األداء اإلداري- ثالثا

  يعترب إدخاؿ تقنيات تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ ُب اإلدارة ثورة حقيقية ؼبا وبدثو ُب تغيَت ُب مبط  كأسلوب العمل اإلدارم كالتحوؿ إٔب النمط اإللكًتكين الذم يساىم ُب 
 مع ةزيادة فعالية األداء اإلدارم كالوظائف الرئيسية لئلدارة، فاعتماد ـبتلف اؼبؤسسات على تطبيقات معلوماتية دبا فيها شبكات اغباسب اآلٕب لربط ـبتلف الوحدات التنظيمي
بعضها كذلك لتسهيل عملية اغبصوؿ على اؼبعلومات كالبيانات كتقدًن اػبدمات بكفاءة كاقل تكلفة كأسرع كقت فبكن، إضافة إٔب مساعدة  اإلدارة ُب عملية ازباذ القرار 

 .اإلدارم باالعتماد على بيانات إحصائية فبا يساىم ُب تقليل التكاليف العمل اإلدارم كزيادة كفاءة إقبازه
 :16دور استخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ في تحسين عملية التخطيط- 1

    إف إدخاؿ تقنيات تكنولوجيا كاؼبعلومات ُب العملية اإلدارية قد سانبت ُب تغَت كظيفة التخطيط من نشاط ركتيٍت يسبق التنفيذ إٔب كيتم تنفيذىا من األعلى إٔب األسفل 
 .يبالتخطيط االلكتروفإلىتخطيط أكثر مركنة كقابل للتجديد كىو ما يعرؼ 

 :نشَت أنا ىناؾ  ؾبموعة من االختبلفات بُت التخطيط االلكًتكين كالتخطيط التقليدم نذكرىا ُب النقاط التالية
 .(زبطيط أفقي )، عكس التخطيط االلكًتكين فجميع العاملُت يقوموف بعملية التخطيط (زبطيط عمودم )التخطيط التقليدم اإلدارة زبطط كالعاملُت ينفذكف -

 .يكوف تغيَت مستمر على اػبطط كتعاد كتابتها الكًتكنيا ُب كل مرة -

 .إف عملية التخطيط االلكًتكين ستكوف مستمرة كقابلة للتجديد خببلؼ التخطيط التقليدم الذم ىبطط ؼبدة قادمة -

 : على العمـو تساىم استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ ُب ربسُت عملية التخطيط ُب عدة جوانب نذكر منها
 زيادة القدر على تشخيص اؼبشاكل نتيجة القدرة على ربصيل اؼبعلومات؛ -

 دعم القدرة على ربديد البدائل اؼبختلفة كتقييمها؛ -

 .ةزيادة القدرة على ؿباكاة الواقع كالنمذجة الواقعية باستخداـ نظم اؼبعلومات االلكًتكين -

 القدرة على تفعيل القرارات باللجوء إٔب نظم معلوماتية موجهة لذلك كنظم دعم كمساندة القرارات؛ -

 .القدرة على ؾباراة قصر الوقت اؼبتاح ؼبتخذ القرار ُب عصر الثورة اؼبعلوماتية -

 :دور استخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ في تحسين عملية التنظيم- 2
 :يبكن توضيح ما تقدمو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ ُب ربسُت عملية التنظيم ُب النقاط التإب

 التنظيم الشبكي مقابل التنظيم التقليد، حيث يتسم التنظيم الشبكي بكونو تنظيما مرنا لبلتصاؿ كالتعاكف بُت األفراد؛ -

 ربقيق التشبيك الفائق كالواسع بُت صبيع العاملُت عن طريق الشبكة الداخلية؛ -

 ربقيق مبط جديد من الشركات كىي الشركات االفًتاضية اليت قامت على توظيف مزايا االنًتنت ُب تبادؿ البيانات اإللكًتكنية؛ -

 .تسهيل عمليات االتصاؿ بُت اؼبصاّب -

 :دور استخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ في تحسين عملية التوجيو- 3
 :تتمثل أنبية استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ ُب ربسُت عملية التوجيو ُب العناصر التالية

 القدرة على ربفيز العاملُت كالًتكيز على اقباز اؼبهاـ؛ -

 الرغبة ُب اؼببادرة من أجل حل اؼبشكبلت؛ -

 تأسيس عبلقات عمل جديدة من خبلؿ استخداـ صبيع أنواع االتصاالت؛ -

 .17اكتساب اؼبهارة كاؼبركنة ُب التكييف مع البيئة اؼبتغَتة -
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 :دور استخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ في تحسين عملية اتخاذ القرارات اإلدارية- 4
، (التخطيط، الرقابة، التنظيم، التوجيو )يعترب ازباذ القرارات اإلدارية من أصعب األعماؿ اليت يبارسها اؼبسؤكلوف ُب ـبتلف مستويات العمل اإلدارم كُب صبيع الوظائف اإلدارية 

كما أف عملية ازباذ القرارات ربتاج إٔب اؼبعلومات الصحيحة كاليت يتم اغبصوؿ عليها عن طريق  استخداـ كسائل تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ اليت توفر التقارير 
 .كاإلحصائيات ؼبتخذ القرار ؼبساعدتو على ازباذ القرارات، إضافة إٔب مساعدة اإلدارة على تقييم البدائل اؼبتاحة اليت يبكن اختيارىا غبل اؼبشكلة

 :دور استخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ في تحسين عملية الرقابة- 5
  يسمح استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ ُب عملية الرقابة باؼبراقبة اآلنية من خبلؿ شبكة اؼبؤسسة فبا يعطي إمكانية تقليص الفجوة الزمنية بُت عملية اكتشاؼ 

، كبالتإب تطوير العمل كمعرفة مكامن النقص كاػبلل فيو،  كما أف الرقابة تصبح عملية مستمرة متجددة تكشف عن االكبراؼ كذلك من خبلؿ قاالكبراؼ كعملية تصححي
 .18تدفق اؼبعلومات كالتشبيك بُت اؼبديرين كالعاملُت، عكس الرقابة التقليدية اليت تركز على اؼباضي ألهنا تأٌب بعد التخطيط كالتنفيذ

 :الدراسة الميدانية: المحور الثالث
 : منهجية الدراسة الميدانية-أوال

 . فرد (45)يتكوف ؾبتمع الدراسة من موظفي اإلدارة ببلدية عنابة بكافة فركعها، موزعُت حسب الفئات الوظيفية لقد ًب اختيار عينة متكونة من 
 سؤاال، مشلت جوانب (30)ًب اعتماد ؾبموعة من األدكات عبمع البيانات كاف من أنبها استمارة االستبياف حيث صيغت ُب شكل أسئلة مباشرة، كتضمنت 

 .اؼبوضوع، كما كانت األسئلة ؽبا إجابات مغلقة باالعتماد على مقياس ليكارت اػبماسي لتحقيق أكرب استجابة

 :ًب ربديد أسئلة االستمارة ُب ؿبورين أساسُت 
 .الفقرات احملددة للمتغَت اؼبستقل تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ متكوف من تسعة فقرات: 1احملور -
 : الفقرات احملددة للمتغَت التابع األداء اإلدارم متكونة من طبسة أبعاد: 2احملور -

 .بعد التخطيط داخل البلدية- 

 .بعد التنظيم داخل البلدية-

 . بعد التوجيو داخل البلدية-
 . بعد ازباذ القرارات داخل البلدية-
 . بعد الرقابة داخل البلدية-

 :  كسبت االستعانة باألساليب اإلحصائية التاليةSPSS))ًب القياـ بتحليل البيانات األكلية ربليبل جدكليا باستخداـ اغبزمة اإلحصائية لتطبيقات العلـو االجتماعية 
 .النسب اؼبئوية كالتكرارات- 

 .(Mean, Standard Deviation)اؼبتوسطات كاالكبرافات اؼبعيارية - 

 .  البسيط الختبار فرضيات الدراسة(Régression)أسلوب دالة االكبدار- 
 : خصائص عينة الدراسة-ثانيا

 :يوضح الخصائص الشخصية والوظيفية للعينة (02)الجدوؿ رقم 
 %النسبة  التكرار الفئات المتغير

 الجنس 
 55,55 25 ذكر 

 44,45 20 أنثى 

 العمر

 37,77 17  سنة 20-29
 42,22 19  سنة30-39
 15,55 7  سنة 40-49

 04,42 2  سنة 50أكثر من 

 المستوى العلمي 

 13,32 6 ثانوي وأقل 
 64,41 29 ليسانس

 22,24 10 ماجستير أو ماستر
 00.00 00 دكتوراه

 الخبرة المهنية
 26,62 12  سنوات 1-5
 46,45 21  سنوات 6-10
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 17,76 8  سنة 11-15
 08,86 4  سنة 15أكثر من 

 SPSS version21 من إعداد الطالب باالعتماد على ـبرجات برنامج : اؼبصدر 
كىذا ال يعكس سياسة بالنسبة لئلناث، %( 44.45)مقابل %( 55.55)، حيث بلغت نسبة الذكور بقليل أف عدد الذكور أكرب من عدد اإلناث (02)يتضح من اعبدكؿ رقم 
 ؿبل اؼبؤسسة يفسر ما، كىذا %(42.22) سنة بنسبة (40) سنة كأقل من (30)أما بالنسبة للعمر يظهر جليا أف أكرب عدد من أفراد عينة الدراسة سنهم منتوظيف الذكور مقابل اإلناث، 

 كىذا يعكس اىتماـ ،(%64,41)كما أف النسبة األعلى من أفراد عينة الدراسة من اغباملُت لشهادة الليسانس بنسبة ،  بتوظيف الشباب من أجل أداء اؼبهاـ على أكمل كجو تقـوالدراسة
.  ؿبل الدراسة بتوظيف حاملي الشهادات اعبامعيةاؼبؤسسة

 إٔب من خربهتم %(46.45)عادت أكرب نسبة من أفراد عينة الدراسة كىي ذ  سبتلك موظفُت ذك خربة ال بأس هبا، إاؼبؤسسة ؿبل الدراسةيتضح من نفس اعبدكؿ أف 
. سنوات( 10)تنحصر بُت طبس سنوات فأكثر كأقل من 

: وصف إجابات عينة الدراسة-ثالثا
 : وصف إجابات عينة الدارسة نحو المحور األوؿ-1

 : (تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ)يبكننا تلخيص النتائج اؼبتحصل عليها اػباصة باؼبتغَت اؼبستقل 
. إجابات أفراد العينة عمى المتغير المستقل األول: (11)الجدول رقم     

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مفهوم استخدام وسائل تكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً إدارة البلدٌة  واضح  1
 لدٌكم

4,31 ,874 

(..حاسب، انترنت، فاكس)توفر وسائل تكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً عملكم  2  3,42 ,866 

 1,076 3,58 تتناسب تكنولوجٌا المعلومات واالتصال المستخدمة فً البلدٌة مع احتٌاجات العمل 3

4 
 1,228 2,64 تمتاز الشبكة لدٌكم بسرعة االتصال

تشجع إدارة البلدٌة الموظفٌن على استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال الحدٌثة  5
 فً القٌام باعمالهم

2,58 ,988 

6 
القوي البشرٌة المتوفرة مإهلة وقادرة على استخدام تكنولوجٌا المعلومات 

 واالتصال

3,80 1,517 

 1,062 3,31 استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال ٌخفض النفقات االدارٌة 7

8 
 965, 2,02 تساعد استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال على تحسٌن االتصال داخل البلدٌة

9 
 1,058 2,49 شبكة االتصال داخل البلدٌة تربط بٌن جمٌع المصالح 

 3424, 3,12 اجملموع

 SPSS version21 من إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات برنامج : المصدر

للفقرة  (02,2) للفقرة األكٔب ك بُت (4.31)، تراكحت ما بُت (تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ)يتضح من اعبدكؿ أعبله أف اؼبتوسطات اغبسابية لفقرات احملور األكؿ 
ما يعٍت االذباه كبو درجة اؼبوافقة إٔب حد ما على ما جاءت بو فقرات ىذا  (3)من اؼبتوسط اغبيادم  بقليل ، ىو أكرب (3.12)احملور متوسط حسايب إصبإب الثامنة كما حقق 

 على ىذا احملور، ضعيفةما يدؿ على ضعف تشتت إجابات األفراد كىذا يقودنا للقوؿ على أف ىناؾ موافقة  (0.342)احملور من طرؼ أفراد العينة، كاكبراؼ معيارم ضعيف 
 .توفر كاستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ ُب ـبتلف مصاّب بلدية عنابةموافقُت على شبو أم أف أفراد العينة 

 : وصف إجابات عينة الدارسة نحو المحور الثاني - 2
 .يبكننا تلخيص النتائج اؼبتحصل عليها اػباصة باؼبتغَت التابع حسب أبعاده اػبمسة
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 : التخطيط داخل البلدية: البعد األوؿ-2-1
. البعد االوؿإجابات أفراد العينة على : (12)الجدوؿ رقم    

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1,014 3,80 تقوم البلدٌة بإعداد خطة طوٌلة األجل تغطً فترة زمنٌة محددة 10

 1,370 3,18 تضع إدارة البلدٌة خطط وبرامج مستقبلٌة قابلة لتنفٌذ 11

 1,083 3,91 تضع إدارة البلدٌة أهداف فً ضوء رإٌة واضحة 12

13 
 1,214 2,93 ٌشارك جمٌع الموظفٌن فً عملٌة التخطٌط للقٌام بؤعمالهم

 1,193 3,62 تقوم البلدٌة بإعداد موازنات نقدٌة تحدد أوجه نشاطاتها 14

 574, 3,48 المجموع  

 SPSS version21  باالعتماد على مخرجات برنامج الباحثينمن إعداد : المصدر
 ما يعٍت اؼبوافقة على أف ، للفقرة الثانية عشر(3.91)، تراكحت ما بُت (التخطيط داخل البلدية)يتضح من اعبدكؿ أعبله أف اؼبتوسطات اغبسابية لفقرات البعد األكؿ 

حقق البعد متوسط حسايب إصبإب للفقرة الثالثة عشر كما  (93,2)أنو يوجد بالبلدية مستول من التخطيط من إعداد خطط طويلة األجل ككضع برامج مستقبلية، كبُت 
ما يدؿ على ضعف تشتت إجابات  (0.574)، ما يعٍت االذباه درجة اؼبوافقة على ما جاءت بو فقرات ىذا البعد من طرؼ أفراد العينة، كاكبراؼ معيارم ضعيف (3.48)

 . األفراد حوؿ اؼبتوسط اغبسايب
 :التنظيم داخل البلدية: البعد الثاني-2-2

. البعد الثانيإجابات أفراد العينة على : (13)الجدوؿ رقم      
 الوسط الحسابي الفقرة الرقم

االنحراؼ 
 المعياري

 1,100 3,20 الهٌكل التنظٌمً فً بلدٌتكم واضح لدٌكم 15

 1,254 2,51 ٌوضح الهٌكل التنظٌمً الموجود الصالحٌات والمسإولٌات بشكل دقٌق 16

 1,035 2,44 الهٌكل التنظٌمً ٌتناسب مع تطبٌقات تكنولوجٌا المعلومات واالتصال 17

العالقة االدارٌة بٌن المصالح داخل البلدٌة ٌتناسب مع تطبٌقات تكنولوجٌا  18
 المعلومات واالتصال

3,11 1,133 

 2,8167 اجملموع
,75453 

 SPSS version21  باالعتماد على مخرجات برنامج الباحثينمن إعداد :   المصدر
 على  ما يعٍت اؼبوافقة،عشر للفقرة اػبامسة (3,20)، تراكحت ما بُت (التنظيم داخل البلدية)يتضح من اعبدكؿ أعبله أف اؼبتوسطات اغبسابية لفقرات البعد الثاين 

عدـ اؼبوافقة على أف التكنولوجيا اؼبتوفرة ال تتناسب مع اؽبيكل التنظيمي  ما يعٍت لسابعة عشرللفقرة ا(44,2)كبُت  اؽبيكل التنظيمي يبدك بشكل كاضح،  على أفحد ما
 . ما يعٍت عدـ اؼبوافقة على ما جاءت بو فقرات ىذا البعد من طرؼ اؼبستجوبُت (3)، ىو أقل من اؼبتوسط اغبيادم (2.81)إذ حقق البعد متوسط حسايب إصبإب للبلدية، 

 :التوجيو داخل البلدية: البعد الثالث-2-3
. البعد الثالثإجابات أفراد العينة على : (13)الجدوؿ رقم      

 الوسط الحسابي الفقرة الرقم
االنحراؼ 
 المعياري

 625, 4,53 تمتلك البلدٌة أسلوب مناسب لتوجٌه الموظفٌن للقٌام بؤعمالهم 19

 988, 4,02 تعمل البلدٌة على تحسٌن مستوى أداء الموظفٌن باستمرار 20

 863, 4,07 تشجع الموظفٌن على المشاركة فً الدورات 21

 4,2074 اجملموع
,49893 

 SPSS version21  باالعتماد على مخرجات برنامج الباحثينمن إعداد :   المصدر
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 ما يعٍت اؼبوافقة كبُت ، للفقرة التاسعة عشر(4.53)، تراكحت ما بُت (التوجيو داخل البلدية)يتضح من اعبدكؿ أعبله أف اؼبتوسطات اغبسابية لفقرات البعد الثالث 
، ما يعٍت االذباه درجة اؼبوافقة بشدة  على ما جاءت بو فقرات ىذا البعد من طرؼ أفراد العينة، (4.20)حقق البعد متوسط حسايب إصبإب للفقرة العشركف كما  (02,4)

 . ما يدؿ على ضعف تشتت إجابات األفراد حوؿ اؼبتوسط اغبسايب (0.498)كاكبراؼ معيارم ضعيف 
 :اتخاذ القرارات داخل البلدية: البعد الرابع-2-4

. البعد الرابعإجابات أفراد العينة على : (13)الجدوؿ رقم      
االنحراؼ  الوسط الحسابي الفقرة الرقم

 المعياري

 1,049 3,89 تعمل البلدٌة على وضع قراراتها بناء على المعلومات المقدمة 22

 1,384 3,24 ٌتم تنفٌذ القرارات وااللتزامات طبقا للظروف المحٌط بالقرار المزعم اتخاذه 23

تستخدم إدارة البلدٌة االسالٌب العلمٌة فً اتخاذ القرارات وحل المشكالت  24
 التً تواجهها

2,76 1,171 

تعمل إدارة البلدٌة على اختٌار البدٌل االكثر مالئمة لوصف عملٌة اتخاذ  25
 القرار

4,27 ,915 

 66988, 3,5389 اجملموع

 SPSS version21  باالعتماد على مخرجات برنامج الباحثينمن إعداد :   المصدر
 ما يعٍت ، للفقرة اػبامسة ك العشركف(4.27)، تراكحت ما بُت (ازباذ القرارات داخل البلدية)يتضح من اعبدكؿ أعبله أف اؼبتوسطات اغبسابية لفقرات البعد الرابع 

حقق البعد متوسط حسايب إصبإب للفقرة العشركف كما  (02,4)اؼبوافقة على أف مصاّب البلدية تعمل على اؼبفاضلة بُت اػبيارات اؼبقدمة اك اؼبتاحة عند ازباذ القرارات كبُت 
ما يدؿ على ضعف تشتت إجابات  (0.669)، ما يعٍت االذباه درجة اؼبوافقة على ما جاءت بو فقرات ىذا البعد من طرؼ أفراد العينة، كاكبراؼ معيارم ضعيف (3.53)

 . األفراد حوؿ اؼبتوسط اغبسايب
 :الرقابة داخل البلدية: البعد الخامس-2-5

. البعد الخامسإجابات أفراد العينة على : (13)الجدوؿ رقم      
 الوسط الحسابي الفقرة الرقم

االنحراؼ 
 المعياري

 1,252 2,58 وجود نظام رقابة فً البلدٌة 26

 949, 1,91 تقوم  إدارة البلدٌة بمراقبة أداء سٌر العمل الخطط الموضوعة 27

 1,375 2,49 تضع البلدٌة جدول زمنٌا لتقٌٌم مدى تنفٌذ خططها واهدافها 28

 1,085 2,22 تتم الرقابة المالٌة بناء على تقارٌر الداخلٌة والخارجٌة 29

 1,243 2,67 تتم عملٌة الرقابة بناء على معاٌٌر موضعة سابقا 30

 64470, 2,3733 اجملموع

 SPSS version21  باالعتماد على مخرجات برنامج الباحثينمن إعداد :   المصدر
 ما يعٍت عدـ اؼبوافقة على أف ،30 للفقرة (2.67)، تراكحت ما بُت (الرقابة داخل البلدية)يتضح من اعبدكؿ أعبله أف اؼبتوسطات اغبسابية لفقرات البعد اػبامس 

حقق البعد متوسط  كما 27للفقرة  (91,1) سابقا كاليت تساىم ُب توفَتىا تكنولوجيا اؼبعلومات كبُت ةمصاّب البلدية ال تعمل على الرقابة كذلك استنادا ؼبعايَت موضوع
ما يدؿ على  (0.644)، ما يعٍت االذباه درجة عدـ اؼبوافقة على ما جاءت بو فقرات ىذا البعد من طرؼ أفراد العينة، كاكبراؼ معيارم ضعيف (2.37)حسايب إصبإب 

 . ضعف تشتت إجابات األفراد حوؿ اؼبتوسط اغبسايب
 : اختبار الفرضيات- رابعا

 .(Régression)ًب ذلك باالعتماد على االكبدار اػبطي البسيط 
 :ًب صياغة الفرضيات كما يلي: نتائج اختبار الفرضية األولى- 1

 "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ على التخطيط في بلدية عنابة
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 . تحليل االنحدار الختبار الفرضية األولى: (6)الجدوؿ رقم

 
 معامبلت االكبدار

مستول اؼبعنوية  tقيمة  Betaقيمة 
Sig B 

Std. 
Error 

 1,725 ,763  2,261 ,029 (Constant)ثابت االكبدار 

X ,564 ,242 ,334 2,325 ,025 

R :,334معامل االرتباط 
a 

 55079, :اػبطأ اؼبعيارم للتقدير
Rمعامل التحديد 

2 :,112 
 091,: معامل التحديد اؼبعدؿ

 SPSS version21 من إعداد الطالب باالعتماد على ـبرجات برنامج : اؼبصدر

β( 0,334 )، كما أف قيمة (التخطيط)من التغَتات اغباصلة ُب اؼبتغَت التابع  (11.2%)تفسر أف ما قيمتو  (R2)يوضح اعبدكؿ أعبله أف قيمة معامل التحديد 
الستخداـ  ذو داللة إحصائية أثريوجد : تعرب على معامل االرتباط اؼبوجب أم كجود عبلقة إهبابية بُت اؼبتغَتين، من خبلؿ ما سبق نقبل الفرضية اليت تنص على أنو

توفر تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ بأخر إصداراهتا كاستخدامها دبا من خبلؿ النتيجة اؼبسجلة نأكد على افتكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ على التخطيط في بلدية عنابة، 
يتناسب مع احتياجات العمل كربسُت االتصاالت بُت العاملُت كل ىذا يسمح دبسانبة ُب كضح خطة طويلة االجل كبرامج مستقبلية قابلة للتنفيذ كىو ما يستطيع أف يساىم 

 . بو كل العاملُت ُب ظل توفر تكنولوجيا اؼبعلومات كشبكات االتصاؿ
  :  سبت صياغة الفرضيات كما يلي: نتائج اختبار الفرضية الثانية -2

 "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ على التنظيم في بلدية عنابة
 . تحليل االنحدار الختبار الفرضية الثانية: (7)الجدوؿ رقم

 
 معامبلت االكبدار

مستول اؼبعنوية  tقيمة  Betaقيمة 
Sig B 

Std. 
Error 

 1,534 1,039  1,477 ,147 (Constant)ثابت االكبدار 

X ,410 ,330 ,186 1,242 ,221 

R :,186معامل االرتباط 
a معامل التحديد R2 :,035 

 SPSS version21 من إعداد الطالب باالعتماد على ـبرجات برنامج : اؼبصدر
تعرب  β( 0.186)، كما أف قيمة (التنظيم)من التغَتات اغباصلة ُب اؼبتغَت التابع  (3.5%)تفسر أف ما قيمتو  (R2)يوضح اعبدكؿ أعبله أف قيمة معامل التحديد 

من خبلؿ ما سبق نقبل الفرضية ما يظهر ال معنوية العبلقة  (0.05)أما قيمة مستول اؼبعنوية فهو اكرب من على معامل االرتباط اؼبوجب أم كجود عبلقة إهبابية بُت اؼبتغَتين، 
يرجع ذلك لغياب كجود عبلقات إدارية بُت ، الستخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ على التنظيم في بلدية عنابة ذو داللة إحصائية أثراليوجد : اليت تنص على أنو

 .اؼبصاّب داخل البلدية تتناسب مع التطبيقات ك الشبكات اؼبتوفرة من تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ
 : سبت صياغة الفرضية كما يلي: نتائج اختبار الفرضية الثالثة-3

 "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ على التوجيو في بلدية عنابة
 . تحليل االنحدار الختبار الفرضية الثالثة: (8)الجدوؿ رقم

 
 معامبلت االكبدار

مستول اؼبعنوية  tقيمة  Betaقيمة 
Sig B 

Std. 
Error 

 3,115 ,679  4,589 ,000 (Constant)ثابت االكبدار 

X3 ,349 ,216 ,240 1,619 ,113 

R :,240معامل االرتباط 
a معامل التحديد R2 :,057 

 SPSS version21 من إعداد الطالب باالعتماد على ـبرجات برنامج : اؼبصدر

 

تعرب  β( 0.24)، كما أف قيمة (التوجيو)من التغَتات اغباصلة ُب اؼبتغَت التابع  (5.7%)تفسر أف ما قيمتو  (R2)يوضح اعبدكؿ أعبله أف قيمة معامل التحديد 
من خبلؿ ما سبق نقبل الفرضية ما يظهر ال معنوية األثر  (0.05)أما قيمة مستول اؼبعنوية فهو اكرب من على معامل االرتباط اؼبوجب أم كجود عبلقة إهبابية بُت اؼبتغَتين، 

 نظرا لعدـ امتبلؾ البلدية لربامج حاسوبية ك .الستخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ على التوجيو في بلدية عنابة ذو داللة إحصائية أثراليوجد : اليت تنص على أنو
 . أنظمة معلومات تعمل على توجيو اؼبوظفُت للقياـ بأعماؽبم كربسُت مستول أدائهم باستمرار

 : سبت صياغة الفرضية كما يلي: نتائج اختبار الفرضية الرابعة - 4
 "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ على اتخاذ القرارات اإلدارية في بلدية عنابة
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 . تحليل االنحدار الختبار الفرضية الرابعة: (9)الجدوؿ رقم

 
 معامبلت االكبدار

مستول اؼبعنوية  tقيمة  Betaقيمة 
Sig B 

Std. 
Error 

 3,237 ,938  3,453 ,001 (Constant)ثابت االكبدار 

X4 ,096 ,298 ,049 ,324 ,748 

R :,049معامل االرتباط 
a معامل التحديد R2 :,002 

 SPSS version21 من إعداد الطالب باالعتماد على ـبرجات برنامج : اؼبصدر
 β، كما أف قيمة (ازباذ القرارات)من التغَتات اغباصلة ُب اؼبتغَت التابع  (0.2%)تفسر أف ما قيمتو  (R2)يوضح اعبدكؿ أعبله أف قيمة معامل التحديد 

من خبلؿ ما سبق نقبل ما يظهر ال معنوية األثر  (0.05)أما قيمة مستول اؼبعنوية فهو اكرب من  أم بُت اؼبتغَتين، الضعيف جداتعرب على معامل االرتباط  (0.049)
كيرجع ذلك لعدـ . الستخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ على اتخاذ القرارات اإلدارية في بلدية عنابة ذو داللة إحصائية أثراليوجد : الفرضية اليت تنص على أنو

 . استخداـ االساليب العلمية كأنظمة الذكاء االصطناعي كمنها االنظمة اػببَتة ُب ازباذ القرارات كحل اؼبشكبلت اليت تواجهها
 : سبت صياغة الفرضية كما يلي: نتائج اختبار الفرضية الخامسة - 5

 "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ على الرقابة في بلدية عنابة
 . الخامسةتحليل االنحدار الختبار الفرضية : (9)الجدوؿ رقم

 
 معامبلت االكبدار

مستول اؼبعنوية  tقيمة  Betaقيمة 
Sig B 

Std. 
Error 

 2,091 ,902  2,317 ,025 (Constant)ثابت االكبدار 

X4 ,090 ,287 ,048 ,314 ,755 

R :,048معامل االرتباط 
a معامل التحديد R2 :,002 

 SPSS version21 من إعداد الطالب باالعتماد على ـبرجات برنامج : اؼبصدر
تعرب  β( 0.048)، كما أف قيمة (الرقابة)من التغَتات اغباصلة ُب اؼبتغَت التابع  (0.2%)تفسر أف ما قيمتو  (R2)يوضح اعبدكؿ أعبله أف قيمة معامل التحديد 

من خبلؿ ما سبق نقبل الفرضية اليت تنص على ما يظهر ال معنوية األثر  (0.05)أما قيمة مستول اؼبعنوية فهو اكرب من  أم بُت اؼبتغَتين، الضعيف جداعلى معامل االرتباط 
نظرا لغياب نظاـ تكنولوجي كمعلوماٌب للرقابة داخل البلدية . الستخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ على الرقابة في بلدية عنابة ذو داللة إحصائية أثراليوجد : أنو

 . كعدـ مراقبة سَت عمل اػبطط اؼبوضوعة سابقا
 : خالصػػػة

 :كخبلصة عامة ؼبسنا إدراؾ العينة اؼبستجوبة ألنبية تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كفيما يلي أىم النتائج اختبار الفرضيات
الستخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ على التخطيط في بلدية لألثر اإليجابي من خبلؿ ربليل نتائج الفرضية األكٔب، نستنتج تأييد اؼبستجوبُت من بلدية عنابة  -

 . عنابة
 .الستخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ على التنظيم في بلدية عنابة ذو داللة إحصائية أثراليوجد من خبلؿ ربليل نتائج الفرضية الثانية، نستنتج أنو  -
 . الستخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ على التوجيو في بلدية عنابة ذو داللة إحصائية أثراليوجد من خبلؿ ربليل نتائج الفرضية الثالثة ، نستنتج أنو  -
الستخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ على اتخاذ القرارات اإلدارية في  ذو داللة إحصائية أثراليوجد من خبلؿ ربليل نتائج الفرضية الثالثة ، نستنتج أنو  -

 . بلدية عنابة
 . الستخداـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاؿ على الرقابة في بلدية عنابة ذو داللة إحصائية أثراليوجد من خبلؿ ربليل نتائج الفرضية الثالثة ، نستنتج أنو  -

 :الهوامش
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 .22، ص2011، 2010بومرداس، 
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 .28، ص2000موسى اللوزم، التنمية اإلدارية، دار كائل للنشر كالتوزيع، الطبعة األكٔب، عماف، األردف،  -5
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 انثهذٚح اإلنكرشَٔٛح ٔآفاق ذحغٍٛ انخذيح انؼًٕيٛح

– تهذٚح دتٙ اإلنكرشَٔٛح ًَٕرجا - 
حكاس حُاٌ . أ/ غضالَٙ ٔداد .د

 ( لانًح45 يا٘ 8جايؼح ) 

:مقدمة  
     في عالـ تتسارع فيو األحداث ، كتتغمغؿ فيو التكنكلكجيا في جميع مفاصؿ الحياة لـ يعد بإمكاف البمديات الكقكؼ مكقؼ المتفرج عمى 
التطكرات اإلدارية كالمعمكماتية الحاصمة مف حكليا، حيث بدأ المكاطف بجميع طبقاتو يعي اإلمكانيات اليائمة لتكنكلكجية المعمكمات ككيفية 
تكظيفيا مف أجؿ تحديث العمؿ العاـ، كبالتالي تكفير األمكاؿ الناتجة عف التحديث كاستثمارىا في مشاريع تنمكية محمية مختمفة، كبمديات 

الكطف العربي ليست بمنأل عف ذلؾ التطكر الحاصؿ بؿ أصبح اليـك شبو مفركض عمييا خاصة مع زيادة كعي المكاطف، كبالتالي حدكث 
 .تراجع في مراكز الخدمة كبما فييا البمديات

 :أىمية الموضوع 
    ترجع األىمية العممية لمدراسة نتيجة لمتطكرات التكنكلكجية اليائمة في ىذا العصر عصر المعمكمات كالثكرة الرقمية كما أفرزتو مف انسياب 

 .حر لممعمكمات كمكاكبة المنظكمة الحالية 
    أما األىمية العممية لمدراسة فتأتي لمتعرؼ عمى مفاىيـ البمدية االلكتركنية كأىميتيا كدكرىا في إحداث التغيير عمى مستكل تقديـ الخدمات 
العمكمية،  كاالطبلع عمى تجارب بعض الدكؿ كالتعرؼ عمى كيفية تطبيؽ البمدية االلكتركنية فييا، كمف بيف ىذه التجارب اخترنا تجربة بمدية 

 . دبي اإللكتركنية
 :أىداف الدراسة 

مكانية تكظيفيا ألدكات تكنكلكجيا المعمكمات في المؤسسات المختمفة      تيدؼ ىذه الدراسة إلى بناء تأطير شامؿ عف البمدية االلكتركنية كا 
 . السيما الكحدات المحمية منيا، كرفع الكعي بأىميتيا كلزـك االىتماـ بيا مف أجؿ الكصكؿ إلى خدمات راقية تميؽ بمستكل المكاطف المحمي 

 :اإلشكالية
 كيؼ ساىمت مختمؼ أنظمة البمدية االلكتركنية في الرفع مف جكدة كفعالية الخدمات اإلدارية المقدمة لممكاطف المحمي؟

 :األسئمة الفرعية
 ماىك مفيـك البمدية االلكتركنية ؟ -
 ككيؼ يساىـ التدرج في تطبيؽ البمدية االلكتركنية في حسف سير كتقديـ الخدمات اإلدارية؟ -
 :الفرضيات

كمما اعتمدت البمديات الحديثة عمى أنظمة المعمكمات كتكنكلكجيا االتصاالت المتطكرة كتقنياتيا كمما ساعد ذلؾ عمى كسب رضى المكاطف - 
 .المحمى كتمبية خدماتو 

 .كمما تدرجت البمديات في تقديـ خدماتيا الكتركنيا كمما ساعد ذلؾ عمى زيادة تقبؿ المكاطف ليذه الخدمات كارتفاع كعيو بمدل أىميتيا - 
خضاع معطياتو لمفحص كالتحميؿ: المناىج المستخدمة  .اعتمدنا عمى المنيج الكصفي التحميمي في تقديـ المادة العممية لمبحث كا 

 :كمف أجؿ معالجة ىذا المكضكع قمنا بتحميؿ المحاكر التالية
 .مفاىيـ كأسس : البمدية اإللكتركنية كالخدمة العمكمية:المحور األول -

 . البمدية اإللكتركنية كأعباء النيكض بالتنمية اإلقتصادية المحمية :المحور الثاني -

 . البمدية اإللكتركنية كالخدمات المحمية:المحور الثالث -

 . خارطة الطريؽ اإللكتركنية:المحور الرابع -

 . تجربة بمدية دبي اإللكتركنية :المحور الخامس -
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 مفاىيم وأسس: البمدية اإللكترونية والخدمة العمومية: المحور األول
 اإلطار المفاىيمي لمبمديةاإللكترونية: أوال

 تعريف البمدية االلكترونية- 1
     إف البمديات االلكتركنية ىي نمط متطكر جدا كجديد مف اإلدارة، يتـ مف خبللو رفع مستكل األداء كالكفاءة اإلدارية كتحسيف مناخ العمؿ 

 .لتسييؿ كافة الخدمات كاألعماؿ التي تقدميا المؤسسات الحككمية لممكاطنيف 
قميمية لمدكلة كنظاميا االلكتركني كفيؿ بحفظ تكاجدىا كالمحدد ليا بصفة       ككما ىك متعارؼ عميو فيذه الجماعة المحمية تعد نكاة قاعدية كا 

دستكرية، كال يمكف أف يرقى إلى غير ذلؾ مالـ يحدده الشعب عف طريؽ التصكيت عمى تعديؿ الدستكر، فمعطياتيا الجغرافية كقدراتيا 
كخدماتيا ليست إال بمثابة شحف آلي لممعمكمات تخزف مباشرة في الحاسكب كتذاع عبر القنكات االتصالية كعبر شبكات االنترنت، لتسييؿ 

 .(1)التدفؽ الحر لممعمكمات لكافة المكاطنيف بأكثر فاعمية كأقؿ تكمفة كفي زمف قياسي
 :ىداف البمدية االلكترونية أ- 2
 .االقتراب مف المكاطف المحمي عبر بناء بكابة الكتركنية شاممة عف البمدية - 
دارة البمدية مف خبلؿ تكزيع االستمارات االلكتركنية-   .تخفيؼ أعباء المعامبلت عمى المكاطف كا 
 .االنتقاؿ بالخدمات اليدكية تباعا إلى االنترنت كاليكاتؼ الجكالة كغيرىا مف التقنيات الحديثة - 
 .تركيج البمدة أك القرية كتسميط الضكء عمى مشاريعيا كحدائقيا كمنتزىاتيا - 
 .التماشي مع التقدـ الحاصؿ في البيئة االقتصادية كالبقاء في قمة المنافسة التحديثية كالتطكيرية - 

     إذف فيناؾ مجمكعة مف األىداؼ اإلستراتيجية لمبمدية االلكتركنية عمى المستكل اإلعبلمي كالخدمات ك التفاعمي مع السكاف ككميا تصب 
 .(2)في خانة تحسيف ظر كؼ المعيشة ك االقتصاد مما يعكد بالنفع كالفائدة عمى كؿ اإلطراؼ

 متطمبات قيام البمدية االلكترونية-3
  تسيـ خدمات البمدية االلكتركنية في زيادة الطمب عمى  خدمات :توفير بنية تحتية مناسبة -أ

تقنيات المعمكمات كاالتصاالت، مما يتطمب تكفير بنية تحتية متطكرة قادرة عمى استيعاب ىذه الزيادة في الطمب بدكف أف يككف ذلؾ عمى 
 .حساب جكدة الخدمات 

بحيث يجب أف تتمتع ىذه التشريعات بالمركنة كالقدرة عمى التكييؼ كالتماشي مع متطمبات ىذا : وجود األنظمة والتشريعات المناسبة-ب
 .النمط الجديد مف البمديات 

حيث أف تطبيؽ البمدية االلكتركنية ال يككف مجرد محاكلة الستعماؿ التقنيات الحديثة مف أجؿ : إعادة النظر في طريقة سير المعامالت-ج
 .إتماـ العمميات الركتينية البيركقراطية، كلكف ينبغي أف تككف فرصة لتطكير سير ىذه العمميات كتسييميا 

 إف تقديـ الخدمات عبر االنترنت مع ما يقدمو مف فكائد كتسييبلت إال انو قد يتيح :توفير القدر الكافي من الخصوصية وأمن المعومات-د
 .المجاؿ لمحاكالت سكء استخداـ ىذه الخدمات، لذا ينبغي اعتماد كسائؿ مناسبة لحماية ىذه الخدمات بما يتناسب كمتطمبات كؿ قطاع 

تحتاج تطبيقات البمدية االلكتركنية إلى تكفير األيدم العاممة عمى قدر مف الميارة كالقدرة عمى حيث : بناء القدرات والطاقات البشرية-ه
 (3).التعامؿ مع التقنيات الجديدة باقتدار

 : تقييم أداء البمديات اإللكترونية- 4
     لقد حققت البمديات اإللكتركنية العديد مف اإلنجازات في ظؿ تكافر الكثير مف العراقيؿ كالمعكقات التي مازالت تحكؿ دكف التطبيؽ الكامؿ 

 : كاآلمف لتكنكلكجيا المعمكمات في ميداف تقديـ الخدمات العمكمية كمف بيف أىـ ىذه اإلنجازات نجد
  البمدية اإللكتركنية تعمؿ عمى إزالة الحكاجز بيف كافة األشخاص ك ذلؾ بفسح  المجاؿ لمجميع لمتعامؿ إلكتركنيا ك الحصكؿ عمى خدماتيـ

 .مباشرة 
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 تعمؿ عمى تقديـ الخدمات لممكاطنيف المحمييف ك حصكليـ عمى الخدمة بسرعة كالغير المكمفة. 

  تمكيف المكاطنيف مف ممارسة الديمقراطية ك مشاركتيـ في جميع القضايا. 

  تعمؿ البمدية اإللكتركنية عمى زيادة الكفاءة في الكحدات المحمية مما يترتب عمييا تكفير الكقت مع خفض الزمف البلـز إلنجاز تمؾ
 .المعامبلت 

  القضاء عمى البيركقراطية ك الركتيف الذم يكجد في الحككمة التقميدية. 

 تحفز المكاطف عمى استخداـ التقنيات الحديثة ك بالتالي مجتمع معمكماتي قادر عؿ التعامؿ مع المعطيات التقنية. 
 : ثـ إف تطبيؽ التقنيات اإللكتركنية يكاجو عمى مدار تجسيده العديد مف العقبات نذكر منيا

  تبلفي التعقيدات عند الشركع في تنفيذ ك ذلؾ بسبب عدـ تبلءـ في الكثائؽ ك المعامبلت اإللكتركنية. 

 ك الدخكؿ لؤلنترنت يككف لمقادريف . ىناؾ مف يرل أف البمدية االلكتركنية تزيد الفكارؽ المجتمعية لممكاطنيف ك ذلؾ سببو القادريف فقط
 .لبلستفادة مف المكاقع الخاصة بالبمدية 

  عممية القرصنة كما ينجـ عنيا مف أعماؿ تسريب لممعمكمات السرية باإلضافة إلى تكظيفيا في التزكير ك الغش سكءا بأضرار تمس الفرد
 .أك الدكلة في حد ذاتيا

  (4).بانقطاع شبكة االنترنت تنعدـ الخدمة 

 اإلطار المفاىيمي لمخدمة العمومية: ثانيا
 : تعريف الخدمة العمومية-1

مف اجؿ التطرؽ إلى مفيـك الخدمة العمكمية يجب اف نشير إلى مفيـك الخدمة مف حيث تعدد الباحثيف كالدارسيف ليا مع تعدد تعار 
 : كنجد منياايفو

نشاط أك منفعة يقدميا طرؼ إلى طرؼ أخر كتككف في األساس غير مممكسة كال يترتب عمييا أية : "  بأنياكوتمر آرمسترونغيعرفيا 
 ."ممكية فتقديـ الخدمة قد يككف مرتبطا بمنتج مادم أك ال يككف 

نشاط أك منفعة احد األطراؼ يمكف اف يقدمو لطرؼ آخر يككف غير مممكس بالضركرة كال ينتج عنو ممكية ألم :" كتعرؼ أيضا أنيا
 (5)" .فرد كيمكف اف يرتبط أك ال يرتبط بمنتج طبيعي

ىي القدرة عمى تمبية الحاجات الضركرية لمحفاظ عمى حياة اإلنساف كضماف كتأميف رفاىيتو كالتي يجب تكفيرىا : "تعريف الخدمة العمومية
عمى اف تككف في مصمحة الغالبية مف المجتمع كىي المحرؾ األساسي لكؿ سياسة في شؤكف الخدمات بيدؼ رفع المستكل المعيشي 

 (6)" .لممكاطنيف

 :مكتتمثؿ فيما يؿ: خصائص الخدمة العمومية- 2
 .لمخدمات العمكمية نظاـ خاص فيي تخضع لمجمكعة مف القكاعد المكضكعة لغرض المصمحة العامة - 
 .الخدمة العامة عادة تحتكرىا مؤسسات ضخمة ككبرل مف حيث معدؿ تشغيميا كرقـ اعماليا - 
لكي تصبح الخدمة خدمة عمكمية فذلؾ معناه اف ىذه الخدمة تتمتع بمعيار ثنائي فيي مف جية إدارية أك اقتصادية كمف جية أخرل مراقبة - 

 .الدكلة ليا تجعميا سياسية 
 .ىناؾ ارتباط مكجب بيف مستكل التقدـ كالرفاىية التي يصميا البمد كبيف عدد الكظائؼ التي تتكفؿ بيا المصالح العمكمية- 
 .الخدمة العامة التقدـ لؤلقميات فقط بؿ تسعى إلى تغطية اكبر عدد مف الجميكر كىذا الف الخدمة العامة ليست متميزة بعبلقات مع الزبائف- 
 .اليدؼ مف تقديـ الخدمة العامة ليس تحقيؽ الربح بؿ ىدفيا تحقيؽ الربح االجتماعي - 
 (7). الخدمة العامة عادة تحتكرىا مؤسسات كبرل كضخمة مف حيث معدؿ تشغيميا- 

 :أنواع الخدمة العمومية - 3
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    تضـ الخدمة العمكمية مجمكعة كبيرة كغير متجانسة مف الخدمات العمكمية المنظمة مف طرؼ ، تتنكع بتنكع طمبات المكاطنيف كبتغير 
الظركؼ المعيشية كالتي أصبحت مرتبطة ارتباط كثيؽ بالتقدـ التكنكلكجي كالعممي مايحتـ عمى المنظمات العامة مراعاة ذلؾ كيمكف حصرىا 

 :في مجمكعة الخدمات التالية
 .مثبل خدمة الحالة المدنية بالبمديات :الخدمات اإلدارية- 
 ...خدمة التمدرس اإللزامي الخدمات الصحية : ا لخدمات االجتماعية كالثقافية -
 ...الخدمات الصناعية كالتجارية مثبل خدمة مؤسسة المياه خدمة مؤسسة الكيرباء كالغاز - 

 :كمف ثمة يمكف التمييز بيف ثبلث أنكاع مف الخدمات العمكمية كفؽ التصنيفات التالية 
 كنجد صنفاف خدمة فردية يستفيد الفرد منيا بمفرده كخدمة اجتماعية أم اليمكف استغبلليا إال في :من حيث طبيعة الخدمة المقدمة  .أ 

 .إطار الجماعة 

 . كنجد صنفاف خدمة ذات استيبلؾ إجبارم كخدمة ذات استيبلؾ اختيارم :من حيث طبيعة الخدمة المقدمة .ب 

 (8). نجد خدمة مجانية كخدمة بالمقابؿ كخدمة مدعمة: من حيث طريقة تحمل التكمفة .ج 
 البمدية اإللكترونية وأعباء النيوض بالتنمية اإلقتصادية المحمية : المحور الثاني

      إف التنمية االقتصادية المحمية ىي عبارة عف عممية يقـك خبلليا الشركاء مف القطاع الحككمي كقطاع األعماؿ باإلضافة إلى القطاع 
غير الحككمي بالعمؿ بشكؿ جماعي مف أجؿ تكفير ظركؼ أفضؿ لتحقيؽ النمك اإلقتصادم كخمؽ فرص العمؿ، كيتمثؿ اليدؼ االساسي منيا 

 في تعزيز القدرات االقتصادية لمنطقة محمية مف اجؿ تحسيف مستقبميا االقتصادم كمستكل المعيشة ككؿ في المنطقة
 :عناصر إستراتيجية التنمية االقتصادية المحمية  -1

 : ىناؾ مجمكعة مف العناصر األساسية الكاجب تكفرىا مف أجؿ تحقيؽ التنمية االقتصادية عمى مستكل الجماعات المحمية كتتمثؿ في
 -  ماىي المخرجات المرجكة مف عممية التخطيط االقتصادية؟ – كىي مبنية عمى الرؤية العامة كتحدد بيا األىداؼ :الغايات-
 . كضع معايير األداء كاستيداؼ تحقيؽ التنمية بالنشاطات:األىداف- 
 . كضع السبؿ لتحقيؽ غايات اقتصادية تنمكية، كالتي يجب أف تككف مقيدة زمنيا كيمكف قياسيا:البرامج- 
تنفيذ مككنات محددة لبرامج تنمكية كالتي يجب أف تكضع ليا أكلكية كأف تحدد تكاليفيا كيجب أف تككف مقيدة : المشروعات وخطوات العمل- 

 .زمنيا كيمكف قياسيا
 : كتتضمف أىداؼ إستراتيجية التنمية مايمي

طكيمة المدل لمتنمية االقتصادية تيدؼ إلى تحسيف مستكل المعيشة كجذب االستثمار إليجاد فرص عمؿ - إعداد خطة متكسطة -
 .جديدة كلمتخفيؼ مف حدة الفقر

عداد خطط حضرية لتحسيف شبكات البنية األساسية  -  .مراجعة المخطط الييكمي لممدينة كا 

 .إعداد خطة استثمارية في إطار األكلكيات التي تحددىا اإلستراتيجية  -

 :كيحتاج المخطط إلعداد إستراتيجية التنمية االقتصادية إلى القياـ بالخطكات التالية
أيف نحف  ). إعداد البيانات كالمعمكمات التي تعطي صكرة كاضحة عف الكضع الحالي لممدينة أك البمد المراد إعداد إستراتيجية التنمية لو -

  .(اآلف؟ 

 .(إلى أيف سنذىب؟  )ماذا سيككف كضع المدينة أك البمد في المستقبؿ ؟  -

 (9).(كيؼ نصؿ إلى ىناؾ ؟ )كيفية تحقيؽ األىداؼ األساسية التي تـ كضعيا ؟  -

 كيف يمكن بناء اقتصاد محمي قوي؟ -2
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     يعتمد نجاح المجتمع المحمي في الكقت الراىف عمى مدل قدرتو عمى التكيؼ مع آليات اقتصاديات السكؽ الديناميكية عمى المستكل 
المحمي كالقكمي كالدكلي، كقد تزايد استخداـ التخطيط االستراتيجي في التنمية االقتصادية المحمية مف جانب المجتمعات المحمية لتدعيـ القدرات 

االقتصادية المحمية لمنطقة معينة كتحسيف مناخ االستثمار باالضافة إلى زيادة االنتاجية كالقدرات التنافسية لؤلنشطة كالمشركعات المحمية 
كلممستثمريف كالعماؿ، كتعتمد قدرة المجتمعات عمى تحسيف مستكل المعيشة كخمؽ فرص اقتصادية جديدة كمكافحة الفقر عمى مدل قدرة ىذه 

المجتمعات عمى تفيـ عممية التنمية االقتصادية المحمية فضبل عف التعامؿ استراتيجيا مع اقتصاديات السكؽ المتغير كاألكثر تنافسية، حيث أف 
كؿ مجتمع يتميز بمجمكعة فريدة مف الظركؼ كاألكضاع المحمية كالتي قد تزيد أك تقمؿ مف فرص تحقيؽ التنمية االقتصادية المحمية، كىذه 

الظركؼ ىي التي تحدد الميزة النسبية لمنطقة معينة فيما يتعمؽ بقدرتيا عمى جذب كتكليد كالحفاظ عمى اإلستثمارات، ىذا كيعتمد تصميـ كتنفيذ 
استراتيجية التنمية االقتصادية المحمية عمى األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالمالية لممجتمع كلبناء اقتصاد محمي قكم، فغف التجارب الجيدة 
في ىذا المجاؿ تبرىف عمى أف كؿ مجتمع يجب أف يبذؿ جيكدا تعاكنية لتفيـ طبيعة كىيكؿ اإلقتصاد المحمي باإلضافة إلى القياـ بتحميؿ نقاط 

القكة كالضعؼ كالفرص كالتحديات بالمنطقة، كىذا األمر سكؼ يساعد عمى تسميط الضكء عمى القضايا كالفرص األساسية التي تتكافر 
 (10)باإلقتصاد المحمي

     إف كؿ ىذه األمكر ال تتأتى إلى مف خبلؿ مكاكبة تكنكلكجيات العصر كما تتيحو ىذه األخيرة مف تسييبلت عديدة لممستثمريف أك حتى 
لممسييريف في انجاز مياميـ عمى المستكل المحمي فإيجاد شبكة معمكماتية حكؿ الكحدة المحمية بشأنيا فتح فرص كبيرة مف أجؿ تطكيرىا كذلؾ 

بالنظر إلى الفكائد التي يجنييا متعاممكىا معيا  كما أنيا تفتح المجاؿ أماـ جميع شرائح المجتمع المحمية كالدكلية لئلستفادة مف الخدمات 
بسيكلة كيسر كفي أقصر كقت ممكف بعيدا عف التعقيدات البيركقراطية، حتى أنو يمكف لمستثمر أجنبي مف خبلؿ بكابة البمدية اإللكتركنية 

لممنطقة مف التعرؼ عمى مميزات كخصائص المنطقة كالتسييبلت المقترحة كلما ال حتى قائمة العماؿ المطمكبيف إلنجاز العمؿ المراد القياـ بو 
 .كبالتالي يمكف لو التحكـ في المشركع كمتابعة انجازه عف بعد كبصفة قانكنية كمشركعة كمنتظمة 

 اإلدارة اإللكترونية وتحسين الخدمة العمومية : المحور الثالث
    جاء مصطمح اإلدارة اإللكتركنية بيدؼ تحسيف الخدمة العمكمية، كتقريب اإلدارة مف المكاطف كتحسيف مستكيات األداء في األجيزة 

الحككمية لمداللة عمى استخداـ نتاج الثكرة التكنكلكجية لتحسيف مستكيات األداء في األجيزة الحككمية كرفع كفاءتيا كتعزيز دكرىا في تحقيؽ 
األىداؼ، كيشمؿ ذلؾ االستفادة مف تراكـ المعرفة كتزايد التقدـ التقني المرافؽ ليا في تكسيع قاعدة المستفيديف مف الخدمة العمكمية مف حيث 

كماؿ التبادؿ بيف الدكائر  (الكتركنية )كفرة ىذه الخدمة، كتحسيف أساليب تقديميا، عبر طرؽ غير تقميدية تمكف مف اإلطبلع عمى الخدمة كا 
 (11).الحككمية، كجميكر المستفيديف مف خدمتيا

      فترشيد الخدمة العمكمية يدفع إلى ضركرة اعتماد مبدأ عمؿ مراكز خدمة المكاطف الذم يبنى عمى كجكد مراكز قادرة عمى االتصاؿ 
 .بكافة إدارات الدكلة، تستطيع بالنيابة عمى المكاطف إلى االنتقاؿ مف إدارة إلى أخرل لمتابعة معامبلتو

 :      كمف ىنا يمكننا القكؿ أف أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية عمى آفاؽ ترشيد الخدمة العمكمية يركز عمى كجكب تحقيؽ العناصر التالية
  حيث يتعمؽ األمر بمدل مردكدية مشاريع الخدمة العمكمية كمختمؼ اسياماتيا في اعادة ترتيب الخدمة :مردودية الخدمة العمومية -1

المقدمة لممكاطنيف كماىي فكائد تطبيؽ ىذا النمكذج مف الخدمات عمى كاقع الجياز البيركقراطي الحككمي كىؿ حقيقة تـ التكصؿ إلى 
 .كسب رضا المكاطنيف، كثقتو بمؤسسات الخدمة العامة

 مف خبلؿ االتصاؿ عبر الخط دكف االنتقاؿ كالتكصؿ لمخدمة مف خبلؿ النكافذ يتيح تخفيض التكاليؼ الناتج :تقميص تكاليف الخدمة -2
 .عف التنقؿ االلكتركني بيف بكابات الخدمة العمكمية

 حيث تعتمد عمى تقنية الشباؾ الكحيد لؤلنشطة اإلدارية المتماثمة كىذا لربح الكقت كدفع اإلدارة :سرعة االستجابة واحترام المواعيد -3
 .لمقياـ بااللتزامات مع تحقيؽ سرعة االستجابة لمخدمة دكف تأخر
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 تشير الدقة كفؽ نمكذج اإلدارة اإللكتركنية لمخدمات إلى انجاز األعماؿ كفؽ مقاييس مضبكطة تحدد مف خبلؿ أنظمة معالجة :الدقة -4
 .معمكماتيا بشكؿ يحد مف األخطاء اإلدارية كيمنع التجاكزات أثناء تقديـ الخدمة

 كذلؾ مف خبلؿ تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ كامؿ في أداء الخدمة العمكمية مما يؤدم :سيولة المحاسبة ووضوح الخدمة -5
ذلؾ إلى إمكانية المحاسبة عمى كؿ جزئيات األنشطة كالمياـ، مف خبلؿ النشر اإللكتركني، لكؿ مراحؿ الخدمة إذ ال مجاؿ إلخفاء 
المعامبلت كال فرصة لبلستئثار بخدمة جيات دكف أخرل فالمصمحة عامة مادامت الخدمة عامة، فاالنتقاؿ نحك الخدمات العامة 

االلكتركنية يؤدم إلى بناء الثقة بيف المنظمات العامة كالمكاطنيف ، كمف ثـ الكصكؿ إلى السرعة في انجاز كتقديـ الخدمات بشكؿ مباشر، 
 (12).فيتـ ذلؾ بتكفير الجيد كالكقت كالتكمفة، كىك ما يؤدم إلى حؿ العديد مف المشاكؿ

 خارطة الطريق اإللكترونية: المحور الرابع 
       قد يككف مف الصعب عمى كثير مف البمديات المحمية أف تنتقؿ مباشرة إلى طكر تقديـ الخدمات اإللكتركنية كتكصيؿ األنظمة الداخمية 

ببعضيا البعض مف جية كبكاجيات األنترنت كمختمؼ نقاط الكصكؿ مف جية أخرل كلذلؾ مف المفيد كجكد خارطة طريؽ كاضحة تبدأ بعممية 
بناء المكاقع اإللكتركنية كنشر المعمكمات العامة عف البمدية كنشاطاتيا كمف ثمة اإلرتقاء إلى المستكل الثاني مف أجؿ تقديـ خدمات استعبلمية 

الكتركنية عف المعامبلت كالخدمات دكف الحاجة إلى تقديـ تمؾ الخدمات العامة مباشرة عبر األنترنت كبعدىا تبدأ البمدية بإطبلؽ خدمات 
الكتركنية متكاممة ابتداءا مف تعبئة نماذج الخدمات عمى األنترنت كارساليا إلى ادارة البمدية حيث يتـ معالجيا كحفظيا كثـ اعبلـ المكاطف 

بالنتيجة الكتركنيا، أك عبر الرسائؿ القصيرة أك الياتؼ، كبالتالي فإف خارطة الطريؽ العامة لمتطكر اإللكتركني في البمديات مف الممكف تعديميا 
 :لكي تناسب حاجات كامكانيات كؿ بمدية عمى حده كذلؾ عبر ثبلث مراحؿ أساسية

كيتـ العمؿ في ىذه المرحمة عمى تحقيؽ األىداؼ االعبلمية كالدعائية لمبمدية، كما يتـ نشر المعمكمات التعريفية : مرحمة البوابة اإللكترونية-1
 :بالخدمات البمدية العامة كاجراءاتيا كالكثائؽ المطمكبة مف أجؿ استكماليا، كىذه بعض المشاريع التي يمكف تنفيذىا في ىذه المرحمة

عبلني رسمي لمبمدية -أ خبارم كا   انشاء بكابة الكتركنية لمبمدية كالبمدة التي تتكلى مسؤكليتيا تككف بمثابة مدخؿ معمكماتي كا 

تحضير نمكذجبالخدمات البمدية العامة يحتكم عمى شرح عف كؿ خدمة كاإلجراءات الخاصة بيا كالكثائؽ المطمكبة كمدة التنفيذ كالمرجعية -ب
 .اإلدارية المسؤكلة عف تنفيذىا في البمدية ككيفية مراجعة المكاطف كمتابعة معامبلتو اإلدارية

 (الصكر كالفيديك )نشر المعمكمات السياحية كأماكف الترفيو المكجكدة في البمدة-ج

 .نشر النشاطات كالفعاليات التي تقـك بيا البمدية قبؿ كبعد حدكثيا ممف أجؿ التأكد مف أكسع مشاركة فييا-د

 .تكريـ المبدعيف كالمفكريف كالشخصيات في البمدة عبر نشر مختصر عنيـ كعف انجازاتيـ-ق

 .نشر أرقاـ كىكاتؼ خدمات الطكارئ كالكيرباء كالدفاع المدني-ك

بعد التمكف مف مرحمة البكابة االلكتركنية تبدأ البمدية بالعمؿ عمى إضافة خدمات عامة الكتركنية ذات : مرحمة الخدمات االستعالمية- 2
طبيعة تفاعمية كلكف بسيطة، كىي الخدمات االلكتركنية االستعبلمية، مثؿ االستعبلـ عف حالة معاممة عبر رقميا أك اسـ المستفيد منيا، أك 

االستعبلـ عف عناكيف المؤسسات في البمدة عبر البحث في الدليؿ االلكتركني لؤلعماؿ، كصكال إلى الخدمات االستعبلمية العامة مثؿ معرفة 
 :حالة الطقس، مكاقيت الصبلة، كيمكف أف تختار البمدية في ىذه المرحمة مجمكعة مف الخدمات مثؿ

 .متابعة كضع المعامبلت الكتركنيا عبر االنترنت كمعرفة النتيجة -أ

  .SMSارساؿ نتيجة المعامبلت أك كقت تسميميا لممكاطف عبر الرسائؿ القصير -ب

، ككصميا بمكقع االنترنت مف أجؿ تمكيف المكاطف مف إيجاد المتاجر (البنكؾ، الصيدليات، المتاجر )بناء قاعدة بيانات لمؤسسات األعماؿ -ج
 .التي يحتاجيا... أك المستشفيات

 .نشر البيانات اإلحصائية عف مصركفات كمشاريع البمدية-د

 .تحضير قسـ عمى االنترنت الستطبلعات الرأم العاـ كاالستبيانات المختمفة حكؿ الخدمات التي تقدميا البمدية كالمشاريع التي سيتـ تنفيذىا-ق
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 .البدء بتحضير أنظمة المعمكمات الجغرافية كتحديد األماكف عمييا كربطيا بكاجية االنترنت مع أرقاـ العقارات-ك
 نعني بيا في ىذه المرحمة تقديـ الخدمة البمدية العامة يتـ بصكرة شبو كمية عبر االنترنت ابتداءا مف تعبئة :مرحمة الخدمات المتكاممة- 3

رفاؽ الكثائؽ المطمكبة كتكقيع المكاطف اإللكتركني كدفع رسـك المعاممة الكتركنيا كمف ثمة استقباليا مف قبؿ قسـ الخدمات  نمكذج الخدمة كا 
االلكتركنية في البمدية، كالتأكد مف محتكيات النمكذج المقدـ كالكثائؽ المرفقة، كثـ معالجتيا كاببلغ المكاطف بالنتيجة، كما تحتاج مرحمة 

الخدمات المتكاممة مف أجؿ نجاحيا إلى جاىزية مجمكعة مف خدمات البنية التحتية االلكتركنية، كمنيا طريقة تسديد الرسـك عبر األنترنت، 
كطريقة لتشفير معمكمات المكاطف خبلؿ انتقاليا منو إلى أنظمة البمدية، كطريقة لمتكقيع االلكتركني، كمف جية أخرل تحتاج إلى أنظمة خاصة 
داخؿ البمدية مف أجؿ استقباؿ طمب الخدمة كحفظو كمعالجتو كربطو بمكقع األنترنت مف جديد، كيمكف أف تستفيد البمدية في ىذه المرحمة مف 

 :الخدمات العامة لمدكلة في حاؿ تكفرىا عمى سبيؿ المثاؿ عمى
     تكفر الميرة االلكتركنية عبر بطاقات مسبقة الدفع يتـ شراؤىا مف أجؿ تسديد الرسـك عبر كاجياتيا اإللكتركنية، كيمكف لمبمدية أف تبدأ 
مرحميا بإطبلؽ الخدمات اإللكتركنية المتكاممة عبر مكقعيا االلكتركني ذلؾ عبر اختيار الخدمات ذات األكلكيات بالنسبة لممكاطف ، كمف 

 : المشاريع التي يمكف أف تطمقيا البمدية في ىذه المرحمة ىي
بناء إطار خدماتي الكتركني يشمؿ عمى كيفية بناء الخدمة االلكتركنية، ككيفية كضعيا كشرحيا كتحديد نماذجيا االلكتركنية كمستكل -أ

 .أىميتيا

 .بناء مكقع خاص بالخدمات البمدية االلكتركنية عمى االنترنت -ب

 .(بالتنسيؽ مع الجيات المالية المختصة في البمد)االعتماد عمى بطاقات الميرة االلكتركنية المسبقة الدفع -ج

 .تطكير نظاـ إلدارة عبلقات المكاطنيف مف أجؿ متابعة معامبلتيـ إلكتركنيا-د

 .تطكير مكقع لمتعميـ االلكتركني لمكظفي البمدية-ق

 (13).(تقديـ الخدمات عبر تقنية اليكاتؼ الذكية )تنكيع سمة تقديـ الخدمات كعدـ االقتصار فقط عمى االنترنت -ك

 تجربة بمدية دبي اإللكترونية : المحور الخامس
 العقد بداية في دبي إمارة اجتاحت شاممة كتطكير تغيير مكجة مف جزءان  دبي بمدية في اإللكتركنية الحككمة مشركع انطبلقة كانت لقد     
  .المتسارعة التطكرات ىذه لمكاكبة كاالتصاالت المعمكمات لتقنية التحتية البنية بتطكير دبي بمدية باشرت حيث .العشريف القرف مف األخير
 عمى المعتمد الشامؿ التغيير في قكية كرغبة كاضحة رؤية عمى اعتمدت كالتي دبي بمدية انتيجتيا التي التغيير إدارة اف فيو شؾ ال كمما      
 الحككمة لمشركع دبي بمدية رؤية تمخصت كقد .العربية المدف لكافة ىامان  مرجعا أصبحت ناجحة تجربة أكجدت كالمعمكمات؛ االتصاالت ثكرة

  : يمي فيما تتمخص الطمكح لمشركعيا محددة أىداؼ بصياغة االلكتركنية
 (2003) المدى قريبة أىداف :أوالً 

  . اإللكتركنية الخدمات لتشغيؿ البلزمة الفنية التحتية البنية تطكير   -

  . اإلنترنت شبكة عبر كالمؤسسات باألفراد الخاصة اإللكتركنية البمدية خدمات مف عدد تكفير -

 . كدقيؽ سريع بشكؿ المعامبلت إنجاز -

 . المعامبلت إلنجاز البمدية لمكاتب العمبلء زيارات عدد تقميؿ -

نجاز بمعالجة الخاصة الداخمية اإلجراءات كتحسيف تطكير -  . المعامبلت كا 
 (2005 جوان) المدى بعيدة أىداف :ثانياً 

 .(البمدية خدمات مف %80 حكالي) اإلنترنت عبر الخدمات مف أكبر عدد تكفير -
 .النقالة كاألجيزة كاليكاتؼ جديدة قنكات عبر اإللكتركنية الخدمات تكفير -

 .اإللكتركنية لمخدمات المساندة الداخمية كالنظـ اإلجراءات تحسيف عمى مستمر تركيز -
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 .اإللكتركنية الخدمات مف االستفادة نحك كدفعيـ كالمكظفيف العمبلء كتييئة تكعية عمى العمؿ  -
  المشروع تنفيذ مراحل :ثالثا 
 المتكفرة التحتية البنية معطيات عمى اعتمادا المراحؿ تقسيـ تـ حيث دبي، بمدية في االلكتركنية الحككمة مشركع لتنفيذ مراحؿ ثبلثة تحديد تـ

  .مرحمة كؿ في تنفيذىا الممكف كالخدمات
 2002 -2000 األولى المرحمة -1

 :مف االنتياء كتـ اإللكتركنية الحككمة إلى لبلنتقاؿ القاعدة تأسيس ك لممشركع االستراتيجي التخطيط عمى التركيز تـ المرحمة ىذه في
 .لممشركع استراتيجية تحديد-
 .المعمكمات لتكنكلكجيا التحتية البنية تحميؿ -
 .الفنية كالمعايير األسس كضع  -
 .االنتقالية الخطة تحديد  -
  المرحمة ىذه في تقديميا تم التي الخدمات أىم ومن

 .(كمراجع أدلة استعبلمات،) المعمكماتية الخدمات -
 .المختمفة الشيادات إصدار -.e-Laboratory اإللكتركني المختبر -

 .عامة خدمات -.الممانعة عدـ شيادات  -
 :األولى المرحمة في دبي بمدية إنجازات
 لممشركع كالرؤيا االستراتيجية إنجاز -

 أسابيع  ثمانية في كنصبيا اإللكتركنية الخدمات لتشغيؿ البلزمة الفنية التحتية البنية اختيار -

 : تطبيؽ – تطكير – تصميـ – دراسة -
 (كاإلنجميزية العربية بالمغتيف) اإلنترنت شبكة عمى دبي لبمدية جديد مكقع.          

 (اإللكتركني الخدمات دليؿ أىميا) معمكماتية خدمة 11·
 (أسبكعيا اإلنترنت خبلؿ مف إجراء 7000 معدؿ) إجرائية خدمة 65 ·

 .اإللكتركنية الحككمة إلى الخدمات تحكيؿ عممية في مكظؼ 250 مف أكثر مشاركة-
 . اإللكتركنية الخدمات كتطبيؽ تصميـ في العمبلء بعض مشاركة-
 . مشارؾ 1050 حكالي بحضكر عمؿ كرشة/ندكة/دكرة 100 مف أكثر تطبيؽ-
  . (مجانا) العمبلء تدريب برنامج إطبلؽ-
 . كالمكظفيف العمبلء مع لمتخاطب (SMS) النقالة اليكاتؼ عبر القصيرة كالرسائؿ اإللكتركني البريد إستعماؿ-
 . اإللكتركنية الحككمة في دبي بمدية تجربة لعرض عديدة كندكات مؤتمرات في المشاركة-
 . المجتمع شرائح لكافة إلكتركنية خدمة 76 تقديـ -
 . اإللكتركني الدرىـ كبطاقة االئتماف بطاقات عبر اإللكتركني الدفع خدمة تفعيؿ-

 . إلكتركنية معاممة 300,000 مف أكثر معالجة-

 . الخاص القطاع لشركات ممثؿ 6,000 مف أكثر تسجيؿ-

 :2003-2002 الثانية المرحمة -2
 لتنفيذىا الخدمات مف مجمكعة اختيار تـ كما المعمكمات، كتقنيات لبلتصاالت التحتية البنية كتحديث تطكير عمى التركيز تـ المرحمة ىذه في

 :-المرحمة ىذه انجازات اىـ مف ككاف .الكتركنيا كتقديميا
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 . األكلى لممرحمة المخصصة الخدمات تنفيذ -. التحتية البنية كتحديث تطكير  -
 . البمدية خدمات مف الثانية الدفعة تطبيؽ-. المعمكمات أمف سياسة كتنفيذ تطكير-
 . الخدمات لتمؾ المساندة الداخمية األنظمة بعض تطبيؽ  -. كمكثفة شاممة تدريبية حممة تنفيذ-
 . التغيير عكامؿ إدارة -. الخدمات بتمؾ المرتبطة اإلجراءات مراجعة -
 . العمبلء مع لمتخاطب SMS القصيرة الرسائؿ استخداـ  -
 . اإللكتركني الدفع خدمة تكفير -

  :2005 – 2003 الثالثة المرحمة -3
  لمعمبلء متكاممة تفاعمية خدمات تقديـ يتـ بحيث التاـ، كالتفاعؿ التكامؿ مرحمة المرحمة ىذه تعتبر
 . الخدمات مف جديدة دفعة تطبيؽ  -
 . جديدة قنكات عبر السابقة الخدمات تقديـ  -

 . السابقة الخدمات في جديدة امتيازات إضافة  -
 . المرحمة انتياء عند تقديميا سيتـ التي الخدمات كمف
 . النقالة كاليكاتؼ جديدة قنكات عبر الخدمات تقديـ-
 . الداخمية كاألنظمة كالقنكات الخدمات بيف الربط تعزيز عمى التركيز -
  :دبي بمدية تجربة في النجاح عوامل :ثالثا

 . العالمية الخاص القطاع بشركات االستعانة-
 . العمبلء كمتطمبات احتياجات عمى التركيز  -
 . سريعة “نجاح قصص” خمؽ  -

 . العقميات تغيير  -
 . الخاص القطاع كشركات التفكير  -
 . فحسب فنية مشكمة ليست اإللكتركنية الحككمة  -
 . اإلجراءات كتبسيط تطكير -. كالمكظفيف العمبلء تدريب  -
 . العبلقة ذات األخرل كالمشاريع المشركع إدارة -
 . خاصة المتكفرة كالخدمات عامة لممشركع فعاؿ تركيج   -
 . (الخ – كاالقتراحات الشكاكم – التقديـ كاجية) العميؿ متطمبات دعـ  -
 (14).عمييا يعتمد تحتية بنية -

 :خاتمة
         مما سبؽ نخمص إلى أف تطبيؽ البمدية االلكتركنية  يتطمب إعادة ىيكمة اإلدارات بما يتبلءـ ك 
 المتطمبات االلكتركنية، مع ضركرة االطبلع ك الدراية بتطبيقات الدكؿ المتقدمة ك النامية معا، ك ذلؾ 
 .بيدؼ أك نقكؿ بغية تفادم ك تجاكز العراقيؿ ك العقبات التي قد تككف سببا رئيسيا بعدـ فشؿ المشركع 

 :ك عمى ضكء ما سبؽ نخمص إلى بعض التكصيات التي تككف بمثابة عكامؿ لنجاح المشركع فنجد
  التركيز عمى احتياجات ك متطمبات العمبلء. 

  باإلضافة إلى تدريب العمبلء .التفكير كشركات القطاع الخاص التي لطالما كصفت بمقياس الجكدة ك الميزة التنافسية:تغيير العقميات مثبل
. 
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  تطكير كتبسيط اإلجراءات. 

 إدارة المشركع ك التركيج لو عامة ك لمخدمات المتكفرة خاصة. 

  (ك االقتراحات,الشكاكم ,كاجية التقديـ )دعـ متطمبات العميؿ. 

  تكفير برامج حماية البيانات ك المعمكمات التي تخص كافة التعامبلت عف طريؽ ك ضع  التشريعات القانكنية ك اعتماد التكقيع
 .اإللكتركني

  كضع برامج إرشادية نكعية ك تثقيؼ المكظفيف بمفيـك البمدية االلكتركنية ك أىميتيا مع السعي إلى محك األمية التقنية عف طريؽ تدريب
 .العامميف ك المكاطنيف بما يتبلءـ مع استخداـ التقنيات الحديثة ك تطبيؽ أسمك البمدية االلكتركنية

: قائمة المراجع  
.3-2.ص-،ص (2011مركزدراسات الحككمة االلكتركنية،:لبناف )، - التميز في العمؿ العاـ- البمدية االلكتركنيةعباس بدراف، - 1  
 :محمد زىير حماـ، البمدية االلكتركنية ،عمى مكقع االلكتركني-2

http://zohirzzz.own0.com/t18-topic 10/09/2016:  أطمع عميو بتاريخ  

:صالح حسيف،بكابة الحككمة االلكتركنية،عمى المكقع االلكتركني- 3  
http://www.egovconcepts.com 11/09/2016:  أطمع عميو بتاريخ  

.210مريـ خالص حسيف، مرجع سبؽ ذكره،ص- 4  
 .43-42.،ص(2007دار المريخ لمنشر ،: السعكدية )سركر عمي ابراىيـ سركر، . ،ترإدارة جكدة الخدمات في الضيافة كالسياحة ككقت الفراغكيف مكؾ كآخركف، ؾ- 5

 .139-138.، ص2009(دار اليازكرم،: االردف) ، ثقافة الخدمةبشير العبلؽ، - 6
 .18.يسمينة مرشدم كابتساـ بكرديـ، المرجع السابؽ،ص-  7

:نكر الديف شنكفي، المناجمنت العمكمي، عمى الرابط - 8  
http://www.abcche.com 10/09/2016: أطمع عميو بتاريخ  

، عمى 2011، جكاف 3403، العدد مجمة الحكار المتمدف، "مفيـك كأىداؼ استراتيجية التنمية اإلقتصادية مع إشارة خاصة الستراتيجية تنمية محافظة البصرة" عدناف فرحاف الجكراني،- 9
 : المكقع اإللكتركني

www.ahewar.org 
 .9.، ص(2004البنؾ الدكلي، : كاشنطف )،التنمية اإلقتصادية المحميةجكيف سكينبرف كآخركف، - 10
 .1، ص 2006لياف قطيني، تطبيقات الحككمة االلكتركنية في مراكز خدمة المكاطف، مؤتمر الشاـ الدكلي لممعمكماتية، سكريا، سبتمبر - 11
 دراسة حالة بمدية خنشمة، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماستر في العمـك السياسية، تخصص إدارة –سارة بير ك ذىبية جمبية، اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف الخدمة العمكمية - 12

 .79، 78. ، ص2015/2016، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، 1945 مام 8الجماعات المحمية، جامعة 
 .15-9. عباس بدراف، مرجع سابؽ، ص-  13
 : ،  عمى المكقع اإللكتركني- تجارب عربية كعالمية –أحمد فخرم اليياجنة، البمديات االلكتركنية - 14

www.wahmed.kau.edu.sa 15/09/2016:  اطمع عميو بتاريخ

http://www.abcche.com/
http://www.ahewar.org/
http://www.wahmed.kau.edu.sa/
http://zohirzzz.own0.com/t18-topic
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انُٕٓع تانمطاع انٕلفٙ كاعرشاذٛجٛح نذػى انرًُٛحااللرظادٚح يحهٛا 

يغ اإلشاسج إنٗ ٔالغ انٕلف فٙ انجضائش 
 ػثذ انٕاحذ غشدج . د

 جايؼح لانًح

 :مقدمة
يعد توفَت التمويل الدائم من أىم اؼبشكبلت اليت تعاين منها اعبماعات احمللية ُب اعبزائر، ك ال ىبتلف اثناف على أف ذلك يعود ُب اؼبقاـ األكؿ إٔب زبلف القطاع 

االقتصادم بشكل عاـ كالذم يعتمد ُب ؾبملو على اعبباية البًتكلية، ىذا من جهة، كمن جهة أخرل اإلتكالية على الدعم اليت تقدمو اغبكومة للجمعات احمللية كركوف اؼبسؤكلُت 
 . على اؼبستول احمللي إٔب عدـ بدؿ اعبهد كالسعي لتدبَت موارد بديلة تغنيهم عن انتظار ما تتكـر بو اغبكومة عليهم من أمواؿ

فكل ما ًب اقبازه على اؼبستول احمللي -  ارتفاع كالبفاض أسعار البًتكؿ–إف ىذا الواقع جعل التنمية احمللية ُب اعبزائر تنمية ظرفية مرتبطة بظركؼ ال يبكن التحكم فيها 
من مشاريع تنموية كخاصة ُب اجملاؿ االجتماعي من سكن كتعليم كصحة كطرقات كغَتىا، مرتبط تارىبيا بالفًتة اليت تتحسن فيها اعبباية البًتكلية، لتعود السنوات العجاؼ 

كأماـ ىذا الوضع، كلتوفَت التمويل الدائم هبب على اعبماعات احمللية أف ال تبقى أسَتة للتمويل اؼبركزم، كعليها أف تبحث عن بدائل سبويلية تتميز . دبجرد تقهقر ىذه اعبباية
 . بالديبومة كاالستمرارية

كُب ىذا الباب كسعيا منا لتقدًن مقًتحات يبكنها أف تساعد اعبماعات احمللية على توفَت سبويل يتميز بالديبومة، كإيبانا منا بأف الشريعة االسبلمية غنية باغبلوؿ اليت يبكنها 
، ارتأينا تقدًن ىذا البحث، كالذم يقدـ قطاع الوقف باعتبارىا قطاع يتعلق دببدأ اػبَتية ُب الدين فاإلسبلـ جعل من الوقف . معاعبة اؼبشاكل اليت تعيشها اجملتمعات اليـو

كمن خبلؿ ىذا اؼبنطلق سنحاكؿ ُب وبثنا ابراز الدكر الذم يبكن . مؤسسة كربل تنهض بدكر كبَت ُب ـبتلف نواحي حياة اجملتمع االسبلمي هبدؼ رفع شأنو كربقيق رقيو كعزتو
 :ؼبؤسسة الوقف اف تلعبو ُب دعم التنمية احمللية كذلك  البحث معاعبة االشكالية التالية

 ما ىو الدكر الذم يبكن للقطاع الوقفي أف يقـو بو ُب إطار دعم جهود التنمية االقتصادية احمللية؟
 :كلئلجابة على ىذه االشكالية قمنا بتقسيم حبثنا إٔب العناصر التالية

 مفاىيم أساسية حوؿ الوقف. 
 دكر الوقف ُب ربقيق التنمية االقتصادية. 
 تسيَته كدكره التنموم على اؼبستول احمللي:الوقف ُب اعبزائر . 

 مفاىيم أساسية حوؿ الوقف: أوال
 تعريف الوقف .1

كيقاؿ كقفت شخصا إذا منعتو عن . 1كقفت الدار كقفا حبستها ُب سبيل اهلل:  كالوقف مصدر كقف أم حبس، كاعبمع أكقاؼ، يقاؿ، كاؼبنععن التصرؼىواغببس:الوقففياللغة
 .24الصافات آية " َوِقُفوُىْم ِإنػ ُهْم َمْسُؤُلوفَ " كقد كردة كلمة الوقف ُب القرآف الكرًن، قاؿ تعأب. اغبركة كاالنتقاؿ، أم أمرتو كألزمتو بالوقوؼ

  .27األنعاـ آية "  َوَلْو تَػَرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى الن ارِ " كقاؿ أيضا
 فالوقف مصطلح فقهي اسبلمي يعرب بو عن نوع خاص من التصدؽ كالتربع على سبيل اػبَت كاالحساف، فيطلق على الصدقات ك التربعات اليت يكوف ؽبا بقاء :اصطالحاأما 

 . 2كاستمرار، حبيث ينتفع هبا الناس على مدل سنُت كأجياؿ كقركف
ما يبكن االنتفاع بو مع بقائو عينو كالدكر كاحملبلت التجارية، كاؼبساكن، كالبساتُت كاألراضي ككبوىا، كاؼبراد : كما يعرؼ على أنو رببيس األصل كتسبيل اؼبنفعة، كاؼبراد باألصل

 3.الغلة الناذبة عن ذلك األصل كالثمرة كاألجرة ككبوىا:باؼبنفعة
" ٍب انتشر اسم الوقف كفشا ُب عصرنا اغباضر، إال أنو ال تزاؿ تسمية األكقاؼ ُب ببلد اؼبغرب إٔب اليـو تسمى " حبسا" ك " صدقة" كقد كاف الوقف أكؿ عهده يسمى " 

 4".احباسا
 :مشروعية الوقف .2

                                                           
 .106 ص  دكف سنة نشر،، دار احياء الًتاث العريب، بَتكت،لساف العرب ابن منظور، : ك.669 ق، ص 1324، 1، كزارة اؼبعارؼ اؼبصرية، طالمصباح المنير في الشرح الكبير للرافعيأضبد اؼبقرم الفيومي، : أنظر كل من1
 .20/09/2016 تاريخ االطبلع http://www.gulfkids.com/pdf/Alwaqf_islam.pdf: عن اؼبوقع06، ؾباالتو كأبعاده، ص الوقف اإلسالميأضبد الريسوين، 2
 .147، ص 2004، مصر، 01، دار الغد اعبديد، طفقو البيوععبدالرضبن السعدم كآخركف، 3
 .06، األمانة العامة لؤلكقاؼ ُب الشارقة، الشارقة، دكف سنة نشر، ص أثر الوقف على الدعوة إلى اهلل تعالى خالد اؼبهيدب، 4
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إف : أصبع صبهور الفقهاء من الشافعية كاغبنفية ُب الراجح من مذىبهم كاؼبالكية كاغبنابلة، قالو"الوقف من أعظم أنواع القربات إٔب اهلل تعأب، كىو من األمور اؼبستحبة، كقد 
 .5"الوقف جائز شرعا، كمشركعية أصل الوقف ثابتة بالقرآف كالسنة كاإلصباع

 األدلة من القرآف الكريم . أ
 :يستدؿ على مشركعية الوقف من عمـو اآليات اليت حثت على اإلنفاؽ ك الصدقة  كمن ذلك قولو تعأب

كذكر اإلماـ البخارل َب صحيحو بابا بعنواف باب الزكاة على األقارب كذكر كقد . 92 آؿ عمراف "َوَماتُػْنِفُقواِمْنَشْيٍءفَِإن الل َهِبِهَعِليمٌ ۚ  َلْن تَػَناُلوا اْلِبر  َحت ٰى تُػْنِفُقوا ِمم ا ُتِحبُّوَف " 
كاف أبو طلحة أكثر : حدثنا عبد اهلل بن يوسف أخربنا مالك عن إسحاؽ عن عبداهلل بن أىب طلحة أنو ظبع أنس بن مالك يقوؿ :حديثا ألىب طلحة رضى اهلل عنو قالفيو

فلما : األنصار باؼبدينة ماال من لبل ككاف أحب أموالو إليو بربحاء ككانت مستقبلة اؼبسجد ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يدخلها كيشرب من ماء فيها طيب قاؿ أنس 
 : قاـ أبو طلحة إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ ،92 آؿ عمراف "َوَماتُػْنِفُقواِمْنَشْيٍءفَِإن الل َهِبِهَعِليمٌ ۚ  َلْن تَػَناُلوا اْلِبر  َحت ٰى تُػْنِفُقوا ِمم ا ُتِحبُّوَف "   ىذه اآليةأنزلت

 أرجو برىا ، كإهنا صدقة هلل،كإف أحب أموإب إٕب بربحاء"َوَماتُػْنِفُقواِمْنَشْيٍءفَِإن الل َهِبِهَعِليمٌ ۚ  َلْن تَػَناُلوا اْلِبر  َحت ٰى تُػْنِفُقوا ِمم ا ُتِحبُّوَف "  : يارسوؿ اهلل إف اهلل تبارؾ كتعأب يقوؿ 
كإىن أرل أف ذبعلها َب األقربُت فقاؿ : فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بخ ذاؾ ماؿ رابح كقد ظبعت ما قلت :  قاؿ ، فضعها يارسوؿ اهلل حيث أراؾ اهلل،كذخرىا عند اهلل

 . 6أفعل يا رسوؿ اهلل فقسمها أبو طلحة َب أقاربو كبٌت عمو:أبو طلحة
 .254 آيةالبقرة" ا َأيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِمم ا َرزَقْػَناُكم مِّمن قَػْبِل َأف يَْ ِتَي يَػْوـٌ ال  بَػْيٌع ِفيِو َوالَ ُخل ٌة َوالَ َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَف ُىُم الظ اِلُموفَ ي ":كقولو تعأب
 . 17التغابن (ف تُػْقِرُضوا الل َو قَػْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعْفُو َلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم َوالل ُو َشُكوٌر َحِليٌم إ:" كقولو تعأب

كقد استدؿ الفقهاء على مشركعية الوقف بالنصوص العامة الداعية إٔب االنفاؽ كالتطوع، كرعاية حقوؽ الفقراء، كالصرؼ على احملركمُت، كبذؿ االمواؿ ُب العناية دبصاّب " 
 .7"اجملتمع االسبلمي

 األدلة من السنة النبوية . ب
صلى اهلل عليو -أصاب عمر أرضا خبيرب فأتى النيب :عن ابن عمر قاؿمن أشهر األحاديث اليت استدؿ هبا الفقهاء على مشركعية الوقف حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما، ؼ

فتصدؽ هبا عمر : إف شئت حبست أصلها كتصدقت هبا، قاؿ: يا رسوؿ اهلل، إين أصبت أرضا خبيرب ٓب أصب ماال قط ىو أنفس عندم منو، قاؿ: فقاؿ. يستأمره فيها- كسلم
غَت أنو ال يباع أصلها، كال يورث، كال يوىب، فتصدؽ هبا على الفقراء، كُب القرىب، كُب الرقاب، كُب سبيل اهلل، كابن السبيل، كالضيف، ال جناح على من كليها أف يكمل منها 

8"فيوباؼبعركؼ، كيطعم صديقا، غَت متموؿ 
 .متفق عليو.

صدقة جارية، أو علم ينتفع بو، أو ولد صالح : إذا مات ابن آدـ انقطع عملو إال من ثالث"  :قاؿ- صلى اهلل عليو كسلم-أف رسوؿ اهلل - رضي اهلل عنو- أيب ىريرة كعن
قد كقف ؽبا ىو، كقف مسجد يصلى فيو، أك عمارة تؤجر، كيتصدؽ بأجرهتا، أك : "بقولو" صدقة جارية" كقد شرح الشيخ عبد العزيز ابن باز رضبو اهلل .  ركاه مسلم9"يدعو لو

 .10"فهذه صدقة جارية هبرم عليو أجرىا بعد كفاتو، ما دامت تنتفع هبا الناس. أرٍض زراعية يتصدؽ دبا وبصل منها، أك ما أشبو ذلك
من يشًتم بئر ركمة، فيجعل فيها دلوه مع دالء اؼبسلمُت خبَت : كعن عثماف رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قدـ اؼبدينة كليس هبا ماء يستعذب غَت بئر ركمة، فقاؿ

 .  11"لو منها ُب اعبنة، فاشًتيتها من صلب مإب
 :شروط صحة الوقف.3
 :12شًتط لصحة الوقف ما يليم

 فبل هبوز كقف ما ال يبقى بعد االنتفاع بو كالطعاـأف يكوف ُب عُت معلومة يُنَتفع هبا مع بقاء عينها ،. 
  ككتب العلم كاؼبساجد، كاألقارب، كالفقراء،على بر الوقف أف يكوف ،. 

                                                           
 .26خالد اؼبهيدب، مرجع سابق، ص 5
 .1461 رقم اغبديث ،باب الزكاة على األقارب- كتاب الزكاة– صحيح البخارم 6
 .17، ص 1997، مركز صاّب كامل لبلقتصاد االسبلمي، جامعة األزىر، مصر أثر الوقف على تنمية المجتمعنعمت عبد اللطيف مشهور، 7
  .1632 في الوصية، باب الوقف، برقم  كمسلم،(2737)الوصايا، باب الشروط في الوقف برقم صحيح البخارم، 8
 .1631 باب ما يلحق اإلنساف من الثواب بعد كفاتو رقم كتاب الوصية،صحيح مسلم، 9

 عن اؼبوقع  (...إذا مات ابن آدـ انقطع عملو إال من ثبلث)عبد العزيز ابن باز، شرح حديث 10
 ،http://www.binbaz.org.sa/noor/2520 10/09/2016تاريخ االطبلع. 
 . باب ُب مناقب عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو ،كتاب اؼبناقب،سنن الًتمذم سنن الًتميدم، 11
. 137-139عبدالرضباف السعدم كآخركف، مرجع سابق، ص ص : - أنظر كل من12
 .36.37خالد اؼبهيدب، مرجع سابق، ص ص - 
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 أف يكوف اؼبوقوؼ معلوما كقت كقفو علما تاما، كأف يكوف فبلوؾ للواقف ملكا باتا، كأف يكوف قابل للوقف بطبيعتو. 
 أف يكوف الوقف مؤبدان، ُمَنجَّزان غَت مؤقت كال معلَّق إال إذا علَّقو دبوتو. 
 أف يكوف الواقف فبن يصح تصرفو. 
  أوتصدقت، أوبلفظحبست، وقفتكذاأف تكوف الصيغة الدالة على الوقف صروبة، على كبو ،

 .سجداوأذنللصبلةػكمنأسسم،أوأنيقوممقاماللفظفبايدلعلىالوقفكبوالتخلية،دلعلىالتأبيدػدباي
 أنواع الوقف. 4

 : يبكن تقسيم الوقف إٔب عدت معايَت
 : يقسم الوقف حسب ىذا اؼبعيار إٔب ثبلثة أنواع ىي: تقسيم الوقف حسب طبيعة الجهة المستفيدة منو : المعيار األوؿ . أ

  كىو ما يصرؼ ريعو ُب كجوه اػبَت كالرب، سواء أكاف على أشخاص معينُت كالفقراء، كاؼبساكُت، كاليتامى، كطبلب العلم، أـ كاف على :أو العاـالوقف الخيري
 .13جهة من جهات الرب العامة، كاؼبساجد، كاؼبدارس، كاؼبستشفيات، كاؼبكتبات، كاالدعوة، كسبهيد الطرؽ كغَتىا فبا ينتفع بو عامة الناس

 ما جعلت فيو اؼبنفعة ألفراد معينُت أك لذريتهم سواء من األقرباء أك من الذرية أك غَتىم، كقد يشًتط الواقف فيو أف يؤكؿ إٔب جهة بر كىو: (ىلي األ)ذريالوقف اؿ
 14(. خَتيان ممالن ابتداءكُب ىذه اغبالة يعترب كقفان أىليان  )بعد انقطاع اؼبوقوؼ عليهم 

 15كىو ما كاف فيو نصيب خَتم كنصيب ذرم، كتخصيص الغلة للذرية كأجو اػبَت عامة: الوقف المشترؾ. 
 :16يقسم الوقف حسب ىذا اؼبعيار إٔب نوعُت أساسسُت نبا: تقسيم الوقف بحسب شكل االنتفاع من موارده: المعيار الثاني . ب

 كىي تلك األكقاؼ اليت تقدـ مواردىا الوقفية مباشرة إٔب اعبهات اؼبستفيدة اؼبوقوؼ عليها كاؼبستشفيات كاؼبدارس كاؼبساجد:أوقاؼ المنافع المباشرة . 
 كىي تلك األكقاؼ اليت تنتفع اعبهات اؼبوقوؼ عليها من مواردىا  بطريقة غَت مباشرة، عن طريق استفادهتا من عوائد استثمار :أوقاؼ المنافع غير المياشرة 

 .إْب..كاستغبلؿ تلك اؼبوارد لضماف تدفق عائدات األكقاؼ، مثل االنتفاع من عوائد استغبلؿ األراضي الزراعية، كعوائد اهبار السكنات
 :17يبكن تقسيم الوقف حسب ىذا اؼبعيار إٔب: تقسيم الوقف بحسب نوع األمواؿ ومحل الوقف: المعيار الثالث. ج

 كتشتمل كل ما يدخل ُب حكم العقارات كاألراضي كاؼبباين: وقف العقارات. 
 كتشتمل عدة أصناؼ كاآلالت كاؼبعدات ككسائل النقل كغَتىا:وقف المنقوؿ . 
 كوقف النقود لبلستفادة منها عن طريق استثمارىا ُب صناديق استثمارية كغَتىا كتوزيع منافعها على الفئات اؼبوقوؼ عليها، أك ُب شكل إيقاؼ :وقف النقود

 . دائم أك دكرم لؤلمواؿ إليرادات نقدية معينة للجهات اؼبستفيدة، أك عن طريق إقراضها
 مثل كقف حقوؽ اؼبلكية الفكرية كبراءات االخًتاع كالعبلمات التجارية، ليستفيد منها الفئات اؼبوقوؼ عليها: وقف الحقوؽ. 

 :دور الوقف في دعم التنمية االقتصادية المحلية: ثانيا
أدل الوقف دكرا بارزا ُب ربقيق التنمية االقتصادية ُب تاريخ اؼبسلمُت، من خبلؿ قدرتو على الربط بُت الواقفُت كاؼبوقوؼ عليهم حاال كمستقببل، بصورة ذبمع بُت اؼبنافع 

الشخصية كاؼبنافع العامة، ما يرسخ الًتابط بُت األجياؿ ُب صورة من التكافل كالتضامن بُت طبقات اجملتمع، كىذا نظرا ؼبا يوفره من موارد مالية ثابثة كدائمة لتلبية حاجات 
 :كيبكن إبراز دكر الوقف ُب اجملاؿ االقتصادم ُب اآلٌب. اجملتمع ُب صبيع اجملاالت

 الوقف يوفر تمويل دائم ويحقق تراكم التنمية المحلية .1
 يعٍت ذبميد رأس اؼباؿ كالثركة الوطنية كحبسها عن القتصادم للوقف القات اجملتمع، حيث إف اؼبضموف االيسهم ُب إعادة ترتيب عا  مهمايعد الوقف موردا اقتصادم

 كهبذا اؼبعٌت يصبح الوقف مصدرا سبويليا ىاما، تصادم، بل ىو مصدر اقتصادم يهدؼ إٔب توليد دخل مستمر، يوفر حاجات اؼبستهدفُت ُب اغباضر كاؼبستقبل،الؽاالنتفاع ا

                                                           
 .20/09/2016 تاريخ االطبلع http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6863:أقساـ الوقف من حيث استحقاؽ منفعتو، عن اؼبوقع : عبد العزيز الفوزاف13

 .20/09/2016 تاريخ االطبلع http://awqaf.ae/Waqf.aspx?SectionID=2&RefID=10عن اؼبوقع ، مصر، أنواع الوقف وأىدافواؽبيئة العامة للشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ، 14
 .نفس اؼبرجع15

 .639،640 ص ص ،2006،  القاىرة،01، دار الفجر للنشر كالتوزيع، طالمنهج التنموي البديل في االقتصاد االسالمي صاّب صاغبي، 1616
 . نفس اؼبرجع17
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 ثركة  فهو18ينتفع بو كاألراضي كاؼبباين كاآلالت،-  أك طويل البقاء–خاصة إذا علمنا أف من خصائص الوقف الديبومة كاالستمرارية، فاألصل أف يقع الوقف على ماؿ باؽ 
 كهبب احملافظة عليو بصيانتو كاإلضافة إليو من ، كوبـر االنتقاص منو كالتعدم عليو، كيبنع تعطيلو عن االستغبلؿ،يبنع بيعو كاستهبلؾ قيمتو، استثمارية إنتاجية على سبيل التأبيد

 كإمبا ىو استثمار تراكمي يتزايد يومان بعد يـو بإضافة أكقاؼ جديدة إٔب ما ىو قائم دكف أف ،من ىذا اؼبنطلق فالوقف ليس ؾبرد استثمار من أجل األجياؿ القادمة، موارده 
  19.ينتقص من األكقاؼ القديبة شيء

  زيادة االدخار  و االستثمار على المستوى المحلي .2
أصوؿ رأظبالية ُب حبسها ُب شكل  اقتطاع أمواؿ عن االستهبلؾ اآلين كك  فو، كاالستثمار معان االدخارعملية ذبمع بُت إف اؼبفهـو االقتصادم للوقف هبعل منو 

تشييد اؼبدارس كاؼبستشفيات كاؼبساجد، أـ بصورة  سواء أكاف ىذا االستهبلؾ بصورة صباعية كمنافع ، إنتاج اؼبنافع كاػبَتات كاإليرادات اليت تستهلك ُب اؼبستقبل،هبدؼاجملتمع
 . فردية كبو ما يوزع على الفقراء كاؼبساكُت أك على الذرية

كعليو فكلما تنامى الوعي بأنبية الوقف على اؼبستول احمللي، كلما زادت اؼبدخرات الوقفية، كىو ما يوفر مورد سبويلي ؾباين كىاـ للعديد من االستثمارات احمللية،  فبا  يكوف لو 
 .األثر االهبايب على حجم االدخار ك االستثمار احملليُت

 إعادة توزيع االثروات والدخوؿ على المستوى المحلي .3
كىنا يظهر لنا الدكر الذم يبكن أف يؤديو الوقف ُب ربقيق ىذا اؽبدؼ جتماعية، إلُب حياة الشعوب من الناحية اتعد عدالة توزيع الثركات كالدخوؿ مسألة مهمة 

فمن خبللو يتم توفَت اغباجات األساسية للفقراء من اؼبنشود، فملية عمل الوقف تضمن ربويل جزء من فبتلكات األغنياء ليستفيد منها أك من إيراداهتا الفئة احملركمة من اجملتمع، 
كيعٌت ذلك ضماف كفاءة توزيع اؼبوارد اؼبتاحة حبيث ال تًتكز الثركة َب ايدل فئة بعينها فبا ، ملبس كغذاء كمأكل كتوفَت عدد من السلع كاػبدمات العامة مثل التعليم كالصحة 

 . 20يعٌت تضييق الفركؽ بُت الطبقات، حيث يساىم الوقف هبذه الطريقة َب زيادة اؼبوارد اؼبتاحة للفقراء دبا يرفع مستول معيشتهم كيقلل الفجوة بينهم كبُت األغنياء
 لتوزيع الدخل يؤدي إلى زيادة الطلب الفعاؿ الوقفإعادة  .4

 بعملية نقل كحدات من دخوؿ األغنياء إٔب دخوؿ الفقراء، كىو ما يوفر للفئة الفقَتة أمواال يبكنهم إنفاقها ُب الغالب لقضاء حاجاهتم االستهبلكية سواء كانت كقفقـو اؿم
منافع الوقف كإيراداتو سلعا أك خدمات، فمن اؼبعركؼ تزايد اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ كتناقص اؼبيل اغبدم لبلدخار لدل ىذه الفئة، فبا يًتتب على ذلك نتيجة ىامة كىي أف 

توجو إٔب طائفة من اجملتمع يزيد عندىا اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ كىذا يؤدم بدكره إٔب زيادة الطلب الفعاؿ، األمر الذم يًتتب عليو الزيادة ُب طلب سلع اإلنتاجية اؼبستخدمة 
 . على اؼبستول احملليُب صناعة السلع االستهبلكية كبذلك تزيد اؼبشركعات االستثمارية

 القضاء على البطالة على المستوى المحلي .5
 فهي السبب األساسي  على اجملتمع اؼبزيد من التخلف كالًتاجع،م عائقا ُب مسَتة التطور كالتقدـ كتضف إذ تشكل ، احملليةساسية للتنميةاألتعترب البطالة من اؼبعوقات 

لذلك تسعى اغبكومات إٔب توفَت كظائف لكافة مواطنيها لتجنب  اآلثار السلبية ؽبذه . النتشار مظاىر الفقر كالبؤس بُت أفراد اجملتمع، كانتشار الؤلمن ك اآلفات االجتماعية
الظاىرة، كالوقف باعتباره آلية ذبمع بُت االدخار كاالستثمار يبكنو من مساعدة اغبكومات ُب معاعبة العديد من اؼبشاكل كاألزمات االجتماعية كيوفر ؽبا اغبلوؿ، كمن تلك 

 : 21اؼبشاكل ظاىرة البطالة اليت يبكن للوقف اؼبساعدة ُب معاعبتها من خبلؿ
 من اشراؼ كإدارة كرقابة فضبل عن اػبدمات االنتاجية  ما تستخدمو اؼبؤسسات الوقفية من أيدم عاملة ُب ـبتلف اؼبيادينالؿكذلك من خ: لمعالجة المباشرةا . أ

 .يدم العاملة باجملتمعاألُب تشكيل طلب كبَت على كالتوزيعية دبا يسهم 
 يسهم الوقف ُب ربسُت نوعية قوة العمل ُب اجملتمع ؼبا يوفره من فرص تعلم اؼبهن كاؼبهارات، فبا يرفع من الكفاءات اؼبهنية كالقدرات :المعالجة غير المباشرة . ب

كقاؼ لنشر التعليم كالتدريب أبتخصيص بعد تدريبهم كمنحهم حرفة تسمح ؽبم دبزاكلة نشاط معُت،ؼفراد ألأليدم العاملة، فالوقف يؤمن كظائف للعديد من اؿنتاجية إلا
فضبل عن ما يبكن . يبكن من توفَت مناصب شغل ألصحاب اؼبشاريع ىذه اؼبشاريع كؼبن يعمل هباعلى كثَتمن اعبوانب اؼبختلفة اليت زبدـ انشاء اؼبشاريع، كالتكوين اؼبهنيُت 

للوقف أف يؤديو ُب ؾباؿ زيادة الطلب الكلي كما أشرنا سابقا كما ينجر عنو من ارتفاع ُب مستول النشاط االقتصادم كمن ًب امتصاص ليد عاملة أخرل تعاين من مشكل 
 .البطالة
 التخفيف من انفاؽ الجماعات المحلية .6

                                                           
 .23/09/2016 تاريخ االطبلع http://monzer.kahf.com/papers/arabic/adawr_al-iqtisadi_lilwaqf.pdf، عن اؼبوقع ، الدور االقتصادي لوقف في التصور اإلسالميمنذر قحف18
 .23/09/2016 تارخ االطبلع http://www.dar-islam.net/Detail.aspx?ArticleID=1869 عن اؼبوقع ،الوقف واالقتصادعبدالفتاح ؿبمد صبلح، 19
 .23/09/2016 تاريخ االطبلع http://www.swmsa.net/art/s/1950، عن اؼبوقع دور المؤسسة الوقفية في تحقيق االمن االقتصاديحسُت األسرج، 20
 .42، رسالة ماجستَت، كلية التجارة، قسم اقتصادبات التنمية، اعبامعة االسبلمية، غزة، ص دور الوقف الخيري في التنمية االقتصاديةمعتز ؿبمد مصبح، 21
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جتماعية، فالدكلة ُب ىذا العصر أصبحت ربتاج إٔب أمواؿ طائلة للرعاية إلالدكلة أصبحت متعددة، حبيث ترىق كاىلها، كخاصة من الناحية اتقـو هبا نشطة اليت األإف 
بعض د فبالنهوض بالقطاع الوقفي يبكن س. جتماعية، كىنا تظهر أنبية اإلفادة من األكقاؼ كتطويرىا كتوظيف اؼبشركعات اػبَتية اليت زبفف الصرؼ على ميزانية الدكلةإلا

كلقد كاف لئلنفاؽ على .  كتنميتها من خبلؿ الوقف على الطرؽ كاآلبار كاعبسور كؿبطات اؼبياه كغَتىاساسيةُب تكوين البنية األيساىم حاجات اجملتمع كمتطلباتو اؼبلحة، بل 
  كمن.ؼبتعددةنو خفف كثَتان من الضغوط اليت يبكن أف تقع على الدكلة لتمويل ىذه اػبدمات اأىذه اػبدمات اؼبتعددة أثر بارز على اإلنفاؽ العاـ، كيربز ىذا األثر من حيث 

كف التعليمية ؤكاف الوقف على الشكقد ناحية أخرل لو نظرنا إٔب حجم العمليتُت التعليمية كالصحية كملحقات كل منهما، لوجدنا أهنا تستهلك نسبة كبَتة من اإلنفاؽ العاـ، 
 22.كالصحية لو أثر كاضح ُب زبفيف العبء عن اؼبيزانية العامة للدكلة

 . تسييره ودوره التنموي على المستوى المحلي: الوقف في الجزائر. ثالثا
 باألمبلؾ الوقفية كالذم ضمنت اغبماية 49 الذم اعًتؼ ُب مادتو 1989ٓب  يكن القطاع الوقفي وبظى باىتماـ السلطات ُب اعبزائر، إال بعد صدكر دستور 

األمبلؾ الوقفية كأمبلؾ اعبمعيات اػبَتية معًتؼ :" ...  كالذم تنص على52 دبوجب اؼبادة 1996كتأكدت ىذه اغبماية بالتعديل الدستور لسنة . الدستورية للوقف ُب اعبزائر
 .، كىو ما جعل نظاـ الوقف ُب اعبزائر بقفز قفزة نوعية من حيث االىتماـ بو"هبا، كوبمي القانوف زبصيصها

 اغبماية للوقف ُب اعبزائر كمن بُت ما صدر نذكر ما 1989كقد توالت القوانُت كاؼبراسيم كالقرارات  اليت عززت من كضعية االمبلؾ الوقفية ُب اعبزائر مند أف أعطى دستور 
 :23يلي
 .ة مادة تنظيمي50 اؼبتعلق باألمبلؾ الوقفيػة كتضمن 1991 أبريل 27 ىػ اؼبوافق 1411 شواؿ عاـ 12 اؼبؤرخ ُب 91/10القانوف رقم  -
 الذم حدد شػركط إدارة األمبلؾ الوقفية كتسيَتىا كضبايتها ككيفيات ذلك، 1998 ديسمرب 1ىػ اؼبوافق 1419 شعباف 12 اؼبؤرخ ُب 98/381اؼبرسـو التنفيذم رقم  -

 . مػادة فػي ـبتلػف األحكاـ40حيث تضمن طبسة فصوؿ ك
 اؼبتضػمن إنشاء صندكؽ مركزم لؤلكقاؼ بإشراؼ كزارٌب اؼبالية كالشؤكف 1999 مػارس 2ىػ اؼبوافق 1419 ذم القعدة 14 اؼبؤرخ ُب 31القرار الوزارم اؼبشًتؾ رقم  -

 ..الدينية كاألكقاؼ
 . وبدد كيفيات ضبط اإليرادات الوقفية كنفقاهتا2000 أفريل10قرار كزارم بتاريخ  -
  . ،حيػث اىػتم بتنميػة الوقػف كاستثماره91/10 اؼبعدؿ كاؼبتمم لقػانوف 2001 مام 22 الصادر بتاريخ 01/07قانوف  -
.  كالذم أصبح دبوجبو الوقف اػباص ىبضع لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية اؼبعموؿ هبا2002 ديسمرب 14 اؼبؤرخ ُب 02/10قانوف  -

، فبا عزز من مكانة 1989كانطبلقا من ىذه القوانُت كاؼبراسيم كالقرارات كغَتىا ،نبلحظ بأف النشاط التشريعي ُب ؾباؿ األكقاؼ عرؼ نقلة نوعية خاصة بعد دستور 
 .األكقاؼ ُب القانوف اعبزائرم، كاستطاعت أف تصػل إلػى قانوف يضمن كوبث على تنميتها كتثمَتىا، دبا يبّكن من توسيع قاعدهتا كترقية أدائها ُب اجملتمع

 :التسيير المركزي للوقف في الجزائر .1
 تتمثل ُب كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ اليت كانت ُب ، استحدث اؼبشرع اعبزائرم ىياكل جديدة 28/06/2000 اؼبؤرخ ُب 2000/14624دبوجب اؼبرسـو التنفيذم رقم 

 ًب تنظيم جديد 07/11/2005 اؼبؤرخ ُب 05/427ك دبوجب اؼبرسـو التنفيدم رقم . ما مضى تسمى كزارة األكقاؼ كقبلها ظبيت كزارة التعليم األصلي كالشؤكف الدينية
لئلدارة اؼبركزية لؤلكقاؼ، فأصبحت تضم  كل من اؼبفتشية العامة ، ك مديرية األكقاؼ كالزكاة كاغبج كالعمرة، كما أنو أضيف إٔب ىذه اإلدارة اؼبركزية عبنة لؤلكقاؼ لدل كزير 

 :كيبكن حصر مهاـ ىذه األجهزة اإلدارية خبصوص الوقف ُب اآلٌب. الشؤكف الدينية كاألكقاؼ
 ربت سلطة الوزير بزيارات مراقبة كتفتيش تنصب هتا، كُب ىذا تقـو  الرقابية العامة على ـبتلف اؽبياكل كاؼبؤسسات التابعة لوصاممة موتتؤب اؼبفتشية العامة: المفتشية العامة . أ

 .25على متابعة مشاريع استغبلؿ األمبلؾ الوقفية كتفقدىا كإعداد تقارير دكرية عن ذلك يرسلها اؼبفتش العاـ إٔب الوزير 
 تقـو ىذه اؼبديرية ُب ؾباؿ 07/11/200526 اؼبؤرخ ُب 05/427كفقا للمادة الثالثة اؼبعدلة كاؼبتممة من اؼبرسـو التنفيذم رقم : مديرية األوقاؼ والزكاة والحج والعمرة . ب

 :إدارة األكقاؼ باؼبهاـ الرئيسية التالية
  .لبحث عن األمبلؾ الوقفية ك تسجيلها ك ضماف إشهارىا كإحصائهاا -

                                                           
 :عن اؼبوقع. 31أيبن ؿبمد العمر، الوقف كدكره ُب التنمية االقتصادية، ص 22

site.islam.gov.kw/eftaa/ControlPanel/.../1269159625.docwww. 25/09/2016 تاريخ االطبلع. 
 http://iefpedia.com/arab/4356-4356:  ،موسوعة االقتصاد االسبلمي كالتمويل، عن اؼبوقع،األوقافالجزائريةبيناالندثارواالستثمارفارظبسدكر23

 .2000 لسنة 38اعبريدة الرظبية العدد 24
 .116،  ص 2012،2011، رسالة ماجستَت، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، قسم اغبقوؽ، جامعة تلمساف، اعبزائر، إدارة الوقف في القانوف الجزائريبن مشرنن خَت الدين، 25
 .2005 لسنة 73اعبريدة الرظبية العدد 26
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  .إعداد الربامج اؼبتعلقة بإدارة األمبلؾ الوقفية كاستثمارىا كتنميتها -
  .متابعة ربصيل موارد األمبلؾ الوقفية كربديد طرؽ صرفها -
 .سُت التسيَت اؼبإب كالتشجيع على الوقفتح -
 .إعداد برامج التحسُت كالتشجيع على الوقف -
 . ضماف أمانة عبنة األمبلؾ الوقفية -

دارة اؼبركزية لؤلكقاؼ ُب اعبزائر ليست إدارة مستقلة قائمة بذاهتا إمبا ىي منظمة ُب شكل مديريتُت فرعيتُت تابعتُت ؼبديرية األكقاؼ كالزكاة كذبدر اإلشارة ُب ىذا الصدد أف اإل
 :27اكاغبج كالعمرة كفق نص اؼبادة الثالثة السالفة الذكر، كىم

 07/11/2005 اؼبؤرخ ُب 05/427دبوجب اؼبادة الثالثة اؼبعدلة كاؼبتممة من اؼبرسـو التنفيدم رقم : المديرية الفرعية لحصر األمالؾ الوقفية وتسجيلها 
 :تنحصر مهاـ ىذه اؼبديرية الفرعية ُب

 .البحث عن األمبلؾ الوقفية ك تسجيلها ك إشهارىا -
 .مسك سجبلت جرد األمبلؾ الوقفية العقارية ك اؼبنقولة -
 .جرد األمبلؾ الوقفية ك كضع بطاقة خاصة بكل ملك كقفي -
 .متابعة تسيَت األمبلؾ الوقفية -
 .اؼبساعدة على تكوين ملف إدارم لكل شخص يرغب ُب كقف ملكو  -
 .متابعة إشهار الشهادات اػباصة باألمبلؾ الوقفية -

 كىي مكلفة كفقا لنص اؼبادة الثالثة اؼبعدلة ك اؼبتممة السالفة ك الذكر دبا يأٌب:المديرية الفرعية الستثمار األمالؾ الوقفية: 
 .إعداد الدراسات اؼبتعلقة باستثمار األمبلؾ الوقفية كتنميتها -
 .متابعة العمليات اؼبالية كاحملاسبية لؤلمبلؾ الوقفية كمراقبتها -
 .متابعة ربصيل اإلهبار كصيانة األمبلؾ الوقفية -
 .إعداد االتفاقيات اؼبتعلقة باستثمار األمبلؾ الوقفية كمتابعة تنفيذىا -
 .كضع آليات إعبلمية كإشهارية ؼبشاريع استثمار اؼبلك الوقفي -
 اإلدارة المحلية للوقف في الجزائر. ب

أسندت إدارة اؼبمتلكات الوقفية على اؼبستول احمللي ُب اعبزائر إٔب مديريات الشؤكف الدينية كاألكقاؼ اؼبتواجدة عرب الواليات، كما ًب استحداث مؤسسة اؼبسجد اليت 
 :أككلت ؽبا بعض اؼبهاـ البسيطة ُب ىذا اجملاؿ، كيبكن توضيح ذلك ُب اآلٌب

 ديرية الشؤوف الدينية واألوقاؼ ـ
اؼبتضمن إنشاء ، 23/03/1991 اؼبؤرخ ُب 83/91أنشأ اؼبشرع اعبزائرم على مستول كل كالية مديرية تابعة للشؤكف الدينية كاألكقاؼ دبوجب اؼبرسـو التنفيذم رقم 

تسهر نظارة الشؤكف الدينية ":  اليت تنص على01/12/1998 اؼبؤرخ ُب 98/381 من اؼبرسـو 10نظارات الشؤكف الدينية كاألكقاؼ تسند ؽبا تسيَت األكقاؼ دبوجب اؼبادة 
كُب ىذا الصدد ًب اسناد اؼبهاـ اؼبتعلقة بالوقف إٔب ". كاألكقاؼ ُب الوالية على تسيَت األمبلؾ الوقفية كضبايتها كالبحث عنها كجردىا كتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم اؼبعموؿ بو

ناظرالشؤكف ) كيتؤب مدير الشؤكف الدينية،يشرؼ عليو موظف برتبة ككيل أكقاؼ ىذه اؼبصلحة اليت تضم مكتبا ،"إلرشاد كالشعائر الدينية كاألكقاؼاصلحة ـ: " مصلحة تسمى
مهمة اإلشراؼ على اإلدارة الوقفية باعتباره اؼبدير الوالئي للشؤكف الدينية كاألكقاؼ من خبلؿ ككبلء األكقاؼ الذين ينصبوف ُب إقليم الوالية ؼبراقبة األمبلؾ  (الدينية سابقا

 .ة28الوقفي
ترقية ما تقـو بو من تقدًن التدابَت اليت من شأهنا ُب ؾباؿ تسيَت كإدارة اؼبلك الوقفي ُب مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ صبلحيات كعلى العمـو يبكن حصر أىم 

مراقبة اؼبشاريع اؼبقًتحة لبناء اؼبدارس القرآنية ك مشاريع ، ككذا مراقبة التسيَت ك السهر على ضباية األمبلؾ الوقفية ك استثمارىا، ك نشاطات الشؤكف الدينية كاألكقاؼ كدفعها
 .إبراـ عقود إهباراألمبلؾ الوقفية كاستثمارىا ُب اغبدكد اليت يبنحها التشريع كالتنظيم اؼبعموؿ بو، ك األمبلؾ الوقفية

                                                           
 .118،117بن مشرنن خَت الدين، مرجع سابق، ص ص 27
 :عن اؼبوقع، التاريخ والحاضر والمستقبل: لتجربة الجزائرية في إدارة األوقاؼافارس مسدكر، 28

http://islamfin.go-forum.net/t1842-topic 25/09/2016تاريخ اإلطبلع. 

http://islamfin.go-forum.net/t1842-topic
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 اؼبتعلق ببناء اؼبسجد 23/03/1991اؼبؤرخ ُب  91/81 طبقا لنص اؼبادة الثانية من اؼبرسـو التنفيذم  بعد اؼبسجد ُب حد ذاتو كقفا عاما كىذا:مؤسسة المسجد 
كلقد ، كحرصا من الدكلة على تنظيم ىذا الوقف، كتوسيعا للنفع العاـ، أنشئت مؤسسة اؼبسجد ُب كل كالية تتمتع بالشخصية اؼبعنوية.كتنظيمو كتسيَته كربديد كظيفتو

تنشيط اغبركة الوقفية ك ترشيد ، العناية ببناء اؼبساجد كاؼبدارس القرآنية كاؼبسانبة ُب ذبهيزىا كصيانتها : منها أككلت إٔب ىذه اؼبؤسسة مهاـ ُب ؾباؿ إدارة األكقاؼ 
 .استثمار األكقاؼ

 :الدور التنموي للوقف في الجزائر .2
ربتل اعبزائر اؼبرتبة الثالثة بُت الدكؿ اإلسبلمية من حيث حجم الثركة الوقفية كتنوعها، فهي تضم األراضي الفبلحية كاؼبساكن كاحملبلت التجارية كبساتُت األشجار اؼبثمرة 

 .كؿبطات بنزين كغَتىا، كسنحاكؿ ُب ىذا العنصر معرفة ىل يتم استغبلؿ ىذه األكقاؼ بالشكل اؼبطلوب كىل ىذا االستغبلؿ يساىم ُب دعم جهود التنمية احمللية
 : يبكن تصنبف اؼبمتلكات الوقفية ُب اعبزائر إٔب فبتلكات غَت سائلة كفبتلكات سائلة:الممتلكات الوقفية في الجزائر . أ

 كقد كقفنا على آخر إحصائية قدمتها كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ . تشَت اؼبمتلكات الغَت سائلة إٔب ؾبموع العقارات كاؼبنقوالت اؼبوقوفة: األمواؿ الغير سائلة
 : كاليت يبينها اعبدكؿ اآلٌب2012حوؿ ىذه اؼبمتلكات ككاف ذلك ُب هناية 
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 334.974.83.84 اؼبخلفات الكلية
 .2012كزارة الشؤكف الدينة كاألكقاؼ، اغبوصلة السنوية لبلكقاؼ لسنة : اؼبصدر

أما الباقي كاؼبقدر بػ  51.64 ملك أم ما يعادؿ 5471 ملك، حيث ًب اهبار  8851ما يبكن مبلحظتو من اعبدكؿ أعبله ىو أف ؾبموع األمبلؾ احملصية بلغ 
 . فهي غَت مؤجر فبا جعلها أكقاؼ دكف عوائد 48.36 ملك أم 4280

 .كما يبلحظ أف جل األكقاؼ غَت السائلة ُب اعبزائر يتم استثمارىا عن طريق االهبار فقط، دكف ؿباكلة استثمارىا عن طريق أساليب استثمارية أخرل
 كتشَت إٔب النقود اليت يكوف مصدرىا مداخيل العقارات الوقفية اؼبستأجرة، كـبتلف اؽببات اؼبوجهة إٔب اؼبؤسسة الوقفية، كعوائد األكقاؼ اؼبستغلة من : أمواؿ سائلة

 :طرؼ الناس، كقد بلغ القيمة اؼبالية ؽبذا النوع من األمبلؾ الوقفية كما ىو مبُت ُب اعبدكؿ اآلٌب
 اؼببلغ دج 31/12/2012األرصدة اػباصة باغبسايات إٔب غاية 

 542.496.194.01 حساب مركزم إيرادات
 986.159.94 حساب مركزم نفقات
 15.887.734.48 حساب ىبات كأضرحة

 . كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ:المصدر
 
 

 ضعف مشاركة الوقف في التنمية االقتصادية في الجزائر: ثالثا
 اؼبؤرخ ُب 91/10بالرغم من ؿباكلة السلطات اعبزائرية الرقي بقطاع الوقف من خبلؿ االىتماـ التشريعي الذم حضي بو الوقف ُب اعبزائر بعد صدكر قانوف 

 كالذم تبعو الكثَت من اؼبراسيم كالقرارات اليت كانت هتدؼ إٔب الرقي دبكانة الوقف ُب اعبزائر، إال أف االىتماـ باعبانب اإلدارم اؼبسَت ؽبذا القطاع ٓب يكن 27/04/1991
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حبجم االىتماـ باعبانب التشرعي، فإسناد تسيَت األمبلؾ الوقفية إٔب مكتب تابع ؼبصلحة االرشاد كالشؤكف الدينية كاألكقاؼ التابعة ؼبديرية الشؤكف الدينية على مستول الوالية، 
أف يقـو باؼبهاـ اغبقيقية اليت هبب أف يناط ألنو من غَت اؼبمكن ؼبكتب مثل مكتب األكقاؼ . يدؿ عن غياب نية صادقة من طرؼ السلطات اعبزائرية لتحريك ىذا القطاع اؼبهم

سيكوف مشتتا بُت مشاكل كمشاغل اإلرشاد الديٍت، كأيضا باألمور اؼبتعلقة بالشعائر اؼبصلحة التابعة ؽبا ىذا اؼبكتب  رئيس باإلضافة إٔب أفهبا موضوع األكقاؼ ُب اعبزائر، 
الدينية، يضاؼ إٔب ذلك أف ُب كل مكتب من ىذه اؼبكاتب رئيس مكتب كمن يساعده ُب اؼبهاـ اؼبوكلة ؼبكتبو، كاليت ال تتوافق من حيث حجمها كأنبيتها مع اغبجم اؼبعطى لو 

 29.كمكتب
كال شك أف ىذا الواقع كاف لو األثر السليب على الدكر التنموم لقطاع الوقف ُب اعبزائر، إذ اكبصرت اىتمامات  ـبتلف اؼبصاّب اليت أككلت ؽبا مهمة إدارة الوقف ُب 
اؼبساجد كاؼبدارس القرآنية، أك  ُب االنتفاع ببعض األكقاؼ األخرل عن طريق اهبارىا دببالغ رمزية ال تعكس القيمة االقتصادية اغبقيقية ؽبا ُب ظل ؿبدكدية أساليب استثمار 

أما معظم األكقاؼ فبقيت مهملة، فمنها من تقادـ كتمكل كوبتاج إٔب مصاريف لًتميمو كمنها من تعرض إٔب االعتداء كالنهب ُب . األمبلؾ الوقفية اليت يتيحها القانوف ُب اعبزائر
 .ظل ضياع العديد من الوثائق الوقفية ُب عهد االستعمار الفرنسي فبا صعب من اسًتجاعها، ك منها ما ىو ؿبل نزاع بُت إدارة الوقف كجهات أخرل فبا صعب من استغبلؽبا
كإذا أضفنا إٔب العراقيل السابقة الذكر عوامل أخرل، كغياب الثقافة الوقفية لدل اجملتمع اعبزائرم، كضعف االدخار احمللي كنقص االعبلـ التعريفي بالوقف، كمركزية 

 . القررات، كضعف الرقابة، سنكوف قد حصرنا أىم العراقيل اليت حدت من الدكر االقتصادم للوقف ُب اعبزائر
 :خالصة

حاكلنا من خبلؿ ىذه الورقة البحثية استنباط أىم آثار استغبلؿ الوقف على التنمية االقتصادية، كمن ًب معرفة مدل قدرة ىذا القطاع على اؼبساعدة ُب دفع عجلة التنمية 
 :كقد خلصت دراستنا إٔب ؾبموعة من النتائج يبكن حصر أنبها ُب اآلٌب. احمللية، كُب األخَت حاكلنا تقدًن تقييم للدكر االقتصادم للوقف ُب اعبزائر

 .إْب..ينتفع بو كاألراضي كاؼبباين كاآلالت-  أك طويل البقاء–الوقف مصدر سبويلي ىاـ لتميزه بالديبومة كاالستمرارية، فاألصل أف يقع الوقف على ماؿ باؽ  -

 إنتاج اؼبنافع كاػبَتات كاإليرادات ،هبدؼأصوؿ رأظبالية ُب اجملتمعحبسها ُب شكل مواؿ عن االستهبلؾ اآلين كالؤل اقتطاعالوقف هبمع بُت االدخار كاالستثمار، ألنو يبثل -
 .مستقببلاليت تستهلك 

كيعٌت ذلك ضماف كفاءة توزيع اؼبوارد اؼبتاحة حبيث ال تضمن آلية عمل الوقف ربويل جزء من فبتلكات األغنياء ليستفيد منها أك من إيراداهتا الفئة احملركمة من اجملتمع،  -
 . فئة بعينها فبا يعٌت تضييق الفركؽ بُت الطبقاتميدأتًتكز الثركة َب 

أليدم العاملة، فالوقف ؿنتاجية إليسهم الوقف ُب ربسُت نوعية قوة العمل ُب اجملتمع ؼبا يوفره من فرص تعلم اؼبهن كاؼبهارات، فبا يرفع من الكفاءات اؼبهنية كالقدرات ا -
 .بعد تدريبهم كمنحهم حرفة تسمح ؽبم دبزاكلة نشاط معُتفراد أليؤمن كظائف للعديد من ا

 كتنميتها من خبلؿ الوقف على الطرؽ كاآلبار كاعبسور كؿبطات ساسيةُب تكوين البنية األيساىم حاجات اجملتمع كمتطلباتو اؼبلحة، بل بعض د يبكن عن طريق الوقف س -
 .ؼبتعددةفف كثَتان من الضغوط اليت يبكن أف تقع على الدكلة لتمويل ىذه اػبدمات ا، كاؼبدارس كاؼبستشفيات فبا يخاؼبياه كغَتىا

يشرؼ عليو موظف برتبة  ىذه اؼبصلحة اليت تضم مكتبا األكقاؼ، ك إلرشاد كالشعائر الدينيةًب اسناد اؼبهاـ اؼبتعلقة بالوقف على اؼبستول احمللي ُب اعبزائر إٔب مصلحة ا -
 . تقع ربت مسؤكلية إدارة األمبلؾ الوقفية على مستول الواليةككيل أكقاؼ

يبلحظ أف معظم األكقاؼ ُب اعبزائر عبارة عن عقارات يتم استثمارىا عن طريق االهبار دببالغ رمزية، دكف ؿباكلة استثمارىا عن طريق أساليب استثمارية أخرل بسبب  -
 . ؿبدكدية أساليب استثمار األمبلؾ الوقفية اليت يتيحها القانوف ُب اعبزائر

بقيت الكثَت من العقارات اؼبوقوفة ُب اعبزائر دكف استغبلؿ لعدة سنوات فبا عرضها للتقادـ كالتمكل، كما تعرضت الكثَت منها إٔب االعتداء كالنهب ُب ظل ضياع العديد  -
 .من الوثائق الوقفية ُب عهد االستعمار الفرنسي فبا صعب من اسًتجاعها، ك منها ما ىو ؿبل نزاع بُت إدارة الوقف كجهات أخرل فبا صعب من استغبلؽبا

غياب الثقافة الوقفية لدل اجملتمع اعبزائرم، ضعف االدخار احمللي، نقص االعبلـ : ساعدت عدة عوامل أخرل على عدـ استفادة اعبزائر من القطاع الوقفي، منها -
 . التعريفي بالوقف، مركزية القررات، ضعف الرقابة

هبب على السلطات اعبزائرية العمل على ذباكز العقبات اليت حدت من الدكر التنموم للوقف،  كلعل أىم خطوة هبب أف تقـو هبا اعبزائر ُب ىذا الصدد، ىي إنشاء ىيئة  -
كطنية للوقف، سبثلها فركع على مستول الواليات، تكوف مسَتة من طرؼ طاقم مؤىل يقـو بإحياء سنة الوقف، عن طريق نشر الوعي الوقفي بُت الناس، كالعمل على 

 .  استغبلؿ كل األمواؿ الوقفية عن طريق تنويع طرؽ استثمارىا
 :قائمة المراجع

 . دكف سنة نشر، دار احياء الًتاث العريب، بَتكت،لساف العربابن منظور،  .1

                                                           
 . مرجع سابقإدارة الوقف في القانوف الجزائري،فارس مسدكر، 29
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انًغرٕٖ انثمافٙ نهًُرخة انثهذ٘ ٔأثشِ ػهٗ انرًُٛح انًحهٛح 
تٕعاق فرٛحح / يهٛاَٙ طهٛححانذكرٕسج / األعرارج 

تًؼٓذ ػهٕو ٔ ذمُٛاخ " ب " أعرارج تجايؼح انًغٛهحأعرار يحاضش 

 انُشاطاخ انثذَٛح ٔ انشٚاضٛح  

تجايؼح يحًذ تٕضٛاف تانًغٛهح 

يعتبر المنتخبكف البمديكف األداة التنفيذية في مجاؿ التسيير اإلدارم بالبمدية ككؿ مياديف التنمية كاألمكر المرتبطة بالقضايا المحمية كيفما كانت طبيعتيا : ممخص المداخمة 
 .، كمف ىنا تتجمي أىمية دكرىـ كمياميـ كمنتخبيف بمدييف 

فتطكر البمدية يبقي رىينا بمدم تكفرىا عمى رأسماؿ بشرم كبمدم كصكؿ الكفاءات المؤىمة لممجالس البمدية لدييا ، المؤىبلت العممية كاإلدارية البلزمة تسيؿ عمييا 
 .ممارسة اختصاصاتيا ككظائفيا كىك ما يعني تجسيد تنمية محمية مستدامة 

لكف بالجزائر اليـك تعرؼ البمديات عجز كضعؼ في كؿ المجاالت ، كرغـ أف الدكلة تبذؿ كؿ ما في كسعيا مف خبلؿ القكانيف المرتبطة بالتسيير المحمي ، كأيضا 
كفرت المكارد المالية الضخمة ، لكنيا عجزت عف النيكض البمديات ، كالسبب كحيد لؤلسؼ ىك تتعمد الدكلة تفادم مناقشتو أك تعديمو ، أسكة بعدة دكؿ عربية كغربية ، 

 . كىك االستثمار في المكارد البشرية البمدية مف خبلؿ كضع شركط تضمف كصكؿ الكفاءات المؤىمة لمنيكض بالبمدية كتحقيؽ التنمية 
 التنمية البشرية ،المستكل الثقافي ، قانكف البمدية ، التسيير المحمي ، التنمية المستدامة ، المنتخب البمدم:الكممات الدالة

Résumé  de l’intervention 

Les  élus municipaux sont considérés comme l’outil  exécutif dans le domaine de la gestion administrative de la commune et de tous les 

domaines du développement et des questions liées aux enjeux locaux quelque soit leur nature, et d'ici reflète l'importance de leur rôle et leurs 

fonctions en tant qu’élus municipaux. 

L’évolution de la commune reste dépendante en proportion  de sa disponibilité d’un capital humain et en proportion de l'arrivée des 

aptitudes qualifiées des assemblées communales, les qualifications administratives et scientifiques nécessaires facilitent  à la commune  

l'exercice de ses spécialisations et ses  fonctions et qui veut dire la concrétisation d’un développement  local durable. 

Mais actuellement en Algérie,  les communes connaissent un   déficit  et un ralentissement dans tous les domaines, Malgré que l'Etat fait 

tout son possible à travers des lois liées à la gestion locale, et a également fourni des ressources financières massives, mais il a échoué à 

l'avancement des communes, et malheureusement, la seule raison que l’état se prémédite de débattre ou de modifier, comme plusieurs pays 

arabes et occidentaux, c’est  l’investissement dans  les ressources humaines  municipales à travers par l’élaboration de conditions assurant  

l'arrivée des aptitudes qualifiés pour l'avancement de la commune  et la réalisation du développement. 

Mots clés: l’élu municipal, le développement durable, le développement humain, le niveau culturel, la loi communale, la gestion locale 

 : مقدمة 
التنميةىيارتقاءالمجتمعكاالنتقالبيمنالكضعالثابتإلىكضعأعمىكأفضؿ ، كماتصئللييمنحسناستغبلاللطاقاتالتيتتكٌفرلدييا ، 

. كالمكجكدةكالكامنةكتكظيفيالؤلفضؿ
ذا أردنا تعريفيا اصطبلحان فنقصد  أما إذا أردنا تعريؼ التنميةلغةفنقصد بياالنمككارتفاعالشيءمنمكانيإلىمكانآخر كا 

 .بياتحقيقزيادةسريعةتراكمٌيةكدائمةعبرفترةمنالزمنفياإلنتاجكالخدماتنتيجةاستخدامالجيكدالعممٌيةلتنظيماألنشطةالمشتركةالحككمٌيةكالشعبية 
" فتعرفالتنميةبأٌنيا  1956 أما ىيئةاألممالمتحدةعاـ

العممياتالتيبمقتضاىاتيكٌجيالجيكدلكمٍّمناألىاليكالحككمةبتحسيناألحكاالالقتصادٌيةكاالجتماعيةكالثقافيةفيالمجتمعاتالمحمٌية ، 
. لمساعدتياعمىاالندماجفيحياةاألممكاإلسيامفيتقٌدميابأفضممايمكف

. ك تأخذ التنمية عدة أشكاؿ كأىميا التنميةالبشرٌيةلئلنسانكباإلنساف ، لئلنسانمنفسيالفاعمةكمعارفيالمتغٌيرةكالمتجددةكقدراتيالماىرة ، كعقميالذكيكالفطف
 كاالستثمار في المنتخب البمدم ، خاصة كأنو حيف نصؿ لتنمية حقيقية – التنمية البمدية –ك مف ىنا يظير االرتباط بيف فكرة تحقيؽ التنمية المحمية 

 .في كؿ الجكانب نككف قد خطكنا خطكة عمبلقة لترقية العمؿ المحمي لممنتخبيف البمديف 
كما أننا حيف نستثمر في المنتخب البمدم مف خبلؿ تفعيؿ التنمية البشرية نككف قد كضعنا أحد أىـ أسس التنمية الشاممة كالمستدامة ، ألف البمدية 

 .أكيد أنيا سكؼ تكاجو مشاكؿ كبيرة مما يجعميا تتخمؼ عف الركب كسكؼ تفتقد لمتنمية ... التي يسيرىا منتخبيف ليسكا في المستكل ال عمميا كال ثقافيا ك
  سابقا تتضح لنا معالـ اإلشكالية الخاصة بيذه الكرقة البحثية كىي حكؿ فكرة المذككركمف خبلؿ التعريؼ بالمكضكع : إشكالية الورقة البحثية 

لذا تتبادر في ذىني العديد مف التساؤالت التي سكؼ أحاكؿ مف خبلليا التأثير المتبادؿ بيف المستكم الثقافي كالعممي لممنتخب البمدم كالتنمية المحمية ، 
بعبارة أخرل ؟ كاممية بين المستوي الثقافي والعممي لممنتخب البمدي والتنمية المحمية تتنشأ عالقة كيف يمكن أن : الكصكؿ لتكضيح إشكالية بحثي كىى
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ىل تحقيق التنمية المحمية يبدأ باالستثمار في المنتخب ؟ ىناك عالقة تربط بين المستوي الثقافي والعممي لممنتخب البمدي والتنمية المحمية ىل 
 .البمدي؟
  بما أف ىذه الكرقة البحثية تعتمد عمى القكانيف كالنصكص التنظيمية ، فقد رأيت أف المنيج المبلئـ لمبحث ىك المنيج : المنيج المتبع في التحميل

 ، كىذا كمو لتعميؽ فيـ المكضكع ، لممنتخب البمدم كالتنمية المحميةالتحميمي ، المتمثؿ في تحميؿ القكانيف كالنصكص القانكنية المتعمقة بالنظاـ القانكني 
 .حيثطبيعةالمكضكعبمايكتسييمنإشكاالتعديدة كمعقدةكعالقة ، يفرض عميناأنيككف منيجدراستناتحميميا 

كما سكؼ نستخدـ كؿ مف المنيج الكصفي  في كصؼ النتائج المتكصؿ إلييا ، ك أيضا المنيجاالستدالليأكاالستنباطيكفيينحاكؿ الربط 
 .بينالمقدماتكالنتائج،المتكصؿ إلييا 

 . المتعمقة بالمكضكع فمفكاىذاالمكضكعكفقالمؽكستتمدراسة
كألننا سنقـك بيف الحيف كاآلخر بالتطرؽ لؤلنظمة المقارنة األخرل ، ىذىالدراسةتتبنىفيمكاضعمنياالمنيجالمقارف ، لمالو 

. منفكائدفيبيانبعضماتبناىالمشرعالجزائريمنأحكامفييذاالمجاؿ حيث سنستخدمو كمما دعت الحاجة لذلؾ 
  منيجية الدراسة : 

في مبحث آخر نكضح فيو ك ، شروط انتخاب المنتخب البمدي وصالحياتوؽ في تطر عدة مباحث ، نخصص األكؿ منيا لؿدرسيذاالمكضكعفيفس
تتصؿ باإلشكالية كتحميؿ المكضكع ، أتبعتيا التي فييا أىـ النتائج برز كممخصممبحث أكخاتمةستككفالتنمية بالمنتخب البمدم ، العبلقة التكاممية التي تربط 

. تسيير البمدية بعدة تكصيات أرجكا أف تجد ليا طريقا لمتجسيد في المستقبؿ ، لتطكير 
 ك ىذا كمو ضمف الخطة التالية 

 . شروط انتخاب المنتخب البمدي وصالحياتو : المبحث األول 
 .شروط انتخاب المنتخب البمدي : المطمب األول 
 .صالحيات المنتخب أداة لتحقيق التنمية: المطمب الثاني 
 .عالقة المستوى التعميمي لممنتخبين البمديين بالتنمية : المبحث الثاني 
 . انعكاس وصول األشخاص ال يتمتعون بالكفاءة لممجالس البمدية عمـــى التنمية محميا : المطمب األول

 .أثر التنمية عمى ترقية مستوى المنتخبين البمديين : المطمب الثاني 
 شروط انتخاب المنتخب البمدي وصالحياتو: المبحث األول 

بالنظر لما تكتسيو عضكية المنتخب البمدم مف أىمية كاألثر الذم يحدثو عمى مستكم البمدية مف خبلؿ التسيير كممارسة صبلحياتو المرتبطة 
بالتنمية عمى مستكل البمدية ، ليذا قبؿ التفصيؿ في األثر الذم يحدثو المنتخب المحمي سكؼ نستعرض كيفية كصكؿ ىذا المنتخب لمعضكية كنتناكؿ أيضا 

 . أىـ الصبلحيات التي يمارسيا المرتبطة بالتنمية محميا ، كىذا ضمف المطمبيف التالييف
 .شروط انتخاب المنتخب البمدي : المطمب األول 

 ىذا مف أجؿ تكريسالديمقراطية ، خاصة مع تأكيد المشرع الجزائرم عمى أسمكب االنتخاب ،ك1يتـ تشكيؿ المجالس الشعبية البمدية عنطريقاالنتخاب 
تطرقمشركطاالنتخاب اؿمجمسمنتخب ، دكفكنصعمىأٌف المجمس الشعبي البمدم ق باؿاكتفى البمدية الحالي قانكف ، إال أف 2كتكريسو دستكريا كقانكنيا 
جراءاتالعممية االنتخابية  مما يحيمنا إلى قانكف االنتخابات  "االنتخابيلنظاـ  ا" الذيف خصص لو باب كامؿ بمسمى24-67قانكف ما ذىب إليو ،عكس 3كا 

 .لمبحث عف كيفية تشكيؿ تمؾ المجالس 

                                                           
1

"  ليذه الفكرة مف خبلؿ قكلو Benoiال يمكف تحقيؽ الديمقراطية إال مف خبلؿ أسمكب اإلنتخاب كذلؾ لئلرتباط الكثيؽ بيف فكرتي الآلمركزية كالديمكقراطية ، فأشار األستاذ الفقيو : 
  : "الالمركزية ىي تطبيق الديموقراطية عمى اإلدارة

- F . Benoit : droit administratif français , 1968 , P 136 
 ، 2009/2010 ، الجزائر ، 01جامعة الجزائر كميةالحقكؽ ، العمكمية ، المؤسسات الدكلة كرسالة ماجستير فرع الجماعات المحمية بيف االستقبللية كالتبعية ، صالحي عبد الناصر ، : 2

 :المذكرة منشكرة عمى الرابط التالي ، 39ص 
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/11024/1/SALHI_ABDENACEUR.PDF.pdf 

 .71 ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، ص 2010 ، مارس 05 ، العدد فكرـجمة اؿ ، ـالرقابة عمى العممية االنتخابيةمزياني فريدة ، : 3

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/11024/1/SALHI_ABDENACEUR.PDF.pdf
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 ، 01-12القانكف العضكم رقـ بالجزائر يجب تكافر الشركط التالية في المترشح كىي تمؾ المنصكص عمييا بالمجمس البمدم بعضكية اؿكالكتساب 
 األكلكيةأليفئةمنفئاتالمجتمععمى األخرل ، تطبيقا لممبدأ قانكف االنتخابميعطقانكنالبمدية كال فؿ ، البمديةلكؿ مكاطف الحؽ في الترشح لعضكية المجالس ؼ

 كىكعكس ماسادفي المرحمةاالشتراكية ، حيثكانتاألكلكيةمعترؼ بيارسميالفئةالعماؿ كالفبلحيف "مبدأالمساواةبينالمواطنينفيتقمدالميامفيالدولة " الدستكرم
لقسمة عممية حيث كاف يعيد ؿ ، "تتكون األغمبية ضمن المجالس الشعبية المنتخبةمن العمال والفالحين "... عمى 1976 مف دستكر 08نصت المادة ؼ

ترشيح األعضاء المتمتعيف بالشركط السياسية كاإليديكلكجية المطمكبة مف نزاىة ككفاءة كالتزاـ ، باعتبارىا الممثؿ الشرعي لحزب جبية التحرير الكطني كىك 
يتنافى ،يجب أن تتوفر في ممثمي الشعب مقاييس الكفاءة والنزاىة وااللتزام " عمى 1976 مف دستكر 09المادة  ، فنصت الحزب الحاكـ محميا ككطنيا

 ."تمثيل الشعب مع الثراء أو امتالك مصالح مالية 
 ، 4فإرادة المشرع كاضحة في إيجاد سمطة محمية منتخبة مف قبؿ أفراد المنطقة كتككف في نفس الكقت مف أفراد المنطقة 

 .سمبية تنقسـ إلى قسميف شركط إيجابية كأخرل البمديالتيكينعكسمبدأالمساكاةفيالشركط الكاجب تكافرىا في الميرشَّح لعضكية المجمس الشعبي 
  تنقسـ البمدية ، كىي بمناسبةالترشحبلنتخابات المجالس 5 10-16 مف قانكف االنتخابات 79 عدة مكاد منيا المادةانظمتوىذه الشركط :اإليجابيةالشروط

 : نكردىا فيما يميإلى شركط مكضكعية كأخرل شكمية
 23بمكغ فيو حيث يشترط  ، 6ىي تمؾ الشركط المرتبطة بشخص المنتخب:  لعضوية المجمس الشعبي البمديالشروطالموضوعيةلمترشح-أ 

صراحةفيالتشريع ، كىيشركطالناخب تـ النص عمييا  ، ىذا باإلضافة لعدة شركط يجبتكفرىا07-97 سنة في ظؿ القانكف 25 ، كانت االقتراعسنةكاممةيـك
كأف يككف متمتعا بالحقكقالكطنية  ، 7 سنكات كاممة 05فيجب أف يككنالمترشحناخباكأنيككنجزائريالجنسية ، سكاءكانتجنسيتيأصميةأك مضى عمى اكتسابو ليا 

. (المدنية كالسياسية )
 .محككما عميو بحكـ نيائي بسبب تيديد النظاـ العاـ كاإلخبلؿ بو

 لعضكية المجمس الشعبي البمدم شرط لمترشح المطمكبةمف الشركط :  لعضوية المجمس الشعبي البمدي الشروطالشكميةلمترشح- ب 
 انتخابية تقديمممفترشحيضمنقائمةالميرشحالخدمةالكطنية ، كىك شرطضركريممتحققمنمصداقيةالمرشح ، كما يجب عمى اتجاهتسكيةالكضعية

 . مف قانكف االنتخابات71مف عددالمقاعدالمطمكبشغمياطبقا لممادة % 30تتضمنعدديساكيعددالمقاعدالمطمكبشغمياكعددامنالمستخمفينبليقمعف 
 االنتخابيةمف ناخبي الدائرة %  04ك في حالة لـ تكف قائمة الترشح تحت رعاية حزب أك عدة أحزابسياسية ينبغي أف تدعـ عمى األقؿ بتكقيع 

ال تعرض لمعقكبات  ، ناخب1000 ناخبا كأال يزيد عف 150عمى أال يقؿ ىذا العدد عف  ، 8المعنية  كال يمكف ألم ناخب أف يكقع عمى أكثر منقائمة ، كا 
ينتميانإلىنفس العائمة ، اثنيف مف قانكف االنتخابات ، باإلضافة لعدمالتسجيؿ فينفسقائمةالترشحؤلكثرمنمترشحيف73المحددة في المادة 

 ال تتحكؿ ىذه المجالس إلى مجالس عائمية ، كما قد ينجر عميو كي مف قانكف االنتخابات ، كىذا 77سكاءبالقرابةأكالمصاىرةحتىالدرجةالثانية حسب المادة 
. مف احتماؿ سيطرة ركح العائمة كركابط القرابة عمى أعماؿ المجمس

 9 لبلنتخابالقابميةالمرشح لعضكية المجمس الشعبي البمدم ، كتتمثؿ في حالة عدـ ىا بتكفرعدـ الحاالت التي ينبغي  ككىي الشركط: الشروط السمبية 
  . دكف التطرؽ ليما في قانكف البمديةالحالي مف قانكف الكالية 44كرد ذكرىما بالمادة  ، 10كحالة التنافي

                                                                                                                                                                                                                  
3: Nasser Lebed,L'exercice de la tutelle sur les communes de la Daira d'Oued-Zenati , Mémoire de Magistère , Faculté de droit , Université 

,D'Alger Années 1993, P 26-27. 

- Abdelhamid si Afifi,le principe de la décentralisation moyens de mise en oeuvre et poids des traditions locales Mémoire de 

magister,institut des sciences politique Alger 1982..P159 
 ." لكي تككف السمطة محمية يجب أف تككف مختارة مف ىذا الكسط كأف تككف مف سكاف ىذا الكسط " de Laubadéreيقكؿ الفقيو : 4

- André De Laubadére:Traité de droit administratif , libraire générale de droit et de jurisprudence , 8 éme édition , Paris ,1980 , P 94 . 
  (. 50/16ج .ج.ر.ج) المتعمؽ بنظاـ االنتخابات 25/08/2016 المؤرخ في 10-16القانكف العضكم : 5
 .145،ص 2013 ، دار العمـك ، الجزائر ، -النشاط اإلداري  ، التنظيم اإلداري- القانون اإلداري بعمي محمد الصغير ، :6
 (.105/70ج رقـ .ج.ر.ج)المعدؿ كالمتمـ تضمف قانكف الجنسية الجزائرم م 15/12/1970 مؤرخ في86-70 مف أمر رقـ13 إلى 06المكاد مف :7
ج .رج.ج )يتعمؽ باستمارة اكتتاب التكقيعات في صالح قكائـ المترشحيف األحرار النتخاب أعضاء المجالس الشعبية البمدية كالكالئية 08/07/2002 مؤرخ في233-02 مرسـك تنفيذم رقـ :8

47/02) . 
خبلؿ ممارستيا لكظيفتيا كلمدة سنة بعد التكقؼ عف لبلنتخاب قابمة اؿ تـ ذكر الطكائفغير 10-16نتخابات  مف قانكف اال83 ك81حسب المادتيف  ، كمنع مؤقتم ق: لالنتخابعدمالقابمية: 9

 المجمس كعضةك المفتش العاـ لمكالية ، ك  لمكالماـ العة األميفكرؤساء الدائرم ك الكالي المنتدب العمؿ ، في دائرة االختصاص حيث يمارسكف أك سبؽ ليـ أف مارسكا فييا كظائفيـ كىمالكؿ
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 لممترشح لممجالس البمدية 11إذف مف خبلؿ التطرؽ لشركط الترشح بالمجالس البمدية نجد أف المشرع لـ يتطرؽ لعنصر المستكل الدراسي أك الثقافي 
 .كىك خطأ كبير يرتكبو المشرع الجزائرم في حؽ المجالس البمدية كفي حؽ الشعب الجزائرم ككؿ 

 ىك عذر مقبكؿ لعدـ تكافر الكفاءات الجزائرية المتعممة كالمثقفة ذلؾ 1967فإف كاف عذر عدـ إدراج شرط المستكم العممي كثقافي في قانكف 
ف كنا نقبؿ عذره عمى مضض في قانكف   ككنو قانكف جاء نتيجة أكضاع سياسية كاجتماعية استثنائية مرت 1990الكقت لككف الجزائر حديثة االستقبلؿ ، كا 

 .بيا الببلد آنذاؾ
 كالمتخرجكف مف الجامعات الجزائرية كؿ سنة باآلالؼ ، ىنا % 70لكف اليـك الجزائر تتمتع بمكارد بشرية كبيرة كالطبقة المتعممة يمكف أف تتجاكز 

 أك قانكف اإلنتخابات لسنة 2012 كأيضا لـ يضمنو في قانكف االنتخابات لسنة 2011المشرع أخطأ حيف لـ يدخؿ ىذا الشرط ضمف قانكف البمدية لسنة 
 ، كلسنا ندرم كيؼ تطالب السمطات العميا بالببلد مف المجالس المحمية خاصة البمدية منيا أف تحقؽ التنمية كترفع مف مستكم تمؾ البمديات كىي لـ 2016

تضمف كصكؿ الكفاءات لمكانيا الصحيح فكيؼ ننتظر مف بمدية أف تخمؽ مكارد محمية كالمنتخبيف المحمييف بيا تـ اختيارىـ بناءا عمى العركشية أك 
 .حسابات خاصة كليس عمى أساس الكفاءة 

 دكؿ عربية تشترط عمى األقؿ حد أدني بؿ أف المشرع الجزائرم لـ يحذكا عمى األقؿ حذكا عدة دكؿ عربية كليس الدكؿ الغربية ، حيث ىناؾ عدة
 : مف مستكل التعميـ كمثالو نذكر 

 . يشترط ضمف شركطالترشحمممجمسالبمدم البحريني أنيجيدالمغةالعربيةقراءةككتابة : في البحرين .1
 . يشترط ضمف شركطالترشحمممجمسالبمدم بالسعكدية أاليقممؤىميالتعميميعنالثانكيةالعامةأكمايعادليا : في السعودية .2
. يشترط ضمف شركطالترشحمممجمسالبمدم بقطر أنيجيدالقراءةكالكتابة : في قطـــر .3
 .يشترط ضمف شركطالترشحممنصب رئيس المجمس الشعبي البمدم بمبناف أف يككف ذا مستكل تعميـ جامعي  : في لبنــان .4

 .صالحيات المنتخب أداة لتحقيق التنمية: المطمب الثاني 
إف تطكر البمدية كتحقيؽ التنمية الشاممة بيا يرتبط بمدم كعي المنتخبيف البمدييف كنشاطيـ كقدرتيـ عمى تحقيؽ المشاريع محميا كبمدم استعابيـ 

 االستثمارصبلحياتسكاء في المجاؿ المالي أك ترقية لبرامج السياسة العامة المنتيجة مف طرؼ الدكلة ، خاصة أف المشرع منح تمؾ المجالس عدة 
 كبير بالعقار نظرا لدكره في تحقيؽ التنمية المحمية ، كيمكف ليا التداكؿ في المكاضيع التي بمدية اىتماـ ، كما نجد لؿةالتييئة كالتعمير أك البيئ12المحمي

. 13االقتصادم تطكر المجاؿ 

                                                                                                                                                                                                                  
الترشح في ستطيعكف المـ ، ألنوةلبمدم مستخدمك اف العاـ ماألـكأميف خزينة البمدية ك المراقب المالي لمبمدية ك مكظؼ أسبلؾ األمف كأفراد الجيش الكطني الشعبي م كضاالؽةكالتنفيذم لمكالم

 . مف قانكف االنتخابات 81 المادة الدائرةالتييمارسكنفيياكظائفيمإالبعدمركرسنةمنتقديـ استقالتيـ ، كمايمكنيـ الترشحخارجالدائرةالتييمارسكنفيياكظائفيممباشرةبعدتقديماستقالتيممف مناصبيـ
 .148 ، ص المرجع السابؽ ، القانون اإلداريبعمي محمد الصغير ،  -
 ، ص 2012ج ، الجزائر ، .ـ. الجزء األكؿ ، د ، -دراسة مقارنة لكؿ مف الجزائر كمصر كفرنسا كبعض األنظمة األخرل - بركات محمد ، النظاـ القانكني لعضك البرلماف  -

74. 
 .مالمجمسالشعبي البمديالذم تعترييحالةمنحاالتالتناؼ بكمعضكإقالة فكرا يتـ بعداإلعبلنعننتائجاالقتراع حيث الحالة قتظير ىذ: حالة التنافي: 10
ج رقـ .ج.ر.ج)االنتخاباتتضمف قانكف م 25/10/1980 مؤرخ في 08-80  رقـ مف قانكف79ك77 كالمادتيف07-97 األمر عكسحاالتالتنافيالحاليمـ يذكر قانكناالنتخابات نشير ىنا أف ك

تضمف قانكف م 07-97 مف أمر رقـ4/2تنص المادة حيث  ، كتتمثؿ في عدمجكاز الجمعبينالعضكيةفيأكثرمنمجمسشعبي 07-97 مف األمر04إاٌلأنييمكناستخبلصيامنالمادة،  (44/80
 كما تتنافيصفةالعضكيةفيمجمس األمةمع ، "غيرأنييجكزلمنتخبفيمجمسشعبيأنيترشحممقعدفيمجمسشعبيآخركفيحالةانتخابييعتبرمستقيبلكجكبامف المجمس الشعبي األصمي " االنتخابات 

كؿ مف  المحدد لحاالت التنافي مع العيدة البرلمانية 02-12عضكل قانكف اؿاؿ مف 03مارسةأيعيدةانتخابيةفيمجمسشعبي منتخب ، كالمقصكد بالمجمس الشعبي المنتخب حسب نص المادة ـ
 .(01/12ج رقـ .ج.ر.ج)حاالت التنافي مع العيدة البرلمانية ؿحدد م 12/01/2012 مؤرخ في02-12قانكف عضكم رقـ-كأيضا الكالئي  البمدم يف الشعبييفالمجمس

الثقافة ىي حركة الشمكلية االجتماعية بصفتيا تبحث عف "  بقكلو 1974 مارس 30-25 لممعيد الدكلي لعمـ االجتماع المنعقد بالجزائر ما بيف 24عرؼ جاؾ بيرؾ الثقافة في الممتقي : 11
 ".تغيير كتطرح أسئمة عف معانييا 

- J.C.VATIN , Question Culturelle et Question à la culture , in A.A.N , 1973 , p 04 . 
. 53 ، ص 2010 ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، أفريؿ06 ، العدد جمة اإلجتياد القضائي ، ـدور الجماعات المحمية في مجال اإلستثمار فريدة ، مزياني: 12
تاريخ اإلطبلع  ، 29 ، ص 2010جامعة محمد خيضر بسكرة ، أفريؿ  ، 06 ،العدد جمة اإلجتياد القضائيعزرم الزيف ، دكر الجماعات المحمية في مجاؿ التييئة كالتعمير ، ـ -

 . ، المقاؿ منشكر عمى الرابط التالي07/09/2014
- http: //univ-biskra.dz/fac/droit/images/revues/eg/eg6/rg6a3.pdf. 

http://univ-biskra.dz/fac/droit/images/revues/eg/eg6/rg6a3.pdf
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لممجمسالشعبيالبمديمجمكعةمنالصبلحيات ، منيامايتعمقباإلدارةكالتسيير ، أف نجد بالرجكع لقانكف البمدية الحالي ك
 .كمنيامايتعمقبالجانباالقتصاديكاالجتماعي كمجاالت مختمفة ، يقكمالمجمسمنخبللمداكالتيبممارسةعدةصبلحياتمسندةلو بمكجبالقانكنتمسعدةجكانبتتعمقبشؤكناإلقميـ

:  كأىميابمدييفنجد ىنا العديد مف االختصاصات الممنكحة لممنتخبيف اؿ: داريةالصالحيات اإل: أوال
تشكيؿ المجاف الدائمة لرئيس المجمس ق ، كانتخاب نكاب ليكتعييف مستخمؼ كمف أىميا انتخاب رئيس المجمس: المصادقة والتعيينمتعمقة باختصاصات : أ 

 . تغيير إسـ البمدية أك مقرىا الرئيسي ، كما يقكمكف باقتراحكاستخبلفيـ
 مراقبة ،كالرقابة عمى نشاط رئيس المجمس الشعبي  ك14االنضباطية نجد ىنا مف الصبلحيات فحص حاالت المنتخبيف : اختصاصات ذات طابع رقابي: ب 

. يةدؿبالمؤسسات المحمية التابعة لمبمدية سكاء الفركع اإلدارية المنشئة أك المرافؽ العامة اؿ
 : تتمثؤلىـ ىذه االختصاصات في التالي:  المحميالتسييرب المتعمقة بمدي المجمسالشعبيالصالحيات: ثانيا
 .17المصادقةعمىالحساباإلدارم ، ك16التصكيتعمىالميزانية  يقـك ب15باإلضافة إلى المداكالتالتيتسمحباالقتراض: الوظائفالمالية: أ 
 ككذا 19إدارةممتمكاتالبمدية ك18تكظيفمستخدميالبمدية نذكر منأىمالصبلحياتالتيتدخمضمنكظائفاإلدارةالعامةالتييمارسيا المجمس: وظائفاإلدارةالعامة:ب

 .21إنشاءالمرافقالعامةكالتعاكنبينالبمديات ك20المصادقةعمىالصفقاتالعمكمية
 تييئة كمنيا اؿ 10-11قانكنالبمدية ىا لولمجمسالشعبيالبمديصبلحيات ، أككؿيممؾ ا:يالمتعمقةبالتنمية المحميةلبمدصالحيات المجمسالشعبيا: ثالثا
 . ك نذكر أىمياالتنشيطاالقتصادم كاالجتماعيميذىاألخيرةكتعميراؿ
لمجالسالبمديةصبلحياتمتحسينالمحيطالمعيشيممسكاف ، فتعد  ؿ22: الصالحياتالمتعمقةبالتعمير واليياكل القاعدية والتجييز . أ

 PSD -24 –لمتنميةلبرامجالقطاعيةا كPCD-23-المحمية مخططياالتنمكيالقصيركالمتكسطكالطكيؿ المدل كمخطط البمدية لمتنمية 

                                                                                                                                                                                                                  
  .145 ، ص 2010 ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، أفريؿ06 ، العدد جمة اإلجتياد القضائي ، ـدور الجماعات المحمية في حماية البيئة ، محمد لمكسخ -
جامعة محمد خيضر بسكرة ،  ، 06 ، العدد جمة اإلجتياد القضائي ، ـ08-17مجال التدخالت االقتصادي لمجماعات المحمية عمى ضوء اإلصالحات األخيرة قانون أبكالس حميد ، : 13

  . كما يمييا43 ، ص 2010أفريؿ 
  .10-11 مف قانكف البمدية 45 ك42 ك40  ك26 المكاد: 14
 ، مقاؿ منشكر عمى 01/09/2014 ، تاريخ اإلطبلع 263ص  ، 04مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا ، العدد تشخيص نظام اإلدارة المحمية والمالية في الجزائر ، عكلمي بسمة ، : 15

:  الرابط التالي
- http: //www.univ-chlef.dz/RENAF/Articles_Renaf_N_04/article_11.pdf. 

رسالةماجستيرفيالعمكماالقتصادية  ، 2003 -1997دراسة حالة بمديات والية المدية لمفترة - الجباية المحمية ودورىا في تمويل ميزانية الجماعات المحمية برابحمحمد ، : 16
.  كما يمييا19 ، ص 2004/2005كميةالعمكماالقتصادية كعمكمالتسيير ، جامعةالجزائر ، 

- Muller Quoy (Isabelle),Le droit des assemblées locales ,L.G.D.J, Paris, 2001, p 125. 
 .110 ، ص 01،العدد جمة الفكر البرلماني  ، ـنظرات حول المالية العمومية المحميةمداخمة السيد عمي زياف محند كاعمر بعنكاف  -
 .15ص ، 2008/2009، - يكسؼ بف خدة -جامعةالجزائرحقكؽ ، فرع إدارة كمالية ، رسالةماجستيرفياؿ ، نفقات الجماعات المحميةبف دايخة سممى ، - 
17 :Cf. Muller –Quoy (I), op. Cit, pp137-138 
 ، رسالة ماجستير فرع المؤسسات السياسية كاإلدارية في الجزائر ، كميةالحقكؽ كالعمـك السياسية ، اإلخكة منتكرم االستقاللية المالية لممجموعات المحمية في الجزائرسييمة ، صالحي  -

 .21ص ،2008/2009بقسنطينة ، 
المؤسسات السياسية كاإلداريةفي الجزائر، :، رسالة ماجستير، فرع-المبدأوالتطبيق - أداةلمديمقراطية 90/08المجمس الشعبي البمدي في ظل قانون البمدية بكشامي نجبلء ، : 18

 . كما يمييا171، ص 2006/2007كميةالحقكقكالعمكمالسياسية، اإلخكة منتكرم بقسنطينة، 
 .171 ، ص 2010 ، أفريؿ 25، العدد جمة الفكر البرلماني  ، ـ في تطوير العالقة بين اإلدارة المحمية والقطاع الخاصاالمتيازدور عقد بكضياؼ عمار ، : 19

 .94 ، ص 2008 ، دار ىكمة ، الطبعة األكلى ، الجزائر شير التصرفات العقارية في القانون الجزائريمجيد خمفكني ، -  
 .94 ، الجزائر ، ص2009 ، الطبعة الخامسة ، دار ىكمة ، -العقار-الممكية والنظام العقاري في الجزائر عمار عمكل ، - 
 .68 ، ص 2013 ، مارس 31 ، العدد جمة الفكر البرلماني،ـمبادئ عممية إبرام الصفقات العمومية في الجزائرطاىرم خكيضر ، : 20
 . 110 ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، ص 05 ، العدد جمة اإلجتياد القضائي ، ـالنظام القانوني لمصفقات العمومية وآليات حمايتيا ، نسيغةفيصؿ  -

 ..41 ، ص 2011 ، دار القصبة لمنشر ، البمدية في مواجية تحدي التسيير واليندسة اإلقميميةعبد القادر خميؿ ، : 21
، - بف يكسؼ بف خدة -  ، مذكرة ماجستير في القانكف ، فرع قانكف األعماؿ ، كمية الحقكؽ ، جامعة الجزائر الرقابة اإلدارية في مجال التعمير والبناءشرايدم ياسميف ، : 22

 . كما يمييا17 ، ص 2007/2008

http://www.univ-chlef.dz/RENAF/Articles_Renaf_N_04/article_11.pdf
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. بالمحافظةعمى المكاقعاألثرية كالطبيعيةلقيمتياالتاريخية كالجماليةكحمايةالطابعالجمالي كالمعماريممبمدية ككمايقـك المجمس بحمايةتراثيالمعمارم
 التشغيؿكيقـك المجمسبالمبادرةبكئلجراءمنشأنيالتكفمبالفئاتاالجتماعيةالمحركمةفيمجاالتالصحة : لصالحياتالمتعمقةبالجانباالجتماعيا . ب

 .الخ،...السكنكالتعميـك
رخصقانكنالبمدية لممجالسالشعبيةالبمديةالقيامبكممبادرة تيدفمتطكير : الصالحياتالمتعمقةبالجانباالقتصادي . ت

 .األنشطةاالقتصاديةالمبرمجةضمنمخططاتياالتنمكية، كتشجيعالمتعاممكناالقتصاديكف كتييئة الظركفالمبلئمةلبلستثمار
 تسيرالبمديةبمساىمةالمصالحالتقنيةلمدكلةعمى ترقية الصحة كالنظافةالعمكمية 123حسب المادة : لنظافةوحفظالصحةوالطرقاتالبمديةباالصالحياتالمتعمقة . ث

. 
يعكدالسببفيذلؾ إلىمبدأاالختصاصالعامالذيتبناىالمشرع كتظمشكميةنظريةالتمارسياالمجالسالشعبية البمديةفعبل ، لكنيافياألخير رغمكثرةىذىالصبلحيات 

ىناؾ عدة عقبات تقؼ أماـ ممارسة المجالس مف جية ، حيث نتجعنيغمكضالصبلحياتممااستمزمصدكرتنظيماتتكضحكيفيةممارستيا ، لكنفيالكاقع 
كىكمايؤديإلىحدكثتداخمبينالصبلحيات كمنو بمدية ، إماأنتصدرىذىالتنظيماتدكنأنتتنازلفيياالسمطةالمركزيةفعبلعف االختصاصمممجالساؿالختصاصاتيا كىي 

 .أكاليصدرىذاالتنظيـ فتؤكاللصبلحيةلعدمالتطبيؽ ، فيانتظارالمكافقةالصريحةلمسمطةالمركزيةالبمديةجمكدالمجالس
لىقدرمناالستقبللتتطمعإليييذىاألخيرة خاصة في  ك منجيةثانيةيحتاجتجسيدىذىالصبلحياتعمىأرضالكاقعئلمكانيات ككسائممطالما افتقرتإليياالبمديات ، كا 

 .10-11 مف قانكف البمدية 04ظبللمادة 
ك مف جية ثالثة يمكف ربط فشؿ المجالس البمدية في تجسيد تمؾ الصبلحيات عمى أرض الكاقع ىك بالمنتخب البمدم في حد ذاتو فحيف ينتخب 
شخص لعضكية المجمس البمدم دكف أف يممؾ مستكل ثقافي أك عممي معيف فكيؼ يستطيع ابراـ الصفقات أك مناقشة الميزانية البمدية ككيؼ يتمكف مف 

 .تنمية بمديتو كىك ال يفقو في القانكف أك المجاالت المختمفة المرتبطة بالتنمية شيئا 
ىذا بالطبع ناتج عف كصكؿ مرشحي األحزاب المختمفة التي ال يستند ترشيحيا لقكائميا عمى اساس عممي كمعرفي بقدر ما يككف ترشيحاتيا نابعة 
مف تحقيؽ مصالحيا ككسب أكبر عدد مف المقاعد كبالتالي تدمج في قكائميا الشخص الذم يضمف أكبر عدد مف الناخبيف كالذم يممؾ األمكاؿ كىنا يصؿ 

 .الماؿ الفاسد لممجالس البمدية مما ينعكس ال محالة عمى تسيير تمؾ المجالس 
 .عالقة مستوى التعميمي لممنتخبين البمديين بالتنمية : المبحث الثاني 

عاني أعضاء المجالس الشعبية البمدية كباقي المكاطنيف مف نقص في التعميـ كالتككيف في األياـ األكلى لئلستقبلؿ كىذا نتيجة لسياسة التجييؿ التي 
 25فرضتيا السمطات االستعمارية عمى السكاف الجزائرييف ما عدا فئة قميمة مف أبناء المتعاكنيف معو أك بعض الذيف أكفدتيـ جبية التحرير لمتككيف بالخارج 

. 
 سنة مف اإلستقبلؿ مازاؿ ىناؾ عدد كبير مف المترشحيف إلى المجالس الشعبية البمدية يتصفكف بقمة التعميـ كالتككيف إلى حد األمية ، 54لكف بعد 

 .كضعؼ التصكر كالتخطيط مما أكقع كثير مف البمديات في مشاكؿ حادة إلى جانب ذلؾ نجد ضعؼ التككيف اإليديكلكجي 
كؿ ىذا يعد مشكؿ خطير ييدد تحقيؽ التنمية بالبمدية خاصة كأف السمطة الرسمية بالببلد لـ تعر ىذا الجانب اإلىتماـ اآلـز لحد اآلف ، عمى األقؿ 
تتدارؾ األمر بضركرة فرض تككيف ليؤالء المنتخبيف كحتي المنتخبيف ذكم المستكم العممي كالثقافي العالي ، ألف تككينيـ ليس ضمف مجاؿ البمدية كيمكف 

 .أال تككف لديو أدني فكرة عمى كيفية التسيير 
أثر كصكؿ األشخاص ال يتمتعكف بالكفاءة لممجالس البمدية كانعكاسو عمى التنمية ، باإلضافة لتفصيؿ أثر في المطمبيف التالييف سكؼ نحاكؿ تبياف 

 .التنمية عمى ترقية مستكل المنتخبيف البمدييف 
                                                                                                                                                                                                                  

العمكماالقتصاديةكالعمكمالتجارية كعمكمالتسيير ، كميةرسالة ماجستير ، قسمعمكمالتسيير ، ، - دراسةحالةواليةالمدية - دورالجماعاتاإلقميميةفيتفعياللتنمية المحميةفيالجزائر،كريميرقي ، : 23
 . 51 ، ص 2009/2010جامعةيحيفارسبالمدية ، 

، –تممساف –العمكمالسياسية، جامعةأبيبكربمقايد كالقانكف العاـ، كميةالحقكؽشيادةالماجستيرفي، -حالة البمديةدارسة - حمية تنمية المالدور الجماعات المحمية في  ، عثمانشكيحبف- 
 :الرسالة منشكرة عمى الرابط التالي .125، ص 2010/2011

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2840/3/chwiyah.pdf 
 .129المرجع السابؽ ، ص ، ..... حميةتنمية المالدور الجماعات المحمية في  ، شكيحبنعثماف: 24
-1962 الجزء األكؿ النخبة المحمية في ظؿ نظاـ الحزب الكاحد –سياسية لآلليات تشكيؿ الممثميف المحمييف – دراسة إجتماعية –بف خرؼ اهلل الطاىر ، النخبة المحمية في الجزائر : 25

  .247 ، ص 2011 ، دار تكسيج ، 1989

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2840/3/chwiyah.pdf
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 . انعكاس وصول األشخاص ال يتمتعون بالكفاءة لممجالس البمدية عمى التنمية محميا : المطمب األول
األمية تعني عدـ القدرة القراءة ك الكتابة ، لكف األميةالكظيفيةتتعدم 

مسألةالقراءةكالكتابةإلىتقنياتاالتصاالتكالمعمكماتيةكمنياالعجزعناستخدامالحاسبالشخصي ، العممعمىمعالجالكممات ، متصفحالكب ، تطبيقجداكلممتدة ، 
 .أكاستخدامالياتفالمحمكلبكفاءة كغيرىا مف استخداـ التكنكلكجيا الحديثة ، خاصة كأننا في زمف العكلمة الفكرية كالثقافية كاإلجتماعية 

كؿ ذلؾ يؤدم حتما إلي آثار سمبية عمى عممية التسيير كالتنمية بالبمدية ككؿ ، ليذا يمكننا القكؿ أف ضعؼ عممية التسيير أساسيا ىك كصكؿ 
أشخاص لممجالس البمدية ال يتمتعكف بمستكل ثقافي كعممي يؤىميـ لتسيير البمدية كالقياـ بالمياـ التي أككميـ المكاطنيف المحمييف لمقياـ بيا ، مما يكلد آثار 

 .سمبية كخيمة عمىاإلبداعكاالبتكاركحسناستثمارقدراتاألفػػراد 
 : كىنا سنختصر أىـ تمؾ اآلثار السمبية كالتي منيا 

بالتعمير كاليياكؿ القاعدية كما ذكرنا سابقا مف صبلحيات المنتخبيف البمديف تمؾ المتعمقة مثبل : ضعف المناقشة بالنسبة لممشاريع البمدية  -01
 فبل يستطيع المنتخب ىنا استيعاب طبيعة تمؾ المشاريع حيف تعرض عميو إلبداء رأيو ، فيضطر المنتخب إما إلى المصادقة عمييا كما كالتجييز

ما تقديـ نقد تعسفي ليس لو صمة بطبيعة المشركع ، ليس لشيء سكل ليضير لممنتخبيف اآلخريف أنو أدرل بالمصمحة  ىي دكف مناقشة ، كا 
 .العامة ، كأنو لديو خبرة كمعرفة كافة بو ، كقد يصؿ األمر لرفض المشركع برمتو تعسفا كحماقتا 

إف المشكؿ الذم تتخبط فيو اليـك معظـ بمديات الكطف ىك عجزىا عف خمؽ مكارد مالية جديدة : عدم القدرة عمى خمق مشاريع جالبة لمثروة  -02
لمبمدية كىذا ألف معظـ المنتخبيف حيف يبدؤكف في ممارسة مياميـ كممثميف لممكاطنيف المحمييف يصطدمكف يحجـ المسؤكليات الممقاة عمى عاتقيـ 

كيجدكف عالـ آخر مختمؼ عمى ما تعكدكا عميو ، فمثبل مف فبلح أك تاجر أك حرفي أك حتي بطاؿ إلى منتخب بمدم يصادؽ عمى مشاريع 
 .قيمتيا بالمبليير كفي مجاالت ليس لو أدنى فكرة عنيا 

ىذا الكاقع يخمؽ لو صدمة تجعمو حبيس ما يتمقاه مف أكامر كتكجييات مف منتخبيف أخريف أك مف رئيس المجمس الشعبي البمدم أك مف مكظفيف 
بمدييف ، فينتظر ما يؤمر بو كال يبادر بأفكار جديدة ، فيذا اإلنسحاب مف اتخاذ القرارات سكؼ يؤدم لرككد في العمؿ البمدم كبالتالي ينعكس ذلؾ عمى 

 .التنمية بالبمدية 

يجبعمىالناسأنيقرركامااليجبأنيفعمكه ، : "منشيكس/ يقكؿ أ: عدم القدرة عمى المبادرة باتخاذ القرارات المناسبة  -03
 . ، كىذا ىك ما يفتقده المنتخب غير الكؼء "حتىيصبحكاقادرينعمىأنيؤدكابحماسمايجبعمييمفعمو

إف انعكاس ضعؼ شخصية المنتخب التي تكلدت عف الصدمة التي تمقاىا بعد انتخابو تجعمو متردد أحيانا كمرتبؾ أحيانا أخرل ، ىذا االرتباؾ تكلد 
ف كانت صحيحة ، كيصبح مخرجو ىنا انتظار  نتيجة عدـ استيعابو لعممو كمنتخب بمدم ، فيجعمو ذلؾ يشعر بالخكؼ كعدـ الثقة بنفسو كأفكاره حتى كا 

 .أكامر السمطة الكصية 

ىذا االرتباط الذم يحدث بيف المنتخب البمدم كالسمطة الكصية سكؼ يقضي عمى اليدؼ األساسي مف ايجاد الجماعات المحمية عامة كالبمدية 
 ، كما يقضي أيضا عمى أىـ المبادئ التي تقـك عمييا 27 مف أجؿ تكفؿ أحسف بمصالح المكاطنيف المحمية البلمركزيةالمرفقية كاإلقميمية كىك خمؽ 26خاصة 

 .البلمركزية كىي استقبللية تمؾ الجماعات المحمية عف السمطة المركزية 

قد يصؿ المنتخب البمدم إلى المجمس كبالنظر لحجـ ميامو كمنتخب التي ستثقؿ : انعكاس ضعف شخصية المنتخب عمى تحممو لممسؤولية  -04
كاىمو ، سينعكس ذلؾ عمى دكره كمنتخب مف خبلؿ تيربو مف مسؤكلياتو ، كىذا التيرب سكؼ يكلد لديو شخصية ىشة ضعيفة ليست بحجـ 

 .المسؤكلية الممقاة عمى عاتقو 

                                                           
-67  رقـأمر- 1967منذصدكرقانكنالبمديةاألكلسنة  ىذه الييئة أىميةالدكرالذييمكنأنتؤديو العمكمية مبكرالبمدية عمى مبدأ أساسي ىك أنيا الخمية األساسية لمدكلة ، كقدأدركتالسمطاتاتقـك : 26

 ، أيضا  فيعرفيا بأنيا الجماعة اإلقميمية األساسية كتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي08-90أما قانكف البمدية ، -  (06/67ج رقـ .ج.ر.ج ) 18/01/1967 مؤرخ في 24
البمديةىيالجماعةاإلقميميةالقاعديةلمدكلة أف عمى ، ( 37/11ج رقـ .ج.ر.ج ) 22/06/2011مؤرخ في  اؿ10-11رقـ  البمدية المادةاألكلىمف قانكفنصت 

 .لبمديةىيالقاعدةاإلقميميةلبلمركزية ، كمكانممارسةالمكاطنة ، كتشكئلطارمشاركةالمكاطنفيتسيير الشؤكنالعمكميةأف ا عمى 02المادةكنصت كتتمتعبالشخصيةالمعنكيةكالذمةالماليةالمستقمة ، 
27 :- jean michel de forges,droit administratif , presses universitaire de France , 6 ème édition, 2002 , Paris ,P 104. 

- André De Laubadére,Traité de droit administratif , libraire générale de droit et de jurisprudence ,8 éme édition , Paris ,1980 ,P  100 . 



التسيير المحلي بين إشكاليات التمويل وترشيد قرارات التنمية المحلية :الملتقى الوطني األوؿ حوؿ  
2016 نوفمبر 9-8يومي - البلديات نموذجا-  

66 
 

اف كصكؿ منتخب لممجمس الشعبي البمدم ال يتمتع بالكفاءة البلزمة ألداء عممو ، أك : انعكاس عدم الكفاءة والعروشية عمى تحممو لممسؤولية  -05
كصكلو عف طريؽ العركشية أك المحسكبية أك نتيجة عبلقات ككنيا داخؿ الحزب الذم رشحو لممنصب ، ىنا المنتخب تخمؽ لديو ىكة أك جدار 

 .يبعده عف ممارسة ميامو ، ىذا سيؤدم بو لبلبتعاد عف اداء دكره كمنتخب بمدم عمى حساب مصالحو الشخصية ككـ سيكمؼ ذلؾ البمدية 

إنالشخصاألمييكالشخصالذيبليستطيعالقراءةأكالكتابة ، : 28سؤء فيم القوانين المرتبطة بميامو تؤدي بو إلتخاذ قرارات خاطئة  -06
مبلئينا ،  بينماالشخصاألميكظيفيناتككنمدييمقدراتبسيطةمنالقراءةكالكتابةتمحىمعياأميتيكلكنبدرجةفقيرةقكاعديناأكا 

 بمعنىآخرفإنالبالغيناألميينكظيفينايككنكنغيرقادرينعمىالتعاممبكفاءةمعالمجتمعالحديثكاليستطيعكنالقيامبميامأساسيةكمؿءاستماراتفي العمؿ ، كتابةالطمبات
قراءةقانكف ماكفيممحتكاه ، قراءةتقرير أك محضر ، فيممعانياإلشاراتالمركرية ، البحثفيمعجمعنمعنىكممة ، ، 

 .كغيرىاممايتعرضميالشخصمنميامتفرضعمييمعرفةالقراءةأكالكتابةفيالحياةاليكميةالعادية أثناء ممارسة ميامو الكظيفية 
كيؼ يمكف ليذا الشخص قراءة القكانيف المرتبطة بنشاط البمدية ، فيك ىنا سيمجأ لمتخصص ليشرح لو القكانيف كقد ال يككف الشرح كافيا ، أك 

 .اعتماده عمى فيمو الخاص الذم قد يككف خاطئا 

 مف 170كبالمادة دكر المنتخب ىنا ىك حماية األمبلؾ البمدية كمداخيميا التي نص عمييا المشرع : عدم القدرة عمى حماية األمالك البمدية  -07
  .مداخيمممتمكات البمدية كعمى مداخيؿ أمبلكيا نص عمى 2011قانكف البمدية لسنة 

 كبلألمبلكالعامةالمنقكلةكغيرالمنقكلةكالتيتدربمدية يكضعتحتتصرفاؿحيث 
يراداتاألكراقالمالية عمييا  تقـك البمدية أرباحمشركعاتياأيضا ألسيمكالسنداتالمممككةليا ، ككادخبلكقيمةإيجارعقاراتياكفكائدىاالمكدعةبالمصارفأكالمقركضةلمغيركا 
 .تصرففيياكفقالمشركطالمحددةفيالقكانيفباؿ

 "منالدستكرعمىأف18 ، سكاءممكيةعمكميةأكخاصةكسكاءكانتأمكاالعقاريةأكمنقكلة ، كفييذانصتالمادةبمديةكمماتممكياؿك يقصد باألمبلؾ ىنا 
  "األمالكالوطنيةيحددىاالقانون ، وتتكونمناألمالكالعموميةوالخاصةالتيتممكياكممنالدولة ، والوالية ، والبمدية

 ، الكطنيةالمعدلكالمتمـؾ المتضمنقانكناألمبل30-90كجبالقانكفبـاقبةاستعمالياركماتمتحديدمككناتاألمبلكالكطنيةكالقكاعدالخاصةبتككينياكتسييرىاـك
 19 ك17المكاد نص  حسب فيشكمممكيةعمكميةأكخاصةالمحميةتشمبلألمبلكالكطنيةعمىمجمكعاألمبلككالحقكقالمنقكلةكالعقاريةالتيتحكزىاالدكلةكجماعاتياث حي
 .30-90مف القانكف  20ك

 ، كما 29 تمؾ اإليرادات التي تممكيا البمدية لذاتيا كتستقؿ باستقبلليا ، كىي مككنة مف األمبلؾ العقارية ككذا الصناعية كالتجارية فالمداخيؿ ىنا ىي
 .30لممكاطنينكيحصمكنعمىنفعمنياسكاءنفعاعاماأكخاصاة قدــمقاببللخدماتاؿبمدية داتالتيتشمممداخيبلألمبلكالتيتحصمعمييااؿرااإلمتعني تمؾ 

فسكء فيـ المنتخب البمدم لمقانكف يؤدم بو لعدـ القدرة عمى تكفير الحماية الكافية لؤلمبلؾ البمدية ، سكاء كاف ذلؾ مف خبلؿ التصكيت عمى 
 . الميزانية أك مف خبلؿ ابراـ الصفقات كالعقكد 

% 15 فقدأثبتتالدراساتأنالعامبللذىتمقىتعميميسنةكاحدة ، يكسبطكالحياتيبنسبة: انعكاس عدم الكفاءة عمى نقصاإلنتاجوالدخاللقوميوالفردي -08
 .زيادةعنزميمياألمي

فمنحيثآثارىاعمىنقصالكعيبمفيكميالشامؿ ، مايجعبللمنتخبجاىبلنبتككينكتكجييحاجاتالمكاطنيف المحمييف ،  : تأثير عدم الكفاءة عمى نقص الوعي -09
 .كالنماءكالمشاركةكاالنتماء ، كالكرامةكاالرتقاء 

                                                           
 -المثالية–ضيقاألفق- مؤثراتخارجية  -الغضب - الخوف– اإلدراكالحسي - التوتروضغوطالعمل )ىناؾ عدة أسبابتؤدم التخاذ القراراتالخاطئة كالتي نجمميا في : 28

  .اتخاذالقراربناءعمىمانسمعيفقطمناآلخرينمعإغفااللحقائق -عدمالتنظيموخمطاألولويات -عدماالنتباىمضرورةسرعةاتخاذالقراروالمماطمة
 فيي مجمكع األمالك الصناعية والتجارية ىي مجمكعة األمبلؾ العقارية المممككة لمجماعات المحمية مف أرض كمزارع كمساحات كغابات كأماكف التخزيف ، أما األمالك العقارية: 29

 .المنشئات التجارية كالكرشات كالمقاكالت التي تممكيا البمدية كالكالية كتستغميا 
 53 ، ص 2009-2008 ، أطركحة دكتكراه في القانكف العاـ ، كمية الحقكؽ ببف عكنكف ، جامعة بف يكسؼ بف خدة الجزائر ، المالية المحمية ودورىا في عممية التنميةطيبي سعاد ، - 
. 

 فرع اإلدارة كالمالية، كمية الحقكؽ، جامعة لعاـاشيخ عبد الصديؽ ، االستقبلؿ المالي لمجماعات المحمية مف حيث الحاجات الفعمية كالتطكرات الضركرية، أطركحة دكتكراه في القانكف : 30
 .45، ص2010/2011 بف يكسؼ بف خدة، 01الجزائر 
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قناعيم  -10 إف الشخص الذم يصؿ لمنصبو كمنتخب بمدم عف : عدم القدرة عمى إعدادالمواطنة عدم قدرتو عمى حشد المواطنين المحميين وا 
طريؽ حسابات خاصة كليس إعتمادا عمى كفاءتو ، ال يمكف أف تخمؽ بينو كبيف المكاطنيف صمة ، فيـ يركف أنو ال يمثميـ كىك يرم أنو ليس 

بحاجة الرضاءىـ ما داـ أنو لـ يتـ انتخابو مف طرفيـ ، فاألميةتعنيعدمتكافرالكسيمةالمناسبةلمتابعةمتطمباتالمكاطنةبمفيكمياالشامؿ ، 
متعددةكالتنشئةالسياسية ، كالمشاركةالسياسية ، كمدىالشعكرباالنتماءالكطنيكالقكمي  االمرالذيبليقتصرعمىالكعيالسياسيكالمشاركةالسياسية ، بميمتدإلىنكاحو

 .، كالمشاركةفيالعممكاإلنتػػاج

إف عدـ كعي المنتخب البمدم بكامؿ مسؤكلياتو كضعفو كقمة  : أثر المستوى العممي والثقافي لممنتخب البمدي في نشر العصبية والعروشية -11
كفاءتو سكؼ تكدم لعدـ تبادؿ الثقة مع المنتخبيف ، كمف جية ثانية خكفو عف عدـ تجديد الثقة فيو يجعبلنو يستغؿ العصبية كالعركشية لضماف 

 .عيدة أخرل 

 .ك كما نعمـ كمنا جيدا أف العصبية كالعركشية آثارىا السيئة كثيرة كمتعددة كميا تؤدم لرككد النشاط بالبمدية كضعؼ لمتنمية 
: عدم القدرة عمى مسايرة تكنولوجياالمعموماتواالتصاالت -12

تعتبرتكنكلكجياالمعمكماتكاالتصاالتإحدىمحفزاتالتغييركأحدأىمعناصرالتنميةالحديثةفيإطارالعكلمة ، 
 ، لذايطاألثرىامختمفالجكانبالحياتيةلؤلشخاصكمؤسساتاألعمالكالصناعاتكالمجتمعاتكالحككمات ، كتتغيرباستخداميااألنشطةكالعممياتاليكمية

 .كبالتالييتمدأثرتكنكلكجياالمعمكماتكاالتصاالتإلىالتنميةاالقتصاديةكاالجتماعيةفيالبمدانكاألقاليـ

كماأنمتكنكلكجياالمعمكماتكاالتصاالتأىميةفيبناءمجتمعالمعمكماتالذييعتمدالنجاحاالقتصاديكاالجتماعيفييعمىتكافرالمعمكماتكالتكنكلكجياكسيكلةالنفاذإلييا ، 
 .فمثبلنظيكركانتشارالخدماتاإللكتركنيةيأتينتيجةتداخمتكنكلكجياالمعمكماتكاالتصاالتفيعممياتالقطاعاتكالتجارةكالعمالةكالتعميمكالحككمةكالصحة

كقدتزايدكتنكعاستخدامتكنكلكجياالمعمكماتكاالتصاالتمكخرانعبرانتشارالشبكاتاالجتماعيةكاألجيزةالنقالةالتيأصبحتتيسرتفاعبللمكاطنينفيمابينيمكأيضانمعالحككما
 .تفيعمميةصنعكتكجييالقرارات ، كبالتاليأصبحتتدعمالمسارنحكبناءمجتمعكاقتصادالمعرفة

 .مف كؿ ما تـ ذكره فيؿ يستطيع المنتخب البمدم أف يساير ىذه العكلمة التكنكلكجية ؟ 
 أثر التنمية عمى ترقية مستوى المنتخبين البمديين : المطمب الثاني 

كىذا ...... إف تحقيؽ التنمية في كؿ المجاالت التي تيـ المكاطنيف سكؼ ينعكس عمى جميع المجاالت الثقافية كاإلقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ك
 .ما كانت تصبكا اليو الجزائر ، ككصمت لقناعة ميمة ىي أف التنمية الشاممة تبدأ مف المكارد البشرية أم بتحقيؽ التنمية البشرية 

 عمىأساسعدةمقاييساجتماعيةكاقتصاديةتشكممؤشرالمتنميةالبشرية ، 31" تنميةبشريةىامة "  صنفبرنامجاألممالمتحدةالتنميةفيالجزائرضمنالبمدانالتيتتمتعبػ
فأشارتممتقدمالمسجمفيالجكانبالمتعمقةبالتنميةالبشريةبالجزائرككذاالكتيرةالتيتمبياتحقيقيذاالتقدممنأجمتحسينالظركفاالجتماعيةبالبمد ، 

. 32المستكىالمعيػػشيالبلئؽ  كالتربية كالمتمثمةفيالصحة ككماثمنمؤشرالتنميةالبشريةالمستكىالمتكسطالذيتمبمكغيفيثبلثةجكانبمنالتنميةالبشرية
ك عمى ىذا األساس تظير آثار التنمية عمى تحسيف المستكل العممي كالثقافي لممنتخب البمدم كما سكؼ يمي ذكره ، بإعتبار أف العبلقة بينيما 

فكمما تحسف المستكم العممي كالثقافي لممنتخبيف كنا أقرب لتحقيؽ التنمية كالعكس صحيح كمما كاف المنتخبيف بدكف مستكل عممي أك ثقافي " عبلقة تكاممية 
كبيذا سنستعرض ىنا أىـ إنعكاسات التنمية عمى " كليس ليـ الكفاءة البلزمة لمتسيير كاتخاذ القرارات محميا ، كمما ساد الرككد محميا كنقصت التنمية 

 : المستكل العممي ك الثقافي لممنتخب البمدم التي تتضمف 
تعمدت ذكر ىذا اإلنعكاس كأكؿ صكرة تكثر في المنتخبيف ، حيث بخمؽ تنمية شاممة الجكانب ، تتحسف الظركؼ : انعكاس األوضاعالتعميمية -01

التعميمية كتتطكرمعيا أساليبالتعميـ ، كتنتشر ثقافة التعمـ ، كيصبح حينيا الجيؿ صكرة نادرة الكجكد ، كىذا سيؤدم بالضركرة كبصكرة تمقائية 
 تكفر المستكل العممي كالثقافي في المنتخبيف –لكصكؿ منتخبيف بمدييف ذكم مستكل عممي عالي ، دكف أف تضطر الدكلة لكضع شركط خاصة 

 .لمترشح لعضكية المجالس البمدية - 

                                                           
 الضعيفةك (بمدا 42 )كالبمدانذاتالتنميةالبشريةالمتكسطة( بمدامنياالجزائر 43 )البمدانذاتالتنميةالبشريةالمرتفعةك (بمدا 42 )البمدانذاتالتنميةالبشريةالمرتفعةجدا: قدتمتصنيفالبمدانفيأربعةأفكاجك: 31
 (.بمدا 42)

 /https://ar.wikipedia.org/wikiالجزائر _في _البشرية_التنمية:  مكسكعة ككيبيديا الرابط ىك  : 32
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حيف تككف ىناؾ تنمية حقيقية كنصؿ لمنتخبيف يتمتعكف بالكفاءة فإنيـ يقدركف القيمة الحقيقية لممسؤكلية الناتجة : انعكاس األوضاعالسياسية  -02
 .يساعدكف في تحقيقالديمقراطية كعف دكرىـ كمنتخبيف ، كىك ما سكؼ يدفعيـ لعدماحتكارالسمطة

المنتخبيف المحمييف الذيف لدييـ كفاءة في التسيير أكيد أنيـ سكؼ يقدركف قيمة المكاردالبشرية التي تحت كصايتيـ : انعكاس األوضاعالسكانية -03
 .كيعرفكف األسمكب األمثممبلستغبلؿ

ىك ما يقضي عمى أزمة السكف ، ىذه األزمة التي تستنزؼ مداخيؿ المكاطنيف  كبتحقيؽ التنمية تتحسف مستكياتالمعيشة: انعكاس األوضاعالسكنية -04
عامة كالمنتخبيف خاصة ، كبالتالي بعدما كاف المنتخب ىدفو مف الترشح لمعيدة االنتخابية تكفير مداخيؿ تساعده عمى الحصكؿ عمى سكف لكف 

 .بتحسف أكضاعو المعيشية يمكنو تحسيف مستكاه الثقافي ، ك يصبح ىدفو مف العيدة ىك تنمية البمدية 

عندما تتحقؽ التنمية تتمكف الدكلة مف تطكير األساليبالخاصة باإلدارةكاعتمادأنجع أسمكب لمتخطيط بالبمدية ، حينيا : انعكاس األوضاعاإلدارية -05
 . فقط يصؿ المنتخب المؤىؿ لتسيير البمدية 

مف أىـ إنعكاسات تحقيؽ التنمية ىكتطكرتقسيمالعممكارتفاعالمياراتالفنيةكاإلدارية ، كتكفير الدكلة لمجك المبلئـ لكصكؿ : انعكاس أوضاعالعمل -06
الكفاءات المؤىمة لتسيير البمدية ، كىذه الكفاءات لف تقتصر عمى المنتخبيف حتى المكظفيف المعينيف سيككنكف مؤىميف ، حينيا يتـ تطبيؽ مبدأ 

 ." الرجؿ المناسب في المكاف المناسب 

ألنو  ، كما ذكرنا سابقا في عصر العكلمةتعتبرتكنكلكجياالمعمكماتكاالتصاالتإحدىمحفزاتالتغييركأحدأىمعناصرالتنميةالحديثة: انعكاس األوضاعالتقنية -07
 .بالتنمية يسكد الرخاء كتتكفر التكنكلكجيا الحديثة ، كتتمكف الدكلة مف تكفير استخدامالتقنيةكتكطينيا كطنيا كمحميا

 .تبادؿ المعمكماتكاالتصاالت كىذا سينعكس عمى المجتمع كيصبح لدينا منتخبيف يحسنكف استعماؿ التكنكلكجيا

مف بيف انعكاسات التنمية ذات األىمية ىك األثر الذم تحدثو التنمية عمى األكضاع الصحية ، مف : انعكاس األوضاعالصحية -08
 .خبللتحسنمستكياتالرعايةالصحيةكانخفاضالكفياتكارتفاعمعدالتالحياة

فحيف تتحسف األكضاع الصحية ينشئ لنا مجتمع خالي مف األمراض ، كبالتبعية كصكؿ منتخبيف يتمتعكف بالصحة كالمياقة البدنية ، كمنتخبيف 
 .لدييـ دراية كافية بمشاكميـ الصحية ألنيـ منتخبيف مثقفيف ال يعتمدكف عمى الشعكذة كاألساليب التقميدية لمعبلج 

بتحقيؽ التنمية تنمكثقافةالعممكاإلنجازكتغيرالمفاىيمالمقترنةببعضالمينكالحرؼ ، كحينيا حيف يصؿ فبلح أك نجار أك : انعكاس األوضاعاالجتماعية  -09
 .أم صاحب حرفة أك مينة لف يحدث قمؽ حكؿ مستكاه العممي ، ألف العمـ كالمعرفة يككف سائدا بيف أفراد المجتمع 

حيف تتحقؽ التنمية الشاممة يسكد معيا الرفاه اإلجتماعي كتتحسف األكضاع المالية لمسكاف مما يزيؿ الطبقية كيخمؽ :انعكاس األوضاعالطبقية -10
 .مركنةفي البناءاالجتماعىكالمساكاةاالجتماعية داخؿ المجتمع 

 .ىذا يخمؽ منتخبيف بمدييف مف صمب المجتمع ، متشبعيف بأفكاره كعمى دراية بكؿ أمكره كاىتماماتو ألنو األقرب إليو 

مف أىـ إنعكاسات التنمية خمؽ استقرار نفسي لدم أفراد المجتمع ، كتييئةالمناخالنفسىالعامكالتشجيععمىخمؽ المبادرات :انعكاس األوضاعالنفسية -11
الفردية كتمكيف النخبة المثقفة مف الكصكؿ لممجالس البمدية نتيجة كفاءتيا ، كليس عف طريؽ العركشية كالمحسكبية أك الغش كاإلبتعاد عف الفساد 

 .كالماؿ الفاسد 

 :خاتمة 
إف البمدية كييئة إدارية أسندت ليا ميمة إدارة المرافقالبمدية بإمكانيا تجاكز كؿ الصعاب كالعكائؽ التي تعترضيا في تنفيذ كظائفيا كذلؾ بالحرص 
عمى كصكؿ الكفاءات المؤىمة لتسييرىا كتجسيد مختمؼ اإلصبلحات ككضع كتنفيذ مختمؼ البرامج التنمكية كبتبني كؿ اآلفاؽ كالتطمعات التي مف شانيا 

 .تحقيؽ تنمية محمية تعزز كتقكم التنمية الكطنية في إطار شامؿ كمتكامؿ
حاكلنا في ىذه المداخمة البحث في أحد الجكانب التي لـ تحضي بالدراسة البلزمة كىي حكؿ التأثير الذم يمكف أف يحدثو كصكؿ منتخبيف لممجالس 
البمدية يككنكف بدكف مستكم عممي أك ثقافي ، كيمكف أف يككنكا حتى ال يجيدكف ال القراءة كال الكتابة ، ككاف كصكليـ لتمؾ المجالس عف طريؽ العركشية 

 .أك عف طريؽ الماؿ الفاسد 
في ختاـ ىذه المداخمة نخمص إلي نتيجة ميمة كىي تمؾ العبلقة الكطيدة التي تربط بيف التنمية كالمستكم العممي لممنتخبيف البمدييف ، ىذه العبلقة 
يمكف القكؿ أنيا عبلقة تكاممية فكمما تحققت التنمية كصمنا لمنتخبيف ذكم مستكل عممي كثقافي عالي ، ككمما قمت التنمية زادت الرداءة كأصبحت المجالس 
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المنتخبة كالبمدية خاصة مرتعا لكؿ مف يممؾ الماؿ كأصحاب المصالح ، خاصة مع عزكؼ النخبة كالكفاءات عف ممارسة العمؿ السياسي ، كالعكس 
 .صحيح 

ك لتدارؾ األمر ارتئينا أف نقدـ مجمكعة مف المقترحات كالتكصيات التي نتمني أف تجد ليا طريقا لمتجسيد ، مف أجؿ ترقية عمؿ البمدية الذم يبدأ 
 .بترقية المكارد البشرية بيا 

 إال أنو أىمؿ كضع شرط كجكد مستكل عممي معيف لمترشح 10-16مع أف المشرع الجزائرم قاـ بتعديؿ قانكف االنتخابات بمكجب القانكف  : أوال
، مع - 2017-لعضكية المجالس البمدية ، ليذا نقترح إدخاؿ تعديؿ عمى القانكف المذككر بإضافة ىذا الشرط ، خاصة أف االنتخابات المحمية عمى األبكاب 

مرتبط بالبمدية حقيؽ التنمية بمدية ، خاصة أف تبترقية المكارد البشرية اؿ إلضافة العديد مف العناصر الكفيمة 10-11إدخاؿ تعديبلت في قانكف البمدية 
لكف تكفر المكارد المالية ال يككف كافيا إذا لـ تتكفر المكارد البشرية  ، كىذا االستقبلؿ ال يككف إال بتكفر المكارد المالية الكافية لتجسيد ذلؾىا ، باستقبلؿ

تشغميا ، ية كجعميا مؤىمة كجديرة بتكلي المناصب التي ىي دؿباؿبلذا البد مف ترقية المكارد البشرية  ، المؤىمة التي تتمكف مف التسيير المحمي الحقيقي
 : كتستكم ىنا المكارد البشرية المنتخبة أك المعينة كال يككف ذلؾ إال مف خبلؿ

أك عمى األقؿ بالنسبة لرئيس المجمس  ، المكظفيف أصحاب المناصب العميابمدم كضركرة اشتراط المستكل العممي البلـز في كؿ مف المنتخب اؿ .أ 
 .  مف قانكف البمدية 48خاصة المتصرؼ البمدم كمساعديو المذككر بالمادة ك ، كالمندكبينالبمدييفىـكنكابالشعبي البمدم 

ضركرة اشتراط الخبرة في العمؿ اإلدارم ألف سبب ترجع المنتخبيف خاصة عف أداء مياميـ ال يعكد فقط لضعؼ مستكاىـ العممي فقط بؿ راجع  .ب 
 األميف العاـ لمبمدية –بمدييف بالدرجة األكلى لعدـ كجكد خبرة في العمؿ اإلدارم مما جعميـ ينسحبكف غالبا عف ممارسة كظائفيـ لصالح المكظفيف اؿ

 .-الكالي - كالسمطة الكصية - 
كلما ال يتـ كضع مدكنة  ، بضركرة تحقيؽ الجدية كالعمؿ بكفاءة خبلؿ ممارسة مياميـ ، خاصة المنتخبيف منيـبمدية ضركرة تكعية المكارد البشرية اؿ .ج 

 .أخبلقية محمية أك كطنية يككف أساسيا الشفافية كالمسائمة
إضافة شرط المستكم العممي كعامؿ فاصؿ في اختيار المرشح لمنصب رئيس المجمس الشعبي البمدم ، بإعتباره المسير كصاحب القرار بالبمدية ،  .د 

 .كككنو يتمتع بازدكاج كظيفي مف جية ممثؿ لمدكلة كمف جية أخرل ممثؿ لمبمدية 
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انًحـهٙ ٔإشكانٛـح انششـاد اإلَفالـٙ ٔانؼـجض يحذٔدٚح انرًٕٚم 

 انًٕاصَٙ نهجًاػاخ انًحـهٛح فٙ انجضائـش

.هحـوـد كريـن قــــروف: الدكتــىر  

.أم الثىاقي. جاهعـح العرتـي تي ههيدي  

: انًهخـض

كطبقا ؼبدخل النظم فإف اعبماعات ، يعترب توفَت قدر كاؼ من اغبيوية اؼبالية أحد اؼبتطلبات الضركرية لتقوية كتدعيم دكر اعبماعات احمللية ُب التنمية االقتصادية كؿبددا أساسيا لتكوين الثركة
 ،احمللية تعد نظاما مفتوحا، حيث تتحصل على ؾبموعة من اؼبدخبلت تستمدىا من احمليط دبتغَتاتو اؼبتسارعة اليت ذبسد مزهبا متفاعبل من التغَتات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية

 ُب اعبزائرلقد اختارت ك. اْب، كاليت أفرزت ظاىرة العوؼبة، كمن ضمن ىذه اؼبدخبلت موارد طبيعية، بشرية، مالية، قانونية، تشريعية كأخرل...  التشريعية كالثقافية،التكنولوجية كاإليكولوجية
 فإننا هندؼ من كعليو، ( اإلدارة احمللية)إسًتاتيجيتها التنموية سياسة البلمركزية اإلدارية حيث يتضح ذلك من خبلؿ زبلي السلطة اؼبركزية عن العديد من االختصاصات للجماعات احمللية

 التعريف باإلدارة احمللية كعملها كمشاكلها، مع إظهار أنبية التمويل احمللي ُب التنمية احمللية دبعرفة أىم اؼبوارد اؼبالية احمللية اؼبوجودة باؼبيزانية اعبماعات احمللية، كمن جهة إٔبخبلؿ ىذه اؼبداخلة 
 .أخرل نظهر إشكالية عجز اؼبالية احمللية من خبلؿ العجز اؼبإب اؼبسجل كالديوف اؼبًتاكمة كأسباب ىذا العجز

Abstract: 

The provision of sufficient financial viability one of the requirements necessary to strengthen and consolidate the role of local communities in 

economic development and a key determinant of wealth creation, according to the Systems Approach in the local community is an open system, 

where is obtained a set of inputs Derive from the rapid changes in the ocean that embody the reaction mixture of economic, social and political 

changes, technological, ecological, cultural and legislative ... Etc., which produced the phenomenon of globalization, and among these inputs of 

natural resources, human, financial, legal, legislative and other. We have chosen to Algeria in its strategy of development policy of 

administrative decentralization as demonstrated by the abandonment of the central authority for many of the terms of reference for local 

communities (local administration), and therefore we aim through this presentation to introduce the local administration and its work and its 

problems, showing the importance of domestic financing in local development knowledge of the most important domestic financial resources in 

the budget of local communities, on the other hand we show the problem of fiscal deficit through domestic fiscal deficit and debt accumulated 

registered and the reasons for this deficit. 

 :يقذيـح

 ىذاالتعبَت غَتشائع االستخداـ ُب كثَت من ، كيبقىإف االذباىات اؼبعاصرة ُب إدارة التنمية الشاملة تتطلب مشاركة حقيقية منقبل اعبماعات احمللية
الدكاللنامية ألسباب ـبتلفة تتعلق إما بالدكر اؽبامشي ؽبذه اؼبؤسساتأك عدـ رسوخالتجربةكفبارسة ىذه اإلدارات ُب النسيج التنظيمي لتلك 

كلتحقيقأىدافالتنميةكالذم يسعىإليهاجملتمع الدكٕب ككل،البدمنالبحثعن مصادرماليةلتمويلها، كيعتربالتمويلمناؼبشكبلت األساسيةكاؽبامةاليت .الدكؿ
تواجهعمليات التنميةفيالدكاللنامية،خاصةتلكالتيتعاين منقصوركبَتُب تغطية احتياجاهتا،كفبايزيدمن اؼبشكلةتعقيداقلة االستثماراتاحملليةاؼبتاحةنتيجة لضعف 

فالتمويلماىو فيالواقعسول عمليةاقتصاديةضركرية . اؼبدخرات الوطنيةالتييمكن أنتستحدثوتوجهنحو االستثماراتاإلنتاجية كفقالرباؾباالقتصاديةاؼبسطرة
 .لعمليةالتنميةألنو يعٍت البحث كتوفَتاالحتياجات الضركريةمناألمواؿ ؽبذىالعملية فيالوقت اؼبناسبلها

كاعبزائرككبللدكألنشأذبماعاتًتكيبيةصغرىهيالواليةكالبلديةاؼبشكلةلئلدراةاحمللية للوصوؿ ألحسن 
 ُب إسًتاتيجيتها التنموية اعبزائرلقد اختارت  كالسببللتنظيميةالتيتزيدمنالفعاليةفيالتنظيموالسرعةكالدقةمنأجلدفع الوحداتالسياسية كاإلداريةإلىالتطور كالرقي،

 ،( اإلدارة احمللية)سياسة البلمركزية اإلدارية حيثيتضح ذلك من خبلؿ زبليالسلطة اؼبركزية عن العديد من االختصاصات للجماعات احمللية
ككانعلىهذىاعبماعاتأنتمثل انشغاالتاألفرادالذينتمثلهموتشرفعلىأمورىم، كؼباكانتحاجيات اؼبواطنينعبارةعننفقات ماليةكاف على 
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اعبماعاتاحملليةأنتبحثعنإيراداسباليةتكفيلتغطيةىذه النفقاتوأنتضبطها فيشكلمجدكلومتوازف حبيث تتساكياإليراداسبعالنفقات، كىذامايعرفباؼبيزانية أك اؼبالية 
 . احمللية

كتعد اؼبالية احملليػة من عدة جوانب مؤشرا حقيقيا للتطورات اليت تعرفها اجملتمعات اغبديثة كعنصرا أساسيا للحكم على مسار إصبلح نظاـ البلمركزية 
فباعتبارىا جزءا ال يتجزأ من اؼبالية العمومية ظلت اؼبالية احمللية باعبزائر موضوع عدة إصبلحات كتغَتات منذ سنوات السبعينات كىذه التغَتات . احمللية

كاغبقيقة أف اؼبالية احمللية تتجاكز كثَتا اإلطار العضوم التقليدم . ٓب هتم فقط ربوالت البنية احمللية بل مست كذلك بنيػة األسواؽ االقتصادية كاؼبالية
للمالية العمومية كاليت تشكل اؼبخرج اؼبشًتؾ للتنمية االقتصادية كاالجتماعية بالنسبة عبميع الدكؿ كذلك بسبب كجودىا داخل ؾبموعة من البنيات 

ففضبل عن اعبوانب اؼبتعلقة بتمويل اعبماعات احمللية كالعبلقات اليت تربطها بالدكلة ىناؾ جانبا يكتسي أنبية قصول كىو اؼبتعلق . كالعبلقات اؼبعقدة
 .بالرقابة على ىذا النوع من اؼباليػة

 احمللية كعملها كمشاكلها، مع إظهار أنبيةالتمويل احمللي ُب التنمية ماعات التعريف باِبإٔبالورقة البحثية فإننا هندؼ من خبلؿ ىذه كإنطبلقا فبا سبق
احمللية دبعرفة أىم اؼبوارد اؼبالية احمللية اؼبوجودة باؼبيزانية اعبماعات احمللية، كمن جهة أخرل نظهرإشكالية عجز اؼبالية احمللية من خبلؿ العجز اؼبإب 

 : كسنقـو دبعاعبة ىذه اإلشكالية من خبلؿ احملاكر التالية.اؼبسجل كالديوف اؼبًتاكمة كأسباب ىذا العجز

 .ةػ احملليتنميػةاؿعبلقػة التمويل احمللي ب:  األكؿكراؼبح

 .  باعبزائرعبماعات احملليةؿاؼبالية احمللية تقييم :  الثاينكراؼبح

 .إشكالية العجز ُب ميزانية اعبماعات احمللية: لث الثاكراؼبح

І.انًذهٛحذًُٛحالػالقح انرًٕٚم انًذهٙ ب : 

تتؤب اعبماعات احمللية ُب اجملتمع اؼبعاصر النهوض بأعباء التنمية الشاملة للببلد معتمدة ُب ذلك على مواردىا اػباصة، باإلضافة إٔب اؼبساعدات اليت 
لذلك فإهنا تبقى حباجة إٔب اؼبوارد اؼبالية بشكل مستمر كمتزايد . ربصل عليها من برامج التنمية اؼبخططة من طرؼ الدكلة عن طريق اؼبوازنة العامة

كمتجدد، كىي لذلك تواجو إٔب حد كبَت مشكل ؿبدكدية التمويل احمللي البلـز لتخفيف ضغط الطلب على اػبدمات، ناىيك عن حاجتها إٔب ربسُت 
 .األداء التنموم

І.1ٙياْٛـح انرًٕٚم انًذه: 

إف النظرة التقليدية للتمويل ىي اغبصوؿ على األمواؿ كاستخدامهالتشغيل أك تطوير اؼبشاريع كاليت تًتكز أساسا على ربديد أفضل مصدر للحصوؿ 
على أمواؼبن عدة مصادر متاحة، ففي االقتصاد اؼبعاصر أصبح التمويل يشكل احد اؼبقوماتاألساسية لتطوير القول اؼبنتجة كتوسيعها كتدعيم رأس اؼباؿ 

 . خاصة غبظة سبويل رأساؼباؿ اؼبنتج

كيبكن القوؿ بأف ىناؾ عبلقة طردية بُت درجة استقبللية احملليات ُب ازباذ القرارات بعيدا عن تأثَت اغبكومة اؼبركزية، كبُت توافر اؼبوارد احمللية الذاتية من 
كنظرا للًتابط اؼبباشرة بُت التمويل احمللي كاعبماعات احمللية كالتنمية احمللية، فإنو من . خبلؿ اعبماعات احمللية من أجل إحداث اؼبزيد من التنمية احمللية

 . الضركرم اإلشارة إٔب ىذه اؼبفاىيم قبل التطرؽ لتعريف التمويل احمللي
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І.1.1ذؼشٚف انجًاػاخ انًذهٛح: 
كيقصد باعبماعات احمللية ُب التصور العاـ، ؾبموعة من السكاف يقطنوف حدكدا ترابية معينة من خريطة الدكلة، يتميزكف خبصائص ؿبددة، كبقيم 
اجتماعية ؽبا عبلقة بالعادات كالتقاليد كاألعراؼ اليت تفرزىا الوضعية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية للجماعة اليت تنتخب من بُت 

 النهوض ؿأعضائها من يبثلها ُب اجملالس اليت تشرؼ على تنظيم شؤكهنم اػباصة، كما تعمل على إحداث تنمية اقتصادية كاجتماعية كثقافية من أج
﴾ 1﴿.باؽبيئة احمللية على صبيع اؼبستويات ُب إطار التنسيق مع اؽبيئة العليا على اؼبستول الوطٍت

كعليو فإف اإلدارة احمللية ىي اؼبناطق احملددة كاليت سبارس نشاطها احمللي بواسطة ىيئات منتخبة من سكاهنا احملليُت كالتابعُت إلقليمها ربت رقابة 
البلدية ىي اعبماعة اإلقليمية األساسية، كتتمتع :" كاللذين يَعرفا كما يلي. كإشراؼ اغبكومة اؼبركزية، كىناؾ صباعتاف ؿبليتاف فقط نبا البلدية كالوالية

بالشخصية اؼبعنوية كاالستقبلؿ اؼبإب كربدث دبوجب قانوف، كؽبا إقليم كاسم كمركز كيديرىا ؾبلس منتخب ىو اجمللس الشعيب البلدم كىيئة تنفيذية 
 ﴾3﴿".، أما الوالية فهي صباعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية اؼبعنوية كاالستقبلؿ اؼبإب كتشكل مقاطعة إدارية كتنشأ بقانوف ﴾2﴿

كأضاؼ اؼبشرع اعبزائرم خلية أخرل إٔب جانب الوالية كالبلدية كىي الدائرة، كاليت تلعب دكر الوسيط بُت البلدية كالوالية، فهي تعترب مقاطعة إدارية 
،كما تتؤب الدائرة اؼبصادقة على مداكالت اجمللس الشعيب الوالئي كتنشيط متابعة 1981فيفرم14اؼبؤرخفي81/02تنشأ كتعيُت حدكدىا كفق القانوف رقم

 .عمل البلديات كإنشاء اؼبؤسسات لغرض ربقيق التنمية احمللية

І.2.1  انرًُٛح انًذهٛحذؼشٚف: 

يبكن تعريف التنمية احمللية بأهنا العملية اليت بواسطتها يبكن ربقيق التعاكف الفعاؿ بُت اجملهودين الشعيب كاغبكومي، لبلرتقاء دبستول اعبماعات احمللية 
اقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا كحضاريا، من منظور ربسُت نوعية اغبياة لسكاف تلك اعبماعات احمللية ُب أم مستول من مستويات اإلدارة احمللية ُب 

أم أف التنمية ىي عملية تغيَت شامل ُب بنية اجملتمع، كفق توجهات عامة لتحقيق أىداؼ ؿبددة، تسعى أساسا لرفع مستول . منظومة شاملة كمتكاملة
 : كمن الواضح أف اؼبفهـو اؼبذكور للتنمية احمللية يركز على عنصريُت أساسيُت نبا﴾4﴿.معيشة السكاف ُب كافػة اعبوانب

 اؼبشاركة الشعبية ُب جهود التنمية احمللية، أم مشاركة اؼبواطنُت أنفسهم ُب صبيع اعبهود اليت تبذؿ لتحسُت مستول كنوعية معيشتهم، باالعتماد على ـ
  .مبادراهتم كإمكانياهتم الذاتية

كلقد كرست اؼبواثيق الدكلية اؼبعاصرة .  توفَت ـبتلف اػبدمػات كمشركعات التنميػة احملليػة بأسلوب يشجع على اؼببادرة كاالعتماد على النفس كاؼبشاركةـ
مفهـو اغبق ُب التنمية كحق من حقوؽ اإلنساف غَت قابل للتصرؼ، كدبوجبو وبق لكل فرد، كعبميع الشعوب، اؼبسانبة بشكل كامل ُب ربقيق التنمية، 

كأف تتمتع هبا، كعليو فإف األفراد كالشعوب يتمتعوف حبق اؼبشاركة الواعية كاؽبادفة كاغبرة لتحقيق رفاىيتهم، كرفع مستول معيشتهم، كذلك من خبلؿ 
﴾ 5﴿. مناقشة كإقرار كتنفيذ كافة خطط كبرامج التنمية احملليػة على أسػاس من اؼبشاركة الشعبية اعبزئية كالكلية، كاليت تساىم إهبابيا ُب تقدـ الببلد

І.3.1 ٙذؼشٚف انرًٕٚم انًذه: 
إف قباح اعبماعات احمللية ُب إحداث معدالت عالية من التنمية احمللية يتوقف على مدل قدرهتا ككفاءهتا ُب تعبئة أكرب قدر فبكن من اؼبوارد اؼبالية 

كيقصد بالتمويل احمللي كل اؼبوارد اؼبالية اؼبتاحة، كاليت يبكن توفَتىا من مصادر ـبتلفة لتمويل التنمية على . احمللية، كىو ما يعرب عنو بالتمويل احمللي
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مستول الوحدات احمللية، بالصورة اليت ربقق أكرب معدالت لتلك التنمية عرب الزمن، كتعظم استقبللية احملليات عن اغبكومة اؼبركزية ُب ربقيق التنمية 
 ﴾6﴿.احمللية اؼبنشودة

كاف تتناسبهذه ، اهنحجماؼبوارد اؼبالية للمجالس احمللية بقدر ما يتضمنو التشريع من مصادر إيرادات زبص ىذىاجملالسالتمويبلحملليعلى تعريفكما يبكن
﴾ 7﴿.تضطلع هبااليتاؼبواردللمجالس احملليةمع االختصاصاتالتيتمارسهاكاؼبسؤكليات

І.2ٙششٔط انرًٕٚم انًذه : 
إف البلمركزية تعٍت نقل جزء كبَت من السلطات كاؼبسؤكليات كالوظائف من اؼبستول الوطٍت إٔب اؼبستول احمللي، كلكي يكوف ؽبذا النقلمعٌت كىدففإنو 

، كىو ما يعٍت باؼبقابل كجوب توافر ؾبموعة ﴾8﴿البد أف يتوفر لؤلجهزة البلمركزية قانوف ؿبدد كميزانيتها اػباصة، كسلطة توزيع اؼبوارد على اؼبهاـ اؼبختلفة 
 :من الشركط اؼبعينة ُب التمويل احمللي، كاليت من أنبها

يقصد دبحلية اؼبورد أف يكوف كعاء اؼبورد بالكامل ُب نطاؽ الوحدة احمللية اليت تستفيد من حصيلة ىذا الوعاء، كأف يكوف ىذا الوعاء :يذهٛح انًٕسدـ
 . متميزا بقدر اإلمكاف عن أكعية اؼبوارد اؼبركزية

يقصد بذاتية اؼبورد استقبللية اؽبيئات احمللية ُب سلطة تقدير سعر اؼبورد ُب حدكد معينة أحيانا، كربطو كربصيلو حىت تتمكن من التوفيق :راذٛح انًٕسدـ
 ﴾9﴿.بُت احتياجاهتا اؼبالية كحصيلة اؼبوارد اؼبتاحة ؽبا

 .اْب...  يقصد بسهولة تسيَت اؼبورد سهولة تقييمػو كتقديره ككيفيػة ربصيلو ككذا تكلفة ربصيلو:عٕٓنح ذغٛٛش انًٕسدـ

І.3أًْٛح انرًٕٚم انًذهٙ فٙ انرًُٛح انًذهٛح: 

تعكس اغباجة إٔب ربقيق التنمية احمللية الشاملة، دبعدالت مرتفعة، تلك العبلقة اؼبتينة بُت التنمية احمللية كالتمويل احمللي، حيث تتطلب عملية التنمية 
كٓب يعد اعبهد الرظبي فقط يكفي كحده لتحقيق التنمية احمللية الشاملة كاؼبستدامة، كإمبا أصبح . احمللية بطبيعتها تعبئة أكرب قدر فبكن من اؼبوارد احمللية

اعبهد الشعيب مطلوب كبإغباح، ذلك أف اؼبشاركة الشعبية اعبادة كاؼبنتظمة يلزمها حكم ؿبلي فاعل تتحقق بو كمعو دفعة قوية كبو البلمركزية، حيث 
كما ال زبفى العبلقة الطردية كالضركرية بُت التمويل احمللي كالتنمية احمللية، . تتاح للمحليات أكسع الفرص للمشاركة ُب صنع كتنفيذ القرارات احمللية

 .فكلما توافر اؼبزيد من التمويل كلما زادت معدالت التنمية احمللية كالعكس صحيح

كتتطلب عملية التنمية احمللية بطبيعتها تعبئة أكرب قدر فبكن من اؼبوارد اؼبالية احمللية كخاصة الذاتية اليت يبكن تعبئتها من اعبماعات احمللية دبقادير 
قل اعتمادىا على اغبكومةاؼبركزية كمن ٍب سبتعت بدرجة . كلما زادت القدرة اؼبالية الذاتية للوحدة احملليةك. ضخمة إذا ما توفرت السبل اؼببلئمة لذلك

 فراد،يضاؼ إٔب ماسبق أف استقبلؿ اإلدارة احمللية ماليا هبعل اجملالس احمللية أكثر استجابة ؼبطالبواحتياجات األ. اكرب من االستقبلؿ ُب صنع قراراهتا
 : فيما يليسبويل احمللي أنبية اؿػبص يبكن أف فان كعمـو

І.1.3 انرًُٛح انغٛاعٛـح: 
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ة كربفزىم ػاه اغباجات احملليػكىذه اؼبسؤكلية تثَت يقظةأعضاء اجملالس احمللية تج. ة ألىإب اؼبناطق احملليةػإف التمويل احملليَتمي إلىإيقاظ ركح اؼبسؤكلية اؼبإب
 . ة على اإلنفاؽػللعمل على تلبيتها دكف إسرافكما ذبعلهم يشددكف ُب الرقاب

І.2.3 انرًُٛح االجرًاػٛح: 

يهدفالتمويل احمللي إٔب دعم الركابط بُت أفراد اجملتمع، فاإلدارة احمللية ال تقتصركظيفتها على أداء اػبدمات كاؼبرافقوتلبية اغباجيات ألفراد اجملتمع احمللي، 
إمباتقـو أساسا لربط أفراد اجملتمع احمللي كتوفَت أسباب النمو االجتماعي، فإسهاماألفراد ُب مالية اإلدارة احمللية عامل أساسي ُب دعم العبلقات 

االجتماعية بيناألفراد كربقيق ترابطهم الفعاؿ عن طريقاؼبشاركة كاؼبسانبة ُب األعباء اؼباليةكاالستفادة من مزايا ىذه اؼبشاركة، شاهنم ُب ذلك شاف 
 .األعضاء ُب شركة يسهمونفَتأس ماؽبا كيستفيدكف من عائد استثمار ىذا اؼباؿ

І.3.3انرًُٛح اإلداسٚـح: 

إف اؼبوارد اؼبالية لئلدارة احمللية تدفع أفراد اجملتمع احمللي إٔب القياـ بدكر رقايب على اػبدمات كاؼبرافق احمللية، كىذا بصفتهماؼبستفيدين األكائل من ىذه 
 .كما أف اؼبوارد اؼبالية لئلدارة احملليةتعمل على ربقيق االستقبلليةاإلدارية ككذا اؼبالية عن اإلدارة اؼبركزيةعامة، اػبدماتواؼبسانبُت ُب إنشاء اؼبرافق كاػبدماتاؿ

І.4.3 انرًُٛح اإلقرظادٚح: 

 اقرب إٔب (اعبماعات احمللية) فكلما تنوعتوازدادت اؼبوارد اؼبالية احمللية كلما كانتاإلدارة احمللية، احمللي احد أىم دعائم التنمية االقتصادية احملليةسبويليعداؿ
فدكنتوفر ىذه اؼبوارد يصعب على اإلدارة احمللية البدء ُب مشركعات التنمية ، ببل شك على التنمية االقتصادية الوطنيةكس  كاليت ستنع،التنميةاالقتصادية

 .كتوفَت اؼبزيدمن فرص العمل للشباب

فالتنمية احمللية تعتمد بالدرجة األكٔب على التمويل احمللي إلحداث زيادات ُب مستوياهتا، كذلك ألهنا تنطلق من القاعدة الشعبية العريضة فتعرب عن 
احتياجاهتا الفعلية إٔب ـبتلف اؼبشركعات كتوجو اعبهود اغبكومية إٔب إحقاؽ اؼبشركعات التنموية الضركرية للمحليات، حيث أف إحقاؽ برامج 

 . كمشركعات التنمية احمللية يتطلب تعبئة أكرب قدر فبكن من اؼبوارد اؼبالية احمللية

ІІ. تانجضائشنجًاػاخ انًذهٛحلانًانٛح انًذهٛح ذقٛٛى : 

 ككذا، اؼبتضمنقانوف البلدية90/08رقم الذم كرس التوجو اغبر كسياسة اقتصاد السوؽ ُب اعبزائر، جاء القانوف البلدم  1989بعد صدكر دستور سنة 
ليدعما ىذا االذباه، إف التكريس الفعلي ؽبذه الصبلحيات اعبديدة أصبح 1990أفريل07اف ُباؼبؤرخك اؼبتضمن قانونالوالية 90/09رقم القانوف الوالئي 

مرىوف ُب اإلسًتاتيجية التنموية دبدل توافر اؼبوارد اؼبالية الكافية من جهة كتسيَتىا اؼبإب كالعقبلين من جهة ثانية، كُب ظل ذلك أصبحت اعبماعات 
احمللية مطالبة بأف تسَت كفق نظم حديثة تتوافق كتساير اؼبتغَتات األساسية اليت طالت ـبتلف جوانب اغبياة اؼبعاصرة، كمست كافة اؼبؤسسات 

اْب، كاليت ما قد يعرب عنها صبلة بعناصر ثورة العوؼبة اعبديدة حيث ال هبدم األخذ ببعض عناصرىا كترؾ ... االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية
العناصر األخرل، كىنا يبكن أف نطرح السؤاؿ اعبوىرم التإب ىل الوضعية اؼبالية للجماعات احمللية سبكن من تكريس اػبيارات البلمركزية اإلدارية 

 . كتستجيب للتحديات كالرىانات ُب ظل اقتصاد حر ؟
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 احملليةمنهوظهرتللوجوداعبماعات ىذاالوضعاؼبتسمباػبللوالئلستقرارألقىبظبلؽبعلىكافةقطاعاتالدكلة،فلمتسلمإف 
جديدةكىيعجزالبلدياتاعبزائريةعنتحملنفقاهتاكإنكانتمتواجدةمنقبللكنلمتكنبالقدرالذييلفتاالنتباه،كفيالوقتالذيأصبحتالبلمركزيةاإلداريةكالتنميةاحملليةمبلذمشكلة

 نفسها ُب مواجهة نفقات جديدة ٓب تكنموجودة منقبل،كعلى  اعبماعات احمللية باعبزائركجدت كاؼبستدامة، الكثَتمناألفبللنهوضبالتنميةالقوميةالشاملة
 اػبزينة ُب الغالب مساعدةتنتظر االيت رأسها مواجهة تكاليف النزكح الريفي من تأمُت للسكن، كمساعدة الطبقات اؽبشةكتغطيةنفقاتو

عاشتها اعبزائر بفًتة التسعينيات من اؼبشكلة اؼباليةنتيجة لؤلزمةاألمنية كالعشريةالسوداء اليت انُب حجم تعقيدان كالوضع تأـز كزاد اْب،...العموميةلتسويتها
كثَت منها بالعجز مبلزما ؽبا كاظبها، حىت أف ىناؾ بعض البلديات سبيز اليت أصبح اعبماعات احمللية ككل ىذا كاف علىحساب اؼبيزانية . القرف اؼباضي

بلدية على 1541بلديةمن ؾبمل 1200بعجزا مالياتسجيل 2008التيتم تغيَت إظبها كلكنوضع ميزانياهتاغَت اؼبتوازف ٓب يتغَت، إٔب أف بلغ الوضع ُب سنة 
 ﴾10﴿. تعاين عجزا ماليا بلغ درجة االختناؽ% 39من البلديات ال تكفيإيراداهتا لتغطية نفقاهتا، منها  %77,57 أم أف ،اؼبستوىالوطٍت

ІІ.1 يٛضاَٛح انجًاػاخ انًذهٛح ٔيظادس ذًٕٚهٓا: 

 فإنو ليةمسؤكلةعلىرقعةجغرافيةمنالدكلةفإهناتتكفلبمهاموخدماتعموميةكثَتةكمتنوعة،كتلبياغباجاتاألساسيةللمواطنيناؼبقيمينفيإقليمها،ات اؼبحماع اِبباعتبار
كشخصمعنويبزكدةدبيزانيةأيبموارد،كىيمحللنفقاتتسمحلفهينفقاتواجبةالدفع،كبالتاليينبغيلهاأنتزكددبواردماليةكأنتطورىامنأجلمواجهةىذىالنفقات،منأجلذلكؽبا

 .ىابالتكفلباؼبهامالتييخوؽباؽباالقانوف

ІІ.1.1 يٛضاَٛح انجًاػاخ انًذهٛح: 

اؼبيزانيةفيمفهومهاالعامهيجردللنفقاتواإليراداتاؼبقررربقيقهاخبلؼبدةؿبددةمنطرفشخصأكىيئةما،كىيتعنيبالنسبةللبلديةؾبموعاغبساباتاؼباليةالتيتقيدلسنةميبلديةكاح
تقدرفيهااإلعتماداتاؼباليةلعملياسبعينة،دبعنىتحديدأك(سنة)دةكزبصجميعاؼبوارداؼبتاحةكصبيعاألعباءالتييجبأداءىا،أكىيوثيقةحسابيةتقديريةيتمإعدادىالدكرةمعينة

 ﴾11﴿.جهاإلنفاقواإليراداتالتيستغطيهذىاؼبصاريف

: مايلي90/08منقانونالبلدية149كجاءفياؼبادة
 ."ميزانيةالبلديةىيجدكاللتقديراتاػباصةبإيراداهتاكنفقاهتاالسنوية،كتشكؤلمراباإلذنلئلدارةيبكنمنحسنسَتاؼبصاغبالعمومية"

ІІ.1.2 يظادس ذًٕٚم يٛضاَٛح انجًاػاخ انًذهٛح: 

نبا اؼبوارد احمللية الذاتية كاؼبوارد احمللية اػبارجية، فاؼبوارد الذاتية ىي تلك الناذبة عن الضرائب : تنقسم موارد سبويل اعبماعات احمللية إٔب قسمُت رئيسيُت
أما اؼبوارد . كالرسـو احمللية األصلية كاؼبضافة على الضرائب كالرسـو القومية إضافة إٔب اؼبوارد اػباصة كالناذبة عن تشغيل كاستثمار اؼبرافق احمللية اؼبختلفة

اػبارجية فهي الناذبة عن اؼبساعدات اؼبالية اليت تقدمها الدكلة لوحداهتا احمللية لدعم ميزانياهتاإضافة إٔب القركض كاؽبباتوالتربعات، كستظهر ىذه اؼبوارد 
 :بالشكل التإب

تنقسم اؼبوارد احمللية الذاتية إٔب عدد من اؼبوارد الفرعيػة كاليت تعتمد عليها النظم احمللية ذاتيػا ُب سبويل التنمية احمللية، ىذه :انًٕاسد انًذهٛح انزاذٛح. أ
اؼبوارد الذاتية زبتلف ُب تنوعها كمقدارىا من بلد إٔب آخر حبكم اإلمكانيات اؼبالية اؼبتوفرة لديو كحبكم األنظمة االقتصادية اؼبتبعة، على أف أىم ىذه 

كتعرؼ الضرائب على أهنا كل فريضة مالية تتقاضاىا اؽبيئات احمللية على سبيل .  الضرائب كالرسـو بنوعيها اؼبباشرة كغَت اؼبباشرةاؼبوارد ُب اعبزائر ىي
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كبالتإب يتضح أف الضرائب كالرسـو احمللية تدفع ُب نطاؽ .﴾12﴿اإللزاـ ُب نطاؽ الوحدة اإلدارية اليت سبثلها دكف مقابل معُت بقصد ربقيق منفعة عامة 
الوحدة احمللية إٔب اجملالس احمللية من قبل أفراد الوحدة احمللية أك اجملتمع احمللي على عكس الضريبة العامة اليت تدفع إٔب اؽبيئات العامة للدكلة من قبل 

صبيع مواطٍت كأفراد الدكلة مسانبة ُب األعباء العامػة، باإلضافة إٔب أهنا تتميز دبحلية الوعاء كسهولة تقديرىا لتتمكن اجملالس احمللية من زبطيط 
 .مشركعاهتا ككضع موازناهتا تبعا للتقديرات اؼبتوقعة غبصيلة اؼبوارد اؼبقدرة ؽبا

 :Les impôts directانضشائة ٔانشعٕو انًثاششجـ 1.أ
 :مباشرةمن دخبللفرد أك أموالو ؿبل الضريبة، كىذا النوع من الضرائبيشملا التييتماقتطاعوكالرسـوكىيالضرائب

 انشعى ػهٗ انُشاط انًُٓٙـ

(TAP):كقدعوضالنظامالسابقالذيكانيحتويعلىالرظبعلىالنشاطالصناعيوالتجارم1996لقدأنشئهذاالرظببموجبقانوناؼباليةلسنة،(TAIC)،كالرظبعلىالنشاطغَتالتجار
. (TANC)م
يفرضالرظبعلىالنشاطاؼبهنيعلىاألشخاصالطبيعيينواؼبعنويينالذينيمارسوننشاطصناعيأكذباريأكغَتذبارم،فهووبسبعلىأساسرقماألعمااللذوبققههؤالءاألشخاصبغك

بنسبة كتوزعحصيلةىذاالرسم، 2001 لسنة كذلكبموجبقانوناؼباليةالتكميلي 02%بسبتحديدمعداللرظبعلىالنشاطاؼبهٍتكقد .ضالنظرعننتيجتهماحملققة
 .(FCCL)حصةعائدةللصندكقاؼبشًتكللجماعاتاحملليةؾ%5,5بلدية، حصةعائدةللؾ% 65، حصةعائدةللواليةؾ29,5%

بتاريخ 86/266نشأ دبوجب اؼبرسـو رقم كالذم أيقصدبالصندكقاؼبشًتكللجماعاتاحملليةتلكاؼبؤسسةالعموميةذاتالطابعاإلداريواؼبندرجةربًتعايةكزارةالداخلية،ك
 كقد ،الوضعية اؼبالية للبلدية ك عددالسكاف ـبتلفة، أنبهاكاؼبتضمن تنظيمو كطريقة توزيعو لؤلمواؿ بينالبلديات كفقا ؼبعايَت، 04/11/1986

 أف دكر كما. لقدشهدالصندكقاؼبشًتكللجماعاتاحملليةتطورافيتشكيلتهوتركيبتهمنفًتةزمنيةألخرل. أسندتإليهمهمةتسيَتصناديقالتضامنفيالواليةكالبلدية
الصندكؽ ال يتوقف على ذلك بل يقـو بتقديباإلعانات اإلستثننائية من أجل توازف البلديات اليت تواجو كضعية مالية صعبة جدا،كما يقدـ إعانات 

 . ؼبواجهة الكوارث كاألحداث الطارئة
يقع الدفع اعبزافيعلى عاتق األشخاصاؼبادية كاؼبعنويةكاؽبيئات اؼبقيمةباعبزائركاليت سبارس نشاطاكتدفع الركاتبواألجور،كىذا النوع من :(VF)انذفغ انجضافٙـ

 فيفرم 01، إال أنو كابتداء منالضرائب يرجعبكاملو إٔب اعبماعاتاحملليةحيث يوزع بُت الوالية كالبلدية
 05%،ميزانيةالبلديات40%،ميزانيةالدكلة50% بنسبةيوزعناذبالضريبةالوحيدةاعبزافية، ك(IFU)سبإلغاءىذاالرظبواستبدلبالرظباعبزافيالوحيد2006

 .الصندكقاؼبشًتؾ 05%،ميزانيةالوالية
 كاؼبتضمنالقانوناؼبعدلواؼبكمللقانوناؼبالية، 1967جواف 02 اؼبؤرخ ُب 67/83أسسهذاالرظببموجباألمررقم:(Taxe foncière)انشعى انؼقاس٘ـ

، 1992الذييتضمنقانوناؼباليةلسنة، 1991ديسمرب 18اؼبؤرخفي91/25من قانوف43سبتعديلهبموجباؼبادة،1967لسنة

عينيةسبسالعقاراتاؼببنيةكغَتاؼببنيةاؼبوجودةعلىمستوىالًتابالوطٍت،توجهحصيلتهإصباالإلىميزاينكىذاالقانوناؼبطبقأسستعويضاجملموعةمنالرسومتخصالعقار،كىوضريبة
 .ةالبلدية
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سواءكانت ،20%وبصل ىذا الرسم انطبلقا من فاتورة استهبلؾ اؼباء خارج الرسم بنسبة(:Taxe d’assainissement)انشعى انرطٓٛش٘ـ
 الرظبعلىرفعالقماماتاؼبنزلية كتفريغاؼباء فياجملارم،باإلضافة إٔب البلديةمسؤكلة عن تسيَتاؼبياه أك اؼبؤسسة اؼبسئولة عن تسيَت اؼبياه بدفعهإٔب القابض البلدم، 

 .التيبهاشبكاتقنواتالصرففقطكصبيع مداخيل كموارده تصب ُب ميزانية البلدية

 ، معينة كخدماتكىي ضرائب يتم فرضها على كقائع كتصرفات أك سلع(: Les impôts indirect)انضشائة ٔانشعٕو غٛش انًثاششجـ 2.أ
 كيشمل ىذا القسم ،كبالتالييدفعها اؼبستهلك ُب شرائو ؽبذه السلعأك سلوكو ىذا السلوؾ أك ذاؾ حبيث أف من يستفيدمنها يدفع الضريبة اؼبقررة عليها

 : كالرسـومن الضرائب

، 1991أسسالرظبعلىالقيمةاؼبضافةفياعبزائردبوجبقانوناؼباليةلسنة(:TVA )انشعى ػهٗ انقًٛح انًضافحـ
، (TUGP)باؼبقابؤللغيالنظامالسابقاؼبتشكلمنالرظبالوحيداإلصباليعلىاإلنتاج

كذلكنتيجةللمشاكبللتيشهدىاىذاالنظافبنحيثتعقدىوعدفببلءمتهلئلصبلحاتالتييشهدىااالقتصادالوطٍت،كسبت،(TUGPS)كالرظبالوحيداإلصباليعلىتأديةاػبدمات
1992طبيقالرظبفعلياابتداءامنأكألفريل

 17 بنسبة معدلعادم،، حيث أصبح يشمل معدلُتقسبإعادة ىيكلة معدالت،2001ُب قانوف اؼبالية لسنة ك.﴾14﴿

 ﴾15﴿.ان كثقاُبااجتماعي ك،ان يطبقعلىبعضالسلعواػبدماتالتيتمثلمنفعةخاصةاقتصادم ك،% 07بنسبة عدؼبخفضـك، يطبقهذااؼبعدلعلىاؼبنتجاتوالبضائعواػبدمات،%

باالعتماد بُت اؽبيئات اؼبستفيدةمنو،كذلك (TVA)توزيع ناتج الرسم على القيمة اؼبضافة يبكن توضيح كيفية  إٔب يومنا ىذا،1992ابتداء من سنة ك
: ُب اعبدكاللتإب،كما ىوموضح علىقوانُت اؼبالية كالتعديبلت التيطرأت على ىذا الرسم

 

 

 
 

 

 

 . (1992/2009)ذٕصٚغ َاذج انشعى ػهٗ انقًٛح انًضافح نهفرشج: (01)جذٔل سقــى

 الفتػرة
 اؽبيئػػات اؼبستفيدة

 اجملمػوع
 ـ.ج.ـ. ص الدكلػة البلديػة

1992/1994 06 % 83 % 11 % 100 % 

1995/1996 07 % 85 % 08 % 100 % 

1997/1999 06 % 85 % 09 % 100 % 
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2000/2005 05 % 85 % 10 % 100 % 

2006/2009 10 % 80 % 10 % 100 % 

 (الصندكؽ اؼبشًتؾ للجماعات احمللية: ـ.ج.ـ.ص) . 1992/2009قوانُت اؼبالية، كقوانُت اؼبالية التكميلية للسنوات: المصدر

 .كىورظبغَتمباشريستحقلصاغباعبماعاتاحملليةالتيتتوفرفيهااؼبذابح،كيتميزبطابعالضريبة غَتاؼبباشر،ألنو يفرضعلىاؼبنتوجاتاالستهبلكية:انزتائخانشعى ػهٗ ـ

،ىذاالرظبيطبقعلىاألشخاصاؿ(منقانونالبلدية262اؼبادة)يبكنللبلدياتاؼبنشأةهباؿبطاسبيانبعدنيةأكمناخيةأكسياحيةأنتحدثرظبايسمىرظباإلقامة:انشعًؼهىاإلقايحـ
 .ذينبليقطنونبالبلديةكاليبلكونشهادةإقامةهبا

 07إهنذاالرظبالذييتمتحصيلهأثناءالعركضالسينمائيةكالتظاىراتالرياضيةكالفنيةكالثقافيةسبإلغائهوأدؾبفيالرظبعلىالقيمةاؼبضافةبنسبة:انؼشٔعانشعى ػهٗ ـ

%.﴿13﴾ 
لقدأنشئلصاغبميزانيةالبلدياتالتيتنظمعلىإقليمهاحفبلتوأفراحذاتطابععائلي،باستعماالؼبوسيقىحقعلىعاتقاؼبستفيدمنالرخصةاؼبمنوحةلو:دقٕقانذفالذٕاألفشاحـ

 .ذاالغرض،إمببلغهذااغبقالواجبالدفعنقداقبلبدايةاألفراحإلىصندكقالقابضالبلدم،وبددطبقاللقانونالسارياؼبفعوؿ
 إف عملية االعتماد على اؼبواد اػبارجية تأٌب كمرحلة ثانية أك استثنائية تلجأ إليها السلطات احمللية عند :انًٕاسد انخاسجٛح نهجًاػاخ انًذهٛح.ب

فعملية التأكيد على أنبية اؼبوارد اؼبالية احمللية ُب دعم الضركرة إذا كانت اؼبوارد الداخلية ال تكفي لتغطية نفقات التجهيز كاالستثمار ُب اؼبيزانية احمللية، 
االستقبلؿ اإلدارم للمحليات ال تعٍت تغطية كافة نفقات مشركعات التنمية احمللية من اؼبوارد الذاتية ألف ذلك قد يبطئ من معدالت التنمية اؼبطلوبة 

 :    كاؼبوارد اػبارجية األساسية كفق التنظيم اؼبعموؿ بو ُب اعبزائر تتمثل ُب مايلي.كلذلك فإنو يتم اللجوء إٔب اؼبوارد اؼبالية اػبارجية

 غالبا ما تضطر الدكلة إٔب منح مساعدات مالية إٔب اؽبيئات العمومية كالوحدات احمللية كاؽبيئات اػباصة، كُب بعض : اإلػاَاخ انذكٕيٛحـ 1.ب
كتسمى ىذه اؼبساعدات اؼبالية . األحياف بدكف أف ربصل الدكلة على مقابل أم بدكف أف تلـز اؼبستفيدين برد ىذه اؼبساعدات ال نقديا كال عينيا

اؼبوجهة لتغطية نفقات التنمية احمللية باإلعانات، كتؤدم ىذه اإلعانات أىدافا اقتصادية كأخرل اجتماعية تتمثل ُب تعميم الرخاء ُب ـبتلف مناطق 
إف اإلعانات اغبكومية غالبا ما تتضمن شركطا تقيد حرية كاستقبلؿ اجملالس احمللية إذ . الدكلة، كإذابة الفوارؽ بُت اؼبناطق الفقَتة كالنائية كاؼبناطق الغنية

 .أهنا توجب ُب كثَت من األحياف خضوع اإلدارة احمللية عند إنفاقها اإلعانات اغبكومية إٔب رقابة مالية من اؽبيئات اؼبركزية

 تستعمل القركض ُب سبويل اؼبشركعات االستثمارية اليت تنشأ على مستول احملليات كتعجز موارد اؼبيزانية على تغطية نفقاهتا، كال : انقشٔعـ 2.ب
 .هبوز عادة للمجالس احمللية على مستول احملليات أف تلجأ إٔب عقد قركض دكف إذف من اغبكومة

 .كىذا النوع من القركض عادة ما يكوف بفائدة بسيطة كمدتو تعتمد على طبيعة اؼبشركع اؼبراد إنفاؽ قيمة القرض عليو

تعترب التربعات كاؽببات موردا من موارد اجملالس احمللية كتتكوف حصيلتها فبا يتربع بو اؼبواطنوف إما مباشرة إٔب اجملالس احمللية : انرثشػاخ ٔانٓثاخـ3.ب
أك بشكل غَت مباشر للمسانبة ُب سبويل اؼبشاريع اليت تقـو هبا، ككذلك قد تكوف نتيجة كصية تركها احد اؼبواطنُت بعد كفاتو ُب حالة انعداـ الورثة أك 
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كتنقسم ىذه التربعات إٔب قسمُت تربعات مقيدة بشرط عدـ قبوؽبا إال دبوافقة السلطات اؼبركزية، . ىبة يقدمها أحد اؼبغًتبُت لتخليد اظبو ُب بلده
 ﴾16﴿.كتربعات أجنبية ال يبكن قبوؽبا إال دبوافقة رئيس اعبمهورية سواء أكانت من ىيئات أك أشخاص أجانب

بصفةعامةتبقىموارداعبماعاتاحملليةضئيلةكمرتبطةأساساباؼبساعداتواإلمداداتالتيتأتيهامناإلدارةاؼبركزية،كحبصتهامنالضرائبوالرسوماحمللية،كىذامايظهربوضوحفيارتفا
صباعات ععددالبلدياتالعاجزة،كىومايتنافىمعمبدأاالستقبلليةاؼبالية،فكونأناؼبوارداؼباليةلل

ةسواءالتيتأتيهامنطرفالدكلة،أكتلكالتيتأٌبػ،حيثبلسبنحاؼبساعداتاؼباليةللجماعاتاحمللياتبقىدكناؼبستوىاؼبطلوبأمرمنشأهنأنيزيدمنحدةتدخبللسلطةاؼبركزيةفيشؤكنواحمللية
 طبلععلىماليةالبعضمنالبلدياتإلكمنخبلال، ىامنالصندكقاؼبشًتكللجماعاتاحمللية،إالربتسلسلةمنالشركطتقلصمنحريتها

، كدكره ُب دعم اؼبالية تضحلناجليااألنبيةالبالغةالتييكتسيهاالصندكقاؼبشًتكللجماعاتاحمللية،األمرالذهبعلنانتطرقإلىطبيعةالنظامالقانونيالذييحكمهذااعبهازم
 .احمللية

ІІ.2دٔس انظُذٔق انًشرشك فٙ دػى يانٛح انجًاػاخ انًذهٛح  : 

ةالتدػكعليهسوفنتطرقإلىطبيع،ةػتتمثبلختصاصاتالصندكقاؼبشًتكللجماعاتاحملليةكالتيهيمخولةإليهقانونافيتسيَتكلمنصندكقالتضامنوصندكقالضمانللجماعاتاحمللي
ىبتصهذاالصندكقبتقديبإعاناتسنويةإلىقسماؼبيزانيةاحملليةللبلديةكالوالية،كهتدفهذىاإلعاناتإلىتقليصح:طُذٔقانرضايІІ.2.1ٍ.خبلتاؼبوكلةلكلصندكقعلىحدل

صباالختبلالتاؼباليةمابينالبلديات،حيثتمنحللجماعاتاحملليةاألكثرفقرامنحيثاؼبوارداؼبالية،كمنبينأنباؼبهاماؼبوكلةإلىالصندكقعمليةتوزيعالناذباعببائيبينالبلديةكالواليةباؿ
 ﴾17﴿.منالناذباعببائيلصندكقالتضامنالوالئي25%، منالناذباعببائيلصندكقالتضامنالبلدم75%:شكبللتإب

ІІ.2.2ىذا الصندكؽ يعمل:ٌاطُذٔقانضى 
مناؼبوارداعببائيةلكلبلدية،يقومبدكرىهذاالصندكقبالتدخلفي02%ربتإدارةالصندكقاؼبشًتكللجماعاتاحمللية،حيثيتكفلبتحصيلمواردىاؼبتمثلةفياشًتاكاتالبلدياتبنسبة

دبعنىمخرفإهنأثناءإعداداؼبيزانيةاألكليةاؿ.ماليةالبلدياتوسبويلهاعنطريقتقديبهلمايعرفبناقصالقيمةاعببائيةكيقصدهبذىاإلعانةالفارقبينالتقديراتوالتحصيبلتاعببائيةالفعلية
بلدية،كنتيجةللتأخَتالذيغالباماوبصلفيإرساؼببالغالتقديراتاعببائيةمنقبلمديريةالضرائب،تلجأالبلدياتفيميزانيتهاإلىاعتمادالتحصيبلتالسابقةكاحملققةفياغبساباإلدارم
كإدراجهافياؼبيزانيةاألكلية،غَتأهنيمكنأنيكوهنناكالبفاضفيالقيمةاعببائيةاحملصلةفيالسنةاغباليةمقارنةمعالسنةالفارطة،كىومايعنيأنالتقديراتاعببائيةللسنةموضوعالنش

 النسبة اطيكومببالغافيها،كبالتاليتختلميزانيةالبلديةؽبذاالسببويقعالعجزاؼبوازين،كىنايتدخلصندكقالضمانليقدمقيمةماليةفيحدكد
 .منالتقديراتاعببائيةلتغطيةىذاالنقصأكالعجزاغباصل%90

ІІ.2.3ٖباإلضافةإلىالتخصيصاتواإلعاناتاؼباليةالتييقدمهاالصندكقاؼبشًتكمنخبللصندكقيالضمانوالتضامن،فهناكمساعداتومسانباتأخر:يغاًْاذٕإػاَاذأخش
اليت اؼبقدمةلفائدةاألشخاصاؼبسنُت،ك باإلعانات اؼبالية اؼبخصصةيتعلقاألمرىنا،كىيقدمهاالصندكقتكتسيأنبيةبالغةفيتغطيةبعضنفقاتالبلدية

. تقتطعمنحصةالصندكقمنالضريبةاعبزافيةالوحيدةكيستفيدمنهاكلشخصمسنتتوفرفيهمجموعةمنالشركط،منضمنهاأنبليبلكهذاالشخصأيدخؤلكموردمإب
 قبل حل ىذه اؼبؤسسة حاليان، كذلك إعاناتتسيَتأعباءاغبرسالبلدمباإلضافة إٔب 

كالتيتحددإجراءاتالتكفلبنفقاتاغبرسالبلدم،أصبحالصندكقيتحملجزءمنأعباءتسيَتىذىاؼبؤسسةكتت1995جانفي21اؼبؤرخةُب52طبقاللتعليمةالوزاريةاؼبشًتكةرقم
 .ضبلميزانيةالدكلةاعبزءاآلخر،كىذىاإلعانةتأخذجزءكبَتمنمواردالصندكقاؼبشًتكللجماعاتاحمللية
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ІІ.2.4 انُقائض ٔانظؼٕتاخ انرٙ ٕٚاجٓٓا انظُذٔق

كاناؽبدفاؼبنشودمنوراءإنشاءالصندكقاؼبشًتكللجماعاتاحملليةباؿ.كلةالعجزاؼبوازنيأكعلىاألقبللتخفيفمنحدةاؼبشكلةإلىمستوياهتاالدنياالقضاءعلىمشإف:انًشرشك
. صيغةاغبالية

يبكسلباعلىالدكرالعامالذييلعبههذاالصندكقعلىاؼبستوىاحمللي،كفيمايليبالرغممنهذافإنالنشاطالفعليلهذاالصندكقؤلكثرمنعشريتينمنالزمنأفرزصبلةمنالنقائصوالتيأثرتك
 : كالنقائصبعضهذىالعراقيلف ذكر

، حيث إلىالًتكيبةالبشريةكاؽبيكبللتنظيميلهذاالصندكؽ، كىذا راجع بالواقعاؼباليلبلدياتالقطرالوطٍتنقص اإلدراؾ التاـ ـ
 .احملليىذايعتربغَتكافيلئلؼبامبالواقعاؼبإب، فإف إذامااستثنينااألعضاءاؼبنتخبوفؼقبدأننصفأعضائهمنتخبينوالنصفاآلخرمعينينونبمتمركزكنعلىمستوىالعاصمة،

اتوالتخصيصاتاؼبمنوحة،كاغبرصعلىأخذالوجهةالتيصرفتهذىاإلعاناتؤلجلها،كىذاالدكركانيفًتضأنتػةمراقبةعمليةصرفاإلعافػانتابعةؽبتختصبمهمػافتقارالصندكقللجـ
 .قومبهلجنةمتابعةمساعدةلعمبللصندكؽ،لكنلميتمإنشاءىذىاللجنةإلىيومناىذارغمأنالقانوننصعليها

يها، كىذا راجع لكوف توزيعمداخيبللصندكقعل ألخرل عند اجةإلىاإلعانةاؼباليةمنبلديةغياب التحليل الدقيق ُب ربديد اّبـ
،  1986توزيعمداخيبللصندكقعلىالبلدياتبلزاليخضعلمعيارحددمنذإنشاءىسنة

 بغض النظر عن إالأهنيعتربأنبوأبرزمقياسيستندإليهفيتحديدحجماإلعانات،،كىومعيارعددالسكاف،كإنكاهنذااألخَتيعتربمنجملةاؼبقاييساؼبعتمدعليها
 .اتلبلدم اليت تعيشهاااؼباليةكاالقتصاديةالوضعية

 .أثرعلىحجماؼبواردكاإلمكانياتاؼباليةؽبذاالصندكؽإف ربميل الصندكؽ ألعباء إضافية موازية لدكره الرئيسي ُب ربقيق التضامن كالتوازف بُت البلديات، ـ
 .ةنفقاسبصاغباغبرسالبلديسنواتاألزمةاألمنيةػربملهلعبءتغطيؾ

ІІІ.إشكانٛح انؼجض فٙ يٛضاَٛح انجًاػاخ انًذهٛح: 

لية اليةاؼبح آبإالأمبايبيزبالرغممن تعددكتنوعاإليراداتالعامةللجماعاتاحمللية،الذاتيةأكاػبارجية،
اعبزائريةبصفةعامةىوالنقصاػبطَتفياؼبواردمعزيادةكبَتةفيالنفقات،كىذاراجعلعدةأسبادبنهاعلىوجهاػبصوصكونالثركاتالذاتيةللبلديةغَتمستغلةأكمسَتةبصورةسيئة

 .،األمرالذيسانبفيالبفاضمتزايدكؿبسوسللموارد،كذبلتهذىالصعوباتاؼباليةفيعدمتمكنبعضالبلدياربتىمندفعركاتبموظفيها

 منهناظهرمشكلعجزميزانيةأغلبيةبلديات
 كاليت 1994 مارس 30 اؼبؤرخبتاريخ 94/14الوطنوحبدةفيالعشريةاألخَتةمنالقرناؼباضيلتستمرإلىيومناىذا،أمامهذىالظركفربزتللوجودالتعليميةالوزاريةرقمككاليات

كعليو يبكن أف نتساءؿ .  1994،حيثتضمنتالكيفياتاعبديدةؼبنحاإلعاناتاالستثنائيةللتوازنلسنة 1991سنةاالرتفاعالكبَتلعدداؼبيزانياتالعاجزةمنذأكدت على 
ات احمللية باعبزائر، كما ىي اإلجراءات اليت بادرت هبا الدكلة للتخلص أك التقليص من ىذه الظاىرة، ينازاؼبيفاقمظاىرةعجزىنا عن األسباب الفعلية لت

تطوير اإليرادات اؼبالية كتكييفهامع التطورات االقتصادية الراىنة ؟، كىل ًب التفكَتجبدية فيإهبادمواردجديدةترفع من فعاليةاعبماعات كالسبل الكفيلة ب
 . احمللية،كذبعلها أقدر على مواجهة متطلباهتااحملليةكالوطنية ؟

ІІІ.1أعثاب انؼجض فٙ يٛضاَٛح انجًاػاخ انًذهٛح: 



التسيير المحلي بين إشكاليات التمويل وترشيد قرارات التنمية المحلية :الملتقى الوطني األوؿ حوؿ  
2016 نوفمبر 9-8يومي - البلديات نموذجا-  

81 
 

قصدبعدـ توازف اؼبيزانيةىوعدـ تعادالإليراداسبعالنفقات،كما يتبعذلك منالوقوع ُب العجز أك الفائض ُب اؼبيزانية، إذ يظهرفائض اؼبيزانية فيحالةتفوؽ م
اإليرادات علىالنفقات دبعٌت أخرعندما تكوف النفقات أقل من اإليرادات ىنايتحققالفائض،كفيحالة العكسأيإرتفاعالنفقات عن اإليرادات ىنا يتحقق 

(.Déficit budgétaire )عجز اؼبيزانية
﴿18﴾ 

 :كتدىور اؼبالية احمللية ُب اعبزائر إٔب أسباب عديدة،منها ما تعلق بأسبابداخليةكمنها ما ىو خارجيةتكيعودعجزميزانيا

ІІІ.1.1أسبابداخليةـبتلفة يبكن ذكرأنبهافيما يلي باعبماعاتاحمللية،لعدـ توازنقسمي اؼبيزانية إف :األعثاب انذاخهٛح :

صبحت تعتربظاىرةالنموالسريعلنفقاتالبلديةمنالظواىرالعامةالتيأ حيث :انًذهٛحيٛضاَٛح الانًُٕانغشٚؼهُفقاخ. أ
 أك كصفةأساسيةمبلزمةعبميعبلدياتالوطن،علىاختبلفحجمهاكإمكانياهتاالطبيعيةكالبشرية،كقدوبدثأنتتوقف

 كسانبت عدة عوامل ُب مبو ىذه النفقات، خاصة .اكدإرتفاعهامنجديددبجردزكااللسببػتعاالأنوإاتلسببأكآلخرفيبعضالسنوات،ػتًتاجعالزيادةالسريعةللنفق
، كالذم أضاؼ نفقات ضخمة نتجت عن الصبلحيات الكبَتة 1990بعد صدكر القانوف البلدم كالوالئي لسنة 

 .كاؼبختلفةالتيأككلتللبلديةخاصةفيإطارالتعددية،ضفإلىذلكالنموالديبغرافيوتنوعاالحتياجاتواؼبطالباؼبتزايدةيوميا

زادت كماأنتحريراألسعاركارتفاعها،كزيادةالتكاليفنتيجةلذلك،كاستقبلليةاؼبؤسساتودخوالعبزائرإلىاقتصادالسوؽ،كلهاعوامل
 .،كالتييتطلبحلهابالضركرةالزيادةفيعمليةاإلنفاقعلىحسابإيراداتاؼبيزانيةلياتمشاكبلؼبحمن

جًاػاخ ضؼفانًٕاسدانًانٛحنم. ب

أهنذاالعجزؼبيتمامتصاصهعلىاؼبدىاؼبتوسط،بؤلإالمنذهنايةشبانينياتالقرناؼباضيأصبحالعجزاؼباليأحداؼبشاكبللعويصةالذيتعانيهالبلدياتواإلدارةاحملليةعمومان،:انًذهٛح
 :صبحيتطورسنةبعدسنةكعلىاؼبستوىالوطنيكافة،كيبكنإظهارذلكمنخبلالعبدكاللتإب

 . (1986/2000)ذطٕس ػجض يٛضاَٛاخ تهذٚاخ انٕطٍ نهفرشج: (02)جذٔل سقى

  بلديػة1541النسبة اؼبئويػة إٔب  عدد البلديػات العاجزة السنػة

1986 52 03,37% 

1987 63 04,08% 

1988 96 06,22% 

1989 79 05,12% 

1990 164 10,64% 

1991 620 40,23% 

1992 660 42,82% 

1993 791 51,33% 
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1994 779 50,55% 

1995 889 57,68% 

1996 1090 70,73% 

1997 1159 75,21% 

1998 1249 81,05% 

1999 1207 78,32% 

2000 1280 83,06% 

 .ةػةبوزارةالداخليةكاعبماعاتاحملليػمديريةاؼباليةاحمللي: المصدر

هبباإلشارةإلىأهنليستكبللبلدياتتعانيمننقصفياإليرادات،حيثتشَتاإلحصائياتإلىأمبستوىإيراداتالبلدياسبختلفبدرجةكبَتة،إذىناكبلدياتغنيةجداكأخرىفقَتةجدا،كقدك
 306، كجودكاقعاعبماعاتاإلقليميةاعبزائريةضمن دراسة أجريت حوؿ (الغٌت)صنفتحسبمعدؿ

 .بلديةتتوفرعلىفرصضئيلةللتنميةكتتطلبدعما 358،بلديةتتطلبدعموتعتمدبنسبةأكربعلىالقطاعالفبلحيللنهوض877،بلديةقادرةعلىتنميةنفسهابإمكانياهتاالذاتية

 مشكلة إٔب كيرجعأساسان ،يعد من بُت أىم األسباباليت تؤثر سلبان على تنمية اؼبوارد اؼبالية احمللية:يذهٛحضؼفانرأطٛشٔعٕءذغٛٛشانًظانذال. ج
طَت يعٍت النجاعة ُب التسيَت،كاؼبنتخبونعلى مستول اجملالس احمللية غَتؿبضركف للتسيَت كغَت أالكفاءاتاإلداريةكانعدامها على مستول التسيَت احمللي، فالت

بل كثَتا ما يكونوف من بُت األشخاصالذين ليست ؽبمخربةُب التسيَت كال مستول علمي، السيما كأف القانوف اؼبتعلق ، مهتمونبتسيَت شؤكنالبلديات
باالنتخابات ال يشًتطفي الًتشح للعضويةُب اجملالس احملليةشرطا يتعلق باؼبستول العلمي كال 

 .كلعبلألرقاماؼبواليةتعربأحسنتعبَتعلىالتفاكتالكبَتفينسبةالتأطَتبيناإلداراتاؼبركزيةكالبلمركزية.اػبربة

 .تانجضائشاإلداساذانًشكضٚحٔاناليشكضٚحفَٙغثـح انرأطٛش: (03)جذٔل سقى
 

 بلديػاتاؿ اتػالوالم اإلداراتاؼبركزية اؼبستوىالوطٍت مستول اإلدارة

 %02,06 %11,85 %17 %12 نسبػة التأطَت
 

 

Source: A.Rahmani, Essai D’analyse des Finances D’évolution De La Gestion du Personnel De La Fonction Publique .Revue IDARA, 

Volume 7, N° 2, Alger 1997, P18. 

ІІІ.1.2عبماعات احملليةمنأنباألسباباػبارجيةالتيساعدتعلىتفاقمظاىرةالعجزاؼباليلميزانيةا: األعثاب انخاسجٛح: 

بلدية 704اؼبوجودةعلىاؼبستوىالوطنيحيثرفععددىامن كالواليات قدضاعفمنعددالبلديات1984إنالتقسيماإلداريلسنة:1984ػشٕائٛحانرقغًٛاإلداسٚهغُح. أ
 ﴾19 ﴿.تفتقرللحيويةاالقتصاديةكتكادتنعدمبهافرضالتنميةككاليات كاليةدكنأنَتاعيإمكانياهتا،كبذلكخلقبلديات48 كبلدية1541إٔب1974كالية سنة31ك
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 %بلديةفقطمقراهتاالعامةتدرجضمنالبلدياتاغبضرية،دبعنىأف19قبد1984بلديةجديدةالتيظهرتبموجبالتقسيماإلقليميلسنة837منأصلإذقبدفيالواقع

 ﴾20﴿.منهذىالبلدياتذاتطابعريفي،كأماالباقيةفهيمختلفة89,2

صباعات إنالنظاماعببائياغباليتميزىعدةاختبلالتتؤثرعلىالسَتاغبسنللمهاماؼبختلفةلل:اخرالالذانُظايانجثائٛانذانٙ. ب
كأنبمايبيزىالصبغةاؼبركزيةلو،كالتيتظهرمنحيثحفظالطرقواالستفادةمنها،الشيءالذيأدىإلىاستحواذالدكلةعلىجبللضرائباؼبنتجةللمداخيلعلىحساباعبماعاتاحمللياحمللية

، فضبلن عن اعببائياغبالييعانيمنظاىرةخطَتةأضحتتميزكلبلدياتالوطن،كتتمثلفيظاىرةالغشوالتهرباعببائيةىذامنجهة،كمنجهةأخرىفالنظاـ
 .كماىواغبالبالنسبةللدكلةضعفمنتوجضرائباعبماعاتاحمللية

 القصور ُب مساعدات الصناديق اػباصة مثل الصندكؽ اؼبشًتكللجماعاتاحملليةلتمويل بعض إف:صٚادج االػرًادػهٗ إػاَح انذكٕيح انًشكضٚح. ج
فقد اإلدارة احمللية من الناحية الواقعيةاستقبلليتها ، قدأكىذا نتيجة زبصيصمجموع موارده لتغطية النفقات ذاتالطابع األمٍت. النشاطات ذات النفع احمللي

 .كباؼبقابل زاد من اعتماد اعبماعات احمللية على اإلعانات اليت تقدمها اغبكومة اؼبركزيةاؼبقررة ؽبا قانونيا بفعل االعًتاؼ ؽبا بالشخصيةاؼبعنوية، 

فإذا كانت قوانُت اإلدارة احمللية عامة ُب الدكؿ العربية قد تضمنت حقهاتو األخَتة ُب :ػذو ٔجٕد عهطح إػذاد ٔإػرًاد انًٛضاَٛح انًذهٛح. د
 .إال أف ذلك ال يعدك كونو دكرا  شكليا كؿبدكداخاصة ُب ظل الرقابة على اؼبيزانية،إعداد ميزانيتها

سائر اْبمن  ؾبموعة ترتب عنها،كضعية أمنية صعبة1991سنة اعبزائر منذ ت عاشفقد :ذأثٛش انٕضؼٛح األيُٛح نؼششٚح انرغؼُٛٛاخ تانجضائش. ْ
 . ترتبعنو حرماف ىاتو األخَتة من موارد مالية كانت لتموؿ ميزانيتهاالتجهيزية كالتسيَتية،فبامست اإلدارة احمللية

ІІІ.2اإلطالح انًانٙ ٔتشايج دػى انجًاػاخ انًذهٛح  : 

دفع الدكلة إٔب اللجوء عبملة من اإلصبلحات مست إنإشكالية العجز ُب ميزانيات أغلب اعبماعات احمللية باعبزائر كالذم الزمها ؼبدة ليست بالقليلة، 
كىذه .بشكل عاـ اؼبالية كاعبباية احملليتُت، كتنفيذ برامج دعم للجماعات احمللية عرب الصندكؽ اؼبشًتؾ، فضبلن عن ربديث نظاـ اؼبعلوماتية كاالتصاؿ

اعبماعات صبلحاتَتادمنهاالتخلصمنحدةالعجزاؼباليالذيتعانيمنهالكثَتمناإلجراءاتواإل
 .اعبزائريةأكعلىاألقبللتخفيفمنحجمالضعفاؼببلزملئليراداسبقارنةبالنفقاتاحمللية

ІІІ.2.1ٍٛذا اإلصبلح هبب أف يندرج ضمن رؤيا متعددة السنوات مؤسسةعلىتشخيص للنظاـ إف رؤية السلطات لو:إطالدانًانٛح ٔانجثاٚح انًذهٛر
كهبذا الصدد فإف إصبلح اؼبالية كاعبباية .اغبإب كتفكَت معمق يشرؾ كافة القطاعات اؼبعنية كينفذ تدرهبيا مع احًتاـ مستلزمات توفَت الوسائل الضركرية

 . إصبلح شامل للجماعات احملليةكوفاحمللية ينبغي أف م

كقدمت ىذه اللجنة اقًتاحات .إنشاءعبنة كزارية مشًتكة حوؿ إصبلح اؼبالية كاعببايةاحمللية2007جويلية9كتطبيقالتوجيهاتوتعليماتاغبكومةفقدًب بتاريخ
تتضمن أعماال هبب القياـ هبا فورا ككرقة عمل على اؼبدل القصَت كاؼبدل الطويلمن أجلتنفيذإصبلحعميققصدتصحيح 

﴾ 21﴿:،كمن بينهاالنقائصواالختبلالتاؼبسجلةعلىمستوىماليةاعبماعاتاحمللية
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الًتخيص للبلديات للقياـ خبلؿ الثبلثي األكؿ من كلسنة بدفع  كمشلت :اإلجشاءاخ انًٕجٓح نرذاسك انظؼٕتاخ انرٙ ذؼشفٓا انخضُٚح. أ
ة مع الصندكؽ ػ اؼبرـبفديو،كباؿ ملياردج22.03 ب ةقدرآبكف اجملالس الشعبية البلدية كػالتكفل بكل دمك،ارم بدكف كشوفاتػالنفقات ذات الطابع اإلجب

 . مليار دج32ب ات اجتماعية كاؼبقدرة ػالوطٍت للتوفَت كاالحتياط من أجل اقباز سكن

من اجل رفع مستول اإليرادات الضريبية للجماعات احمللية السيما اػباصة :اإلجشاءاخ انًٕجٓح نرذغٍٛ انًٕاسد انًانٛح نهجًاػاخ انًذهٛح. ب
 :كتتمثل فيما يلي، 2008ة التكميلي لسنة ػ فقد ًب إدراج اإلجراءات التالية ضمن قانوف اؼبإب،بالبلديات

 .اػباص باؼبداخيل االهبارية لصاّب البلدياتIRGمن الضريبة على الناتج اػباـ %50زبصيص ـ

 .الزيادة ُب الرسم اػباص اؼبتعلق برخص العقار كال سيما على مستول التجمعات الكربلـ
الزيادة ُب الضريبة اؼبستحقة للدكلة، الوالية أك البلدية بعنواف البناء ُب األمبلؾ العمومية بناء على ترخيص الطرقات لصاّب األشخاص اؼبعنويُت أك ـ

 .الطبيعيُت اػباضع للقانوف العاـ أك اػباص
 .ة اؼبخصصة للدكلة لصاّب البلدياتػزبصيص أقساط من الرسـو البيئيـ

 .ةػة حسب تصنيف مراكز اإليواء اؼبعٍتػة البلديات مع الزيادة ُب التعريفة بصفة متزفػتوسيع رسم اإلقامة على كاؼـ

ربسُت تأطَت اؼبصاّب اؼبالية للجماعاتاحمللية بفتح كسبثلت ُب : إجشاءاخ يخظظح نرأعٛظ ػقهُح ذغٛٛش انجًاػاخ انًذهٛح ٔػظشَرٓا. ج
 . اآلٕب لصاّب اعبماعات احملليةاإلعبلـ اؼبالية كاحملاسبُت كـبتصينفي باإلطارات كيتعلق ،2008 لسنة ة التكميليػ منصب مإب بعنواف قانوف اؼبإب3200

ІІІ.2.2تنفيذ برنامج دعم اعبماعات احمللية عرب الصندكؽ اؼبشًتؾكيتم :تشَايج دػى انجًاػاخ انًذهٛح. 

اغبرصعلى تقليص الفوارؽ بُت بتستجيب طريقة توزيعها ، كىي عملية موجهة لتسيَت اعبماعات احمللية األكثر حرمانا ك:ذخظٛض انًؼادالخ. أ
حيث .كغبساب ىذا االعتماد، يؤخذ بعُت االعتبار اؼبعيارعدد السكاف كالوضع اؼبإب لكل صباعة ؿبلية، البلديات كالواليات فيما يتعلق باؼبوارد اؼبالية

بلديةكمبلغ إصباليمخر 1234 ملياردج على22،ًب توزيع مبلغ إصبإب قيمتو2008فيسنة ؼ.يشكل ىذا االعتماد مصدر التمويل األساسي للبلديات احملركمة
 .كالية29مبليَتدجعلى3قيمتو 

زبصص اإلعانات اؼبالية االستثنائية ؼبوازنة اؼبيزانيات احمللية لفائدة البلدياتالعاجزة اليت ال تغطي ك:اإلػاَاخ انًانٛح االعرثُائٛح نفائذج انثهذٚاخ. ب
خصص الصندكؽ اؼبشًتؾ للجماعات احمللية مبلغا إصبإب قيمتو 2008 سنة ففي.(األجور كالنفقات اؼبلحقة)مواردىا األعباء اإلجبارية 

كما زبصص اإلعانات اؼبالية االستثنائية للحوادث الكارثية أك غَت اؼبتوقعة لفائدة اعبماعات . ميزانية بلدية عاجزة793 دج ؼبوازنة 8.202.417.994
. احمللية للتعامل مع األكضاع اإلستعجالية

سبنح ىذه اإلعانات اؼبالية لفائدة اعبماعات احمللية للمسانبة ُب التمويل الكلي أك اعبزئي ؼبشاريع :اإلػاَاخ انًانٛح نهرجٓٛض نفائذج انثهذٚاخ. ج
 كذلك طبقا ،كقد ًب ُب ىذا اإلطار إطبلؽ العديد من اؼبشاريع لفائدة البلديات احملركمة.اـ ُب ـبتلف اؼبيادينػار عيش اؼبواطنُت العػالتجهيز اؼبتعلقة بإط

 .اـ التضامن اليت يضطلع هبا الصندكؽ اؼبشًتؾ للجماعات احملليةػؼبو
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ًب اإلعبلف عن ىذا الربنامج من قبل رئيس اعبمهوريةخبلؿ اجتماع الوالةحوؿ تشغيل الشباب ُب  ك: يذم يُٓٙ نكم تهذٚح100تشَايجئَجاص . د
خلق ، كإنشاء موارد ماليةجديدة للبلديات عن طريق ربصيل اإلهبار، كترقية العمل اغبرُب، كمشل من ضمن أىدافو 2003أكتوبر سنة 23 ك 22

الوكالة الوطنية لدعم كتشغيل الشبابوالوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر كالصندكؽ الوطٍت للتأمُت على )نشاطات متعلقة بأجهزة ترقية الشغل 
 .(البطالة

ІІІ.2.3يندرج ربديث نظاـ اؼبعلوماتية كاالتصاؿ لوزارة الداخليةكاعبماعات احملليةضمن نشاطات القطاع اليت :ذذذٚث َظايانًؼهٕياذٛح ٔاالذظال
كضع نظاـ  ككذا .إعدادنظاـ متابعةكتقييم مشاريع كبرامج التنمية، كربظى باألكلوية من خبلإلعداد شبكة معلوماتية لوزارة الداخلية كاعبماعات احمللية

تكوين ، باإلضافة إٔب إنشاءقاعدة بيانات كمؤشرات اجتماعية اقتصادية للبلدياتك،إعبلمي جغراُب ؼبتابعة العمليات احمللية ُب ؾباؿ االستثمار
عتو إنشاء خلية مكلفة دبتاب،كبلورةأطلس تفاعليللجماعات احمللية،ككالية48مستخدمي البيانات ُب الواليات على استعمالنظاـ اؼبتابعة على مستول 

 .كربيينو

 الدكلة منذسنوات قد أظهرت تطورا ا باشرتوٌباؿكالتنفيذ اعبزئي جملموعة برامج الدعم اؼبختلفة، كاعببائية اؼبالية ف النتائج األكلية إلصبلح اؼبنظومة إ
بلدية عاجزة 1138العجز إنتقل من ، حيث إتضح أف ىذا  احمللية كمكنت من تقليص العجز اؼبسجل ُب ميزانية البلدياتاليةؿبسوسا ُب إصبلح آب

 ﴾22﴿. مليار دينار لنفس الفًتة3,3 مليار دينارإٔب 10,5كمن ٍب البفض ىذا العجز من 2009 بلدية ُب 417إٔب  2006سنة 

هبب ك. بالتوازم مع ؾبهودات الدكلة اليت حسنت بصفة ملموسة اؼبوارد البلدية فإنو هبب مواصلة كدعم اؼبسار الشامل إلصبلحاؼبالية كاعبباية احمللية
ؽبذا الغرض كُب إطار  ك.باؼبقابل على اعبماعات احمللية أف تعمل على التحكم كل ما أمكن ذلك ُب التكلفة ذات الصلةبسَت اؼبرافق العامة احمللية

مواصلة أشغاؿ التجسيد التدرهبي لئلصبلح اؼبقرر للمالية كاعبباية احمللية،توجد ؾباالت أخرل موضع الدراسة كيتعلق األمر بوضع حد للديوف 
إصبلح ، كتعاكف أفضل ما بُت اؼبصاّب الضريبية كاإلدارات احمللية، ككذا ربسُت مردكدية اعبباية احمللية عن طريق تبسيط النظاـ الضرييب احمللي،كاؼبتكررة

 .نظاـ التضامن ما بُت البلديات

 :انخــاذًــح

تواجو اعبماعات احمللية ُب ربقيق برامج التنمية احمللية على مستول كحداهتا مشكلة التمويل، كضعف اؼبوارد اؼبالية احمللية اؼبخصصةألغراض التنمية، 
. كبذلك يصعب عليها تنفيذ كافة أك بعض الربامج التنموية الضركرية لسكاف الوحدات احمللية

إدراكامنالسلطاتاعبزائريةبأنتفعيلنظامالبلمركزيةصارضركرةكأكلويةالمناصمنهاكليسخيارايبكناغبيادعنو،فقدمنحتللجماعاتاحملليةنوعمناالستقبلليةكصنفتهاكهيئاك
 ستقبللية تكاملها مع االتإداريةالمركزية،إالأهنوفيماىبصالبلدياتبالتحديدفإهنذىاغبريةفيالتصرفبقيتعديبةاعبدكل،ذلكأناالستقبلليةفيالتسيَتتقتضي

الية،األمرالذيلميتحقق،فكثَتمنالبلدياتاعبزائريةعاجزةعنالتكفلباؼبهامواؼبسؤكلياتالتيأككلتلها،كىذاالعجزىونتيجةآليةكمنطقيةلعدمكفايةاؼبوارداؼباليةالبلديةالذاتيةآب
عجـز)البفاضاإليراداتالبلديةإذاماقرنتبالنفقات،كىومايسمىباللغةاحملاسبيةعجزاؼبيزانيةالبلدية،كإنكانتهذىالظاىرةأم،ىالتغطيةتكاليفاػبدماتالعموميةاؼبقدمةمنقبل

كعليو .إالأناعبديدفيهاأهنابلغتمستوياتبليبكنبأوباؼبناألحوااللتغاضيعنها بأسباهبا اؼبختلفة،متواجدةمنذثبلثةعقودتقريبا(عبماعات احملليةيزانيةا
 التيمنشأهنامعاعبةاعتبلالؼباليةاحمللية، كةػؿباكلةمناإلعطاءاغبلولوذكراالسًتاتيجياتوالوسائبللفعاؿك

 :كمايليتوصيات نتائج ك،إرتأيناأننلخصهذىالنقاطفيشكلتولعجزاؼبوازنيأكعلىاألقبللتخفيفمنحددبشكبل
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 ال يبكن أف يقتصر على اعبانب اؼبإب لوحده بل ينبغي أف يضعفي اغبسباف كافة اؼبعايَت احملاطة ، تفكَت أك تصور ػبطة لتمويل اعبماعات احملليةإف أمـ
. قػب

 . من جهة ثانيةتثميناإليراداتكربقيقنوعمنالرشادفيإنفاقاألمواؼبنجهة،هببعلى منتخيب احملليات العمل علىـ

 أم ضركرةالعملعلىتبسيطإجراءاتالنظامالضريبياغباليالذييتميزبالتعقيدنوعاما،ـ
. ماعات احملليةإصبلحالنظاماعببائياغبإب،انطبلقامنحتميةالفصبللكليبينالضرائبالتيتعودحصيلتهاػبزينةالدكلة،كاألخرىالتيتعودؼبيزانيةاِب

 . صباعات احملليةؿؿمايعنيملياإيراداذببائيةأكربسواءللدكلةأك

 .تشجيعوتنظيماعبهودالذاتيةاحملليةاػباصةباألفرادكرجاالألعماؿ،كالتنسيقمع اؼبؤسسات اػباصة كالبنوؾ اؼبتخصصةـ

 .ضركرة االىتماـ بالعمالة اؼبوظفةكاؽبيئةاؼبنتخبةباعبماعات احملليةكتفعيل أداءىا، بالتحفيزكالتكوينوالرسكلة كالتشبيبـ

 .العشريةالسوداءالناتج عن فك الضغطعلى البلدياتواؼبدف، من خبللدعم التنمية الريفيةكالتقليلمن النزكحالريفي ـ

إعادة النظر ُب تقسيم حدكد البلديات ضمن التقسيم اإلدارم اؼبرتقب، كإعطاء األكلوية ُب التقسيم إٔب احملافظات الكربل أم جعلها دكائر انتخابية ـ
 .  ال إدارية، كخلق فركع إدارية باؼبناطق النائيػة هبدؼ تقريب اإلدارة من اؼبواطن فقط

 .تفعيل آليات اؼبشاركة الشعبية هبا كتطوير القدرات الفنية كاالقتصادية للمشركعات احمللية كإعداد الدراسات الفنيػة،ـ

 .هتيئػة اؼبناخ اؼبناسب لبلستثمار احمللي، كاالىتماـ بالسياحة باعبماعات احمللية كمصدر للتمويل الذاٌبـ

 . التوازنبُت الوحدات الغنية ذات اؼبوارد كالوحداتالفقَتة،كىو معياريقضي ُب التفاكت على مستول تقدًن اػبدماتـ

 :قائًح انًشاجغ ٔانٕٓايش

صبعي عمارم، مسانبة اعبماعات احمللية ُب تشجيع االستثمار ُب ؾباؿ الصناعة الزراعية الغذائية، كرقة مقدمة إٔب اؼبلتقى الدكٕب حوؿ تسيَت كسبويبلعبماعات احمللية فيضوء ـ﴾1﴿
 .2،ص2006التحوالت االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة اغباج ػبضر، باتنػة، نوفمرب 

 .بالبلدية، اؼبتعلق 1990أفريل  07 اؼبؤرخ ُب 90/08القانوف رقم ، 15اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد ـ﴾2﴿
 .بالوالية، اؼبتعلق 1990أفريل  07 اؼبؤرخ ُب 90/09القػانوف رقم ، 15اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبيػة، العدد ـ﴾3﴿
 .14، ص 1986أضبد رشيد، التنميػة احملليػة، دار النهضة العربيػة، ببَتكت، ـ﴾4﴿
صباؿ لعمارة، الزكاة كسبويل التنمية احمللية، كرقة مقدمػة إٔب اؼبلتقى الدكٕب حوؿ سياسات التمويل كأثرىا على االقتصاديات كاؼبؤسسات، كلية العلـو االقتصادية كعلـو ـ﴾5﴿

 .4، ص 2006التسيَت، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة، نوفمرب 
 .13، ص 2001عبد اؼبطلب عبد اغبميد، التمويل احمللي كالتنمية احمللية، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، ـ﴾6﴿
 .82، ص  1987،ة، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، القاىرةػاتاؼبعاصرة ُب نظاـ اإلدارة احملليػعادؿ ؿبمد ضبدم، اإلذباهـ﴾7﴿
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، جامعة القاىرة، مركز دراسات كاستشارات اإلدارة العامة، 1ؿبمود شريف كآخركف، البلمركزية كمستقبل اإلدارة احمللية ُب مصر، سلسلة البلمركزية كقضايا احملليات رقم ـ﴾8﴿
 .19، 15، ص 2004

 .12، ص 1985خالد ظبارة الزغيب، التمويل احمللي للوحدات اإلدارية احمللية، اؼبنظمة العربية للعلـو اإلدارية، األردف، ـ﴾9﴿
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نرًُٛح انًحهٛح ٔانًشاسكح االجرًاػٛح 

- يماستح يفاًْٛٛح ٔذاسٚخٛح-
 01خشًٌٕ يـحـًذ جايؼح تاذُح/د

 لانًح 1945 يا٘ 08لشٚذ عًٛش جايؼح /د

: ممخص

تيدؼ ىذه المداخمة بالدرجة األكلى إلى دراسة كمعالجة مفيكمي التنمية المحمية كالمشاركة االجتماعية مف خبللتقديـ مقاربة مفاىيمية كتاريخية ليذيف 
. المفيكميف، الذيف دار حكليما الكثير مف الجدؿ كالنقاش بيف العمماء كالباحثيف خاصة في مجاؿ عممي االقتصاد كاالجتماع

     كقد كجدنا أف مفيكمالتنمية عمى المستكل المحمي يرتبط كثيرا بمفيـك المشاركة االجتماعية، خاصة بعدما أثبتتو الدراسات الحديثة في ىذا المجاؿ، 
 كليذا ركزكا عمى ضركرة ارتباط جيكد التنمية المحمية ،كالتي أكدت أف إىماؿ مشاركة األفراد المحمييف في عمميات التنمية المحمية، شكؿ أىـ أسباب فشميا

.  بالمشاركة االجتماعية لؤلفراد المحمييف ألنيـ العامؿ الحاسـ في نجاح ىذه الجيكد

 Résumé: 

Cette présentation vise à étudier les concepts de développement local et la participation socialeà travers une approche 

conceptuelle et historique de ces deux conceptsQui ont discuté autour d'eux beaucoup des sociologues et des 

économistes. 

  Nous avons trouvé que le concept de développement au niveau local souvent lié à la notion de participation sociale, 

surtout après qu'il a prouvé par des études récentes dans ce domaine, qui a confirmé que la négligence de la 

participation des populations locales dans les processus de développement local été La raison la plus importante de 

cet échecPour cette raison, il devrait être lié entre les efforts de développement local, et la participation sociale des 

individus locaux, parce qu'ils sont le facteur déterminant dans le succès de ces efforts. 

 :مقذمت

 أثار مكضكع التنمية الكثير مف الجدؿ كالنقاش بيف الباحثيف كالعمماء في مختمؼ األكساط العممية، خاصة في عممي االقتصاد كاالجتماع، قد ؿ
حيث يرجع ذلؾ بالدرجة األكلى لتعدد السياقات المعرفية، التي يتداكؿ فييا استخداـ ىذا المفيـك كاختبلؼ المنطمقات الفكرية كاأليديكلكجية التي 

تتعرض لو، فقد عرؼ مكضكع التنمية في التراث السكسيكلكجي عدة أطر نظرية كمرجعيات فكرية، حاكلت كميا معالجة كتحميؿ الكاقع 
االجتماعي لمتنمية، كما حدث مع الفكر الماركسي كنظرية التحديث بمختمؼ اتجاىاتيا كغيرىما مف النظريات التي بدت متناقضة في الكثير 

 لمختمؼ المجتمعات المحمية التي تتميز ةمف جكانبيا، حيث نجد أنيا أىممت في الكثير مف األحياف، الخصكصيات االجتماعية كالتاريخي
بعناصر ثقافية متباينة كتركيبات كبناءات اجتماعية متنكعة، تجعؿ مف النماذج التنمكية الجاىزة التي حاكلت ىذه النظريات  اقتراحيا، صعبة 

 .التحقيؽ عمى أرض الكاقع

 فشؿ تطبيؽ مختمؼ السياسات التنمكية خاصة المستكردة منيا، ثبت فيياكمف خبلؿ الدراسات العديدة التي أجريت عمى تمؾ البمداف، التي 
تبيف أف لمشاركة أفراد المجتمع المحمي دكرا كبيرا في إنجاح المشركعات التنمكية القائمة في المجتمع، حيث خمص معظـ الباحثيف، إلى 

اعتبار أف أىـ أسباب فشؿ ىذه المشركعات، ىك إىماؿ القائميف عمييا لمشاركة أفراد ىذه المجتمعات في أعماؿ التنمية المحمية، بمختمؼ 
 ىنا أصبح مكضكع مشاركة األفراد المحمييف في التنمية أك ما يسمى أيضا بالمشاركة االجتماعية في التنمية المحمية مف أىـ فمراحميا ـك
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سكاء في البمداف ... المكضكعات المعاصرة، التي تشغؿ باؿ عمماء االجتماع كرجاؿ السياسة كاالقتصاد كحتى المسؤكليف عف إدارة الشأف العاـ
 .المتطكرة أك في البمداف النامية عمى حد سكاء

براز طبيعة العبلقة القائمة    كليذا سنحاكؿ مف ىذه المداخمة تقديـ مقاربة مفاىيمية كتاريخية، لمفيكمي التنمية المحمية كالمشاركة االجتماعية كا 
تأخذ المشاركة االجتماعية في عممية التنمية عمى المستكل المحمي،في المجتمعات المعاصرة أشكاال كآليات متباينة، تختمؼ بينيما، حيث 

 . في كؿ مجتمع كبحسب التقسيـ اإلدارم المتبع في كؿ دكلةيفاالجتماعي السائد ك السياسييفبحسب طبيعة النظاـ
 : مفيوم التنمية المحمية- 1

، حيث ازداد االىتماـ (1950)سنة " تنمية المجتمع" أك ما يسمى أيضا بػ" التنمية المحمية "   لقد كانت ىيئة األمـ المتحدة أكؿ مف درس فكرة 
بيذه الفكرة بشكؿ خاص، بعد تزايد انضماـ الدكؿ المتخمفة اقتصاديا كاجتماعيا إلى األمـ المتحدة كالتي كانت تمح دائما في طمب العكف 

لمكاجية مشكبلتيا المحمية، مما أدل أف يتخصص قسـ في دائرة الشؤكف االجتماعية، بسكرتارية األمـ المتحدة في مسائؿ تنمية المجتمعات 
التقدـ االجتماعي عف طريؽ "، تقريرا لممجمس االقتصادم كاالجتماعي في مكضكع (1955)المحمية، حيث أصدر ىذا القسـ بعد ذلؾ سنة 

، تمخض عنو اتخاذ ىذا المجمس لقرار في شير مام مف نفس السنة، باعتبار منيج تنمية المجتمع المحمي كسيمة لمتقدـ "تنمية المجتمع
االجتماعي في المجتمعات النامية كالمتخمفة ككاصمت األمـ المتحدة منذ ذلؾ الحيف نشاطيا في ىذه البمداف محاكلة إخراج مجتمعاتيا المحمية 

 (1).مف دائرة التخمؼ
مجمكعة الكسائؿ كالطرؽ التي تستخدـ بقصد : "عمى أنيا" تنمية المجتمػع"أك " التنمية المحميػة "1956   عرفت ىيئػة األمػـ المتحدة  سنػة 

تكحيد جيكد األىالي مع السمطات العامة، مف أجؿ تحسيف مستكل الحياة مف النكاحي االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في المجتمعات القكمية 
خراج ىذه المجتمعات مف عزلتيا لتشارؾ إيجابيا في الحياة القكمية كلتساىـ في تقدـ الببلد  (2)".كالمحمية كا 

يجب أف تقـك عمى مساىمة األفراد المحمييف بأنشطتيـ …   يتضح مف ىذا التعريؼ أف عممية التنمية أيها كانت صكرتيا اجتماعية أك اقتصادية
الجماعية كالفردية لتحسيف ظركفيـ  

المعيشية كذلؾ مع االعتماد عمى الخدمات الفنية كالمادية التي تقدميا الحككمات كالييئاتالدكلية، فالعمؿ االجتماعي كاالقتصادم في 
المجتمعات المحمية، يتطمب تحقيؽ مشاركة األفراد المحمييف مع االعتماد قدر اإلمكاف عمى المكارد المحمية كالجيكد الذاتية، التي يجب أف 

. تنسؽ كتكحد مع الجيكد الحككمية في إطار التنمية الكطنية الشاممة
   تعد التنمية المحمية نظاما فرعيا في نظاـ التنمية الشاممة، التي تعتبر عممية مجتمعية شاممة كمتكاممة تمس كؿ أبعاد كمستكيات المجتمع 
كقد أدل ىذا الترابط العضكم بيف التنمية الشاممة كالتنمية المحمية، إلى ضركرة أف يعكس مفيـك ىذه األخيرة الخصائص كاألبعاد األساسية 

تيتـ بتنمية الكحدات الجغرافية الريفية أك " محمية"لمفيـك التنمية الشاممة كلكف عمى المستكل المحمي، فالتنمية المحمية كما يتضح مف لفظ 
 (3).الحضرية الجزئية، مما يسيؿ حصر احتياجاتيا كتحميؿ مشكبلتيا كمف ثـ حميا ضمف أكلكياتيا المحمية

عممية تعبئة كتنظيـ جيكد أفراد المجتمع : "  كقد عرفت التنمية المحمية مف طرؼ معجـ مصطمحات الرعاية كالتنمية االجتماعية عمى أنيا
كجماعاتو كتكجيييا لمعمؿ المشترؾ مع الييئات الحككمية بأساليب ديمقراطية، لحؿ مشكبلت المجتمع كرفع مستكل أبنائو اجتماعيا كثقافيا 

 (4)".كمقابمة احتياجاتيـ باالنتفاع الكامؿ بكافة المكارد الطبيعية كالبشرية كالمالية المتاحة
    ىذا التعريؼ يعتبر التنمية المحمية عمى أنيا عبارة عف عممية تعبئة أم عمؿ منظـ إلشراؾ األفراد المحمييف مع السمطات كالييئات 

عمى المستكل المحمي، بما يحقؽ كيشبع احتياجات األفراد … المحمية، بيدؼ تحسيف مختمؼ جكانب الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
.       المحمييف

الذم يرل أف التنمية المحمية " Arthur Dunham"أك " أرثردىاـ"    كىناؾ العديد مف تعريفات التنمية المحمية تسير كفؽ ىذا االتجاه كتعريؼ 
العممية يتـ مف خبلليا تكحيد جيكد األفراد مع الجيكد الحككمية، بيدؼ تحسيف الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لممجتمعات : "ىي

 (5)".المحمية، ضمف اإلطار العاـ لمدكلة بشكؿ يساىـ في تقدـ األمة بشكمعاـ
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تدعيـ المجيكدات األىمية لممجتمع المحمي بالمجيكدات الحككمية كذلؾ :"    في حيف يرل محمد كامؿ البطريؽ، بأف التنمية المحمية ىي
لتحسيف الحالة االقتصادية كاالجتماعية كالحضارية ليذا المجتمع، عمى أف تككف خطط اإلصبلح بيذه المجتمعات المحمية متماشية كمنسجمة 

 (6)".مع خطط اإلصبلح العاـ لمدكلة
   يبلحظ أف ىذيف التعريفيف يتفقاف مع التعريؼ األكؿ في ككف التنمية المحمية، تعتمد عمى تكحيد الجيكد المحمية لؤلفراد مع الجيكد 

لكنيما يشيراف إلى ضركرة أف تككف … الحككمية، لحؿ مشكبلت مجتمعيـ المحمي كالسعي لتحسيف ظركفو االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
.  ىذه الجيكد منسقة كمتكاممة في انسجاـ مع جيكد التنمية الكطنية الشاممة

  كىذا ما يؤكد أف اليدؼ األساسي مف ظيكر التنمية المحمية، ىك تخفيؼ الضغط التنمكم عمى الدكلة كليس االنفصاؿ التاـ عنيا، فالتنمية 
المحمية تسعى إلى استثارة القدرات كاإلمكانات البشرية كالمادية لممجتمع المحمي كأفراده، بما يحقؽ أىداؼ السياسات التنمكية التي تمارسيا 

. الحككمة كترسـ مسارىا
العماليات التي يتمكف بيا المجتمع : "أف يفصؿ أكثر في مسألة التنمية المحمية، حيث يرل أف ىذه األخيرة ىي" Ross"أك " ركس"كلقد حاكؿ 

مف تحديد حاجاتو كأىدافو كترتيب ىذه الحاجات كاألىداؼ بحسب أىميتيا، ثـ إذكاء الثقة كالرغبة في العمؿ لمقابمة ىذه الحاجات كاألىداؼ 
 (7)".عمى المكارد الداخمية كالخارجية التي تحصؿ، ثـ القياـ بعمؿ إزاءىا كعف ىذا الطريؽ تمتد كتنمك ركح التعاكف كالتضامف في المجتمع

ىي العممية أك مجمكعة العمميات، التي تتيح الفرصة لؤلفراد المحمييف لممشاركة في تحديد االحتياجات " ركس"   فالتنمية المحمية حسب 
كصياغة األىداؼ، التي تساعدىـ عمى حؿ مشكبلتيـ المحمية، باالعتماد عمى مكاردىـ الداخمية المتمثمة في الثركات المحمية كالمكارد 

الخارجية، المتمثمة في المساعدات الحككمية، الشيء الذم يؤدم إلى إنماء ركح الثقة كالتضامف بيف األفراد في المجتمع المحمي، كما يتعرض 
بتفصيؿ أكثر مف جميع التعريفات السابقة لمسألة مشاركة األفراد، حيث يبيف مراحميا مف تحديد الحاجات إلى المرحمة التي تحصؿ " ركس"

. فييا تمبية ىذه الحاجات
أسمكب حديث لمعمؿ االجتماعي يقـك عمى إحداث تغيير حضارم في طريقة التفكير كالعمؿ : "  كىناؾ أيضا مف يرل أف التنمية المحمية ىي

ثـ بدعكة … كالحياة عف طريؽ إثارة كعي البيئة المحمية، بيذا األسمكب إف لـ يكف ذلؾ الكعي قائما أك تنظيمو كتحريكو إف كاف مكجكدا
 (8)".أعضاء البيئة المحمية جميعيـ إلى المشاركة في التفكير كاإلعداد كالتنفيذ بالنسبة لممشركعات كالبرامج اإلنمائية

   يختمؼ ىذا التعريؼ قميبل عف سابقيو، حيث يصؼ التنمية المحمية بأنيا أسمكب حديث لمعمؿ االجتماعي، بدال مف أف يصفيا بأنيا عممية، 
حيث يرل صاحب ىذا التعريؼ أف ىذا األسمكب ىك الذم يحدث التغير الحضارم في المستكل الفكرم كالعممي ألفراد المجتمع المحمي أك 
البيئة المحمية، لكنو يتفؽ مع التعريفات األخرل فيما يتعمؽ بضركرة إشراؾ أفراد البيئة المحمية في كؿ مراحؿ التنمية المحمية، عف طريؽ 

. تكعيتيـ كاستثارة حماسيـ
:    كتكجد بعض التعريفات األخرل التي تناكلػت التنميػة المحميػة، في بعدىػا اإلقميمػي كالقكمػي كالتعريؼ الذم يرل بأف التنمية المحمية ىي

تمؾ العمميات التي تبذؿ بقصد ككفؽ سياسات عامة، إلحداث تطكر كتنظيـ اجتماعي كاقتصادم لمناس كبيئاتيػـ سػكاء كانػكا مجتمعات محمية "
أك إقميمية أك قكمية باالعتماد عمى المجيكدات الحككمية كاألىمية المنسقة، عمى أف تكتسب كؿ منيا قدرة عمى مكاجية مشكبلت المجتمع 

 (9)".نتيجة ىذه المعطيات
   نبلحظ أف ىذا التعريؼ يشير إلى القصدية أك التدخؿ المقصكد، الذم يحدث عف طريؽ تخطيط السياسات التنمكية الذم تقـك بو الدكلة، 
مشيرا إلى بعض العناصر األساسية لمتنمية، التي يعبر عنيا مف خبلؿ بعض المؤشرات، كارتباط التنمية المحمية بعنصر التغير المقصكد 

كمشاركة أفراد المجتمع المحمي أك اإلقميمي أك القكمي كىذا مما يزيد مف قدرتو عمى مكاجية المشكبلت، التي يعاني منيا أفراد المجتمع، فبلبد 
. مف التكامؿ بيف مجيكدات التنمية المحمية كاإلقميمية كالكطنية في إطار المنفعة المتبادلة كالمصمحة العامة

:- ، يمكف استنتاج ما يمي"التنمية المحمية "   كمف خبلؿ ما سبؽ عرضو مف مفاىيـ حكؿ 
 .أف التنمية المحمية نظاـ فرعي في نظاـ التنمية الشاممة- 
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.  أف التنمية المحمية عممية ديناميكية تتـ عمى مستكل المجتمع المحمي- 
أنيا سمسة مف التغيرات المخططة، التي تكجو إلى بنية المجتمع المحمي ككظائفو بيدؼ المساىمة في تحقيؽ األىداؼ العامة لممجتمع، - 

 .باالعتماد عمى المكارد الطبيعية كالطاقات البشرية المتكافرة محميا
 . أنيا كؿ الجيكد البشرية المبذكلة، مف أجؿ إحداث التقدـ كالتطكر في المجتمع المحمي كتحديثو - 
 .كلكف عمى المستكل المحمي…أنيا تمس جميع مجاالت الحياة اإلنسػانية االقتصادية كاالجتماعية كالسيػاسية  كالثقافية     - 

أنيا تقـك عمى قيمة محكرية تتمثؿ في المشاركة الفعالة كاإليجابية التي يبادر بيا أفراد المجتمع المحمي كالتي يجب أف تمقى التشجيع - 
 . كالتدعيـ مف طرؼ الدكلة

أنيا عممية تفاعمية تعاكنية تعتمد عمى الجيكد المشتركة بيف الحككمة كالمكاطنيف بصكرة متكاممة كمتناسقة، بيدؼ تحقيؽ المصمحة - 
 .العامة لممجتمع المحمي في إطار المصمحة العامة لمدكلة كتنميتيا الكطنية

 كاألنشطة العمميات مجمكعة المحمية التنمية" :ىك الدراسة ىذه في سنتبناه الذم المحمية، التنمية لمفيـك اإلجرائي التعريؼ أف القكؿ يمكف كعميو

 عمى تقـك كالتي ،(..كالية أك بمدية) المحمي المجتمع في …كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية الحياة مستكل تحسيف إلى تيدؼ التي المخططة،

 محميا المتكفرة، البشرية كالطاقات الطبيعية المكارد عمى اإلمكاف قدر باالعتماد الحككمية، الجيكد مع جيكدىـ كتكحيد المحمييف أفراده إشراؾ أساس

  ".الشاممة الكطنية لمتنمية العامة اإلستراتيجية مع كمتناسؽ متكامؿ إطار في
 

 :مفيوم المشاركة االجتماعية- 2
     لقد تباينت التعريفات المختمفة لمفيـك المشاركة بشكؿ عاـ، بيف العمكمية كالتحديد كبيف الشمكؿ كالضيؽ، فالبعض يعالجيا مف منظكر 

كغير … ضيؽ كجزئي كيقصرىا عمى العضكية في بعض التنظيمات كالجماعات التطكعية أك المساىمة في مشركعات خدمة المجتمع المحمي
ذلؾ مف الممارسات الضيقة كالمحدكدة، في حيف يذىب البعض اآلخر إلى تصكر المشاركة عمى أنيا إستراتيجية شاممة، تتجو إلى اإلنساف 

كقيمو كمكجياتو األساسية، فقد اختمفت كثيرا كجيات النظر إلى المشاركة باختبلؼ الزاكية التي ينظر مف خبلليا كؿ باحث كباختبلؼ 
تخصصو العممي كتكجيو األيديكلكجي ككذلؾ باختبلؼ البيئة االقتصادية كاالجتماعية، التي يكجد بيا كؿ باحث، فرجؿ السياسة يراىا مف 

كىذا ما جعؿ مكضكع … خبلؿ منظكر سياسي معيف، في حيف يرىا باحث عمـ االجتماع مف منظكر آخر ككذلؾ االقتصاديكف كاإلداريكف
" ParticipationPopular"كالمشاركة الشعبية " Mass Participation"المشاركة الجماىيرية : المشاركة يعرؼ تحت أسماء مختمفة

كغيرىا مف  … "Public Participation "كالمشاركة االجتماعية كالمشاركة الديمقراطية كمشاركة المكاطنيف المحمييف كأيضا المشاركة العامة 
 (10).التسميات التي تختمؼ في بعض الجزئيات، حيث يرجع ىذا إلى اختبلؼ المصطمحات األجنبية المستخدمة

كيتككف ىذا المصطمح البلتيني مف جزأيف األكؿ " Participer"مشتقة مف أسـ المفعكؿ لمكممة البلتينية " Participation"أك " مشاركة"فكممة 
"part " كالثاني ىك " جزء"بمعنى"Compare " كبالتالي فإف كممة مشاركة تعني حرفيا  " القياـ بػ"كيعني"to take part " (11)".القياـ بدكر"أم 

تعاكف فرد مع فرد آخر أك بعض األفراد مع البعض اآلخر في : "  كتعرؼ المشاركة معجـ مصطمحات الرعاية كالتنمية االجتماعية عمى أنيا
 (12)".إنجاز عمؿ مشترؾ

المساىمة أك التعاكف في أم كجو مف كجكه النشاط كاشتراؾ األفراد في نشاط اجتماعي أك المساىمة في تحقيؽ : "  كما يعرفيا أيضا عمى أنيا
 (13)".أىداؼ الجماعة كالمشاركة في تحمؿ المسؤكلية

المساىمة أك التعاكف في أم كجو مف كجكه النشاط كيستخدـ ىذا : "   كما يدؿ معنى المشاركة حسب ما يكضحو معجـ العمـك االجتماعية عمى
االصطبلح كثيرا في االقتصاد، فيقاؿ المشاركة في األرباح أك في إدارة المشركع أما في المجاؿ السياسي، فيدؿ عمى إشراؾ المكطنيف في 

 (14)".مناقشة األمكر العامة بطريقة مباشرة أك عف طريؽ اختيار مف يمثميـ في المجالس النيابية
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   كمف خبلؿ ىذه التعريفات السابقة، يمكننا القكؿ أف المشاركة في جكىرىا تعني المساىمة أك التعاكف أك القياـ بدكر ما، في أم كجو مف 
. أنكاع النشاطات القائمة في المجتمع

    أما مف الناحية االصطبلحية، فنجد الكثير مف التعريفات التي تناكلت مفيـك المشاركة في شكمو العاـ أك بمدلكلو العاـ، كالتعريؼ الذم 
العممية التي مف خبلليا يمعب الفرد دكرا في الحياة السياسية كاالجتماعية لمجتمعو كتككف لديو الفرصة، ألف : "يرل صاحبو أف المشاركة ىي

نجاز ىذه األىداؼ  (15)".يشارؾ في كضع األىداؼ العامة لذلؾ المجتمع ككذلؾ أفضؿ الكسائؿ لتحقيؽ كا 
   يبلحظ أف ىذا التعريؼ ينظر لممشاركة، عمى أنيا عممية تمكف الفرد مف القياـ بدكره في مختمؼ جكانب حياتو المجتمعية، دكف أف 

يخصص مجاؿ أك جانب دكف آخر مع أنو يركز عمى الجانبيف االجتماعي كالسياسي، فالمشاركة تتيح لؤلفراد المساىمة في كضع األىداؼ 
العامة لمجتمعيـ كاختيار أفضؿ الطرؽ كالسبؿ لتحقيؽ ىذه األىداؼ كبيذا يقترب ىذا التعريؼ كثيرا مف المعنى األصمي لكممة مشاركة في 

. المغة البلتينية، الذم يعني القياـ بدكركما سبؽ تكضيحو
التفاؼ أعضاء الجميكر العاـ المرجح تأثرىـ بالسياسة االجتماعية لمتغيير أك : "   ىناؾ أيضا تعريؼ آخر يرل صاحبو أف المشاركة تعني

 (16)".المتأثريف بظركؼ عممية التخطيط كتنفيذ ذلؾ التغيير حكؿ جيكد التغيير المنظـ االجتماعي الماىر
    كىذا يعني التفاؼ أعضاء الجميكر العاـ الذم كرد في ىذا التعريؼ، تجمع كاتفاؽ الناس لمحاكلة التأثير عمى مختمؼ جكانب التغير 

االجتماعي بشكؿ منظـ كمخطط ككذلؾ لممساىمة في تحديد السياسة االجتماعية لممجتمع الذم ينتمكف إليو كيتأثركف بالتغيرات التي تحدث 
.فيو  

العممية التي يندمج بيا أفراد المجتمع كجماعاتو في تحديد األماني كالمطالب كالتطمعات كالحاجات : "   كىناؾ أيضا مف يرل أف المشاركة ىي
 (17)".كتقريرىا كالمكافقة عمييا أك تعديميا مف خبلؿ تنظيمات رسمية مسؤكلة عف صنع السياسات كاتخاذ القرار

   ينظر صاحب ىذا التعريؼ لممشاركة، عمى أنيا قيمة محكرية في صنع السياسات االجتماعية، حيث يتمكف األفراد بكاسطتيا مف صنع 
القكاعد األساسية إلحداث تغييرات بنائية في القكل االجتماعية كفي العمميات التكزيعية لممنافع كالمكارد، حتى ال تتركز في يد جماعة معينة 

كذلؾ مف خبلؿ تنظيمات رسمية، تضـ مف خبلليا أفراد المجتمع أنفسيـ فنجد أف ىذا التعريؼ يشير إلى فكرة تنظيـ المشاركة في شكؿ 
رسمي، حتى تزيد قدرتيـ عمى التأثير في صنع القرارات السياسية، التي تؤثر عمى حياة مجتمعيـ، كما تزيد ىذه المشاركة مف اندماج كتماسؾ 

. أفراد المجتمع
إستراتيجية : "   كىناؾ تعريؼ آخر لممشاركة يعتبر أكثر عمكمية نكعاما بالنسبة لمتعريفات السابقة  حيث ينظر لممشاركة عمى اعتبار أنيا

شاممة، تتجو لئلنساف مف حيث قيمو كمكجياتو األساسية كتكفؿ االنطبلؽ في التنمية مف الناحية كتصمح لمحكـ عمى ما ينطكم عميو المجتمع 
 (18)".مف قيـ إيجابية كمبادرات أخبلقية

   فالعناصر المذككرة في ىذا التعريؼ كغيرىا يمكف أف تشكؿ إطار المشركع التنمكم الذم يجذب المشاركة كيدعميا كيطكرىا، بما يؤدم إلى 
إحداث تنمية بديمة تتطمب فيما أكبر كأكثر عمقا لممشاركة، ألنيا تشكؿ عنصرا محكريا مف عناصر التطكر كتقدـ المجتمع، فالمشاركة حسب 
ىذا التعريؼ تعتبر إستراتيجية شاممة، تستخدـ حماس كفاعمية أفراد المجتمع المحمي لبذؿ المزيد مف الجيد، إلنجاح عمميات التنمية في إطار 

. األكضاع التاريخية كالثقافية كمع مراعاة القيـ الدينية كاألخبلقية السائدة في المجتمع
أم عمؿ تطكعي ناجح أك غير ناجح : "     مف التعريفات التي تناكلت المشاركة بمدلكليا العاـ أيضا، التعريؼ الذم يعتبر المشاركة عمى أنيا

منظـ أك غير منظـ عرضي أك مستمر مستخدما أساليب شرعية أك غير شرعية بيدؼ التأثير عمى اختيار السياسات العامة أك اختيار القادة 
 (19)".السياسييف أم مستكل حككمي أك محمي أك قكمي

  فيذا التعريؼ يجعؿ المشاركة عبارة عف أم عمؿ تطكعي أك غير مفركض ميما كاف نكعو أك أسمكبو، الميـ أنو ييدؼ إلى التأثير في 
دارة الشؤكف العامة في المجتمع المحمي أك الكمي كىذا ما يشير إلى أتساع مجاالت المشاركة كتعدد أشكاؿ ممارستيا  السياسة االجتماعية كا 

. كاختبلؼ كجيات النظر إلييا
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ىي مساىمة أفراد المجتمع في مختمف جوانب الحياة المجتمعية االقتصادية واالجتماعية ": "المشاركة االجتماعية"التعريؼ اإلجرائي لمفيـك 
وغيرىا … باإلضافة إلى الجوانب الفرعية في ىذه المجاالت كالجانب اإلداري والجانب الديمقراطي والجانب التنموي… والسياسية والثقافية

 ".من الجوانب الفرعية األخرى التي تحسن المشاركة من مستوى أدائيا وتزيد في درجة فاعميتو
 :مفيوم المشاركة في التنمية المحمية- 3

في " التنمية المحمية"أك" تنمية المجتمع"عمى الساحة العالمية، ضمف مفاىيـ مصطمح " Participation"لقد كاف أكؿ ظيكر لمفيـك المشاركة 
نياية الخمسينيات مف القرف الماضي، مف خبلؿ عمؿ المسؤكليف في مجاالت التنمية المختمفة، نتيجة االختبلؼ بيف الكاقع المجتمعي الذم 

تعيشو المجتمعات المتخمفة كبيف تكقعاتيـ الشخصية كتصكراتيـ المينية كىذا ما دفعيـ إلى تعميؽ أىـ أسباب فشؿ المشركعات، التي خططكا 
ليا أك صممكىا إلى اعتبار أف اىتمامات السكاف كتطمعاتيـ بعيدة جدا عف ىؤالء المخططيف كالمنفذيف، حيث خمصكا إلى نتيجة اعتبركا فييا، 
أف المشاركة ىي المتغير األساسي الذم يتكقؼ عميو نجاح أك فشؿ مشركعات التنمية، خاصة في المجتمعات الناميةكمنذ ذلؾ الكقت أصبحت 
مشاركة المكاطنيف أك األفراد في مشركعات التنمية المحمية، حقيقة يؤمف بيا المخططكف كالممارسكف كحتى المسؤكلكف سكاء في البمداف النامية 
أك حتى في البمداف المتقدمة، خاصة بعد أف زاد تأكدىـ مف أف المشركعات التي يشارؾ فييا األفراد المحميكف، تكمفتيا أقؿ مف الناحية المادية 

 (20).كمردكدىا أكثر مف الناحية العممية، خاصة في إنجاح الخطط التنمكية التي تقاـ في المجتمع
إسياـ المكاطنيف بدرجة أك بأخرل في تصميـ كاإلشراؼ عمى تنفيذ سياسات التنمية المحمية، : "   يقصد بمفيـك المشاركة في التنمية المحمية

 (21)".سكاء بجيكدىـ الذاتية أك بالتعاكف مع األجيزة الحككمية المركزية كالمحمية 
   فمشاركة األفراد في التنمية المحمية، تعني كفؽ ما يراه صاحب ىذا التعريؼ إسياميـ بشكؿ كبير أك قميؿ في تصميـ الخطط التنمكية 

المحمية كتنفيذىا بعد ذلؾ سكاء كاف ذلؾ باالعتماد عمى أنفسيـ أك بمساعدة الحككمة، حيث تعتبر المشاركة بمثابة ىمزة الكصؿ التي تربط 
. جيكد األفراد المحمييف بمساعي الحككمة المركزية كىذا ما يجعميا مف أىـ دعائـ نجاح الخطط كالسياسات التنمكية في المجتمع المحمي

إشراؾ الناس في مشركعات التنمية المحمية كتختمؼ درجة ىذه المشاركة كشكميا : "  كما عرفت المشاركة في التنمية المحمية عمى أنيا
 (22)".…باختبلؼ األحكاؿ االجتماعية كاالقتصادية كالتعميمية مف بمد آلخر

  كيشير ىذا التعريؼ إلى أف ىناؾ عكامؿ عديدة تتحكـ في درجة المشاركة كتحدد شكميا ذلؾ أف إشراؾ األفراد في مشركعات التنمية، السيما 
المحمية منيا، تختمؼ مف حيث الدرجة كالشكؿ مف مجتمع آلخر، حسب الخصائص كالظركؼ االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية كالسياسية 

السائدة في كؿ المجتمع كىذا ما يؤكد عمى ضركرة أخذ كؿ ىذه الخصائص المحمية بعيف االعتبار، عند تصميـ أم خطة تنمكية … كالتربكية
. أك عند صياغة أم سياسة تنمكية أك عند بناء أم إستراتيجية لممشاركة

    يمكننا أف نفيـ أكثر مدلكؿ المشاركة في التنمية المحمية، مف خبلؿ األنشطة التي يمكف لؤلفراد المحمييف أف يؤدكىا في مشركعات التنمية 
الميـ أنيا تيدؼ إلى تنمية المجتمع المحمي كتحسيف … المحمية، سكاء كانت ىذه المشركعات ذات طابع اقتصادم أك اجتماعي أك ثقافي

:-  مستكل معيشة أفراده كيمكف تحديد أىـ ىذه األنشطة كما يمي
.  تقييم الوضع المحمي- 
 . تحديد المشكبلت- 
 . كضع األكلكيات- 
.  اتخاذ القرارات-  
 .تصميـ برنامج عمؿ لحؿ المشكبلت العالقة- 
 . المشاركة في مسؤكلية تنفيذ المشركعات- 
 (23).تقييـ المشركعات ك تعديميا- 
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كحتى في نطاؽ كؿ نشاط مف ىذه األنشطة، كثيرا ما تختمؼ تدخبلت كمسؤكليات األفرادمف مجتمع آلخر، فيناؾ بعض المجتمعات تساىـ مف 
…  خبلؿ القكة العاممة فقط، بينما يساىـ بعض األفراد اآلخريف في المجتمعات األخرل، باإلضافة إلى ذلؾ في التمكيؿ أيضا

    مما سبؽ يتضح أف مدلكؿ المشاركة االجتماعية في التنمية المحمية عمى أنو يشير إلى مشاركة األفراد المحمييف في مباشرتيـ مختمؼ 
… األنشطة كالمراحؿ التي تصاحب مشركعات التنمية المحمية في المجتمع، ميما كانت طبيعتيا اقتصادية أك اجتماعية أك ثقافية

ذات ثبلثة أبعاد كىي المشاركة في اتخاذ القرار كالمشاركة في قيـ التنمية ذات : "     كىناؾ مف يعرؼ المشاركة في التنمية المحمية عمى أنيا
 (24)".الطابع العممي كالمشاركة في ممارسة األعماؿ التنمكية سكاء األعماؿ التنفيذية أك أعماؿ المتابعة كالتقييـ

المشاركة في اتخاذ القرار كالمشاركة في :   ما يبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو يمخص المشاركة في التنمية المحمية في ثبلثة أبعاد أساسية كىي
اختيار القيـ التي يجب أف  تقـك عمييا التنمية كأخيرا المشاركة في الممارسات التنفيذية كأعماؿ المتابعة كالتقييـ كتمثؿ كؿ ىذه األبعاد المراحؿ 
: األساسية، التي تمر بيا عممية تخطيط التنمية المحمية، كما سنكضح ذلؾ بشكؿ أكثر في الفصكؿ البلحقة كىي كما تقكؿ سميرة كامؿ محمكد

 بالرغـ مف كجكد بعض التداخؿ بيف ىذه المراحؿ األربعة مف الناحية العممية في (25)…كضع الخطة كتنفيذىا كمف ثـ متابعتيا كتقكيميا
. الميداف

    ميما كاف االختبلؼ قائما بيف المخططيف، حكؿ مراحؿ التنمية المحمية، فإف ما ييـ ىنا ىك ضركرة أف إلزاـ مشاركة األفراد المعنييف بيذه 
التنمية، في كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ، السيما إف كانت مشاركة منظمة كفي إطار رسمي، الشيء الذم يضمف فاعميتيا مف جية، كيضمف 

. نجاح المشركعات التنمكية المخطط ليا مف جية أخرل
:- يمكف استنتاج ما يمي" المشاركة االجتماعية في التنمية المحمية" كمف خبلؿ كؿ ما سبؽ عرضو حكؿ مفيـك 

. أف مفيـك المشاركة في التنمية المحمية، يحمؿ الخصائص كالسمات األساسية العامة لمفيـك المشاركة بشكؿ عاـ- 
أف مفيـك المشاركة االجتماعية في التنمية المحمية، يشمؿ جميع المراحؿ التي تمر مف خبلليا عممية التخطيط لمتنمية المحمية، مف جرد - 

 .إلى مرحمة التنفيذ كالمتابعة كالتقكيـ بعد ذلؾ… اإلمكانات كتحديد المشاكؿ ككضع األكلكيات
أف مفيـك التنمية المحمية يشمؿ جميع أنكاع المشركعات التنمكية المقامة عمى أرض المجتمع المحمي االقتصادية كاالجتماعية - 

. الميـ أنيا ال تخرج عف نطاؽ التنمية المحمية كتيدؼ إلى المصمحة العامة… كالثقافية
ف كاف يتداخؿ في بعض الجكانب مع مفاىيـ األنكاع -   أف مفيـك المشاركة االجتماعية في التنمية المحمية، جزء مف مفيـك المشاركة كا 

…  األخرل مف المشاركة كمفيـك المشاركة السياسية كالمشاركة الديمقراطية
المشاركة االجتماعية في التنمية "ىكأف " المشاركة االجتماعية في التنمية المحمية" التعريف اإلجرائي لمفيوم كبناء عمى ما سبؽ فإف

تمك العمميات التي يساىم من خالليا أفراد المجتمع المحمي أو من ينوب عنيم، مع السمطات الحكومية القائمة في ": ىي" المحمية
…  المجتمع، في مختمف المراحل التي تمر بيا عممية تخطيط التنمية المحمية من وضع الخطة وتنفيذىا ومن ثم متابعتيا وتقويميا

" …وبمختمف أبعادىا االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية
 :خاتمت

 يشكؿ مادة أساسية لمنقاش ؿيكتسي مكضكع التنمية بشكؿ عاـ، أىمية كبيرة في األكساط العممية كالسياسية كاإلعبلمية، حيث شكؿ كال يزا
كالجدؿ كالتنظير بيف العمماء كالباحثيف المنتميف إلى مختمؼ التيارات الفكرية، ذلؾ أف التنمية تبقى المطمب األساسي كالغاية الكبرل لكؿ 

 .الشعكب كالحككمات في العالـ، السيما في البمداف التي تعاني مف الفقر كالحرماف
    كيعد مستكاىا المحمي مف أكثر مستكياتيا أىمية، لقربو المباشر مف مصالح األفراد المحمييف، الذيف غالبا ما تكجو المجيكدات التنمكية لحؿ 
مشكبلتيـ كتحسيف مستكل معيشتيـ، كمف ىنا كاف مف الضركرم جدا، إيجاد صيغة مناسبة إلشراكيـ في العممية التنمكية، حيث أصبح يشكؿ 

الفكرية الجديدة في مكضكع المشاركة االجتماعية في التنمية المحمية كاحدا مف أىـ المكضكعات المعاصرة ككاحدا مف أبرز االتجاىات 
 .دراسة التنمية
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  كتجدر اإلشارة ىنا إلى االرتباط الكبير بيف مسألة المشاركة االجتماعية في التنمية المحمية كبيف طبيعة النظاـ السياسي القائـ في المجتمع، 
حيث نجد أف النظاـ الدكتاتكرم الشمكلي، الذم يتميز بييمنة التسيير المركزم لمختمؼ شؤكف المجتمع، ينتج شكبل شديدا مف البيركقراطية 

يقضي عمى ركح أم مبادرة مجتمعية في التنمية سكاء في التخطيط أك في التنفيذ أك في أم أمر يتعمؽ بالتنمية، السيما عمى المستكل المحمي 
منيا، فكؿ شيء في ىذا النظاـ يككف فكقيا ممركزا، مضيقا بذلؾ الخناؽ عمى كؿ شكؿ مف أشكاؿ المشاركة االجتماعية في إدارة الشؤكف 

 اإلدارية، فإف الفرد فيو يككف ىك محكر كؿ ةالمحمية، أما في النظاـ الديمقراطي الحقيقي، الذم يتميز بالتعددية الحزبية كالفكرية كبالبلمركزم
العمميات االجتماعية القائمة في المجتمع، حيث يتجسد ىذا بشكؿ كاضح، مف خبلؿ مشاركتو في إدارة كتسيير كؿ األمكر كالقضايا اليامة، 
التي تحدد مصيره كالتي ترسـ كتخطط لمستقبؿ حياتو، كاضعا بنفسو األسس كالمبلمح الرئيسة لكيانو االجتماعي كمستقبمو المجتمعي، بدءا 

 .   بالمستكل المحمي كصكال إلى المستكل الكطني
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اإلداسج اإلنكرشَٔٛح كآنٛح نرطٕٚش أداء انجًاػاخ انًحهٛح تانجضائش 
لشٔ٘ ػثذانشحًاٌ .لذٔو نضْشأ. أ

 لانًح           جايؼح ػُاتح 1945 يا08٘جايؼح 

 الممخص

تعميـ خبلؿ التكنكلكجيا مف  كربطيا بالمعرفةك يستدعي تحسيف أداء الجماعات المحمية في الجزائر آليات عممية، تتأتٌى بالنيكضبالمكارد البشرية  
رية في تطكر قمف الركائز الجكأصبحت الحمكؿ الرقمية  كما ،تطكير أدائيـك امة لمرفع مف كفاءة المكظفيف قسيمة ك تعد  حيثنية،ك اإلدارة اإللكترـاستخدا

 . المحميلعجمة التنمية في المستك ك تحرؾ  المكاطنيفـتعتبر اآللية المحكرية التي تخدك اإلدارة العمكمية 
تطكير الكظائؼ اإلعبلـ ك االتصاؿ ك دمجيا في المؤسسات العمكمية ك اإلدارة المحمية بيدؼ  بتكنكلكجيا ـتماق جيكد الجزائر إلى اال ك اتجيت

 .قراطية كتحسيف الخدمات المقدمة لممكاطنيفكاإلدارية كالقضاء عمىالبير
إلى أعمى درجات الرضا، يظؿ الكصكؿ  لكف ،نيةك اإللكتر اإلدارة تطبيقاتـيممس المكاطف درجة مف التحسف في أداء اإلدارة المحمية، باستخدا ك 

تطكير االستقباؿ ك ياكؿ ، ك تحسينو(األلياؼ البصريةع البمديات بشبكة كتكصيؿ جميع فر) تطكير البنية التحتية  مف أعماؿفي حاجة ماسة إلى المزيد
. أساليب المعامبلت اإلدارية لممكظفيف

 .اإلدارةاإللكتركنية،اإلدارةالمحمية،تطكيراألداء: الكممات المفتاحية
Abstract: 
 Improving the performance of local authorities in Algeria, requires practical mechanisms by developing 

human resources and linking them with the knowledge and technology through the universal use of e-administration. 

Which is an important way to improve staff efficiency and develop their performance.Digital solutions have become, 

too, the fundamental pillars of the development of public administration, which is the central mechanism that serves 

citizens and catalyze the development at local level. 

 Algeria's efforts tend to pay attention to information technology and communication to be integrated with both 

public institutions and local administration. Thus, to develop the administrative functions, eliminate bureaucracy and 

improve services to citizens. 

 The citizen feels a certain degree of improvement in the performance of local   government using the e-

administration applications. However, to achieve the highest satisfaction levels, there is an urgent need for new acts of 

infrastructure development (connect all municipalities branches by the network of optical fibers), promoting facilities, 

and improving the methods of administrative transactions of officials. 
Key-Words: e-Management, Local administration, Performance promotion.  

  مقدمة
مع التطكرات التي شيدتيا االقتصاديات المختمفة أصبح تقديـ الخدمات لممكاطنيف ك السعي لزيادة الرفاىية مف الجكانب ذات األكلكية 
في عمؿ أجيزة الحككمية في المجتمعات الحديثة، ك أف البمديات تتصدر األجيزة الحككمية في عبلقتيا بالمكاطنيف ك تقديـ الخدمات الكاجب 

 األجيزة الحككمية ك التي نتج عنيا العديد مف التحديات التي تكاجو مختمؼ ،فيظؿ التحكالت التي يشيدىا االقتصاد العالمي، ك تقديميا ليـ
أصبح مف الصعب عمى ىذه األخيرة أف تعمؿ في الكقت الحاضر كما كانتتعمؿ في فترات سابقة، بؿ أصبح عمييا أف تعمؿ عمى  التكيؼ ك 

 فظيكر شبكةاالنترنت كالتكسع اليائؿ في استخداـ الشبكات اإللكتركنية في جميع المجاالت، أدل ذلؾ التعامؿ مع التغيير ك التطكر السريع،
ك نتيجة ليذه التطكرات السريعة كالمتبلحقةك االنفجار المعرفي، إلى التحكؿ مناألساليب التقميدية في إنجاز األعماؿ إلى األساليب االلكتركنية 

مجمكعة مف التحدياتمما يحتـ عمييا مكاجيتيا،  لتتمكف مف المحاؽ بعصر المعمكمات ك االستفادة القصكل مف الثكرة األجيزة الحككميةتكاجو
 .التقنيةبجميع مجاالتيا

بإجراءات الركتينية  الطكيمة، كما يتسـ بالبيركقراطية ك بالبطء - مف بينيا الجزائر- العمؿ الحككمي يتسـ في كثير مف الدكؿ ؼ
 مف تبني ك استخداـ أحدث األساليب اإلدارية مكاكبة لمتطكرات التقنيةكالتفاعؿ مع لمبمدياتالبد لذا ، الشديد في طريقة تقديـ الخدمات لممكاطنيف
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عصر الرقمية، كمف بيف تمؾ األساليب أسمكب اإلدارة االلكتركنيةالذم ظير في اآلكنة األخيرة كمصطمح معاصر نتيجة لتزايد استخداـ 
 .الحاسب اآلليك شبكاتو ك الثكرة المعمكماتية بشكؿ عاـ

المكارد البشرية ك ك أداء  حيث تعد كسيمة لرفع كفاءة البمدياتك تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية يعد فرصة متميزة، لبلرتقاء باألداء في 
تحسيف كتطكير أدائيا كتخفيؼ األعباء اإلدارية عنيا، عف طريؽ استخداـ أساليبإلكتركنية حديثة تتسـ بالكفاءة كالفعالية كالسرعة باإلضافة إلى 

.   مكاجية كؿ مشكبلت اإلدارةالتقميدية ك القضاء عمييالقدرتيا عؿ
ك يشمؿ مفيـك اإلدارة اإللكتركنية نمكذجا جديدا مف التعامبلت الحككمية كإعادة تعريؼ العبلقة بيف اإلدارة ك المكاطف ك ىي ليست 

دربا مف دركب الرفاىية ك إنما حتمية تفرضيا المتغيرات العالمية، فالمكضكع يحمؿ في ثناياه حرية تبادؿ المعمكمات ك تدفقيا بيف 
ركائزالحككمة مف جية ك بيف دكائر الحككمة ك المكاطنيف مف جية أخرل، مما يؤدم إلى رفع كفاءة اإلجراءات كتحسيف الخدمة العمكمية 

 .كتكفير الكقت ك التكمفة، مما يساعد عمى تحقيؽ التنمية اإلدارية كجزء مف التنمية الشاممة
في تبني ك البمديات ك بالرغـ مف الفرص الكثيرة ك المزايا التي تقدميا اإلدارة اإللكتركنية إال أف ىناؾ العديد مف العكائقالتي تعترض 

.  تطبيؽ ىذه التقنية الحديثة ك االستفادة منيا
 الخدمة العمكمية مف أىـ كظائؼ الدكلة منذ نشأتيا إلى يكمنا ىذا، كالسعي إليجاد أفضؿ اآلليات لتحسيف تقديـ الخدمة العمكمية إف

 كذلؾ ألف تحسيف طرؽ تقديـ الخدمة العمكمية بما  ،يعني السعي إلى تحقيؽ رضا المكاطف بؿ يعني تحقيؽ استقرار المجتمع بصفة عامة 
 . تجعؿ ىذا األخير يشعر باالطمئناف كالثقة بالنظاـ الحاكـ ،حيثيتماشى كحاجة المكاطف

    كاإلدارة اإللكتركنية كأحد متطمبات الحداثة كالتطكر الذم يشيده العالـ اليـك فإنيا تمعب دكرا كبيرا في تحسيف تقديـ الخدمة 
العمكمية، كذلؾ مف خبلؿ تأثيرىا عمى فعالية المؤسسات الحككمية المختصة بتكفير الخدمات العمكمية مف خبلؿ تسييؿ اتصاليا بالمكاطف  

 كدقة أدائيا كغيرىا مف مظاىر الفعالية، مف جية أخرل اعتماد اإلدارة اإللكتركنية يساىـ بشكؿ كاضح في ترشيد الخدمة استجابتياكسرعة 
 .العمكمية مف حيث تقديميا بطريقة شفافة كدائمة كبأقؿ التكاليؼ مع الحرص عمى المساكاة كالكفاءة في ذلؾ

  كالجزائر بدكرىا سعت إلى تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية السيما مف خبلؿ تجسيدىا لمشركع الجزائر إلكتركنية الذم يعتبر نقطة تحكؿ 
كبير في مجاؿ تطكير الخدمات العمكمية كرغـ العراقيؿ التي كاجيت تطبيؽ ىذا المشركع السيما مف حيث انعداـ الجاىزية االلكتركنية في 
الجزائر، إال أنو تـ تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في القطاعات الميمة مثؿ كزارة الداخمية التي تيدؼ إلى تفعيؿ جميع اآلليات العصرية لتجسيد 

 كأداء ؿ حجـ الممفات المطمكبة مف المكاطف كتسييؿ مساعيو اليكمية كتحسيف عـ عبئ كاإلدارة اإللكتركنية كمف ثـ المساىمة في تخفيؼ
 رقمنة السجبلت الخاصة بالحالة المدنية كجكاز السفر البيكمترم كبطاقة مف خبلؿاإلدارات العمكمية قصد تحسيف تقديـ الخدمة العمكمية 

. التعريؼ البيكمترية كغير ذلؾ مف مظاىر تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية
 مشكمة الدراسة

تسعى الدكلة الجزائرية جاىدة إلصبلح اإلدارة العمكمية لمكاجية التحكالت الدكلية كقكانيف المنافسة العالمية، في ظؿ انتشار ثكرة 
العمؿ عمى - أم الدكلة-إلكتركنية في كؿ القطاعات تقابميا تحديات أماـ زيادة القدرة التنافسية لبلقتصاد الكطني كاالقتصاد العالمي، ما ألزميا

 .رقمنة كؿ القطاعات اإلدارية باستخداـ الكسائؿ اإللكتركنية الحديثة كالدقيقة
فالتحكؿ لئلدارة  ثكرة حقيقية في عالـ اإلدارة،  الجزائريةيعد إدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات ك اإلعبلـ اآللي في تسيير اإلدارات

ليس دربان مف دركب الرفاىية بؿ يعتبر حتمية تفرضيا التغيرات العالمية،  حيث تعتبر نمطا جديدا ألنو يقـك عمى أسس ك بالبمديات اإللكتركنية 
مفادىا تحكيؿ األعماؿ كالخدمات اإلدارية التقميدية إلى أعماؿ مبادئ مختمفة تماما عف األسس كالمبادئ المتعارؼ عمييا في اإلدارة التقميدية،

تحقيؽ االستخداـ األمثؿ لمخدمات بسرعة كدقة عالية مف ك تساعد عمى حماية الكياف اإلدارم كاالرتقاء بأدائو، ك كخدمات إلكتركنية تعمؿ 
خبلؿ رقمنة كؿ القطاعات في كؿ اإلدارات، مف أجؿ تبسيط اإلجراءات اإلدارية كتمكيف اإلدارات مف التخطيط بكفاءة لبلستفادة مف متطمبات 
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 جاء مكضكع بحثنا ليجيب فإف نجاح تطبيقيا يحتاج إلى متطمبات ك إمكانات مادية ك بشرية ك إدارية، كمف ىنا، لدل العمؿ في كقت قصير
 عمى اإلشكالية التالية

 "؟الجزائريةكيف تساىم اإلدارة اإللكترونية في تطوير أداء الجماعات المحمية "
: إلجابة عمى ىذه اإلشكالية قمنا بطرح التساؤالت الفرعية التاليةؿ محاكلة فيك 

 ما المقصكد باإلدارة اإللكتركنية؟ 
 كيؼ يمكف التحكؿ مف اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة اإللكتركنية؟ ك ما ىي معيقات ىذا التحكؿ؟ 
  ما مدل تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية في الجماعات المحمية بالجزائر؟

أىمية الدراسة 
 تكتسبالبمدياتأىميةكبرىفيتقديمالخدماتالمختمفةلممكاطنيف،األمرالذيينعكسعمىمستكىالرفاىيةاالجتماعيةلممكاطنك 

 .تتأثرعمميةإنجازأكتقديميذىالخدماتمممكاطنينبشكممباشرك كبير بتكنكلكجيا المعمكمات ك االتصاؿ
 . ك منيناتأتيأىميةىذاالبحثفيالتعرفعمىالدكرالذييمكنأنتمعبياإلدارة االلكتركنيةكآلية لتطكير أداء الجماعات المحمية بالجزائر

أىداف الدراسة 
ترتكز أىداؼ ىذا البحث في تسميط الضكء عمى مدل أىمية تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في الجماعات المحمية في الجزائر، ك 

. المساعي التي بذلت في ىذا المجاؿ ك المعيقات التي تحكؿ دكف تطكير ىذا التطبيؽ
ىيكل الدراسة 

 :ك فؽ المحاكر التاليةقسمت الدراسة 
. ماىية اإلدارة االلكتركنية: المحور األول
 .معكقات تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية:المحور الثاني
 .رقمنةاإلدارةالجزائرية: المحور الثالث
. تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية في الجماعات المحمية بالجزائر: المحور الرابع

  االلكترونية اإلدارةماىية : المحور األول
لقدشيدالعالمتحكالتكبيرةفيمختمفمجاالتالحياة،ك ذلؾ نظرالمتطكراتالتكنكلكجيةالمتسارعةفي  

نجازاألعمالكاالتصاإللىاستعماالألسمكبالرقمي،الذييعتمد مجالتكنكلكجياالمعمكماتكاالتصاالت،فظيكراألنترنتأدىإلىالتحكلمناألساليبالتقميديةفيعقدالصفقاتكا 
 .عمىاستخداماألجيزة        كاألدكاتالتيتداربشكمرقمي

 Electronic Revolutionكمعيذاالتقدمالعمميكالتقنيكالنمكالكاضحفيالثكرةااللكتركنية

كظيكراإلدارةااللكتركنيةالتيتجسداتجاىناجديدنافياإلدارةالمعاصرةكالتيتسعىمتحكيبللمؤسساتإلىمؤسساتالكتركنيةتستخدمتكنكلكجياالمعمكماتكاالتصاالتفيإنج
 . ازجميعأعمالياكمعامبلتياككظائفيااإلدارية

 مفيوماإلدارةااللكترونية- 1
يعتبر مفيـك اإلدارة االلكتركنية مف المفاىيـ الحديثة في عمـ اإلدارة، ك ظير نتيجة لتطكرات كثيرة شيدىا العالـ المعاصر منذ 

. االنتقاؿ إلى مرحمة العمؿ االلكتركني بعيدا عف التعامبلت الكرقية فتناكلو الباحثكف في اإلدارة عبر عدة تعريفات منيا
: اإلدارةااللكتركنيةعمىأنيايعرؼ السالمي 

عمميةميكنةجميعميامكنشاطاتالمؤسسةاإلداريةباالعتمادعمىكافةتقنياتالمعمكماتالضركريةكصكالإلىتحقيقأىدافاإلدارةالجديدةفيتقميبلستخدامالكرقكتبسيطا"
 1".إلجراءاتكالقضاءعمىالركتينكاإلنجازالسريعكالدقيقممميامكالمعامبلتمتككنكئلدارةجاىزةلمربطمعالحككمةااللكتركنيةالحقنا
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إدارة مكارد معمكماتية تعتمد عمى األنترنت ك شبكات االتصاؿ تميؿ أكثر مف أم كقت ": يعرؼ نجـ عبكد اإلدارة االلكتركنيةبأنيا
مضى إلى تجريد ك إخفاء األشياء  ك ما يرتبط بيا إلى الحد الذم أصبح رأس الماؿ المعرفي ىك العامؿ أكثر فعالية في تحقيؽ أىدافيا ك 

 2".األكثر كفاءة في استخداـ مكاردىا
 بأنياتبادلغيركرقيممعمكماتالعممياتكذلكباستخداـ التبادالاللكتركنيممبيانات : "ك يمكنتعريفاإلدارةااللكتركنية

EDI أكىياستخدامكبللكسائبلاللكتركنيةفيإنجازكؤلعمالمعامبلتالمؤسسةمثبلستخدامالبريدااللكتركنيك
 3."التحكيبلتااللكتركنيةلؤلمكالكالتبادالاللكتركنيمممستنداتكالفاكس          كالنشراتااللكتركنيةكأيةكسائبللكتركنيةأخرل

تنفيد كؿ األعماؿ ك المعامبلت التي تتـ بيف طرفيف أك اكثر سكاء مف األفراد أك المنظمات مف خبلؿ استخداـ : "يعرفيا غنيـ أنيا
 4."شبكات االتصاالت االلكتركنية

 5".منظكمةاألعمالكاألنشطةالتييتمتنفيذىاالكتركنيناكعبرالشبكات": كيعرؼ ياسيناإلدارةااللكتركنيةبأنيا

: ك نبلحظأنجميعالتعريفاتالسابقةتتفقفيككناإلدارةاإللكتركنيةعبارةعف
 ."ميكنةاألعماألينقمياكتحكيميامنأعمالكرقيةإلىأعماإللكتركنيةباالعتمادعمىاستخدامالتقنياتالحديثة"

ىياستخداـ كافة التقنيات الحديثة مف : "ك فيضكءالتعريفاتالسابقةيرىالباحثانأناإلدارةااللكتركنية
نظمالمعمكماتكشبكاتالحاسكبكاالتصاالتفيتنفيذالميامكاألعماالإلدارية داخؿ 

" .المؤسسة،ممايؤديإلىإنجازىابسيكلةكيسركدقةعاليةكتعممعمىتكفيرالكقتكالجيدكتبسيطاإلجراءاتمعضمانخصكصيةكأمنالمعمكمات
أسبابالتحوإللىاإلدارةااللكترونية -2

ىناكالكثيرمنالمبرراتالتيجعمتكثيرمنالدكلك المؤسساتتتسارعفيتطبيقاإلدارةاإللكتركنية فيإداراتيا، 
 6:حيثبينأىمالعكامبللتيساىمتفيالتحكلنحكاإلدارةاإللكتركنيةك ىيكمايمي

 ؿاإلجراءاتكالعممياتالمعقدةكأثرىاعمىزيادةتكمفةاألعما. 
 القراراتكالتكجيياتالفكريةالتيمنشأنياإحداثعدمتكازنفيالتطبيؽ. 
 العجزعنتكحيدالبياناتعمىمستكىالمؤسسة. 
 صعكبةالكقكفعمىمعدالتقياساألداء. 
 صعكبةتكفيرالبياناتالمتداكلةلمعاممينفيالمؤسسة. 
 التطكرالسريعفيأساليبكتقنياتاألعماؿ. 
 تكظيفاستخدامالتطكرالتكنكلكجيكاالعتمادعمىالمعمكمات . 
 ازديادالمنافسةبينالمؤسساتكضركرةكجكدآلياتممتميزداخمكممؤسسةتسعىممتنافس. 
 حتميةتحقيقاالتصااللمستمربينالعاممينعمىاتساعنطاقالعمؿ. 

: كيدعمالباحثأنيناكأسبابكدكاعيكثيرةأدتإلىالتكجينحكتطبيقاإلدارةااللكتركنيةمنيا 
 التقدمكالتطكرالنكعيفيتكنكلكجياالمعمكماتكتقنياتالحاسباآللي،التقدمالسريع

 .يشبكةاألنترنتكاالتصاالت،العكلمة،الحاجةإلىتقميمكمفةاإلجراءاتاإلدارية،ازديادالمنافسةبينالمؤسساتؼ
 فوائدوأىميةاإلدارةااللكترونية- 3

إناىتمامالعالمالمتقدمباستخدامتقنياتالمعمكماتاإلداريةلميأتمنفراغبمكجدفكائدكبيرةحصمتكلذلؾ بدأتالدكلتتسابقفيتطبيؽ 
 7:اإلدارةااللكتركنيةفيمؤسساتياكمنأىميذىالفكائد

 تبسيطاإلجراءاتداخميذىالمؤسساتك ىذاينعكسإيجابياعمىمستكىالخدماتالتيتقدمإلىالمكاطنينكماتككنالخدمةالمقدمةأكثرجكدة. 
 نجازالمعامبلتاإلداريةالمختمفة  .اختصاركقتتنفيذكا 
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 الدقةكالكضكحفيالعممياتاإلداريةالمختمفةداخبللمؤسسة. 
 تسييئلجراءاالتصالبيندكائرالمؤسسةالمختمفة كذلكمعالمؤسساتاألخرىداخمكخارجبمدالمؤسسة. 
 يجابيناعمىعمبللمؤسسة  .إناستخداماإلدارةااللكتركنيةبشكمصحيحستقمبلستخداماألكراقبشكمممحكظممايؤثرا 
 إنتقميبلستخدامالكرقسكفيعالجمشكمةتعانيمنياأغمبالمؤسساتفيعمميةالحفظكالتكثيقممايؤديإلىعدمالحاجةإلىأماكنممتخزينحيثيتماالستفادةمنيافيأمكرأخر

 .ل
 اإلدارةااللكتركنيةسكفتؤديإلىتحكيبلأليديالعاممةالزائدةعنالحاجةإلىأيديعاممةليادكرأساسيفيتنفيذىذىاإلدارةعنطريقإعادةالتأىيممغرضمكاكبةالتطكراتاؿ

 .جديدةالتيطرأتعمىالمؤسسةكاالستغناءعنالمكظفينالغيرأكفاءكالغيرقادرينعمىالتكيفمعالكضعالجديد
 خصائصاإلدارةااللكترونية-4

تشيرممارساتاإلدارةااللكتركنيةإلىإنجازكبلألعمالكالمعامبلتبينأطرافالتعامممنخبللكسيطالكتركني،بحيثيتمتداكاللبياناتكالكثائقالكتركنيناك 
لىانتفاءكعدمكجكدالعبلقةالمباشرةبينأطرافالتعاممكذلكيعدسمةأساسيةتميزأعماالإلدارةااللكتركنية،حيثتك ذلكمنخبلالستخداماالتصاالتااللكتركنيةممايشيرا 

جدأطرافالتعامممعناك 
فينفسالكقتعمىشبكاتاالتصاالتااللكتركنية،كماتتممعالجةكبللمشكبلتالذييكاجيياالعمبلءباستخدامالكمبيكترعبرالمسافاتالبعيدة،حيثتعتمدممارساتاإلدارةاالؿ

 08.كتركنيةعمىاستخدامتكنكلكجياالكاقعالحالي،حيثيتمغالبنااستبعادالكثيرمناألصكاللماديةكالبشرية،أكالتقميممناستخدامياإلىأقمقدرممكف
ا   :كمنخصائصاإلدارةااللكتركنيةأيضن

 حيثتتككنمناألرشيفااللكتركنيكالبريدااللكتركنيكاألدلةكالمفكراتااللكتركنيةكالرسائبللصكتيةكنظمتطبيقاتالمتابعةاآللية:إدارةبالأوراق. 
 كتعتمدأساسناعمىالياتفالمحمكلكالمؤتمراتااللكتركنيةكالعممعنبعد:إدارةبالمكان. 
 متكاصمةففكرةالميمكالنياركالصيفالشتاءىيأفكارلميعدليامكانفيالعالمالجديد( 24/07/365 ) ساعة24تستمر : إدارةبالزمان. 
 فييتعمممنخبلاللمؤسساتالشبكيةكالمؤسساتالتيتعتمدعمىصناعةالمعرفة:إدارةبالتنظيماتجامدة. 
عناصروأدواتاإلدارةااللكترونية -5

يمكنالقكلبأنأىممقكماتكعناصراإلدارةااللكتركنيةالرئيسيةتكمنفيالعنصرالبشرم،كذلكباإلضافةإلىالعناصركاألدكاتالفنية،المتمثمةفيأجيزةالحاسبا
عادةصياغتيا،كاستخدامياا آلليكمايتعمقبيا،لقدرتيعمىتشغيؤلدكاتاإلدارةااللكتركنية،كفيممنظكمتيا،كالعممعمىاحتكاءالمعمكماتبشكمرقمي،كسيكلةتحريكياكا 

 09.لكتركنينامنمكانآلخر
، ك (Hardware) ك مككناتو المادية ك ممحقاتو اآلليىي عتاد الحاسب :  االلكتركنية مف أربعة عناصر أساسيةاإلدارةتتككف 

كصناع المعرفة مف الخبراء ك المختصيف الذيف يمثمكف البنية  (Communication Network)ك شبكات االتصاؿ  (Software)البرمجيات
 10.الكظيفيةلمنظكمةاإلدارة االلكتركنية

معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية : المحور الثاني
: إنيناكالكثيرمنالعكامبللتيتعيقتطبيقاإلدارةااللكتركنيةكىي

 المعوقاتاإلدارية-1
بالرغممنأنبعضالمؤسساتأعادتييكمةنفسيابطرقمبتكرةلتتماشىمعالتطكرات  

فيالعصرالرقميإالأنالفعاليةالعظمىمنيامازالتتعتمدعمىاليياكبلليرمةالتقميديةك التيتقفعندىفيتطبيقالتقنياتالحديثة، ك 
 ية، كالكفاءات البشريؿا نقص التمكىمو كمف أيةاالستفادةمنمعطياتيافيتطكيرمنظماتيامماأدىإلىكجكدمعكقاتجديدةقدتعرقبللدخكلنحكاإلدارةاإللكتركف

 . مكاجيتو كعبلجيايد كتحديميا كتقكتشخيصيا كمثؿ ىذه المعكقات تساعد عمىيا التكنكلكج،المعمكمات
 :يمي ما يةبرز المعكقات اإلدارأكمف  
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 يسية األىداؼ الرئمعرفة بحاجة إلىيف فالعالـية، ميمة خصكصا عندما تككف المنظمة في حالة انتقاؿيةإف معرفة الرؤ:  واليدفيةالرؤ 
 11.را ك مستقببل عمى المنظمة حاضيرىا تأثية ألف ليذه الرسالة كالرؤيتيا،لممنظمة خصكصا رسالتيا كرؤ

 بالرغممنأىميةالتخطيطك ما يحققيمنمزايالممؤسسات، إالأنمعظمالمؤسساتتعانيمنالعشكائيةفي التخطيطك عدماالعتمادعمىخططك : التخطيط
 . استراتيجياتمحكمةتساعدىاعمىمكاجيةالتحدياتكالتغيرات المتسارعةفيجميعالمجاالتكاستيعابالتكنكلكجيةالحديثة

ضركرةأنيككنيناكتخطيطاستراتيجيمتكنكلكجياالمعمكماتفيالمؤسساتمكيتتمكنمنتطكيرميزتياالتنافسيةكالحفاظعمىمركزىاك 
لتحقيقيذااليدفيجبأنتقكمالمؤسساتبالتفكيراإلبداعيك يتضمنذلكبيئةالعمبللحاليةك أىدافك استراتيجياتالمؤسسة،ك فيـ قدراتالنظامالحاليك 

 12.التطمعمكيفيمكنمنظمالمعمكماتأنتنتجمميزاتمستقبمية لممؤسسة

 ية التقنالمعوقات- 2
 يئة البالمنظمات مف أىـ المعكقات التي تكاجويمية لنظـ المعمكمات كاالتصاالت كضعؼ كفاءتيا التشغية األساسية ضعؼ البف إف

 :يمايمي كقد حددت ؼاإللكتركنية، اإلدارةيقات الستفادة مف تطبيؽ التي تعية كىناؾ مجمكعة مف المعكقات التقفيةاإللكتركف
 . في مؤسساتياية اإلدارة اإللكتركفيؽ تطبيعرقؿ متكاممة عمى مستكل الدكلة مما ية تحتيةعدـ كجكد بف-
 .ييا صعكبة بالربط ؼيشكؿ كالمكاصفات باألجيزة المستخدمة داخؿ المكتب الكاحد مما ياساختبلؼ الؽ-
 .ييفعدـ كجكد كعي حاسكبي كمعمكماتي عند بعض اإلدار-
 .يانا أحراؾ االشتةارتفاع كمؼ-
 المتكفرة ية ذلؾ قمة فيالمكاقع العربيزيةيقابؿمعكؽ المغة، خاصة ك أف معظـ المكارد كالمعمكمات المكجكدة عمى الشبكة ىي بالمغة اإلنجؿ-
 12.يياؼ
 المعوقاتالديموغرافية- 3
 في مستكل ارتفاع العمرم الفتي معيب القكل العاممة الشابة عمى كجو الخصكص، نظرا لمترؾيادة في زيمكغرافية الدييراتتتمثؿ التغ 

 . القكل العاممةيفبرات  كالميايـالتعؿ
 العمؿ يرفرصجؿ التعامؿ مع معضمة تكؼأ مف ية ستزداد الضغكط عمى إدارات المكارد البشريةؼيمكغرا الدييرات ليذه التغ ك نتيجة
. ينة في مسارات كخطكط معية فرص لمترؽيجاد كا  يفلممؤىؿ

 يةالمعوقات االجتماع- 4
 بشكؿ ياة الحأطر في شتىيـ مف الظكاىر كالمفاهيد نحك العدية عمى النظرة االجتماعرأ التي ستطيرات التغيجة نتيات ىذه التحد ستنشأ

اليرات مع ىذه التغيؼ ذلؾ العمؿ عمى التؾ يحتـعاـ، كالنظرة نحك العمؿ بشكؿ خاص، ك  حدة المشكبلت التي تكاجييا المكارد ازدادت كا 
 13.ية نظـ االتجاىات االجتماعفي لتناسب االختبلؼية إدارة المكارد البشريجياتاتر استياغة كصيةالبشر

 زائريةرقمنة اإلدارة الج: المحور الثالث
تكجيتالجزائر،معبدايةاأللفيةالثالثة،فيإطاراإلصبلحاتاإلدارية بالدخكاللتدريجيفيعصر المعمكمات،قصدترقيةكظائفالمؤسساتالحككمية،ك  

منظماتالخدمةالعمكمية،ك تبنتإحداثسمسمةمنالتغييراتعمىك كظائفياالتقميديةفيظؿ 
 . التحكلنحكاستخدامتكنكلكجياالمعمكماتضمنأنشطتياالخدميةبغيةالتجسيدالفعميممتحكؿ نحكمفيكماإلدارةاإللكتركنية،فيسبيمترشيدالخدمةالعمكمية

 في ىذا السياؽ،حاكلتالعديدمنالقطاعاتالعمكميةالشركعفيتطبيقاتالخدمةالعامةااللكتركنيةتستيدؼ 
االرتقاءبمستكىالخدماتالمقدمةلممكاطنيف،ك يعدقطاعالبريدك المكاصبلتأكلىالقطاعاتالخدميةالتيشممتياعممياتالرقمنة،قبؤلنتتبعياقطاعات أخرل ك ذلؾ 

:  ما سنتناكلو كفؽ اآلتي
 قطاع البريد و المواصالت-1
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ل إطار تنفيذ اإلدارة اإللكتركنية، فقد شرعت كزارة البريد كتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ في عدة مشاريع بالتعاكف مع الكزارات  ؼ
 14: تتمحكر ىذه المشاريع أساسا حكؿ،األخرل

 يتمثؿ ىذا المشركع فى : تطوير ووضع قاعدة حيوية لتسيير المضامين وتقديم الخدمات عبر النت لصالح القطاعات الوزارية الجزائرية
تطكير ككضع عبر النت مكاقع خاصة بعشرة قطاعات كزارية، ال سيما كزارة الشؤكف الخارجية ككزارة التجارة ككزارة الشؤكف الدينية 

بحيث ييدؼ ىذا المشركع لمسماح لممكاطف بامتبلؾ كاجية معمكمات عف األنشطة التى تضطمع بيا الكزارات كالخدمات ، كاألكقاؼ
دراج الخدمات عف بعد كاإلجراءات عف بعد مف جية  العمكمية كاإلجراءات اإلدارية المتعمقة بيا مف جية، كتشجيع العمؿ التعاكنى كا 

 .أخرل
 أطمقت كزارة البريد ك تكنكلكجيات اإلعبلـ ك االتصاؿ عمى االنترنت بكابة المكاطف 2011في سنة:تصميم وتطوير بوابة المواطن ، "el 

Mouwatine" مف أجؿ السماح لممكاطف بامتبلؾ نفاذ مباشر ك كاضح إلى مجمؿ اإلجراءات اإلدارية ك قائمة الخدمات التي تقدميا ،
 ىذه البكابة، فقد أصبح مف مكنظرا لمعدد الكبير مف المعمكمات الكاردة ؼ، اإلدارة ك إلى كؿ المعمكمات التي مف شأنيا أف تككف مفيدة لو

الضركرم إعادة النظر في طريقة عرض ىذه المعمكمات، كفي ىذا الصدد فقد تقرر إعادة التفكير في تقديـ البكابة كىذا بعرض المعمكمات 
 .بالنظر إلى كجية نظر المكاطف ال اإلدارة

 ييدؼ ىذا المشركع الذم تـ إطبلقو في : تطوير و وضع موقع انترنت مخصص لإلجراءات اإلدارية المتعمقة بإنشاء مؤسسة في الجزائر
 بالتعاكف مع القطاعات الكزارية المعنية، إلى تسييئلجراءات إنشاء مؤسسة في الجزائر ك تحسينيا ك جعميا أكثر ليكنة، ك ذلؾ 2015عاـ 

يتمثؿ ىذا المشركع فى كضع بكابة انترنت تحتكم عمى مخطط إنشاء ، لتحسيف مناخ األعماؿ كجعؿ االقتصاد الكطني أكثر جاذبية
 كما يمعب دكر الشباؾ الكحيد الذم يسمح بمركزية ،مؤسسة منذ أكؿ خطكة إلى آخرىا، مرحمة بمرحمة، ككذا مف كجية نظر المقاكؿ

تتمثؿ ىذه الخطة في مؤل استمارة كاحدة عبر االنترنت، ك التي ستستعمؿ فيما بعد مف قبؿ ، إجراءات إنشاء مؤسسة ك جعميا أكثر ليكنة
لمتمكف مف  (المكثقيف، المركز الكطني لمسجؿ التجارم، اإلدارة الجبائية ك صندكؽ الضماف االجتماعي لغير األجراء)األطراؼ المعنية 

 .  منح السجؿ التجارم ك رقـ التعريؼ الضريبي ك االنخراط في الضماف االجتماعي
 12مراكز استشفائية جامعية ك  (5)، في ربط خمسة 2015يتمثؿ ىذا المشركع الذم تـ انياءه في جكيمية : نشر مشروع الطب عن بعد 

مؤسسة عمكمية استشفائية مف أجؿ التمكيف مف الكصكؿ إلى خدمات العبلج ك التداكم عف بعد، بدءا مف مجرد تحكيؿ الممفات الطبية، 
ككصكال إلى الفحص عف بعد، كما سيسمح ىذا المشركع بتقديـ خدمات اإلعانة ك الخبرة ك التككيف عف بعد، ك ىذا ما سيجنب تنقؿ 

 . المرضى مف  مستشفى آلخر لمجرد فحص أك استشارة طبيب مختص
 لككنو يمثؿ أساس الثقة لكافة اإلدارات اإللكتركنية، فإف التصديؽ اإللكتركني يجب أف يسبؽ كؿ عممية :تطبيق التصديق اإللكتروني

 1 المؤرخ في 15-04ليذا الغرض صادؽ المشرع الجزائرم عمى القانكف . أك القياـ باإلجراءات عف بعد/إخبلء مف الكثائؽ الرسمية ك
يخكؿ ىذا القانكف لكزارة البريد كتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ تنفيذ . ، كالمحدد لمقكاعد العامة المتعمقة بالتصديؽ اإللكتركني2015فيفرم 

مقدمك خدمات التصديؽ اإللكتركني لحساب  )تكمؼ ىذه السمطة بتأطير طرؼ الثقة اآلخر . سمطة التصديؽ اإللكتركني بالفرع الحككمي
 ك G2Gك إصدار المصادقات اإللكتركنية المستعممة مف طرؼ الفاعميف في الفرع الحككمي في المبادالت مف نكع  (مؤسسات حككمية

G2B ك G2C. 
 كبيدؼ تطكير اإلدارة االلكتركنية تـ كضع مكاقع انترنت مؤسساتية مف أجؿ السماح لممكاطنيف بالكصكؿ إلى مختمؼ 

. المعمكمات الضركرية ك التفاعؿ مع اإلدارة ككذلؾ مف أجؿ إجراء بعض العمميات الكتركنيا
قطاع العدالة - 2

https://www.mptic.dz/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9#dexp-accordion-item-1472766874
https://www.mptic.dz/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9#dexp-accordion-item-1472766874--2
https://www.mptic.dz/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9#dexp-accordion-item-1472766874--3
https://www.mptic.dz/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9#dexp-accordion-item-1472766874--3
https://www.mptic.dz/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9#dexp-accordion-item-1472766874--4
https://www.mptic.dz/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9#dexp-accordion-item-1472766874--4
https://www.mptic.dz/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9#dexp-accordion-item-1472766874--5
https://www.mptic.dz/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9#dexp-accordion-item-1472766874--5
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 عرؼ قطاع العدالة في الجزائر قفزة نكعية في مجاؿ تحسيف الخدمة العمكمية مف خبلؿ عمميات العصرنة التي شممتو، حيث يعد 
نظاـ اإلمضاء ك التصديؽ اإللكتركني لمكثائؽ القضائية بمثابة ثكرة حقيقية في مجاؿ القضاء كتحسيف الخدمة العمكمية لممكاطف، الذم أصبح 

 15.في إمكانو الحصكؿ عمى شيادة الجنسية         ك شيادة السكابؽ العدلية عبر البريد اإللكتركني فقط

 16:اإلنجازات المحققة ضمف مشركع عصرنة قطاع العدالة مف ضمف 

  ك إنشاء مكقع الكتركني لكزارة العدؿ2003مند نكفمبر : نترنيتأانجاز أرضية . 
 إنشاء بكابة القانكف. 
  2004 فيفرم 06انشاء مركز كطني لمسكابؽ العدلية تـ استبلمو في. 
 نظاـ تسيير ك متابعة الممفات القضائية. 
 نظاـ تسيير ك متابعة المساجيف. 
 نظاـ تسيير أكامر القبض. 
 رقمنة األرشيؼ القضائي. 

 إدخاؿ اإلدارة االلكتركنية إلى قطاع العدالة،ليس مجرد مكننة مكاكبة لمعصر،إنما يعكس حقيقة جيكد الدكلة الرامية إلى عصرنة  إف
. القطاع كتحسيف الخدمة العمكمية،خاصة كأف ىذه العممية رافقيا تككيف مكثؼ لمقضاة ك المكظفيف

 الذم أبداه المكاطف الجزائرم حكؿ الخدمات اإللكتركنية، إال أف تكاصمو مع األجيزة االستحسافكتجدر اإلشارة أنو بالرغـ مف  
لتصبح بذلؾ تغيير عقمية المكاطف الجزائرم أحد أىـ التحديات التي تكاجو عصرنة ، القضائية مف خبلؿ شبكة األنترنت يظؿ محدكدا جدا

. قطاع العدالة
قطاع البنوك - 3
 في الجزائر قفزة نكعية في إطار عصرنة الخدمات المالية ك االنتقاؿ مف التعامبلت الكبلسيكية إلى التعامبلت البنكيعرؼ القطاع  

يداع ك لكحدث الكسائؿ ك أسرع الطرؽ ك تكاكب التطكر التكنكأااللكتركنية ك الرقمية التي تتبع  جي ك اآللي فيما يتعمؽ بعمميات صرؼ كا 
سحب ك تحكيؿ األمكاؿ، ك إف كانت حركة التقدـ ك سرعة انتشارىا بطيئة بيف زبائف البنكؾ إال أف التقنيات ك البرمجيات التي طبقت ك التي 

جؿ ضماف خدمة أرقى تتماشى مع متطمبات االقتصاد الرقمي ك التكنكلكجيات الحديثة التي مف شأنيا أف تحقؽ أفي طريقيا لمتطبيؽ مف 
اليدؼ المنشكد ك ىك رقمنة المؤسسات المصرفية ك تطكير التعامبلت ك تحريرىا مف مكاعيد اإلدارة ك نطرح في ىذا الصدد أىـ التطكرات 

التي عرفتيا أنظمة الدفع ك التبادالت المصرفية انطبلقا مف البطاقة المصرفية االلكتركنية إلى بطاقات االئتماف الممغنطة األخرل عمى غرار 
تعتبر المنظكمة البنكية الجزائرية مف األنظمة المتأخرة  إال أف 17.بطاقة فيزا ك غيرىا مف البرمجيات التي أعطت لمبنؾ الجزائرم مكانة بارزة

عمى الصعيد الدكلي كاإلقميمي، بالنظر إلى التخمؼ كبطء كتيرة المعامبلت المالية، تحت ذريعة إضفاء حماية مالية أكبر لمتحكيبلت، 
 .كالمحافظة عمى ممتمكات الزبائف الخكاص كالشركات

 قطاع الضرائب- 4
 باعتبارىا طرؼ معني في القطاع المالي، باشرت إدارة الضرائب في كرشة لمعصرنة عمى نطاؽ كاسع تيدؼ إلى إعادة ىيكمة 

 .  مصالحيا ك تبسيط إجراءاتيا ك تحسيف أدائيا
 ك عمى ىذا الصعيد، كضعت المديرية العامة لمضرائب تنفيذ نظاـ معمكماتي ناجع كأحد أكلكياتيا األساسية باالعتماد عمى 

 .تكنكلكجيات مبتكرة ك االرتكاز عمى إجراءات مبسطة مف شأنيا أف تسمح بتحسيف الفعالية ك الشفافية ك نكعية خدماتيا
 يتـ تكجيو استراتيجياتيا في ىذا المجاؿ بأىداؼ كاضحة تتمحكر حكؿ رقمنة جميع العمميات الجبائية     ك كذا التشغيؿ اآللي لجميع 

إجراءات معالجة المعطيات ذات الصمة بفرض الضريبة ك التحصيؿ ك الرقابة      ك المنازعات، تسعى المديرية العامة لمضرائب مف خبلؿ 
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ىذا المشركع إلى إنشاء إدارة الكتركنية ترتكز عمى استعماؿ التقنيات الجديدة لممعمكمات ك االتصاؿ كأداة عمؿ ك تقارب بيف اإلدارة الجبائية ك 
 .محيطيا، تمعب ىذه التكنكلكجيات دكرا ضركريا في ىذا االنتقاؿ

 يمثؿ تجسيد اإلدارة االلكتركنية بالنسبة لممديرية العامة لمضرائب رىاف كبير، ك في ىذا الصدد، فيي مدعكة إلى مضاعفة جيكدىا 
 18.عمى نطاؽ كاسع ك إثبات فعاليتيا ك كفاءتيا لتككف في مستكل التحديات المرفكعة

 
 تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في الجماعات المحمية بالجزائر: المحور الرابع

إف الجزائر ك منذ استقبلليا تبنت نظاـ الجماعات المحمية كنمط تنظيمي ك إداريممقياـ بتنمية اقتصادية محمية تيدؼ مف خبللو تحقيؽ 
 .ك تطبيؽ برامج التنمكية ضمنالمخططات الكطنية ك ىذا ما يقكدنا إلى التعرض لمفيـك ىذا النظاـ ك دكره في تحقيقتنمية اقتصادية محمية

تعد الجماعات المحمية جزء مف النظاـ اإلدارم لمدكلة، فيي الخمية األساسيةإلدارة التنمية المحمية كتعرؼ عمى أنيا ىيئة مستقمة 
 19.إدارينا ك مالينا عف الحككمةالمركزية، كما أنيا عبارة عف كحدة جغرافية مقسمة مف إقميـ الدكلة تتمتعبالشخصية المعنكية ك االستقبلؿ المالي

تعد البمديات القاعدة األساسية البلمركزية اإلدارية، حيث أف البمديةتمعب دكر كبير في مجاؿ التنمية حيث أصبح مف الصعب 
الحديث عف البمديةدكف التنمية أك عف ىذه األخيرة دكف البمدية، ك يدخؿ تحت صبلحيتيا كماحددىا مؤتمر الصكماـ كؿ األعماؿ المدنية التي 

 بأنيا الجماعة اإلقميمية األساسية ك تتمتع 99/08تتعمؽ بحياة ك معيشة السكانك المكاطنيف بما في ذلؾ األرياؼ ك القرل، ك يعرفيا القانكف 
 20.بالشخصية المعنكية ك االستقبلؿ المالي ك تحدث بمكجبقانكف ك لمبمدية إقميـ ك اسـ ك مركز

اإلدارة اإللكتركنية رىاف الدكلة تسعى لتحقيقو لتمكيف المكاطنيف مف مستك عاؿ لمخدمة اإلدارية الذىاب نحك إدارة إلكتركنية ك تحسيف 
الخدمة العمكمية لمقضاء عمى البيركقراطية اإلدارية ىك رىاف الدكلة الجزائرية تسعى لتحقيقو منذ سنكات، ك ىذا لتمكيف المكاطنيف مف مستك 

. عاؿ في أداء الخدمة اإلدارية، ك ىك رىاف أعدت لو عدة كبيرة بعصرنة القطاع اإلدارم
ك في ىذا السياؽ، كزارة الداخمية اتخذت عديد اإلجراءات في سبيؿ تقديـ خدمة عمكمية نكعية لممكاطنيف، الذيف أصبح بإمكانيـ 

لدكا فييا، زيادة عمى بطاقات التعريؼ ك  استخراج جميع الكثائؽ المتعمقة بالحالة المدنية مف أقرب بمدية ممكنة بغٌض النظر عف البمدية التي كي
. جكازات السفر البيكمترية، ك ىذه العممية استأصمت الطكابير التي كانت تشيدىا الدكائر ك البمديات عمى حد سكاء

ك ال أحد ينكر أف كزارة الداخمية كانت مف أكثر القطاعات التي سارعت بتكسع في تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية مف خبلؿ تنفيذىا لعدة 
 21:مشاريع في ىذا اإلطار ك التي تتمثؿ خاصة في

 مشروع رقمنة مصمحة الحالة المدنية- 1
ك يتمثؿ في إنشاء تطبيؽ عمى الكيب يسمح بإدخاؿ البيانات الخاصة بالمكاطف الجزائرم مف عقكد      ك كثائؽ الحالة المدنية عمى 

قاعدة بيانات متطكرة متكاجدة عمى أجيزة رئيسية ك حفظياليتـ استرجاعيا الحقا سكاء بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة بكاسطة بحث 
يجريو مكظؼ البمدية، أك مف أجؿ تمكيف ضابط الحالة المدنية مف عرض نسخ الكتركنية عمى شبكة االنترنت لكثائؽ ك عقكد الحالة المدنية 

 .الخاصة بالمكاطف ليتمكف مف حفظيا أك طباعتيا
، ك أصدرت أكؿ شيادة 2010 مارس04ككانت أكؿ بمدية طبؽ فييا مشركع رقمنة مصمحة الحالة المدنية في كالية باتنة بتاريخ  

 . في بضع ثكاف عمى مستكل الشباؾ االلكتركني12ميبلد رقـ 
   ك ىي تقنية تجسد أيضا إمكانية إعداد ك تسميـ الكثائؽ عمى مستكل فركع البمدية الكاحدة دكف أف يضطر المكاطف لمتنقؿ ك  السفر 
لممركز  الرئيسي لمحالة المدنية، ك تستطيع أيضا إصدار في نفس الظركؼ شيادات الزكاج ك الكفاة ثـ السعي في ما بعد إلى  تمديد العممية 

. إلى كافة الكثائؽ
 مشروع جواز السفر و بطاقة التعريف البيومتريين- 2
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     في إطار تنظيـ العمؿ بالسفر البيكمترم  ك كذلؾ بطاقة التعريؼ البيكمترية أصدرت  كزارة الداخمية ممثؿ في شخص الكزير 
: عدة قرارات نذكر مف بينيا 

  يحدد المكاصفات التقنية لمستخرج عقد الميبلد الخاص 2010 أكتكبر سنة 71 المكافؽ 1431 ذم القعدة عاـ 9قرار مؤٌرخ في ،
 .باستصدار بطاقة التعريؼ الكطنية ك جكاز السفر البيكمترم

  يحدد تاريخ بداية تداكؿ جكاز السفر الكطني البيكمترم 2012 ديسمبر سنة 26 ا لمكافؽ 1433 قرار مؤٌرخ في أٌكؿ صفر عاـ ،
 .اإللكتركني

 عف إطبلؽ المرحمة األكلى 2010 ديسمبر 28  أما مف الناحية التطبيقية فقد أعمنت كزارة  الداخمية ك الجماعات المحمية في 
 دائرة بعكاصـ الكاليات بالمقاطعة اإلدارية لحسيف دام 45 عمى مستكل 2012 جانفي 12بإصدار جكاز السفر البيكمترم االلكتركني بداية مف 

بالجزائر  العاصمة ك أضاؼ ذات المصدر أنيذه الدكائر تـ تعيينيا كمكاقع نمكذجية لمشركع في ىذه العممية ك التي ستعمـ تدريجيا عمى جميع 
 .المقاطعات         ك الدكائر

    ك ييدؼ مشركع جكاز السفر ك بطاقة التعريؼ البيكمترييف إلى عصرنة كثائؽ اليكية ك السفرحيث ستككف بطاقة التعريؼ 
 .الكطنية البيكمترية ك االلكتركنية كثيقة مؤمنة تماما ذات شكؿ أكثر مركنة تضمف لممكاطنيف القياـ بمختمؼ اإلجراءات اليكمية

 ك في ما يتعمؽ بجكاز السفر االلكتركني البيكمترم ىك كثيقة ىكية سفر مؤمنة قابمة لمقراءة آليا         ك   يككف مطابقا لممعايير 
 .  الممبلة مف طرؼ المنظمة الدكلية لمطيراف  المدني

 مف الجريدة الرسمية قرار كقعو الكزير يضبط قائمة الكثائؽ 47   كمف جيتيا أصدرت كزارة الداخمية ك الجماعات المحمية في العدد 
الخاصة بممؼ بطاقة التعريؼ الكطنية ك جكاز السفر البيكمترييف، ك الجديد فيو أنو باإلمكاف تحميؿ االستمارة مف مكقع كزارة الداخمية عمى 

شبكة االنترنت ك إرساليا عف طريؽ البريد االلكتركني في خطكة ميمة لتجسيد مشركع الجزائر االلكتركنية ك تعميـ استعماؿ الكسائط 
. االلكتركنية في المعامبلت اإلدارية

ك بصفة إجمالية، فإف اإلجراءات التي اتخذتيا كزارة الداخمية كالجماعات المحمية،تصب تطكير تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية كمحاربة 
: كؿ أشكاؿ البيركقراطية التي تعرقؿ حصكؿ المكاطف عمى الكثائؽ اإلدارية في الكقت المناسب، ك تشمؿ ىذه اإلجراءات

 إعفاء المكاطف مف تقديـ كثائؽ الحالة المدنية المتكفرة ضمف السجؿ الكطني اآللي لمحالة المدنية. 
  سنكات10 إلى 05تمديد مدة صبلحية جكاز السفر البيكمترم مف . 
   كثيقة14 إلى 29تقميص عدد الكثائؽ اإلدارية الصادرة عف مصالح الحالة المدنية مف . 
 إلغاء شرط المصادقة عمى نسخ الكثائؽ األصمية المسممة مف طرؼ اإلدارات العمكمية. 
 تمديد أجؿ صبلحية عقد الميبلد إلى عشر سنكات بعد ما كاف سنة كاحدة مف قبؿ. 
 إلغاء تحديد أجؿ صبلحية شيادة الكفاة بعدما كاؼ سنة كاحدة مف قبؿ أصبح غير محدد األجؿ. 
  تكفؿ البمديات بالتنسيؽ مع السمطات القضائية المختصة بطمبات المكاطنيف الراغبيف في تصحيح األخطاء المكتشفة في كثائؽ الحالة

 .المدنية الخاصة بيـ، كالقياـ بإجراءات تصحيحيا عكضا عنيـ، ك بالتالي تخميص المكاطنيف مف عناء التنقؿ بيف البمدية ك المحكمة
  يكما بدال مف يـك كاحد، كما كاف معمكال بو مف 20تمديد أجؿ التصريح بالكالدات ك الكفيات بالنسبة لممكاطنيف القاطنيف بالجنكب إلى 

 .قبؿ
 البمدية الذكية-3

، ىذا األخير الذم يعد مسعى كزارة الداخمية تعمؿ عمى إنشائو       ك تعميمو عمى باقي "البمدية الذكية"مف أجؿ تجسيد حمـ  ك 
كاليات الكطف في أسرع كقت ممكف، ك الجدير بالذكر أف ىذه الخطكة قد شرع في تجسيدىا خبلؿ األشير الماضية عبر تكفير كافة الكسائؿ 
التكنكلكجية ك المكجستية البلزمة في عممية االتصاؿ ك التكاصؿ بيف اإلدارة ك المكاطف إلنشاء نظاـ اإلدارة اإللكتركنية، كمنو ضماف تكفر 
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قنكات االتصاؿ مف حكاسيب ك ىكاتؼ ك شبكة أنترنت عالية التدفؽ ك أقمار صناعية قادرة عمى نقؿ البيانات بشكؿ متبادؿ بيف المصالح 
اإلدارية      ك المكاطف، ك ىي المياـ التي أككمت لمجنة االتصاؿ ك تكنكلكجيات اإلعبلـ التابعة لكالية الجزائر، ىذه األخيرة تقـك بالتنسيؽ مع 

 .الكزارة الكصية بتنفيذ كافة المشاريع التي تـٌ اإلعداد ليا في إطار مخطط العصرنة
ك تحسيف خدمات اإلدارة العمكمية ببعض بمديات كمقرات اإلدارة يكاجو عدة عقبات تحكؿ دكف إنجازه عمى أرض " البمدية الذكية"حمـ 

الكاقع، فالزائر لبعض مقرات بمديات العاصمة يمحظ جميا أف ىذه األخيرة تعاني ضيقا شديدا في مقراتيا، ك التي ال تستكعب حتى المكاطنيف 
الذيف يقصدكنيا الستخراج الكثائؽ البلزمة باإلضافة إلى غياب الكفاءة المينية لدل بعض المكظفيف، كما أف العديد مف مقرات البمدية تفتقر 

إلى الربط بشبكة اإلنترنيت أك انقطاعيا بشكؿ متكرر، كؿ ىذا يحكؿ دكف تحقيؽ مسعى الٌمجنة الكالئية لبلتصاؿ ك تكنكلكجيات اإلعبلـ 
لمبرنامج التكنكلكجي، ىذا األخير الذم ييدؼ إلى جعؿ عاصمة الببلد ترقى بمقراتيا ك خدماتيا لما ىك أفضؿ، خاصة ك أف ىناؾ العديد مف 

اإلجراءات التي اتخذتيا الكصاية لرقمنة البمديات حيث بات ممكنا لممكاطف استخراج كثائقو بسيكلة، باإلضافة إلى إلحاؽ خدمة استخراج 
 22.الكثائؽ البيكمترية بيا بعد أف كانت حكرا عمى الدكائر اإلدارية

 بالمائة مف البمديات ال تممؾ مكقعا 80كبحديثنا عمى المكاقع االلكتركنية التي مف المفركض تكفرىا في كامؿ البمديات، نجد أف 
 بمدية أربع أك خمس بمديات فقط تممؾ مكقعا باستثناء بعض 57الكتركنيا، أما البمديات التي تممكو، فتعد عمى األصابع ك شكمي فقط، فمف بيف

المبادرات الشخصية التي يقـك بيا بعض الشباب لنشر بعض المستجدات كاالنشغاالت ببمدياتيـ، كحتى إف تكفرت الشبكة في بمديات أخرل، 
إال أف مسؤكلييا لـ يكمفكا أنفسيـ عناء تزكيدىا بمكاقع إلكتركنية إليصاؿ كافة المعمكمات لممكاطف ك التكاصؿ المباشر معو، ك التكفؿ األفضؿ 
بانشغاالتو في أقؿ كقت ممكف، حيث يبقى المكاطف رىينة أساليب االتصاؿ التقميدية، التي تضطره إلى التنقؿ إلى مقر البمدية لطرح انشغالو 

 .عمى رئيس البمدية، الذم ال يحظى في أغمبية األحياف باستقبالو، خاصة إذا لـ تكف الزيارة خبلؿ يـك االستقباؿ
، حسب ما كشؼ عنو رئيس لجنة االتصاؿ كتكنكلكجيات اإلعبلـ بالمجمس الشعبي الكالئي لكالية ”البمدية الذكية”يستمـز تنفيذ برنامج 

الجزائر، زكبير أعمر سعيدم، مجمكعة مف الخصائص ك المقكمات التي جاء في مقدمتيا تكديع عيد األكراؽ كاستبداليا بالحكاسيب اآللية 
كتكفر اإلدارة عمى األرشيؼ االلكتركني ك البريد كالمفكرات االلكتركنية كنظـ تطبيقات المتابعة اآللية، باإلضافة إلى التخمص مف محدكدية 
الزمف ك المكاف بحفظ جميع ىذه الخدمات عمى الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة، ناىيؾ عف التخمص مف النظـ اإلدارية الركتينية الجامدة ككذا 

الرقي بالعبلقة الرابطة بيف اإلدارة كالمكاطف بتبسيط إجراءاتيا اإلدارية كتعزيز الشفافية لتخفيض حدة النزاعات الناشبة بيف الطرفيف في اإلدارة 
الكبلسيكية، كلترتقي بالخدمة إلى مستكل العالـ الرقمي الذم أضحى يرسـ معالـ العكاصـ الدكلية، البد أف يعتمد البرنامج بالدرجة األكلى عمى 
تطبيؽ تكنكلكجيات اإلعبلـ في اإلدارة العمكمية، عف طريؽ خمؽ قاعدة بيانية خاصة بالبمدية تحتكم عمى جميع المشاريع كمشاكؿ البمديات، 
ىذه األخيرة تكصؿ بمقاطعاتيا اإلدارية عف طريؽ شبكة األلياؼ البصرية، ليتـ بعد ذلؾ ربطيما بالكالية، العممية تمس كامؿ بمديات العاصمة 

، التي تككف قد زكدت بمكقع الكتركني محمي، لمتكاصؿ مع المكاطنيف بكؿ  سيكلة، حيث يستطيع أم مكاطف تصفح ىذه األخيرة كمعرفة 57الػ
كامؿ المشاريع اآلنية كحتى نسبة إنجازىا أك أسباب تعطميا، في ظرؼ ثكاني معدكدة، كىذا كفقا لئلطار القانكني كالتنظيمي المعد مف طرؼ 

الحككمة كفقا لمجمكعة مف التنظيمات كالقكانيف التي تنظـ مختمؼ العمميات المرتبطة باإلدارة اإللكتركنية كالتكقيع االلكتركني كاإلقرار 
كالتصديؽ االلكتركنييف، كالتبادؿ كآليات حماية اإلدارة اإللكتركنية مف الجرائـ المعمكماتية، إلى جانب تكفير المكارد البشرية المؤىمة مف طاقات 
تمتمؾ معرفة بالمجاؿ المعمكماتي عمى غرار المبرمجيف، مكظفي الشبكات، الصيانة، التأميف ك الحماية ك غيرىا، ككذا تكفير جميع الكسائؿ 

 23.التكنكلكجية كالمكجيستيكية البلزمة إلنجاح المشركع

 تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في الجماعات المحميةبعض - 4
: ، بفضؿ استخداـ تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية في الجماعات المحمية إلىالحككمةبادرت  

  12إزالة شيادة الميبلد الخاصة مف ممؼ الحيازة عمى بطاقة التعريؼ الكطنية، ك استبداليا بشيادة الميبلد العادية رقـ .
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   يكما في حاالت بيع 21التقميص مف مدة دراسة ممفات الحيازة عمى البطاقة الرمادية إلى يـك كاحد في الحاالت العادية،  ك إلى 
 . السيارات ما بيف الكاليات

 حذؼ شيادة الجنسية الجزائرية مف ممفات تجديد بطاقة التعريؼ الكطنية ك جكاز السفر . 
 تخفيؼ ممؼ تجديد رخصة السياقة إلى صكرتيف شمسيتيف، شيادة طبية، طابع ضريبي ك رخصة السياقة القديمة. 
  عبر مكقع كزارة الداخمية          ك الجماعات المحمية عف 2016ألكؿ مرة في الجزائر، التسجيبلت الخاصة بقرعة الحج لمكسـ 

 .ك ستعقب عممية التسجيؿ اإللكتركني في المكسـ المكالي القرعة اإللكتركنية عبر جميع البمديات. طريؽ االنترنت
  جانفي، بالجزائر العاصمة لمجمكعة رمزية مف 30تسميـ أكلى بطاقات التعريؼ الكطنية البيكمترية اإللكتركنية، يـك السبت 

 قبؿ أف تكسع العممية إلى بقية المكاطنيف، حيث 2016الصحافييف ك األئمة ك الفنانيف ك التبلميذ المترشحيف المتحاف البكالكريا 
تقرر استصدار، بطاقات التعريؼ البيكمترية الخاصة بالتبلميذ المقبميف عمى اجتياز امتحاف شيادةالبكالكريا في المرحمة األكلى ك 

 ستكسع العممية إلى باقي
شرائح المجتمع باستعماؿ المعطيات الخاصة بالمكاطنيف التي بحكزة المركز الكطني إلنتاج السندات     ك الكثائؽ المؤمنة، إلعداد 

. بطاقاتيـ ك سيتـ االتصاؿ بيـ بصفة تدريجية عف طريقالرسائؿ القصيرة حتى يتسممكىا
إف عصرنة اإلدارة تحمؿ أبعادا اقتصادية، حيث أف األمكاؿ اليائمة التي كانت تخصص سابقا القتناء الكرؽ يمكف أف  

اإلدارة اإللكتركنية ك تعميميا في البمديات أصبح ضركرة ال ميرب منيا، ، ؼتكظؼ لجكانب أخرل يحتاجيا المكاطف في مجاؿ التنمية
ك سيككف ليا أثر إيجابي عمى حياة المكاطف ك عمى مسار التنمية االجتماعية ك االقتصادية لمببلد، السيما في ظؿ التطكرات 

 .التكنكلكجية اليائمة ك السريعة التي يشيدىا العالـ، ألف ىذا التكجو بات ضركريا لتييئة الظركؼ لبناء إدارة جزائرية قكية
إف اليدؼ المتكخى مف عصرنة ك رقمنة البمديات ىك الكصكؿ إلى إدارة إلكتركنية، إلى جانب تسييؿ حصكؿ المكاطف عمى  

كثائقو في كقت زمني ك جيز، ك بالمقابؿ البد أف يككف المتعاممكف ك المكاطنكف قادريف عمى استخداـ التقنيات الحديثة حتى يتجسد 
 .مشركع البمدية االلكتركنية

خاتمة 
نخمص إلى القكؿ إف كثيران مف الدكؿ  في العالـ قد كصمت إلى قناعة لـ تعد قابمةلمتراجع عنيا بأف التحكؿ إلى أسمكب اإلدارة 
اإللكتركنية كتطبيقيا بشكؿ فاعؿ ىك اإلنجاز األىـ الذم يمكف أف تحققو تمؾ الدكؿ  ك بذلؾ اندفعت الجيات اإلدارية إلى االستفادة مف 

تطبيقات التقنية نظران إلى الفكائد المممكسة عمى أرض الكاقع السيما مف حيث مساىمتيا الكبيرة في تحسيف تقديـ الخدمة العمكمية كاالرتقاء 
 تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية كتعميـ ذلؾ عمى كؿ القطاعات  التي مف بينيا قطاع كزارة إلىبجكدتياكىك ما انتيجتو الجزائر في سياستيا الرامية 

ع رقمنة ركالداخمية الذم تأكد مف خبللو أىمية اإلدارة االلكتركنية كضركرتيا لمرفع مف مستكل جكدة الخدمة العمكمية السيما مع نجاح مش
 .سجبلت الحالة المدنية كجكاز السفر البيكمترم  كبطاقة التعريؼ البيكمترية

 
إف الثكرةالمعمكماتيةبكافةأشكالياك تطبيقاتيا،فرضتأمامالبمدياتتحدياتكبرل، لذلكبلبدمنتنسيقالجيكدك المبادراتالمتفرقةلمناقشةتمكالتحدياتك 

العقباتالتيقدتنشأك إيجادالحمكاللمناسبة     ك تحديدرؤيةمستقبميةك خطكاتمحددةلضماننجاحتطبيقاإلدارةاإللكتركنية،كنشرالكعياإللكتركني    ك 
 .االستفادةمنتجاربالدكاللناجحةك المتميزةفيمجااللتكنكلكجيا،معمكاكبةالتطكراتالتييشيدىاالعالمفييذاالمجاؿ

،أدركنا تماما أف إرادة التغيير "اإلدارة اإللكتركنية كآلية لتطكير أداء الجماعات المحمية بالجزائر:"فمف خبلؿ ىذه الدراسة المكسكمة ب
ك اإليماف بو أسبؽ مف اإلمكانيات المتاحة، فكثيرا ما تككف المكارد متاحة ك لكف مقاكمة التغيير تحكؿ دكف تحقيؽ األىداؼ ك ربما ىذا ما 

 . ينطبؽ عمى كاقع الجماعات المحمية في الجزائر غير أف ذلؾ ال يعني مطمقا التشكيؾ في النكايا أك اإلنقاص مف الجيكد المبذكلة
نتائج الدراسة 
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: في ضكء ما تطرقنا إليو  تكصمنا إلى النتائج  اآلتية 
  الخطكة األكلى في أم مبادرة يجب أف تبدأ بقراءة الكاقع قراءة تحميمية ك استكشاؼ األفاؽ  التي تنطمؽ مف تسخير نقاط القكة ك استغبلؿ

 .الفرص ك تجنب نقاط الضعؼ أك باألحرل مكاجية مختمؼ التحديات
  يكجد حاليا سكقاف متكازياف أحدىما تقميدم ك األخر الكتركني ك لكف األمر لف يبقى ىكذا فاف الكفة باتجاه ترجيح اإلدارة االلكتركنية عمى

 .اإلدارة التقميدية
 االتطكراتالمتبلحقةلتكنكلكجياتالمعمكمات توإدخااللتقنياتالرقميةالتيأفرز

كاالتصالفيمختمفالمجاالتأحدثالفارقكغيرأنظمةالتسييركنقمطرقإنجازاألعمالمنالشكبللتقميدم 
إلىالشكبلاللكتركني،فتحكالالقتصادالكبلسيكيإلىاالقتصادالرقميكاإلدارةالتقميديةإلى 

 .اإلدارةااللكتركنيةفساىمذلكفيتحسيننكعيةالخدماتالمقدمةكسرعةإنجازىامعإمكانية إتاحتيالمجميعفيمناخيكرسالشفافيةكيحاربالبيركقراطية
 عمىضركرةالتجاكبالسريعمعالمتغيراتالحديثة لخمؽ بيئة تكنكلكجية مف جية ك البمدياتضركرة التسريع برسمخططك برامج منشأنياأنتساعد 

 .الحصكؿ عمى دعـ سياسية مف قبؿ الدكؿ لمسعي كراء اكتساب مبادئ اإلدارة االلكتركنية لمكصكإللىالتأقممالسريع
  اإلدارة االلكتركنية ىي األفضؿ في االستجابة لمتطمبات اإلدارة في األلفية الجديدة لمعصر الرقمي خاصة عندما أظيرت األعماؿ اإلدارية

 .التقميدية عجزىا ك عدـ قدرتيا عمى القياـ بذلؾ
 

توصيات الدراسة 
: في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا فاف التكصيات التالية

إف تفيـ المكاطف لكاجباتو ك لحقكقو تجاه البمدية، يمكف أف يخفؼ مف حدة انتقاد المكاطف لمبمدية في عدـ اكتمالتقديميا لمخدمات التي - 1
. يطمبيا، ك لعؿ كسيمة الكصكؿ ليذا التفيـ تككف بندكات عامة ك حكار مع المكاطف ك ما يصاحب ذلؾ مف نشرات تعريفية

لى الكميات ك المعاىد مف أجؿ التكعية بالمشكمة مف جميع أطرافيا ثـ البحثمع المكاطف عف حمكؿ - 2 أف تمد البمدية يدىا إلى الجامعة ك ا 
. لتمؾ المشكمة

ضركرة تبني المنظمات الستراتيجيات التككيف ك التأىيؿ ك تعزيز البنى التحتية لئلدارة االلكتركنيةك محاكلة االستفادة مف تطبيقاتيا في - 3
. البمديةتحسيف أداء 

 .يادةمياراتالمغةاالنجميزيةلدىبعضالمكظفيف،ك تكثيفجيكدالتعريبمكافة البرامجك التطبيقاتالحاسكبيةز- 4
كضع سياسات قانكنية شاممة تشجع التعامبلت االلكتركنية، ك تكفر ليا الحماية ضد االختراؽ، ىجمات القرصنة ك سكء االستخداـ، - 5

 . تضمف سرية المعمكمات
ضركرة االطبلع عمى تجارب منظمات ناجحة في تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية ك إدارة مخاطرىا ك محاكلة استخراج نقاط القكة منيا ك معرفة - 6

. كيفية االستفادة منيا
ضركرةزيادةاالىتماممنقببلإلدارةالعميابتييئةالمكظفيننفسيناكمعنكيناعمى استخداماإلدارةااللكتركنيةكذلكبزيادةالتدريبكالعممعمىزيادةالكعيبمزايا - 8

اإلدارةااللكتركنيةكتكفيراألمنالكظيفيممعاممينمنخبلاللتأكيدلمعاممينعمىأف تطبيقاإلدارةااللكتركنيةاليمثمبأيحالمناألحكالبديبلعنيمبمتعدمكمبلليـ 
 .فيإنجازالعممياتاإلداريةبكفاءةعالية

. يؽ متطمبات التطبير مف خبلؿ السعي إلى تكؼية اإلدارة اإللكتركفيؽ العمؿ الصالحة لتطبيئة بيئةتو- 9
يعترض الخدمة االلكتركنية في الجزائر مشكؿ األمية االلكتركنية، التي تكاد تمس جؿ فئات المجتمع إضافة إلى ضعؼ حجـ االستثمار -10

في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ، األمر الذم شكؿ تيديدا لكاقع الجاىزية االلكتركنية، مما يطرح ضركرة االىتماـ بمشكؿ األمية التقنية، 
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كدعـ برامج التعميـ الخاصة بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصػػػػػػػػػػػػاؿ عمى مختمؼ مستكيات كأطكار الدراسة، قصد خمؽ مجتمع معمكمات قادر عمى 
. التكاصؿ، كالتفاعؿ مع التقنية الحديثة

يقتضي التحكؿ إلى نظاـ اإلدارة العامة اإللكتركنية الربط بينو كبيف البيئة الجزائرية كالعربية بصفة عامة لضماف نجاح ىذا التحكؿ، فبل -11
يكفي في ىذا المجاؿ مجرد التقميد األعمى أك النقؿ الحرفي ألنظمة يتـ تطبيقيا بمجتمعات أخرل تختمؼ بيئتيا كطبيعة مجتمعاتيا عف البيئة 

 .كالمجتمع محؿ التحكؿ
 اليوامش و المراجع
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دٔس نجُح انظفماخ انؼًٕيٛح فٙ ذششٛذ َفماخ انثهذٚح فٙ ظم انًشعٕو 

 247-15انشئاعٙ انجذٚذ 
سايح جثىر علي 

الشلف أهيي عام تجاهعح حسيثح تي تىعلي ب

:  تمييد
 المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ 2015 سبتمبر سنة 16 المؤرخ في 247-15لقد إعتنى المرسـك الرئاسي رقـ  

بمكضكع الرقابة عمى الصفقات العمكمية، بحيث خصص ليا بابا كامبل إشتمؿ عمى مختمؼ أنكاع الرقابات مف رقابة داخمية، خارجية، قبمية أك بعدية 
 .كانت

تساع ىذه الرقابة كشمكليا  كنظرا ألىمية ىذه الرقابة في الحفاظ عمى الماؿ العاـ كضماف المنافسة في الكصكؿ إلى الطمبات العمكمية مف جية، كا 
لجميع أنكاع الصفقات العمكمية كلجميع المراحؿ التي تمر بيا الصفقة مف جية، حاكلنا مف خبلؿ ىذه الكرقة البحثية التطرؽ إلى الشؽ المتعمؽ بالرقابة 

 الخارجية القبمية الذم تمارسيا لجاف الصفقات العمكمية عمى المستكل الكطني كالمحمي مع التركيز عمى المجنة البمدية لمصفقات كنمكذج لمدراسة
 :مف أجؿ دراسة ىذا المكضكع بشئ مف التفصيؿ قمنا بتقسيـ كرقة بحثنا ىذه كما يمي ك

  تطكر رقابة لجاف الصفقات العمكمية في التشريع الجزائرم:المحور األول
  النظاـ القانكني لمجنة البمدية لمصفقات العمكمية :المحور الثاني
  نتائج رقابة المجنة البمدية لمصفقات العمكمية :المحور الثالث
  مدل فعالية رقابة المجنة البمدية لمصفقات العمكمية :المحور الرابع

 تطور رقابة لجان الصفقات العمومية في التشريع الجزائري: المحور األول
حضيت الرقابة التي تمارسيا لجاف الصفقات العمكمية بإىتماـ كبير مف طرؼ المشرع الجزائرم، كىذا ما نممسو مف خبلؿ تعرض ىذا النكع مف   

الرقابة إلى التعديؿ كاإلثراء في كؿ مرة كاف يعدؿ فييا قانكف الصفقات العمكمية، فمنذ اإلستقبلؿ عرفت ىذه المجاف تطكرا ممحكظا كالذم يمكف تقسيمو إلى 
 :خمس مراحؿ

 1967 و 1962فترة ما بين - أوال 
كانت مباشرة بعد اإلستقبلؿ حيث عانت الجزائر مف غياب التشريع المنظـ لرقابة الصفقات العمكمية مما إضطرىا إلى مكاصمة العمؿ بالتشريع 

 كالرامي إلى تمديد مفعكؿ 1962 ديسمبر 31 المؤرخ في 157-62الفرنسي الذم كاف سارم المفعكؿ أثناء الحقبة اإلستعمارية، كذلؾ بمكجب القانكف 
 .1التشريع الفرنسي ما لـ يكف منافيا لمسيادة الكطنية

فعمبل بالقانكف السالؼ الذكر تـ اإلحتفاظ بالنظاـ القانكني لمصفقات العمكمية الفرنسي المتمثؿ في عدد مف النصكص التي نظمت مجاؿ إبراـ 
 :الصفقات في الجزائر، كمنيا النصكص التي نظمت عممية الرقابة عمى الصفقات، نذكر منيا

  كالمتعمؽ بالمجنة اإلستشارية لصفقات الدكلة؛1954 جكيمية 20القرار الصادر في  -
  كالمتعمؽ بالرقابة عمى الصفقات المبرمة بإسـ الدكلة؛1957 أكت 26 المؤرخ في 1015-57المرسـك رقـ  -
 .2 كالمتضمف إنشاء لجنة لمراقبة الصفقات العامة كالتمكيف في الجزائر1957 أكت 17القرار الصادر في  -

ىذه النصكص ألمت بأىـ الجكانب المرتبطة بإبراـ الصفقة، كما ركزت عمى الجانب الرقابي، فتميزت بإنشاء لجاف رقابية في مقاطعة الجزائر 
 .لتسييؿ عممية تسيير المرافؽ العامة

عمى الرغـ مف إحتفاظ الجزائر بالتشريع الفرنسي، إال أف ىذا لـ يمنع مف صدكر بعض النصكص التنظيمية التي جاءت لتتماشى مع مقتضياف 
 : المصمحة العامة لمببلد نذكر منيا

 ؛3 المتعمؽ بالتسبيقات اإلستثنائية لمصفقات العمكمية1964 فيفرم 10 المؤرخ في 60-64المرسـك رقـ  -
 . المتضمف تنظيـ المجنة المركزية لمصفقات1964 مارس 26 المؤرخ في 103-64المرسـك رقـ  -

 .ىذه النصكص تناكلت الرقابة عمى الصفقات بصفة عامة كليست صفقات الجماعات المحمية
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 1982 و 1967فترة ما بين - ثانيا 
ًكمىت بمجمكعة مف النصكص التنظيمية المختمفة، فإنو كمنذ   إختمؼ األمر، كذلؾ بعد 1967إذا كانت الصفقات في المرحمة اإلنتقالية قد حي

 . المتضمف قانكف الصفقات العمكمية1967 جكاف 17 المؤرخ في 90-67صدكر أكؿ تشريع لمصفقات العمكمية في الجزائر، كىذا بمكجب األمر 
 .4ىذا النص مستكحى بصفة كبيرة مف التشريع الفرنسي، غير أنو مع ذلؾ يتماشى كاإلقتصاد اإلشتراكي الذم تبنتو الجزائر في تمؾ الفترة

ختصاص المجنة  يعتبر ىذا األمر أكؿ نص قانكني يحدث لجانا لرقابة الصفقات العمكمية عمى المستكل المحمي، إذ تضمنت أحكامو تشكيمة كا 
 منو بإبداء رأييا في مشاريع الصفقات المبرمة مف قبؿ العماالت، البمديات، 139لمصفقات العمكمية، التي تختص طبقا ألحكاـ المادة  (الكالئية)العمالية 

 .المؤسسات كالمكاتب العمكمية العمالية كالبمدية
تتكج رقابة ىذه المجاف برأم يكتسي طابع اإللزامية كذلؾ خبلؿ شير إبتداء مف تاريخ تسميـ الممؼ، غير أنو إذا حصمت عدـ المكافقة فإنو يجكز 

 .لممصمحة المتعاقدة أف تعرض األمر عمى المجنة المركزية لمصفقات التي تدرس الممؼ ضمف الشركط المقررة في األمر السالؼ الذكر
 الذم ألغت المادة األكلى منو الباب 1974 جانفي 30 المؤرخ في 09-74 لعدة تعديبلت جكىرية أىميا صدكر األمر 90-67خضع األمر 

 . كالمتعمؽ أساسا بمجاف الصفقات، ليتـ تعكيضيا بمجاف فقد أعتبرت بمثابة ىيئات تأسيسية مكمفة ببرمجة كمراقبة إبراـ العقكد90-67الخامس مف األمر 

 1991 و 1982فترة ما بين - ثالثا 
، كذلؾ في ظؿ نظاـ 5 كالمنظـ لمصفقات التي يبرميا المتعامؿ العمكمي1982 أفريؿ 10 المؤرخ في 145-82في ىذه الفترة صدر المرسـك 

 كعمى عدة نصكص أخرل تثبت تأثره 1976اإلقتصاد المخطط كتذبذب قيمة الدينار، حيث إعتمد ىذا المرسـك في مقتضياتو عمى الميثاؽ الكطني كدستكر 
 .بالنيج اإلشتراكي

 السالؼ الذكر الصفقات التي يبرميا المتعامؿ العمكمي إلى الرقابة قبؿ الشركع في تنفيذ الصفقة كأثناءىا كبعدىا، 145-82أخضع المرسـ 
 .كقسميا ألكؿ مرة إلى رقابة خارجية كرقابة داخمية كأخرل كصائية

تيمارىس الرقابة الخارجية القبمية لمصفقات مف طرؼ لجاف الصفقات، كتتمثؿ غاية ىذه الرقابة في السير عمى مطابقة ىذه الصفقات لمسياسة 
الكطنية في التنمية كالتأكد مف مطابقة الصفقات المعركضة عمييا لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما، إلى جانب التحؽ مف ككف إلتزاـ المتعامؿ العمكمي 

 .يطابؽ العمؿ المبرمج
، كالتي تميزت بإنفراد كؿ لجنة برقابة صفقات متعامميا العمكمي فقط، 121إختصاص ىذه المجاف تـ تحديدىا بمكجب المادة   مف ذات المرسـك

 .90-67فنرل مثبل إستقبللية صفقات البمدية عف المجنة الكالئية لمصفقات مف حيث الرقابة التي كانت تخضع ليا بمكجب األمر 
يكما إبتداء مف إيداع الممؼ كامبل لدل كتابة  (20)تتكج رقابة لجاف الصفقات العمكمية بمنح أك رفض التأشيرة خبلؿ مدة أقصاىا عشركف 

المجنة، كفي حالة الرفض يجب أف يككف ىذا القرار مسببا كما يمكنو أف يككف محؿ تجاكز مف طرؼ المسؤكؿ عف المتعامؿ العمكمي كفقا ألحكاـ المادة 
 .  مف نفس المرسـك159

 2002 و 1991فترة ما بين - رابعا 
، صدرت مجمكعة مف النصكص القانكنية التي تماشى مع التكجو السياسي كاإلقتصادم 1989عمى إثر مصادقة الشعب الجزائرم عمى دستكر 

 المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية ممغيا 1991 نكفمبر 9 المؤرخ في 434-91، مف بيف تمؾ النصكص نجد المرسـك التنفيذم 6الجديد الذم تبنتو الدكلة
 .145-82بذلؾ المرسـك 

مما يبلحظ بالنسبة لييئات الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمكمية في المرسـك التنفيذم الجديد ىك كضكحيا كتباينيا مقارنة بالنصكص 
فبمكجبو عرفت لجاف الصفقات العمكمية تغييرا مف ، 7"المصمحة المتعاقدة" بمصطمح "المتعامل العمومي"التشريعية كالتنظيمية السابقة كما إستبدؿ مصطمح 

 .حيث عدد أعضائيا ككذا صفاتيـ كذلؾ مف أجؿ تدارؾ أزمة نقص الكفاءات التي حدثت في ظؿ نظاـ المتعامؿ العمكمي
 في التأكد مف مطابقة الصفقات لمتشريع كالتنظيـ 434-91تمثمت أىداؼ الرقابة القبمية الخارجية لمصفقات العمكمية طبقا لممرسـك التنفيذم 

لتزاـ المصمحة المتعاقدة بالعمؿ المبرمج، باإلضافة إلى أف ىذه المجاف تقدـ مساعدتيا في مجاؿ تحضير الصفقات العمكمية  . المعمكؿ بيما، كا 
فيما يتعمؽ بسير كعمؿ لجاف الصفقات العمكمية، فقد أكرد ذات المرسـك التنفيذم أحكاما مشتركة تعمؿ بيا جميع المجاف كىذا في المكاد مف 

 .  منو إلى جانب التعرض لمسألة التجاكز في حالة رفض التأشيرة152 إلى 136
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 2002فترة ما بعد - خامسا 
، 1996 في مرحمة ميزىا صدكر دستكر 8 المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية2002 جكيمية 24 المؤرخ في 250-02جاء المرسـك الرئاسي 

كنظرا لمسياسات اإلقتصادية التي إنتيجتيا الجزائر في تمؾ المرحمة كتماشيا مع تطكر المرحمة اإلقتصادية الجديدة القائمة عمى فتح المجاؿ أماـ المتعامميف 
، تـ إعادة صياغة تنظيـ الصفقات العمكمية عمى النحك الذم يكافؽ بيف المصمحة 9اإلقتصادييف الكطنييف أك األجانب لممساىمة في بناء اإلقتصاد الكطني

 .العامة كالمصمحة الخاصة
 11 المؤرخ في 301-03غير أف ىذا النص التنظيمي لـ يسمـ مف التعديؿ، فبعد مضي أقؿ مف سنة تـ تعديمو بمكجب المرسـك الرئاسي 

، جاء ىذا التعديؿ مكرسا لمبادئ 102003 مام 21، الذم صدر في ظركؼ إستثنائية كانت تعيشيا الجزائر خاصة بعد حدكث زلزاؿ 2003سبتمبر 
 2008 أكتكبر 26 المؤرخ في 338-08المساكاة كتحقيقا لمشفافية في مجاؿ الصفقات العمكمية، أما التعديؿ الثاني فكاف بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 

-10الذم حمؿ معو تعديبلت مست إختصاصات لجاف الصفقات العمكمية بصفة مباشرة، ليتبع ذلؾ تعديبلت أخرل جاء بيا كؿ مف المرسـك الرئاسي رقـ 
 جكاف 16 المؤرخ في 222-11، مركرا بالمرسـك الرئاسي 2010 المؤرخ في أكؿ مارس 98-11 ثـ المرسـك الرئاسي 2010 أكتكبر 7 المؤرخ في 236

 . 2013 يناير 13 المؤرخ في 03-13 كأخيرا المرسـك الرئاسي 2012 يناير 18 المؤرخ في 23-12، فالمرسـك الرئاسي 2011
 المعدؿ كالمتمـ سير كعمؿ لجاف الصفقات العمكمية بمجمكعة مف 250-02، نظـ المرسـك الرئاسي 434-91عمى غرار المرسـك التنفيذم رقـ 

القكاعد كاألحكاـ المشتركة بينيا، كضح مف خبللو القكاعد األساسية التي تحكـ إجتماعات المجاف ككذا حاالت منح كرفض التأشيرة، مع ما ينتج عف ذلؾ 
 .الرفض كيتـ ىذا بمساعدة الكتابة الدائمة لمجنة الصفقات المعنية

 النظام القانوني لمجنة البمدية لمصفقات العمومية : المحور الثاني

لجنة لمصفقات تكمف بالرقابة القبمية الخارجية ... تحدث لدى كل مصمحة متعاقدة "  عمى 247-15 مف المرسـك الرئاسي 165نصت المادة 
 .ىذه ىي المادة التي تعتبر منطمؽ دراستنا لمجاف الصفقات العمكمية بصفة عامة عمى أف نأخذ المجنة البمدية كنمكذج ليا، ... "لمصفقات العمومية 

  تشكيمة المجنة البمدية لمصفقات العمومية–أوال 
 مف 174تمثيبل لمختمؼ األطراؼ كالجيات اإلدارية ذات العبلقة عمى مستكل الكالية، تتشكؿ المجنة البمدية لمصفقات العمكمية كفقا لممادة 

 :المرسـك الرئاسي السالؼ الذكر مف
 ؛أك ممثمو، رئيسارئيس المجمس الشعبي البمدم  -
 ؛ممثؿ المصمحة المتعاقدة -
 البمدم؛ عف المجمس الشعبي يمثبلف( 2)منتخبيف إثنيف  -
 ؛(مصمحة الميزانية كمصمحة المحاسبة)عف الكزير المكمؼ بالمالية  (2)ممثميف إثنيف  -
 ؛عند اإلقتضاء (بناء، أشغاؿ عمكمية، رم)لكالية، حسب مكضكع الصفقة ؿمدير المصمحة التقنية المعنية بالخدمة  -

 :11عند مبلحظتنا لتشكيمة المجنة البمدية لمصفقات العمكمية كفؽ المرسـك الجديد المنظـ لمصفقات العمكمية، يمكف مبلحظة ما يمي
رئاسة المجنة تـ إسنادىا إلى رئيس المجمس الشعبي البمدم، لكف لكجكد إحتماؿ عدـ تكفر الكفاءة المينية المطمكبة فيو، خكؿ لو النص التنظيمي  -

 إمكانية تعييف ممثؿ لو في المجنة كالذم عادة ما أحد نكابو؛
تشكيمة المجنة البمدية لمصفقات العمكمية تضـ صنفيف مف األعضاء، األمر الذم يضفي جانبا مف التنكع عمى ىذه التشكيمة، أكؿ الصنفيف يتمثؿ  -

في األعضاء المنتخبيف الممثميف عف المجمس الشعبي البمدية كالذيف يمارسكف ميمة الرقابة الشعبية السابقة عمى إبراـ الصفقات العمكمية، أما 
 الفئة الثانية فتنحصر في األعضاء المتبقيف كالمعينيف مف مختمؼ مديريات كمصالح الكالية التي ليا عبلقة دائمة كمستمرة بالصفقات العمكمية؛ 

، ىذيف 12، الشئ الذم يؤكد عبلقة الصفقة العمكمية بالخزينة العمكمية(كزارة المالية)تشكيمة المجنة ضمت عضكيف ينتمياف لكصاية كاحدة  -
 . العضكيف لـ يحدد المرسـك الرئاسي السالؼ الذكر ىكيتيما بؿ فقط أشار إلى المصمحة التي يشتغبلف بيا

  تعيين أعضاء المجنة البمدية لمصفقات العمومية–ثانيا 
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 منو، كىي نفس طريقة تعييف 176 طريقة تعييف أعضاء لجاف الصفقات العمكمية بصفة عامة كذلؾ في المادة 247-15بيف المرسـك الرئاسي 
 . أعضاء المجنة البمدية

فقد نصت ىذه المادة عمى أف تعييف أعضاء لجاف الصفقات العمكمية يككف مف قبؿ إدارتيـ كبأسمائيـ كبالتالي فيذه الميمة تقع عمى عاتؽ كؿ 
 .إدارة ينتمي إلييا أعضاء المجنة، كما يتكفؿ المجمس الشعبي البمدم بإختيار ممثميو في المجنة بعد مداكلة المجمس

 مف المرسـك الرئاسي السالؼ الذكر فإف تعييف المجنة البمدية لمصفقات العمكمية يككف بمكجب مقرر مف رئيسيا 166طبقا ألحكاـ المادة 
 .كالمتمثؿ في رئيس المجمس الشعبي البمدم، ىذا المقرر يعتبر تنصيبا لمجنة حتى يمكنيا مباشرة عمميا

 لـ تجز إال لرئيس المجمس الشعبي 247-15 مف المرسـك الرئاسي    176ينبغي تسجيؿ مبلحظة في غاية األىمية، كىي أف نص المادة 
البمدم أف يمثؿ بشخصية أخرل لرئاسة المجنة البمدية لمصفقات، أما بالنسبة ألعضاء المجنة فبل يحؽ ليـ ذلؾ إال أف نفس المادة سمحت ليـ بتعييف 

 .13مستخمفيف عنيـ يتكلكف إستخبلفيـ عند حدكث مانع مف حضكرىـ الشخصي، كيتـ تعيينيـ بنفس شركط ككيفيات تعييف األعضاء الدائميف
فقط  (2)، مع العمـ أف ىذه العيدة كانت محدد بسنتيف 15سنكات قابمة لمتجديد (3)يتـ تعييف أعضاء المجنة البمدية لمصفقات العمكمية لمدة ثبلث 

 .قابمة لمتجديد كذلؾ في نظاـ المتعامؿ العمكمي

  إختصاصات المجنة البمدية لمصفقات العمومية–ثالثا 
 منو عمى أف المجنة البمدية لمصفقات تختص أساسا بػدراسة مشاريع دفاتر الشركط كالصفقات 174 في مادتو 247-15نصت الرسـك الرئاسي 

 :كالمبلحؽ التي تبرميا البمدية عندما يتعمؽ األمر بػ
، ككذا كؿ مشركع ( دج200.000.000.00) مميكف دينار مائتي التقدير اإلدارم لمحاجات أك الصفقة  أك لكازميقؿدفتر شركط أك صفقة أشغاؿ -

 ممحؽ بيذه الصفقة؛
، ككذا كؿ مشركع ممحؽ ( دج50.000.000.00) مميكف دينار خمسيف التقدير اإلدارم لمحاجات أك الصفقة يقؿدفتر شركط أك صفقة خدمات  -

 بيذه الصفقة؛
، ككذا كؿ مشركع ممحؽ ( دج20.000.000.00) مميكف دينار عشريف التقدير اإلدارم لمحاجات أك الصفقة يقؿدفتر شركط أك صفقة دراسات  -

 .بيذه الصفقة
 السالفة الذكر يجد أنيا تنص عمى إختصاصات المجنة البمدية لمصفقات العمكمية مبينة الييئة المعنكية المبرمة 174المبلحظ لمحتكل المادة 

ليذه الصفقات ممثمة في البمدية إضافة إلى المستكيات القصكل ليذه الصفقات، مع التمييز بيف صفقات األشغاؿ كالمكاـز مف جية، كصفقات الدراسات 
 .16كالخدمات مف جية أخرل

 اإلختصاص الرقابي لمجنة البمدية لمصفقات في مجال تحضير الصفقة . 1
 عمى أف تقـك لجاف الصفقات العمكمية بتقديـ مساعدتيا في مجاؿ تحضير الصفقات 247-15 مف المرسـك الرئاسي رقـ 169أكدت المادة 

تماـ تراتيبيا أم في تحضير دفاتر الشركط كبالتالي فإف دراسة مشاريع دفاتر الشركط مف قبؿ المجنة البمدية لمصفقات العمكمية يككف قبؿ  العمكمية، كا 
ال يمكنيا الشركع في عممية إبراـ الصفقة العمكمية قبؿ الحصكؿ عمى تأشيرة  (البمدية)الشركع في مرحمة اإلعبلف عف العممية، كعميو فالمصمحة المتعاقدة 

 .دفتر شركطيا

 ماىية دفتر الشروط-    أ
ىك عبارة عف كثيقة تتضمف مجمكعة مف البنكد التي تعمؽ بمكضكع الصفقة، طريقة منحيا، الكثائؽ المككنة ليا كالمطمكبة مف المتعيديف كاألسس 

التي يتـ اإلعتماد عمييا في إختيار المتعامؿ المتعاقد إضافة إلى األحكاـ المتعمقة بتنفيذ الصفقة كالشركط التقنية التي تضعيا اإلدارة مف أجؿ حسف تنفيذ 
 .16الصفقة

 نتائج ممارسة الرقابة عمى مشاريع دفاتر الشروط-    ب
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تؤدم دراسة مشاريع دفاتر الشركط مف قبؿ المجنة البمدية لمصفقات العمكمية إلى صدكر مقرر منح التأشيرة أك رفضيا كذلؾ في أجؿ أقصاه 
، لكف ىذه المادة لـ 247-15 مف المرسـك الرئاسي رقـ 178يكما مف تاريخ إيداع الممؼ كامبل لدل كتابة المجنة كىذا طبقا ألحكاـ المادة  (20)عشركف 

 .تشر إلى المصادقة الضمنية لمشركع دفتر الشركط في حالة تجاكز األجؿ دكف صدكر التأشيرة أك الرفض
نستنتج مما سبؽ أف الرقابة عمى مشاريع دفاتر الشركط ىي خطكة فعالة، أراد مف خبلليا المشرع تطبيؽ الرقابة عمى جميع الكثائؽ المتعمقة 
بالصفقة ككذا مراحميا كىذا بدءا مف التحضير ليا، كىي خطكة مف شأنيا أف تغني المصمحة المتعاقدة مف إضاعة الكقت بتفادم األخطاء المادية قبؿ 

 .الشركع في اإلبراـ

 اإلختصاص الرقابي لمجنة البمدية لمصفقات قبل دخول الصفقة حيز التنفيذ . 2
نما تمتد لتشمؿ مشاريع الصفقات كمشاريع  ال تتكقؼ إختصاصات المجنة البمدية عند دراسة مشاريع دفاتر الشركط كرقابة أكلية عمى الصفقة، كا 

 .المبلحؽ كيككف ذلؾ قبؿ دخكؿ الصفقة حيز التنفيذ

 مشاريع الصفقات-    أ
بعدما تتحصؿ المصمحة المتعاقدة عمى دفتر شركط مصادؽ عميو مف قبؿ المجنة البمدية لمصفقات العمكمية تمر إلى مرحمة الدعكة إلى المنافسة، 

 .ثـ مف بعدىا إلى مرحمة إسناد الصفقة ثـ اإلعبلف عف المنح المؤقت لمصفقة في نفس كسائؿ اإلعبلف التي إستخدمتيا لئلعبلف عف المنافسة
بعد كؿ ما سبؽ تكدع المصمحة المتعاقدة مشركع الصفقة لدل لمجنة البمدية لدراستو كالتأشير عميو كالذم يتضمف كؿ البيانات المنصكص عمييا 

... ويجب أن تتضمن عمى الخصوص البيانات ... يجب أن تشير كل صفقة عمومية "  كالتي تنص عمى 247-15 مف المرسـك الرئاسي 95في المادة 
، تقدـ المصمحة المتعاقدة ىذا المشركع مرفقا بممؼ كامؿ لتشرع لجنة الصفقات البمدية بدراسة كتفحص كؿ كثيقة كالتأكد مف مطابقتيا شكبل كمضمكنا "

 .لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما خاصة ما تعمؽ بتنظيـ الصفقات العمكمية

 مشاريع المالحق-    ب
في إطار تنفيذ الصفقة العمكمية، يمكف لممصمحة المتعاقدة أف تمجأ إلى إبراـ مبلحؽ لمصفقة، كذلؾ كفقا لتنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات 

وثيقة تعاقدية تابعة لمصفقة، ويبرم في جميع الحاالت إذا "  ىك 247-15 مف المرسـك الرئاسي رقـ 136، فالممحؽ كما كضحتو المادة 17المرفؽ العاـ
 ".أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة /كان ىدفو زيادة الخدمات أو تقميميا و

إف الممحؽ شأنو شأف الصفقة العمكمية مف حيث خضكعو لمرقابة الخارجية القبمية كذلؾ بإعتباره كثيقة تعاقدية ممحقة بالصفقة األصمية، فالممحؽ 
يبـر كيعرض عمى لجنة الصفقات البمدية في حدكد آجاؿ التنفيذ التعاقدية الخاصة بالصفقة األصمية، كبالتالي فإف المصمحة المتعاقدة ال يمكنيا الشركع في 

 .تنفيذ بنكد الممحؽ قبؿ الحصكؿ عمى تأشيرة المجنة البمدية لمصفقات العمكمية

 دراسة الطعون في المنح المؤقت من قبل المجنة البمدية لمصفقات العمومية. 3
 المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ مبادئ حرية الكصكؿ لمطمبات العمكمية 247-15لقد كرس المرسـك الرئاسي 

 التي 82، كىك ما يظير جميا مف خبلؿ تنظيمو إلجراء الطعف في المنح المؤقت لمصفقات في مادتو 18كالمساكاة في معاممة المرشحيف كشفافية اإلجراءات
جاءت فاصمة في ىذا المجاؿ مانحة الحؽ لممتعيد المحتج عمى رفع الطعف في المنح المؤقت لصفقة ما أماـ لجنة الصفقات المختصة ال سيما المجنة 

أياـ مف تاريخ نشر إعبلف المنح المؤقت لمصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامؿ العمكمي أك في الصحافة  (10)البمدية كذلؾ في أجؿ أقصاه عشرة 
 .عمى أف يتـ تمديد ىذا التاريخ إذا تزامف اليـك العاشر مع يـك عطمة أك يـك راحة قانكنية إلى يـك العمؿ المكالي

 بالرجكع إلى المادة السالفة الذكر كفي الفقرة الثامنة منو نجد أف المجنة البمدية لمصفقات العمكمية تقـك بدراسة الطعكف المرفكعة إليياػ كتفصؿ 
أياـ المحددة لرفع الطعف مف طرؼ المحتج، كيبمغ  (10)يكما إبتداء مف تاريخ إنقضاء أجؿ العشرة  (15)فييا بمكجب قرار تصدره في أجؿ خمسة عشر 
 .ىذا القرار لممصمحة المتعاقدة كلصاحب الطعف

جدير بالذكر أف في حالة كجكد طعف في المنح المؤقت لمصفقة، ال يمكف أف يعرض مشركع الصفقة عمى المجنة لدراستو إال بعد إنقضاء أجؿ 
كلتبميغ  ( يكما15)كلدراستو  ( أياـ10)يكما، إبتداء مف نشر إعبلف المنح المؤقت لمصفقة، ىذا األجؿ يكافؽ اآلجاؿ المحددة لتقديـ الطعف  (30)ثبلثيف 
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، كفي ىذه الحالة تجتمع المجنة البمدية لمصفقات العمكمية بحضكر ممثؿ المصمحة المتعاقدة بصكت إستشارم كذلؾ محافظة عمى حياد ( أياـ5)قرار المجنة 
 .19لجنة الصفقات العمكمية البمدية حاؿ دراستيا لمطعكف المرفكعة أماميا

  سير وعمل المجنة البمدية لمصفقات العمومية–رابعا 
 لجاف الصفقات العمكمية التابعة لمصالح المتعاقدة 247-15أشرؾ تنظيـ الصفقات العمكمية المعمكؿ بو حاليا كالمنظـ بمكجب المرسـك لرئاسي 

في القكاعد المنظمة لسيرىا كعمميا، بحيث خصص قسما فرعيا كامبل ليذه القكاعد، كضح مف خبلليا كيفية ممارسة ىذه المجاف لمياميا الرقابية، مع تحديد 
 .آجاؿ لكؿ إجراء رقابي

 إجتماعات وجمسات المجنة البمدية لمصفقات العمومية . 1
 ... "، بموجب مقرر من رئيس المجنة ... يعين أعضاء المجنة "  مف المرسـك الرئاسي السالؼ الذكر التي تنص عمى 166طبقا ألحكاـ المادة 

فإف تعييف المجنة البمدية لمصفقات العمكمية يككف بمكجب مقرر مف رئيسيا كالمتمثؿ في رئيس المجمس الشعبي البمدم، ىذا المقرر يعتبر تنصيبا لمجنة 
 .حتى يمكنيا مباشرة عمميا

كما تجدر اإلشارة إلى أف المجنة البمدية لمصفقات يمكنيا أف تستعيف، عمى سبيؿ اإلستشارة، بأم شخص ذم خبرة مف شأنو أف يساعدىا في 
 .20أشغاليا، شريطة أف يمتـز بالسر الميني

 بمبادرة مف رئيسيا، أم رئيس المجمس الشعبي 247-15 مف المرسـك الرئاسي 191ينعقد إجتماع المجنة البمدية لمصفقات العمكمية طبقا لممادة 
 .البمدم أك ممثمو؛ يسير الرئيس عمى إدارة لمناقشات كما يضمف حسف سير إجتماع المجنة

المشاركة في أشغاؿ إجتماعات المجنة البمدية لمصفقات العمكمية تككف شخصية، أم ال يمكف مشاركة أم شخص كاف مف غير األعضاء 
 التي 247-15 مف المرسـك الرئاسي 191المذككريف في التشكيمة المنصكص عمييا في تنظيـ الصفقات العمكمية، ىذا ما أكدتو الفقرة الرابعة مف المادة 

 ".وفي حال غيابيم أو حدوث مانع ليم، ال يمكن أن يمثميم إال مستخمفوىم . يتعين عمى أعضاء المجنة أن يشاركوا شخصيا في إجتماعاتيا" تنص 
جاءت ىذه المادة حازمة فيما يخص التمثيؿ الشخصي لؤلعضاء، لكف طبيعة المسؤكلية كالمناصب التي يشغميا أعضاء المجاف تجعؿ مف 

 . المستحيؿ تحقيؽ الحضكر الشخصي الدائـ ليـ، مما دفع بالمشرع إلى التخفيؼ عنيـ بالسماح ليـ بإمكانية تمثيميـ مف طرؼ مستخمفييـ

 مداوالت المجنة البمدية لمصفقات العمومية . 2
 247-15 مف المرسـك الرئاسي 191ال تصح إجتماعات المجنة البمدية لمصفقات إال ببمكغ النصاب القانكني المحدد في الفقرة الثالثة مف المادة 

المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كالمتمثؿ في األغمبية المطمقة ألعضاء المجنة، أما في حالة عدـ إكتماؿ ىذا النصاب تجتمع المجنة مف جديد في 
 .أياـ المكالية كتصح عندئذ مداكالتيا ميما كاف عدد الحاضريف (8)غضكف الثمانية 

إذا كانت اإلجتماعات ال تعقد لممرة األكلى إال بحضكر األغمبية المطمقة فإف قرارات المجنة تتخذ دائما بأغمبية األعضاء الحاضريف عمى أف يككف 
 .صكت الرئيس مرجحا في حاؿ تعادؿ األصكات

سكاء )تتـ دراسة كمعالجة الممفات المعركضة عمى المجنة البمدية لمصفقات مف خبلؿ تعييف رئيسيا لعضك مف أعضائيا كتكميفو بدراسة الممؼ 
، كيسمى ىذا العضك في ىذه الحالة مقررا، ىذا األخير ينيي دراستو لمممؼ (تعمؽ األمر بدراسة مشركع دفتر شركط أك مشركع صفقة أك مشركع ممحؽ

بتقديـ تقرير تحميمي عنو يكضح مف خبللو البيانات المتعمقة بالممؼ مع ذكر نتيجة التقرير التي تككف إما قبكؿ الممؼ كامبل أك قبكلو بتحفظات أك رفضو 
نما تخضع لمناقشة المجنة  .مع اإلشارة إلى أف ىذه النتيجة ليست نيائية كا 

 في فقرتيا الرابعة إرساؿ الممؼ إليو كامبل قبؿ 247-15 مف المرسـك الرئاسي 193كبيدؼ مساعدة المقرر عمى القياـ بميمتو، فرضت المادة 
 .أياـ عمى األقؿ مف إنعقاد الجمسة المخصصة لدراسة ىذا الممؼ (8)ثمانية 

 الكتابة الدائمة لمجنة البمدية لمصفقات العمومية . 3
-15ال يتأتى لمجنة البمدية لمصفقات العمكمية أداء مياميا بشكؿ نظامي كفعاؿ إال بمساعدة أمانة المجنة كالتي سميت بمكجب المرسـك الرئاسي 

 . الكتابة الدائمة247
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 مف المرسـك الرئاسي المذككر سابقا فإف الكتابة الدائمة لمجنة البمدية لمصفقات العمكمية مكضكعة تحت سمطة رئيسيا 199فتبعا ألحكاـ المادة 
 :أم تحت سمطة الكالي كىي تتكلى أساسا القياـ بالمياـ المادية التالية

 التأكد مف أف الممفات المقدمة مف قبؿ المصمحة المتعاقدة كاممة؛ -
 تسجيؿ الممفات ككذا أم كثيقة تكميمية كتسميـ مقابؿ ذلؾ كصؿ إستبلـ إلى المصمحة المتعاقدة؛ -
 ؛إعداد جدكؿ األعماؿ -
 ؛ستدعاء أعضاء المجنة كممثمي المصمحة المتعاقدة كالمستشاريف المحتمميفإ -
 ؛رساؿ الممفات إلى المقرريفإ -
 ؛كالتقرير التقديمي إلى أعضاء المجنةأك مشركع الممحؽ لصفقة مشركع ارة التحميمية ؿؾإرساؿ المذ -
 ات؛رات كمحاضر الجمسؾير التأشيرات كالمذتحر -
 ؛إعداد التقارير التفصيمية عف النشاط -
 ؛تمكيف أعضاء المجنة مف اإلطبلع عمى المعمكمات كالكثائؽ المكجكدة لدييا -
 .باإلتصاؿ مع المقررغير المكقفة متابعة رفع التحفظات  -

مما سبؽ يمكف التأكد مف الدكر التنسيقي الذم تمعبو الكتابة الدائمة مما يسيؿ كبشكؿ فعاؿ عمؿ المجنة البمدية لمصفقات العمكمية في دراسة 
 .كمعالجة الممفات المعركضة عمييا كالمقدمة مف قبؿ المصالح المتعاقدة

 نتائج رقابة المجنة البمدية لمصفقات العمومية : المحور الثالث

تعتبر المجنة البمدية لمصفقات العمكمية كىي تمارس مياميا الرقابية عمى الصفقات الداخمة في إختصاصيا مركز إتخاذ القرار في مجاؿ رقابة 
، حيث تتكج ىذه الرقابة بمنح التأشيرة أك رفضيا مف طرؼ ىذه 247-15 مف المرسـك الرئاسي 195الصفقات العمكمية المعنية بيا، كىك ما أكدتو المادة 

 .المجنة
يجب عمى المصمحة المتعاقدة أن تطمب إجباريا التأشيرة، وتفرض التأشيرة الشاممة "  مف نفس المرسـك الرئاسي عمى 196كما نصت المادة 

 كمف ىنا تبرز أىمية الرقابة التي تقـك بيا لجنة ،... "التي تسمميا لجنة الصفقات العمومية عمى المصمحة المتعاقدة والمراقب المالي والمحاسب المكمف 
 .21الصفقات البمدية كالتي تكمف في مدل إلزامية تأشيرتيا إلتماـ عممية إبراـ الصفقة كتنفيذىا

  منح التأشيرة–أوال 
إف دراسة الممؼ الكامؿ لمشركع دفتر شركط أك مشركع صفقة أك مشركع ممحؽ مف طرؼ المجنة البمدية لمصفقات ينتج عنو منح التأشيرة كالتي 

 .  قد تككف شاممة أك مصحكبة بتحفظات

 منح التأشيرة الشاممة. 1
إف التأشيرة التي تمنحيا المجنة البمدية لمصفقات تعبر عف إرادة ىذه األخيرة، كىي تعتبر أىـ خطكة في عممية الرقابة القبمية عمى إبراـ الصفقات 

يمكن المجنة أن  " ...  مف المرسـك السالؼ الذكر التي تنص عمى195العمكمية، حيث تممؾ ىذه المجنة الحرية في منح التأشيرة أك رفضيا كفقا لممادة 
 .فبعد دراسة الممؼ كالتأكد مف أنو كامؿ كيستكفي الشركط القانكنية تقرر المجنة منح التأشيرة التي تعتبر تصرفا قانكنيا ليا، ... "تمنح التأشيرة أو ترفضيا 

 منح التأشيرة بتحفظات. 2
تمنح لجنة الصفقات البمدية التأشيرة الشاممة عندما يككف الممؼ المعركض عمييا كامبل، أما إذا شابو نقصاف أك بعض األخطاء يمكف لمجنة أف 

 .تمنح التأشيرة لكف بتحفظات كالتي قد تككف مكقفة أك غير مكقفة، كفضبل عف ذلؾ يمكف لمجنة تأجيؿ مشركع الممؼ إلستكماؿ المعمكمات

 منح التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة-    أ
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، يمكف لمجنة البمدية لمصفقات العمكمية أف تمنح تأشيرة مرفقة بتحفظات مكقفة، كذلؾ عندما 247-15 مف المرسـك الرئاسي 195طبقا لممادة 
يتعمؽ األمر بمكضكع مشركع دفتر الشركط أك الصفقة أك الممحؽ، كيتعيف حينئذ عمى األمانة الكتابة الدائمة لمجنة متابعة رفع ىذه التحفظات باإلتصاؿ مع 

زالتو، ألف التأشيرة تككف معمقة عمى شرط  المقرر المكمؼ بدراسة الممؼ، كال يمكف في ىذه الحالة لمصفقة أف تدخؿ حيز التنفيذ إال بعد تصحيح العيب كا 
 .22كاقؼ، كىك إزالة التحفظات المكقفة مف طرؼ المصمحة المتعاقدة المعنية بالصفقة

 منح التأشيرة مرفقة بتحفظات غير موقفة-    ب
ىناؾ نكع آخر مف األخطاء كالعيكب التي تكجد في الممفات التي تعرض عمى المجنة البمدية لمصفقات العمكمية، كالذم يترتب عنو منح تأشيرة 

مرفقة بتحفظات غير مكقفة، كىذا عندما ترتبط ىذه العيكب بالشكؿ، ففي ىذه الحالة يمكف لمصفقة أف تدخؿ حيز التنفيذ لكف مع ذلؾ يجب رفع التحفظات 
الشكمية بالتنسيؽ بيف مسؤكؿ الكتابة الدائمة لمجنة ككذا المقرر الذم عيد إليو دراسة ىذا الممؼ، لكف التساؤؿ الذم يبقى قائما ىك ما المقصكد بشكؿ 

 .23الصفقة؟ فالمشرع لـ يعيف معيارا أساسيا لتحديده

 تأجيل مشروع الممف إلستكمال المعمومات-    ج
إضافة إلى إمكانية المجنة البمدية لصفقات في عدـ منح التأشيرة الشاممة بسبب كجكد تحفظات إال أف ىناؾ حالة أخرل ال تمنح فيو التأشيرة 

شاممة حيث تقرر بشأنيا تأجيؿ مشركع الممؼ إلستكماؿ المعمكمات، كيحدث ىذا في حالة كجكد نقص بعض الكثائؽ اليامة كالضركرية في ممؼ الصفقة، 
 .كالتي تقع حائبل دكف تمكف المجنة مف دراسة الممؼ بشكؿ كامؿ

  رفض التأشيرة واآلثار المترتبة عن ذلك–ثانيا 
وفي حالة الرفض يحب أن يكون . يمكن المجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضيا ... " عمى 247-15 مف المرسـك الرئاسي 195نصت المادة 

 ".ىذا الرفض معمال 

 رفض التأشيرة . 1
 :24إنطبلقا مف نص المادة، يمكف أف نستنتج أف رفض التأشيرة مف قبؿ المجنة البمدية لمصفقات العمكمية يقـك عمى ما يمي

 .أك التنظيـ المعمكؿ بيما لمصفقات العمكمية/يعكد سبب رفض التأشيرة إلى قياـ حالة قانكنية تعاينيا المجنة مف حيث كجكد مخالفة لمتشريع ك -
 مف التنظيـ السالؼ الذكر تبميغ رفضالتأشيرة لممصمحة المتعاقدة كالسمطة الكصية عميا في أجؿ أقصاه 195تقتضي الفقرة السابعة مف المادة  -

 (.كثيقة مكتكبة)أياـ مف إنعقاد الجمسة، كما يجب عمى المجنة البمدية أف تفرغ ىذا الرفض في شكؿ مقرر  (8)ثمانية 

 اآلثار المترتبة عن رفض منح التأشيرة . 2 
، يتضح تماما أف الكممة األخيرة في إبراـ الصفقة العمكمية تعكد لممصمحة 247-15 مف المرسـك الرئاسي رقـ 200بالرجكع إلى نص المادة 

، فقد خكؿ المشرع ليذه الييئات صبلحية تتمثؿ في تجاكز التأشيرة حيث أف تنظيـ الصفقات 25 مف نفس المرسـك الرئاسي4المتعاقدة كالمحددة في المادة 
العمكمية رخص ىذه الصبلحية إلعتبارات كضركرات المصمحة العامة كالتسيير اإلدارم الحسف، األمر الذم يجعؿ مف رقابة المجنة البمدية لمصفقات 

 .    العمكمية مجرد رقابة قبمية كليس إختصاصا بإبراـ الصفقة
 :26كنظرا لخطكرة مقرر التجاكز، فقد أحاطو تنظيـ الصفقات العمكمية بجممة مف القيكد، تتمثؿ فيما يأتي

، فإف المخكؿ لو قانكنا إتخاذ مقرر تجاكز تأشيرة المجنة البمدية ىك رئيس المجمس 247-15 مف المرسـك الرئاسي 201 ك 200طبقا لممادتيف  -
براميا طبقا لممادة    مف نفس التنظيـ؛4الشعبي البمدم كىك نفسو المخكؿ ليـ إمضاء الصفقة كا 

 يشترط لصحة مقرر التجاكز أف يككف معمبل كمسببا، كأف ينبني عمى تقرير مف المصمحة المتعاقدة؛ -
، فإنو عمى المصمحة المتعاقدة تبميغ نسخة مف مقرر التجاكز إلى مجمس 247-15 مف المرسـك الرئاسي 201تطبيقا لمفقرة الثانية مف المادة  -

المحاسبة، الكزير المكمؼ بالمالية ممثبل في سمطة ضبط الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ كالمفتشية العامة لممالية إضافة إلى مجمس 
 المحاسبة ككذا المجنة البمدية لمصفقات العمكمية؛



التسيير المحلي بين إشكاليات التمويل وترشيد قرارات التنمية المحلية :الملتقى الوطني األوؿ حوؿ  
2016 نوفمبر 9-8يومي - البلديات نموذجا-  

119 
 

 مف المرسـك الرئاسي المذككر سابقا، فإنو ال يمكف إتخاذ مقرر التجاكز في حالة رفض التأشيرة المعمؿ لعدـ مطابقة 202 مراعاة ألحكاـ المادة  -
 ، في حيف يمكف إتخاذ مقرر التجاكز في حالة رفض التأشيرة المعمؿ لعدـ مطابقة األحكاـ التنظيمية؛(قانكف البمدية مثبل)األحكاـ التشريعية 

 .يكما، إبتداء مف تاريخ تبميغ رفض التأشيرة (90)ال يمكف إتخاذ مقرر تجاكز التأشيرة ألم سبب كاف بعد أجؿ تسعيف  -

 مدى فعالية رقابة المجنة البمدية لمصفقات العمومية : المحور الرابع

إف دراسة مدل فعالية الدكر الرقابي لمجنة البمدية لمصفقات العمكمية ال بد أف ننظر إليو مف جانبيف أكليما كاجبات أعضاء المجنة أما الثاني 
 .فيتعمؽ بالصبلحيات الممنكحة ليا في إطار الرقابة القبمية لمصفقات العمكمية التي تبرميا الييئات العمكمية كالتي تدخؿ ضمف إختصاصات ىذه المجنة

  واجبات أعضاء المجنة البمدية لمصفقات العمومية–أوال 
 في القسـ الفرعي الثالث مف القسـ الثاني الكاجبات الممزمة 247-15عمى غرار سائر لجاف الصفقات العمكمية، فقد حدد المرسـك الرئاسي 

 :ألعضاء المجنة البمدية لمصفقات العمكمية كالتي يمكف ذكرىا في النقاط التالية

 الحضور الشخصي في المجنة. 1 
 فإف إجتماعات المجنة البمدية لمصفقات العمكمية ال تصح إال بحضكر األغمبية المطمقة 247-15 مف المرسـك الرئاسي 191تبعا ألحكاـ المادة 

 .ألعضائيا، ما يبرز أىمية حضكر كؿ األعضاء لممشاركة في أشغاؿ الجمسات التي يتكلد عنيا إتخاذ قرارات المجنة بأغمبية الحاضريف
كما أف ما يميز ىذه المشاركة ىك الطابع الشخصي ليا، كىك ما أكدتو نفس المادة السالفة الذكر في فقرتيا الرابعة كالتي تمـز أعضاء المجنة 
البمدية لمصفقات بالمشاركة الشخصية في إجتماعاتيا، عمى أف يمثميـ مستخمفكىـ دكف غيرىـ في حالة كقكع مانع ليـ، األمر الذم يجعؿ رقابة المجنة 

 .محصكرة في عدد مف األعضاء المعرفيف بأسمائيـ كصفاتيـ

 المشاركة في العمل الرقابي. 2
تتـ ىذه المشاركة مف خبلؿ نظاـ عمؿ المجنة البمدية لمصفقات العمكمية الذم حدده تنظيـ الصفقات العمكمية، كالذم يتـ مف خبللو إستجابة 

 .العضك إلى التكميؼ الذم يتمقاه مف رئيس المجنة بتحضير كتقديـ تقرير تحميمي عف ممؼ معيف مدرج في جدكؿ أعماؿ المجنة
عداد التقرير التحميمي لمممؼ يتمقى ىذا الممؼ كامبل كمرفقا بالكثائؽ كالمستندات األساسية قبؿ  كبيدؼ تسييؿ ميمة المقرر في دراسة الممؼ كا 

 .27أياـ عمى األقؿ مف إنعقاد اإلجتماع المخصص لمناقشة ذلؾ الممؼ (8)ثمانية 

 اإللتزام بالسر الميني. 3
 عمى كجكب اإللتزاـ بالسر الميني كذلؾ عمى كؿ شخص يشارؾ في إجتماعات المجنة البمدية 247-15 مف المرسـك الرئاسي 194نصت المادة 

لمصفقات العمكمية بأم صفة كانت، كلعؿ ىذا الكاجب يرمي إلى حماية مصمحة األفراد الشخصية كأسرارىـ الخاصة مف جية كضماف الثقة بيف المستفيد 
 .28مف خدمات اإلدارة كبيف المكظؼ العاـ مف جية أخرل

 المتضمف القانكف 2006 جكيمية سنة 15 المؤرخ في      03-06تجدر اإلشارة إلى أف كاجب اإللتزاـ بالسر الميني قد نص عميو األمر 
 .29األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية، كما إعتبر إفشاءه مف األخطاء المينية مف الدرجة الثالثة

  محدودية فعالية رقابة المجنة البمدية لمصفقات العمومية–ثانيا 
إف اإلختصاص األصيؿ لمجنة البمدية لمصفقات العمكمية ىك رقابة مطابقة مشاريع دفاتر الشركط كالصفقات كالمبلحؽ التي تدخؿ في 

إختصاصيا لمتنظيـ كالتشريع المعمكؿ بو لتنتيي ىذه الرقابة بمنحيا التأشيرة، إال أف الدراسة المعمقة ليذه الرقابة أظير لنا محدكدية في فعاليتيا كذلؾ 
 . مف المرسـك الرئاسي المذككر سمفا201 ك 200، 196بالنظر إلى ما جاءت بو المكاد 

 عنإبرامالصفقةعدول المصمحة المتعاقدة . 1 
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ذا عدلت المصمحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع " ...  عمى 247-15 مف المرسـك الرئاسي 196تنص المادة  وا 
 ..."..تأشيرة من قبل، فإنيا يجب أن تعمم المجنة المختصة بذلك

ىذه المادة تشير إلى النياية غير الطبيعية لمصفقة، كذلؾ بفسخ العقد مف طرؼ اإلدارة باإلرادة المنفردة بسبب مقتضيات المصمحة العامة، فمما 
تحضير، طرح لممنافسة، )سبؽ يتبيف لنا أف رقابة المجنة البمدية لمصفقات العمكمية تغدك ذات فعالية نسبية في ظؿ كؿ األشكاط التي مرت بيا الصفقة 

كالتي خضعت لرقابة الخارجية المجنة لتأتي المصمحة المتعاقدة في نياية األمر لتعمف عدكليا عف  (إستقباؿ المترشحيف، إختيار المتعامؿ المتعاقد معو
 .اإلبراـ

 تأثير مقرر التجاوز عمى رفض منح التأشيرة. 2
 عمى إمكانية إتخاذ مقرر تجاكز التأشيرة في حالة رفضيا مف قبؿ المجنة البمدية لمصفقات عندما 201 ك 200كما سبؽ ذكره فقد نصت المادتيف 

 .يتعمؽ سبب الرفض بعدـ مطابقة األحكاـ التنظيمية، كىك ما يشكؿ إضعافا كبيرا لميمة الرقابة التي تمارسيا ىذه المجنة
كقد ال ينتيي األمر عند ىذا الحد، بؿ تتكاصؿ اإلمتيازات في ىذا المجاؿ كالتي منحيا المشرع لمسمطة المكمفة بالمصادقة عمى الصفقة 

العمكميةكمقرر التغاضي الذم يصدره اآلمر بالصرؼ في حالة رفض المراقب المالي منح التأشيرة عمى اإللتزاـ بالنفقة، إلى جانب إمكانية تسخير اآلمر 
 .30بالصرؼ لممحاسب العمكمي كذلؾ تجاكزا لرقابتو في حالة رفضو لدفع النفقات المتعمقة بالصفقة العمكمية

 :خاتمة
بعد كؿ ما أكردناه عبر ىذا المكضكع، تكلدت لدينا جممة إستنتاجات كجممة إقتراحات كتكصيات رأينا عمى ضركرة العمؿ لتنفيذىا تدعيما لرقابة 

 :المجنة البمدية لمصفقات العمكمية مف جية كحفاظا عمى الماؿ العاـ مف جية أخرل، كفيما يمي بياف ذلؾ

 :اإلستنتاجات
الرقابة القبمية الخارجية التي تمارسيا لجاف الصفقات العمكمية ليا نظاـ قانكف محدد، ىذا النظاـ عرؼ تطكرا ممحكظا عبر مختمؼ النصكص المتعاقبة  .1

 .كالمتعمقة بالصفقات العمكمية
تعتبر التأشيرة التي تمنحيا المجنة البمدية لمصفقات العمكمية مف النتائج التي تعكس رقابة ىذه المجنة كىي إلزامية تطمبيا المصمحة المتعاقدة قصد  .2

 .إستكماؿ إبراـ الصفقة كتنفيذىا
المتعمؽ لدراسة رقابة المجنة البمدية لمصفقات العمكمية يكتشؼ التعقيد كالغمكض الذم يكتنؼ ىذه الرقابة، إضافة إلى تجاكز منح التأشيرة في حالة  .3

 .رفضيا الذم يمكف لممصمحة المتعاقدة إتخاذه كىك األمر الذم يحد مف فعالية الدكر الرقابي ليذه المجنة
تتميز تشكيمة المجنة البمدية لمصفقات العمكمية بمشاركة المنتخبيف فييا إال أف مشاركتيـ في ىذه المجنة تبقى جد محدكدة أك تكاد تككف معدكمة،  .4

 .باإلضافة إلى عدـ إشتراط المشرع لشرط الكفاءة ألعضاء لجاف الصفقات العمكمية بصفة عامة كالمجنة البمدية لمصفقات بصفة خاصة

 :اإلقتراحات والتوصيات
 .ضركرة تفعيؿ دكر المنتخبيف في لجنة الصفقات العمكمية البمدية كذلؾ عف طريؽ تطكينيـ كتحسيف مستكاىـ في ىذا المجاؿ .1
 .ضركرة اإلرتقاء بالدكر الرقابي لمجاف لمصفقات العمكمية بصفة عامة مف رقابة المطابقة إلى رقابة األداء كنكعية التسيير .2
 المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ، كذلؾ 247-15اإلسراع بإعداد النصكص التنظيمية كالتطبيقية لممرسـك الرئاسي رقـ  .3

 .إلزالة الغمكض كالمبس عف كثير مف النقاط التي يتضمنيا

 :المراجع واإلحاالت
 .1963 جانفي 11 المؤرخة في 2رقـ . ر. ة الكطنية، جبالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع السياد المتعمؽ باإلستمرار العمؿ 1962 ديسمبر 31 المؤرخ في 157-62القانكف رقـ ( 1)
 .30، ص 2004عبلؽ عبد الكىاب، الرقابة عمى الصفقات العمكمية في التشريع الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، جامعة بسكرة، ( 2)
 .1964 فيفرم 18 المؤرخة في 15رقـ . ر.  المتعمؽ بالتسبيقات اإلستثنائية لمصفقات العمكمية، ج1964 فيفرم 10 المؤرخ في 60-64المرسـك رقـ ( 3)
 .17، ص 2007بكضياؼ عمار، الكجيز في القانكف اإلدارم، جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ( 4)
 .1982 أفريؿ 13 المؤرخة في 15رقـ . ر.  كالمنظـ لمصفقات التي يبرميا المتعامؿ العمكمي، ج1982 أفريؿ 10 المؤرخ في 145-82المرسـك ( 5)
 .25، ص 2007بكضياؼ عمار، الصفقات العمكمية في الجزائر، جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ( 6)
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 .   90، ص 1998معاشك عمار، الضمانات في العقكد اإلقتصادية الدكلية في التجربة الجزائرية، رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه، جامعة الجزائر، ( 7 )
 .2002 جكيمية 28 المؤرخة في 52رقـ . ر.  المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية، ج2002 جكيمية 24 المؤرخ في 250-02المرسـك الرئاسي ( 8)
 .9، ص 2005بعمي محمد الصغير، العقكد اإلدارية، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، عنابة، الجزائر، ( 9)
 .90، ص 2006، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، جامعة الجزائر، 250-02لكز رياض، دراسة التعديبلت المتعمقة بتنظيـ الصفقات العمكمية بمكجب المرسـك الرئاسي ( 10)
 .44، ص 2012بجاكم بشيرة، الدكر الرقابي لمجاف الصفقات العمكمية عمى المستكل المحمي، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، جامعة بكمرداس، ( 11)
 .188بكضياؼ عمار، الصفقات العمكمية في الجزائر، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 21)
 .48بجاكم بشيرة، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 31)
 .176، المادة 2015 سبتمبر 20 المؤرخة في 50رقـ . ر.  المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ، ج2015 سبتمبر 16 المؤرخ في 247-15المرسـك الرئاسي رقـ ( 41)
 .62بجاكم بشيرة، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 51)
 .48بعمي محمد الصغير، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 61 )
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انششاكح تٍٛ انمطاػٍٛ انؼاو ٔانخاص ٔدٔسْا فٙ ذششٛذ انُفماخ 

- كُذا ًَٕرجا-انؼًٕيٛح 

َؼًٌٕ ػثذ انْٕاب  : انذكرٕس

 1945 يا٘ 08ػًٛذ كهٛح انؼهٕو االلرظادٚح ٔػهٕو انرغٛٛش جايؼح 

- طانة دكرٕساِ – يغٕٛد ػثذهللا 

 1945 يا٘ 08جايؼح 

 :الملخص 
 ُب اقباز مشاريع البٌت التحتية، اليت تعترب ؿبرؾ رئيسي لعجلة (PPP)هتدؼ ىذه الورقة البحثية إٔب إبراز الدكر الذم تلعبو الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص 

التنمية االقتصادية، إٔب جانب ربسُت نوعية اػبدمة العمومية بتوظيف خربة القطاع اػباص ُب اقباز كتسيَت ىذه األخَتة، كقدرة اػبواص على سبويل اؼبشاريع بالشراكة مع القطاع 
 .العمومي ك ترؾ ؾباؿ للدكلة لبلىتماـ بشؤكف أخرل

كتعد كندا من الدكؿ اليت قطعت أشواط متقدمة ُب ؾباؿ الشراكة بُت القطاعُت، السيما سبرير البلديات ؼبشاريع عمومية مشًتكة مع القطاع اػباص فبا أسهم ُب 
 .ربسُت اػبدمات العمومية كتقليل تكاليف اقبازىا

 الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص، التنمية االقتصادية، ترشيد النفقات، التجربة الكندية: الكلمات اؼبفتاحية
Absract : 

This paper aims to highlight the role played by the partnership between the public and private sectors (PPP) in the 

completion of infrastructure projects, which are considered a key engine to the wheel of economic development, as well as 

improving the quality of public service employment of private sector expertise in the completion and operation of the latter, and 

the ability of properties on financing of projects in partnership with the public sector, and to leave room for the attention of the 

governments of other affairs. 

The Canada from countries that severed advanced runs in the partnership between the two sectors, especially passing the 

municipal public projects for the benefit of the private sector which has contributed to the improvement of public services and 

reduce completion costs. 

Key words: partnership between the public and private sectors, economic development, rationalization of expenditures, 

the Canadian experience. 

 :المقدمة
 اف ربقيق التنمية االقتصادية اؼبنشودة، يتطلب تظافر صبيع اعبهود كصبع كل اؼبوارد كاإلمكانيات اؼبتوفرة ُب اجملتمع، دبا ُب ذلك الشراكة بُت 

القطاع العاـ كاػباص، خاصة كاف األساليب التقليدية ٓب تعد قادرة على توفَت اؼبوارد البلزمة لسَتكرة عملية التنمية، كذلك ُب ظل الضغوطات اؼبتزايدة 
 .على ميزانيات اغبكومات، كزيادة الطلب على البٌت التحتية ُب قطاعات عدة

 من اؼبفاىيم اليت ربظى باىتماـ كبَت من طرؼ صانعي القرارات، نظرا للدكر الذم (P3) كتعد عقود الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص 
تلعبو ُب سبويل، اقباز، صيانة مشاريع البٌت التحتية العمومية كتوزيع جزء أككل اؼبخاطر اؼبرتبطة بتصميم، سبويل، تشغيل، صيانة اؼبشاريع، أب جانب 

االستفادة من خربة القطاع اػباص ُب التشييد كالتسيَت، كقدرة الشراكة على اقباز اؼبشاريع ضمن اؼبيزانية كاآلجاؿ احملددة مم يسمح بالتحكم ُب 
 .تكاليف كنوعية االقباز

 ككثَتة ىي الدكؿ اليت انتهجت أشكاؿ متعددة للشراكة بُت القطاعُت، أنبها كندا اليت تعترب من الدكؿ الرائدة ُب ىذا اجملاؿ السيما مسانبة 
اؼبقاطعات، األقاليم، )الشراكة ُب اقباز الكثَت من البٌت التحتية العمومية كربسينها، كربقيق األىداؼ التنموية اؼبسطرة، بقياـ ـبتلف مستوياهتا اغبكومية 

بإبراـ صفقات مع القطاع اػباص تسمح باقباز كربديث البٌت التحتية، كربسُت نوعية اػبدمة، فضبل عن دكر الشراكة ُب جلب اؼبوارد اؼبالية  (البلديات
 .من خبلؿ التحصيل الضرييب

 :اإلشكالية
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إف شح اؼبوارد اؼبالية جعل العديد من الدكؿ تبحث عن أساليب كموارد لتمويل التنمية، كذلك بالربط بُت القطاعُت العاـ كاػباص من اجل 
ربسُت نوعية مشاريع اػبدمة العمومية بتكاليف معقولة، كتعد كندا مبوذجا ُب ىذا اجملاؿ حيث قطعت أشواط كبَتة ُب ؾباؿ سبويل كاقباز البٌت التحتية 

 .بالشراكة بُت القطاعُت من خبلؿ تعاقد ـبتلف اؼبستويات اغبكومية البلدية كاالقليمة من اجل بناء كربسُت البٌت التحتية على مستواىا
 : تأسيسا على ما تقدـ، فمنا بطرح اإلشكالية التالية

إلى أي مدى يمكن أف تساىم الشراكة بين القطاعين العاـ والخاص المساىمة في ترشيد النفقات العمومية؟ وكيف نستفيد من 
 التجربة الكندية؟

 : كانطبلقا من ىذا التساؤؿ سنحاكؿ اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية
 ما ىو الدكر الذم تلعبو الشراكة ُب ربقيق التنمية؟ 
 ىل يبكن اعتبار الشراكة مصدر لتمويل اؼبشاريع؟ 
 ما مدل قباح ذبربة الشراكة ُب كندا؟ 

 :الفرضيات
 :ؼبعاجة اإلشكالية كإثراء اؼبوضوع، ًب كضع الفرضيات التالية

 تساىم الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص ُب سبويل مشاريع البٌت التحتية؛ 
 تعترب الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص أسلوب لتقليل اؼبخاطر؛ 
 تظهر أنبية الشراكة ُب ربسُت نوعية اػبدمة العمومية اؼبقدمة للمواطن. 

 :أىمية الدراسة
 :يبكن حصر انبية الدراسة ُب النقاط التالية

 ابراز دكر الشراكة ُب تنفيذ مشاريع البٌت التحتية كربقيق التنمية االقتصادية؛ 
 ابراز اىم خصائص الشراكة اليت ذبعلها كاحد اىم اؼبصادر التمويليةُب ظل تناقص موارد اغبكومات؛ 
 ابراز دكر الشراكة ُب اقباز ك ربسُت البٌت التحتية بشكل يسهم ُب ربسُت اػبدمة العمومية اؼبقدمة للمواطن؛ 
 االستفادة من ذبارب الدكؿ ُب ؾباؿ الشراكة، السيما التجربة الكندية اليت سانبت ُب تطوير اػبدمة العمومية. 

 :منهج الدراسة
 .ًب استخداـ اؼبنهج الوصفي لدراسة كإثراء اعبانب النظرم من الورقة البحثية، كاعتماد اؼبنهج التحليلي ؼبعاعبة البيانات كالتعليق على اعبداكؿ كاألشكاؿ

 الت صيل النظري للشراكة بين القطاعين العاـ والخاص: أوال
أصبح توجو الدكؿ كبو إقامة الشراكات مع القطاع اػباص يشهد كتَتة متزايدة من سنة أب اخرل، نظرا ألنبيةالقطاع اػباص ُب اقباز، تصميم، تشغيل 

 .(ppp)اؼبشاريع ذات اؼبصلحة العامة، أب جانب خربة ىذا القطاع، كسنحاكؿ من خبلؿ ىذا احملور التطرؽ للمفاىيم اؼبتعلقة بالشراكة بُت القطاعُت 
 :مفهـو الشراكة بين القطاع العاـ والخاص .1

كيشمل صبيع أنواع الشراكة بُت (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP)مصطلح الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص ىو ترصبة للػكلمة االقبليزية 
 .1القطاعُت العاـ كاػباص لتنفيذ اكاقباز كل اك جزء من اػبدمة العمومية، كتتم ىذه العبلقة دبوجب عقد طويل، كىي زبتلف عن اػبصخصة كاؼبناكلة

الشراكة بيم القطاعُت العاـ كاػباص عبارة عن عقود تتم مابُت القطاع العاـ كاػباص هبدؼ اقباز اك تسيَت مشركع يهدؼ : كما تعرؼ  أيضا
 . 2إلىتحقيق النفع العاـ، كتقاسم االستثمار، التمويل، اؼبخاطرة كتوزيعها على القطاع العاـ كاػباص

                                                           
1
.Frédéric Marty, Armand Voisin, Sylrie Trasa ,les partenariat public prive, Paris, 2006, P3. 
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ىي ترتيبات يقـو فيها القطاع اػباص بتقدًن اصوؿ كخدمات تتعلق بالبنية التحتية جرت العادة اف تقدمها : تعريف صندكؽ النقد الدكٕب
اغبكومة، كقد تنشا الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص من خبلؿ عقود االمتياز كالتاجَت التشغيلي، كيبكن الدخوؿ فيها للقياـ دبجموعة كبَتة من 

كالطرؽ )مشاريع البنية التحتية االجنماعية كاالقتصادية، كاف كانت ال تزاؿ تستخدـ بصفة اساسية ُب مشاريع البنية التحتية ذات الصلة باؼبواصبلت 
 .3(كاؼبستشفيات كاؼبدارس كالسجوف)، كاماكن االقامة (السريعة كاؼبواصبلت كاالنفاؽ

ىي ترتيبات تعاقدية ما بُت اؽبيئات العامة كالكيانات التابعة للقطاع اػباص، ك يتم من خبلؿ ىذا االتفاؽ تقاسم اؼبهارات : كمن التعاريف أيضا
 .4كاألصوؿ، اؼبخاطر كاؼبكافمت اؼبرافقة لتقدًن اػبدمة العامة

 :أىداؼ الشراكة .2
 :5تكمن اىداؼ الشراكة ُب النقاط التالية

 :اؽبدؼ ىو تغيَت نشاط اغبكومة من التشغيل للبنية األساسية، كاػبدمات العامة حبيث تستطيع بدال من ذلك
 الًتكيز على كضع السياسات لقطاع البنية األساسية؛ 
 كضع األكلويات كأىداؼ مشركعات البنية األساسية ؛ 
 مراقبة منظمي اػبدمات كتنظيم اػبدمة؛ 
 إدخاؿ االدارة كالكفاءات اليت لدل القطاع اػباص أب ؾباؿ اػبدمات العامة كاشًتاكو ُب ربمل اؼبخاطر؛ 
 ربقيق قيمة أفضل مقابل النقود فيما يتعلق باإلنفاؽ العاـ(Value For Money)؛ 
 تنفيذ مشركعات االستثمار ُب الوقت احملدد كباؼبيزانية احملددة؛ 
 تفادم تدىور األصوؿ كاؼبنشات الضركرية للخدمات العامة نتيجة للصيانة غَت الفعالة كالتشغيل غَت الفعاؿ. 
 :أنواع عقود الشراكة بين القطاعين الخاص والعاـ .3

 :زبتلف عقود الشراكة حسب اإلسًتاتيجية االقتصادية لكل بلد كاحتياجات كل قطاع، كتوجد العديد من االشكاؿ نذكر منها
عقود يتم دبوجبها ربويل تسيَت مؤسسة عمومية أب عهدة متعامل خاص، كىذا التحويل يكوف جزئيا اككليا لفًتة قصَتة ال تتعدل : عقود التسيير.1.3

 .6طبس سنوات عموما، كيعمل ىذا النوع من العقود على تغيَت امباط التسيَت ك ربقيق الكفاءة كاألداء ُب اؼبؤسسة االقتصادية
 ُب عقود االهبار ملكية اؼبعدات اكالتجهيزات تعود للدكلة ُب حُت اف عملية االستغبلؿ كالتجديد كالًتميم تقع على عاتق :عقود االيجار. 2.3

 .7 سنة15ك10اؼبتعامل اػباص، كتًتاكح مدة عقود االهبار ما بُت 
، كقد )الشركة اػباصة(عندما سبنح اغبكومة عقود االمتياز للقطاع اػباص فإهنا ربوؿ حقوؽ التشغيل كالتطوير أب اعبهة اؼبستفيدة : عقود االمتياز.3.3

 .8يتضمن عقد االمتياز  كل مواصفات التأجَت باإلضافة أب النفقات الرأظبالية كاالستثمارية اليت تقع على عاتق صاحب االمتياز
BOT) عقود البناء، التشغيل، التمويل.4.3

): ىو تعهد من اغبكومة اك إحدل الوزارات التابعة ؽبا أب مؤسسة خاصة ؿبلية اك اجنبية، اك مشًتكة 
باتباع كسائل معينة إلنشاء مرفق عاـ، الشباع حاجة عامة كالطرؽ كاؼبطارات كاؼبواينء كؿبطات الطاقة كغَتىا، كذلك على حساب ىذه اؼبؤسسة 

                                                                                                                                                                                                                  
2
 .Robles Oscar Alvarez, kristin Sigurbjonsdottir, Wim Leenderste, partenariat public prive, conference europpeenne des directeurs des routes, 

mai 2009, P7. 
3

 .01، ص2007، صندكؽ النقد الدكٕب،40رناردين اكيتويب، ريتشارد نبنيغ، غَتد شوارتز، االستثمار العاـ كالشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص، سلسلة قضايا اقتصادية، العدد .
4
.The National Council for Public-Private Partnership, at web : www.ncppp.org ,date : 31/07/2016 

5
 .7،6، ص ص 2010 ديب، افريل دائرة اؼبالية،اػباص، ادارة الدراسات االقتصادية كاؼبالية،القطاع  ك)اغبكومة(الشراكة بُت القطاعُت العاـ.

6
 .Aissa Hireche, le partenariat public prive : Regard surl’expérience de l’arabie saoudite, Business Management Riview, VOL 04n°01, 

janvier,fivrier, mars 2015, p33 
7
.Aissa Hireche, op_cit,P33-34. 

8
 .14 كالقطاع اػباص، مرجع سبقو، ص )اغبكومة(الشراكة بُت القطاع العاـ .

Build, Operate, Transfer. 

http://www.ncppp.org/
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 ٍب تقـو ىذه اؼبؤسسة بإدارة اؼبرفق، كتؤدل اػبدمة للجمهور اؼبستفيد من ذلك ؼبدة معينة بشركط ؿبددة ربت إشراؼ اعبهة اؼبتعاقدة كرقابتها )اإلنشاء(
 كيتمثل أطراؼ عقود ) التحويل(للدكلة اكاعبهة اؼبتعاقدة ُب حالة جيدة قابلة الستمرار تشغيلو (اؼبشركع)، لتقـو بعد ذلك بنقل أصوؿ اؼبرفق )التشغيل(

 :البوت ُب
 اغبكومة اؼبضيفة؛ 
 شركة اؼبشركع؛ 
 مقاكؿ األعماؿ اؽبندسية كالبناء؛ 
 موردك اؼبعدات؛ 
 شركات التشغيل كالصيانة؛ 
 9مؤسسات التمويل. 

 كلقد ًب تطوير صيغ متنوعة ؼبسانبة القطاع اػباص ُب  مشركعات البنية األساسية مع تنوع االعتبارات كلعوامل ذات الصلة، ك من ابرز الصيغ نذكر
 يوضح صيغ البوت حسب وضعية المشروع: )01(جدوؿ رقم
 الًتميز اسم الصيغة

 الصيغ المبنية على المشاريع الجديدة
 BOO البناء، التملك، التشغيل

 BOOT البناء، التشغيل، التملك، التحويل

 DBFM التصميم، البناء، التمويل، الصيانة

 DBFMO التصميم، البناء، التمويل الصيانة، التشغيل

 BOR البناء، التشغيل، ذبديد االمتياز

 DBFO التصميم، البناء، التمويل، التشغيل

 BLT البناء، التاجَت، التمويل

 BRT البناء، االهبار، التمويل

 BTO البناء، التشغيل، التحويل

 الصيغ المبنية على المشاريع القائمة
 MOOT التحديث، التملك، التشغيل، التحويل

 LORT االهبار، التجديد، التشغيل، التحويل

 :من اعداد الباحثُت اعتمادا على: اؼبصدر
 www.world bank.com:  ؾبموعة البنك الدكٕب على اؼبوقع

- جواف30، كرقة مقدمة للمؤسبر السادس لرؤساء احملاكم االدارية، لبناف، بَتكت، "(انواعها وطرؽ االستفادة منها)عقود التزامات المرافق العامة "نويرم عبد العزيز، .د
 .04، ص 2016جويلية 01

 :مزايا الشراكة .4
 :10ربسن الشراكة ُب عرض اػبدمات حبيث تساىم ُب

 ؛)تسريع االستثمارات العمومية(التمويل اؼبسبق للمشاريع من طرؼ القطاع اػباص دبا يسمح بتسريع كتَتة اقباز اؼبشاريع 

                                                           
9

 .4، ص 2004، نوفمرب 35، سلسلة دكرية تعٌت بقضايا التنمية ُب االقطار العربية، اؼبعهد العريب للتخطيط، العدد (BOT)نظاـ البناء، التشغيل، التمويل . 
10

.Francois Bergere, le partenariat public-privé en France, Instituo de estidios fiscals, Madrid, 2006, P61.62. 
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 تركيز السلطات العمومية على نوعية اػبدمات اؼبقدمة، كاؼبواصفات الفنية كالتقنية اؼبتعلقة هبا؛ 
 التنافسية بُت شركات القطاع اػباص تسمح باالستفادة القصول من االبتكار كاالبداع. 

 :اما بالنسبة للمواطن
 البفاض التكلفة اإلصبالية للمشركع كبالتإب البفاض تكلفة اػبدمة العمومية للمواطنُت؛ 
  ؛)زيادة الكفاءة كاألداء(ربسُت نوعية اػبدمات العمومية اؼبقدمة للمواطنُت 
 ربويل كتقاسم اؼبخاطر مع الشريك اػباص. 
 :المتعاملوف الرئيسيوف في مجاؿ الشراكة .5

يتطلب اكباز مشاريع البٌت التحتية ُب إطار تشاركي كجود أطراؼ تقـو بعملية االقباز كتوفَت كل الوسائل، اؼبستلزمات كالتمويبلت األزمة لنجاح 
 :11مثل ىذه اؼبشاريع كيتمثل ىؤالء ُب

ىي اعبهة اؼبسؤكلة عن اؼبشركع، كىي اؼبقرر ُب اؼبشركع ؿبل الشراكة، حبيث تقـو بإعداد دفًت الشركط، كتسهر على : )الحكومة(الهيئة العامة. 1.5
 .ح اقباز اؼبشركع طيلة مدة التنفيذ

 .اؼبسؤكؿ عن اقباز كتطوير اؼبشركع دبا يتناسب كدفًت الشركط اؼبعد من طرؼ اؽبيئة العامة:  المقاوؿ.2.5
 .تقـو جبلب رأس اؼباؿ البلـز للقياـ باالستثمار كتتمثل عادة ُب البنوؾ: الجهةالمانحة.3.5
 .يتم اختيارىا من طرؼ اؽبيئة العامة اك اؼبقاكؿ من خبلؿ اجراء اؼبفاكضات، القباز بعض أجزاء اؼبشركع: شركةالقطاعالخاص. 4.5

 :كلتوضيح العبلقة بُت أطراؼ الشراكة ندرج الشكل التإب
 أطراؼ عملية الشراكة بين القطاعين العاـ والخاص: (01)شكل رقم 

 
 
 

Source: Mattieu Bertin et autres, "partenariat public prive-une interface nécessaire-", INSE Rennes, mars 2016, 

P45. 

 :مكانة الشراكة بين القطاعين العاـ والخاص عالميا .6
اف توجو دكؿ العآب كبو اقامة شراكات مع القطاع اػباص ىبتلف من منطقة أب أخرل كمن قطاع أب آخر حسب خصوصية كل منطقة، 
كدرجة التحكم كالرقابة اؼبفركضة على القطاع اػباص من جهة اخرل، أب جانب احتياجات كل قطاع من القطاعات كؼبزيد من التوضيح ندرج 

 :اعبدكؿ التإب
 2009-1985يوضح عدد وقيمة مشاريع الشراكة حسب المناطق والقطاعات في العالم للفترة : (02)جدوؿ رقم

 حسب المنطقة
 اجملموع الشرؽ االكسط-افريقيا كندا-امريكا امريكا االتينية اسيا اكركبا اؼبنطقة

 1747 66 440 253 346 642 عدد اؼبشاريع
 644.8 29.4 75.4 82.4 155 302.9 (مليار دكالر)قيمة اؼبشاريع

  حسب القطاع
 اجملموع قطاعات اخرل اؼبياه السكك الطرؽ القطاع
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 .Mattieu Bertin et autres, partenariat public prive-une interface nécessaire-, INSE Rennes, mars 2016, P44. 

 الشرٌك العام

 الشرٌك الخاص

 

 البنك

 المصمم االنجاز المستغل
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 1747 463 564 153 567 عدد اؼبشاريع
 644.8 94.6 105.3 138.2 306.7 (مليار دكالر)قيمة اؼبشاريع

Source :David Hall, (ppp) : les raison de leur ineficacite-les multiples avantage de l’alternative public, Unité 

de recherche internationale sur les services publics Université de Greenwich, Royaume-Uni, fevrier 2015, P10. 

 

 75.4 مشركع بقيمة 440 مشركع تليها كل من أمريكا ككندا بػ 642 نستنتج من اعبدكؿ أعبله أف اغلب مشاريع الشراكة تًتكز ُب اركبا حبوإب 
 مليار دكالر كىو ما يفسر ضعف البٌت التحتية ُب افريقيا كغياب التشريعات 29.4 مشركع كبقيمة 66مليار دكالر ، كتأٌب إفريقيا ُب اؼبرتبة األخَتة بػ 

 .كالتنظيمات اليت تسمح بقياـ الشراكات، كضعف التحفيزات االستثمارية
 مليار دكالر، ٍب مشاريع اؼبياه 306.7 مشركع بقيمة 567اما بالنسبة لتوزيع الشراكات حسب القطاعات فقد احتلت الطرقات اؼبرتبة االكٔب بػ 

 مشركع، كنبلحظ اف اغلب اؼبشاريع سبس قطاع النقل بسبب الدكر اغبساس الذم يلعبو ىذا االخَت 564،ٍب السكك بػ 105.3 مشركع بقيمة 564بػ 
 .ُب تنشيط التجارة كتسهيل حركة السلع كاػبدمات

 التجربة الكندية في مجاؿ الشراكة بين القطاع العاـ والخاص:ثانيا
تعترب كندا من الدكؿ اليت بلغت درجة متقدمة ُب إنشاء، ربسُت كتطوير البٌت التحتية كاؽبياكل العمومية األمر الذم أسهم ُب ربسُت نوعية اػبدمة 
العمومية كفقا لتكاليف معقولة، كُب اآلجاؿ احملددة كضمن اؼبيزانيات اؼبخصصة للمشاريع اإلسًتاتيجية العمومية اؼبسطرة لتحقيق النفع العاـ كالوصوؿ 

 .أب التنمية االقتصادية اؼبنشودة، كذلك بإشراؾ كل اؼبستويات اغبكومية ُب ربقيق ذلك
 :عوامل نجاح الشراكة في كندا .1

 :12من اىم عوامل قباح الشراكة ُب كندا نذكر
  كضع اطار قانوين وبكم العبلقة التشاركية بُت اؽبيئات العم اؽبيئات اػباصة؛ 
 ك عن طريق الشراكة، كدراسة كربليل )اغبطومة(القيمة مقابل اؼباؿ، كاليت تقـو على اساس تقدير تكلفة اقباز اؼبشركع بالطريقة التقليدية 

 قباعة ىذا االخَت؛
 اعتماد العقود القائمة على االداء؛ 
 ،منح التوكيبلت للبلديات، اؼبقاطعات كاالقاليم للقياـ بالشراكات 
 صيانة البٌت التحتية طيلة حياة اؼبشركع؛ 
 تكافؤ الفرص ؼبقدمي العطاءات؛ 
 الشفافية كالنزاىة. 
 :تطور مشاريع الشراكة في كندا حسب القطاع .2

 مشركع ُب ـبتلف 209 حوإب 2016عرفت مشاريع الشراكة ُب كندا تطورا ملحوظا ُب السنوات اػبَتة حيث بلغت ُب الثبلثي االكؿ من سنة 
 : مليار دكالر ك ؼبزيد من التوضيح ندرج الشكل التإب64.7القطاعات اليت تقد خدمات عمومية للمواطنُت، حيث بلغت التكلفة االصبالية للمشاريع 

 يوضح عدد وقيمة المشاريع التشاركية في كندا: )03(جدوؿ رقم 
الدفاع  العقار الثقافة التعليم الطاقة العدالة اؼبستشفيات النقل القطاع

 الوطٍت
البيئة 

 كاحمليط
اػبدمات 
 العمومية

تكنلوجيا 
 االعبلـ 

 اجملموع

 236 2 4 24 2 4 19 14 7 19 87 54 عدد اؼبشاريع
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 .Mark Romoff,public private partnership, the canadian experience, the canadian council for public-private partnerships, Phoenix, apri 

4,2016,p9 
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 93.9+ 00 0.5 1.2 0.9 0.9 1.7 2.6 5.9 5.5 25.1 49.6 القيمة
 The Canadian Council for public-private partnerships: من اعداد الباحثُت اعتمادا على:المصدر

 مشركع، كالبيئة 54يليها قطاع النقل بػ 25.1 مشركع بقيمة 87نبلحظ من اعبدكؿ أعبله أف اكرب عدد من اؼبشاريع التشاركية يشمل اؼبستشفيات بػ 
 مليار دكالر على التوإب كجاء ُب اؼبرتبة األخَتة قطاع تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ 1.2ك 49.6 ك25.1 مشركع كبقيمة إصبالية تقدر بػ 24كاحمليط بػ 

دبشركعُت ٓب يتم اقبازنبا، كىذا ما يبُت اىتماـ دكلة كندا بتحسُت جودة البنية التحتية العمومية كجودة خدماهتا كإحداث تنمية متوازنة بُت ـبتلف 
 .القطاعات

 :أشكاؿ الشراكة بين القطاعين العاـ والخاص في كندا .3
تأخذ الشراكة ُب دكلة كندا عدة أشكاؿ حسب نوعية اؼبشركع كالغاية منو، مع مراعاة تكلفة اؼبشركع ُب حدكد اؼبيزانية كتسليمو ُب اآلجاؿ احملددة 

 :13كتأخذ الشراكة األشكاؿ التالية
ترـب اتفاؽ مع صاحب عقد االمتياز إلنشاء شراكة  (اغبكومة)اؼبالك العاـ: (DBFMO) عقود التصميم، البناء التمويل، الصيانة، التشغيل1.3.

 سنة على األكثر، كبعد هناية العقد تستعيد 30–25، لتصميم، بناء، سبويل، كالصيانة طيلة فًتة حياة اؼبشركع، مدة ىذا العقد تًتاكح من (كياف قانوين)
 .الدكلة ملكية األصل كتتحمل مسؤكلية التشغيل كالصيانة، كيتم ُب ىذا النوع ربويل اؼبخاطر أب اؼبتعامل اػباص طيلة مدة العقد

 يقـو ىذا النوع على ربويل ملكية األصل :(DBFOMOT) عقود التصميم، البناء التمويل،التمليك، الصيانة، التشغيل،التحويل2.3.
من اؼبالك اػباص إٔب اؼبالك العاـ، ُب هناية مدة العقد، حبيث يقـو اؼبقاكؿ بتصميم األصل، كتوفَت التمويل، التشغيل كالصيانة طيلة فًتة  (اؼبشركع)

 .اؼبشركع
 كىو غَت شائع كثَتا ُب كندا كُب كثَت من البلداف أخرل، بسبب موقف اغبكومات اذباه ىذا النوع بتفضيلها باف تكوف اؼبشاريع ذات اؼبنفعة العامة 

 .اْب...فبلوكة للدكلة كاؼبستشفيات، اؼبدارس، اؼبياه
 ُب تشغيل DBFMO ىي من االنواع الشائعة كاؼبفضلة ُب كندا، كىبتلف عن عقود :(DBFM)عقود التصميم، البناء، التمويل، الصيانة . 3.3

 . اؼبشركع فهو ال يوجد ضمن عقد اؼبشركع، كتكاليف الصيانة تقع على عاتق القطاع العاـ
ُب ىذا النوع يقـو اؼبالك العاـ بإبراـ عقد مع متعامل خاص من اجل تصميم كبناء األصل كيتم التشغيل : (DBF)التصميم، البناء، التمويل . 4.3

 .كالصيانة من طرؼ اؼبالك العاـ، كما يوفر اؼبتعامل اػباص التمويل البلـز لؤلصوؿ كاؼبالك العاـ ال يستفيد من نقل اؼبخاطر اؼبتعلقة بالصيانة كالتشغيل
ُب كبل النوعُت ملكية االصل تعود للدكلة، حبيث تساعد عقود البناء : (BFM)، عقود البناء، التمويل، الصيانة(BF)عقود البناء التمويل. 5.3

 .كالتمويل على مساعدة اؼبصممُت على اعادة ربديث التصاميم، كتتوقف اؼبفاضلة بُت النوعُت على خصوصية ك ظركؼ كل مشركع
 :ك للتوضيح درجة اؼبشاركة كاػبطر حسب كل نوع من العقود ندرج الشكل التإب

 أشكاؿ الشراكة في كندا حسب درجة المشاركة و المخاطر: )02(شكل رقم
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. Understanding public private partnership in Canada, Association of Consulting Engineering companies(acec), web site ; www.acec.ca 
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Source : The Canadian Council for public-private partnerships 

درجة مشاركة القطاع اػباص كدرجة اؼبخاطرة، ام كلما كانت :  من الشكل أعبله نستنتج اف صيغ الشراكة ُب كندا تتوقف على عنصرين
درجة اؼبشاركة كبَتة ارتفعت معها درجة اؼبخاطرة حسب كل نوع من الشراكة، خاصة ُب عقود التصميم البناء التمويل الصيانة، التصميم البناء التمويل 

 .الصيانة التشغيل حبيث يتم ربويل عملية التشغيل كالصيانة للمتعامل اػباص
 :المستويات اإلدارية المسؤلة عن إبراـ عقود الشراكة في كندا .4

توجد ثبلث مستويات تقـو بالتعاقد مع القطاع اػباص القباز مشاريع البٌت التحتية كتتمثل ُب اؼبستؤب اإلقليمي، البلدم كالفيدرإب كاعبدكؿ التإب 
 :يوضح عدد اؼبشاريع حسب اختصاص كل مستول

 
 (المستوى الحكومي)يوضح عدد المشاريع حسب الجهة المتعاقدة: )04(جدوؿ رقم 

 اجملموع اخرل الفدرإب البلدي االقليمي اؼبستول
 236 01 12 50 173 عدد اؼبشاريع

 The Canadian Council for public-private partnerships: من اعداد الباحثُت اعتمادا على:المصدر
 12 مشركع ٍب اؼبستول الفدرإب بػ 50 تليها البلديات بػ 173نبلحظ من اعبدكؿ أعبله اف اؽبيئات اإلقليمية ربوز على اكرب عدد من اؼبشاريع بػ 

 . مشركع
كلقد استطاعت البلديات ُب كندا اقباز كربديث البٌت التحتية اليت سانبت حتما ُب ربسُت اػبدمة العمومية كاعبدكؿ التإب يوضح عدد اؼبشاريع حيز 

 :اػبدمة على مستول البلديات
 

 مشاريع الشراكة المشغلة على مستوى البلديات: ) 05(جدوؿ رقم 
 اؼبياه كالصرؼ الصحي النقل الثقافة العدالة التكنولوجيا الصحة اػبدمات العمومية الطاقة القطاع

 09 04 08 01 00 02 01 05 عدد اؼبشاريع
 DBFO نوع العقد

 كعقود اخرل
DBFO DBFM-

DBF 
- TBD DBFO DBFO-

DBFM 
DBFMO-DBF 

 كعقود اخرل
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 The Canadian Council for public-private partnerships: من اعداد الباحثُت اعتمادا على:المصدر

 :فوائد الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات في كندا .5
 :14تعطي الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص فرصة لػػػػػػػػػػػػػػػ

 توزيع اؼبخاطر جزئيا اك كليا ، كربويل اؼبسؤكليات إٔب الشريك اػباص؛ 
 اغبصوؿ على مصادر جديدة من رؤكس األمواؿ، كزيادة كفاءة زبصيصها؛ 
 إعادة زبصيص اؼبوارد كتوجيهها أب القطاعات اغبساسة؛ 
 ربسُت اؼبردكدية كالفعالية؛ 
 خلق بنية ربتية ذات جودة عالية؛ 
 تشجيع الشفافية كاؼبسؤكلية؛ 
 ربفيز االستثمار ُب البنية التحتية؛ 
 زيادة اؼبنافسة بُت مؤسسات القطاع اػباص ُب كندا. 
 :المشاريع الناجحة في كندا في إطار الشراكة بين القطاع العاـ والخاص .6

سجلت كندا ؾبموعة من اؼبشاريع اليت حققت قفزة نوعية ُب تطوير البٌت التحتية كربسُت نوعية اػبدمة العمومية اؼبقدمة للمواطنُت ُب شىت اجملاالت 
 : كىذا ضمن حدكد اؼبيزانية كاآلجاؿ احملددة، كتوجد الكثَت من مشاريع اؼبتميزة كالناجحة، نذكر منها ما يلي

 المشاريع التشاركية الناجحة في كندا: (06)جدوؿ رقم
كفورات التكاليف  (دكالر)تكلفة اؼبشركع  مرحلة اؼبشركع اؼبستول اغبكومي اؼبتعاقد نوع الصفقة الشريك اػباص اسم اؼبشركع القطاع

 (دكالر)
 27.100000 207.100.000 مشغل إقليمي stcc DBFM ؿبكمة اعبُت العدالة
مستشفى بريدج  الصحة

 بوينت
Planary health DBFM 95.000.000 728.400.000 مشغل إقليمي 

 Epor water ؿبطة معاعبة اؼبياه الطاقة

prairies inc 

DBFMO 364.720.000 قيد االقباز بلدم 
 

138.123.000 

 92000.000 1.658.000.000 مشغل إقليمي Traslink DBFMO كندا الين النقل

 The Canadian Council for public-private partnerships: من اعداد الباحثُت اعتمادا على:المصدر

 :اآلثار االقتصادية للشراكة في كندا .7
. استطاعت كندا بناء كتطوير البٌت التحتية العمومية، بشكل يسمح بتقدًن خدمات عمومية متميزة، كبتكلفة معقولة غبكومة كندا االربادية كللمواطن

 :كلقد سانبت الشراكة ُب ربسُت الوضعية االقتصادية ُب البلد من خبلؿ التأثَت على بعض اؼبؤشرات االقتصادية كاليت تتمثل ُب
 

 2012-2003اثار الشراكة على االقتصاد الكندي للفترة : )07(جدوؿ رقم
 حصيلة الضرائب المساىمة في الناتج المحلي اإلجمالي التوظيف وفورات في التكاليف

  مليار دكالر7.5  مليار دكالر25.1  290680  مليار دكالر9.9
 : من اعداد الباحثُت اعتمادا على:المصدر

Source :Mark Romoff,public private partnership, the canadian experience, the canadian council for public-private 

partnerships, Phoenix, april 4,2016,p16. 
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. Partenariat public privé,guide a l’intention  du municipalité, le conseil canadien pour les partenariat public-privé, ppp canada, P69. 
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 كظيفة، إٔب جانب 290680 مليار دكالر، ككفرت ما يقارب 25.1نبلحظ من الشكل أعبله أف الشراكة سانبت ُب زيادة الناتج احمللي اإلصبإب حبوإب 
 مليار دكالر كضرائب مقسمة على 7.5 مليار دكالر، كما سانبت بػ 9.9اقباز اؼبشاريع ُب الوقت احملدد، حققت كفرات ُب التكاليف قدرت بػ 

 .%69 مليار دكالر بنسبة 5.2 كاؼبستول الفدرإب بػ %31مليار دكالر بنسبة  2.31اؼبستول االقليمي بػ 
 :خػاتمػػة

 على الرغم من تعقد العبلقات ُب اؼبشاريع التشاركية، اال اف ىذه االخَتة تلعب دكرا ىاما ُب تشييد البٌت التحتية البلزمة لتحقيق التنمية 
 .كربسُت نوعية اػبدمات العمومية، ضمن اؼبيزانيات اؼبسطرة كاآلجاؿ احملددة،إٔب اعبانب زبفيف الضغط على ميزانية اغبكومات 

 من البدائل التمويلية من خبلؿ سبويل، بناء، تشغيل، كربديث البٌت التحتية بطرؽ نوعية، (P3)ك تعترب الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص 
أب جانب مسانبتها ُب تقليل التدخل اغبكومي، فبا يتيح ؽبا الًتكيز على عملية الرقابة، اإلشراؼ كمتابعة اؼبشاريع، باإلضافة إٔب االستفادة من خربة 

القطاع العاـ  ُب ؾباؿ التشييد كالتسيَت كتوزيع اؼبخاطر اؼبرتبطة باؼبشاريع جزئيا اك كليا بُت الشريكُت طيلة دكرة حياة اؼبشركع، كىي أكثر مبلئمة للدكؿ 
 .اليت تعاين من زبلف ُب البٌت التحتية 

كتعد كندا من النماذج الناجحة ُب ؾباؿ الشراكة، فقد استطاعت خبلؿ عشر سنوات تطوير كربديث البٌت التحتية باعتماد مباذج ـبتلفة 
 مليار دكالر ُب الناتج احمللي االصبإب، 25.1للشراكة، من خبلؿ كل اؼبستويات اغبكومية، ال سيما البلدية منها، حيث سانبت مشاريع الشراكة بػ 

 مليار دكالر، كىو مايدؿ على أنبية القطاع اػباص ُب تنويع االقتصاد كترشيد النفقات العمومية مع ربسُت 7.5كحققت كفورات ُب التكاليف بقيمة 
 .اػبدمة اؼبقدمة كبالتإب اؼبسانبة ُب ربقيق التنمية االقتصادية
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ذمضٚى دٔس انثهذٚاخ فٙ ذحمٛك انرًُٛح انًحهٛح فٙ ظم يشكضٚح 

انرخطٛط ٔانرُفٛز 

 2تي ورزق هشام جاهعح سطيف / د

 الممخص

    يستكجب تحقيؽ التنمية المحمية ضركرة إدراؾ حاجات المجتمع انطبلقا مف القاعدة إلى القمة، كىك ما يفرض منح الجماعات المحمية ىامش استقبللية 
ما حققتو     الفقو اإلدارم بالجزائر ينظر إلى لكف . أكبر في تخطيط كتنفيذ مشاريع التنمية، باعتبارىا أقدر الييئات عمى فيـ احتياجات السكاف التنمكية

نمكذج التنمية المحمية المفركض مف القمة كما يسبٌبو مف تجاىؿ حقيقي حيث يعيب التنمية بشكؿ تشاؤمي، الجماعات المحمية كالسيما البمديات في مجاؿ 
.  لدكر البمدية كتبديد كتعطيؿ جيكد التنمية ككؿ

لتكجو السياسي كاإلدارم ذم الطابع المركزم التحكمي الذم يحكـ عبلقة السمطة المركزية ا    ككفؽ ىذا السياؽ نحاكؿ في ىذه المداخمة بحث آثار 
 عمى دور البمديات في تحقيق التنمية المحمية بالجزائر؟ تنفيذ  القرار وال اتخاذما ىي انعكاسات مركزية: شكالية بحث اإل مف خبلؿ،بالبمديات

 . الرقابة الكصائية التخطيط كالتنفيذ، التنمية المحمية الطابع المركزم التحكمي،البمدية، السمطة المركزية،: الكممات المفتاحية
Résumé 

    La concrétisation du développement local exige la connaissance de la réalité sociale et économique. Cela suppose 

la nécessité de promouvoir l’autonomie des communes dans le domaine de la planification et l’exécution de 

développement local, étant les plus aptes pour comprendre les bousions de leurs habitants. Mais La doctrine 

algérienne établit un diagnostic pessimiste sur le rôle des communes en matière de développement local et critique le 

modèle de développement initié par le sommet, qui estLa raison fondamentale de ce constat, véritable marginalisation 

du role des communes en matière de développement local, tant il est source de blocage et de gaspillage.             

    Selon ce contexte, cette intervention soulève les impacts du régime politique et administratif à caractère centrale et 

autoritaire qui domine la relation entre le pouvoir central et les communes, a travers la problématique 

suivante : quelles sont les réflexions de la centralisation de la décision et de l’exécution sur le role des communes 

dans le domaine de développement local en Algérie ? 

Mots clés :lacommune, le pouvoir central,le syndrome du centralisme autoritaire, le contrôlede la tutelle,la 

planification et l’exécution, le développement local. 

 مقدمة
 بالتنمية انطبلقا مف إدراؾ حاجاتيا مف  الحاجات االجتماعية كالنيكضأنجع األنظمة اإلدارية في تمبيةمف بيف حاليا البٌلمركزية     ييعد نظاـ 

 عمى منحننا فيـ احتياجات التنمية تستكجب مبدئيا االعتراؼ باستقبللية الجماعات المحمية عف  البٌلمركزمالقاعدة إلى القمة، لكف قدرة النظاـ
ال فإف نظاـ الجماعات المحمية سيتسبب في بيركقراطية أكثر كجمكد أعمى كتشكيو كبير تالسمطة المركزية في اتخاذ قرارا  التنمية كتنفيذىا، كا 

 كلعؿ أحسف مثاؿ لمتدليؿ عمى عدـ تحقيؽ الييئات المحمية لمياميا بشكؿ مقبكؿ، كتحكليا إلى أعباء إضافية عمى المكاطف كالدكلة لمتنمية،
.    معا ىك حاؿ البمدية الجزائرية كما تعانيو مف مشاكؿ كأكجو قصكر

 التنمية بشكؿ تشاؤمي، كلعؿ السبب الرئيسي لذلؾما حققتو في مجاؿ     كرغـ أىمية البمدية كدكرىا إال أف الفقو اإلدارم بالجزائر ينظر إلى 
إلى نمكذج التنمية المحمية المفركض مف القمة كما يسٌببو مف تجاىؿ حقيقي لدكر البمدية كتبديد ال يرجع فقط إلى البمدية نفسيا بؿ يتعداه ليعكد 

.  كتعطيؿ جيكد التنمية ككؿ
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    كنحاكؿ في ىذه المداخمة بحث اآلثار السمبية لمتكجو السياسي كاإلدارم ذم الطابع المركزم التحكمي الذم يحكـ عبلقة السمطة المركزية 
.   التنمية المحميةق لخدمةبالبمديات كالتي تظير معو فقط كامتداد جغرافي لمدكلة، دكف أم قيمة في استقبللية اتخاذ قرار تخطيط كتنفيذ

عمى دور البمديات في تحقيق التنمية تنفيذ  القرار وال اتخاذما ىي انعكاسات مركزية:     ككفؽ ىذا السياؽ تطرح ىذه المداخمة إشكالية
 المحمية بالجزائر؟ 

:     كنحاكؿ اإلجابة عف ىذه اإلشكالية مف خبلؿ بحث عناصر الخطة التالية

 ات في مجال التنمية المحمية   البمديضعف صالحيات/ أوال

لتنفيذ   اصطدام المركزية التنمية البمدية بمركزية ا/ ثانيا

 ات في مجال التنمية المحمية   البمديضعف صالحيات/ أوال
    يُّعد تدخؿ السمطة المركزية في دفع عجمة التنمية المحمية بالجزائر تمقائيا كمقبكال نظرا لطبيعة النظاـ السياسي كاإلدارم الجزائرم، الذم 

مف دكر الجماعات المحمية كيدعـ  مكركث مف العيد االستعمارم كاالشتراكي، كالذم يقمممقابؿ ذلؾ ؽ مركزمػػػؽ منطػػكؼذلؾ يفرض أف يتـ 
 1.ىيمنة السمطة المركزية كسمطات عدـ التركيز

 معاناة النموذج البمدي من أثار التوجو االستعماري واالشتراكي المركزي    / 1

لى غاية اليـك البمديةاني    تع  الفرنسي ككذا التكجو االشتراكي المطبؽ بعد اإلستقبلؿ، حيث االستعمارممارسات  مف أثار  الجزائرية كا 
 بسبب ضعؼ سمطاتو التقريرية ،سيطرت السمطة المركزية عمى تخطيط التنمية المحمية كتنفيذىا كحٌكلت دكر البمديات الستشارة بسيطة فقط

.   كخضكعو لمرقابة كالتكجيو

  عمى مستكل تنظيـ الجماعات المحمية اآلثار التحكمية االستعمارية/أ

إشكالية التنظيـ اإلدارم أثناء االستعمار محككمة ، حيث كانت بقيت اآلثار التحكمية االستعمارية تظير عمى نمكذج اإلدارة المحمية المستقمة
شراكيـ شكميا في تسيير شؤكف البمديات مف جية، مع الحيمكلة دكف تمكينيـ مف  بضركرة المكافقة بيف تحميؿ المسؤكليات اإلدارية لمجزائرييف كا 

 2.المساىمة الفعمية في المسؤكليات السياسية كصنع القرار مف جية أخرل

أعطى الميراث االستعمارم الحياة لردكد أفعاؿ كممارسات خاصة كعمـ عادات كمعكقات لكضع تنظيـ بمدم تحتـر فيو االستقبللية     كقد 
لى غاية اليـك بؿ إف الثقافة التي كرثيا النظاـ اإلدارم بببلدنا،المفترضة لمجماعات المحمية  أثرت حتى عمى النصكص  بعد اإلستقبلؿ كا 

 3.القانكنية المنظمة لمجماعات المحمية كتطبيقاتيا المرتبطة بيا

  جياتمتنفيذالتنميةالمقررةمركزيا  النظاـ االشتراكيالبمدياتفي/ ب

 ظؿات في البمدمدكراقتصر  ك4 تنظيـ اإلدارة المحمية بالجزائر،مسارؿ خمفية فكرية  الذم طبؽ بعد االستقبلؿٌشكؿ المنيج االشتراكي البيركقراطي
 5. عمى تنفيذ قرارات النظاـ السياسي عمى المستكل المحمي فقطالفمسفة االشتراكيةالنظاـ السياسي األحادم ك

                                                           
. 125.، ص2006 ،12،العدد مجمةالفكرالبرلماني،(دكرالمنتخبفيالتنمية )ماتمكالطيب،-1
 . 127.محيك أحمد، المرجع السابؽ، ص- 2

3- SENOUSSILaila,)La problématique du développement local en question(,AnnalesU.R.A.M.A,VTN, Université Constantine, 2001, p.73. 
4- ESSAID Taib, (L’administration locale algérienne : Les enjeux de la décentralisation), Revue algérienne, N°01, Algérie, 2005, p.73.  
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قد أدل المنظكر االشتراكي إلى تغير فمسفة اإلدارة المحمية ككؿ، ففي ظؿ دكلة متحكمة كمتدخمة كمخططة لـ تكف البمدية مؤسسة فٌعالة ك
جعؿ النيج االشتراكي الدكلة الفاعؿ الكحيد في التغيير االجتماعي  ك6.ككسيمة تسيير، بؿ كانت كسيمة لتنفيذ قرارات السمطة السياسية المركزية

 .  صبلحيات كمياـ اقتصادية باعتباره منفذا ليذه المياـ كليس مشاركا في تخطيطياات البمدمتطار منح ىذااإلفينمية، ككمصدر الت

،لكف مف بناء الطرؽ كالتجييزات المختمفةككقد قامت البمديات بدكر ال يمكف إىمالو في إشباع الحاجات االجتماعية، مثؿ المد بالغاز الطبيعي 
 جعؿ في المرتبة الثانية ، الذممنطؽ االىتماـ بالبمدية كجماعة محمية مستقمةليس مف تمبية الحاجيات االجتماعية كاالقتصادية كمنطمؽ 

 محرضة كأداة لتحقيؽ إرادة السمطة المركزية كتحقيؽ المشركع االشتراكي دكف ات البمدمتفاؾكبيذا 7. المكجو مركزيالحساب التدخؿ االقتصادم
 8.ىاالتصكرم كبناء التنمية مف القاعدةتفعيؿ حقيقي لدكر

اعتمدت الدكلة في مرحمة البناء كالتشييد االشتراكي عمى مركزية التخطيط كالمركزية التنفيذ في ظؿ غياب جياز تخطيطي عمى     كقد 
 فبل تكجد أم إشارة في المكاثيؽ كالقكانيف حكؿ التخطيط عمى مستكل البمدية، ألنو ببساطة ال تكجد المركزية في التخطيط عمى ،مستكل البمدية
 10. إلى جيات لتنفيذ المشاريع المقررة مركزياتالبمدياتبمكجب التخطيط المركزم تحكؿؼ9،مستكل البمدية

ال يشكؿ  ك، فمخطط التنمية المحمية ييدؼ إلى دعـ دكر السمطة المركزية المركزمىيمنت السمطة المركزية عمى البمدية مف خبلؿ التخطيط
كانت مخططات التنمية المحمية مجرد إطار اقتراح لؤلنشطة كالتجييزات كقد 11،دكر المجمس الشعبي البمدم في التخطيط سكل استشارة بسيطة
تحضير المخططات يخضع لمكصاية المباشرة لمديريات الكالية كمكاتب ،كما كاف التي تشرؼ عمييا البمدية لبلستفادة مف برامج التجييز المحمي

 12. ألف البمدية ليس بيا مصالح قادرة عمى ذلؾ مما يستكجب إشراؼ الكصاية عمى تنفيذىا ليذه المخططات،الدراسات الكطنية

 بشكؿ سطحي تحضير المخططات البمدية لمتنمية كالمخططات القطاعية البلمركزية مجالسيا بضركرة  كاالكتفاء بتبميغالبمديات    إف تيميش 
، جعؿ معظـ اختيارات التنمية المحمية تعبر عف االستجابة لمتطمبات كمالية، فتصرؼ نفقات كبيرة لترميـ األرصفة كالمكاتب أك شراء كشكمي

 كما أف إنجازات الدكلة كما حققتو مف تغيير اجتماعي 13.السيارات، بينما يتـ إغفاؿ تزكيد السكاف بالماء الصالح لمشرب، الكيرباء كالطرقات
كميني لفئة عريضة مف المكاطنيف بفضؿ مجانية التعميـ كالعبلج كالرعاية كاف مقركنا باستغبلؿ ىذه االنجازات لمزيد مف األحادية في الحكـ 

 14. مف المبادرةالجماعات المحميةكحرماف 

 ييارقابة علوسيع صالحياتالبمدياتكجية لعدم التركيزمع إبقاء الت/ 2

                                                                                                                                                                                                                  
 .48.، ص1988، مذكرة ماجستير، معيد العمـك السياسية كالعبلقات الدكلية، جامعة الجزائر، ، اإلدارة المحمية في النظرية كالممارسة سرير رابح عبد اهلل-5

6- ESSAID Taib, Op.Cit, p.97. 
7- ESSAID Taib, )La figure de l’administré dans le discours administratif(, Revue Idara, N°2,1992, p.7. 
8- ESSAID Taib, L’administration locale …, Op.Cit, p.94. 

 .105-104. ص،1990 جامعة الجزائر،  كمية الحقكؽ،، مذكرة ماجستير،عممية التخطيط اإلدارم كتطبيقاتيا في الجزائرطراد أحمد، - 9
، مطبعة جامعة عيف شمس، مجمة العموم القانونية واالقتصادية، (أىـ المشكبلت التي تكاجو البمديات في العالـ العربي كالحمكؿ المناسبة ليا)الطماكم سميماف محمد سميماف، - 10

 .605-604.، ص1970مصر،
11- MOUSSAZahia, )La Collectivité locale et le plan: Un domaine régenté par le pouvoir central(, U.R.A.M.A, Université Constantine, Vol 3, 

1999, pp.53-56.  

 .59-58.، ص2004، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة سطيؼ، البلمركزية كالديمقراطية مف خبلؿ البمدية في الجزائرعكابد شيرزاد، -12
 .121-120.ماتمك الطيب، المرجع السابؽ، ص- 13
 بعنوان لمحكم الرشيد 2007-04-9 و8وأوراق عمل الممتقى الدولي المنعقد في ، بحكث (الضماف لتربية الحكـ"المجتمع المدني كالمشاركة الشعبية )بكصنكبرة عبد اهلل، - 14

ستراتيجيات التغيير في العالم النامي  .144.، ص2007، كمية عمـ االجتماع، جامعة سطيؼ، الجزائر،1، جوا 
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ضعيفة الصبلحيات، حيث البمدية أبقت السمطة المركزية  إالأف ليبرالي تعدديك نظاـرغـ تحكؿ النظاـ السياسي كاالقتصادم في الجزائر إلى
فرز نظاـ غير أنو أ16 نسبيا،مشاريع التنمية المحميةالبمديات في مجاؿ مبادرة 10-11ككذا قانكف البمدية الحالي 08،15-90كسع قانكف البمدية 

 .بمدم تتفكؽ فيو المركزية كعدـ التركيز عمى البلمركزية

إفراز نظاـ بمدم تتفكؽ فيو المركزية كعدـ التركيز عمى البلمركزية / أ

نشاء المنشآت القاعدية كقد منح قانكف البمدية 17.    تتمحكر مجمؿ المياـ البمدية في ظؿ الدكلة الميبرالية حكؿ التكفؿ بمياـ المرفؽ العاـ كا 
 .لمجمس الشعبي البمدم ككؿ كالتي تمارس مف خبلؿ مداكالتوؿصبلحيات مختمفة  11-10

المجمس الشعبي البمدم  ؼ،10-11مف قانكف البمدية  124  إلى103    تقـك البمدية بالعديد مف المياـ كفؽ ما ىك منصكص عميو بالمكاد مف
 بشرط عدـ االعتداء عمى اختصاص ىيئة أخرل أك المساس بحرية المنافسة ،يمكنو إنشاء أم مرفؽ عاـ لتمبية حاجات المصمحة العامة

دعـ كمساعدة الفئات المحركمة، إنجاز مؤسسات التعميـ األساسي، النقؿ المدرسي كتشجيعو، مراكز الصحة ،كلممجمس كذلؾ أنشطة كالصناعة
 .  كغيرىاكقاعات العبلج، مساعدات ىياكؿ الشبيبة كالثقافة كالرياضة

 ممارسة البمدية 10-11 كقد حصر القانكف، كؿ ما ييـ الشؤكف المحمية إال ما أخرج بنص كأىميا البمديةيطاؿ اختصاص الجماعات المحميةك
 فيطاؿ اختصاص الجماعات 18. مع ترؾ التحديد الدقيؽ لبلختصاصات لمقكانيف الخاصة كالتنظيـ،صبلحياتيا في مجاؿ اختصاصاتيا فقطؿ

ممارسة البمدية لصبلحياتيا في مجاؿ  10-11 مف قانكف البمدية03 كقد كرست المادة ،المحمية كؿ ما ييـ الشؤكف المحمية إال ما أخرج بنص
حيث ما عدا بعض المياديف التي . كما منح المشرع لمجماعات المحمية حرية التدخؿ كممارسة الصبلحيات المعترؼ ليـ بيا. اختصاصاتيا

مكانياتيا كال سمطاف لمكصاية عمييا في  أكجب فييا إجبارية التدخؿ، تتمتع البمدية بحرية كاممة في التدخؿ كفي اختيار كقتو، حسب قدراتيا كا 
 19.ىذه المسألة

    غير أف المشرع كفؽ ىذه الطريقة يككف قد اعتمد في تحديد اختصاصات المجمس الشعبي البمدم األسمكب الفرنسي، فكضع اإلطار العاـ 
 لكف ىذا يعد خرقا لبلمركزية، فيبلحظ 20.كترؾ التحديد الدقيؽ لبلختصاصات بمكجب التنظيـ مف خبلؿ المراسيـ، القرارات التنظيمية كالكزارية
 كيبدك أف ىذا التضخـ مقصكد لحصر ،أف ىناؾ تضخـ لمنصكص التنظيمية مما يضر بالنصكص التشريعية التي عادت ما تحرؼ بالتنظيـ

 مما  كزيادة سمطاتو كممثؿ لمدكلة، تـ تقميص سمطات المنتخب البمدم باعتباره ممثبل لمبمديةسياؽىذا اؿكفؽ ك21.البمدية في يد السمطة المركزية
. يعني إفراز نظاـ بمدم تتفكؽ فيو المركزية كعدـ التركيز عمى البلمركزية

 إضعافدكرالبمدياتمنخبللرقابةالتصديؽ عمى أعماليا  / ب
                                                           

، كالمعدؿ 1990 أفريؿ 11 المؤرخةفي 15الجريدة الرسميةلمجميوريةالجزائريةالديموقراطيةالشعبية، العدد رقم  المتعمؽ بالبمدية، 1990 أفريؿ 07 المؤرخ في 08-90القانكف -15
 19، المؤرخةفي 50الجريدة الرسميةلمجميوريةالجزائريةالديموقراطيةالشعبية، العدد رقمالمتعمقبالبمدية، 08-90 المتممممقانكنرقـ 2005 جكيمية 18 المؤرخفي 03-05 كالمتممباألمررقـ

 .2005جكيمية 
 .2011 جكاف 03، المؤرخةفي37الجريدة الرسميةلمجميوريةالجزائريةالديموقراطيةالشعبية، العدد رقم المتعمؽ بالبمدية،  2011 جكيمية 22 المؤرخفي 10-11القانكف -16
17- ESSAID Taib, L’administration locale …,Op.Cit, p.77. 
 .209-208.ص، 2006 دكلة، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، ق، رسالة دكتكرا، الكظيفة العمكمية كآفاقيا في الجزائر في ظؿ العكلمةمقدـ السعيد- 18
 .10.، ص22،2001، العدد مجمة اإلدارة، ( لقانكني البمدية كالكالية؟1999أم استقبللية لمجماعات المحمية الجزائرية في ظؿ مشركع جكاف)بف طيفكر نصر الديف، - 19
 .84.، ص2004، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ، قانون اإلدارة المحمية الجزائريةبعمي محمد الصغير- 20
 .52.بكطبيؽ فاتح، المرجع السابؽ، ص- 21
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مضيقة عف طريؽ اشتراط التصػديؽ عمى مداكالت المجمس الشعبي 10-11قانكف البمديةحتى في المجمس الشعبي البمدم  مبادرة     بقيت
تعتبر مداكالت المجمس الشعبي البمدم قابمة لمنفاذ دكف حاجة إلى مكافقة السمطة الكصائية بمجرد مركر ، حيث البمدم حتى تككف قابمة لمتنفيذ

 أما االستثناء الكارد عمى ىذه القاعدة، فيك حاجة بعض القرارات البمدية إلى التصديؽ 22 يـك مف إيداعيا دار الكالية كقاعدة عامة،21مدة 
الميزانيات " كىي 57عمييا لتككف قابمة لمتنفيذ كىي القرارات التي تتخذ بعد المداكلة كالتي تتناكؿ مكضكع مف المكضكعات المحددة في المادة 

 ".والحسابات، قبول اليبات والوصايا األجنبية، اتفاقيات التوأمة والتنازل عن األمالك العقارية البمدية

 يكما 30    كتعتبر المداكالت التي يشترط فييا التصديؽ البلحؽ مصادقا عمييا ضمنيا عندما تيرفع إلى الكالي كال يصدر قراره بشأنيا خبلؿ 
 كىذه المدد التي منحيا المشرع لسمطة الكصاية تمكف البمدية مف تنفيذ أعماليا بمجرد مركرىا دكف اشتراط 23.مف تاريخ إيداعيا دار الكالية

صدكر رد صريح مف جية الكصاية، حرصا مف المشرع لعدـ عرقمة السير الحسف لمبمدية، عندما تتخذ جية الكصاية مكقفا سمبيا مف المصادقة 
. عمى أعماليا، كتعرؼ ىذه التقنية بالمصادقة الضمنية

    غير أف المسؤكليف البمدييف ال يقكمكف بتنفيذ المداكالت إال بعد المصادقة الصريحة لمسمطة الكصائية، مما يجعؿ التأشيرة عمى المداكالت 
 24.تمثؿ شرطا الزما كبشكؿ دائـ، بسبب خكؼ المنتخبيف البمدييف مف ممارسة صبلحياتيـ رغـ اعتراؼ القانكف ليـ بيا أك جيميـ بيا أصبل

كبسبب ذلؾ ىيمف الكالي أك رئيس الدائرة عمى الحياة اإلدارية كالسياسية لممجمس الشعبي، كغالبا ما تتجاكز سمطة رئيس الدائرة أك الكالي حدكد 
 كعادة ما يأمر 25.القانكف، حيث يتكجيكف إلى رئيس المجمس الشعبي البمدم كاألمناء العامكف مباشرة بالتحفيػز أك التحريض لمقياـ بعمؿ ما

الكالي رئيس المجمس الشعبي البمدم بأكامر كتعميمات شفاىية عف طريؽ الياتؼ، بدال مف الكثائؽ المكتكبة الرسمية التي تحفظ في األرشيؼ 
 26.كتشكؿ دليبل ماديا في تحديد المسؤكليات

    أعطى قانكف البمدية الحؽ لممنتخب البمدم في مباشرة طعف قضائي لمخاصمة قرار رفض المصادقة عمى المداكالت البمدية، لكف االجتياد 
كبالمقابؿ حـر المشرع البمدية مف ضماف أكيد مف ضمانات عدـ تعسؼ السمطة المركزية . القضائي لـ يسجؿ استعماؿ ىذا األسمكب إال نادرا

كبيذا فإف ىذه األخيرة يمكنيا . في رفض المصادقة عمى مداكالتيا، كذلؾ بعدـ إلزامو لجية الكصاية بتسبيب قراراتيا القاضية برفض المصادقة
أف ترفض التصديؽ كتسكت دكف تسبيب، مما قد يفتح مجاال لمتعسؼ كالتكجيو كالحسابات الشخصية بيف رئيس الدائرة أك الكالي كالمنتخبيف 

 27.المحمييف كيدخؿ رقابة المبلئمة ضمف تقنية التصديؽ
    أخذ المشرع الجزائرم تقنية التصديؽ عمى أعماؿ المجالس الشعبية البمدية بكؿ جمكده مف المشرع الفرنسي كذلؾ مف خبلؿ تبنيو لقكانيف 

 حيث كانت الرقابة عمى البمدية الفرنسية تتـ مف جانب المحافظ أك مساعديو أك ،1982الجماعات المحمية التي كانت سارية المفعكؿ قبؿ سنة 
 مارس 21أما بعد صدكر قانكف. المجمس العاـ كالمجنة الدائمة كذلؾ بالنسبة لمقرارات ذات الطبيعة اليامة كخاصة المتعمقة بالنكاحي المالية

 فقد تغير الكضع حيث أعطى ىذا األخير حرية أكبر لمجماعات المحمية، تمثمت المتعمؽ بحقكؽ كحريات الجيات كالمقاطعات كالبمديات،1982
 28.مظاىر ىذه الحرية في إلغاء الكصاية اإلدارية كاالستعاضة عنيا برقابة قضائية

                                                           
 .    10-11 مف القانكف 55حسب المادة - 22
 .10-11 مف قانكف البمدية 58المادة حسب نص - 23
 . 119.، ص2006، دار اليدل، الجزائر، والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائريعشي عبلء الديف، -24
 .  655.، ص1998، 03، العدد المجمة الجزائرية لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية، (المدينة الكبيرة في البمدية: التنظيـ البلمركزم لممدينة الكبيرة)جبار عبد المجيد، - 25
 بعنوان لمحكم الرشيد واستراتيجيات 2007، 9/04-8بحوث وأوراق عمل الممتقى الدولي المنعقد في ، (الحكـ الراشد متطمباتو كعكائقو في ضكء التجربة الجزائرية)مرضي مصطفى، - 26

. 230.، ص2007، كمية عمـ االجتماع، جامعة سطيؼ، الجزائر،2، جالتغيير في العالم النامي
27-ESSAID Taib, )La Démocratie à L'épreuve de la décentralisation: l'exemple de la commune en Algérie( , RevueIdara, VN1, Algérie, 1991, 

p.68. 
 .203.، ص1986 ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، أسس اإلدارة المحمية،شييكب مسعكد، - 28
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    لـ يتبنى المشرع بببلدنا عند إصداره لقانكف البمدية تكجو المشرع الفرنسي رغـ ما كرسو ىذا األخير لمجماعات المحمية مف ضمانات 
فبمكجب . كرغـ صدكره الحقا عمى التعديبلت الفرنسية، التي تطكرت بعد ذلؾ كثيرا كمنحت استقبللية حقيقية لمجماعات المحمية. االستقبللية
 حيث قمصت مدة تحكيؿ القرارات الفردية كالمشكمة 29 أدخمت تعديبلت عمى نمط الرقابة الممارس عمى البمدية الفرنسية،809-2004القانكف 

يـك مف يـك إمضائيا،كيمكف تحكيؿ األعماؿ المفركض إرساليا إلى ممثؿ الدكلة  15لحقكؽ في مياديف الكظيفة العامة اإلقميمية كالتعمير إلى 
 30.قبؿ تنفيذىا عف طريؽ الكسائؿ االلكتركنية

لتنفيذ   اصطدام المركزية التنمية البمدية بمركزية ا/ ثانيا
تعمؿ     تكاجو الصبلحيات الممنكحة لمبمديات في اتخاذ بعض قرارات التنمية كعمى ضعفيا كمحدكديتيا مشاكؿ في تنفيذ ىذه القرارات، حيث 

 كتكجيييا مف خبلؿ مضاعفة األشكاؿ كاإلجراءات المعرقمة، عف طريؽ المكائح كفرض اتالسمطات المركزية عمى تضيؽ مجاؿ مبادرة البمدم
 وبهذا 31.أنماط مختمفة مف المقاييس التقنية التي يستكجب تطبيقيا، امتبلؾ البمدية لمصالح تقنية مجيزة كىي ما تفتقر إليو البمديات حاليا

تصطدـ مبادرات المجمس الشعبي البمدم بمشاريع التنمية المحمية عادة، بضركرة احتراـ رأم المصالح التقنية المركزية كغير الممركزة كرقابة 
 .ذات طابع مالي كمحاسبي

 المقاييس التقنية كالمكاصفات ذات الطابع المركزم  / أ

 كىي مجمكعة مف ،    تفرض اإلدارة المركزية عمى بعض المشركعات مجمكعة مف المكاصفات كاإلجراءات، تعرؼ في الفقو بالمقاييس التقنية
يحتاج تنفيذ القرارات البمدية في كثيرا مف األحياف إلى  ؼL’acte type"،32"اإلجراءات كاألشكاؿ الكاجبة اإلتباع إلتماـ تنفيذ المشاريع المسجمة 

 33.تدخؿ اإلدارة المركزية، فمثبل نحتاج لتنفيذ قرار معيف اتخاذ قرار مركزم بنزع ممكية عقار
 1982 فقد مكرست الرقابة التقنية عمى المجمكعات المحمية الفرنسية قبؿ سنة ،القكانيف الفرنسية القديمة كالحديثةتالمقاييس التقنية في كقد كجد

 كاحتراـ إجراءات ،فيما يخص المبلئمة كبطريقة سابقة مف خبلؿ مجمكعة المقاييس التقنية البلزمة اإلتباع قبؿ اتخاذ أم قرار في ميداف معيف
 تمت مراجعة شاممة ليذا النكع مف 1982 غير أنو كبعد صدكر قكانيف ،معينة مفركضة مف جية الكصاية عف طريؽ التنظيمات كالمنشكرات

.  الرقابة
    كبالرغـ مف أف ىذه الحركة مف القكانيف التي صدرت استجابة لبلتجاه المؤيد الستقبلؿ الجماعات المحمية عف السمطة المركزية، لـ تمغي 
الرقابة التقنية التي تتميز بالتكجيو، إال أنيا خففتيا إلى درجة محسكسة جدا، مف خبلؿ حركتيف فأعيد تعريؼ القكاعد التقنية اإلجبارية ثـ تـ 

كما نص عمى عدـ . تشكيؿ لجنة لتخفيؼ المقاييس كاإلجراءات التقنية 91 ك90كال سيما في المادتيف  213-82 فقد صدر قانكف34.تخفيضيا
كما أكجب . جكاز فرض السمطة المركزية عمى المجمكعات المحمية ألٌم إجراءات، إال إذا صدرت تطبيقا لقانكف أك مرسـك صدر تطبيقا لقانكف

إصدار قانكف يجمع ىذه اإلجراءات كالشركط في تقنيف كاحد، كمنع أف ترفؽ القركض كالمساعدات المقدمة لممجمكعات المحمية مف قبؿ 
 35.السمطة المركزية، بشركط تتعارض مع ىذه المبادئ

                                                           
29- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, Journal officiel de laRépublique française n°190 du 17 

août 2004. 
 .809-2004 مف القانكف الفرنسي 139- 138 تيفحسب نص الماد- 30

31-ESSAID Taib, )La Démocratie à L'épreuve..., Op.Cit, p.68. 

 .202.شييكب مسعكد،المرجع السابؽ، ص- 32
 .77.، ص1975، دار الفكر العربي، ، الوجيز في القانون اإلداريالطماكم سميماف محمد سميماف- 33

34- GOHIN Olivier, Institutions Administratives, L.G.D.J, 2 édition, 1995, p.57. 

 .204.شييكب مسعكد، المرجع السابؽ، ص- 35
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كيحـر السمطة المركزية .     جاء القانكف السابؽ الذكر ليحمي الييئات البلمركزية مف تدخؿ السمطة المركزية عمى مستكل تنفيذ القرار المحمي
.  مف إصدار منشكرات أك قرارات تتضمف مقاييس تقنية مفركضة عمى السمطات المحمية

 حيث ترؾ لمسمطة المركزية ، أخذ النمكذج الفرنسي المتعمؽ بتنظيـ البمدية بدكف تعديبلتو بخصكص الرقابة التقنية الجزائرممشرعاؿ    لكف 
جراءاتو كحتى كسائمو عمى ،فرض ىذه المقاييس بمقتضى تنظيمات فقط  مما يؤدم عادة إلى اصطداـ المركزية القرار المحمي بمركزية التنفيذ كا 

.      مستكل البمدية
تخضع معظـ البمديات مف أجؿ تحقيؽ مشاريع التجييز لمصالح الدكلة لعدـ التركيز في شكؿ رخص مسبقة كتأشيرات المطابقة التقنية ك

 ال PSD أك البرنامج القطاعي لمتنمية PCD فالمشاريع المنجزة بالبمدية كالممكلة مف قبؿ الدكلة كبرنامج التنمية البمدية ،لؤلعماؿ المنجزة
 . بؿ ترجع إلى الكالي كالمديريات التقنية كمديرية التخطيط كتييئة اإلقميـ،تخضع عمميا لخيارات المجمس الشعبي البمدم

قد أدل افتقار البمديات ليذه المصالح إلى فتح المجاؿ أماـ التدخؿ الحتمي لؤلجيزة المركزية لمنيكض بالتنمية، مما رتب تبعية البمديات ك
 يتعين عمى المصالح التقنية لمدولة تقديم مساىمتيا لمبمدية وفق الشروط :"10-11 مف قانكف البمدية 105 كتنص المادة 36.لمصالح الدكلة

. "المحددة عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بيا
 حيث ال يمكف ،    كتأخذ الرقابة التقنية التي تخضع ليا البمدية أشكاال أخرل، فالدائرة تقدـ مصالحيا فيما يتعمؽ بتسيير المشاريع البمدية

 37. كفي ظؿ ىذا الكضع ال يتمتع المنتخب البمدم بأم سمطة عمى مستكل التنفيذ،لمبمدية شؽ طريؽ صغير ما لـ تستأنس بيذه المصالح

 الرقابة المالية كالمحاسبية / ب

 ، الخطأ المالي كىي ذات طابع إلزامي المجمس الشعبي البمدمتجنيبرئيسإلى  الرقابة المالية عمى عمؿ البمدية كىي رقابة كقائية سابقة تيدؼ
 38.لكف لرئيس المجمس الشعبي البمدم في بعض الحاالت استعماؿ سمطة التسخير لمتخمص منيا

تظير رقابة المحاسب البمدم الذم يمارس مياـ قابض الضرائب السائمة عمى مستكل البمدية، مف خبلؿ إعطاء التأشيرة المسبقة حكؿ كؿ ك
الكثائؽ ذات الطابع المالي كالمنجزة مف طرؼ رئيس البمدية، خاصة المتعمقة بمصاريؼ التسيير كالتجييز المسجمة في الميزانية أك المتعمقة 

.  بالدفع في مشاريع مخطط التنمية البمدية
كعميو أف يتأكد مف . كيقـك القابض البمدم بدكر المحاسب كىك مكمؼ ببذؿ العناية لتحصيؿ اإليرادات كاليبات كالكصايا ككؿ المكارد األخرل
 كالتأكد كذلؾ مف ،صفة اآلمر بالصرؼ كالتنفيذ القانكني لمنفقة ككجكد االعتماد المالي كمطابقة العممية لمقكانيف كالتنظيمات سارية المفعكؿ

يجازاتيـ المفركضة عمى إنجاز المشاريع ككضعيتيا، لمتأكد مف أف أشغاؿ المقاكليف تسير كفؽ المقاييس التقنية المتفؽ  كثائؽ المصالح التقنية كا 
كلممحاسب رفض أك تعميؽ دفع نفقة مأمكر . عمييا، بعدما تككف ىذه األشغاؿ قد حصمت عمى المكافقة المركزية في إطار المخطط االقتصادم

السمطة خاصة كأف 40،مما يؤدم إلى تعطيؿ الكثير مف مشاريع التنمية المحمية بالبمدية39المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية، 21-90بيا حسب قانكف 
.   المتعمقة بالماليةالمركزية تممي السمككات لممستكيات الدنيا مف خبلؿ المنشكرات، األكامر كالتعميمات مف خبلؿ مختمؼ المصالح

                                                           
 .المرجع نفسو- 36
 .656.، صالمرجع السابؽجبار عبد المجيد، - 37
 الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد رقم المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية، 1990 أغشت 15المؤرخ في  21-90قانكف مف اؿ48-47 نص المادتيف حسب- 38

 .1990 أكت 15 المؤرخة في 35
كبسبب ذلؾ ال يستطيع المنتخبيف المحمييف استعماؿ تقنية التصديؽ الضمني،فقابضي البمديات يشترطكف كجكد تأشيرة الكصاية قبؿ أم صرؼ لؤلمكاؿ، فيـ يعارضكف في الكاقع كؿ - 39

صرؼ في حالة ككف المداكلة محؿ التنفيذ غير مؤشر عمييا مف طرؼ السمطة الكصائية باإليجاب تطبيقا لمقكانيف الساريػة المفعكؿ كالمتعمقة بالمالية، مما يدؿ عمى عدـ كجكد تنسيؽ بيف 
:                         كزارة الداخمية كالجماعات المحمية ككزارة المالية،أنظر

- MOUSSA Zahia, l’évolution de la décentralisation territoriale en Algérie, thèse de doctorat d’état, Aix Marseille 3,1995.p.412. 
 .155.ص.2003، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، دكر كصبلحيات رئيس المجمس الشعبي البمدم في القانكف الجزائرمبمعباس بمعباس، - 40
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خاتمة  
 كتدعيـ ىيمنة السمطة المركزية عمى البمديات كبقيت السمطة المركزية حذرة جدا مف كؿ ما ىك محمي تحت مبدأ ات    تـ تقزيـ دكر البمدم

 الديمقراطي الذم يحيط المناخ غير ىك ةعاني منيا البمدمتالمصدر الرئيسي لكؿ الصعكبات التي     ؼ41.كحدة الدكلة كالتكازف الجيكم
بمديات، كالذم ال يزاؿ يعاني مف أثار التنظيـ االستعمارم كالنظاـ االشتراكي كرغبة السمطة المركزية دائما في االحتفاظ بسمطة ممركزة باؿ

خضاعيا  عمى مستكل تخطيط التنمية  البمدياتتيميش دكركقكية،ك .  كاعتبارىا حمقة بسيطة مف حمقات اإلدارة المركزية،إلى رقابة مبلئمةكا 

                                                           
41- ESSAID Taib, L’administration locale …, Op.Cit, p.73.  
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دساعح لٛاعٛح نًظادس ذًٕٚم انًششٔػاخ االعرثًاسٚح انؼًٕيٛح فٙ 

 .2014- 1990: انجضائش خالل انفرشج
ْاسٌٔ انؼشٙ . د

فاٚضج تٕساط . د

كهٛح انؼهٕو االلرظادٚح ٔانرجاسٚح ٔػهٕو انرغٛٛش 

 1-جايؼح تاذُح 

: ممخص

تهدف الدراسة الى محاولة تطبٌق نمذجة قٌاسٌة للعالقة االقتصادٌة بٌن المشروعات االستثمارٌة العمومٌة ومصادر تموٌلها على مستوى 

وذلك من أجل تحدٌد المتغٌرات االقتصادٌةالكلٌة التً تفسراالستثمار العمومً فً . 2014-1990: االقتصاد الكلً فً الجزائر خالل الفترة

الجزائر خالل الفترة المذكورة اعاله هذا من جهة، وتقٌٌم مدى قدرة وفعالٌة سٌاسات الدولة لتشجٌع وتفعٌل االستثمار العمومً عن طرٌق 

زٌادة معدالت االستثمار لرفع الطاقة االنتاجٌة، : تعبئة أكبر قدر ممكن من مصادر التموٌل على المستوى الكلً من جهة أخرى، وذلك بهدف

وزٌادة الفائض االقتصادي الفعلً المستخدم فً التنمٌة، لخلق مناصب شغل تساهم فٌالقضاء على البطالة، وهذا ما سٌإدي الى رفع مستوى 

الدخل الحقٌقً، الذي سٌنعكس اٌجابا على مستوى المعٌشة والمستوى االستهالكً لألفراد، بالتالً رفع قوتهم الشرائٌة، ومستوى االدخار 

. الخ...الحقٌقً

 . المشروعات االستثمارٌة، مصادر التموٌل، النمذجة القٌاسٌة:الكممات المفتاحية

Abstract: 

  This study tries to apply a standard modeling of the economic relationship between public investment projects and its 

sources of funding at the macroeconomic level in Algeria during the period: 1990-2014. In order to determine the 

macro-economic variables that explain the public investment in Algeria during the period mentioned above on the one 

hand, and to assess the capacity and effectiveness of state policies to encourage and activate the public investment by 

mobilizing the greatest amount possible of funding sources at the macro level on the other hand, with the aim of: 

increasing investment rates to raise production capacity, and increasing the actual economic surplus used in the 

development, to create jobs that would contribute to the eradication of unemployment, and this in turn, would result in 

an increase of real income levels, which will reflect positively on the standard of living levels, as well as the 

individuals consumption levels, thereby raising their purchasing power, and the level of real savings. ..etc. 

Key words:investment projects, funding sources, standardmodeling. 

 

 :مقدمة

   ٌعتبر التموٌل الركٌزة األساسٌة التً ٌعتمد علٌها المشروع فً توفٌر مستلزماته اإلنتاجٌة، وتسدٌد جمٌع نفقاته، من هنا تبرز أهمٌته 

فإمداد المشروع باألموال الالزمة إلنشائه أو توسٌعه ٌعتبر من أعقد المشكالت . الوظٌفٌة التموٌلٌة وأثرها على عمل المشروع االستثماري

التً تواجه التنمٌة االقتصادٌة، وأن الكٌفٌة أو الطرٌقة التً سٌحصل بها المشروع على ما ٌحتاجه من أموال للقٌام بنشاطه هً أول ما ٌفكر 

. فٌه كل مسٌر وبقدر ما ٌكون المشروع كبٌر ٌكون التموٌل أٌضا كبٌرا

   إذا كان التموٌل مشكلة تواجه الدول المتقدمة والنامٌة بدرجات متفاوتة، إال أن هذه الدول تعانً من حدة هذه المشكلة، ففً الوقت الذي 
، إضافة إلى معاناتها من ضآلة (*)تتطلع فٌه هذه الدول إلى التنمٌة االقتصادٌة فً شتى المجاالت، نجد أن إمكاناتها تقتصر على التموٌل الذاتً

فً حجم المدخرات، نظرا النخفاض مستوى الدخل، بالتالً نجد أن حجم المدخرات الوطنٌة غٌر قادرة على تموٌل معدل االستثمار بقدر 
. ٌضمن تحقٌق معدالت مقبولة للتنمٌة

   فهناك من ٌرى أن التموٌل لٌس إال وسٌلة لتعبئة الموارد الحقٌقٌة القائمة، وهناك من ٌعرف التموٌل بؤنه اإلمداد باألموال الالزمة فً 
( 1).توفٌر المبالغ النقدٌة الالزمة لدفع وتطوٌر مشروع خاص أو عام: أوقات الحاجة إلٌها، ونجد كذلك من ٌعرفه بؤنه
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بصفة عامة ٌتمثل التموٌل فٌكافة األعمال التنفٌذٌة التً ٌترتب علٌها الحصول على النقدٌة واستثمارها فً عملٌات مختلفة تساعد على تعظٌم 
القٌمة النقدٌة المتوقع الحصول علٌها مستقبال، فً ضوء النقدٌة المتاحة حالٌا لالستثمار والعائد المتوقع تحقٌقه، والمخاطر المرتبطة به، 

 (2).واتجاهات السوق المالٌة

تعتبر مرحلة التسعٌنات التً مر بها االقتصاد الجزائري من أدق مراحل التحول فً تارٌخ الفكر االقتصادي الحدٌث، فقد بدا واضحا االتجاه 
نحو االنفتاح وتحرٌر التجارة الخارجٌة، فً إطار برنامج لعالج المشاكل األساسٌة التً ٌعانً منها االقتصاد والتً تعد بمثابة قٌد على نموه، 
فمن اختالل فً التوازن الخارجً فً صورة عجز مزمن فً مٌزان المدفوعات، مع مدٌونٌة كبٌرة إلى أدت استٌعاب نسبة كبٌرة من عوائد 

الصادرات لمقابلة أعباء خدمات الدٌن الخارجً، إلى اختالل فً التوازن الداخلً الذي انعكس فً صورة ارتفاع فً معدل التضخم 
المصاحب لعجز فً المٌزانٌة العامة للدولة، الذي تزامن مع معدل مرتفع للبطالة، وكل ذلك فً إطار سٌطرة القطاع العمومً على القسط 

 .األكبر من النشاط االقتصادي

التعلق بالنقد والقرض حجر الزاوٌة لإلصالحات االقتصادٌة والمالٌة بهدف تعبئة المدخرات لتموٌل ( 10-90 )كما ٌعتبر القانون

على تعبئة المدخرات وتموٌل المشروعات االستثمارٌة تبقى محدودة،  (البنوك)المشروعات االستثمارٌة، حٌث نجد أن قدرة النظام المصرفً 
كما أن التموٌل المقدم للمشروعات االستثمارٌة كان ٌعتمد على الجباٌة البترولٌة واالصدار النقدي والدٌون الخارجٌة، مما ساهم فً إبراز 

. اختالالت نقدٌة داخلٌة وخارجٌة أثرت على االستقرار االقتصادي والنقدي

وبالنظر إلى االمكانٌات المالٌة المتاحة الناتجة عن ارتفاع اسعار البترول وتحسن التوازنات االقتصادٌة الكلٌة، ، 2000 غٌر أنه مع بداٌة سنة

من تسدٌد للمدٌونٌة الخارجٌة وانخفاض لمعدل التضخم نتٌجة السٌاسات المالٌة والنقدٌة التً فرضها صندوق النقد الدولً على البنك 
هذا من جهة، وفشل السٌاسات المتبعة سابقا فً تحقٌق األهداف المرجوة منها من جهة أخرى، . الخ...المركزي، كذلك انخفاض لمعدل البطالة

 .كوسٌلة إلعادة بعث التنمٌة تجسدت فً براج لدعم التنمٌة االقتصادٌة (توزٌع الرٌع)اختارت السلطات العمومٌة سٌاسة االنفاق العمومً 
تندرج هذه المشارٌع االستثمارٌة الضخمة الممولة من المٌزانٌة العامة للدولة والمنفذة استنادا لحكام قانون المالٌة، فً إطار سٌاسة منتهجة من 

قبل أعلى السلطات، تهدف إلى التخفٌض من آثار األزمة االقتصادٌة واألمنٌة التً عرفتها البالد من جهة، السعً إلى دفع عجلة التنمٌة 
كبرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي والبرنامج التكمٌلً لدعم النمو وبرنامج دعم النمو )وانعاش النشاط االقتصادي من جهة أخرى 

. (االقتصادي

: بناًء على ما سبق تمثلت إشكالٌة البحث فً محاولة االجابة على التساإل الرئٌسً التالً

 ؟2014-1990 :المفسرة لالستثمار العمومي في الجزائر خالل الفترة (على مستوى االقتصاد الكلي)ماهي أهم مصادر التمويل 
: تعيين النموذج وتقدير معلماته: أوال

سوف تتم فً هذا الجزء من الفصل التطبٌقً محاولة بناء نموذج اقتصادي قٌاسً لمصادر تموٌل االستثمار العمومً فً الجزائر 

التً تإثر على االستثمار العمومً فً الجزائر خالل نفس الفترة،  (المإشرات)، من أجل معرفة أهم المتغٌرات 2011-1990 :خالل الفترة

 . وهذا باالعتماد على تقنٌات القٌاس االقتصادي المتعارف علٌها
I- تعيين النموذج: 

 (*).لتعٌٌن النموذج ال بد من تحدٌد متغٌرات النموذج وشكله الرٌاضً والتوقعات القبلٌة
 :تحديد متغيرات النموذج -1

ولعل أهم المصادر هً النظرٌة االقتصادٌة والمعلومات المتاحة من دراسات قٌاسٌة سابقة فً نفس . لصٌاغة النموذج البد من تحدٌد متغٌراته
المجال ونظرا للصعوبة التً تواجه الباحث فً تحدٌد المتغٌرات، فإنه ال ٌمكن إدراج جمٌع المتغٌرات التفسٌرٌة التً تإثر فً الظاهرة محل 

. الدراسة، لهذا ٌتم االكتفاء بالمتغٌرات األكثر أهمٌة
 (**).ويتمثل في االستثمار العمومي: المتغير التابع - أ

. (باألسعار الجارٌة)معبرا عنه بالملٌار دوالر أمرٌكً ،Invstفً الجزائر ورمزنا له فً هذه الدراسة بالرمز
 : بناءا على ما أشرنا إلٌه سابقا، فإن المتغٌرات المستقلة تتمثل فً:المتغيرات المستقلة - ب
معبرا عنها ، Ex:كمصدر تموٌلً رئٌسً لالستثمار العمومً فً الجزائر، ورمزنا له فً هذه الدراسة بالرمز: حصيلة الصادرات- 1-ب

. (باألسعار الجارٌة)بالملٌار دوالر أمرٌكً 
باعتبار التموٌل التضخمً من أهم مصادر تموٌل االستثمار العمومً، إضافة إلى ذلك ٌعبر هذا المإشر عن مدى : مؤشر التضخم- 2-ب

. معبرا عنه بالنسب المئوٌة،  Inflاستقرار األسعار، ورمزنا له فً هذه الدراسة بالرمز
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 (***):االدخار الوطني الصافي- 3-ب
، معبرا عنه بالملٌار دوالر أمرٌكً Epr: اعتبار أن الدولة تقوم بتوجٌه صافً المدخرات لالستثمار، ورمزنا له فً هذه الدراسة بالرمز

. (األسعار الجارٌة)

، Ide باعتباره أحد مصادر التموٌل الخارجً على المستوى الكلً، ورمزنا له فً هذه الدراسة بالرمز:االستثمار األجنبي المباشر- 4-ب
. (باألسعار الجارٌة)معبرا عنه بالملٌار دوالر أمرٌكً

باعتبارها أحد مصادر التموٌل الخارجً على المستوى الكلً، عندما تعجز مصادر التموٌل األخرى، ورمزنا لها : المديونية الخارجية-5-ب
. ، معبرا عنها بالملٌار دوالر أمرٌكEndtًبالرمز

فبعد تحدٌد المتغٌر التابع المعبر عن الظاهرة محل الدراسة ومجموع المتغٌرات المستقلة، بالتالً ٌمكن التعبٌر علٌها بالصٌغة الرٌاضٌة 
: التالٌة

𝐼𝑛𝑣𝑠𝑡 = 𝑓(𝐸𝑥  ،  𝐼𝑛𝑓𝑙  ،  𝐸𝑝𝑟  ،  𝐼𝑑𝑒 ،  𝐸𝑛𝑑𝑡) 
 :تحديد الشكل الرياضي للنموذج -2

من أجل معرفة الصٌغة الرٌاضٌة المناسبة لتقدٌر النموذج للظاهرة محل الدراسة، سنقوم بتجرٌب نوعٌن من الصٌغ الرٌاضٌة لمعادالت 

 :النموذج وهً الخطٌة واللوغارٌتمٌة الخطٌة، حٌث تعطً الصٌغة الرٌاضٌة لكل نموذج على النحو التالً
 :تكون الصٌغة الرٌاضٌة وفقا للنموذج الخطً فً صٌغة المعادلة التالٌة: النموذج الخطي - أ

𝐼𝑛𝑣𝑠𝑡𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑥𝑡 + 𝛽2𝐼𝑛𝑓𝑙𝑡 + 𝛽3𝐸𝑝𝑟𝑡 + 𝛽4𝐼𝑑𝑒𝑡 + 𝛽5𝐸𝑛𝑑𝑡𝑡 + 𝑈𝑡  

 𝑈𝑡:ٌمثل حد الخطؤ الذي ٌجب إضافته إلى النموذج لٌنوب عن باقً المتغٌرات التً تإثر على النموذج ولم تدرج ألسباب معٌنة. 

(𝛽0،𝛽1،𝛽2،𝛽3، 𝛽4،𝛽5 ) :تمثل معلمات النموذج. 

 𝑡 :ٌعبر عن عدد المشاهدات. 
 (المتغٌرات الداخلة فً النموذج)ٌتم تحوٌل قٌم المشاهدات  (اللوغارٌتمٌة الخطٌة) وفقا لهذه الصٌغة الرٌاضٌة :النموذج اللوغاريتمي - ب

 :إلى قٌم لوغارٌتمٌة، ومنه ٌكون الشكل العام للنموذج اللوغارٌتمً ٌكون كاآلتً

𝐼𝑛𝑣𝑠𝑡𝑡 = 𝛽0 × E𝑥t
β1 × 𝐼𝑛𝑓𝑙t

𝛽2 × 𝐸𝑝𝑟t
𝛽3 × 𝐼𝑑𝑒t

𝛽4 × 𝐸𝑛𝑑𝑡𝑡
𝛽5 × 𝑈𝑡 

⇒ 𝐿𝐼𝑛𝑣𝑠𝑡𝑡 = 𝐿𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐸𝑥𝑡 + 𝛽2𝐿𝐼𝑛𝑓𝑙𝑡 + 𝛽3𝐿𝐸𝑝𝑟𝑡 + 𝛽4𝐿𝐼𝑑𝑒𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑛𝑑𝑡𝑡 + 𝐿 𝑈𝑡) 
 

(𝛽0،𝛽1،𝛽2،𝛽3، 𝛽4،𝛽5 ) :هً معلمات النموذج .

 :التوقعات القبلية -3
: والمتغٌرات المستقلة كما ٌلً (االستثمار العمومً) ٌتوقع أن تكون العالقة بٌن المتغٌر التابع 

  ٌتوقع أن تكون العالقة بٌن االستثمار العمومً وحصٌلة الصادرات عالقة طردٌة، أي كلما زادت حصٌلة الصادرات زاد
 .االستثمار العمومً والعكس صحٌح

  وخاصة فً األمد القصٌر أو بوجود معدالت )ٌتوقع أن تكون العالقة بٌن االستثمار العمومً ومعدل التضخم عالقة طردٌة
 .(تضخم منخفضة

 ٌتوقع أن تكون العالقة بٌن االستثمار العمومً واالدخار المحلً الصافً عالقة طردي، وهذا ما تقر به النظرٌة االقتصادٌة. 
 ٌتوقع أن تكون العالقة بٌن االستثمار العمومً واالستثمار األجنبً المباشر. 

o فً حالة التكامل بٌن النوعٌن من االستثمار: عالقة طردٌة. 
o فً حالة اإلحالل بٌن النوعٌن من االستثمار: عالقة عكسٌة .

 ٌتوقع أن تكون العالقة بٌن االستثمار العمومً والمدٌونٌة الخارجٌة عالقة طردٌة .
 

 تقييم معامالت النموذج الخطي المتعدد: ثانيا
، حٌث (إحصائٌة، قٌاسٌة)بعد عملٌة تقدٌر معالم النموذج تؤتً مرحلة تقٌٌم المعلمات المتحصل علٌها بواسطة مجموعة من المعاٌٌر 

، وٌتم اختبار مدى استقرارٌته، قصد (الخطً المتعدد و الخطً اللوغارٌتمً المتعدد)سوف ٌتم اختبار النموذج األحسن من بٌن النموذجٌن 
. التوصل إلى نموذج صالح للتنبإ

I- تقييم معلمات النموذج الخطي المتعدد 
 :باالعتماد على النموذج الخطً التالً

𝐼𝑛𝑣𝑠𝑡𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑥𝑡 + 𝛽2𝐼𝑛𝑓𝑙𝑡 + 𝛽3𝐸𝑝𝑟𝑡 + 𝛽4𝐼𝑑𝑒𝑡 + 𝛽5𝐸𝑛𝑑𝑡𝑡 + 𝑈𝑡 
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، لغرض تقدٌر نتائج النموذج من خالل تطبٌق طرٌقة المربعات الصغرى العادٌة، كانت Eviews8بعد إدخال البٌانات السابقة فً برنامج
: النتائج كما ٌلً

 .2014-1990:نتائج التقدير لنموذج االنحدار الخطي المتعدد لالستثمار العمومي في الجزائر خالل الفترة: (1)جدول رقم

 
 .Eviews 9 من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

 
 : اآلتً(2)نحصل على الجدول %5بعد استبعاد المتغٌرات المفسرة التً لٌست لها معنوٌة احصائٌة عند مستوى 

 .2014-1990:نتائج إعادة تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد لالستثمار العمومي في الجزائرخالل الفترة(: 2 )جدول رقم

 
 .9Eviewsمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

 : مف خبلؿ مقارنة اشارة ىذه المقدرات مف التكقعات المسبقة، نجد أف: اختبار المعممات من الناحية االقتصادية

𝛽تدل اإلشارة السالبة فً معادلة االنحدار المتعدد المقدرة بالنسبة لمعامل هذا المتغٌر(Ex): حصيمة الصادرات
1

على أن العالقة بٌن االستثمار 

عكسٌة، وال تتفق هذه النتٌجة مع التوقعات القبلٌة ومنطق النظرٌة االقتصادٌة، حٌث أن األثر الحدي Exوحصٌلة الصادراتInvstالعمومً

 ومنه هذا المتغٌر غٌر مقبول من الناحٌة ،0.48:بوحدة واحدة فإن االستثمار العمومً سوف ٌنخفض بـExأي أن تغٌر، -48.0ٌساوي

 .االقتصادٌة
. إحصائٌا، بالتالً سوف نلجؤ إلى استخدام النموذج اللوغارٌتمً (الخطً)ال داعً الختبار هذا النموذج : بالتالي

II- تقييم معلمات النموذج اللوغاريتمي المتعدد 
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نتائج التقدير للنموذج اللوغاريتمي لالستثمار العمومي في الجزائر : (3)جدول

. 2014-1990: خالل الفترة

 
 .9Eviewsمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

 

 : اآلتً( 4 ) نحصل على الجدول%5 بعد استبعاد المتغٌرات المفسرة التً لٌست لها معنوٌة احصائٌة عند مستوى

. 2014-1990:نتائج إعادة تقدير نموذج االنحدار اللوغاريتمي المتعدد لالستثمار العمومي في الجزائرخالل الفترة(: 4 )جدول رقم

 

 .9Eviewsمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

 
: ووفقا للجدول أعاله كانت نتائج التقدٌر كما ٌلً

 

𝐿𝑖𝑛𝑣𝑠𝑡 = −1.68 + 1.10 𝐿𝑒𝑥 + 0.21 𝐿𝑖𝑛𝑓𝑙 
𝑡𝑐𝑎𝑙 :              −4.34 ,  11.36 ,  3.17  

𝑅2 = 0.8602    ,   𝑁 = 25   ,   𝐹 = 67.73 
𝑅2    = 0.8475   ,    𝐷𝑤 = 1.37    ,     𝑃𝑟𝑜𝑏 = 0.000000 

: انطالقا من النموذج المبٌن فً الجدول أعاله نستنتج أن
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حٌث ٌرتبط كل 𝛽2 ك 𝛽1نالحظ أن معلمة لوغارٌتم حصٌلة الصادرات ومإشر التضخم لها معنوٌة اقتصادٌة من خالل إشارة المقدرات- 

من لوغارٌتم حصٌلة الصادرات ومإشر التضخم طردٌا مع االستثمار العمومً خالل فترة الدراسة وهذا ما ٌتوافق مع النظرٌة االقتصادٌة 

معنوٌة احصائٌة من خالل احصائٌة ستٌودنت لكل مقدر، حٌث أن 𝛽2 ك 𝛽0 ، 𝛽1والتوقعات المسبقة، وكذلك نالحظ أن للمعلمات

tcaأقل من قٌمةt𝑡𝑎𝑏قٌمة 𝑙 حٌث نجد أن%5 عند مستوى معنوٌة: 
𝑡𝑡𝑎𝑏 = 𝑡𝑁−𝑘

∝ = 𝑡25−3
0.05 = 𝑡22

0.05 =  .𝐻1ونقبل𝐻0إذن نرفض، 2.074
𝐹ca:كما ٌالحظ من خالل إحصائٌة فٌشر أن-  𝑙 =  :أكبر من67.73340

𝐹𝑁−𝑘
𝑘−1 = 𝐹25−3

3−1 = 𝐹22
2 = والتً تنص على أن معلمات المتغٌرات H0وعلٌه نرفض فرضٌة العدم، %5 عند مستوى معنوٌة3.44

 .،ما ٌدل على وجود عالقة خطٌة معنوٌة بٌن المتغٌر التابع والمتغٌرات المفسرة، إذن فالنموذج ككل له معنوٌةH1تساوي صفر، بالتالً نقبل
اختيار النموذج األفضل واختباره من الناحية القياسية واستخدامه للتنبؤ : ثالثا
 -Iاختبار النموذج األفضل :

من أجل معرفة الصٌغة الرٌاضٌة المناسبة للنموذج المراد دراسته، أي معرفة نوع العالقة بٌن المتغٌر التابع والمتغٌرات التفسٌرٌة فٌما 
ٌخص العالقة الخطٌة أو اللوغارٌتمٌة، سوف نقوم بالمفاصلة بٌن نتائج تقدٌر كل من الصٌغة النهائٌة للنموذجٌن الخطً واللوغارٌتمً، وذلك 

 :باالعتماد على بعض المعاٌٌر اإلحصائٌة، وٌمكن تلخٌص النتائج المتوصل إلٌها فً الجدول التالً
 معايير المفاضلة بين النموذجين(: 5)جدول رقم

 المعيار
 

 النموذج

 Akaike: معيار

info criterion 
:معيار

Schwarz 

criterion 

 
 S. E of: معيار

regression 
 (2)جدول رقم : النموذج الخطي

𝑰𝒏𝒗𝒔𝒕 = 𝟎. 𝟖𝟗 − 𝟎. 𝟒𝟖 𝑬𝒙 + 𝟔. 𝟒 𝑬 − 𝟏𝟎 𝑬𝒑𝒓 5.11 5.26 
 
2.95 

 
 (4)جدول رقم : يالنموذج الموغاريتم

𝑳𝒊𝒏𝒗𝒔𝒕 = −𝟏. 𝟔𝟖 + 𝟏. 𝟏𝟎 𝑳𝒆𝒙 + 𝟎. 𝟐𝟏 𝑳𝒊𝒏𝒇𝒍 0.70 0.84 
 
0.32 
 

 (. 4)ك  (2 )من إعداد الباحث باالعتماد على معطٌات وردت فً الجدولٌن: المصدر
 

Akaike)ر من خالل مقارنة النتائج لكل من النموذجٌن نالحظ أنه حسب المعاًٌ
كSchwarz


ٔS.E of regression

 ) ًالت

، بالتالً فإن (أي النموذج ذو أقل أخطاء)ٌعبر عن األخطاء، بالتالً فإن المفاضلة بٌن النموذجٌن تتم باختٌار أقل قٌمة للمعاٌٌر الثالثة السابقة 
 .هو األفضل ألنه نجد فٌه أقل مستوى لألخطاء، وعلٌه سوف نستخدمه للدراسة القٌاسٌة (اللوغارٌتمً)النموذج الثانً 

II- اختبار النموذج اللوغاريتمي من الناحية القياسية
اختبارات من الدرجة )بعد أن قمنا باختبار النموذج من الناحٌة االقتصادٌة واإلحصائٌة وكذا المعنوٌة الكلٌة لالنحدار نستخدم المعاٌٌر القٌاسٌة 

. لمعرفة مدى انسجام وتطابق الفروض الخاصة نجد الخطؤ (الثانٌة
 

 :اختبار وجود التعدد الخطي -1

من بٌن فرضٌات نموذج االنحدار المتعدد هو عدم ارتباط خطً تام بٌن قٌم مشاهدات المتغٌرات المستقلة الداخلة فً نموذج االنحدار المراد 

3𝑟  𝑦:تقدٌره، أي أن   𝑥𝑖
 ≠ 1 
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: خطً، حٌث ٌرى كالٌن أن (تعدد، امتداد )للكشف عن عدم وجود ازدواج Kleinهنا سوف نستخدم اختبار كالٌن
االرتباطالخطٌالمتعددلٌسبالضرورةمشكلةمالمٌكنذلكاالرتباطالخطٌالمتعدداكبرنسبٌاًمندرجةاالرتباطالمتعددالكلٌبٌنكاللمتغٌراتآنٌاً، 

 4:إذا كان(خطٌراً )ٌعتقدكالٌناناالرتباطالخطٌٌكونمإذٌا 

𝑅2
𝑦   𝑥1𝑥2𝑥3

≤ 𝑅2
  𝑥1𝑥2𝑥3

 

.  ، كما هو موضح فً الجدول أدناه(بٌن المتغٌرات المستقلة)ٌكون معامل التحدٌد الكلً أكبر من التحدٌد الداخلً : بعبارة أخرى

 LinflبداللةLexنتائج تقدير(:5)جدول رقم

 
 . 9Eviewsمف إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج : المصدر

R:نالحظ أن معامل التحدٌد الكلً ٌساوي إلى
2
𝑅2:،أكبر بكثٌر من معامل التحدٌد  بٌن المتغٌرات المستقلة0.860288 = 

𝑙𝑒𝑥 ,   𝑙𝑖𝑛𝑓𝑙 =

0.224841 . 

 .الخطً (االزدواج االمتداد)ال وجود لمشكلة التعدد : بالتالً

 اختبار عدم تجانس الخطأ- 2

من بٌن فرضٌات نماذج االنحدار هو ثبات التباٌن لحد الخطؤ، ومنه ٌجب التؤكد من تحقق هذه الفرضٌة، وهذا بالقٌام باختبارات عدم 
. تجانس التباٌن

 Breusch-Pagan-Godfreyاختبار- 
ٌعتمد هذا االختبار بالدرجة األولى على تقدٌر انحدار مساعد لمربعات األخطاء على المتغٌرات التفسٌرٌة وفقا لهذا االختبار نحصل 

: على تقدٌر النموذج التالً
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 Breusch-Pagan-Godfreyنتائج اختبار : (6)جدول رقم

 
 .Eviews9مف إعداد الطالب باالعتماد عمى مخرجات برنامج : المصدر

 

: ٌمكن التعبٌر عن النتائج التً ٌوضحها الجدول فً النموذج التالً

𝑈 𝑡
2 = 0.14 − 0.032𝐿𝑒𝑥 + 0.033𝐿𝑖𝑛𝑓𝑙 + 휀𝑡  

:  إذا اعتبارنا أن هذا االختبار ٌعتمد بالدرجة األولى على إحصائٌة مضاعف الغرانج، حٌث هذه األخٌرة تعطً بالعالقة التالٌة

𝐿𝑀 = 𝑁𝑅2 ⤳ 𝑥𝑘−1     (0.05)
2  

: من خالل الجدول السابق لدٌنا

 N =  عدد المشاهدات25
 𝑅2 =  .معامل التحدٌد المعتمد من خالل معادلة االنحدار المساعد0.204399
 𝑘 − 1 = 3 − 1 = =∝ كدرجات الحرٌة،2 0.05. 
 ومنه:𝐿𝑀 = 𝑁𝑅2 = 25 × 0.204399 = 5.109975 
 ولدٌنا احصائٌة𝑥𝑘−1  (∝)

2 = 𝑥2  (0.05)
2 = 5.991 

5.991:نالحظ أن >  H0ومنه قبول فرضٌة العدم5.109975
𝐻0: 𝑉 𝑈 1 = 𝑉 𝑈 2 = ⋯ = 𝑉 𝑈 𝑛 = 𝜎2𝐼𝑛  

 .أي ثبات التباٌن لحد الخطؤ

 :اختبار االرتباط الذاتي للبواقي3- 
 ٌرتكز هذا االختبار على مضاعف الغرانج، والذي ٌسمح باختبار وجود ارتباط ذاتً من درجة أكبر من الواحد لنموذج االنحدار الذاتً 

:  حٌث كانت نتائج التقدٌر وفقا لهذا االختبار ممثلة فً الجدول التالًp(5)لألخطاء من الدرجة 
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 Brensch-Godfroyنتائج اختبار(6)جدول رقم

 
 .Eviews9مف إعداد الطالب باالعتماد عمى مخرجات برنامج : المصدر

: وٌمكن التعبٌر عن النتائج التً ٌوضحها الجدول فً النموذج التالً

𝑈 𝑡 = −0.020 + 0.008𝐿𝑒𝑥 − 0.004𝐿𝑖𝑛𝑓𝑙 + 0.040휀𝑡−1 − 0.38휀𝑡  
𝑁 = 25            𝑅2 =  0.202726           𝑝 = 2(𝐿𝑎𝑔𝑠) 

𝐿𝑀 = (𝑛 − 𝑝)𝑅2 ⤳ 𝑥𝑝   (0.05)
2  

: إحصائٌة مضاعف الغرانج تساوي إلى: نجد أن

𝐿𝑀 =  25 − 2  0.202726 = 4.662698 
𝑥𝑝:ولدٌنا  (∝)

2 = 𝑥2 (0.05)
2 = 5.991 

4.662698:نالحظ أن <  H0ومنه قبول فرضٌة العدم، 5.991
𝐻0: 𝐶𝑜𝑣 𝑈𝑖،𝑈𝑗  = 0 

. (استقاللٌة األخطاء)أنه ال ٌوجد ارتباط ذاتً لألخطاء : أي
:  اختبار التوزيع الطبيعي لسلسلة بواقي النموذج-

𝑈𝑡:ٌمكن حساب البواقً التقدٌرٌة للنموذج وفق المعادلة = 𝑙𝑖𝑛𝑣𝑠𝑡𝑡 − 𝑙𝑖𝑛𝑣𝑠𝑡𝑡  
: أي الفرق بٌن السلسلة األصلٌة والسلسلة المقدرة والمتمثلة فً الشكل اآلتً
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 منحنى بياني لسلسلة القيم المقدرة والفعلية: (1)الشكل 

 
 Eviews 9 من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج:المصدر

 
نالحظ من خالل قٌم الشكل أعاله أن القٌم المقدرة باستعمال النموذج المتحصل علٌه قرٌبة من القٌم الفعلٌة، وهذا ما ٌإكد لنا أن 

. منحنى كل من القٌم المقدرة والفعلٌة متطابقان، تقرٌبا
: لمعرفة ما اذا كانت سلسلة البواقً تخضع للتوزٌع الطبٌعً أم ال، ٌجب علٌنا االستعانة باالختبارات اآلتٌة

 .اختبار جارك بيرا-3-4معامل التفلطح،-2-4معامل االلتواء او التناظر،- 4-1
: وقبل التطرق لهذه االختبارات ٌتم عرض معامالت التوزٌع الطبٌعً للبواقً فً الشكل اآلتً

 معامالت التوزيع الطبيعي للبواقي: (2)شكل

 
. Eviews 9 من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج:المصدر

 
 Skewness(التناظر)اختبار معامل االلتواء -4-1

 H0 :v1=0:حٌثv1نقوم بحساب احصائٌة (فرضٌة التناظر  )    الختبار فرضٌة العدم 

𝑣1 =   
B1

∗ − 0

 
6

N

  =   
−0.103202

 
6

25

  = 0.2106602 < 1.96 
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 .، بالتالً فإن سلسلة البواقً متناظرةH0: v1=0:ومنه نقبل فرضٌة العدم
 Kurtosisاختبار معامل التفلطح-4-2

 H0 :v1=0:حٌث، v2إحصائٌة نقوم بحساب  (فرضٌة التفلطح)الختٌار فرضٌة العدم 

𝑣2 =   
B2

∗∗ − 3

 
24

𝑁

  =   
2.632004 − 3

 
24

25

  = 0.383329166 < 1.96 

 .ومنه تكون سلسلة البواقً مسطحة طبٌعٌاH0: v2=0ومنه تقبل فرضٌة العدم
 Jarque – Beraاختبار جارك بيرا-4-3

: نقوم بحساب احصائٌة جارك بٌرا ، التً تعطى بالعالقة(: H0سلسلة البواقً نتبع توزٌع طبٌعً)الختبار فرضٌة العدم

𝑆 =
𝑁

6
𝐵1

2 +
𝑁

24
 𝐵2 − 3 2  ↝  𝜒2  (0.05)

2  
=

25

6
 −0.103202 ² +

25

24
 2.632004 − 3 2 = 0.18544132  

 (2)التً ٌمكن اخذها مباشرة من الشكل
𝑆:نالحظ أن = 0.18544132 < 𝜒2     (0.05)

2 = 5.991  
:  أي أن%5التً تقر بؤن سلسلة البواقً موزعة توزٌعا طبٌعٌا عند مستوى معنوٌة:H0بالتالً نقبل فرضٌة العدم

𝑈 𝑡 ↝  ℕ 𝐸 𝑈𝑡 , 𝜎𝑢
2𝐼𝑛 =   0, 𝜎𝑢

2𝐼𝑛  
  من خالل ما سبق وبعد حساب اختبارات معامل التناظر ومعامل التفلطح، واختبار جارك بٌرا، فإن سلسلة البواقً تخضع لسٌرورة 

 :بالتالً فإن سلسلة البواقً مستقرة، أي أن،(White noise)التشوٌش األبٌض
*𝐸(𝑈𝑡) = 0 

*𝐸(𝑈𝑈′) = 𝛿2𝐼𝑛 

  *𝐶𝑜𝑣 𝑈𝑖 , 𝑈𝑗 = 0, ∀: 𝑖 ≠ 𝑗 

*𝑈𝑡~ℕ(0, 𝜎𝑢
2𝐼𝑛) 

 :قياس مدى استقرار تقديرات النموذج خالل فترة الدراسة -5
 .، كما هو مبٌن فً الشكل أدناه(لألخطاء)الختبار استقرارٌه النموذج نعتمد على دالة االرتباط الذاتً والجزئً 

 للنموذج (لألخطاء)دالة االرتباط الذاتي :(3)شكل

 
 Eviews 9 من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج:المصدر

 :نالحظ من خالل الشكل أعاله الممثل لدالة االرتباط الذاتً والجزئً لبواقً النموذج المقدر لالستثمار العمومً فً الجزائر خالل الفترة
. أن جمٌع األعمدة داخل مجال الثقة، ومنه أن النموذج مستقر، 1990-2014

 :Ljung-Boxاختبار المعنوية الكلية لمعادالت دالة االرتباط الذاتي -6
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𝑚ٌستخدم هذا االختبار لدراسة المعنوٌة الكلٌة لمعامالت دالة االرتباط الذاتً ذات الفجوات ≤ حٌث توافق إحصائٌة االختبار 12
: فً الشكل أعاله، أيQstatآخر قٌمة فً العمود∗𝑄المحسوبة

𝑄∗ = 𝑁 𝑁 + 2  
𝑃𝑘

12

𝑁 − 𝑘

𝑚

𝑖=1

= 24 24 + 2  
𝑃𝑘

12

25 − 𝑘
=

12

𝑖=1

17.065 

⇒ 𝑄∗ = 17.065 < 𝑥12  (0.05)
2 = 21.026 

. عدد المشاهدات: 𝑁 :حٌث

𝑘 : عدد الثوابت 
𝑚 : عدد الفجوات 
𝑄∗ : إحصائٌةLjung-BOX 

 .التً تقر بؤن النموذج مستقر: H0بالتالً نقبل فرضٌة العدم
 

 اختبار استقرار النموذج- 7

المجموع التراكمً : لكً نتؤكد من خلو البٌانات المستخدمة فً هذه الدراسة من وجود اي تغٌرات شكلٌة فٌها، نستخدم اختباري

وهما من اهم االختبارات فً هذا (Cusum of squares)وكذا المجموع التراكمً للمربعات البواقً المعاودة، (Cusum)للبواقً المعاودة

 .المجال ألنه ٌوضحان امرٌن مهمٌن، وهو تبٌان وجود اي تغٌرهٌكلً فً البٌانات، ومدى استقرار وانسجام المعلمات
داخل الحدود الحرجة عند Cusum of squaresوCusum: ٌتحقق االستقرار الهٌكلً للمعلمات المقدرة اذا وقع الشكل البٌانً الختبار كل من

: فكانت النتائج ممثلة فً الشكلٌن اآلتٌٌن، %5مستوى معنوٌة

. Cusumالمجموع التراكمي للبواقي المعاودة: (4)الشكل 

 
 Eviews 9 من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج:المصدر
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 Cusum of squaresالمعاودةالمجموع التراكمي لمربعات البواقي : (5)الشكل

 
 Eviews 9 من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج:المصدر

 
بالنسبة لهذا النموذج، فهو ٌعبر عن وسط خطً داخل Cusumمن خالل الرسم البٌانً نالحظ أن اختبار المجموع التراكمً للبواقً المعاودة

نفس الشًء بالنسبة الختبار المجموع التراكمً ، %5حدود المنطقة الحرجة، مشٌرا إلى نوع من االستقرار فً النموذج عند مستوى معنوٌة

. ،وٌتضح من خالل هذٌن االختبارٌن أن هناك استقرارا و انسجاما فً النموذجCusum of squaresلمربعات البواقً المعاودة
 

 :خاتمة
، من خالل تحدٌد 2014-1990: هدفت الدراسة إلى معالجة أهم مصادر التموٌل المفسرة لالستثمار العمومً فً الجزائر خال الفترة

ات التً اعتمدتها الدراسة خالل طول الفترة الزمنٌة التً شملها التحلٌل، كون الفترة الزمنٌة للدراسة حافلة دومشكلة البحث ، إضافة إلى اال
بالتغٌرات االقتصادٌة، كذلك تغطً مراحل االنفتاح االقتصادي التً لها أثر على التنمٌة االقتصادٌة، بالتالً المشروعات االستثمارٌة 

: يتبعد طرح مقدمة ومعالجة الموضوع، سٌتم استخالص مجموعة من النتائج من خالل الدراسة، وهً كاآل. العمومٌة

إن االستثمار العمومً ٌتحدد بمجموعة من المإشرات ترتبط ارتباطا وثٌقا بمصادر تموٌله، وهذا من خالل التركٌز على مجموعة - 

 واالدخار الوطنً الصافً، إضافة إلى ي التضخمالتموٌلكحصٌلة الصادرات و : لالقتصاد الكلً (المإشرات الكمٌة)من المتغٌرات 

 .االستثمار األجنبً المباشر والمدٌونٌة الخارجٌة، كلها مصادر تستعمل لتموٌل المشروعات االستثمارٌة العمومٌة بالتالً التنمٌة االقتصادٌة
، 2014-1990: إن حصٌلة الصادرات والتموٌل لتضخمً من أهم المتغٌرات المفسرة لالستثمار العمومً فً الجزائر خالل الفترة- 

 .2014-1990: من خالل النموذج اللوغارٌتمً المقدر لمصادر تموٌل االستثمار العمومً فً الجزائر خالل الفترة
ن أثر مصادر التموٌل على االستثمار العمومً فً الجزائر خالل فترة الدراسة ٌتماشى مع النظرٌة االقتصادٌة من خالل تحلٌل إ- 

. النموذج القٌاسً

 الجزائر فً تقدٌر أفضل نموذج قٌاسً لمصادر تموٌل االستثمار العمومً  تممن خالل الدراسة االقتصادٌة واإلحصائٌة والقٌاسٌة- 

 من خالل المعطٌات اإلحصائٌة الخاصة بالمتغٌرات المفسرة الداخلة فً تركٌبة النموذج والمتمثل فً معادلة .2011-1990: خالل الفترة 
 :االنحدار الخطً التالٌة 

𝐿𝑖𝑛𝑣𝑠𝑡 = −1.686116 + 1.101585𝐿𝑒𝑥 + 0.211405𝐿𝑖𝑛𝑓𝑙  
حصٌلة الصادرات :  كانت أهم المتغٌرات الكلٌة األكثر تؤثٌرا على االستثمار العمومً فٌالجزائر ه2014ً-1990 :خالل الفترة - 

 ملٌار دوالر أمرٌكً 1: ، وٌعنً ذلك أن أي زٌادة فً حصٌلة الصادرات د0.211405وٌلٌه التموٌل التضخمً بمعامل 1.101585بمعامل 
 سوف تإدي إلى زٌادة فً %1: ، وأن أي زٌادة فً معدل التضخم بـ%1.101585سوف تإدي إلى زٌادة االستثمار العمومً بنسبة 

حٌث نجد أن تؤثٌر حصٌلة الصادرات أكبر من تؤثٌر التضخم لذا ٌنصح استعمال التموٌل ،  %0.211405االستثمار العمومً بنسبة 
 .التضخمً لفترات قصٌرة وبنسب منخفضة لتفادي الموجات التضخمٌة الشدٌدة
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ازداد اعتماد االقتصاد الجزائري على النفط وتكرٌس االقتصاد الرٌعً الذي ٌعتمد بشكل كامل على عائدات البترول فً تغطٌة - 

النفقات العمومٌة، أي االعتماد على صادرات أحادٌة البنٌة، وٌحمل هذا التوجه مخاطر محدقة باالقتصاد الوطنً، حٌث صرفت أزٌد من 
. ، لكن عند مقارنة االموال التً صرفت بالنتائج فهً بطبٌعة الحال غٌر مقبولة2001ملٌار دوالر أمرٌكً منذ  370

اقتصاد )سنداته إ فقط على التموٌل غٌر مباشر بسبب غٌاب السوق المالٌة، لذا ٌسمى االقتصاد الجزائرٌباقتصاد  الجزائرتعتمد- 

، إال أن فعالٌتها ضعٌفة جدا (االقتصاد التموٌلً)تعتبر بورصة األوراق المالٌة مٌكانزٌم جدٌد لتموٌل المشروعات االستثمارٌة ، كما (مدٌونٌة
. فً الجزائر هذا راجع لقلة تعامل المشروعات باألسهم

رغم التغٌرات الهٌكلٌة . (سٌاسة وأدوات)تبقى محدودة  (مصادر التموٌل الداخلٌة)قدرة النظام المصرفً على تعبئة المدخرات - 

 .والمإسسٌة التً صاحبت تطوره، بالتالً فإن مستوٌات االدخار تبقى محدودة

 نجد أن بالمقابل، افٌما ٌخص االستثمار العمومً فً قطاعات الخدمات والبناء واألشغال العمومٌة والفالحة عرفت نموا معتبر-

 .ٌراوح مكانهاالستثمار العمومً فً قطاع الصناعة بقً 

رغم كل اإلصالحات التً عرفها القطاع المصرفً إال أنه ال ٌزال بعٌدا عن المستوى المطلوب، والواقع خٌر لٌل على ذلك، -

 .(المعدومة)كإفالس البنوك، اختالس األموال، وارتفاع ملحوظ فً الدٌون المشكوك فٌها 

. ظاهرة التوسع النقدي فً الجزائر، نجد أن هذا التوسع ال ٌتناسب والتطور فً النشاط االقتصادي-

 :التوصيات
من خالل ما سبق، ٌمكن تقدٌم مجموعة من التوصٌات التً نراها ضرورٌة للمساهمة فً تعبئة مصادر التموٌل أكبر قدر ممكن، وتفعٌل 

: المشروعات االستثمارٌة العمومٌة فً الجزائر، وهً كاآلتً

، لتطوٌر االستثمارات اإلنتاجٌة وتحسٌن تنافسٌتها، ولكً ٌتماشى (القطاع الصناعً)ٌجب إعادة توجٌه االستثمار العمومً نحو اإلنتاج -

. االستثمار فً القطاع الصناعً جنبا إلى جنب مع االستثمار فً قطاعات األشغال العمومٌة والبناء والفالحة

اإلسراع فً علٌات االصالح المالً واإلداري على مستوى المشروعات االستثمارٌة العمومٌة، وذلك من خالل السعً الجاد للقضاء على -

أغلب مظاهر البٌروقراطٌة والرشوة والفساد إلرساء أسس الحكم الراشد، وترك هذه المشروعات تعمل وفق آلٌات اقتصاد السوق، حٌث 
 .ٌكون البقاء لألنجع واألكفؤ اقتصادٌا، والحرص على توفٌر االستقرار السٌاسً واألمنً مع تحسٌن البنٌة التحتٌة

، (حصٌلة الصادرات)ضرورة تنوٌع مصادر التموٌل المشروعات االستثمارٌة العمومٌة، وعدم االعتماد على مصدر تموٌلً واحد      - 

. مما ٌعرض االقتصاد الوطنً لمخاطر وهزات وأزمات اقتصادٌة
 

ضرورة تبنً سٌاسة مالئمة لإلصدار النقدي فً الجزائر تتناسب مع معدل النمو الحقٌقً للناتج الداخلً اإلجمالً، مع األخذ بعٌن     - 

. االعتبار حجم االنخفاض فً القوة الشرائٌة للنقود لضمان التناسب بٌن مقتضٌات التنمٌة واالستقرار االقتصادي

ضرورة تشجٌع كل أنواع االستثمار األجنبً المباشر وتحسٌن مناخه، بهدف االستفادة فً الخبرات والتكنولوجٌا العالمٌة للتقلٌل من التكالٌف -

. اإلنتاجٌة، إضافة إلى إعادة توجٌه االستثمار األجنبً المباشر إلى قطاعات خارج المحروقات

. اإلسراع فً إعادة هٌكلة الجهاز المصرفً، وتقدٌم خدمات مصرفٌة جدٌدة والتوسع فٌها-

ضرورة إعطاء أهمٌة للطرق الرٌاضٌة واألسالٌب اإلحصائٌة والدراسات القٌاسٌة للظواهر االقتصادٌة، وذلك بإعداد دراسة كمٌة،     - 
 .وبناء نماذج قٌاسٌة لها من أجل تحلٌلها والتنبإ بها

 :الهوامش
األصل أن ٌتم التموٌل من الموارد الذاتٌة، وإذا عجزت هذه الموارد عن الوفاء باالحتٌاجات التموٌلٌة، فإنه ٌتم اللجوء إلى من لدٌهم فائض مالً، ومن -(*)

 .هنا ٌتضح أن مفهوم التموٌل هو نقل القدرة التموٌلٌة، أو الفوائض المالٌة من فئات الفائض إلى فئات العجز
(1)

 . منتدى محاسبة دوت نت، قسم إدارة األعمالأهمية التمويل وأنواع التمويلمفهوم، -

Infotechaccountants.com 27-09-2016 (09:13) 
(2)

 .نفس المرجع السابق-
حٌث ٌتم تعٌٌن توقعات مسبقة عن إشارة وحجم معلمات العالقة االقتصادٌة محل القٌاس، وٌتم تحدٌد العالقة بٌن المتغٌر التابع : تحدٌد التوقعات القبلٌة-(*)

. والمتغٌرات المستقلة، مع توضٌح إن كانت هذه العالقة طردٌة أو عكسٌة
 .االستثمار الخاص- االستثمار اإلجمالً= االستثمار العمومً-(**)

. استهالك العائالت واإلدارات العمومٌة- االدخار الوطنً اإلجمالً: االدخار الوطنً الصافً-(***)



التسيير المحلي بين إشكاليات التمويل وترشيد قرارات التنمية المحلية :الملتقى الوطني األوؿ حوؿ  
2016 نوفمبر 9-8يومي - البلديات نموذجا-  

154 
 

(*)-AIC:the akaike information criterion(ٌسمى بمعٌار المعلومات) هو مقٌاس ٌقوم على الجودة النسبٌة للنموذج االحصائً لمجموعة من ،

 . AICالبٌانات، وعلى هذا النحو فهو ٌعتبر وسٌلة الختبار النموذج، بالتالً فإن هذا المعٌار ال ٌقوم على فرضٌة العدم، بل النموذج ذو أصغر قٌمة
(**)-BIC:The bayesian  information criterion(ٌسمى معٌار المعلومات النظرٌة االفتراضٌة) وهو معٌار المعلومات المستقاة ،

ٌعتمد على حجم العٌنة ولٌس على Schwarzفإن معٌار، Akaike(1974)خالفا لمعٌار، 1978سنةGideonSchwarzالذي افترضه، Akaikeمنمعٌار

. عدد المعلمات فقط
(***)  -S.E. of regressionٔذغًٗ (انقٛى انًقذسج أٔ انًذغٕتح)ْٕ ػثاسج ػٍ يقٛاط انرشرد نهقٛى انفؼهٛح دٕل خظ االَذذاس :  يجًٕع أخطاء االَذذاس ،

𝑒𝑖 : أٚضا تًجًٕع انثٕاقٙ، ٔانرٙ ذؼطٗ تانؼالقح =  (𝑦𝑖 − 𝑦 𝑖) 
 .يشَت أب كجود ارتباط خطي بُت عدد من اؼبتغَتات اؼبستقلة ُب مبوذج االكبدار اؼبتعدد: التعدد، االمتداد أك االزدكاج اػبطي- (*)
 .229 .ص، 2009 حسٌن علً بخٌت و سحر فتح هللا، االقتصاد القٌاسً، عمان، دار الٌازوري العلمٌة للنشر و التوزٌع،(3 )

 
. 478 .ص، 2005عبد القادر محمد عبد القادر عطٌة، االقتصاد القٌاسً بٌن النظرٌة والتطبٌق، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، - (4)
 .100 .، ص2012طرق االقتصاد القٌاسً محاضرات وتطبٌقات، دار الحامد للنشر والتوزٌع، عمان، الطبعة األولى، محمد شٌخً، -(5)

(*) - :B1 (التناظر )تمثل احصائٌة معامل االلتواءSkwness2التً تإخذ من الشكل. 
(*)  -:B2تمثل احصائٌة معامل التفلطحKurtosis2 التً تإخذ اٌضا من الشكل. 
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ذفؼٛم دٔس انثهذٚاخ فٙ ذحمٛك انرًُٛح انًحهٛح فٙ انجضائش 

نؼفٛفٙ انذاجٙ  . د/ تٍ شٛخ ذٕفٛك. د

  لانًح 45 يا٘ 8جايؼح 

 :الممخص

مف أجؿ تحقيؽ التنمية المحمية في كؿ المجاالت كعمى كؿ المستكيات، كمف أجؿ تطكير كترقية المجتمع، تبنت الجزائر عمى غرار دكؿ العالـ نظاـ 
الذم يقـك عمى كجكد جماعات محمية منتخبة، تمثؿ البمدية الييئة القاعدية فييا، باعتبارىا األقرب لمسكاف المحمييف كاألدرل . البلمركزية االدارية في التسيير

بتدعيميا بمختمؼ الكسائؿ -  إيمانا منيا بمكانة كأىمية البمديات في تحقيؽ التنمية المحمية–حيث عممت الدكلة . بحاجاتيـ كاألقدر عمى تجسيدىا كتنفيذىا
 .كاإلمكانيات المادية كالبشرية

كذلؾ نظرا  لمكثير مف المعكقات . لكف كرغـ  كؿ المجيكدات المبذكلة في ىذا المجاؿ إال أف كاقع التنمية المحمية ال يعكس تماما حجـ ىذه المجيكدات
 .كالمشاكؿ التي تتخبط فييا أغمب البمديات، مما قمص مف فعالية دكرىا في إحداث التنمية التي يتطمع إلييا المكاطف

بناء عؿ ىذا الكاقع كفي ظؿ الظركؼ االقتصادية التي تمر بيا الببلد، فإنو آف األكاف لتفعيؿ دكر البمديات  في تحقيؽ التنمية المحمية كذلؾ مف خبلؿ 
 .اتخاذ جممة مف االجراءات المالية، القانكنية، كالسياسية

 .الالمركزية، البمدية، التنمية المحمية، الجباية المحمية، المجتمع المدني، الموارد البشرية، االستثمار المحمي: الكممات المفتاحية

Summary: 

       In order to achieve local development in all fields and at all levels, in order to develop and upgrade the community, Algeria 

adopted along the lines of the world's system of administrative decentralization in management. Which is based on the existence of 

an elected local groups, representing the municipality in which the basal body, as the closest to the local population and fully 

aware of their needs and best able to embody and implementation. State where she worked - Believing in the position and the 

importance of municipalities in achieving for Local Development Support various means and material and human possibilities. 

      But despite all the efforts made in this area, however, the reality of local development does not fully reflect the magnitude of 

these efforts. In view of the many obstacles and problems which the wandering most of the municipalities, thus reducing the 

effectiveness of its role in bringing about development sought by the citizen. The construction of this fact, and in light of the 

economic circumstances in the country, it is time to activate the role of municipalities in local development and by taking a series 

of fiscal measures, legal, and political. 

Key words: decentralization, municipal, local development, Local taxes, civil society, human resources,localinvestment. 

 : المقدمة
لقد كاف التساع كظائؼ الدكلة كاألخذ بمبادئ البلمركزية كالحرص عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية كالرغبة في تحسيف أداء اإلدارة العامة كاالقتراب أكثر 
فأكثر مف المكاطنيف، آثارا كبيرة عمى أغمب دكؿ العالـ، مما أدل إلى انتشار كظيكر نظـ الييئات المحمية أك الجماعات المحمية، التي تيدؼ إلى إشراؾ 

 . المكاطنيف في إدارة شؤكنيـ المحمية عف طريؽ المجالس المحمية المنتخبة
كالجزائر كغيرىا مف الدكؿ تسعى جاىدة إلى تحقيؽ تنمية كطنية شاممة كمستدامة قصد الخركج نيائيا مف األزمات متعددة الجكانب التي تعرفيا، ىذه التنمية 

ال يمكف تجسيدىا إال باالنطبلؽ مف القاعدة، كمف أجؿ ذلؾ اختارت في إستراتيجيتيا التنمكية األخذ بنظاـ الجماعات المحمية كعممت عمى تكسيعو، مف 
ذا أبقت الدكلة لنفسيا زماـ السيادة فإف البمديات كجدت  خبلؿ تخمي السمطة المركزية عف العديد مف االختصاصات الجماعات المحمية كالسيما البمديات، كا 
مكانياتيا سكاء المادية أك البشرية، كىك ما كاف لو بالغ األثر عمى دكرىا في تحقيؽ التنمية  نفسيا ممزمة بتكفير كتأميف حاجات ال متناىية تفكؽ قدراتيا كا 

 .المحمية، حيث أثبت الكاقع الفشؿ الذريع لمبمديات في إدارة التنمية المحمية
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كعميو كجب التفكير بجدية كالعمؿ بصدؽ مف أجؿ تفعيؿ دكر البمدية في تحقيؽ التنمية المحمية ككنيا الييئة القاعدية األقرب لمسكاف المحمييف كاألدرل 
 .بحاجاتيـ كمتطمباتيـ الحقيقية

 ماىي آليات تفعيل دور البمدية في تحقيق التنمية المحمية في الجزائر؟: كمف أجؿ تكضيح ذلؾ نطرح اإلشكالية التالية
 :كلبلجابة عمى ىذه االشكالية سنتطرؽ الى العناصر التالية

 .االطار المفاىيمي لمتنمية المحمية: لمحوراألولا
 .التنظيم االداري لمبمدية في الجزائر: المحور الثاني
 .آليات تفعيل دور البمديات في تحقيق التنمية المحمية في الجزائر: المحور الثالث
 .االطار المفاىيمي لمتنمية المحمية: المحور األول

 :تعريف التنمية المحمية- 1
كنظرا ألىمية مكضكع التنمية المحمية فقد حظيت . تعتبر التنمية المحمية جزأ ال يتجزأ مف التنمية الشاممة، ذلؾ أنيا تيدؼ الى تنمية المجتمع المحمي

 :كعميو يمكف تقديـ بعض التعريفات لمتنمية المحمية فيما يمي. باىتماـ الباحثيف، حيث تعددت الكتابات كالتعريفات التي تبحث في ىذا المفيـك
التنمية المحمية ىي العممية التي بكاسطتيا يمكف تحقيؽ التعاكف الفعاؿ بيف الجيكد الشعبية كالجيكد الحككمية لبلرتقاء بمستكيات المجتمعات المحمية - "

جتماعيا كثقافيا كحضاريا مف منظكر تحسيف نكعية الحياة لسكاف تمؾ المجتمعات المحمية في أم مستكل مف مستكيات االدارة  كالكحدات المحمية إقتصاديا كا 
 (1)."المحمية في منظكمة شاممة كمتكاممة

السياسات كالبرامج التي تتـ كفؽ تكجيات عامة إلحداث تغيير مقصكد كمرغكب فيو في المجتمعات المحمية بيدؼ : " كما تعرؼ التنمية المحمية بأنيا- 
 (2)."رفع مستكل المعيشة كتحسيف نظاـ تكزيع الدخكؿ

تمؾ العمميات التي تكحد جيد األىالي كجيد السمطات الحككمية، لتحسيف األحكاؿ االقتصادية كاالجتماعية : " كما يمكف تعريؼ التنمية المحمية بأنيا- 
 (3)."كالثقافية لممجتمعات المحمية، كتحقيقا لتكامؿ ىذه المجتمعات في إطار حياة األمة كمساعدتيا التامة في التقدـ القكمي

مف خبلؿ ما سبؽ يمكف إستخبلص أف التنمية المحمية ىي عممية تراكمية، القصد منيا إجراء إحداث تحسينات عمى كافة األصعدة االقتصادية كاالجتماعية 
 كما تبرز اليدؼ الرئيس . كالخدماتية لممجمكعة المحمية في حدكد ال تكاد تختمؼ في مبادئيا كأسسيا عف التنمية الكطنية إال مف حيث مجاؿ تطبيقيا

ككنيا تمنح فرصة أكبر لمييئات كالكحدات المحمية لمتكفؿ بجزء مف مسؤكلية تنمية المجتمع جنبا الى جنب مع الييئات المركزية، سعيا . مف التنمية المحمية
ىذه األخيرة تفتح لمكحدات االقميمية باب المبادرات التي مف شأنيا تمبية مطالب سكاف االقميـ . الى تحقيؽ مبدأ التكازف عمى مستكل المناطؽ في األقاليـ

 .محميا، بحسب ما تستدعيو الضركرة كالظركؼ
 (4): لمتنمية المحمية جممة مف الخصائص نذكر منيا: خصائص التنمية المحمية- 2

التنمية المحمية عممية فرعية كليست حالة عرضية عابرة، فيي عممية تفاعؿ حركي ديناميكي مستمر كمتجدد، إذ أنيا تقتضي حركة مستمرة في كؿ - 
 األبنية االجتماعية المتنكعة، بغية إشباع الحاجات كالمطالب المتجددة؛

 بمعنى أنيا ليست عشكائية أك تمقائية بؿ ىي عممية مخططة؛. التنمية المحمية عممية مكجية كمتعمدة ككاعية ، تستيدؼ األقاليـ الفرعية مف الكطف- 

إف ككف التنمية المحمية عممية إرادية كاعية تتطمب إرادة جماعية شعبية، ىي إرادة التفكير بالتخمص مف التخمؼ كىذا يقتضي كعي كشعكر بالتخمؼ - 
 كشعكر بالتخمص منو مف قبؿ المجتمع المدني ككؿ المحمي كالكطني؛

إف التنمية بصفة عامة ىي عممية متكاممة كغير قابمة لمتجزئة، كالتكامؿ يعني أف تسير التنمية في جميع القطاعات كالمستكيات بطريقة متكازنة، كتبعا - 
كأساس مفيـك التكامؿ، أف المجتمع . لذلؾ يككف مف المستحيؿ تنمية الصناعة مثبل دكف التعميـ، أك حؿ مشاكؿ المدينة دكف إىتماـ مماثؿ لمشاكؿ الريؼ

 .كىنا تقـك فكرة كالشمكؿ بدكر أساسي في تأكيد االعتماد المتبادؿ بيف جميع أكجو  األنشطة التنمكية. يشكؿ كبل عضكيا كاحدا

 (5): تتمثؿ عناصر التنمية المحمية فيمايمي:عناصر التنمية المحمية- 3

يتركز حكؿ االحتياجات الكمية لممجتمع، ذلؾ أف التخطيط الكؼء ىك الطريقة المثمى التي تضمف استخداـ جميع المكارد الكطنية : برنامج مخطط- 3-1
نسانية، لكي تحقؽ الرقي كالرفاىية لممجتمع  .المادية كالطبيعية كالبشرية، بطريقة عممية كعممية كا 
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مف القكاعد األساسية لمتنمية المحمية ضركرة المشاركة الشعبية،أم مشاركة أكبر عدد مف سكاف الييئة المحمية، تفكيرا كعمبل : المشاركة الجماىيرية- 3-2
في كضع كتنفيذ المشاريع الرامية إلى النيكض بيـ، كذلؾ عف طريؽ إثارة الكعي بمستكل أفضؿ مف المعيشة، عف طريؽ إقناعيـ بالحاجات الجديدة 

 . كتدريبيـ عمى استعماؿ الكسائؿ الحديثة لئلنتاج كتعكيدىـ عمى أنماط جديدة مف العادات االقتصادية في اإلنتاج كاالستيبلؾ كاالدخار
العنصر البشرم كالعنصر المادم، : كىي ما تقدمو الييئات الحككمية، فعممية التنمية المحمية تحتاج إلى عنصريف ىاميف ىما: المساعدات الفنية-3-3

كيمتزج ىذاف العنصراف امتزاجا كبيرا في الحياة االجتماعية، كيتككف مف ذلؾ عنصر المساعدات الفنية، أم المساعدة الفنية البشرية كالمساعدة الفنية المادية 
 .ككبلىما يكمؿ اآلخر

 مف القكاعد األساسية في التنمية المحمية أف يككف ىناؾ تكامؿ بيف المشاريع في المياديف المختمفة عف طريؽ برنامج :التكامل بين االختصاصات-3-4
متعدد األغراض، كىذا نتيجة لتشابؾ العكامؿ المؤثرة في الظكاىر االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، فبل يمكف فصؿ الظكاىر االجتماعية مثبل عف 

 .الظكاىر االقتصادية، فيي تعتمد عمى بعضيا البعض كتتبادؿ التأثير كالتأثر
 (6):تتمثؿ أىداؼ التنمية المحمية فيما يمي: أىداف التنمية المحمية- 4

 ؛شمكؿ مناطؽ الدكلة المختمفة بالمشاريع التنمكية يضمف تحقيؽ العدالة فييا كالحيمكلة دكف تمركزىا في المدف الكبرل كمراكز الجذب السكاني- 
 ؛عدـ اإلخبلؿ بالتركيبة السكانية كتكزيعيا بيف أقاليـ الدكلة، كالحد مف اليجرة الداخمية مف الريؼ إلى المناطؽ الحضرية- 
 ؛زيادة التعاكف كالمشاركة بيف السكاف كمجالسيـ المحمية مما يساعد في نقؿ المجتمع المحمي مف حالة البلمباالة إلى حالة المشاركة الفاعمة- 
 ؛تسريع عممية التنمية الشاممة زيادة حرص المكاطف عمى المحافظة عمى المشركعات التي ساىـ في تخطيطيا كتنفيذىا- 
 ؛زيادة القدرات المالية لمييئات المحمية مما يسيـ في تعزيز قياميا بكاجباتيا كتدعيـ استقبلليتيا- 
 ؛تنمية قدرات القيادات المحمية لئلسياـ في تنمية المجتمع- 
 ؛تطكير الخدمات كالنشاطات كالمشركعات االقتصادية كاالجتماعية في المجتمعات المحمية كالعمؿ عمى نقميا مف الحالة التقميدية إلى الحداثة- 
 ؛تكفير المناخ المبلئـ الذم يمكف السكاف في المجتمعات المحمية مف اإلبداع كاالعتماد عمى الذات، دكف االعتماد الكمي عمى الدكلة- 
جذب الصناعات كالنشاطات االقتصادية المختمفة لمناطؽ المجتمعات المحمية بتكفير التسييبلت الممكنة، مما يسيـ في تطكير تمؾ المناطؽ كيتيح - 

 ؛ألبنائيا مزيدا مف فرص العمؿ
 .تعزيز ركح العمؿ االجتماعي كربط جيكد الشعكب مع جيكد الحككمة لمنيكض بالببلد اقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا- 
 يتـ تحقيؽ التنمية المحمية مف خبلؿ أجيزة تساعد عمى الكصكؿ إلى النتائج المرسكمة، كىذه األجيزة ىي برامج تتبعيا : أجيزة التنمية المحمية- 5

 (7):السياسات التنمكية كتعتمدىا في تطبيقاتيا كىي ثبلثة برامج أساسية نكجزىا فيمايمي

كىي تمؾ البرامج المخططة عمى الصعيد الكطني، كتيدؼ إلى تنمية المجتمع مف مختمؼ القطاعات، كتؤدم مثؿ ىذه البرامج : البرامج التكاممية- 5-1
في مراحميا األكلى إلى إحداث تغيرات جكىرية لتحقيؽ تكازف إنمائي عمى التنسيؽ كالتعاكف بيف الجيكد الحككمية كالجيكد المحمية الشعبية، كفي ىذه الحالة 
 .تمر المكارد المالية كالفنية، عبر ىذا التنظيـ لتحقيؽ أىداؼ التنمية المخططة مركزيا بالتنسيؽ مع اإلدارة المحمية التي ىي امتداد لؤلجيزة المركزية الكطنية

كىي برامج مركزية تنشط عمى مستكل المجتمع الكطني كامبل، غير أنيا ترتكز عمى تنظيـ المجتمع المحمي كالمساعدة الذاتية، : البرامج المكيفة- 5-2
كتسعى إلى تكجيو الجيكد نحك تحقيؽ األىداؼ المحددة عمى المستكل المحمي، كذلؾ مف خبلؿ تطكير المجتمع المحمي عف طريؽ الجيكد المشتركة بيف 

 .المجتمع المحمي كالمؤسسات الحككمية، مع تغيرات طفيفة عمى النظـ الحككمية في بعض األحياف المكجكدة عمى المستكل المحمي
قميميا كقد تشمؿ : برامج المشروعات- 5-3 كىي نكع مف برامج تنمية المجتمع المحمي، ذات أىداؼ متعددة، أما نطاقيا المجالي فيي محددة جغرافيا كا 

كتعد برامج المشركعات مف أكثر برامج تنمية المجتمع نفعا لمشعكب النامية، كلتحقيؽ ىذا النمط مف .أحد القطاعات االجتماعية ضمف المجتمع الكطني
لى ىيئة فنية تابعة ليذا الجياز متعدد األىداؼ كيعمؿ ضمف نطاؽ محمي كطني ذك كالء  برامج المشركعات ىناؾ حاجة إلى كجكد جياز إدارم مستقؿ كا 

 .لئلطار السياسي القكمي
 (8): إف المراحؿ التي تعتمدىا التنمية المحمية ىي نفسيا مراحؿ كؿ تنمية ذات طابع اجتماعي، كمف ىذه المراحؿ مايمي: مراحل التنمية المحمية- 6

ال يمكف إجراء تنمية مف فراغ، فضركرم أف تقاـ دراسات لممجتمع المحمي مف الناحية الجغرافية : معرفة وفيم البيئة الطبيعية لممجتمع المحمي- 6-1
كالمناخية كالجيكلكجية، فمعرفة البيئة معرفة عميقة يساعد في تنفيذ التنمية المحمية كال يجعميا تقـك عمى التكينات كاألىكاء بؿ عمى مستكل مدركس ككفؽ 

 .المكارد المتاحة لدل البيئة المحمية
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 إف ىذه المرحمة تعد مقـك أساسي أماـ التنمية المحمية فبلبد مف معرفة مف ىـ ىؤالء السكاف كاألعمار الغالبة عمييـ، :دراسة السكان وتركيبتيم- 6-2
 .كنسبة العامميف منيـ، كمستكياتيـ الثقافية، كالتكافؽ االجتماعي كالتفاكت الطبقي، كاإلمكانيات التي لدييـ كؿ ىذه المعمكمات تقدـ لمتنمية المحمية

إف معرفة مظاىر الحياة االجتماعية المحمية كرمكزىا جزء إلنجاح العممية التنمكية، فمعرفة العادات : التعرف عمى مظاىر الحياة االجتماعية- 6-3
المككنة لمحياة االجتماعية كمدل تمسؾ السكاف بأعرافيـ كتقاليدىـ، كمعرفة ميكليـ كتطمعاتيـ، كىؿ تتعارض ىذه البرامج اإلنمائية مع األنظمة المحمية، 

 .حتى ال يتـ معارضتيا باإلضافة إلى سرعة إنجازىا كتطكيرىا
ما يميز المجتمعات المحمية المنعزلة أنيا مجتمعات متناسقة كذات تكامؿ داخمي، كلقياـ التنمية المحمية فييا : دراسة النشاط االقتصادي المحمي- 6-4

يجب التعرؼ عمى النظاـ االقتصادم القائـ في ىذا المجتمع، كمعرفة صكر اإلنتاج الزراعي كالحرفي كالصناعي كالتعرؼ عمى أنكاع الكظائؼ كالميف التي 
تكجد بيذا المجتمع، فمككنات النشاط االقتصادم تختمؼ مف مجتمع آلخر، كلمعرفة المدخؿ التنمكم ليذا المجتمع يجب معرفة نظاـ األجكر، مستكل أىميو 

 .المالية كمستكل التساىمية ألفراده
تختمؼ معكقات التنمية المحمية مف بمد آلخر كمف منطقة إلى أخرل داخؿ البمد نفسو كمف مرحمة زمنية ألخرل كذلؾ بتأثير :معوقات التنمية المحمية- 7

 (9):العكامؿ االقتصادية كالسياسية كالثقافية لكؿ مجتمع، كيمكف تصنيؼ أىـ المعكقات التي تعترض التنمية المحمية فيمايمي

 حيث يمثؿ النمك المتزايد لمسكاف، أحد أىـ العكائؽ التي تقؼ في طريؽ التنمية الشاممة لممجتمعات النامية السيما عمى المستكل :العامل الديمغرافي- 7-1
المحمي، فعدد السكاف المتزايد يؤثر سمبا عمى بركز أثر زيادة اإلنتاج كالدخؿ كذلؾ بسبب الحاجيات المتجددة المتكلدة عف ىذه الزيادة كالتي يصعب تمبيتيا 

 .خاصة إذا صاحبيا قمة المكارد المحمية
 : مف أىميا:العوامل االجتماعية-  7-2
 كنظاـ الممكية السائد في معمـ المجتمعات المحمية كالذم قد يقؼ أماـ تنفيذ المشركعات التنمكية نظرا :النظم واألبنية االجتماعية السائدة- 7-2-1

لتشابؾ حقكؽ الممكية كتعقدىا كاختبلؼ األسس التي تقـك عمييا ككذلؾ نظاـ القرابة الذم يركز عمى الكالء في العائمة كيضعؼ ركح التضامف االجتماعي 
 .في المجتمع المحمي

 . فالكثير مف المشركعات التنمكية القت الفشؿ الذريع بسبب تعارضيا مع إحدل القيـ الدينية السائدة في المجتمع المحمي:التنظيم الديني- 7-2-2
  مما يؤدم إلى ظيكر نكع مف النزاع كالشقاؽ الذم يجعميـ يحيدكف اليدؼ الرئيسي الذم يفترض :الصراع عمى السمطة داخل المجتمع المحمي- 7-2-3

 .أف تككف تنمية المجتمع المحمي كتحسيف الحالة المعيشية ألفراده، كترقية نكعية حياتيـ
 : كتتمثؿ فيمايمي:العوامل الثقافية-7-3
 خاصة تمؾ التي تشجع عمى التمسؾ بالقديـ كبكؿ ما تركو اآلباء كاألجداد مما يككف اتجاىا سمبيا :السائدة في المجتمع المحميالتقاليد - 7-3-1

 .معارضا لكؿ تغيير أك تجديد أك تحديث
 كالتي تمعب دكرا كبيرا في إعاقة برامج التنمية المحمية، خاصة في مجاؿ الزراعة، التي تمقى :المعتقدات السائدة لدى أفراد المجتمع المحمي- 7-3-2

فييا المشركعات الزراعية الحديثة مقاكمة كبيرة مف األفراد المحمييف، نتيجة المعتقدات السائدة بينيـ كالتي تشجعيـ عمى التمسؾ بالمحاصيؿ القديمة كتجنب 
 . كؿ ماىك جديد

ككؿ ما مف شأنو أف يؤثر عمى األعماؿ التنمكية في ... خاصة تمؾ المتعمقة بأنماط االستيبلؾ كالعمؿ كاإلنتاج:القيم االجتماعية والثقافية- 7-3-3
 .المجتمع المحمي

 حيث أف عدـ تحقيؽ النتائج المرجكة مف المشركعات التنمكية في المجتمع المحمي أك تأخرىا يكلد إحساسا أك شعكرا بعدـ الرضا :العوامل النفسية- 7-4
 . لدل السكاف، مما يفقدىـ الثقة في الييئات الحككمية المشرفة كتقاسميـ مرة أخرل عف المساىمة في تمؾ المشركعات

 تتعمؽ ىذه العكامؿ أساسا بالخدمات كالعمميات التخطيطية االقتصادية كتنفيذىا، ترتبط أيضا بظركؼ البيئة :(المادية والفنية)العوامل االقتصادية - 7-5
 .المحمية كالمكارد المتاحة فييا

 لقد كشفت العديد مف الدراسات التي أجريت عمى تنمية المجتمعات المحمية أف السبب الرئيسي كالعائؽ الحقيقي الذم :ضعف المشاركة الشعبية- 7-6
 .حاؿ دكف نجاح المشركعات التنمكية المحمية ىك أنيا لـ تكف تستجيب بصفة مباشرة لمطالب األفراد المحمييف مما جعميا تمقى مقاكمة شديدة عند تنفيذىا

 :بالنسبة لمجاالت التنمية المحمية فيي متعددة نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:مجاالت التنمية المحمية- 8
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 حيث جاءت لتعبر عف اىتماـ االقتصادييف كالسياسييف كمف ليـ صمة مباشرة بعممية التخطيط االقتصادم إلى يسعى عمى :المجال االقتصادي- 8-1
تحقيؽ الزيادة في النمك كاإلنتاج كتطكير الكسائؿ المساعدة لتحسيف ذلؾ، كما أنيا تيدؼ إلى تحقيؽ غاياتيا الحقيقية كالمتمثمة في رفاىية اإلنساف ماديا عف 
طريؽ تحسيف مستكاه المعيشي، كما أف ىذا النكع مف التنمية ييدؼ أساسا إلى كضع مخططات تككيف الغرض منيا تطكير الكضعية االقتصادية لممجمكعة 

 (10).المحمية

كىك مجاؿ تنمكم يسعى لبلىتماـ بتنمية الجانب االجتماعي ألفراد اإلقميـ الكاحد، حيث أف جكىر ىذا المفيـك ىك العنصر : المجال االجتماعي- 8-2
عداد كتنفيذ البرامج الرامية لمنيكض بو  (11).اإلنساني بالتركيز عمى قكاعد مشاركة الفرد في التفكير كا 

تيدؼ إلى تنمية النظاـ السياسي القائـ في دكؿ ما عمى اعتبار أف التنمية السياسية تمثؿ استجابة لمنظاـ السياسي لمتغيرات : المجال السياسي- 8-3
الحاصمة في البيئة المجتمعية كالدكلية، كالسيما استجابة النظاـ لتحديات بناء الدكلة كاألمة كالمشاركة كتكزيع األدكار، كال تككف التنمية السياسية إال مف 

خبلؿ تحقيؽ استقرار النظاـ السياسي، كىذا األخير ال يتـ إال تكافر فيو األخذ بأشكاؿ المشاركة الشعبية كالمتمثمة في حؽ المكاطنيف في اختيار مف يمثمكنيـ 
 (12).كمف خبلؿ المشاركة السياسية يمعب المكاطف دكرا كبيرا في دعـ مسيرة التنمية السياسية...لتكلي السمطة

إف تحقيؽ التنمية اإلدارية الفعمية مرىكف بتكاجد قيادة إدارية فعالة، ليا القدرة عمى بث ركح النشاط الحيكم في جكانب التنظيـ : المجال اإلداري- 8-4
كمستكياتو كما يغرس في األفراد ركح التكامؿ كاإلحساس بأنيـ جماعة كاحدة كمترابطة تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ كالتطمع إلى المزيد مف العطاء 

 (13).كاالنجازات
مف خبلؿ كسب المعرفة كبناء القابمية كتطكير الميارات كتعزيز قيـ الثقافة التنمكية، فعممية التنمية ىي بالضركرة عممية شاممة : المجال البشري- 8-5

كمتكاممة تمتزج فييا كافة الجكانب االقتصادية مع الجكانب االجتماعية كالثقافية، فإذا كانت الغاية الكبرل مف أم مشركع تنمكم ىي التركيز عمى تحسيف 
الكضع االقتصادم أكال، فإنيا في نياية المطاؼ تيدؼ إلى العمؿ عمى إعبلء شأف اإلنساف لذا مف الضركرم عند كضع خطط التنمية كتنفيذىا األخذ في 

 .االعتبار األكؿ احتياجات أفراد المجتمع كتحقيقيا بقدر اإلمكاف

تنمية الكعي البيئي حكؿ كيفية التعايش مع البيئة كتحقيؽ االستثمار األمثؿ لممكارد الطبيعية مف دكف إضرار بالبيئة، كاالبتعاد عف : المجال البيئي- 8-6
االستيبلؾ أك االستغبلؿ غبر المبرر لمبيئة كمعالجة ما يترتب عمى ىذا االستغبلؿ مف آثار كمشاكؿ مع ترسيخ فكرة الحفاظ عمى المحيط كتحقيؽ التكفؿ 

 .األمثؿ بقضايا البيئة كالمحيط

 . التنظيم االداري لمبمدية في الجزائر:المحور الثاني
نظرا لزيادة أعباء اإلدارة في الدكلة الحديثة كتضاعؼ كظائفيا، جعؿ إدارة الجياز اإلدارم بكاسطة إدارة مركزية أمرا صعبا كعسيرا، إف لـ يكف مستحيبل، 

 .كليذا سارعت الكثير مف الدكؿ إلى تغيير بعض ىياكميا اإلدارية، كذلؾ بتكزيع السمطات في الدكلة كالمؤسسات المحمية
 كالجزائر كغيرىا مف ىذه الدكؿ اعتمدت عمى نظاـ البلمركزية، حيث تتجسد البلمركزية اإلقميمية في جانب مف التنظيـ اإلدارم الجزائرم في البمدية التي 
تعتبر أصغر تقسيـ عضكم في الببلد، إذ تعبر عف سيادة الدكلة في إقميميا، كنظرا لككنيا األقرب إلى المجتمع المحمي فقد أسندت ليا مياـ كصبلحيات 

 .شممت قطاعات عديدة
نشاء البمدية-1 منو، كتبمكرت  (09) في المادة 1963لقد منح القانكف الجزائرم لمبمدية الكجكد الدستكرم بعد أف نص عميو صراحة دستكر :  تعريف وا 

 .، كىكذا أصبحت البمدية ذات كياف مجسد ضمف مؤسسات الدكلة18/01/1967 المؤرخ في 1967صبلحياتيا كمياميا بعد صدكر القانكف البمدم 
البمدية ىي الجماعة اإلقميمية القاعدية لمدكلة، كتتمتع بالشخصية المعنكية : "منو (01) في المادة 2011 جكيمية 22 المؤرخ في 11/10كقد عرفيا قانكف 

 ".كالذمة المالية المستقمة، كتحدث بمكجب قانكف
 .كيتـ إنشاء البمدية كتعييف حدكدىا اإلدارية بمكجب مرسـك يصدر مف طرؼ رئيس الجميكرية بناء عمى قرار كزير الداخمية كالجماعات المحمية

كما أف تغيير اسـ البمدية أك تعييف مقرىا أك تحكيمو يتـ بمكجب مرسـك رئاسي بناء عمى تقرير الكزير المكمؼ بالداخمية، كبعد استطبلع رأم الكالي كمداكلة 
 (14).المجمس الشعبي البمدم، كيحظر المجمس الشعبي الكالئي بذلؾ

كما أف تعديؿ الحدكد اإلقميمية لمبمديات سكاء كاف بفصؿ أك بضـ جزء مف بمدية أخرل، فإنو يتـ بمكجب مرسـك يتخذ بناء عمى تقرير الكزير المكمؼ 
 (15).بالداخمية، بعد أخذ رأم الكالي كرأم المجمس الشعبي الكالئي، كمداكلة المجالس الشعبية المعنية

 :تتكفر البمدية عمى: ىيئات البمدية-2
 .المجمس الشعبي البمدم: ىيئة مداكلة- 
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 .يرأسيا رئيس المجمس الشعبي البمدم: ىيئة تنفيذية- 
 (16).تمارس الييئات البمدية أعماليا في إطار التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بو- 
 : المتعمؽ بالبمدية مياـ البمدية في ممارسة صبلحياتيا في المجاالت التالية11/10 حدد القانكف :صالحيات البمدية-3
مف المياـ األساسية لممجمس الشعبي البمدم إعداد برامجو السنكية كالمتعددة السنكات المكافقة لمدة عيدتو، كيصادؽ عمييا كيسير :التييئة والتنمية- 3-1

عمى تنفيذىا تماشيا مع الصبلحيات المخكلة لو قانكنا، كفي إطار المخطط الكطني لمتييئة كالتنمية المستدامة لئلقميـ ككذلؾ المخططات التكجييية 
 (17).القطاعية

كما يشارؾ المجمس الشعبي البمدم في إجراءات إعداد عمميات تييئة اإلقميـ كالتنمية المستدامة، مف خبلؿ كضع المخططات التنمكية كالعمرانية عمى 
 .الصعيد المحمي، كالمشاريع القطاعية المتعمقة بحماية األراضي الفبلحية كالمساحات الخضراء

كما أعطى المشرع لممجمس الشعبي البمدم حؽ المبادرة أك عمؿ ما مف شأنو التحفيز كبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى مع طاقات البمدية كمخططيا 
 .التنمكم

 (18): تتكلى البمدية في ىذا المجاؿ التأكد مف:  التعمير واليياكل القاعدية والتجييز-3-2

 .احتراـ تخصيصات األراضي كقكاعد استعماليا- 
 .السير عمى المراقبة الدائمة لمطابقة عمميات البناء ذات العبلقة ببرامج التجييز كالسكف- 
السير عمى احتراـ األحكاـ في مجاؿ مكافحة البنايات اليشة غير القانكنية، كذلؾ باشتراط المكافقة المسبقة لممجمس الشعبي البمدم عمى إنشاء أم - 

 مشركع عمى تراب البمدية يتضمف مخاطر مف شأنيا اإلضرار بالبيئة،
حماية الطابع الجمالي كالمعمارم  ك.إضافة إلى حماية التراث العمراني بالعمؿ عمىالمحافظة عمى المكاقع الطبيعية كاآلثار نظرا لقيمتيا التاريخية كالجمالية- 

كانتياج أنماط سكنية متجانسة في التجمعات السكنية إضافة إلى كجكب قياميا بتسمية كافة المنشآت كالتجييزات كالتجمعات السكنية كالشكارع كالفضاءات 
 .المتكاجدة داخؿ إقميـ البمدية

 .كما تساىـ إلى جانب الدكلة في التحضير كاالحتفاؿ باألعياد الكطنية السيما منيا تمؾ المتعمقة بالثكرة التحريرية- 
تقـك البمدية في ىذا المجاؿ بكافة :  نشاطات البمدية في مجال التربية والحماية االجتماعية والرياضة والشباب والثقافة والتسمية والسياحة-3-3

 (19):اإلجراءات قصد

 .إنجاز مؤسسات التعميـ االبتدائي طبقا لمخريطة المدرسية الكطنية كضماف صيانتيا- 
 . إنجاز كتسيير المطاعـ المدرسية كالسير عمى ضماف تكفير كسائؿ نقؿ التبلميذ كالتأكد مف ذلؾ- 
اتخاذ عند االقتضاء، كفي إطار التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما، كؿ التدابير المكجية لترقية تفتح الطفكلة الصغرل كالرياض كحدائؽ األطفاؿ كالتعميـ - 

 .التحضيرم كالتعميـ الثقافي كالفني
المساىمة في إنجاز اليياكؿ القاعدية البمدية الجكارية المكجية لمنشاطات الرياضية كالشباب كالثقافة كالتسمية التي يمكنيا االستفادة مف المساىمة المالية - 

 .لمدكلة
 .تقديـ مساعدتيا لميياكؿ كاألجيزة المكمفة بالشباب كالثقافة كالرياضة كالتسمية- 
 .المساىمة في تطكير اليياكؿ األساسية الجكارية المكجية لنشاطات التسمية كنشر الفف كالقراءة العمكمية كالتنشيط الثقافي كالحفاظ عمييا كصيانتيا- 
 .اتخاذ كؿ تدبير يرمي إلى تكسيع قدراتيا السياحية كتشجيع المتعامميف المعنييف باستغبلليا- 
 . تشجيع عمميات التمييف كاستحداث مناصب الشغؿ- 
حصر الفئات االجتماعية المحركمة أك اليشة أك المعكزة كتنظيـ التكفؿ بيا في إطار السياسات العمكمية الكطنية المقررة في مجاؿ التضامف كالحماية - 

 .االجتماعية
 .المساىمة في صيانة المساجد كالمدارس القرآنية المتكاجدة عمى ترابيا كضماف المحافظة عمى الممتمكات الخاصة بالعبادة- 
تشجيع ترقية الحركة الجمعكية في مياديف الشباب كالثقافة كالرياضة كالتسمية كثقافة النظافة كالصحة كمساعدة الفئات االجتماعية المحركمة السيما منيا - 

 .ذكم االحتياجات الخاصة
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تسير البمدية بمساىمة المصالح التقنية لمدكلة في مجاؿ الصحة كالنظافة العمكمية كالطرقات البمدية عمى : النظافة وحفظ الصحة والطرقات البمدية- 3-4 
 (20):القياـ بمايمي

 .تكزيع المياه الصالحة لمشرب- 
 .صرؼ المياه المستعممة كمعالجتيا- 
 .جمع النفايات الصمبة كنقميا كمعالجتيا- 
 .مكافحة نكاقؿ األمراض المتنقمة- 
 .الحفاظ عمى صحة األغذية كاألماكف كالمؤسسات المستقبمة لمجميكر- 
 .صيانة طرقات البمدية- 
 .إشارات المركر التابعة لشبكة طرقاتيا- 
 .كىي مجمكعة االجراءات كالكسائؿ المحددة بالقانكف كالتي تمكف ىيئات البمدية مف تنفيذ مخططاتيا في إطار برامج التنمية المحمية:مالية البمدية-4
يرادات قسـ التجييز كاالستثمار:إيرادات البمدية-4-1  .تنقسـ إيرادات البمدية إلى إيرادات قسـ التسيير كا 
 (21): تتككف إيرادات التسيير مما يأتي:إيرادات قسم التسيير-4-1-1

 .ناتج المكارد الجبائية المرخص بتحصيميا لفائدة البمديات- 
 .المساىمات كناتج التسيير الممنكح مف الدكلة كالصندكؽ المشترؾ لمجماعات المحمية كالمؤسسات العمكمية- 
 .رسـك كحقكؽ مقابؿ الخدمات- 
 .ناتج كمداخيؿ أمبلؾ البمدية- 
 (22):تتككف إيرادات قسـ التجييز كاالستثمار مما يأتي: إيرادات قسم التجييز واالستثمار-4-1-2

 .االقتطاع مف إيرادات التسيير- 
 .ناتج استغبلؿ المتياز المرافؽ العمكمية البمدية- 
 .الفائض المحقؽ عف المصالح العمكمية المسيرة في شكؿ مؤسسة ذات طابع صناعي كتجارم- 
 .ناتج المساىمات في رأس الماؿ- 
 .إعانات الدكلة كالصندكؽ، المشترؾ لمجماعات المحمية- 
 .ناتج التمميؾ- 
 .اليبات كالكصايا المقبكلة- 
 .كؿ اإليرادات المؤقتة أك الظرفية- 
 .ناتج القركض- 
 .تنقسـ نفقات البمدية إلى نفقات التسيير كنفقات التجييز كاالستثمار:نفقات البمدية-4-2
 :كتنقسـ إلى:  كىي النفقات التي تضمف سير مصالح البمدية:نفقات التسيير-4-2-1
 .أجكر كأعباء مستخدمي البمدية- 
 .التعكيضات كاألعباء المرتبطة بالمياـ االنتخابية- 
 .المساىمات المقررة عمى األمبلؾ كمداخيؿ البمدية- 
 .نفقات صيانة االمبلؾ المنقكلة كالعقارية- 
 .نفقات صيانة الطرؽ البمدية- 
 .المساىمات البمدية كاألقساط المترتبة عمييا- 
 .االقتطاع مف قسـ التسيير لفائدة قسـ التجييز- 
 .فكائد القركض- 
 .أعباء التسيير المرتبطة باستغبلؿ تجييزات جديدة- 
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 .مصاريؼ تسيير مصالح البمدية- 
 :نفقات التجييز واالستثمار- 4-2-2
 .نفقات التجييز العمكمي- 
 .نفقات المساىمة في رأس الماؿ بعنكاف االستثمار- 
 .تسديد رأسماؿ القركض- 
 .نفقات إعادة تييئة المنشآت البمدية- 
 :العقبات التي تواجو البمديات في تحقيق التنمية المحمية-5

ىناؾ العديد مف العقبات التي تقؼ حجر عشرة أماـ البمديات لمقياـ بمياميا كالصبلحيات التي خكليا ليا المشرع الجزائرم، مما يؤثر سمبا عمى دكرىا في 
دارية نكجزىا فيمايمي  (23):تحقيؽ التنمية المحمية، كىذه العقبات متنكعة كمتباينة، فمنيا ماىك داخمي كمنيا ماىك خارجي، اقتصادية كاجتماعية كا 

 :تتركز في الجكانب التالية: العقبات االقتصادية-5-1
 .قمة كمحدكدية المكارد المالية- 
 .العزلة كعدـ كفاية اليياكؿ القاعدية المساعدة عمى التنمية- 
 .قمة مع عدـ القدرة عمى االدخار مما يضعؼ االستثمار- 
 : كىي ذات طابع كتأثير اجتماعي كمعرقمة لعممية التنمية المحمية كىي متنكعة كأبرزىا مايمي:العقبات االجتماعية-5-2
 .المشكمة السكانية كخاصة المتعمقة بالنمك السكاني المرتفع، كعبلقة ذلؾ بالمكارد الطبيعية أك الثركة المادية- 
 .تأخر البيئة االجتماعية مف خبلؿ نقص كمحدكدية التعميـ كالتككيف، أم نقص الميارات التقنية كاإلدارية عمى مستكل الكثير مف البمديات- 
 :كيمكف إيجازىا فيمايمي: العقبات اإلدارية-5-3
عدـ التجسيد الفعمي البلمركزية كالديمقراطية المحمية، كذلؾ أف استقبللية الجماعات المحمية تبقى متفاكتة، بحيث كمما كانت البمدية قادرة عمى تمكيؿ - 

مشاريعيا ذاتيا كالبمديات الكبرل كمما كانت أكثر استقبللية، بينما البمديات غير القادرة عمى التمكيؿ الذاتي لمشاريعيا فيي تبقى دائما تابعا لمسمطة 
 .المركزية

 .عدـ كفاءة الجياز اإلدارم المحمي لقيامو بأعباء النشاط التنمكم، إضافة إلى محدكدية كتدني الكعي بالمسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ المسؤكليف المحمييف- 
سكء تسيير المكارد البشرية، بحيث أدل ذلؾ إلى تكزيع غير منطقي لممستخدميف مقارنة بالكظائؼ بسبب النقص الفادح في التأطير المحمي، كىذا النقص - 

 .انعكس سمبا عمى تحقيؽ التنمية المحمية، كبالتالي النحراؼ عف االستغبلؿ األمثؿ لؤلغمفة المالية الخاصة بالمشاريع الممنكحة مف طرؼ الدكلة لمبمديات
 . في الجزائرآليات تفعيل دور البمديات في تحقيق التنمية المحمية: المحور الثالث

إف تعميؽ كتكسيع دكر البمدية في المياديف االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كغيرىا، نتج عنو ارتفاع سريع كممحكظ في النفقات المحمية، الشيء الذم أدل 
 .إلى أف أصبحت بعض البمديات عاجزة عف تغطية نفقاتيا الضركرية

كبالتالي عجزىا فشمت في تحقيؽ التنمية المحمية كرفع كتحسيف المستكل المعيشي لممكاطف كىك ما يستدعي اتخاذ بعض اإلجراءات الكفيمة بتذليؿ العقبات 
 .كتصحيح األخطاء السابقة لتفعيؿ دكر البمديات في تحقيؽ التنمية المحمية

لقد عرفت الجزائر منذ استقبلليا جباية معقدة كغير منتجة انعكست آثارىا عمى مالية الجماعات المحمية، فمف بيف األسباب : إصالح النظام الجبائي- 1
التي أدت إلى تفاقـ ظاىرة العجز المكازيف ألغمب البمديات ىك احتبلؿ النظاـ الجبائي، حيث مف بيف ما يأخذ عميو صبغيتو المركزية، ذلؾ أف السمطات 
المركزية ىي كحدىا مف يقرر طبيعة الضرائب التي تفرضيا كبالمعدالت التي تراىا مناسبة ليا، كىك ما جعؿ المنظكمة الجبائية مختمطة كمعقدة كبالتالي 
فأكؿ المثالي كالفعاؿ لمقضاء عمى تعقيد ىذه المنظكمة ال يكمف في التعديبلت السطحية، بؿ يتعداىا إلى انتياج إستراتيجية شاممة كمكضكعية، تستند إلى 
دراسات معمقة كتشخيص دقيؽ لمكاقع، يككف أساس ىذه اإلستراتيجية، فصؿ الجباية المحمية عف الجباية العامة المركزية، باإلضافة إلى إشراؾ الجميع في 

 (24):رسـ الييكؿ العاـ لمضرائب كخصكصا المنتخبيف المحمييف، كمف ىذا المنطمؽ يجب إعادة النظر في النقاط التالية
 : مف خبلؿ معالجة الظركؼ كاألسباب المؤدية إلى ذلؾ، كذلؾ مف خبلؿ: محاربة ومجابية كافة أشكال الغش والتيرب الضريبيين- 1-1
رساء نظاـ ضريبي عادؿ، باإلضافة : تحسين فعالية النظام الضريبي- 1-1-1 كذلؾ بتبسيط اإلجراءات اإلدارية كالمتعمقة بفرض كتحصيؿ الضرائب، كا 

 .إلى تحسيف التشريع الضريبي بإحكاـ صياغة نصكصو كغمؽ الثغرات كالمنافذ التي يمكف استغبلليا لمغش أك التيرب
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 . سكاء مف ناحية اإلمكانيات المادية أك البشرية:تحسين كفاءة الجياز اإلداري الضريبي- 1-1-2
 . مف خبلؿ تخفيؼ حدة التكتر المكجكد بينيما:تحسين العالقة بين اإلدارة والمكمف- 1-1-3
 .كذلؾ لكشؼ كافة المخالفات المرتكبة: تحسين آليات الرقابة والتدقيق في كافة مراحل التحصيل- 1-1-4
 .مف أجؿ إحصاء األشخاص كاألمكاؿ الخاضعيف لمضريبة: التنسيق والتعاون بين مختمف اإلدارات- 1-1-5
باعتبار الجباية أىـ مكرد لميزانية الجماعات المحمية فإف األمر يستكجب إعادة االعتبار ليذا المكرد كتجديده :إشراك البمديات في إعداد نظام الجباية-1-2

انطبلقا مف إشراؾ البمديات في تحديد األكعية الضريبية كنسبيا كغير ذلؾ مف المكاضيع ذات الصمة، كذلؾ كمو مف أجؿ رفع مردكدية الضرائب، ألنو ليس 
ىناؾ ىيئة عمكمية ىي أعرؼ مف البمدية بإمكانياتيا المحمية التي يمكف تنتح حصيمة ضريبية معتبرة ىذا مف جية كمف جية أخرل العمؿ عمى تحديد قائمة 
الضرائب التي تعكد كمية لمدكلة كنظيرتيا التي تعكد كمية لمجماعات المحمية، كالتكقؼ عف األخذ بأسمكب تقسيـ الضريبة الكاحدة بمعدالت متفاكتة بيف خزينة 

 .الدكلة كميزانيات الجماعات المحمية كالصناديؽ الخاصة ألف ىذا األسمكب أثبت محدكدية نجاعتو باإلضافة إلى تعقده
حالة عدـ التكازف في مكارد البمديات التي تعرؼ ضعفا في مكارد التسيير، إنما ترجع بدرجة كبيرة إلى البمديات التي لـ تبذؿ :تثمين موارد التسيير-1-3

 .المجيكدات البلزمة الستغبلليا استغبلال أمثبل
فإذا كانت سمطة الجماعات المحمية مقيدة فيما يتعمؽ بالمكارد الجبائية، فإنيا تتمتع بسمطة تقديرية كاسعة فيما يتعمؽ باستغبلؿ مكارد التسيير التي تسمح ليا 

ال تتطمب لتككف أكثر مردكدية سكل  (نكاتج األمبلؾ العمكمية، نكاتج االستغبلؿ كالنكاتج المالية)بتحديد نسبيا كطرؼ تغطيتيا، كبالتالي فإف ىذه المكارد 
 (25).الرشاد في استغبلليا

 : المالءمة بين صالحيات البمدية ومواردىا المالية- 2
منح المشرع الجزائرم لمبمديات اختصاصات مفتكحة، تشمؿ معظـ النشاطات التي تيـ ىذه األخيرة، كبالتالي ىناؾ حجـ كبير مف النفقات، كفي المقابؿ 
ىناؾ نقص شديد مف حيث الكسائؿ المالية كالمادية كحتى البشرية المتكفرة لدييا، فقد ازدادت أعباء البمديات، دكف أف ترتفع مكاردىا، إذ أف صبلحيات 

البمديات الخاصة بالتكفؿ باليياكؿ كالتجييزات القاعدية، كتسيير كتجييز المدارس كمراكز التككيف كالمساجد كالمنشآت الرياضية كصيانتيا، ىي 
اختصاصات تتطمب نفقات كبيرة تتجاكز قدرتيا، كعميو فإف إعطاء صبلحيات عامة لمبمديات دكف يتبع ذلؾ تزكيدىا بالكسائؿ المالية البلزمة، جعميا في 

 .كضعية جمكد، كأصبح اضطبلعيا بيذه الصبلحيات غير ممكف نتيجة عدـ تكفرىا عمى الكسائؿ التي تمكنيا مف ذلؾ
 (26).كعميو فإف أم محاكلة لتفعيؿ دكر البمديات في التنمية المحمية يقتضي مبلءمة الصبلحيات المخكلة ليا كالمكارد المالية المتاحة

تمثؿ المكارد البشرية داخؿ التنظيمات اإلدارية عامة، كاإلدارة المحمية المتمثمة في البمدية خاصة، الثركة الحقيقية ألم تنظيـ :تفعيل دور الموارد البشرية- 3
إدارم، فاالىتماـ بالمكرد البشرم داخؿ البمدية بتككينو، كترقيتو، كتدريبو عمى أداء عممو بكفاءة، كجكدة عالية األداء، مف شأنو أف يرفع مف مستكيات األداء 

 (27).لتحقيؽ التنمية عمى المستكل المحمي، كبالتالي تحقيؽ التنمية الكطنية

إف عدـ االستثمار في العنصر البشرم في البمديات قاسـ مشترؾ ما بيف مختمؼ البمديات في الجزائر ميما كانت الكضعية المالية لمبمدية غنية أـ فقيرة، 
 .حضرية أك ريفية، كاألمر ال يحتاج إلى تفسير معمؽ طالما أف الطرؽ المؤقت في البمدية، كىك رئيس البمدية، ىك المسؤكؿ عف معالجة ىذه الكضعية

 :كمف ثـ فإف أىـ محاكر تفعيؿ دكر المكارد البشرية في البمديات الجزائرية يمكف أف يشمؿ مايمي
العمؿ عمى إرساء قيـ كاضحة لمعمؿ، قيـ اإلنجاز الكمي كالكيفي، قيـ الجكدة الشاممة، اإلبداع كاالبتكار، المشاركة كالتعاكف كالمساندة مف أجؿ تكظيؼ - 

 (28).الطاقات بشكؿ كامؿ كمتكامؿ لمقضاء عمى العاطؿ كغير المستغؿ مف الكقت كاإلمكانيات

تحسيف تسيير المكارد البشرية، كذلؾ بإتباع العديد مف االستراتيجيات إلعطاء حيكية كديناميكية لممكارد البشرية كالقضاء عمى مشكؿ نقص التأطير في -  
أغمب البمديات، كذلؾ مف خبلؿ كضع نظاـ جيد كمرف لمتكظيؼ كتطبيؽ نظاـ الحكافز المادية كالمعنكية، كاالىتماـ لعمميات التدريب المستمر لمقكل العاممة 

كسابيا باستمرار الميارات الجديدة كاالتجاىات الحديثة في مجاؿ تسيير البمديات كالمرافؽ العمكمية  .كا 
عداد مخططات العمؿ-   .إشراؾ مكظفي البمديات في رسـ أىداؼ البمدية كا 
 .تثميف كظيفة المستخدميف كذلؾ عف طريؽ ضماف تسيير حياة مينية أفضؿ لمكظفيف البمديات- 
تطكير القدرات االستشرافية كالقيادية لممنتخبيف، السيما رئيس المجمس البمدم كنكابو كرؤساء المجاف كذلؾ نظرا لحجـ المسؤكليات الممقاة عمى عاتقيـ - 

 (29).كذلؾ مف خبلؿ التككيف المستمر فيما يتعمؽ بأساليب التسيير كالقكانيف المتعمقة بالعمؿ المحمي
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يجب تطكير آليات الرقابة عمى مختمؼ المصالح البمدية كىذا بتطبيؽ الرقابة بكافة مراحميا القبمية، المتزامنة كالبعدية، كتفعيؿ :تطوير آليات الرقابـة-3
دكرىا خاصة مجمس المحاسبة، كالمفتشية العامة لممالية، كىذا بتكفير الكسائؿ المادية كالبشرية، ليذه الييئات لتمكينيا مف القياـ بدكرىا، كما يجب تفعيؿ 
الرقابة البرلمانية مف خبلؿ القياـ بزيارات ميدانية لئلطبلع عمى كضعية المشاريع التنمكية عمى المستكل المحمي، كمتابعة صرؼ النفقات العمكمية، حيث 
يجب أف تككف دائمة كمستمرة حتى تستطيع محاربة السمككات كالممارسات التي تسيء إلى استعماؿ الماؿ العاـ، كلكشؼ االختبلالت في الكقت المناسب 

 (30). كالقياـ بتصحيحيا، مع تسميط عقكبات صارمة عمى المخالفيف كذلؾ لضماف فعالية كمردكدية لمبرامج التنمكية

لقد ظيرت في اآلكنة األخيرة أفكار كثيرة كحركة فكرية قكية حكؿ دكر المجتمع المدني في تفعيؿ حركية التنمية في :نيتفعيل دور المجتمع المد-4
المجتمع، كما يمكف أف يعكسو مف تطكر حضرم كنمك لمختمؼ مجاالت الحياة، كتظير مشاركة المكاطنيف كيبرز أىميتيا خصكصا عمى المستكل المحمي 

 (31).حيث تعتمد البلمركزية كنمط لمتسيير اإلدارم

مجمكعة المنظمات التطكعية التي تمؤل المجاؿ العاـ بيف األسرة كالدكلة، كتعمؿ لتحقيؽ " كالمقصكد بالمجتمع المدني حسب تعريؼ البنؾ الدكلي بأنو 
 (32)".المصالح المادية، كذلؾ في إطار االلتزاـ بقيـ كمعايير االحتراـ كالتراضي كالتسامح كالقبكؿ بالتعددية كاإلدارة السممية لمخبلفات

 كىناؾ مجمكعة مف اآلليات التي تساىـ في ترسيخ دكر المجتمع المدني في تجسيد التنمية المحمية في الجزائر كتعمؿ عمى زيادة تأثيره في القرارات 
 (33):الحككمية كدفعو إلى المشاركة في العممية السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كتتمثؿ فيمايمي

تطكير مفيـك الشراكة بيف منظمات المجتمع المدني كالدكلة كالقطاع الخاص مف خبلؿ تبني تكجو تنمكم يستند إلى مكاجية تحديات التنمية المحمية كىك - 
 .ما سيحكؿ ىذه المنظمات مف آلية تتعامؿ مع المشاكؿ بشكؿ تسكيني إلى آلية مؤسسية تعمؿ مف أجؿ اإلصبلح كالتغير االجتماعي كالسياسي

تكفير ضمانات خمؽ بيئة سياسية كقانكنية مييأة لدكر أكثر فاعمية لمنظمات المجتمع المدني، كيتـ تحقيؽ ذلؾ في كجكد أىـ ركيزتيف كىما الديمقراطية - 
 .كالمكاطنة الفعمية أم تجنب فمسفات القيـ العشائرية كاالنتيازية

نما يتخطاىا إلى تطكير البحكث كبناء -  تبني رؤية كاضحة لمفيـك بناء القدرات كالذم يعتمد عمى تبني رؤية شاممة لمككناتو فيك ال يشمؿ مجرد التدريب كا 
 .قكاعد البيانات كيمتد إلى عمميات التشبيؾ بيف منظمات المجتمع المدني كالتي تزيد مف فاعميتيا كقدرتيا عمى التأثير في السياسات العامة

 .احتراـ مبدأ الشفافية كالصراحة داخؿ منظمات المجتمع المدني في تعامميا مع المجتمع كالحككمات كالمؤسسات كالييئات األخرل- 
تعتبر التكنكلكجيا أداة ميمة تستخدميا اإلدارة العصرية في تسيير شؤكنيا، كلذا كجب االىتماـ بيذا العنصر، كىذا باقتناء :عصرنة وسائل التسيير- 5

برامج معمكماتية تطبؽ في جميع الكظائؼ كىذا مف أجؿ زيادة فعالية كمردكدية ىذه المصالح، كما أف اتخاذ قرارات سميمة يتطمب تكفر معمكمات دقيقية 
كلذا كجب إنشاء مكاتب خاصة بالتخطيط كاإلحصاء مف أجؿ جمع المعمكمات عمى المستكل المحمي لتكفير قاعدة مف المعطيات تساعد المسؤكليف . كآلية

 (34).عمى اتخاذ القرارات ككضع إستراتيجية تنمية محمية فاعمة

يعد االستثمار المحمي أحد الدعائـ األساسية لتحقيؽ التنمية المحمية كذلؾ لما يقدمو مف تراكـ الثركات كخمؽ فرص أكثر مف : تدعيم االستثمار المحمي- 6
كرغـ أف تجربة االستثمار المحمي لمجماعات المحمية عامة كالبمديات خاصة لـ تطبؽ بعد .مناصب العمؿ، كيرتبط ىذا النكع مف االستثمار بمياديف متعددة

 (35).في الجزائر بسبب نقص الخبرات كالتجارب في ىذا الميداف

إال أنو في ظؿ الظركؼ االقتصادية الراىنة، يمكف لمبمديات أف تدخؿ في ىذا النكع مف االستثمار بشكؿ مباشر، إيجابي كفعاؿ يخدـ أىداؼ التنمية كيرقييا، 
كذلؾ مف خبلؿ تييئة البيئة كالمناخ المبلئميف الستقطاب رؤكس األمكاؿ .كيحقؽ مكاسب كمكارد مالية يمكف استخداميا في تنفيذ مختمؼ البرامج التنمكية

 (36). سكاء كانت عامة أك خاصة، كطنية أك أجنبية أك الدخكؿ في شراكة مع متعامميف آخريف كفؽ دفتر شركط تحدد فيو حقكؽ ككاجبات كؿ طرؼ

 :الخاتمة
أكثر مف - تعاني أغمب بمديات الكطف مف العديد مف المشاكؿ كالمعكقات التي انعكست سمبا عمى حالة التنمية المحمية فييا، كلذلؾ فالدكلة مطالبة اليـك 

ىذه . بالتدخؿ لتصحيح الكضع مف خبلؿ إتخاذ بعض االجراءات كالتدابير الكفيمة بتفعيؿ دكر البمديات في تحقيؽ التنمية المحمية- أم كقت مضى
االجراءات كالتدابير ليست بالضركرة محصكرة في فكرة أك فكرتيف، إنما ىي تمثؿ سمسمة مترابطة مف األفكار ترمي الى تحقيؽ ىدؼ كاحد كىك تطكير أداء 

خاصة في ظؿ األكضاع االقتصادية التي تمر بيا الببلد . البمدية كترقيتيا الى مستكل المؤسسة العصرية القادرة عمى تحقيؽ الرفاىية لممجتمع المحمي
 .كالتحديات التي يكاجييا االقتصاد الكطني جراء انخفاض أسعار النفط

 :اليوامش
 .12، ص2001عبد المطمب عبد الحميد، التمكيؿ كالتنمية المحمية، الدار الجامعية،االسكندرية،- (1)
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 .16، ص1986أحمد رشيد، التنمية المحمية، دار الجامعة العربية لمطباعة كالنشر، القاىرة، - (2)
 .49، ص1971مصطفى الجندم، المرجع في االدارة المحمية، منشاة المعارؼ، االسكندرية، - (3)
 .55، ص2011-2010عبد السبلـ عبد البلكم، دكر المجتمع المدني في التنمية المحمية في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة كرقمة، - (4)
 .24، ص2010-2009نكر الديف يكسفي، الجباية كدكرىا في تحقيؽ التنمية المحمية في الجزائر،مذكرة ماجستير، جامعة بكمرداس، - (5)
 .140-139، ص ص 2010أيمف عكدة المعاني، االدارة المحمية، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، األردف، - (6)
 .44-43، ص ص2005-2004، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، (دراسة ميدانية لكالية تمنراست)محمد بمخير، التنمية المحمية كانعكاساتيا االجتماعية - (7)
 .45-44نفس المرجع، ص ص - (8)
، ص 2011-2010، رسالة دكتكراه،جامعة قسنطينة، (دراسة ميدانية عمى مجالس بمديات كالية قسنطينة) محمد خشمكف، مشاركة المجالس الشعبية البمدية في التنمية المحمية- (9)

 .118-114ص
 .44، ص2004جميؿ أحمد الجكيد، مسار تنمية االدارة المحمية كمعكقاتيا في الجميكرية اليمنية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، - (10)
 .49، ص1989محمد رياض غانيمي، نظريات كمفاىيـ االتجاه التكاممي لمتنمية الريفية، مكتبة االسكندريةف مصر، - (11)
 .45جميؿ أحمد الجكيد، مرجع سابؽ، ص- (12)
 .22، ص2011-2010، 3خنفرم خيضر، تمكيؿ التنمية المحمية في الجزائر كاقع كآفاؽ، أطركحة دكتكراه، جامعة الجزائر- (13)
 . المتعمؽ بالبمدية11/10 مف القانكف 07المادة - (14)
 . المتعمؽ بالبمدية11/10 مف القانكف 09المادة - (15)
 . المتعمؽ بالبمدية11/10 مف القانكف 15المادة - (16)
 . المتعمؽ بالبمدية11/10 مف القانكف 107المادة - (17)
 . المتعمؽ بالبمدية11/10 مف القانكف 115المادة - (18)
 . المتعمؽ بالبمدية11/10 مف القانكف 122المادة - (19)
 . المتعمؽ بالبمدية11/10 مف القانكف 123المادة - (20)
 . المتعمؽ بالبمدية11/10 مف القانكف 195المادة - (21)
 . المتعمؽ بالبمدية11/10 مف القانكف 195المادة - (22)
 .163، ص2012-2011شباب سياـ، إشكالية تسيير المكارد المالية لمبمديات الجزائرية، دراسة تطبيقية، حالة بمدية معسكر، مذكرة ماجستير، جامعة تممساف، - (23)
 .211، ص2010-2009مذكرة ماجستير، جامعة تممساف، - دراسة حالة ثبلث بمديات- بمجيبللي احمد، إشكالية عجزميزانيات البمديات- (24)
شكالية عجز ميزانية البمدية، مذكرة ماجستير، جامعة تممساف، - (25)  .120، ص2010-2009دكبابي نضيرة، الحكـ الراشد المحمي كا 
 .70، ص2010-2009صالحي عبد الناصر، الجماعات االقميمية بيف االستقبللية كالتبعية، مذكرة ماجستير في القانكف، جامعة الجزائر، - (26)
 .246، ص2015-2014مكفؽ عبد القادر، الرقابة المالية عمى البمديات في الجزائر دراسة تحميمية كنقدية، أطركحة دكتكراه، جامعة باتنة، - (27)
 .215بمجيبللي أحمد، مرجع سابؽ، ص- (28)
 .248-247مكفؽ عبد القادر، مرجع سابؽ، ص ص - (29)
 .247-246خنفرم خيضر، مرجع سابؽ، ص ص - (30)
 .218بمجيبللي أحمد، مرجع سابؽ، ص- (31)
 .159، ص2005االتجاىات الحديثة في دراستيا، مركز دراسة الكحدة العربية، : حسيف تكفيؽ ابراىيـ، النظـ السياسية العربية- (32)
 .80عبد السبلـ عبد البلكم، مرجع سابؽ، ص- (33)
 .248خنفرم خيضر، مرجع سابؽ، ص- (34)
 .56يكسفي نكرالديف، مرجع سابؽ، ص- (35)
 248خنفرم خيضر، مرجع سابؽ، ص- (36)
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دٔسِ – انًجرًغ انًذَٙ كئطاس يشاسن فٙ انرًُٛح انًحهٛح تانجضائش 

- ٔ آنٛاخ ذفؼٛهّ
ًاويس أسواء جاهعح الشلف   . أ

 دالي سعيدج جاهعح أم الثىاقي  . أ

 :الملخص
القاء الضوء على كاقع اجملتمع اؼبدين باعبزائر ك كذلك التنمية احمللية ك توضيح دكر اجملتمع اؼبدين كطرؼ مشارؾ ُب إٔبالدراسة هندفمنخبلؽبذه

 . التنمية احمللية باعبزائر
لطرؽ ك اآلليات لدعم ك تفعيل دكر اجملتمع ،كصوالإلىاقًتاحبعضا أال ك نبا اجملتمع اؼبدين  ك التنمية احملليةذلكبعدتقديباإلطاراؼبفاىيميلكبلاؼبتغَتين

 اؼبدين ُب ربقيق التنمية احمللية
 

:  مقدمة
كأكركبا الشرقية، ك بركز ظاىرة العوؼبة  (سابقا)    ربت تأثَت التغَتات السريعة اليت شهدىا العآب، منذ اهنيار النموذج االشًتاكي ُب االرباد السوفياٌب  

. بكافة مستوياهتا السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية كاإلعبلمية، تغَت مفهـو التنمية ُب مدلولو ك مضمونو
   حيث ظهر مفهـو التنمية احمللية كمصطلح جديد ُب األدبيات االقتصادية ك االجتماعية ك اإلدارية، ليشَت إٔب  آلية جديدة لتنمية اجملتمع احمللي ك 

اليت هبرم دبقتضاىا التخطيط ؼبختلف العمليات  ك تنفيذىا على أساس تعاكف اعبهود األىلية ك اغبكومية،  لتحسُت األحواؿ االقتصادية ك 
. االجتماعية ك الثقافية للمجتمعات احمللية

ف ىذه اؼبستجدات قد أدت إٔب إعادة تشكيل العبلقات ك إٔب إحداث تغَتات ؿبلية، مثل تغَت دكر الدكلة ك بركز دكر ك أنبية أ    باإلضافة أب 
السياسية ك االجتماعية ك منو التنمية كإعادة ترتيب األكلويات باالعتماد على مفهـو جديد أال ك ىو التنمية االقتصادية ك اجملتمع اؼبدين ُب  اغبياة 

احمللية التشاركية اليت دبقتضاىا ؾبهود التنمية ٓب يعد حكرا على الدكلة ك حدىا تصورا ك زبطيطا، كتنفيذا أم باالعتماد على األجهزة اغبكومية  فقط، 
جل إشراكهم ُب ىذه العملية، ك ذلك بفتح اجملاؿ أماـ اجملتمع أبل أصبح لزاما عليها أف سبد يدىا إٔب أفراد اجملتمع اؼبنتظمُت ُب صبعيات كمنظمات من 

، ربت تأثَت الديبقراطية أاؼبدين الذم ما فىتء يتسع دكره ُب اجملتمعات الغربية ُب  اؼبقاـ األكؿ، ك ُب اجملتمعات النامية بشكل  قل على كجو العمـو
. كنسق سياسي ك اقتصادم ك اجتماعي كثقاُب

ك اعبزائركغَتىامنالدكاللناميةكجدتنفسهاغداةاالستقبلألمافبشاكبللتخلف اؼبوركثةعناغبقبةاالستعمارية،ككحلمقًتححينهاسباعتمادأسلوبالتخطيطاؼبركزيكأداة 
  .لتحقيقالتنميةالوطنية،ىذااألسلوب الذيلمًتاعفيهخصوصياتكلمنطقةبلكانشموليافبا أدىإلىنتائجسلبيةانعكستعلىحياةاؼبواطن ك على االقتصاد بشكل عاـ

ك أماـ ىذا الواقع آنذاؾ ، سعت  ك ال زالت تسعى اعبزائر أب ربقيق التنمية  باعتمادىا على البلمركزية ُب التسيَت ك فتح اجملاؿ شيئا فشيء أماـ 
 .منظمات اجملتمع اؼبدين للمشاركة ُب ربقيق التنمية

ما ىو واقع دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائر؟ و كيف يمكن  تفعيل دوره في            كفيهذااإلطار ك بناءا على ما سبق 
 تحقيق التنمية المحلية ؟

 :أىمية الدراسة
نبية اؼبوضوع الذم تطرقت إليو، فهي تعاِب قضية التنمية احمللية اليت تعدمن أىم قضايا االقتصاد القائم ك اغبإب، باإلضافة إٔب أتنبع أنبية الدراسة من 

عامة ُب  صنعالقراركفيسياسةالتنميةبصفةقضية اجملتمع اؼبدين الذم بات ُب ظل التحوالت السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية من األطراؼ اؼبهمة ُب
، ك الذم كجب التطرؽ إٔب كاقع دكره باعبزائر ك سبل تفعيلو كاطار 1989 فيسنة بعدالتحولنحوالتعدديةالسياسيةدكؿ العآب ك ُب اعبزائر بصفة خاصة

 .مشارؾ ُب التنمية احمللية
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: إٔب ربقيق األىداؼ التاليةىالدراسة سعى ىذت: لدراسةأىداؼ ا
 التعرؼ على اؼبقصود بالتنمية احمللية ك أبرز أىدافها ك قواعدىا. 
 كظائفو ك خصائصو   مكوناتو كتوضيح مفهـو اجملتمع اؼبدين  ك إزالة الغموض عنو بالتعرؼ على . 
 الوقوؼ على كاقع منظمات اجملتمع اؼبدين ك التنمية احمللية باعبزائر. 
 توضيح أىم الطرؽ ك اآلليات اليت يبكن أف تساىم ُب تفعيل دكر اجملتمع اؼبدين باعبزائر قصد ربقيق التنمية احمللية .

ك عليو  ك من أجل االجابة عن ىذه اإلشكالية  ك اإلؼباـ أكثر باؼبوضوع ستتم دراسة ىذه اإلشكالية من خبلؿ التطرؽ إٔب أربعة ؿباكر أساسية ىي 
: كالتإب

 ؛  مفاىيم أساسية عن التنمية احمللية -
 ؛مفاىيم عامة عن اجملتمع اؼبدين -
 ؛اجملتمع اؼبدين ك التنمية احمللية ُب اعبزائر -
 دكر اجملتمع اؼبدين ُب ربقيق التنمية احمللية باعبزائر ك آليات تفعيلو؛ -

 :مفاىيم أساسية عن التنمية المحلية- أوال
الدكلةالتيأرادتأنتجعلمنإعدادالًتابأكلويةكطنيةككاناؽبدؼ فعل لقرارات  كانأكلظهورفعليلمصطلحالتنميةاحملليةفيبدايةستينياتالقرناؼباضيوربديدافيفرنساكرد
منهذىالقراراهتوالقضاءعلىالفوارقاعبهويةبينالعاصمةكالضواحيوحتىداخبللعاصمة 
نفسها،كىذاعنطريقسياسةإداريةتعيدتنظيماألنشطةاالقتصاديةمنفوقحسبمنطق 

كانتمرفوضةمنقبلمختلفالفاعليناحملليينالذينيعتربكنأنتنميةأيإقليميجبأنتأخذ (ازباذالقراراسبناؼبركزدكنالتشاكرمعالسكاناحملليُت)قطاعيللمصاّب،ىذىالنظرةالفوقية
- العاصمة–بعيناالعتبار احتياجاتسكاهنوتطلعاهتموبذلكطالبوابتطبيقالتنميةمنتحتوالتيتبنىعلى أساساستقبلليةاألقاليمعنمركز القرار 

 .1(سياسيا،اقتصادياكاجتماعيا)
    لقدكاهنذااألمرفيالبدايةمرفوضفلميحضىبالقبولواالحًتامؤلهنبنيعلىبعد 

سياسييطالببهويةخاصةلؤلقاليم،شباستقرىذااؼبطلبعلىاعبانباالقتصاديواالجتماعي،كبدايةمنالثمانيناتأخذمصطلحالتنميةاحملليةوبوزالقبولوكسبتدرهبيااعًتافامنطر
التنمية احمللية كنمط من 1988-1984ؼ ـبتلفاؽبيئاتاغبكوميةكاؼبؤسساتواعبمعياتومنهامندكبيةمراقبةالًتابوالعمبلعبهوم الفرنسية اليت أقرت ُب ـبطط 

 .أمباط التنمية
 : تعريف التنمية المحلية . أ

 السياساتوالرباؾبالتيتتموفقتوجيهاتعامة،إلحداث"    يبكنأننعرفالتنميةاحمللية على أهنا  عبارة عن 
 2."تغيَتمقصودمرغوبفيهفياجملتمعاتاحمللية،هبدفرفعمستوىاؼبعيشةفيتلكاجملتمعاتفيكافة اعبوانب

    فالتنميةاحملليةهبذااؼبعٌت تعنيتغيَتفيالبنيةاالقتصادية كاالجتماعيةللمجتمعاحملليبواسطةصبلةمن 
حيث .السياساتالعامةكالرباؾباغبكومية،تكونلؤلجهزةاؼبركزيةكاحملليةللدكلةدكرفعالفيمجااللتصميم كاإلعدادكاإلشرافعلىتنفيذسياساتالتنميةاحمللية

يقصدبالسياساتالعامةللتنميةاحملليةؾبموعة األىدافالعامةاؼببلئمةلتحقيقالتنميةالفعالة،كىذايشملوضعاػبططوالرباؾبوتصميموتشغيبلألشكاؿ 
 .اإلداريةكالتنظيميةالكفؤةكاؼبناسبة

                                                           
 . 14-13: ، ص 2011، أطركحة دكتوراه ُب العلـو االقتصادية،  جامعة اعبزائر،تمويل التنمية المحلية  في الجزائرخنفرم خيضر، : 1
 .54: ، ص2012، رسالة ماجيسًت ُب العلـو السياسية، جامعة كرقلة، دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائرعبد السبلـ البلكم، : 2
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العمليةاليت بواسطتهايبكنتحقيقالتعاكنالفعالبيناعبهودالشعبيةكاعبهوداغبكوميةلبلرتقاءدبستويات اجملتمعاتاحملليةك "  كفيأبسطمعانيها يبكن تعريفهاعلىأهنا
الوحداتاحملليةاقتصادياكاجتماعياكثقافياكحضاريامنمنظورربسيننوعية اغبياة،لسكانتلكالتجمعاتاحملليةفيأيبستوىمنمستوياتاإلدارةاحملليةفيمنظومةشاملة       ك 

 3".متكاملة
  ك 

نالتنميةاحملليةتركزعلىعنصرينأساسُت،أكؽبمايتعلقباؼبشاركةالشعبيةكالتيتدعمجهودالتنميةاحملليةأماالعنصرالثانيفيتمثلفيتوفَتـبتلفاػبدماتواؼبشركعفإكفقاؽبذاالتعريف،
 .اتاؼبتعلقةبالتنميةاحملليةبأسلوبيشجعهذىاؼببادرةكاالعتمادعلىالنفسواؼبشاركة

 4:يبكن حصر أنبأىدافالتنميةاحملليةفيالعناصرالتالية: أىداؼ التنمية المحلية . ب
 ،مشوؼبناطقالدكلةاؼبختلفةباؼبشاريعالتنمويةيضمنتحقيقالعدالةفيها،كاغبيلولةدكف سبركزىافيالعاصمةأكفيمراكزاعبذبالسكاين دبعٌت 

 .التخفيفمنالفوارقالتنمويةبيناألقاليموالوالياتداخبلإلقليمالواحد
 عدماإلخبللفيالًتكيبةالسكانيةكتوزيعهابينأقاليمالدكلة،كاغبدمناؽبجراتالداخلية منالريفإلىاؼبناطقاغبضرية . 
 زيادةالتعاكنواؼبشاركةبينالسكانوؾبالسهماحملليةفبايساعدفينقبلجملتمعاحمللي منحالةالبلمباالةإلىحالةاؼبشاركةالفاعلة . 
 تسريععمليةالتنميةالشاملةكازديادحرصاؼبواطنعلىاحملافظةعلىاؼبشركعاتاليت سانبفيتخطيطها         . 
 ازديادالقدراتاؼباليةللهيئاتاحملليةفبايسهمفيتعزيزقيامهابواجباهتاكتدعيماستقبلليتها. 
 تطويراػبدماتوالنشاطاتواؼبشركعاتاالقتصاديةكاالجتماعيةفياجملتمعاتاحمللية كالعملعلىنقلهامناغبالةالتقليديةإلىاغبداثة . 
 توفَتاؼبناخاؼببلئمالذييمكنالسكانفياجملتمعاتاحملليةمناإلبداع كاالعتمادعلى الذاتدكناالعتمادالكليعلىالدكلةكانتظارمشركعاهتا . 
 جذبالصناعاتوالنشاطاتاالقتصاديةاؼبختلفةؼبناطقاجملتمعاتاحملليةبتوفَت التسهيبلتاؼبمكنةفبايسهمفيتطويرتلكاؼبناطقويتيحؤلبنائهامزيدامنفرصالعمل . 
 تعزيزركحالعمبلالجتماعيوربطجهودالشعبمعجهوداغبكومةللنهوضبالببلداقتصاديا كاجتماعيا       كثقافيا. 

 5 :تتصفبعدةظباسبنأبرزىا :خصائصالتنميةالمحلية . ت
  أنالتنميةاحملليةعمليةفرعيةكليستحالةعرضيةعابرة،فهيعمليةتفاعلحركيديناميكيمستمر

 .كمتجدد،إذأهناتقتضيحركةمستمرةفياعبسداالجتماعيبأعضائهوأبنيتهاؼبتنوعةبغيةإشباعاغباجات كاؼبطالباؼبتجددةللمجتمع
 التنميةاحملليةعمليةموجهةكمتعمدةككاعيةتستهدفاألقاليمالفرعيةمنالوطن،كىذايعنيأهناليست عشوائيةأكتلقائيةبلهيعمليةإراديةـبططة 
  إنكونالتنميةاحملليةعمليةإراديةكاعيةتتطلبإرادةصباعيةشعبية، ىيإرادةالتفكَتكالتخلصمن

 .التخلفوىذايقتضيوعيوشعوربالتخلفوالرغبةفيالتخلصمنهمنقببلجملتمعاؼبدنيككبلحمللي ك الوطٍت
  إنالتنميةبصفةعامةعمليةمتكاملةكغَتقابلةللتجزئة،كالتكامليعنيأنتسَتالتنميةفيجميع

القطاعاتواؼبستوياتبطريقةمتوازنة،كتبعالذلكيكومبناؼبستحيلتنميةالصناعةمثبلدكنالتعليمأك 
حلمشكبلتاؼبدينةدكناىتمافبماثلبمشكبلتالريف،كأساظبفهومالتكامؤلناجملتمعيشكلعضوكاحد،كىناتقومفكرةالتكاملوالشمولبدكرأساسيفيتأكيداالعتما

 .داؼبتبادلبينجميعأكجو النشاطوالتكاملفيالتنمية
 : القواعد و المبادئ األساسية للتنمية المحلية . ث

 6:ترتكز التنمية احمللية ك تقـو على صبلة من اؼببادئ ك القواعد يبكن حصر أنبها فيما يلي
                                                           

 .13:  ،ص2001، الدار اعبامعية، اإلسكندرية ، مصر، التمويل المحلي والتنمية المحليةعبد اؼبطلب عبد اغبميد، : 3
 .28: خنفرم خيضر، مرجع سبق ذكره، ص: 4
 .55: عبد السبلـ البلكم ، مرجع سبق ذكره، ص: 5
 .105-102: ، ص2011أطركحة دكتوراه ُب علم االجتماع، جامعة قسنطينة، ، "دراسة ميدانية على مجالس بلديات والية قسنطينة"مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية ؿبمود خشموف، : 6
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 :مشاركة أفراد المجتمع المحلي .1
إمبشاركةأفراداجملتمعاحملليفيالتنميةاحملليةيعتربمبدأمنأنبمبادئالتنمية حيثيستوجبإثارةكعيأفراد اجملتمعاحملليوربسيسهمبضركرةالعملمنأجلتحسُت 

مستوىحياهتماالقتصاديةكاالجتماعية،كمايتطلبالعملعلىإقناعهمباغباجاتاعبديدة 
 كتدريبهمعلىاستعمااللوسائبلغبديثةفياإلنتاجوتعويدنبعلىأمباطجديدةمنالعادات

االقتصادية،خاصةفيمجاالالدخاركالتوفَتك 
 باالنتماءإلىمجتمعهماحمللي،فبايعودبالفائدةعلىنجاحوحسنسَتاؼبشركعاتاألفرادفاؼبشاركةذبندطاقاتاجملتمعوتقللمننفقاتاإلقبازكتزيدمنشعور.االستهبلؾ

 .التنموية
 :توافق المجهودات التنموية مع الحاجات األساسية  في المجتمع المحلي .2

حيثتكوناألكلويةللمشركعاتالتيتهماألفرادفيحياهتممباشرةكتعملعلىتلبية حاجاهتماؼبستعجلة،ذلكأنإشباعاغباجاتيزيدمنثقةاألفرادكوبفزنبأكثرللتعاكف ك 
فإحساس األفراد ك ادراكهم بأنالعائدمنالتنميةاحملليةسيعودبالفائدةاؼبباشرة .العملمنأجئلقباحاؼبشركعاتالتنموية

 .كاحملسوسةالتيتلبيحاجاهتموربدمنمعاناهتمومشكبلهتم،يساعدعلىكسبثقتهم التيتعتربرأس اؼباؿ اغبقيقيؤليعمئلمبائيفياجملتمع
 :تكامل المشروعات و الخطط التنموية .3

يعنيذلكأنبلتفصبلؼبشكبلتاالجتماعيةكاالقتصاديةعنبعضهاالبعض،حيث يعنيهذاأنتعملهذىاؼبشركعاتواػبطط،علىالقضاءعلىكؤلنواعاؼبشكبلتاليت 
 .يعانيمنهااجملتمعفيشتىاجملاالتفيإطارخطةشاملةكمتكاملة

 :االعتماد على الموارد المحلية .4
يقصدباؼبوارداحملليةكبلؼبواردالطبيعيةأكالطاقاتالبشريةاؼبتوافرة فياجملتمع احمللي،حيثتعدىذىالقاعدةذاتنفعاقتصاديكبَتفيالتنميةاحمللية،ألهناتعمل 

علىتقليبللتكاليفوحسنسَتاؼبشركعاتنتيجةسهولةاغبصولعلىتلكاؼبوارد كبالتالياغبريةكاالستقبلليةأكثرفيالتخطيطوالتنفيذ،كماأنالقادةاحملليينباعتبارىم 
. إحدىاؼبواردالبشريةيكونونأكثرفاعليةكقباحافيتغيَتاذباىاتأفرادؾبتمعهم احملليو ٕاقناعهمباألفكاراعبديدة،دبايعودبالفائدةعلىاؼبشركعاتالتنمويةُب اجملتمع

 :ضرورة مساعدة الجهات الحكومية في العمل التنموي  .5
ربثهذىالقاعدةعلىعدماالكتفاءباؼبوارداحملليةاؼبتاحةفياجملتمعوحدىاك ٕامبا هبباالستفادةمنالتشجيعاغبكومي،سواءاؼباديأكفيمجاالػبربةالفنيةكالتقنيةعند 

اْب، دبعٌت ضركرةاالستفادة …زبطيطأكتنفيذمشركعاتالتنميةاحملليةكذلكمنخبلإلعدادفنيينوتدبَتالنفقات كتوفَتاألجهزةاغبديثة
 .مناؼبساعداتاغبكوميةالتيتشكلعصبالنشاطالتنموياحمللي

 :اإلسراع بالنتائج المادية الملموسة .6
كفقاؽبذىالقاعدةقبدأنبعضالعاملينفيميادينالتنميةاحملليةيركنضركرةالًتكيز علىاػبدماتسريعةالنتائج،كاػبدماتالطبيةكاؼبشركعاتاالقتصاديةذات 

العائدالسريع،التيتلبيحاجاتضركريةبالنسبةلؤلفراداحملليينو فيمقابلذلكاالبتعاد 
الكليعلىاؼبشركعاتطويلةاؼبدىذاتالتكلفةالكبَتةكاؼبدىالزمنيالطويلوذلكؤلهنذاالنوعمناؼبشركعاتيتطلبخرباتفنية معقدة،كمايدفعباؼبللوقلةصربأفراد 

. اجملتمعاحمللي،فباهبعلهميطالبونبالعائد السريعوانتقادتلكاؼبشركعاتاألمدكيصرفهمعناؼبسانبةفيإقباحها
 :توظيف القيم و التصورات القائمة في المجتمع على مشروعات التنمية المحلية .7

تشكلهذىالقاعدةمبدأأساسيافيالتنميةاحمللية،حيثيمكنللقيمو التقاليد ك التصورات القائمةبُت أفراد جملتمعاحملليأنتشكلعائقاكبَتاأماماؼبشركعات 
 .التنموية،كمايبكنأنتشكلحافزا كعامبلمدعمالنجاحهذه اؼبشركعاتإذاسبحسن استغبلؽباكأخذىابعيناالعتبارعندزبطيطو ٕاقبازأيبشركعمنمشركعاتالتنمية احمللية

 :التقويم .8
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يعتربالتقويباؼبستمرمنأنبالقواعداألساسيةلتنميةاجملتمعاحمللي،ؼبايوفرنبن إمكانيةالتعرفعلىسَتاػبطةكمدىنجاحهاكأنبالصعوباتالتيتواجهها حيث ذلك 
 .مايسهلويسرعتداركهاكالعمبللفوريعلىحلها

 .مفاىيم عامة عن المجتمع المدني- ثانيا
-ؿبلياكدكليا-يعدمصطلحاجملتمعاؼبدنيمناؼبصطلحاتاألكثرتداكالفيالسنواتاألخَتةعلىاؼبستول األكاديبيوالسياسي،االجتماعي ك االقتصادم

نظراللدكراحملوريالذم بات يلعبهإلىجانبالدكلةُب بناءاجملتمع ك ربقيق التنمية سواء ؿبلية أك شاملة ، فقد أصبح ىذا اؼبصطلح من الركائز األساسية لتحقيق 
إٔب ـبتلف اؼبشركعات ك من ٍب توجو اعبهود اغبكومية - فتعرب عن احتياجاهتا الفعلية- التنمية احمللية؛ ذلك أف ىذه األخَتة تنطلق من القاعدة الشعبية 

 . إٔب ربقيق التنمية بشكل عاـ
 : تعريف المجتمع المدني . أ

ؾبموعاؼبؤسساتاالقتصاديةكاالجتماعيةكالثقافية،التيتعملفي ميادينهااؼبختلفةفياستقبللعنسلطةالدكلة، ": يعرؼ اجملتمع اؼبدين  على أنو
،كمنهاأغراضثقافيةكمافياالربادات (كالدفاععنمصاغبأعضائها)،أغراضنقابية    (كاؼبشاركةُب صنعالقرار)أغراضسياسية: لتحقيقأغراضمتعددةمنها

ك بعبارة أخرل ىو 7.الكتابواؼبثقفينواعبمعياتالثقافيةالتيتهدفإلىنشرالوعيالثقافيوفقاذباىاتأعضاءكلجماعةكمنهاأغراضلئلسهامفيالعمبلالجتماعيلتحقيقالتنمية
 8."األفرادكاؽبيئاتغَتالرظبيةبصفتهاعناصرفاعلةفيمعظماجملاالت الًتبوية االقتصادية،العائلية، الصحيةكاػبَتيةكالثقافية"عبارة عن 

: كيتضحمنخبلاللتعاريف السابقةأف اجملتمعاؼبدين تعريفهيقـو على العناصر التالية 
 أياؼبشاركةالطوعيةالتيتميزتكويناتوبنىاجملتمعاؼبدنيعنباقيالتكويناتاالجتماعية اؼبفركضةأكاؼبتوارثة: لطوعيةا. 
 التيتشملمجمبلغبياةاغبضاريةتقريباكالتيتشملجوانباغبياةالسياسيةكاالقتصادية  :لمؤسسيةا

 .كاالجتماعيةكالثقافيةكلعلمايبيزؾبتمعاتنااغبضورالطاغيللمؤسساتوغياباؼبؤسساتيةبوصفها عبلقاتتعاقديةحرةفيظبللقانوف
 الذيتقومبههذىالتنظيماتواألنبيةالكربىبلستقبلؽباعنالسلطةكىيمنةالدكلةمنحيثهي  :الدور

 .تنظيماتإجتماعيةتعملفيسياقوركابطتشَتإلىعبلقةالتضامنوالتماسكأكالصراعوالتنافس اإلجتماعيُت
 بالدفاععنمبادئاؼبنظمة، ك احًتاؿبقوقاآلخرين: االلتزاماألخالقيو السلوكي. 

 9:تقومبهامؤسساتاجملتمعاؼبدنيفيوظائف ك ارتباطاهبذاالدكريبكن حصر أىم 
 .كذلكببلورةمواقفجماعيةمنقضاياأعضائها،سبكنهممن التحركلحلمشكبلهتماعبماعيةمنخبلؼبنظماهتماؼبهنية: ذبميعاؼبصاغبوالتوفيقفيمابينها 1-

بالبحثاعبماعيعناغبلولتوفيقيةؼبعاعبةالصراعاتالداخليةبينأعضائها، : مواجهةالصراعات 2-
 .بوسائلسلميةكذبنباللجوءإلىاؼبؤسساتاغبكوميةاؼبعنيةإضافةإلىتوفَتالوقتوالتكاليف

 .منخبلالؼبسانبةالفعالةببناءرأساؼباالالجتماعيعبلكةعلىنشاطاتو التعاكنية: تعزيزالتنميةاجملتمعية 3-
 .إفرازالقياداتاعبديدةبالعبلقةمعنشاطاهتاالديبقراطية 4-
 .كىيفيمجملهاذبعلمناجملتمعاؼبدنيمفتاحالديبقراطيةكمدرستها: نشرثقافةحضارية 5-
 :مكونات المجتمع المدني . ب

يدخلفيدائرةمؤسساتاجملتمعاؼبدنيطبقاؽبذاالتعريفأيكيامبجتمعيمنظميقومعلىالعضويةاؼبنتظمةتبعاللغرضالعامأكاؼبهنةأكالعمبللتطوعي،كالتستندفيهالعضويةغلىعواـ
  :10اللوراثةكركابطالدموالوالءاتاألكليةمثبلألسرةكالعشَتةكالطائفةكالقبيلة،كبالتاليفإنأنبمكوناتاجملتمعاؼبدنيهي

                                                           
 .23:  ، ص2004، .،  مؤسسة فريديش ايربتفكرة المجتمع المدني العربي التحدي الديمقراطيحداد اؼبطراف غريغوار كآخركف، : 7
  .19: ، ص2010، رسالة ماجيسًت ُب العلـو السياسية، جامعة باتنة، دور تنظيمات المجتمع المدني في التنمية المستدامةمٌت ىرموش، : 8
 18:عبد السبلـ البلكم، مرجع سبق ذكره، ص: 9
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 النقاباتاؼبهنية العمالية؛ -
 اغبركاتاالجتماعية؛- 
 اعبمعياتالتعاكنية؛- 
 نواديهيئاتالتدريسباعبامعاتالنواديالرياضيةكاالجتماعية؛-

 مراكزالشبابواالرباداتالطبلبية؛- 
 الغرفالتجاريةكالصناعيةكصباعاترجاالألعماؿ؛- 

 اؼبنظماتغَتاغبكوميةالدفاعيةكالتنمويةكمراكزحقوقاإلنسانواؼبرأةكالتنميةكالبيئة؛-  
 الصحافةاغبرةكأجهزةاإلعبلموالنشركمراكزالبحوثوالدراساتواعبمعياتالثقافية؛-

 :خصائص المجتمع المدني. ت
: يتمتع اجملتمع اؼبدين بعدة خصائص سبيزه عن باقي  التنظيمات االخرل ك اليت يبكن حصرىا فيما يلي

  كيقصد بو قدرة اؼبؤسسة على التكيف مع التطورات ُب البيئة اليت تعمل فيها، إذ كلمػا كانػتاؼبؤسسة قادرة على التكييف :القدرة على التكيف .1
 11:كانت أكثر فاعلية ألف اعبمود يؤدم إٔب تضاؤألنبيتها كردبا إٔب القضاء عليها، كشبة عدة مؤشرات فرعية متمثلة ُب

 كيقصد بو قدرة اؼبؤسسة على االستمرار لفًتة طويلة من الزمن: التكيف الزمٍت. 
 كيقصد بو قدرة اؼبؤسسة على االستمرار مع تعاقب األجياؿ من الزعماء ُب قيادهتا: التكيف اعبيلي. 
 كيقصد بو قدرة اؼبؤسسة على إجراء تعديبلت ُب أنشطتها للتكيف مع الظركفاؼبستجدة: التكيف الوظيفي. 

 أم أف ال تكوف مؤسسات اجملتمع اؼبدين خاضعة أك تابعة:االستقالؿ .2
لغَتىامناؼبؤسساتأكاعبماعاتأكاألفراد،حبيثيسهبللسيطرةعليهاكفقمايتماشىمعرؤية 

 :كأىدافاؼبسيطر،كيبكنتحديداستقبلليةاجملتمعاؼبدنيعنالدكلةمنخبلالؼبؤشراتالتالية
 فاألصل ىو اف تتمتع اؼبؤسسات هبامش من االستقبللية عن الدكلة: نشأة مؤسسات اجملتمع اؼبدين ك حدكد تدخل الدكلة ُب ىذه العملية. 
 كيتضح ذلك من خبلؼبصادرالتمويل،فيمكن ؽبذه اؼبؤسسات أف تعتمد جزئيا على الدعم اغبكومي اك : اإلستقبلالؼباليلمؤسساتاجملتمعاؼبدين

على بعض اعبهات االخرل كتمويل خارجي  اك تعتمد على التمويل الذاٌب خاصة من طرؼ أعضائها كمسانبات اك 
 .التربعاتأكعوائدنشاطاهتااػبدماتيةأكاإلنتاجية

 أيبدىاستقبلليتهافيإدارةشؤكهناالداخلية،كفقاللوائحهاكقوانينها :اإلستقبلالإلداريوالتنظيمي 
 .الداخليةبعيداعنتدخبللدكلة، ك من ٍب  زبفيض امكانية استتباعهم من قبل السلطة ك اخضاعهم للرقابة ك السيطرة

يقصدهبتعدداؼبستوياتالرأسيةكاألفقيةداخبلؼبؤسسة،دبعٌت تعددىيئاهتاالتنظيميةمنناحية أكٔب،ك كجودمستوياتادارية :التعقد في مقابل الضعف التنظيمي.3
 .12داخلية من ناحية ثانية  ك انتشارىاجغرافيا  على أكسع نطاؽ فبكن داخل اجملتمعالذيتمارسفيو نشاطاهتامنناحية ثالثة

كيكوف ذلك بعدموجودصراعاتداخبلؼبؤسسة ك التيتؤثرعلىمستول  :التجانسفيمقابالإلنقساـ.4
أدائها،فكلماكانتاالنقساماتوالصراعاتداخبلؼبؤسسةربلبطرقسلميةكلماازدادتطوراؼبؤسسة ك أدل ذلك إٔب الوفاؽ داخلها ك منو إٔب إحداث التجانس ك 

 .االستقرار
                                                                                                                                                                                                                  

: ، مقالة  الكًتكنية منشورة على موقع اغبورا ؼبتمدف ضمن اؼبوقع االلكًتكينمكوناتو و اطاره التنظيمي: نش ة  تطور المجتمع المدنيعبد الغفار شكر،  : 10
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=24930 

 .  29: مٌت ىرموش، اؼبرجع السابق، ص: 11
 .35: ، ص2012، رسالة ماجيسًت ُب العلـو السياسية، جامعة بسكرة، المجتمع المدني في دوؿ المغرب العربي و دوره في التنمية السياسيةبياضي ؿبي الدين، : 12

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=24930
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 المجتمع المدني و التنمية المحلية في الجزائر:ثالثا
 :واقع منظمات المجتمع المدني في الجزائر . أ

، حيث أف 1989  أم بعدالتعديبللدستوريفيظهرسبنظماتاجملتمعاؼبدنيفياعبزائركطرففيصنعالقراركفيسياسةالتنميةبصفةخاصةبعدالتحولنحوالتعدديةالسياسية
بتشكيبلعبمعياتذاتالطابعالسياسيواالجتماعي كالثقافيواالقتصاديوالنقاباتاغبرة ك الذيسانبفيخلقنظامقانونيكمايسمىبمنظماتاجملتمع ىذا األخَت ظبح 

 15 إذيكفياجتماع)  ك التيأصبحلهاتأثَتكبَتفيالقضايااغبساسةالتيتهماجملتمعبصفةعامة،خاصةكأف الدكلةسهلتمنإجراءاتإنشاءاعبمعيات 13.اؼبدين
 14. (شخصلتكوينجمعية

فقدكانغَتفبكنبسببسيطرةأدبياتاغبزبالواحد  1989   أمااغبديثعناجملتمعاؼبدنيقبل
علىالسلطةكعلىاجملتمعككل،فكبلعبمعياتوالنقاباتوالصحافةمصدرىاإرادةاغبزبوليس 

 . إرادةمؤسسيها،كماأهناهتدفالىالتعبئةالعامةلصاغبتدعيماغبزبالوحيدفيالسلطة،كليس غبمايةحقوقاألفرادمنتعسفالسلطة
كىومااليتوفرعلىشركطمنحصفةاجملتمعاؼبدين لبعضاعبمعياتالقائمةآنذاؾ،إضافةللعائقالقانونيواؼبتمثلفيعدموجودقانونَتخصئلنشاء 

 15.صبعياسبستقلةعنإطاراغبزب
 1995 كبعدالعشريةالسوداءخاصةمنسنة 1988 شهدسبنظماتاجملتمعاؼبدنينشاطاكبَتابعدأحداثأكتوبركقد

 صبعيةسنة 13500 شبأب 1990 صبعيةسنة15100أب 1989 صبعيةسنة 8100 حيثارتفععددىامن.الدكلةبعداالستقرارالذيعرفتهمؤسسات
ٍب تعود أب االرتفاع ُب ،بسببحلجميعاعبمعياتالتيلهاعبلقةباعببهةاإلسبلميةلئلنقاذكصبيعاعبمعياتذاتالطابعالديٍت 1992 بعدماسجلتًتاجعاسنة 1995

اإلحصائيات حسبك. (01) كما يوضحو اعبدكؿ رقم 2007 ُب سنة 80000 ك 2001صبعية ُب سنة .60000األلفية لتصل إٔب أكثر من 
 2012.16 صبعية انطبلقا من سنة 100000فإف عدد اعبمعيات باعبزائر قد ذباكز الداخليةكاعبماعاتاحملليةاألخَتة من كزارة 

 تطور الجمعيات الجزائرية: (01)الجدوؿ رقم 
 

 2007 2005 2002 2001 1995 1990 1989السنوات 

 80000 75000 70000 64000 13500 15100 8100عدد الجمعيات 

 .45 :، ص2012، رسالة ماجيسًت ُب العلـو السياسية، جامعة كرقلة، دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائرعبد السبلـ البلكم، : المصدر
 :التنمية المحلية في الجزائر . ب

   تعرفالتنميةاحملليةفياعبزائربأهناعمليةتشملمختلفاالختصاصاتالتيأسندتللجماعاتاحملليةدبختلفأجهزهتامهمةالقياـ 
،أيأهناباختصاركلمايصدرعناعبماعات "ىاعلىمستوىأقاليمهافيإطارالنصوصالقانونيةكالتنظيميةأساساكالرباؾبالوطنية

احملليةفياجملااللتنموم،كيظهرإرادهتافيظبللنصوصاؼبنظمةؽباأكالكماترظبهوربددىلهاالقوانيناؼبعمولبهاثانياكفيظل 
 ."التوجهاتاالقتصاديةكاالجتماعيةكالثقافيةللدكلةثالثا

                                                           
 .، بتصرؼ46:، ص2011، رسالة ماجيسًت  ُب  اغبقوؽ، جامعة كرقلة،  آليات تفعيل دور البلدية في ادارة التنمية المحلية بالجزائرغزيز ؿبمد الطاىر، : 13
 . ك اؼبتعلق باعبمعيات4/12/1990:  الصادر ُب 31/90:منالقانونرقم 06 : اؼبادةرقم:14
 .45: غزيز ؿبمد الطاىر، اؼبرجع السابق، ص: 15
: باالعتماد على موقع كزارة الداخلية  ك اعبماعات احمللية  اعبزائرية : 16
:http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/listeassossaciation-ar.pdf 

http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/listeassossaciation-ar.pdf
http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/listeassossaciation-ar.pdf
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 " منقانونالبلدية 86 ،كىومانصتعليهاؼبادة17يعكسالتنميةاحملليةكمسؤكليةمشًتكةبينالدكلة كاعبماعاتاحملليةاألخَتكلعبللتعريف
تعدالبلديةـبططهاالتنمويالقصَتكاؼبتوسطوالطويبلؼبدل، 

 18".ةكتصادقعليو،كتسهرعلىتنفيذىفيإطارالصبلحياتاؼبسندةؽباقانوناكبانسجافبعمخططالواليةكأىدافمخططاتالتهيئة العمراين
    ك 

لقدبدأالشعوربأنبيةالتنميةاحملليةفياعبزائركالدكرالذيتؤديهرباؾبهاللتكفلباغباجياسبنذاالستقبللوذبسدذلكفيمختلفاؼبخططاتالتيعرفتهاببلدناإلىغايةمايسمىبرباؾباالنعا
 . شاالقتصاديبؤخرا

 19: التاليةاألسسحيث رأتالسلطاتاعبزائريةأنتقومسياسةالتنميةاحملليةعلى
 .كذلكبإعطاءالدكرالقياديللدكلةفيعمليةالتنميةاحملليةكطنياكؿبلياباعتبارىافبثلةاجملتمعواؼبعربةعن إرادةاؼبواطنينوتعملعلىتحقيقطموحاهتم : تدخاللدولة .1
إنالظركفالتارىبيةالتيعاشهاالشعباعبزائرىببللفًتةاالستعمار،جعلتمنهيتطلعإلىغدأفضل  :المشاركةالشعبية .2

كمتجددتسودىالعدالةكاؼبساكاةفياالستفادةمنثمارالتنميةكاليتأتلذلكإالمنخبلإلشراكاؼبواطنفيعمليةتنفيذكمراقبة 
كتوجيهمختلفالرباؾبواؼبخططاتالتنمويةكقدذبسدذلكفيإقرارأساليبوأنظمةتسيَتصباعيةبدأتبالتسيَتالذاتيوالتسيَت 

 كمعصدكردستور 7 االشًتاكيللمؤسساتوصدكراؼبراسيماؼبنظمةلئلدارةاحملليةكتشكيلهاعنطريقاالنتخابالكليواؼبباشر،
سبإقرارالتعدديةاغبزبيةكالسماحبإنشاءاعبمعياتاؼبدنيةكفسحاجملاألمامهاللمسانبةفيخدمةاجملتمعومراقبةتنفيذاؼبشاريع 1989

  .كتوفَتأطراؼبشاركةعربصبعياتاألحياءكؾبالساؼبدينة
 :التخطيط .3

يبثبللتخطيطمنهجاعملياكأداةفعالةكحياديةيبكنتطبيقهعلىاؼبستوىالوطنيواحملليمهماكانتطبيعةالنظاماالقتصادياؼبعتمدأكاؼبنهجالسيادياؼبتبع،فهوعمليةتغيَتاجتماع
يوتوجيهواستثمارطاقاتاجملتمعومواردىعنطريقمجموعةمنالقراراتالرشيدةالتييشًتكفيازباذىااػبرباءكأفرادالشعبواؼبسؤكليناحملليينلتحقيقوضعاجتماعيأفضل 

 .للمجتمععلىكافةمستوياهتخاصةعلىمستوىالبلديةكنسقفيفًتةزمنيةمعينةكفيضوءإيديولوجيةكاضحةاؼبعانييمكن استخدامهاكتوظيفهافيإحداثالتغيَتاؼبطلوب
  :لذلكاختارتاعبزائركاعتمدتفيسياستهاالتنمويةعلىالرباؾبالتاليةك 

التخطيطاؼبركزيفيصورةبراؾبممركزة؛ - 
التخطيطاإلقليميفيشكلرباؾبقطاعيةغَتفبركز؛  -
. اؼبخططاتالبلديةالتنموية -

 دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المحلية بالجزائر و آليات تفعيلو؛: رابعا
باعتبار اجملتمع اؼبدين طرؼ ك اطار مشارؾ ُب التنمية احمللية سنحاكؿ من خبلؿ ىذا احملور توضيح دكره ُب ربقيق التنمية احمللية باعبزائر ك آليات تفعيل 

 .ذلك
 :دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر . أ

 ك 1989    كما ذكرنا سابقا فاف اجملتمع اؼبدين دبنظماتو ُب اعبزائر ٓب يكن طرفا ُب صنع القرار ك ُب سياسة التنمية  اال بعد التعديل الدستورم ُب 
فمن .... يفتحتاجملالئلنشاءاعبمعياتاؼبستقلةمهماكانطابعهاسياسيأكمديناؼبتمثل ُب التوجو كبو التعددية السياسية ك الت

 لىجانبالدكلةفيبعضالقضايااؽبامة،فإناعتمادىعلىبعضاآللياتإيبكنالقولبأناؼبشرعاعبزائريبالرغمأهنلمينصصراحةعلىدكراجملتمعاؼبدنيكطرفرئيسي،الناحيةالتشريعية
                                                           

: ، ص2015 ديسمرب 8 ك 7، جامعة برج بوعريريج، "اغبوكمة     ك التنمية احمللية " ،مداخلة ضمن ملتقى دكٕب حوؿتفعيل دور حوكمة المؤسسات لتحقيق التنمية المحلية في الجزائر فاطمة زىرة بن قايد ك نسيمة خدير، : 17
05. 
 .2005 سنة 50، ج ر ج ج رقم 2005، اؼبتمم سنة 15، ج ر ج ج العدد 1990 افريل 7 اؼبؤرخ ُب 08-90 من قانوف البلدية 152اؼبادة  : 18
 .05:فاطمة زىرة بن قايد ك نسيمة خدير، اؼبرجع السابق، ص: 19
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التيفرضتهاالتحوالتالتيشهدىاالعاؼبفيمجاغبقوقاإلنسانوؿباربةالفسادكالتيتؤكدمنخبلؽبااؼبنظماتالدكليةعلىتفعيلدكراجملتمعاؼبدنياحملليفيًتقيةحقوقاإلنسانوؿباربةاؿ)
 13 اتفاقيةاألفباؼبتحدةفيمكافحةالفسادكخاصةاؼبادة باإلشارةفيديباجةنصوصمكافحةالفسادإٔب20ؼبسعىالبراطفيهذاباالعبزائر ظبحتل (فساد

 اؼبتعلق 90/29 منالقانوف 15 كماتنصاؼبادة .  21مناالتفاقيةالتيتؤكدعلىضركرةتعزيزمشاركةاجملتمعاؼبدنيالىجانبالدكلةفيمحاربةىذىالظاىرة
ة التهيئةكالتعمَتعلىضركرةاستشارةاعبمعياتاحملليةكالغرفالتجارمب

 1995 كماأنسلسةاغبواراتوالندكاتالتيعرفتهااعبزائرمنذسبتمرب.ألراضيكالفبلحيةكاؼبنظماتاؼبهنيةأثناءإعداداؼبخططالتوجيهيللتهيئةكالتعمَتكـبططشغبل
ك كلهاتؤكدتوجهالدكلةكبواالىتمامبمنظماتاجملتمعاؼبدين للحركة اعبمعويةخاصةاؼبنتدىالوطٍت

 22.معارضحقيقيللسلطةإٔب إعطائهادكررياديفيالتنميةالشاملة،كلوأنالبعضَتىفيهذاالتوجهمحاكلةالحتواءاجملتمعاؼبدنيمنطرفالدكلةخشيةربولو
أماعندكراجملتمعاؼبدنيعلىاؼبستوىاحملليوخاصةكيفيةتدعيممنظماتاجملتمعاؼبدنيللبلديةفيإدارهتاللتنميةاحمللية،فيكفيأننشَتأنقانونالبلديةاغباليبليضععوائقأكقيودحوؼبشار

 23.قضائياىامداكالتاجمللسالبلديبعدتعليقهاكالطعنضدعلىكةاجملتمعاؼبدنيفيتسيَتالشأناحملليمنخبلللجانالبلدية،أكمنخبلالالعًتاض
 . كباؼبقابلذلكلميضعأيملياتلمشاركةمنظماتاجملتمعاؼبدنيفيإدارةالتنميةاحملليةالتيتضطلعبهااجملالساؼبنتخبةأساسيا

ا فإنكاناؼبشرعقدرظبمبلؿبالطابعاالستشاريللجانالبلدية،إالأهنلميلزمهذىاألخَتةباالستعانةباؼبنظماتاؼبتخصصةأكفعالياتاجملتمعاؼبدين،منأجبلستشارتو
 (ةأكحتىشخصياتفاعل)

أكالعلىمشاريعالتنميةفيالبلدية،كألخذاقًتاحاهتاحوألكلوياتاؼبشاريعالتيتهماجملتمعاحمللي،كالتييمكنتبنيهاكفرضهاحتىعلىسلطةالوصايةباعتبارىاسبثلتطلعاتجالطبلعها
 .ميعاؼبواطنينوليستفئةأكطائفةمعينة

اؼبشاريعفياؽبذهكماأنالتجارباغبديثةتؤكدعلىتفعيلدكرصبعياتاألحياءمنخبلإلشراكهافيالرباؾبالتنمويةبشكلمباشراستثماريأكغَتمباشرتطوعيلتصبحأداةرقابةكمتابعة
لبيئة ألحياءالتيتنتميإليها،مثلعمليةتزييناحمليطواإلنارةالعموميةكالنظافةكاغبفاظعلىا

كىاؼبحتيةكتنظيمبلمركزيأفقيعلىاؼبسدشريطةأنتجدىذىاعبمعياتالصغَتةتأطَتاؽباعلىاؼبستوىلجاناجملالساحملليةحتىتكونلهاسلطةاإلشرافواؼبراقبةكىومايعنيجعللجانالبل
 ليموازيللمجالس

 .ة،إذاسبضبطوتفعيلتدخلهذااجملتمعاؼبدنيبصفةقانونيةفيالشأناحمللي،مثلماتفعلهاجملموعاتالضاغطةفيصنعالسياسةالعامةللدكلةفيالدكاللغريباؼبنتخبة
 :آليات تفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المحلية . ب

   
عدمقدرهتاعلىاقبازمشاريعاقتصاديةتنمويةرغمإقرارقانوناعبمعياتبذلكبسبب24:نواقعمنظماتاجملتمعاؼبدنيباعبزائريؤكدعدمفعاليتهافيمجاالؼبشاركةلعدةعوامؤلبرزىاإ

 % 03 ضعفمواردىااؼباليةالتيتعتمدعلىمنحةتقدفبنطرفالبلديةنسبتهاالتتعدل
كماأناؼبناخالسياسياغباليفرضعلىبعضاعبمعياتاالنزكاءربتظبلألحزاحبتىتجدؽباسندافيممار.يةمنمداخيبللبلديةتوزعبالتساكيعلىمجموعاعبمعياتاؼبعتمدةفيًتابالبلد

 لىالرقابةاؼبشددةعليهامنالسلطةرغمحريةكسهولةإنشاءاعبمعياتإالأهناتكبلمنإسةنشاطهاباإلضافة
 .جهةأخرىبقيودقانونيةكأخرىأمنيةتعيققدرةاالبتكاركاؼبشاركةلديها

                                                           
. 47:غزيز ؿبمد الطاىر، مرجع سبق ذكره، ص: 20
 . ك اؼبتعلق بالوقاية من الفساد ك ؿباربتو14 ج ر رقم 20/02/2006 الصادر ُب 06/01: من قانوف رقم02اؼبادة : 21
 .13:، ص2008 ديسمرب17ك 16 جامعة الشلف،، "التحوالتالسياسيةكإشكاليةالتنميةفياعبزائر"، مداخلة ضمن ملتقى كطٍت حوؿالمجتمع المدنيفيالجزائردراسة فيآليةالتفعيلمرسيمشرم: 22
 .47:غزيز ؿبمد الطاىر، اؼبرجع السابق، ص: 23
 .48:غزيز ؿبمد الطاىر، نفس اؼبرجع أعبله، ص: 24
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 اؼببادئ ك صبلة من  يبكن ربديدكعليهومنأجلتفعيلدكرمنظماتاجملتمعاؼبدنيوتفعيلمشاركتهافيصنعالسياسةاحملليةكإدارةالتنميةاحملليةبالشراكةمعاجملالساؼبنتخبة
 25: ك اؼبتمثلة فيما يلياآلليات

أك ىو  (ال صاحب لو )إرساء ثقافة الشأف العاـ اليت ستسمح بتجاكز النظرة السائدة ُب التصور الذىٍت الغالب، بأف اؼباؿ العاـ ىو ماؿ سائب -1
ماؿ الغَت، ىذه الثقافة اعبديدة ستسمح باندماج اؼبواطن ُب العملية التنموية عرب كسائط تشاركية تسمح بتخفيض التوترات االجتماعية، ك تؤدم إٔب 

تنقل اؼبسؤكلُت ؼبعاينة اؼبشاريع كاللقاء  )اكتساب اؼبصداقية ك التأييد للمجهود التنموم الذم يهدؼ إٔب  ربقيق حاجات  الفئات االجتماعية 
. (بالقيادات اؼبدنية كاستقباؿ اؼبواطن ك التكفل بانشغاالتو

اؼبكاشفة كاحملاسبة ك الشفافية، كتعزيز الرقابة الشعبية اليت تسمح بإزالة الغموض كاإلهباـ حوؿ إدارة الشّأف العاـ، ك إبراز األىداؼ  اؼبتوخاة من -2
. ؾبهود التنمية احمللية، اليت تتواصل مع التنمية الوطنية الشاملة

تنمية كتوسيع فضاءات اغبوار ك النقاش احمللي حوؿ القضايا اغبياتية اليومية ك اؼبشًتكة للمواطنُت ألنو من حق اؼبواطن أف يطالب بسكن الئق، ك - 3
أف يكوف لو ؿبيطا نظيفا، ك مياه شرب نقية ك صاغبة، ك مشاريع صرؼ  صحي، ك طريق مرصوؼ ، ك سبدرس الئق، ك مساحات خضراء، ك حدائق 

. عمومية ، ك ؾباؿ عمومي أرحب ك ؾبهز، فبا يسمح ببلورة رؤية مشًتكة حوؿ أكلويات التنمية احمللية ك ذبميع الطاقات البلزمة لتحقيقها
. هبدؼ إزالة العراقيل اإلدارية، كاالطبلع على سَت تنفيذ اؼبشاريع عن كثبL’accompagnementاعتماد مبدآ اؼبرافقة - 4
كصوال  (إذاعة، ملصقات اْب )إعبلـ اؼبواطن على نطاؽ كاسع بتفاصيل اجملهود التنموم على مستول احمللي، كذلك باعتماد ك سائل التبليغ اعبوارية-5

 .إٔب بياف تأثَت مشاريع التنمية احمللية على ربسُت إطار حياة اؼبواطن 
تعزيز الرقابة الشعبية على أداء القائمُت على الشأف العامة ك تعزيز الديبقراطية احمللية، ك ذلك بالعمل على ترقية عمل اجملتمع اؼبدين عرب اعتماده -6

. على الكفاءات اؼبتخصصة كالدراسات اؼبعمقة لؤلكلويات ك اؼبشاريع فبا وبوؿ اجملتمع اؼبدين إٔب قوة اقًتاح كضغط على السلطات العمومية
اعتماد قنوات مرنة لبلتصاؿ كالعمل اعبوارم  هبدؼ اكتساهبا قوة ُب التأثَت كمصداقية ُب التجنيد على اؼبستول اعبماىَتم فبا يسهل اندماج -7

. اؼبواطنُت كاجملهود التنموم احمللي
تدعيم كجود قطاع خاص قادر على خلق ديناميكية اقتصادية كاجتماعية تعمل على تنمية كبلورةقول اجتماعية لتشكيل عناصر اجملتمع اؼبدين من -8

 .26جهة، كالعمل على ربقيق الدعم اؼبإب للتنظيماتواعبمعيات اؼبدنية من خبلؿ التربعات كاإلعانات اؼبادية اليت يقدمها ؽبا من جهة ثانية
ثيف عمل اعبمعيات كالتنظيمات من أجل ربقيق استقبلليتها، ىذا من خبلؿ تشجيع ىذىالتنظيمات على إتباع أسلوب التمويل الذاٌب بواسطة تك- 9

 .مشاريع إنتاجية دائمة تؤمن ؽبا دخبل ثابتا
 :الخاتمة

اؼبستجداتاحملليةكالعاؼبية،تغَتدكرالدكلةمناإلشرافاؼبباشرإلىدكرالشريكفيعمليةالتنمية،حيث     من خبلؿ ما سبق اتضح لنا انو ُب ظل 
حضيتالتنميةاحملليةدبزيدمناالىتمامسواءمنقببللقائمينعلىالتنميةالشاملةللمجتمعأكمنقببللقياداتاحمللية 

. فعدذبزءامنالتنميةالشاملةتتفاعلمعهابدرجاسبتفاكتة،كماأصبحتالتشاركيةآليةأساسيةمناآللياتاؼبستحدثةفَتظباسًتاتيجياتتنميةاجملتمعاحملليوتنفيذىا
   ىذه اآللية التشاركيةؼبتعدالتنمية فيها 

منمسؤكليةالدكلةكأجهزهتافقط،بؤلصبحتتعنيمسؤكليةاجملتمعبأسره،تقودىااغبكومةكدبشاركةحقيقيةكفعالةمنمؤسساتاجملتمعاؼبدنيالتيأصبحتضركرةملحة،كشرطا
 .الزمالتحقيقأىدافالتنمية

                                                           
   .7:،جامعة سطيف، ص2011، 14، مقالة، ؾبلة العلـو االجتماعية، العدد التنميػػػػػة المحليػػػة التشاركيػػػػػػة والدور الجديػػػد للمجتمػػػع المدنػػػػػػي في الجزائربلقاسم نويصر، : 25
 .17:مرسيمشرم، مرجع سبق ذكره، ص: 26
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... اؼبستقلة اؼبدنيةاجملالئلنشاءاعبمعيات الذم فتح 1989ك بالنسبة للجزائر، فتجسيدىا ؽبذه اآللية التشاركية  ٓب يظهر إال بعد التعديل الدستورم ُب 
غَت أنو بالرغم من ذلك فتجسيدىذا اآللية التشاركية القائمة على مشاركة منظمات اجملتمع اؼبدين جنبا أب جنب مع االجهزة اغبكومية ُب ربقيق 

 اػباصة بواقع مشاركة اجملتمع اؼبدين ُب أبرز نتائجوالتنمية احمللية مازاؿ بعيدا عن الفعالية ك ىو ما اتضح لنا من خبلؿ البحث الذم كانت من بُت 
 :التنمية احمللية باعبزائر كما يلي

 .عدمقدرهتاعلىاقبازمشاريعاقتصاديةتنمويةبسببضعفمواردىااؼباليةعدـ فعالية اآللية التشاركية ُب التنمية احمللية باعبزائر يعود أب -
 فرضعلىبعضاعبمعياتاالنزكاءربتظبلألحزاحبتىتجدؽباسندافيممارسةنشاطهاباعبزائر اؼبناخالسياسي -
 .إالأهناتكبلمنجهةأخرىبقيودقانونيةكأخرىأمنيةتعيققدرةاالبتكاركاؼبشاركةلديهاىارغمحريةكسهولةإنشاءؼنالسلطةل اعبمعياًبالرقابةاؼبشددةعل -
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لشاءج ضًٍ لإٌَ انثهذٚح – سْاَاخ انرًُٛح انًغرذايح فٙ انثهذٚح 

11/10. 

: األستاذ 

تىتهلىلح شىقي 

طالة دكتىراٍ تاحث 

 :مقدمة

 
الذاتيةكليسعمىمككناتكمقدرةآخركفيكبللمتغيرات،كىيتعنيالحفاظعمىكرامةاإلنسانمنخبللتحستياإلىجانبالتنميةالكطنيةكالمحمية،ىناكالتنميةالمستدامةكىيالتيتعتمدعمىمككنا

 فضاءتنمكم نياينكسطمعيشتيكتكفيرفرصميمتساكيةأمامجميعأفرادالمجتمععنطريقاإلدارةالمحميةالسيماعمىمستكىالبمديةكك
يتفاعمفييالمكاطنكيبدعكيعبرفييعنآفاقيالتنمكية،كالذييضمنمنخبلليجميعالحقكقبالشكبللذييحققاستدامةحقكقغيرىمف 

 .األجيااللقادمةدكنالحيمكلةكاإلنقاصمناألىدافالتنمكيةلمسياسةالعامةلمدكلة

ليذافإنممبمديةدكركبيرفيالدفاععنمصالحيامنأجبللنفعالعاـ،كماتحفز كتشجععمىخمؽ جكنشيطمخدمةالتنميةكخمقالكسائمكالمناخالمناسبمياعنطريقخمقفرص 
عممممشبابكدفعيمإلىالعممفيتنافسيةغيرصراعيةكشفافةإلىجانباالمجتمعالمدنيفإنييقـك بالتعبئةمنأجمحثيمعمىالمساىمةفيإنجازالمشاريعالتنمكيةالمسجمةلفائدةالبمدية، ذلؾ 

أننجاحالتنميةالمحميةمرىكنبكجكداقتصادكطنيفعاؿ،كنظامحكممحميراشد،كقكاعدمالية كمحاسبيةمضبكطةكشفافةتيدؼ 
 .تطبيقاتياإلىالمحافظةعمىالمااللعامكحسناستخداميكترشيدنفقاتو 

إنإسنادميمةإنجازالتنميةالمحمية المستدامةإلىالبمدية،يقتضيباألساسكضعيتحتتصرفيا،كمرافقتيا 
بياـ،فيما يخصتسييركتنظيممجااللتنميةالمحمية  بجممةمناآلليات،بدءامنالتأطيرالقانكنيكالتنظيميالكفيمباإلجابةعنكمتساؤلكا 

 -أيالبمدية- المستدامة،التيتتعددخدماتيابتعددأدكارىاكمرافقيا،أينيتقاطعدكر البمديةمعباقيأدكارالقطاعالفاعمةكالمعنيةىياألخرىبالتنميةالمحمية،فييبذلؾ
 .تستقيقكتياكفعاليتيامنالقكانينالرسميةكالمستقمة،التيتيدفإلىتنظيمالعبلقاتالقانكنيةالتيتنشأفي ىذاالفضاء

رغمماتتمتعبيالبمديةمنصبلحياتكقديتكفرالبعضمنياعمىكفرةمالية،إالأنإنجاز مخططاتياالتنمكية بقيت أحيانا تراكح مكانيا كأحيانا أخرم معدكمة خاصة في ظؿ 
األزمة اإلقتصادية التي تمر بيا الجزائر مثميا مثؿ جميع الدكؿ التي تعتمد عمى الريع لتمكيؿ مشاريعيا التنمكية لذا لـ يبقى اماـ الدكلة اال رفع تحدم 

التنمية المستدامة كالذم تشكؿ الجماعات المحمية بدء بالبمدية التي تمثؿ الحجر األساس في ىذا الرىاف فماىي رىانات البمدية لتحقيؽ تنمية محمية مستدامة 
 بيف ترشيد القرار كتنكيع مصادر التمكيؿ؟  

 مظاىر التنمية المحمية في البمدية: المبحث األول 

المجالس البمدية مظيرا مف مظاىر الممارسة الديمقراطية، كصكرة مف صكر تتعدد مظاىر التنمية المحمية خاصة منيا عمى المستكل البمدم إذ تمثؿ 
كالتي تنطمؽ منيا جميع مؤشرة كبكادر النمك في جميع المياديف كالمجاالت ، لذلؾ تتجمى مظاىر ،1المشاركة الشعبية في صنع القرار ك التسيير المحمي

 .التنمية المحمية المستدامة سكاء ضمف األطر القانكنية مف خبلؿ اإلختصاصات أك في إطار مخططات التنمية 
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إختصاصات المجمس الشعبي البمدي ضمن إطار : المطمب األول

إف المجمس الشعبي البمدم ىك محكر البمدية كقطب الٌرحى التي تدكر حكلو الحياة العامة لمبمدية، كيمٌثؿ أبناء المنطقة، كيسير عمى حسف سير الشؤكف 
المحمية، لذلؾ نجد أف المشٌرع في قانكف البمدية قد كٌسع مف إختصاصات كصبلحيات المجمس الشعبي البمدم، خاصة أف إختصاصاتو جاءت مطمقة كعمى 

ف اتساع مجاؿ  نحك خطكط عريضة كعاٌمة، كما كردت متناثرة عمى أطراؼ المنظكمة التشريعية كالتنظيمية المختمفة، لتمس بذلؾ عٌدة جكانب، كا 
قتصادية تعكد لمدكلة  2اختصاصات المجمس الشعبي البمدم يعكد إلى معطيات سياسية كا 

 في الباب الثاني مف الفصؿ األكؿ، صبلحيات المجمس الشعبي البمدم كتشمؿ العديد مف المجاالت، كالتي تخص 23(11/10)كلقد حٌدد قانكف البمدية 
: الشؤكف المحمية أك حتى الشؤكف الكطنية كالتي تتمٌثؿ في

التييئة والتنمية - 1

 حيث تعٌد البمدية مخططيا التنمكم كتبادر كتشجع عمى األنشطة االقتصادية، كما تعمؿ البمدية عمى تطكير التنمية المستدامة لئلقميـ كيشارؾ المجمس 
الشعبي البمدم عمى تييئة اإلقميـ كتطكير التنمية المستدامة كتنفيذىا طبقا لمتشريع، كذلؾ عف طريؽ حماية األراضي الفبلحية كالمساحات الخضراء كتييئة 
النشاطات االقتصادية التي تتبلئـ مع نشاطات البمدية كمخططيا التنمكم، كيٌتخذ المجمس الشعبي البمدم كافة اإلجراءات التي مف شأنيا جذب اإلستثمار 

. 4كترقيتو، ككذلؾ تعمؿ البمدية عمى حماية التربة كالمكارد المائية كتسعى لئلستغبلؿ األفضؿ ليـ

 التعمير واليياكل القاعدية والتجييز- 2

كتعمؿ البمدية كذلؾ عمى رسـ النسيج العمراني الخاص بيا كما تقـك بمراقبة مطابقة عمميات البناء لمتشريعات العقارية كخضكع ىذه العمميات لترخيص 
 .5مسبؽ مف المصمحة التقنية بالبمدية مع تسديد الرسـك التي حددىا القانكف

. كتعمؿ البمدية عمى المحافظة عمى التراث العمراني، كتبادربالعمميات المرتبطة بتييئة اليياكؿ كالتجييزات الخاصة بالشبكات التابعة إلختصاصيا
.         كتسير البمدية كذلؾ عمى المحافظة عمى كعائيا العقارم كمنح األكلكية في تخصيص برامج التجييزات كاليياكؿ القاعدية

نشاطات البمدية في مجال التربية والحماية االجتماعية والرياضة والشباب والثقافة والتسمية والسياحة - 3
نجاز المطاعـ المدرسية .  تعمؿ البمدية عمى إنجاز مؤسسات التعميـ اإلبتدائي طبقا لمخريطة المدرسية كضماف صيانتيا كا 

ف كاف  (124)إلى غاية نص المادة  (107)كمف خبلؿ استقرائنا لممكاد بدءن مف نص المادة  ختصاصات البمدية يتبٌيف أف المشٌرع كا  كالتي تحٌدد صبلحيات كا 
، كعميو يتبٌيف أف المشٌرع في تحديد صبلحيات البمدية قد كضع اإلطار العاـ عمى (6)حٌدد اإلطار العاـ لصبلحيات البمدية إال أنو ترؾ ليا حٌرية المبادرة

غرار القانكف الفرنسي، مع ترؾ التحديد الدقيؽ لتمؾ اإلختصاصات لمقكانيف الخاصة أك إلى التنظيـ سكاء بمكجب التنظيـ أك القرارات التنظيمية خاصة ك أف 
 .(7)قانكف البمدية يحيؿ في مكاطف عديدة إلى التنظيـ
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يتعينعمىالبمديةباعتبارىامكانبللتقاءالتطمعاتاالجتماعيةكاالقتصادية،أنتقـك بإعدادمخططالتنميةاالقتصاديةطبقالمصبلحياتالمخكلةليافيقانكنالبمدية،كتجدراإلشارة 
نجازىا ككذااألىدافالتنمكيةالتيكضعتمنأجميا،كالتينبينياكمايمي.إلىأنيناكبرامجتنمكيةمختمفة  : يستدعيتعددالبرامجاعتمادعدةأشكالممتمكيؿ،كمنثمتختمفطرقتسجيمياكا 

 (PCD)في إطار المخططات البمدية لمتنمية المحمية :  المطمبالثاني

 كيتعمقباستثماراتالتنميةلصالحالبمديةفيإطارالتكجياتالكطنيةلمتنميةكقكانيف 1974ىكبرنامجالدكلةذيالتسييرالبلمركزياألكثراستعماالمنذسنة 8المخططالبمديممتنمية
 .المالية،منقببللدكلةضمنميزانيةالتجييزالمحددةلنفقاتالدكلةالسنكية

 طريقةتسجيميا :الفرعاألول

كمسنةميبلدية،كتحتإشرافرئيسالمجمسالشعبي البمدم،إعدادبطاقات تقنيةلكمعمميةمقترحة،بعدعمميةإحصاءكتحديدجميعحاجيات نياية كؿتتكلىالمجنةالتقنيةلمبمديةعند
 .سكانالبمديةكترتيبياحسباألكلكية

 ، يتمتحديدطبيعةاألشغاألك التجييزاتالمرادإنجازىابالتفصيؿ كالكمفةالمالية لممشركع Fiche technique))منخبلإلعدادالبطاقةالتقنية 

 (2)تعرضاالقتراحاتالمضبكطةمنطرفالمجنةالتقنيةلمبمديةعمىالمجنةالتقنية لمدائر

 (PSD)تبعاألىميةكممشركع،حيثيتمالتأىيمكالمصادقةعمىالمشاريعالمقبكلة كاقتراحإمكانيةالتكفبللماليببعضياضمنمدكنةالمشاريعالقطاعيةتيالمناقشتياكترتيبأكلكيا
 .لمكالية

تتكجأشغالمجنةالدائرةبتقيدالقراراتالمتخذةكالمتكصئللييا،ضمنمحضراجتماعيرفع 
بالكالية،ككذارئيسالمجمسالشعبيالكالئييتمإجراءعمميةالتحكيـ  (DPAT)إلىالمجنةالتقنيةبالكالية،كتحترئاسةكاليالكالية،كبحضكرمديرالتخطيطكالتييئةالعمرانية

(L'arbitrage) 9 لمعممياتالمقترحة،المرفكعةإلييامنقبممجنةالدائرة،تتكجأشغاليابالمصادقةعمىالمشاريعالمقبكلة كتسجيميا 
عدادبرامجالتنمية المحمية  كقديؤجبللتكفمبالبعضاآلخرمنيالسنكاتقادمةحسبأكلكيةكأىميةالمشاريع المقترحة،كعميييظيرمنخبللذلكأنالكالييكالمسؤكالألكلعنضبطكا 

 (4)البمدية

 مراحإلنجازىا  :الفرعالثاني

 مقررتسجيؿ إلىا  (notifier)بعدأنيتمإعدادالمخططالخاصبالتنميةالمحمية،كفقاإلجراءاتكالمراجبللمذككرةأعبله، كفيحدكدالمكاردالماليةكالكسائبللمتكفرة،يبمغ 
لىعقدجمسةمداكلةألعضاءالمجمسالشعبي لعمميات رئيسالمجمسالشعبيالبمديعنطريقرئيسالدائرة  .بعداستبلميمممقررالسابقالذكر،يدعكا 

لييافيمقررتسجيبللعممياتالتياستفادتمنيا البمديةخبلليذىالسنة،لتتمبعدذلكالمصادقةالمكافقةعمىإدخالشريحةالعممياتالجديدةإلى  البمدم،يعمميممنخبلليابالمشاريعالمشارا 
 ثميتـ ضمنمداكلةأخرىتحديدكيفيةتنفيذىذىالعمميات،إماعنطريقالمقاكلة 10(مداكلةجدكؿ العمميات)مدكنةمخططاتالبمديةلمتنمية،كذلككفقمداكلةتسمى 

(Entreprise)  بالكيفياتكاإلجراءاتالمنصكصعمييافيقانكنالصفقات العمكمية أكبالكسائبللذاتيةلمبمدية (La régie)  

لىالمؤىبلتالتقفنيافيأكثرالحاالت،كبتعميماتمنالكصايةاإلداريةلمبمدية،يتمتفاديالتنفيذعنطريقالكسائبللذاتيةلمبمدية،ككنيذىاألخيرةالتتكفرعمىكسائبلإلنجازالبلزمة،كماأ تفتقرا 
 .المترتبةعمىإنجازمثميذىالعمميات (تحكيمكاستغبلاللمااللعامفيأغراضشخصية)يةكالمالية،ىذامنجية،كمنجيةأخرل،الحرصعمىتفاديالعممياتالمالية المشبكىة 
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يتكلىمكتبالتجييزبالبمديةكتحتإشرافكمتابعةأمينياالعامإعدادعقدأكصفقة 

نجازأشغاؿ)المشركعمفائدةالمقاكلةالفائزةبالصفقة   (القيامبخدمات،اقتناءتجييزاتعمكميةأكا 
يكدعالممفاإلداريكالتقنيمرفكقابمداكلةفيالمكضكعمدىمصالحالدائرةلممصادقةعميو،بعد 

المصادقةعمىمداكلةالعقدأكالصفقةالخاصةبالمشركعمنطرفالكصايةاإلدارية،يقكمرئيس 
 . لبدءاألشغاؿ،تبعالبنكدصفقةالمشركع(Ordre de service)المجمسالشعبيالبمديبصفتو،ممثمممبمديةصاحبةالمشركع،بإعطاءمايسمىباألمربالخدمة 

 بالمكازاةمعتنفيذاألشغاؿ،يتممنحاالعتماداتالماليةمنطرفمديرالتخطيطكالتييئة 
 .العمرانية،ممضيةمنطرفرئيسالمجمسالشعبيالبمديكمؤشرعمييامنطرفالمصالحالتقنيةالمعنية بالمتابعة

 .ئيةككفقشركطبنكدالصفقة،يتممنحمقاكلةاإلنجاز محضراالستبلمالمؤقتمممشركعميكضعمكضعالخدمةكاالستغبلؿنيابعدإنجازالمشركعالتنمكيبصفة

  أىدافياالتنموية :الفرعالثالث

الضماف،كالتيتككنغالباسنة،تمنحمممقاكلكبنفسإجراءاالستبلمالمؤقت،محضراالستبلـ فترة بعدالتأكدمنسبلمةاإلنجازبالنسبةلممشاريع،كعدمظيكرعيكبتقنيةخؿ 
 11(بطاقةالغمقالنيائيمممشركع)النيائي،كتغمقالعمميةالمنجزةبمايسمى 

 .ليككنبذلكالمشركع قداستكفى األىدافالتيكضعمنأجميا، كتبعالبلحتياجاتالمضبكطةعندبدايةاإلنجاز ليتـ استغبلليمنطرفمكاطنيالبمديةحسبالنشاطالمنكطبو

 معوقات التنمية المحمية المستدامة وآليات تفعيميا ضمن برنامج دعم اإلنعاش:المبحث الثاني 

 .اإلقتصادي 

 بالرغـ مف المقكمات البمديات ك المؤىبلت التي منحيا القانكف لمبمديات في إطار التنمية المحمية المستدامة اال انو تكاجييا العديد مف العكائؽ ، األمر الذم 
 :  يستدعي استحداث مجمكعة مف اآلليات لتفعيؿ التنمية المحمية 

 

 

 معوقات التنمية المحلية المستدامة: المطلب األول 

إف مشاركة جميع أقطاب المجتمع في العممية السياسية تعد مف أسس مشركعية األنظمة المعاصرة  :أزمة المشاركة الشبانية في صنع القرار المحلي - 1
بما تعنيو مف إزدياد المساىمة الشعبية فييا ، سكاء مف حيث العدد أك مف حيث مدل اتساع مجاالت ىذه المساىمة ك ديمكمتيا ككجكد اإلطار المؤسساتي 
الذم ينظـ ىده المشاركة، ك تظير صكر ىده المشاركة مف خبلؿ تمؾ الجيكد المبذكلة مف أجؿ التاثير عمى القرارات الحككمية ك صنع السياسات العامة ك 
ستعماؿ الكسائؿ  سمكؾ المكاطنيػف المنظـ ضمف المعبة الديمراطية كالترشح ك اإلقتراع ك تنظيـ المظاىرات ك تقديػػػػـ اإلحتجاجات ، كالضغط عمى السمطة كا 

التكنكلكجية في إسماع الػرأم كالمشاركة ك يمكف تبياف أزمة المشاركة في الجزائر خصكصػا مف خبلؿ إقصاء شريحة  النساء ك الشباب ، الذم ال يمكف 
القكؿ بأف ىناؾ عزكؼ لػو عف السياسة ، ألف كممة العزكؼ تعبر عف إطبلؽ حكـ مسبؽ ، فحتى ك إف لـ يريد الشبػػاب اإلىتماـ بيا ، فيي قد فرضت 
نفسيا عميو ال سيما مع تسارع األحداث في العالـ عامػة ك في الكطف العربي ك الجزائر بصفة خاصة ، بؿ يمكف القكؿ أف ىناؾ اقصاء اك تيميػػش ليذه 
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الفئة الميمة جدا مف المجتمع الجزائرم سكاء مف طرؼ االحزاب السياسية التي لػػػـ تستقطبيـ أك مف طرؼ السمطة كمراكز اتخاذ القرار، فالشباب ما زاؿ 
بعيد عف االحزاب السياسية حتى ك إف رفعت بعضيا شعارات التشبيب ك التي تبقى بالنسبة ليـ ضمف نكعية الخطاب الخشبي ك المجرد ك الشعارات 

الرنانػػػػػػة التي ترفعيا ىذه األحزاب ألنيا ىي نفسيا تغيب فييا المعبة الديمقراطية التي أساسيػػػػػػػػا مبدأ التداكؿ عمى السمطة ، حتى ك إف صنفت بعضيا ضمف 
التيار الديمقراطي ، إضافػػػة الى ضعؼ عممية اإلتصاؿ بينيما ألف أغمبية األحزاب ما تزاؿ تستعمؿ كسائؿ اإلتصاؿ التقميدية التي لـ تعد تستقطب الشباب 

. 

 :ترتبط اإلدارة في الجزائر إرتباطا كثيقا بالمظاىر التالية: طبيعة االدارة الجزائرية - 2

 تفشي عناصر التخمؼ اإلدارم ك السياسي المذاف يتسما بضعؼ المشاركة في عمميػػػػػػة   * 

 .إتخاذ القرار ك تفشي الفساد مما أضعؼ دكر المجالس المنتخبة ك مؤسسات المجتمع المدني

 إذ أنيا تعاني مف ظاىرة البيركقراطية كتفشي مظاىر الفساد اإلدارم كالرشكة كالمحسكبية ك إختبلس الماؿ   

 .العمكمي ك ىدره 

 .غياب الشفافية في الرقابة ك المسائمة ك حكـ القانكف ك تفشي الغمكض في أساليب العمؿ  ك التسيب * 

 فشؿ سياسات اإلصبلح اإلدارم الذم يستيذؼ العنصر البشرم ك أساليب العمؿ ك اإلدارة* 

فمف حيث أف التعريؼ العممي لئلصبلح اإلدارم يؤكد عمى أف ىدؼ كؿ إصبلح ىك التنميػػة الشاممة عف طريؽ التغيير الشامؿ ،فيك ال يستكرد اذ مف الضركرم 
  .12أف يخضػع لخصكصيات اإلدارة  ك بيئتيا اإلجتماعية ك الثقافية  ك الحضارية ك اإلقتصادية التي تتفاعؿ معيا ك يعبر عف مقتضاياتيا

 ك رغـ قياـ الدكلة بعمميات ك إصبلحات إدارية متكررة ك سف العديد مف القكانيف تماشيا مع

 اإلصبلحات االقتصادية ك اإلجتماعية منذ اإلستقبلؿ بدءا بقكانيف إصبلح اإلدارة المركزية

 إلى غاية اليـك مع قانكف البمدية الجديد ، إال أف ىذه اإلصبلحات عرفت الفشؿ ك التصدم 

 .ليا بسبب عدـ اإليماف بيا ك نقص التعبئة كالدعاية ليا 

 االعتماد عمى االساليب القديمة في التسيير ك القائمة عمى سد الثغرات ك كضع الحمكؿ* 

 المؤقتة ك اآلنية التي ال يمكف أف تككف عبلجا شافيا لممشاكؿ ك إنما نجد اف ىذه الحمػػكؿ 

دارة الجكدة الشاممة  .نفسيا تتحكؿ إلى مشاكؿ جديدة ، ك ضعؼ اإلعتماد عمى األساليب الجديدة في التسييركأسمكب اإلدارة باالىداؼ أكا 

تفشي ظاىرة المحسكبية كالكالء لمقبيمة ك العرش ، مف حيث استبدلت القكاعػد كاإلجراءات التنظيمية التي تحكـ أم إدارة عصرية بنكع مف العبلقات قائـ عمى * 
 .العصبية ك القبمية 
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 .عدـ كضكح السياسات العامة لبلدارة العامة عمكما ك االدارة المحمية خصكصا* 

 انخفاض مستكل اداء العمالة االمر الذم ادل الى الضعؼ في مستكل اداء الخدمػػػػػػة* 

 .ك ردائة التكاصؿ مع المكاطنيف ك ىدر لمكارد الدكلة 

 .اف ضعؼ االداء الكظيفي ناتج الى حد كبير عف ضعؼ التدريب ك عدـ كجكد حكافز تدفع بالمكظفيف الى االبداع ك االبتكار* 

 تسييس مكظفي االدارة ، االمر الذم طغى عمى كالئيـ لمكظيفة كالتزاميـ باالعبػػػػػػاء* 

 .ك المسؤكليات التي عمى عاتقيـ 

 بطىء عممية التشريع ك عدـ االعتماد عمى المعايير العممية الى جانب بطىء سيػػركرة* 

 .التغيير ك التحديث 

ضعؼ الرقابة ك المحاسبة الشعبية بؿ انعداميا في كثير مف االحياف  ك ىذا راجع في اغمب الحاالت الى عدـ انتشار الكعي بضركرة المشاركة في االنشطة * 
العمكمية مف جية  ك لقمة اليات المحاسبة الشعبية ك نكافذىا مف جية اخرل ، ضؼ الى ذلؾ احباط المكاطنيف مف النشاط السياسي بسبب عدـ االلتزاـ بالعيكد ك 

 .13السمككيات النافية لبلخبلؽ ك االلتزاـ رغـ تعاقب االحزاب ك االشخاص عمى ىذه االدارات ، فقد تساكل الجميع ميما كػػػػػػاف اتجاىو اك حزبو في ىذا االمر

عدـ المشاركة الفعمية لبلدارة المحمية في ميداف التنمية المحمية ك التنمية البشريػػػػػػػػة ك متطمباتيا مف ضركرة القضاء عمى البطالة ك تنظيـ االسرة ك حماية * 
 .ةالبيئ

 

 

 

 ضمن برنامج دعم اإلنعاشالعماللتنمويالمحميبالبمديةتفعيل آليات:المطمب الثاني 

 .اإلقتصادي

إننجاحالتنميةالمحميةمرىكنبمدىفاعميةاآللياتالمستعممةليذاالغرض،كاليتأتىذلكإالبضمانالتنسيقفيمابينيذىاآللياتبدءمنالتأطيرالقانكنيالمرافقكالمنظمممتنميةالمحميةكتكفيرا
العتماداتالماليةالمخصصةلئلنفاؽ،إضافةإلىضركرةكجكددراساتتقنيةكفنيةتتبنىإنجازىذه 

 .المشاريعبلسيماتمكالمنجزةداخبللنسيجالعمراني،ككذامرافقةإداريةتتكلىتفعيمياكتنشيطيا مختمفييئاتالكصايةاإلداريةالمحمية

 .اآللياتالقانونية: الفرع األول 

 .نحاكلمنخبلليذاالمطمبإبرازالدكرالتنمكيمممجمسالبمديكييئةمداكلة
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 (مركز ترشيد القرار  )المجمسالشعبيالبمديكييئةمداولة 
الشعبيالبمدم،كماعرفناذلكحيف لمجمسلممداكلةعمىمستكىالبمدية،بابييئةنعني

نجدأنيذىالمكاثيقبلسيماالثاني أم 1966كقبميالميثاقالبمدم 1986المثرىسنة 1976تطرقناإلىييئاتالبمديةلمفصبلألكلمنيذىالمذكرةمنخبللمراجعتناإلىالميثاقالكطنيمسنة 
 " 11الشعبيالبمديالمنتخبممباشرةدكرىالتنمكيممايمكننا القكألنالقرارالتنمكيالبمديكانذامضمكنعامكمطمؽ،حيثجاء فيصفحتو لمجمسلكاسعاأمامالمجاالبمدم،قدفتحا

" نظرالمشاركتيافيالعمبللثكريالذييككمبليتجزأ،فإنالبمديةلياجميعاالختصاصاتفي جميعالميادينبدكناستثناء 

،حيثنصت 1981الذيعدلكتممسنة1967نفسالمعنىتضمنيالقانكنالبمديمسنة

" . يفصبللمجمسالشعبيالبمديفيقضاياالبمدية بالقراراتالتييتخذىابعدالمداكلة: "منيالتيتضمنياالقسمالثالث 100المادة

يفيممنذلكأنالمجمسالشعبيالبمديبليكجدمايحكلبينيكبينممارستيؤلياختصاصمنشأنيإعطاءبعدكاسعممتنميةالمحميةعمىاعتبارأنالبمديةىيقاعدةلبلمركزيةتتدخمفيمختمفالمجا
 .التذاتالصمةبإشباعحاجاتالمكاطنالمحمي

أنيعالجالشؤكنالناجمةعف (كييئةمداكلة) كمايمكنمممجمسالشعبيالبمدم
جراءمنشأنيتطكيراألنشطةاالقتصاديةالتيتتماشىمعطاقا14الصبلحياتالمسندةلمبمديةمنخبللمداكالتو ضمنيذااإلطار،تمتف15كمخططياالتنمكمتياكليحقالمبادرةبكمعمؤلكا 

 ،المعدلكالمتممقببلإللغاء،حيثمكنت 24- –67مناألمر139إلى135ظيمدكرالبمديةفيمجاالإلنعاشاالقتصاديكالتجييز،كذلؾ  بمكجبالمكادمف
 (كييئةمداكلة)الشعبيالبمدملمجمسىذىالمكادا

  .أنتحققالتنميةالبمديةنيا منكضعبرنامجخاصممتجييزالمحميفيحدكدالمكاردالماليةكالكسائبللمتاحةليكفقالمخططالكطنيمتنميةالنشاطاتاالقتصاديةالتيمنشأ

 .تضمنالدكلةلممجمسالشعبيالبمديالمساعدةالتقنيةكالماليةلكضعكتحقيقبرنامجالتجييزالمحمي16ممنالقانكنالبمد172كذلكضمنيذاالسياؽ،كتبعالماكردفينصالمادة
بميامعديدة،حيثأخضعالنشاطاالقتصاديممبمديةألحكامالقانكنالبمدم،(كييئةمداكلة)كنتيجةلتكسيعمجالتدخبللبمديةليشمبللنشاطاتاالقتصادية،أنيطبالمجمسالشعبيالبمدم

 . (االقتصادية )،كالتيجاءتمتحديداختصاصاتالبمديةفيالميامالجديدة17كألحكامعدةمراسيـ

 لمجمسحيثتنشأالمؤسسةالعمكميةبمكجبمداكلةا200 - 83إنإنشاءكتسييركتنظيمالمؤسسةالعمكميةالمحميةمحدكدةفيقانكنالبمدية،ككذاالمرسـك رقـ
 "باالستغبلاللبمديالمباشر"  فيمجالقيامالبمديةبإنشاء كاستغبللمصالحمؤسساتعمكمية18الشعبيالبمدم،كيصادقعمييابقرارمنطرفالكالي،كىذاماتبناىالقانكنالبمدم

 .لتسييرمصالحياالعمكمية،كيترتبعمىذلكتمتعيذىالمؤسساتالعمكميةالبمديةبالشخصيةالمعنكيةكاالستقبلاللمالي

 19أمافيمايخصدكرالمجمس الشعبيالبمديفيمجااللمالية،فإنييصكتعمىميزانيةالبمديةكفقالشركطالمنصكصعمييافيقانكنالبمدية 

 فيحالةتأجيرممتمكاتالبمدية(4)كمايضطمعالمجمسالشعبيالبمدم،كبمكجبمداكلةبتعيينمندكبينبمديينيساعدانرئيسالمجمس الشعبيالبمديئلجراءمناقصةعبلنيةلحسابالبمدية
 .(الخ...كاألسكاقاألسبكعية،المحبلتالتجارية)
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أمافيمجااللنقمكالتكزيعسمحالقانكنالبمديمممجمسالشعبيالبمديبتسييئلقامةكتكزيعكتنظيمشبكاتكخطكطالتمكينكالتكزيعكالنقبللمتعمقةخاصةبالمنتكجاتالضركريةكتسكيقيا،بإف
. كرسمسياسةإجراءاتتسكيقالسمعكالمنتجاتفينطاقحدكدالبمدية(التعاكنيةاالستيبلكيةكالتمكينية)شاءكسائبللنقمكالتخزينكالتكزيع

 .اآللياتالمالية: الفرع الثاني 

يعتبرالتمكيبللمحميمنالضركرياتالبلزمةكاألساسيةلقيامالتنميةالمحمية،كيعرفالتمكيبللمحميبأنيكبللمكاردالماليةالمتاحةمنإيراداتذاتيةكخارجيةلميزانيةالبمدية،لتحقيقالتنميةا
 .كناتجالجبايةكالرسكمالمحميةككذاالقركضكاإلعاناتتيا،عمىأنالبمديةمسؤكلةعنتسييركسائمياالماليةالخاصةكالتيتتألفمنمداخيمممتمكا20لمنشكدة

 المواردالماليةالمحميةلمبمدية. 

 .قببللخكضفيطبيعةىذىالمكاردكطرقتحصيمياكمساىمتيافيالتنميةالمحميةلمبمدية،يجدربناكلكبإيجازمعرفةميزانيةالبمدية

 %10قسمالتسييركقسمالتجييزكاالستثماركمقسميحتكيعمىالنفقاتكاإليراداتكيككنمتكازناإجباريا،معاقتطاعإجباريبليقمعننسبة :ىما(فرعيف)تحتكيميزانيةالبمديةعمىشقيف
 .منإيراداتقسمالتسييرمخصصمتمكيمقسمالتجييز

اإليراداتالمحمية   : أوال

 تتككنأمبلكالبمديةمنأمبلكمنتجةلممداخيمكأمبلكغيرمنتجةلممداخيممسطرة

" c1"فيممحقينمتميزيف،خاصةالتعميميةالكزاريةالمشتركة 

  loyers) :)تتمثئليراداتاألمبلكالمنتجةلممداخيمفيناتجكراءممتمكاتالبمديةالتالية

 (loyers des immeubles)إيجاراألمالكالعقارية *  

 . المحبلتذاتاالستعمااللسكني-

 .المحبلتذاتاالستعمااللتجارم- 
 .المذابح- 
 .مكاقفالسيارات- 
 (droits de place dans les marchés)حقكقالمكانداخبلألسكاؽ- 
مداخيبللمخيماتالصيفية - 
 (droits de fêtes)حقكقالحفبلت -
 (fourrière publique)الحجزالعمكمي- 
 .كراءاألسكاقاألسبكعيةكاليكمية- 
 .مداخيؿ بيعالمنتكجاتالبمدية- 
إيجاراألمالكالمنقولة *  
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 ( ....شاحنات،حافبلتكغيرىا (العتاد -

 .(تجييزاتاألشغااللعمكمية )المعداتالكبيرة -

 كالتنازلعنالممتمكاتالعقاريةكالمنقكلةبمداكلةمف  (Affermage) يجبأنتتمكبللعممياتالمتعمقةباإليجار
المجمسالشعبيالبمديكعنطريقعقدأكدفترالشركطالمتضمنااللتزاماتالمفركضةعمىالمستأجر 

ا،يتعينعمىالبمديةالتطبيقالصارمممبدأالمناقصةالعبلنيةلعمميات بيعأمبلكيا  تياأمافيحالةبيعممتمكا

يجبكذلكالمجكءدائماإلىالمناقصةالعبلنيةأكالتسييرالمباشرلتحصيمحقكقاستعماؿ الطرقكاألماكنالعمكميةكالتكقففياألسكاقكالمذابح،كفقدفترشركطنمكذجي 

 :فييذااإلطار،كقصدتثمينيذىالمكارديتعينعمىالبمديةالقيامبمايمي

 .تحديثبدالتإيجارالمحبلتذاتاالستعمااللسكنيأكالميني -

 .إعدادرخصتعاقديةلمختمفاالستعماالتالمؤقتةلؤلمبلكالعمكميةلمبمدية -

منجراءماأتمفتياألشغااللتيقامت  (( laremise en étatإعذارالمؤسساتكالييئاتكالخكاصالذينمميقكمكابإعادةالطرقإلىحالتيااألصمية  -
عدادسندتحصيئلجباريضدىابيا  .،كعندالرفض،عمىالبمدياتالقياـ بإصبلحياكا 

 .(الخ...دارالحضانة،النقؿ المدرسي)تحسينتسعيرةالخدماتالمؤقتةلمستعمميالمرافقالعامة

 (32)الممحقالمالي رقـ)المسمكالجيدكالمنظممسجمجرداألمبلكالعقاريةكالمنقكلة 

". c1 "راجعالتعميمةالكزاريةالمشتركة 

إنناتجتحصيبلإليراداتالسابقةالذكر،يتمتكجييمنطرفالبمديةكمساىمةمنيا فيالتنميةالمحمية،إلىصيانةالمساجدكالمدارساالبتدائيةكتشجيعمبادراتالشبابكالرياضة  
: منبعضإيراداتقسمالتسييرمنميزانيتيا 7%تصئللىنسبة 

إيراداتالجبايةوالرسوم   : ثانيا
يشترطمنجاعتياتكفراألنشطةاالقتصاديةلممداخيؿ،لتككنالكعاءالجبائيمنجيةككذلكتكاثفجيكداإلدارةالج21إنمعظمالمداخيبللماليةلميزانيةالييئاتالمحمية،ىيذاتطابعجبائي

،ألنالمبالغالمحصمةفعبلىيالتييتماعتمادىافيالميزانية فيإعدادميزانيةالبمدية بياتبعالكثيقةبطاقةالحساباتالمعمكؿ22،(6 )بائيةكالييئاتالمحميةلتحسينمستكىالضرائبكالرسـك
. ،لقدأحدثتقكانينالماليةالسنكاتالخمسةاألخيرةجممةمنالتحكالت،منأبرزىانقمصبلحياتتحديدكتحصيبللرسكممنالمصالحالجبائيةإلىالمصالحالبمدية

 : يكجدىناكرسكممكجيةكمياإلىميزانيةالبمدية،كنذكرمنيا

 الرسمعمىالنشاطالميني: 
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 – 217تحددىالمكاد 1.30 % ،حيثتمثمحصةالبمديةمنو2002 حسب قانكنالماليةلسنة2 %،كحصميذاالرسمكفقالمعدؿ1996 أحدثبمكجبقانكنالماليةلسنة
 . منقانكنالضرائبالمباشرةكالرسكمالمماثمة،فيكرسميطبقعمىاإليراداتالمحققةعمىترابالبمديةمنطرفاألشخاصالمعنكيةكالطبيعية219ك218

  يمثمضريبةسنكيةعمىالممتمكاتالعقارية: الرسمالعقاري .
  يؤسسسنكياعمىالممكياتالمبنيةالمتكاجدةبالبمديةكالتيتتكفرعمىمصالحئلزالةالقماماتالمنزلية،حيثاصطمحعمييبرسمرفعالقماماتالمنزلية:رسمالتطيير  .

 لئلشارةفإنميمةتحصيبللرسمالعقاريكرسمالتطييرتسندإلىمصالحأمناءخزينة

.  البمدياتالممارسكنتحتسمطةأمينالخزينةالكالئية

 الرسمعمىالقيمةالمضافة( TVA: )ىيمنبينالرسكمالمكجيةجزئياإلىالجماعاتالمحمية،تطبقعمىعممياتبيعاألشغااللعقاريةكالخدمات  .
 تحصميالبمديةبمناسبةذبحالحيكانات،كيككنحسابيعمىأساسكزنمحكمالحيكاناتالمذبكحة:رسمالذبح . 
: إيراداتالضرائب  : ثالثا

المتضمف 2006ديسمبر26 المؤرخفي24- 06جاءتيذىالضريبةبمكجبالقانكنرقـ :الضريبةالجزافيةالوحيدة* 
: ،كحمتيذىالضريبةمحبللنظامالجزافيالمعمكلبيقبميذاالتاريخ ،حيث عكضتالضرائباآلتية 2007قانكنالماليةلسنة

 . الضريبةعمىالدخبلإلجمالي -

 . الرسمعمىالنشاطالميني -

 .الرسمعمىالقيمةالمضافة -

 :الضريبةعمىالممتمكات* 
 .منياإلىميزانيةالبمدية20%يخضعميااألشخاصالطبيعيكنالذيناختاركامكطنيمالجبائيفيالجزائرعمىاعتبارأمبلكيمالمكجكدةبالجزائركخارجالجزائر،تكجينسبة

. 20% يتحممياكمشخصطبيعيأكمعنكييممكسيارةخاضعةلمضريبة،كتتكزعحصيمةالقسيمةبينالدكلةبنسبة:قيمةالسيارات* 

 : إلىجانبالمكاردالماليةالداخميةلمجماعاتالمحميةفإنالمكاردالماليةالخارجيةكالمتمثمةفيالقركضكاإلعاناتالماليةتمعبدكرافيتمكيمميزانيةالبمدية،كالتينعرضياكمايمي

القروض  -
( FCCL)الصندوقالمشتركممجماعاتالمحمية  -
اإلعاناتالمالية  -
 اليباتوالوصايا -

 خاتمة
ىذاالمكضكعمنأعقدالمكاضيعكأكثرىاتشعباكتداخبلمنحيثالتنظيمكالتسييركالتمكيؿ، كذلكمككنيذاالمجالتتفاعمفييعدةقطاعاتكأجيزةإداريةكىيئاتمنتخبة،ممايفقدىافيكثير 

مناألحيانالتجانسكالتنسيقبينيا،بميسكدىاالتنافسممظفربمركزاتخاذالقرارالتنمكم،كلكعمى 
 القانكنية،)إنتكصمنالمنتيجةالمذككرةأعبله،اليرجعإلىإخفاقأحدالجكانبالمدركسة.حسابإىمالمصمحةالمكاطف
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،بقدرمايرجعباألساسإلىإخفاقفيكمتمؾ (...التنظيمية،السياسية،المالية،االجتماعيةكالثقافية
 .23الجكانبمجتمعةمعبعضياالبعضباعتبارىاكسطامتكامبليتفاعمفييالتنظيماإلداريالمحميمع التنميةالمحميةلبمكغاألىدافالمنشكدة

كذلكنممسأنالدكلةتسعىئلرساءنظامبلمركزيكحقيقيممجماعاتالمحمية،كالتي تجمتفيالتأكيدعمىمنحالجماعاتالمحميةكبللكسائبللتيتمكنيامنالقيامبمياميا،باإلضافةإلى 
ىذافييتحاكلدكماالتخفيفمنأزمةالجماعاتالمحميةكلكبصفةمؤقتة،باتخاذإجراءاتجديدة متعددةظيرتأساسافيعممياتتطييرديكنالبمدياتكخمقضرائبجديدةكتحكيبللمكاردالمالية 

نكانتبسيطةمقارنةمعحجمالتزامالبمدياتبمكجبجممةمنالنصكص  .كا 

إنالتحديالذييكاجيالبمديةفيالجزائرىكترقيتياإلىمستكىالمؤسسةالعصريةالقادرةعمىتقديمالخدماتكتسريعمعامبلتالمكاطنيف،كالتكاصبللمباشرمعيمكتفعيممشاركتيـ،كجعمياع
 :مميةمستمرةفيالتنميةالمحمية،كلمكاجيةىذاالتحدينقدممجمكعةمناالقتراحات

تعبئةحقبللتنميةالمحميةكخمقالكعيالبمديالمحمي،كذلكبتمكينكحثالمكاطنينعمىالمشاركةكالتعريفبمشاكبللبمدية،كىنايظيردكراإلعبلميالمحميفيالتنميةكنشرالكعي،ضمنيذا - 
السياقنقترحتزكيدالبمدياتبدليمتكجيييكطنييتضمنأبعادالتنميةالكطنيةكالمحميةمدعمابنصكص 

قانكنيةكتنظيميةتساعدكترشدكتنظمدكرالبمدياتفيذلؾ،كمايمكنأنتبادرالبمدياتكتحت إشرافمصالحيابإعدادمجبلتإعبلميةمحميةتعرفبالنشاطاتالتيتقـك بيا،لتكفيرالمعمكمات 
 .لممكاطنينالمحميينكبياناتالتنميةلتككنصرحاإعبلميايضمنتكاصبلإلدارةمعالمكاطف

 تفعيمدكرالبمديةعمىمستكىالقرىالثانكيةلمبمدياتمنخبلإلشراكمجاناألحياءفي- 

 .العمبللتنمكم

 حئلشكاليةالتمكيمكالذييعتبرالشرطاألساسيمنجاحالبمدياتفيأداءأدكارىا،كذلؾ

 .منخبلاللحرصعمىتثمينالمكاردالماليةالمحميةلمبمدية،كالتقميممنمنحاإلعاناتالماليةليامف طرفالدكلةلمقضاءعمىركحاالتكالكالتخاذؿ

ـ،عنطريؽ مككفاءاتحسينمستكىاإلداريينعمىمستكىالجماعاتالمحميةكرفعميارا
تنظيمفتراتتربصكالتككينالمستمر،كمنحاألكلكيةفيالتكظيفمخريجيالمدرسةالكطنيةلئلدارةكمراكز 

التككيناإلداريالسابؽ،ككنأنالجزائرلمتعرفمفيكمالتنميةالمحميةإالحديثا،كارتباطيبحتميات 
التكيفمعسيركراتالعكلمةالجارفةكاإلقصائية،كقدفرضيذاالمصطمحكجكدىفياألكساط 

االجتماعيةكاالقتصاديةمقاببلقتصادأكثرامتدادا،لكنيبليتكيفمعالكاقعالمعاش،فالتنميةالمحمية 
نسانيةكاستثمارابشريافيالجماعاتالمحميةبخصكصيتياكتراثيا  تسعىؤلنتككنتطبيقاالقتصادأكثرا 

 .المحمي،معاإللمامبمشركعيةذلكككذلكفيممسألةالكقتكتنميةالمشاريعالمشتركةالتيتسعىإلى تطكيرشركطحياةاألشخاص

 :اليوامش

.89، ص 2012شرح قانكف البمدية، دار جسكر لمنشر ك التكزيع، الجزائر، الطبعة األكلى، :  بكضياؼ عمارد - 1  
182 ص 2004 عنابة، الجزائر، ، قانون اإلدارة المحلٌة الجزائرٌة، دار العلوم للنشر والتوزٌع:بعلً محمد الصغٌر. د  - 2  

.2011 جكيمية 03المؤرخة في  (37)، يتعمؽ بالبمدية، الجريدة الرسمية، العدد 2011 يكنيك 22 المكافؽ لػ 1432 رجب 20المؤرخ في  (11/10)قانكف رقـ اؿ- 3  

.200بكضياؼ عمار، المرجع السابؽ، ص . د- 4  
.10، ص 2001، 22، العدد 11 لقانكني البمدية كالكالية، مجمة إدارة، المجمد 1999أم استقبللية لمجماعات المحمية الجزائرية في ظؿ مشركعي جكاف : بف طيفكر نصرالديف - 5  
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.200بكضياؼ عمار، المرجع السابؽ، ص . د- 6  
.84بعمي محمد الصغير، المرجع السابؽ، ص . د- 7   
لىطبيعةالنظامالسياسيكاالجتماعيكاالقتصاديالذيانتيجتآنذاؾ 1989 منذسنة- 8  .،اعتبرالتخطيطفيالجزائراتجاىارئيسياكمبدأىامامنالمبادئالعامةلتنظيماالقتصادالكطني،كذلكبالنظرا 

9 المنشكر-  –c11972 أكت 12 المؤرخفي .،المتعمقبتسييرمخططاتالتنميةالصادرةعنكتابةالدكلةلمتخطيط،الجزائر  
 

10 اَظش،انًهذقشقى-   .،ًَٕرجًذأنحانًجهغانشؼثٛانثهذ٘،انًرضًُحانًظادقحػهىجذٔالنؼًهٛاذانرًُٕٚح 185،انظفذح 14
 

 . ،ًَٕرجغهقؼًهٛاذانًخططاذانثهذٚحنهرًُٛح 187،ص 15اَظش،انًهذقشقى- 11

 .304، عماف، األردف، ص 250، العدد 1985مبادئ الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة كتطبيقاتيا في األردف، المنظمة العربية لمعمـك اإلدارية، : محمد عمر الشبككي. د- 12
 .372، ص 2مظاىر السمطة الرئاسية ك الكصاية اإلدارية عمى المؤسسات االقتصادية، رسالة الدكتكرة، معيد الحقكؽ ك العمـك اإلدارية، جامعة الجزائر، ج: مختار بكشيبة. د 13 

14 (.11/10)مف قانكف البمدية  (17)،(16)انظر المكاد -   

15 (.11/10)مف قانكف البمدية  (111)انظر المادة -   
16 (.11/10)مف قانكف البمدية  (172)انظر المادة -   

17 مرسكمرقـ-   .1971 ،سنة 56 ،المتضمنتحديدكيفياتتأسيسكتنظيمالمؤسسةالعمكميةالبمدية،جرججعدد 1971 جكاف 30 المؤرخفي179 ،71 
18 (.11/10)مف قانكف البمدية  (153)انظر المادة -   

19 (.11/10)مف قانكف البمدية  (176)انظر المادة - -   
20 .147اإلدارة المحمية كقضاياىا في النظرية كالتطبيؽ، ص : ضريؼ بطرس. د-   

21 .340،ص 1988الييئات االستشارية في اإلدارة الجزائرية، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، : أحمد بكضياؼ. د-   

22 (.11/10)مف قانكف البمدية  (188)انظر المادة -   

23 .147اإلدارة المحمية كقضاياىا في النظرية كالتطبيؽ، ص : ضريؼ بطرس. د-   
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تهذٚح ذاغٛد –دٔس انغٛاحح انظحشأٚح فٙ ذحمٛك انرًُٛح انًغرذايح 

ًَٕرجا  (ٔالٚح تشاس)

تٕطثح طثشُٚح  . أ/ يشداعٙ أحًذ سشاد. أ

 (جايؼح تغكشج/ جايؼح خُشهح )

: مقدمة
 التي تعتمد عمى السياحة مف عائدات القطاع السياحي في بعض الدكؿ% 70 عامؿ جذب سياحي ىاـ يساىـ فيما نسبتو  الصحراء     تعتبر

 الصحراكية كتستثمر فييا لجذب السياح الميتميف بيذا النكع مف السياحة
كمـ كصحارم 1200مقكمات سياحية كبيرة جدا نادرا ما تككف مجتمعة في بمد كاحد مف شريط ساحمي يمتد عمى طكؿ مف الجزائررغـ ما تمتمؾ 

مصنفة مف أجمؿ صحارم العالـ، تستطيع جعميا كجية لمسياحة الصحراكية لمذيف يفضمكف ىذا النكع مف السياحة كخاصة مع التكجو العالمي 
كالتي أصبحت تعرؼ بسياحة األغنياء  تنمية ىذا النكع مف السياحة إلى 

 منطقة 18ناجحة مكزعة عمى صحراكية كفييا كؿ المقكمات الضركرية إلقامة سياحة العالـ كتعد الصحراء الجزائرية ثاني أكبر صحراء في 
كادم ميزاب، كالساكرة، كالقرارة كالزيباف تمنراست، كتندكؼ، ككرقمة، كغرداية، كأدرار، كالبيض، كبشار، كعيف صالح، متمثمة في صحراكية 

 .كتكقرتكاليزم، كاألغكاط كالكادم، كبسكرة كالنعامة
 كتنكع نخيميا ككاحات جمالياالصحراءؿ جكىرة تعتبربمدية تاغيت التي       كلعؿ مف أبرز المناطؽ التي تحمؿ ىذه المقكمات في الجزائر نجد 

 الصحراء عمى امتدادىا عمى زيادة الكبير، الغربي العرؽ عمى كالممتدة البمدية عمييا تتكأ التي الرممية ككثبانيا طبيعتيا،
 .الشامخة الست بقصكرىا كيمكمترا، 18 امتداد عمى كاد جنب ترابض التي النخيؿ ككاحة ”الحمادة“ الصخرية

كيف تساىم السياحة الصحراوية في تحقيق التنمية المحمية المستدامة؟ :كمف خبلؿ ىذه المعطيات تـ طرح ىذه اإلشكالية الرئيسية التالية
  من ذلك؟استفادت بمدية تاغيتوكيف 

 :أىمية الدراسة
 :تكتسي ىذه الدراسة أىميتيا مف خبلؿ ما يمي

 ؛ لدكرىا في تحقيؽ التنمية االقتصادية حيث باتت تعرؼ صناعة السياحة بصناعة القرف الكاحد كالعشركف، نمك قطاع السياحة 
  المحركقات؛ قطاع سعي الجزائر إليجاد بديؿ إقتصادم بخبلؼ 
 لى جعميا أداة لمتنمية المحميةالمستدامة؛  التكجو العالمي إلى السياحة الصحراكية كا 
  بمدية تاغيت كالية بشاردراسة أثر السياحة الصحراكية عمى التنمية المحمية المستدامة في. 

 :منيجالدراسة
جممةمنالمناىجالمستخدمةفيالدراسة،حيثتـ يف      إعتمدالباحث

بمدية كإلسقاطيذىالدراسةعمىكاقع,ستخدامالمنيجالكصفيالتحميميكذلكمئللمامبمختمفالمفاىيمالنظريةالتيتضمنتياالدراسةا
 .لمبمديةستخدامالمنيجاإلستقرائيكذلكمدراسةالدكرالتنمكيالذيتمعبيالسياحة الصحراكيةعمىالمستكىالمحميافقدارتأىالباحثيفتاغيت

: كقد قمنا بتقسييـ مكضكع بحثنا إلى ثبلث محاكر

 مفيـك السياحة الصحراكية :المحور األول
.   السياحة  الصحراكية مف منظكر التنمية المحمية المستدامة:المحور الثاني
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. بمدية تاغيت السياحة الصحراكية كأثرىا عمى التنمية المحمية المستدامة في :المحور الثالث
. اإلطار المفاىيمي لمسياحة الصحراوية:المحور األول

فيي قديمة قدـ اإلنساف كقد تطكر مفيـك السياحة مع تطكر , تعد السياحة ظاىرة إجتماعية حديثة رغـ أٌف اإلنساف عرفيا منذ نشأتو األكلى
كما بدأت في أكركبا الشرقية , أما السياحة بمفيكميا الحديث فقد بدأت كتشكمت في دكؿ أكركبا الغربية خبلؿ األعكاـ الخمسيف الماضية, األياـ

أخذت بالنمك السريع في مختمؼ أرجاء , قتصاديةاإال أٌنيا أصبحت تمثؿ ظاىرة , ـ كرغـ حداثة معرفتيا مف الناحية العممية1960بعد سنة 
.  1رتفاع مستكيات المعيشةاك, زدياد كسيكلة كسائؿ السفراك, كالتطكر الصناعي, نتيجة لمزيادة السكانية كالتكسع الحضرم, المعمكرة

مفيوم السياحة  : أوال
: ىناؾ العديد مف التعاريؼ لمفيـك السياحة نأخذ منيا

لى تغيير : 1905 سنة تعريف األلماني جويير فرويمر-1 السياحة ىي ظاىرة مف ظكاىر عصرنا تنبثؽ مف الحاجة المتزايدة إلى الراحة كا 
لى الشعكر بالبيجة كالمتعة مف اإلقامة في مناطؽ ليا طبيعتيا الخاصة  لى مكلد اإلحساس بجماؿ الطبيعة كنمك ىذا اإلحساس كا  اليكاء كا 

تساع نطاؽ التجارة اكأيضا عمى نمك االتصاالت عمى األخص بيف شعكب مختمفة عف الجماعة اإلنسانية كىي االتصاالت التي كانت ثمرة 
. 2كالصناعة سكاء سكاء كانت كبيرة أك متكسطة أك صغيرة كثمرة تقدـ كسائؿ النقؿ

,  ساعة24نتقاؿ الفرد أك األفراد مف مكاف آلخر ألىداؼ مختمفة كلفترة زمنية تزيد عف ا فإٌف السياحة تعني ووفقا لمنظمة السياحة العالمية-2
.   3أما بالنسبة لمسافة اإلنتقاؿ التي يشترط قطعيا ليعد السائح سائحا فقد حددتيا بخمسة كعشريف ميبل, كتقؿ عف سنة

تعريف السائح - 3
 ساعة يأتي 24 شيرا كال تقؿ عف 12كال تتجاكر مدة إقامتو عف , أم زائر مؤقت لمبمد ألم أغراض غير االقامة:"     كيعرؼ السائح بأٌنو 

. (المياجركف كالبعثات الدبمكماسية كركاب العبكر كأطقـ الطائرات )كال يدخؿ في التعريؼ, فييا لزيارة أك ميرجاف أك عبلج
, 1968    كالتعريؼ اآلخر لمسائح قدمتو منظمة السياحة العالمية إلى مؤتمر األمـ المتحدة كأقرتو المجنة اإلحصائية لؤلمـ المتحدة في سنة 

إال أٌف التعريؼ األكؿ .4 ساعة كال تتحكؿ ىذه اإلقامة إلى إقامة دائمة24بأٌف السائح ىك كؿ شخص يقيـ خارج مكطنو المعتاد لفترة تزيد عف 
. ستخدامااكثر أ

: تعريف السياحة الصحراوية- ثانيا
,        تعد السياحة الصحراكية أحد أىـ أنػكاع السياحة كذلؾ لتنكعيا مف جية، كلئلقباؿ الشديد عمييا مف جية أخرل مف أنحاء العالـ كافة

حيث يٌتسـ ىذا النكع بجاذبية كخاصة ليكاة الطبيعة فػي المحميات الطبيعية كخػارجػيػا كمػا تحكيو مػف نػقػاء كجػمػاؿ ككػنػكز جيكلكجية كتككينات 
. جغرافية رائعة كحفريات تسجؿ عصكر التاريخ

حركة مكسمية قصيرة المدل إلى المناطؽ السياحية بعيدا عف محؿ اإلقامة : " أٌنيا1976 سنة قد إعتبرتيا الجمعية البريطانية لمسياحة- 1
". كالعمؿ الدائميف

ظاىرة طبيعية مف ظكاىر العصر الحديث كالغاية منيا الحصكؿ عمى االستجماـ : "بأٌنيا(Guyer Freuler)وعّرفيا األلماني غاير فرولر-2
. 5"كتساب الكعي الثقافي  كتذكؽ جماؿ المشاىد الطبيعية كاالستمتاع بجماليااكتغيير البيئة التي يعيش فييا اإلنساف، ك

حيث ,     مػف الػتػعػاريػؼ الػسػابػقػة نخمص إلػى أٌف الػسػيػاحػة الصحراكية  ظاىرة طبيعية، الغاية منيا تغيير اإلنساف لمبيئة التي كاف يعيش فييا
. ينتقؿ إلى مكاف غير محؿ إقامتو مف أجؿ االستمتاع كاالستجماـ كذلؾ يككف في فترة معينة مف المكسـ

لكؿ صحراء خصكصيتيا تستمدىا مف طبيعة أرضيا كشعبيا كدرجة التفاعؿ : أشكال السياحة الصحراوية واألنشطة المرتبطة بيا- 3      
: كرغـ تعدد األنشطة المرتبطة بأشكاؿ السياحة الصحراكية إال أٌننا نكجزىا بما يمي, بيف المكاف كالسكاف كالزماف

كسباقات الخيؿ  (السيارات كالدراجات)مثؿ الصيد كالسفارم كالسير عمى األقداـ كلتأمؿ الطبيعة كالراليات : أشكال الرياضات الصحراوية- أ
كاليجف كالقفز المضمي؛ 
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لمتعرؼ عمى حياة التنكع البيكلكجي في الصحراء كاألشكاؿ التضاريسية الغريبة التي تصنعيا : (اإليكولوجية )السياحة البيئية الصحراوية- ب
متداد الصحراء كالكثباف الرممية انتباه السائح ىنا أشكاؿ الكاحات كجماؿ الشركؽ كالغركب لمشمس كاكأكثر مايمفت  (الريحية )التعرية اليكائية

كاألكدية الجافة الجميمة؛ , كتشكيبلت الصخكر كالمغاكر كالكيكؼ كالجباؿ البركانية كليؿ الصحراء المدىش
 كالمتمثمة في القصكر الصحراكية التي خمفتيا الحضارات كالحصكف كاآلبار كالبرؾ؛ :السياحة التاريخية واألثرية الصحراوية- ج
أك ىي سياحة , كىي سياحة إلمتاع النفس كالجسد معا,  المنتشرة في أجزاء متفرقة مف الصحارم:السياحة العالجية بالمياه المعدنية- د

العبلج مف أمراض الجسد مع التركيح عف النفس كتشمؿ االستشفاء؛ 
 كتتمثؿ بكجكد العديد مف أضرحة األكلياء الصالحيف كالرسـ كالتصكير في اليكاء الطمؽ :(الدينية اإلجتماعية)السياحة الثقافية - ه

. 6كالصناعات التقميدية كالمعايشة مع البدك كالميرجانات التي تمثؿ ثقافات شعكب الصحراء كالمؤتمرات كالندكات كاأللعاب الشعبية كالمساجد
: عوامل جذب السياحة الصحراوية-4

     تمثؿ مناطؽ الجذب السياحي جكىرة الخبرة السياحية كراحػة ذىنية مستقاة مف تجربة السائح مػع المناطؽ  كمناطؽ الػجػذب السياحي ىػي 
العامؿ الػذم يحقؽ التكازف بيف العرض كالطمب، حيث تحدد عكامؿ الجذب السياحي أسباب اختيار السياح لمنطقة ما دكف غيرىا، كقد  يككف 

. االختيار مبنيا عمى عكامؿ جذب متعمقة بمكقع معيف
. تمثؿ أحد المقكمات الطبيعية التي تزخر بيا الصحراء التي  تشكؿ مغريات بالنسبة إلى السائحيف: الواحات- أ
 .مػتػدادىػا الػشػاسػع، ككانت الصحراء كما زالت محؿ شغؼ العديد مف السائحيفا تػجػذب الػشػكاطػئ الرممية السائحيف كتبيرىـ بػ:الصحراء- ب
تزخر الصحراء الجزائرية باليندسة المعمارية األخػػٌاذة التي تترجميا تمؾ القصكر المترامية في مختمؼ المناطؽ الصحراكية لتبقى : القصور- ج

 .شاىدة عمى حضارات مرت مف ىنا
 تزخر المناطؽ الصحراكية بالمعالـ األثرية المتنكعة مف القصكر ذات الشكؿ  المعمارم المتميز كصكال إلى المعالـ التاريخية كاآلثار :اآلثار- د

الركمانية المنتشرة عبر مختمؼ األماكف، كىذه اآلثار متمثمة بالنقكش كالمكحات الصخرية التي تعكس عمؽ الصحراء كالمصنفة ضمف التراث 
 .7العالمي

: كتظير الطبيعة الصحراكية حكؿ
الرؽ الذم ىك عبارة عف مساحة كاسعة مف الحصى كالحجارة؛  -
العرؽ الذم ىك عبارة عف رماؿ شاسعة تمثؿ خمس الصحراء؛  -
الحمادة التي ىي مساحة كبيرة لمحجارة الكمسية؛  -
الجباؿ التي مصدرىا بمكرم شقاؽ ذات تككيف بركاني؛  -
. 8السبخات أك األحكاض المغمقة التي تنمك حكليا النباتات كاألغبلؿ -

. السياحة الصحراوية من منظور التنمية المحمية المستدامة: المحور الثاني
. كيمثؿ في الحاضر مؤىبل معتبر لمتنمية السياحية المحمية,      إٌف ىذا النكع مف السياحة لو خصائصو

: مفيوم التنمية السياحية: أوال
       يعبر مصطمح التنمية السياحية عف مختمؼ الخطط كالبرامج التي تيدؼ إلى تحقيؽ الزيادة المستمرة المتكازنة في المكارد السياحية 
كتعميؽ كترشيد اإلنتاجية في القطاع السياحي فالتخطيط العممي لمتنمية السياحية ىك السبيؿ الكحيد لتحقيؽ التنسيؽ كاإللتزاـ بيف مختمؼ 
يجاد التكازف بيف المطالب التنافسية كالمتعارضة أحيانا عمى قاعدة المكارد المحدكدة كتعظيـ النتائج كاآلثار اإليجابية لمتنمية  القطاعات كا 

. السياحية مع تخفيؼ النتائج كاآلثار السمبية
. 9     فالسياحة دعامة أساسية مف دعامات التنمية الشاممة إلحتكائيا عمى عدة أنشطة تتفاعؿ مع غيرىا مف العكامؿ اإلقتصادية األخرل
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فيي عممية تتـ بشكؿ قاعدم مف األسفؿ تعطي األسبقية لحاجات , نياتمظير ىذا المفيـك في بحر الست: التنمية المحمية المستدامة-1
المجتمع المحمي كتتأسس عمى المشاركة الفاعمة لمختمؼ المكارد المحمية ككؿ ذلؾ في سبيؿ الكصكؿ إلى رفع مستكيات العيش كاالندماج 

عتبار ىذه المكارد كالمؤىبلت المحمية فاعبل ميما في صناعة التغيير اكالشراكة كالحركية كتعتمد عمى تفصيؿ كؿ مكارد مجتمع محمي ما ب
 . 10ستمراريتو مع إشراؾ اإلنساف المحمياكضماف 

 :كتعرفالتنميةالسياحيةالمستدامة: التنمية السياحية المستدامة-2
بأٌنياىيالتيتمبيإحتياجاتالسياحكالمكاقعالمضيفةإلىجانبحمايةكتكفيرالفرصمممستقبؿ،كماأٌنياالقكاعدالمرشدةفيمجاإلدارةالمكاردبطريقةتتحققفييامتطمباتالمسائ

. الإلقتصاديةكاإلجتماعيةكالثقافيةكيتحققمعياالتكامبللثقافيكالعكامبللبيئية،التنكعالحيكيكدعمنظمالحياة
 :     يركزبعضخبراءالسياحةعمىيدفذيأكلكيةمنبينأىدافالتنميةالسياحيةالمستدامةكىك

 -
حتماالتالتدىكرالبيئيكالحاتنميةكتنفيذتدابيرتخطيطيةفعالةالستخداماتاألراضي،تؤديإلىتعظيمالفكائدالسياحيةالمحتممةمنالنكاحياالقتصاديةكالبيئيةمعتقميص

 .ضارم
     

فإقامةتنميةسياحيةمستدامةأمريترتبعمييالحفاظعمىتنكعاألنظمةالبيئيةالمكجكدةألٌنياتمثمغالباالقاعدةاألساسيةالتييقكمعميياىذاالنشاط،فالتنميةالسياحيةالمت
مكانيةر كاصمةفيجكىرىاعمميةتغييريككنفيياإستغبلاللمكاردكاتجاىاإلستثماراتككجيةالتطكرالتكنكلكجيكالتغيرالمؤسساتيأيضافيحالةاإلنسجاـ،كتعممعمىتعزيزا 

. 11بطالحاضركالمستقبممتمبيةالحاجاتاألساسيةلمسياح
: كالجدكؿ يكضح المقارنة بيف التنمية السياحية المستدامة كالسياحة التقميدية

 :مقارنة بين التنمية السياحية التقميدية والتنمية السياحية المستدامة :(1)جدول رقم 

التنمية السياحية المستدامة التنمية السياحة التقميدية  أوجو اإلختالف 

من حيث 
:  الخصائص

تنمية تتـ عمى مراحؿ  تنمية سريعة  
طكيمة األجؿ قصيرة األجؿ 
ليا حدكد كطاقة إستيعابية معينة ليس ليا حدكد 

سياحة الكيؼ سياحة الكـ 
إدارة عمميات التنمية مف الداخؿ عف طريؽ السكاف المحمييف إدارة عمميات التنمية مف الخارج 

من حيث 
: اإلستراتيجيات

تخطيط شامؿ كمتكامؿ تخطيط جزئي لقطاعات منفصمة 
مراعاة الشركط البيئية في البناء كتخطيط األرض التركيز عمى إنشاء البناءات 

. برامج خطط لمشركعات مبنية عمى مفيـك اإلستدامةبرامج خطط لمشركعات  
  إستراتيجية ",بحث مقدـ لمممتقى الدكلي, -"دراسة حالة الجزائر"  - أثر التنمية السياحية المستدامة عمى مواجية ظاىرة البطالة,"عميش سميرة:المصدر

. 05:ص, الجزائر, جامعة المسيمة, 2011 نكفمبر 16ك15يكمي , " الحككمة لمقضاء عمى البطالة ك تحقيؽ التنمية المستدامة
:  مبادئ السياحة المحمية المستدامة: ثانيا

: يجب أف نؤخذ المبادئ التالية,    عند محاكلة دمج الرؤل كالقضايا سابقة الذكر كالتي تتعمؽ بالسياسات كالممارسات المحمية
دارتيا جزء مف إستراتيجيات الحماية أك التنمية المستدامة لئلقميـ أك الدكلة - كما يجب أف , يجب أف يككف التخطيط لمسياحة كتنميتيا كا 

دارة السياحة بشكؿ متداخؿ كمكحد يتضمف إشراؾ ككاالت حككمية مختمفة كمكاطنيف سكاء كانكا , كمؤسسات خاصة, يتـ تخطيط كا 
مجمكعات أك أفراد لتكفير أكبر قدر عدد مف المنافع؛ 
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قتصاد , كالجماعات, كالمؤسسات, يجب أف تتبع ىذه الككاالت - كاألفراد المبادئ األخبلقية كالمبادئ األخرل التي تحتـر ثقافة كبيئة كا 
كالطريقة التقميدية لحياة المجتمع كسمككو بما في ذلؾ األنماط السياسية؛ , المنطقة المضيفة

دارة السياحة بطريقة مستدامة كذلؾ مف أجؿ الحماية كاالستخدامات اإلقتصادية المثمى لمبيئة الطبيعية كالبشرية  - يجب أف يتـ تخطيط كا 
في المنطقة المضيفة؛ 

يجب أف تيتـ السياحة بعدالة تكزيع المكاسب بيف مركجي السياحة كأفراد المجتمع المضيؼ كالمنطقة؛  -
خاصة لممجتمع , يجب أف تتكفر الدراسات كالمعمكمات عف طبيعة السياحة كتأثيراتيا عمى السكاف كالبيئة الثقافية قبؿ كأثناء التنمية -

تجاىات التنمية الشاممة؛ احتى يمكنيـ المشاركة كالتأثير عمى , المحمي
يجب أف يتـ عمؿ تحميؿ متداخؿ لمتخطيط البيئي كاإلجتماعي كاإلقتصادم قبؿ المباشرة بأم تنمية سياحية أك أم مشاريع أخرل  -

يجب أف يتـ األخذ بمتطمبات البيئة كالمجتمع؛ 
كالقطاع , كقطاع األعماؿ, يجب أف يتـ تشجيع األشخاص المحمييف عمى  القياـ بأدكار قيادية في التخطيط كالتنمية بمساعدة الحككمة -

كغيرىا مف المصالح؛ , المالي
دارة السياحة - بما يسمح لمسكاف المحمييف كغيرىـ مف , يجب أف يتـ تنفيذ برنامجا لمرقابة كالتدقيؽ كالتصحيح أثناء جميع مراحؿ تنمية كا 

. 12اإلنتفاع مف الفرص المتكفرة كالتكيؼ مع التغييرات التي ستطرأ عمى حياتيـ
: أىمية التنمية السياحية في تحقيق التنمية المحمية المستدامة: ثالثا

     تمعب السياحة دكرا ميما في تحقيؽ التنمية المحمية المستدامة لمدكؿ ليذا سارعت العديد مف الدكؿ إلى إدماجيا ضمف مخططاتيا 
. اإلستراتيجية بشكؿ يضمف الربح كالفائدة لممجتمع المحمي بالدرجة األكلى

: آثار التنمية السياحية عمى النواحي اإلقتصادية-1
قتصادياتياعمىالسياحةلماليامنمزاياإقتصاديةتساىمفيرفعمستكل ا     تعتمدالعديدمنالدكلفي

 :المعيشةكزيادةالرخاءفيالدكلسكاءكانتصناعيةأكناميةكمنمزاياىانذكر
زيادةالدخمبالعمبلتالصعبةنتيجةبيعالخدماتالسياحية؛  -
 مساعدةالسياحةفيزيادةالنشاطاإلقتصادينتيجةالزيادةالمترتبةعمىالسياحةفيالدخكلمؤلسر كاألفراد؛ -
تشكبللسياحةقطاعاتصديريا،يحضرالمستيمكإلييدكنالحاجةإلىالعممياتالتجاريةالدكلية؛  -
 تمثبللسياحةجزءا منالمعامبلتغيرالمنظكرةفيالميزانالتجارم؛ -
تعمبللسياحةعمىزيادةالتنميةفيالمناطقالتيممتستغمسياحيا،فتتجيالسياحةإلىالمناطؽ ذاتالخصائصالطبيعية،كالمناخية  -

الفريدة،كالتيغالباماتككنمحركمةمنالعمراف؛ 
لىاإلرتفاع  - تعمبللسياحةعمىزيادةاالنتاج،كاالستيبلكعمىحدسكاء؛كبيذاتميبلألسعارا 

 نتيجةإرتفاعمستكىالمعيشة،كزيادةالطمبعمىأنكاعمنالخدماتكالسمع؛
 تساىـ السياحةفيزيادةفرصاالستثمارالكطني،كاألجنبي؛ -
تساىـ السياحة في تكفيرفرص عمؿ؛  -
. 13تنشط السياحة قطاع النقؿ -

: آثار التنمية السياحية عمى النواحي اإلجتماعية- 2  
 تعمؿ عمى رفع مستكل المعيشة لممجتمعات كالشعكب كتحسيف نمط حياتيـ؛ -
يجاد تسييبلت ترفييية كثقافية لخدمات المكاطنيف إلى جانب الزائريف؛ -  تعمؿ عمى خمؽ كا 
 تساعد عمى تطكير األماكف الخدمات العامة بدكلة المقصد السياحي؛ -
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 .14تساعد عمى رفع مستكل الكعي بالتنمية السياحية لدل فئات كاسعة مف المجتمع -
 :التنميةالسياحية عمى النواحي الثقافيةآثار - 3  

 تعممعمىتنميةالكعيالثقافيمدىالمكاطنيف؛ -
 تكفرالتمكيبللبلزمممحفاظعمىتراثالمبانيكالمكاقعاألثريةكالتاريخية؛ -
 تعممعمىتنميةعمميةتباداللثقافاتكالخبراتكالمعمكماتبينالسائحكالمجتمع -
. 15"الحكاربينالحضارات" المضيؼ،كالذييمكنأننطمقعمييمصطمح -
: دور السياحة الصحراوية في تحقيق التنمية المحمية المستدامة: رابعا

: تحقؽ السياحة الصحراكية فكائد كثيرة، إذا كضعت في إطار إستراتيجية التنمية، ككفرت ليا الشركط البلزمة لتنميتيا، حيث تتجمى أىميتيا في

، إحدل النشاطات اإلقتصادية األكثر مردكدية ألىؿ المناطؽ الصحراكية خاصة بعد  - زدىار السياحة اتعتبر السياحة الصحراكية اليـك
كاالستثمار كباقي النشاطات التقميدية المرتبطة بو؛ 

فيي بذلؾ تعتبر قطاعا مساعدا عمى محاربة البطالة خاصة بعد تشجيع المستثمريف سكاء , تساىـ في إنشاء مناصب عمؿ جديدة -
كانكا محمييف أك مف خارج الكطف كحتى أجانب إلنجاز فنادؽ كىياكؿ أخرل لبلستقباؿ؛ 

كبالتالي دمج ىذه المناطؽ مع مراكز التجمعات السكانية , فؾ العزلة كتحكيؿ المناطؽ الصحراكية إلى مناطؽ تعمير كجذب لمسكاف -
كالقضاء عمى ىجرة السكاف مف الريؼ إلى المدينة؛ , الكبيرة

المكاصبلت كالخدمات الصحية؛ , تحسيف الطرؽ, المياه, تحسيف الخدمات العامة مثؿ االنارة -
نتقاؿ أك مشاركة المعرفة كاألفكار خاصة فيما يتعمؽ بالعركض التمثيمية اتمعب دكرا ىاما خصكصا في النشاطات المكجية لتشجيع  -

إلخ؛ ....اإلنتاج المشترؾ لؤلفبلـ, البرامج اإلذاعية كالتميفزيكنية كالتسجيبلت, كاألفبلـ
كتطكير الصناعات التقميدية كالتراث الثقافي؛ , الحفاظ عمى اآلثار التاريخية كترقيتيا -
مف أجؿ زيارة ىذه المناطؽ؛ , بتكافد السياح األجانب, تساىـ في تكفير العممة الصعبة: تدفؽ رؤكس األمكاؿ األجنبية -
حيث أف تكافد , كما قد تخمؽ أذل غير متعمد, في إطار جذب السياح, تحمي البيئة عف طريؽ حماية الثركة الحيكانية مف االنقراض -

.  16السياح المغامريف غالبا ما يؤثر عمى الطبيعة
     كتساعد السياحة الصحراكية في نمك الصناعات كالحرؼ التقميدية اليدكية كالتذكارية المميزة كالميددة باالنقراض مف خبلؿ إستغبلؿ المكارد 
الكفيرة كالعمالة الماىرة بالتكارث مثؿ المنتجات الخشبية كالجمدية كالسجاد كالتطريز كاألقمشة كاألكبلت الشعبية األمر الذم يساىـ في إستغبلؿ 

المكارد الطبيعية البيئية إستغبلال أمثؿ 
. 17كتدفع السياحة الصحراكية إلى اإلىتماـ بترميـ كصيانة اآلثار كالحفاظ عمييا كىي مف العناصر اليامة في البيئة السياحية

 (والية بشار)بمدية تاغيت السياحة الصحراوية وأثرىا عمى التنمية المحمية المستدامة في : المحور الثالث
     تمتمؾ الجزائر ثركة حضارية كثقافية كتاريخية كطبيعية ىامة كىي تشتمؿ عمى العديد مف المكاقع السياحية ذات القيمة العالمية العالية 

, كمناخيا المتميز كىذا مايرشحيا بأف تككف مف البمداف الرائدة في ميداف السياحة, ستراتيجي إكاألبعاد الجمالية باإلضافة عمى مكقعيا الجيك
كما أٌف لياحدكد طكيمة تحاذم سبعة بمداف إفريقية شرقا كغربا , حيث تقع الجزائر في شماؿ القارة اإلفريقية كىي أكبر بمد مف حيث المساحة

. كىذا مايجعميا تمتمؾ العديد مف الطبكع الثقافية, كشماال كجنكبا
ذا أردنا تفصيبل أكثر في إبراز اإلمكانيات السياحية لمجزائر فإٌننا نقسميا إلى شماؿ يتميز بساحؿ يطؿ عمى البحر األبيض المتكسط       كا 

كما تشكؿ تضاريسيا مف أربعة مجمعات يمكف ,  مميكف كمـ2 كمـ كجنكب يتميز ىك اآلخر بصحراء تقدر مساحتيا بما يقارب 1200طكلو 
. كسمسمة اليضاب العميا كسمسمة الجباؿ الكسطى كمنطقة الصحراء كمرتفعاتيا الجبمية, سمسمة جباؿ ساحمية: تصنيفيا كما يمي
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حيث تعد الصحراء الجزائرية منتكجا سياحيا ثريا كمتنكعا ,  مف المساحة اإلجمالية لمجزائر%80    أما بالنسبة لمجنكب الجزائرم فيك يشكؿ 
كما يتميز الجنكب بكجكد عدد كبير مف الكاحات المتناثرة عبر الصحراء تتميز بكجكد , ستغبللو لمنيكض بالسياحة الصحراكيةاالبد مف حمايتو ك

. 18اليضاب المنابع المائية المختمفة كالسيكؿ الحجرية, الكثباف الرممية, التربة الخصبة, غابات النخيؿ
    كلك طبقنا ىذه المقكمات عمى المناطؽ الداخمية لمجزائر كالتي تتطابؽ بيئتيا الطبيعية مع متطمبات السياحة الصحراكية كالتي لدييا خبرة 

.  التي تقع في الجنكب الجزائرمبمدية تاغيتفي ىذا المجاؿ كتسعى لتطكيره نتيجة تأثير ذلؾ عمى تنميتيا المحمية المستدامة لكجدنا 
: تعريف ببمدية تاغيتال: أوال
  الجزائرية بالعديد مف المناطؽ السياحية الجميمة كتاغيت كاحدة مف ىذه األخيرةالصحراءزخر ت

 . تاغيت مدينة تختمؼ عف غيرىا مف المدف اجتمعت فييا آيات الجماؿ كركعة الخالؽ كشدت كؿ مف قدـ إلييا عازما العكدة إلييا ثانية
بكالية بشار لؤلؤة الصحراء الجزائرية كما يسمييا الجميع كىي  (تاغيت) كيمكمترا جنكبي غرب العاصمة الجزائرية تكجد مدينة 960عمى بعد 

كىي جزء مف الصحراء الجزائرية في شير  (تاغيت) كتعتبر مدينة , كيمكمترا مف الرماؿ الذىبية8040قطعة مترامية االطراؼ عمى مساحة 
 حيث ,ديسمبر مف كؿ عاـ قبمة السياح كالزكار مف الجزائر كخارجيا كخصكصا مف تكنس كليبيا كفرنسا كالمانيا كاسبانيا كغيرىا مف الدكؿ

تبادر الى مكؿ ما أ ك, الؼ سائح ما بيف بداية شيرم نكفمبر كديسمبر600تكجو الييا أكثر مف ماستقطبت اىتماـ السياح كالزائريف حيث 
مف األسماء التي ترسخت في ذاكرة الجزائرييف مثميا مثؿ أسماء المدف  (تاغيت)سـ إؼ  (تاغيت) دخكؿ المدينة سبب تسميتيا ب األذىانعند

كتعني الممر أك  (اغيؿ)كتعني الصخرة اك  (تاغكنت)أك  (تاغيت)الصحراكية المعركفة بسحرىا الخبلب لكف ىذه المدينة حممت ثبلث تسميات 
 .19(تاغيت)خير بإسـ المعبر كىذه االسماء بربرية أطمقيا السكاف االصميكف عمييا كاحتفظ سكاف المدينة في اال

 
. وكيبيديا الموسوعة الحرة - تاغيت: المصدر

 
 بمدية تاغيتمقومات السياحة الصحراوية ل: ثانيا

قبمة لمزكار األكركبييف عمى مدار السنة كىذا نظرا   مناطؽ الجنكب الجزائرم مما جعميامف عمى مؤىبلت سياحية كبيرة كغيرىا تاغيت  تحتكم 
. لطبيعتيا الساحرة 

: واحات خالبة وقصور-1
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 عاشيا التي الميمة الفترات مف فترة كيحكي ىاما، تاريخيا معمما يعتبر الذم القديـ القصر بشار، لكالية إداريا تتبع التي تاغيت في يكجد
 مع فقدىا التي معالمو بعض إليو يعيد أف يتكقع ترميما اليـك القديـ القصر كيشيد.بالمنطقة قامت حضارة خضـ في الساكريكف

 .(الديكر)بػ تسمى كما أك سكانو بمنازؿ يتعمؽ فيما كخصكصا.الزمف
 بيا كاسعة ساحة إلى يقكد خمفي كباب الزكار إلدخاؿ أساسي أكليما باباف، لو منو، يخرج كيؼ يعرؼ ال مرة ألكؿ القصر ىذا إلى الداخؿ
 يطمؽ شعبية أغاني يرددف النساء مف مجمكعة كىي تاغيت سكاف يسمييا كما (المايا صحاب)كغناء أىازيج تسمع حيث النخيؿ كاحات
 .(الرحبة) عمييا

 في تقميدية طريقة كىي ( الفقارات) كجكد تاغيت في لبلنتباه كالممفت ,“الشربة“ك (الطعاـ) ؾ التقميدية الشعبية بالمأككالت تاغيت مدينة كتشتير
 .متناسؽ بنظاـ النخيؿ لسقي كتستعمؿ السكاف حسب نجاعتيا أثبتت السقي

 مف كغيرىا السمطاف صبع تيكريغييف، حميرة، اليابسة، المعسمة، بينيا مف التمكر مف نكعا 50 كتنتج نخمة ألؼ 100 عمى تاغيت تحتكم 
 .التمكر أنكاع

 صممو الذم الرئيسي، فندقيا أحد كيعتبر الكطف، كخارج داخؿ مف سنكيا يزكركنيا الذيف السياح لجذب كمركز تاغيت عدت البيي كلجماليا
، ثبلثة ذك السياحي معمـ 1969سنة كافتتح Puchita اإليطالي الميندس  خدماتو يقدـ كمطعـ (غرفة 60) سريرا 120 استيعاب طاقة لو نجـك

 .لبلجتماعات قاعتيف بو يكجد إذ مؤتمر 50لػ طاقتو فكؽ دراسي يـك إقامة كيمكف كجبة 200 مف ألكثر
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: عصري سينما وميرجان األول لإلنسان صخرية نقوش- 2 

 سنة آالؼ 10 إلى آالؼ 7 مف المحطات ىذه تاريخ يعكد الصخر، عمى بنقشيا معو عاشت التي كالحيكانات بيئتو األكؿ البدائي اإلنساف عبر
 .المنطقة في كالثقافي إنساني دليؿ كأقدـ أىـ الصخرم الفف يعتبر كما الميبلد قبؿ
 البقر، قطعاف ظيكر كمميزاتيا الصحراكم باألطمس بكثرة مكجكدة كىي البقرية الفترة أىميا بمراحؿ تاغيت في األكلى الحضارة مرت كقد

 .الحيكانات مف كغيرىا األسد النك، حيكاف األركية، ثيراف، كثيرة، بأعداد الغزالف
 ىك الميرجاف ىذا ،رالقصي لمفيمـ الذىبي الميرجاف كيسمى القصير لمفيمـ الدكلي الميرجاف عاـ كؿ المدينة فتحتضف العصرم االىتماـ عف أما

 عمى أعماليـ لعرض فرصة ككذا المجاؿ ىذا في يبدعكا أف في أمبل األفبلـ، صناعة الستكشاؼ الببلد في الشابة المكاىب مختمؼ تشجيع
 ببل االثنيف مركز تعتبر مدينة في كالسياحة الفف بيف تبلقي مف الميرجانات ىذه بو تأتي ما مع .الدكلية الساحة ككذا الجزائرم الجميكر

 .20منازع
يعبر عف جماليا خاصة الرماؿ الذىبية التي  تاغيت ديككرا طبيعيا فيي محمية طبيعية، كمنظر تاغيت ما يمكف لمسائح أف يممح في     ؾ

 .تعكس ضكء الشمس كالنخيؿ المبعثرة في الكاحات التي تجعؿ السياح يبيركف لجماليا
ثركة حيكانية ميمة كالجماؿ التي يفضؿ السائح التجكؿ بيا الكتشاؼ المنطقة كالتعرؼ عمى عاداتيا كتقاليدىا، ألف  بتاغيت كما نجد

 .21يقكمكف باحتفاالت متنكعة كاألعراس كاألعياد خبلليا يقدمكف عدة معايير تمييزىـ عف المناطؽ األخرل أىاليتاغيت

 
 

 لبمدية تاغيتدور السياحة الصحراوية في تحقيق التنمية المحمية المستدامة : ثانيا
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 .نو يكجد فرؽ شاسع في بمدية تاغيت بيف األمس كاليـككطنية اخباريةأصرح رئيس بمدية تاغيت في حكار أجرتو معو يكمية 
حيث عاشت تاغيت إباف العشرية السكداء سباتا تنمكيا كبيرا نظرا لتعطؿ عجمة التنمية أما اليـك فقد استعادت ىذه األخيرة ىكيتيا نتيجة    

 جممة مف المشاريع مست قطاعات عدة سمحت لسكانيا بالتنفس
: تاغيتدور السياحة الصحراوية في تطوير وترقية قطاع السياحة والصناعة التقميدية في -1

لتطكير السياحة الصحراكية فييا كجعميا مقصدا سياحيا مف خبلؿ  برنامجا ثريا في إطار المخططات التنمكية بمدية تاغيت   لقد سطرت 
: إنجاز العمميات التالية 

: في مجال التنمية السياحية - أ
مركب سياحي بالمكاف المسمى بربي بتاغيت حيث يعرؼ ىذا المشركع المندرج في إطار االستثمار الخاص كالذم انطمقت أشغالو     مشركع 

كاستنادا لذات المرقيف , مميكف دج تأخرا في مرحمة اإلنجاز كالتجييز حسب ما أكده المرقكف القائمكف عمى ىذا المشركع800 بكمفة 2006في 
 كجبة 1200 غرفة كجناح كمطعـ ب 100 سرير مكزعة عمى 200 بقدرة استقباؿ تصؿ 2017سيتـ استبلـ ىذا المشركع بشكؿ نيائي في 
 ىكتار عدة خدمات قيد األشغاؿ حاليا عمى غرار مركز لمصناعة التقميدية كالمعارض كمنشآت 15كيضـ ىذا المركب المتربع عمى مساحة 
كسيشكؿ افتتاح ىذا المركب السياحي عرضا ميما في ما يتعمؽ بمنشآت اإليكاء ,ة آالؼ نخؿ9رياضية كترفييية ككاحة نخيؿ بأكثر مف 

 كالذم تـ تحكيؿ ميمة اإلشراؼ عميو مف البمدية الى المجمع الفندقي "الساكرة" بافتتاح فندؽ 2015كاالستقباؿ بمنطقة تاغيت التي تميزت في 
 ".رالجزائ"العمكمي 

: في مجال الصناعة التقميدية - ب
 5 مميكف دج إلنجاز عدة عمميات مف بينيا فتح أكثر مف 180خصص قطاع السياحة كالصناعة التقميدية مف جيتو غبلفا ماليا يتجاكز 

كمـ مف المسالؾ السياحية ببني عباس كتجسيد مشركع مركز لمصناعة التقميدية بتاغيت كمركز لمتككيف في السياحة فضبل عف إنجاز 
 .22كتجييز مقر جديد لمديرية القطاع ببشار مف أجؿ تحسيف ظركؼ عمؿ مستخدميو حسب ما أكضحتو المديرية المحمية لمقطاع

 : بمدية تاغيتدور السياحة الصحراوية في خمق فرص العمل في - 2
إلى كجية مفضمة لتصكير األفبلـ ك األشرطة األخرل السينمائية حسب ما أكده عدد مف المسؤكليف المحمييف بيذه " تاغيت"تحكلت منطقة 

  بشار مدينة جنكب  كمـ79البمدية الكاقعة عمى بعد 

 أفبلـ طكيمة ك أشرطة قصيرة إلى جانب بعض األفبلـ 10 تصكير ما يقرب مف 2008فقد جرل عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر منذ سنة 
 .الكثائقية كذلؾ عبر المكاقع الطبيعية ليذه المنطقة السياحية كما أكضح رئيس المجمس الشعبي لبمدية تاغيت

بإنتاج مشترؾ مع كؿ " طاكسيفكف المكتكب"كاختار السينمائي السكيسرم مف أصؿ جزائرم محمد سكداني ىذه المنطقة لتصكير فيممو المطكؿ 
 .لؤلفبلـ" المغرب "لؤلفبلـ ك " أمكا"مف المؤسسة الكطنية لمتمفزيكف ك

كيعكد اختيار تاغيت لتصكير ىذا الفيمـ إلى ما تشتير بيا ىذه المنطقة مف مناظر طبيعية خبلبة كتكفرىا عمى شبكة مف اليياكؿ القاعدية 
 بمناسبة انطبلؽ تصكير ىذا العمؿ السينمائي الذم تحصؿ عمى جكائز 2008حسب التصريح الذم أدلت بو لكاج ىذا السينمائي في أكتكبر 

لمخرجتو ياسميف شكيخ حيث " الجف"كجرل بتاغيت كذلؾ التصكير الكامؿ لمفيمـ القصير . في العديد مف التظاىرات ك الميرجانات السينمائية
فضمت ىذه المخرجة ك فريقيا التقني الديككر الطبيعي ليذه المنطقة الساحرة كقد استعانت بممثميف محمييف لتجسيد األدكار الثانكية ليذا العمؿ 

 .السينمائي
 . "العكدة... جحا" ديككرا طبيعيا لممسمسؿ " تاغيت" كما اختيرت أيضا منطقة 

ك  دكار كقد جمعت ىذه السمسمة الفكاىية التي أخرجيا عمار محسف ك بثيا التمفزيكف الجزائرم العديد مف نجـك الككميديا الجزائرية منيـ حكيـ
باديس فضبلء ك رزيقة فرحاف ك محمد عجايمي ك فاطمة حميمك ك عبلكة زرماني ك بشير سبلمي إضافة إلى ممثميف جدد خصكصا 

 .الككميدييف مف بني عباس ك تندكؼ الذيف ظيركا ألكؿ مرة عمى الشاشة الصغيرة

http://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B1
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لممخرج العربي لكحؿ الذم استعاف بممثميف " الغربي بالجنكب ممحمة المقاكمة الشعبية"كنفس الكضعية تنطبؽ عمى الفيمـ الكثائقي الخيالي 
 (البحريف) بالمنامة 2008محمييف إلخراج ىذا العمؿ السينمائي الذم تحصؿ عمى جائزة في 

كالذم تتطمب إقحاـ ممثميف محمييف ك " القنادسة"ك " تاغيت"عبر مناطؽ " تاريخ المناجـ الجزائرية "كقاـ نفس السينمائي أيضا بإخراج فيمـ 
 حرفيا لتكفير الديككر ك صنع المكاحؽ المختمفة البلزمة ليذا الفيمـ الكثائقي التاريخي الذم تـ بثو عمى الشاشة الصغيرة 30تجنيد ما يقرب مف 

 . المجيدة1954 لثكرة الفاتح مف نكفمبر 56بمناسبة اإلحتفاؿ بالذكرل أؿ 
ستحداث مئات مف مناصب العمؿ المؤقتة كما أشار رئيس المجمس الشعبي لبمدية تاغيت معربا عف أممو في اكجرل في مراحؿ التصكير 

 .إنشاء مدينة سينمائية بيذه البمدية
الشيخ عبد الكريـ " كفي نفس السياؽ كلدل إعطائو يـك األحد الماضي إشارة انطبلؽ تصكير الفيمـ الكثائقي الخيالي الذم يتناكؿ حياة 

استعداده لتجسيد ىذا المشركع الذم يتمناه العديد مف الككميدييف المشاىير عمى الساحة الكطنية مف  بشار أبدل كالي كالية "التممساني الماغيمي
. .23أمثاؿ عبد النكر شمكش الذم يحضر حاليا بتاغيت لتصكير ىذا الفيمـ الكثائقي الخيالي

 :البمديةدور السياحة الصحراوية في تحسين قطاع الخدمات في - 3
 :ىياكل اإلستقبال السياحي - أ

يئتو بجكدة عالية مع اعادة تجييزه ك تأثيثو بكسائؿ اكثر جكدة كراحة ك مف المستكل الرفيع، ك اضافة توفندؽ الساكرة ببمدية تاغيت تـ اعادة
. ـنجك. 4 نجـك الى 3مرافؽ اخرل ك مف المزمع اعادة تصنيفو مف 

: الوكاالت السياحية - ب
ما الجنسيات التي تكافدت الى كالية بشار فيي أ,ة عدا شيرم نكفمبر ك ديسمبر اكبر تكافدا لمسياح مقارنة بسنكات السابؽ2015شيدت سنة 

– السعكدية  –فمندا – ككريا –بكلكنيا – انجمترا – المانيا – ركسيا – كاليات المتحدة اإلمريكية – فرنسا  – الصيف: مف جنسيات مختمفة مثؿ
– مصر – سكريا – كندا –لبناف – طاليا – اسبانيا ام – المغرب  – كاميركف– األردف – تركيا – بمجيكا – تكنس – مالي – اإلمارات 
. الخ...الياباف – ركمانيا – فمسطيف – البرازيؿ – استراليا – ىكلندا  – مكريطانيا– نيجيريا 

اية السنة ببمدية تاغيت ك احتفاالت المكلد النبكم الشريؼ ببمدية بني نوكشيدت بمدية تاغيت ك بني عباس تكافد كبير لمسياح لحضكر احتفاالت
 .23عباس

: الخاتمة

مشاريع  أٌف السياحة الصحراكية ليا أىمية كبيرة في تحقيؽ التنمية المحمية المستدامة مف خبلؿ إسياميا في إنشاء لخصت ىذه الدراسة إلى
كالمحافظة عمى اآلثار في المرافؽ العامة  كتحسيف الخدمات ,مناصب عمؿ جديدة ألىؿ المناطؽ الصحراكية خاصةاستثمارية جديدة كفتح 

كتساىـ في تكفير العممة الصعبة مف خبلؿ تدفؽ رؤكس األمكاؿ األجنبية بتكافد , التراث الثقافي حفظ التاريخية كتطكير الصناعات التقميدية ك
. السياح األجانب الميتميف بيذا النكع مف السياحة

بمدية تاغيت أف نبرز أىمية السياحة الصحراكية في تحقيؽ التنمية المحمية المستدامة مف خبلؿ تجربة      كلقد حاكلنا مف خبلؿ ىذه الدراسة 
. الصحراكية
 :كمف خبلؿ ىده الدراسة خرجنا بيذه التكصيات: التوصيات

  العمؿ عمى إنشاء أك إستغبلؿ المحميات الطبيعية في المناطؽ الصحراكية؛ -
تأىيؿ كادر متخصص يقـك باإلرشاد كالتكجيو لمسياح لممارسة األنشطة المتعددة لمسياحة الصحراكية كيفضؿ أف يككف مف سكاف المنػاطؽ - 

الصحراكية؛ 
؛  ليا بالسياحة الصحراكية أكثر مف خبلؿ اإلشيار كالدعاية في المناطؽ السياحيةىتماـ كسائؿ اإلعبلـا- 

http://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
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إنشاء مكقع إلكتركني خاص بالسياحة الصحراكية؛ - 
القياـ بإنشاء مرافؽ سياحية حديثة لمسياحة الصحراكية كالتي يككف بناءىا مف المكاد األكليػة المحميػة مػع مراعاة التصميـ الذم يأخذ شكمو - 

مف طبيعة المنطقة؛ 
التكعية كالتثقيؼ لمسكاف المحمييف في المناطؽ الصحراكية فيما يخص بمبادئ السياحة الصحراكية؛ - 
 .تكفير األمف في المناطؽ السياحية الصحراكية المعزكلة- 

 :قائمة المراجع

 .7:ص, 2012, المممكة العربية السعكدية, الرياض,الطبعة األكلى, مكتبة الممؾ فيد الكطنية" ,أثر السياحة عمى إقتصاديات المممكة العربية السعودية" ,ناصر عقيؿ الطيار- (1)
 .54:ص, 1988, القاىرة, الطبعة االكلى,  عالـ الكتب,"مدخل إلى عمم السياحة" ,أحمد الجبلد- (2)
 .12:ص, 2012, القاىره,  بدكف طبعة,"ىموميا وتطويرىا, السياحة البيئة تعريفيا أىميتيا" ,دركيش مصطفى الشافعي- (3)
 .22:ص, 2001, القاىرة, الطبعة األكلى,  مجمكعة النيؿ العربية,"مبادئ السياحة" ,ماىر عبد الخالؽ السيسي- (4)
 .52:ص, العراؽ, 2015مارس , 433العدد ,  مجمةالمستقبؿ العربي, "الواقع واآلفاق-الساحة الصحراوية في الجزائر كوجية سياحية مستدامة", مداحي محمد, زرزار العياشي- (5)
 .283-282:  ص ص,2013, العراؽ, جامعة الككفو, 15العدد , مجمة آداب الككفو" (دراسة في جغرافيا السياحة )السياحة الصحراوية في الوطن العربي" ,خميؼ مصطفى غرايبة- (6)
 .53:ص, مرجع سبؽ ذكره, مداحي محمد, زرزار العياشي- (7)
. 219:ص , 2004, الجزائر, جامعة الشمؼ, العدد األكؿ, مجمة إقتصاديات شماؿ إفريقيا, "مقومات ومؤشرات السياحة في الجزائر", خالد ككاش- (8)
 .61:ص, 2004, القاىرة, الطبعة األكلى, عالـ الكتب, "األولويات, األىداف, اإلستراتيجيات, التنمية السياحية في مصر والعالم العربي" ,فؤاده عبد المنعـ البكرم- (9)
كزارة , 01/11/2007يـك , "التنمية المحمية كدكرىا في التنمية اإلجتماعية" , بحث مقدـ إلى كرشة,"األطر المؤسسية لممجتمع المحمي والشراكة في تحقيق التنمية" ,األميف العكض حاج أحمد كآخركف- (10)

. 9:ص, السكداف, الخرطـك, الرعاية اإلجتماعية
إقتصاديات السياحة كدكرىا " ,بحث مقدـ لمممتقى الدكلي حكؿ, "دراسة أداء فعالية  مؤسسات القطاع السياحي في الجزائر-التنمية السياحية المستدامة في الجزائر" ,محمد الشريؼ شخشاخ, عيسي مرازقة-(11)

 .7-6: ص ص, الجزائر, جامعة بسكرة, 2010 مارس 10 ك09يكمي , "في التمية المستدامة
 .93-92: ص ص, 2007, القاىره,  دار كنكز المعرفة,"صناعة السياحة" ,أحمد محمكد مقابمو - (12)
 فيفرم 15 ك 14يكمي ". منظمات األعماؿ كالمسؤكلية اإلجتماعية" بحث مقدـ لمممتقى الدكلي الثالث حكؿ", نحو صناعة سياحية في إطار رؤية تنموية مستدامة ومسؤولة",دكلي سعاد, قكيدرم محمد- (13)

 .7-6: ص ص, الجزائر, جامعة بشار, 2011
ستراتيجية الحككمة في القضاء إ" , بحث مقدـ إلى الممتقى الدكلي حكؿ",دور التنويع االقتصادي من خالل الصناعة السياحية في الجزائرلتحقيق التنمية والتقميص من البطالة",شابي حميمة, بربيش السعيد- (14)

 .6:ص, الجزائر, جامعة المسيمة, 2011 نكفمبر 16 ك15يكمي , "عمى البطالة كتحقيؽ التنمية المستدامة
دارية,"السياحة البيئة وأثرىا عمى التنمية البيئية في المناطق الريفية" ,خاف أحبلـ, زاكم صكرية - (15)  .235: ص, الجزائر, بسكرة, 2013جكاف , العدد السابع,  أبحاث إقتصادية كا 
المقاكلتية كدكرىا في تطكير القطاع ", بحث مقدـ لمممتقى الدكلي, "(دراسة حالة والية بشار )واقع القطاع السياحي في الجنوب الغربي الجزائري وتحديات تطويره" ,زيرمي نعيمة, بف عبد العزيز سفياف- (16)

 .5:ص, الجزائر, جامعة قالمة, 2015 نكفمبر 09 ك08يكمي, "السياحي في الجزائر
 .287:ص,  مرجع سبؽ ذكره,خميؼ مصطفى غرايبة- (17)
 .177:ص, الجزائر, جامعة بسكرة, مجمة عمـك اإلنساف كالمجتمع, "دور وسائل اإلعالم واإلتصال في تنمية السياحة الصحراوية في الجزائر" ,عبيدة صبطي- (18)
: رابط المقاؿ. 03.56, 29/09/2016تاريخ التصفح , مقاؿ في مكقع  ستار تايمز, تاغيت الرائعة- (19)

http://www.startimes.com/?t=24104144 

 http://www.elmakam.com/?p=15089:ابط المقاؿر, 29/09/201604.02, تاريخ التصفح, 09/09/2013: النشرتاريخ , جريدة المقاـمقاؿ في ,"تاغيت جوىرة الساورة" , ؾ. آسيا- (20)
 04.20, 29/09/2016: تاريخ التصفح,  السياحي األسبكعية مقاؿ في جريدة",تاغيت جوىرة الصحراء," أمينة لكنيسي- (21)

 http://assayahi.com/Rouya/Taghit.php:رابط المقاؿ
:  رابط المقاؿ04.25, 29/09/2016:  تاريخ التصفح17/10/2015,  تاريخ النشر,  مقاؿ عمى مكقع أخبار الجنكب,"المشاريع السياحية الجاري انجازىا غير كافية" ,عيشكش-(22)

http://www.ouargla-aps.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=19912 
:  رابط المقاؿ01.37 30/09/2016: تاريخ التصفح, 08/01/2011,تاريخ النشر, محرؾ بحث اخبارم, مكقع جزايرس, تاغيت قبمة لممخرجيف(- 23)

http://www.djazairess.com/eldjoumhouria/7354 
 .السياحة كالصناعات التقميدية- (24)

http://www.wilaya-bechar.gov.dz/secteurs/secteur26.pdf 
",    إستراتيجية الحككمة لمقضاء عمى البطالة ك تحقيؽ التنمية المستدامة",بحث مقدـ لمممتقى الدكلي, -"دراسة حالة الجزائر"  - أثر التنمية السياحية المستدامة عمى مواجية ظاىرة البطالة,"عميش سميرة(- 25)

 .5: ص, الجزائر, جامعة المسيمة, 2011 نكفمبر 16ك15يكمي 
: رابط المقاؿ, 05.50, 26/09/2016: تاريخ التصفح, المكسكعة الحرة, مكقع ككيبيديا, تاغيث- (25)

https://ar.wikipedia.org/wiki 
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دساعح حانح انثطالاخ –االداسج االنكرشَٔٛح ٔذطثٛماذٓا فٙ انثهذٚاخ 

- انثٕٛيرشٚح
فطًٛح انضْشج ػٛغاخ. أ/ أتٕتكش تٕعانى. د  

 (جايؼح تٕٚشج/ انًشكض انجايؼٙ يٛهح)

 :مقدمة
 على كاف لذلك أثرا كبَتاعرؼ العآب َب السنوات القليلة اؼباضية تطورا ىائبل َب تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت على مستويات عدة، ك

 كاإلنساف كعلى أسلوبو كمنهجو َب اإلدارة، كمن ٍب أصبح من الضركرم التعرض لدراسة العناصر اإلدارية كالنفسية اؼبؤثرة كاؼبتأثرة بتلك التكنولوجيا،
ىذه التغَتات أحدثت ربوالت كما أف ىذا ما انعكس على اإلدارة العمومية اليت تعترب ىي اآللية اليت ربرؾ عجلة التنمية ُب الدكلة كزبدـ اؼبواطنُت، 

كربل كجذرية مشلت ـبتلف جوانب اغبياة اإلقتصادية كاإلجتماعية داخل اجملتمع، كأضحت من العوامل اؼبهمة كاألساسية اؼبعوؿ عليها ُب دفع عجلة 
التنمية ُب شىت اجملبلت، كما أف النمو اؼبتسارع ُب ىذا اجملاؿ أدل بالكثَت من دكؿ العآب لئلستفادة من السرعة كالفعالية اليت توفرىا ىذه التقنية 

 .كخاصة ُب اجملاؿ اإلدارم
كُب ظل ىذا التقدـ اؼبتزايد كاؼبستمر ُب ؾباؿ تكنولوجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ اليت تعترب من أىم صفات القرف اغبإب، الذم يتصف بالتقدـ 
التكنولوجي كاؼبعلوماٌب كالتقٍت كخاصة فيما يتعلق باالنتشار الكبَت للثقافة اإللكًتكنية كبشكل سريع، فقد أصبح اعبميع يقرأ كيسمع عن اغبكومة 

كثَت من اؼبنظمات َب تبٌت مفهـو تاؿبدأاإللكًتكنية، كالتجارة اإللكًتكنية، كالتعليم اإللكًتكين، كاؼبعرفة اإللكًتكنية كغَتىا من اؼبصطلحات اغبديثة، كما 
 أصبحت  كما معلوماهتا ُب على شبكات االنًتنتكذلك من خبلؿ عرضاإلدارة اإللكًتكنية ُب صبيع أكباء العآب سواء َب البلداف اؼبتقدمة أك النامية، 

 تتم عرب شبكة االنًتانت،كمن ٍب أتاحت ىذه الشبكات للمنظمة كعمبلئها فرصان للتواصل بعيدان عن اإلجراءات الداخليةكثَتان من اؼبعامبلت 
اإلدارة اإللكًتكنية اليت تعترب من شبار اؼبنجزات التقنية اغبديثة، كمن أبرز التطبيقات اإلدارية اغبديثة ُب ىذا العصر، حيث عقدة، كما تعترب البَتكقراطية آب

جاءت كرد فعل كاقعي الستخداـ تكنولوجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ كالتقنية اغبديثة ُب اجملاؿ اإلدارم، كذلك من أجل تطوير األسلوب اإلدارم التقليدم 
كاستبدالو بأسلوب يتميز باؼبركنة كالفعالية من جهة، كمن جهة أخرل االستفادة من منجزات ىذه الثورة من خبلؿ توفَت الوقت، كاعبهد، كالتكلفة، 

 .باإلضافة إٔب دعم كتسهيل التواصل بُت اإلدارة العامة كـبتلف فركعها كبُت ىذه اإلدارة كمواطنيها
 كنتيجة للتطورات اؼبتسارعة كالتغَتات اؼبتبلحقة ُب تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ الذم أدل إٔب ظهور اإلدارة اإللكًتكنية، بدأت الدكؿ 

دبؤسساهتا العامة كاػباصة على حد سواء ُب التسابق كبو تطبيق ىذه التقنيات اغبديثة ُب إداراهتا، كمن بينها اعبزائر دبؤسساهتا العامة كاػباصة سعت 
ؼبواكبة ىذا العصر كمتطلباتو، من خبلؿ إدخاؿ ىذه التقنيات اغبديثة ُب ؾباؿ اإلدارة، كذلك من خبلؿ تقدًن خدماهتا بشكل إلكًتكين باعتبارىا 

مؤشر من مؤشرات تطور أساليبها اإلدارية كاػبدماتية، ألهنا أدركت األنبية الكبَتة ؽبذه التقنية ُب ربقيق التنمية اإلدارية، ُب كوهنا سبثل كسيلة أساسية 
لتسهيل كتبسيط العمل اإلدارم كرفع كفاءة اؼبوظفُت، من خبلؿ مساعدهتم على ازباذ القرارات اإلدارية اؼبناسبة ُب الوقت كبالسرعة اؼبناسبُت مع توفر 
الدقة كالوضوح ُب تنفيذ األعماؿ اإلدارية، كىذا كلو جاء من أجل ربسُت نوعية اػبدمات اؼبقدمة لفائدة اؼبواطنُت حىت تكوف ُب مستول التطلعات، 

.  باإلضافة إٔب ذلك التكيف مع الظركؼ كالواقع اعبديد الذم يزداد فيو التطور اؼبعلوماٌب كالتقٍت
ُب ظل التطور الكبَت لتكنولوجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ اليت أحدثت ربوالت كربل مشلت ـبتلف اجملبلت اإلقتصادية كاإلجتماعية، : الدراسةمشكلة

إصطدمت اعبزائر دبجموعة من الصعوبات كُب مقدمتها ضركرة مواكبة التطور التكنولوجي ُب اجملاؿ اإلدارم، كذلك من أجل أداء أعماؽبا اإلدارية 
بشكل مناسب كأكثر فعالية، كىذا ما دفع باعبزائر إٔب البحث عن حل  الذم كاف التحوؿ كبو اإلدارة اإللكًتكنية، من خبلؿ اإلنتقاؿ إٔب أداء 

 : مهامها كتقدًن خدماهتا باألسلوب اإلدارم اإللكًتكين بدال من التقليدم، لذلك فإف إشكالية الدراسة تتبلور ُب التساؤؿ التإب
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؟ البلديات الجزائريةما ىو واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 
 :إٔب األسئلة التالية ىذه اإلشكالية كتتفرع

 ما ىو الدكر الذم تؤديو تكنولوجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ ُب إحداث التغيَت على اؼبستول اإلدارم؟ -
 ما ىو مفهـو اإلدارة اإللكًتكنية كعبلقتها باغبكومة اإللكًتكنية؟ -
 ما ىي أنبية تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب اإلدارات العامة باعبزائر؟  -
 إٔب أم مستول تطبق اإلدارة اإللكًتكنية ُب اإلدارات العامة باعبزائر؟  -

 :كؼبعاعبة حيثيات موضوع الدراسة سيتم التعرض إٔب احملاكر التالية
  اإلطار النظرم لئلدارة االلكًتكنية:أوال -
 مستلزمات تطبيق االدارة االلكًتكنية:ثانيا -
 يةاعبزائرالبلديات اإلدارة اإللكًتكنية كتطبيقاهتا ُب :ثالثا -

:  لئلجابة عن التساؤالت السابقة ارتكزنا على الفرضيات التالية، اليت تساعدنا على فهم اؼبوضوع كىي كما يلي:فرضيات الدراسة
لتكنولوجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ دكر مهم كأساسي ُب تكوين ؾباؿ تكنولوجي مناسب لبناء نظم اؼبعلومات اإلدارية، اليت بدكرىا مهدت األرضية  -

 الصاغبة لظهور مصطلح اإلدارة اإللكًتكنية؛
التوجو لئلدارة اإللكًتكنية جاء من أجل ربسُت العمل اإلدارم حىت يكوف دكر الدكلة ُب مستول تطلعات اعبمهور ُب ظل فشل النمط  -

 اإلدارم التقليدم؛
رفع كفاءة كفعالية العمل اإلدارم ُب اعبزائر مرتبط بالتحوؿ كبو اإلدارة اإللكًتكنية، اليت تعتمد ُب األساس على التوظيف اؼبناسب لتكنولوجيا  -

 .اإلعبلـ كاإلتصاؿ
 تكمن أنبية ىذه الدراسة ُب حيوية موضوعها كندرتو النسبية خصوصا على اؼبستول الوطٍت، حيث يتسم موضوع اإلدارة اإللكًتكنية :أىمية الدراسة

باألنبية الكبَتة كالتميز النظرم كالتطبيقي على حد سواء، كأنبية ىذه الدراسة تكمن ُب سد الفراغ الواضح حوؿ مفهـو اإلدارة اإللكًتكنية على 
مستول الوطن، من خبلؿ بياف أنبيتها بالنسبة لئلدارة اؼبعاصرة باإلضافة إٔب ربديد أبعادىا كأنبيتها، ُب ظل التحوالت اليت تشهدىا اإلدارة على 

 .  مستول القطاعُت العاـ كاػباص على حد سواء
 :ىذه الدراسة هتدؼ إٔب ما يلي:أىداؼ الدراسة

 معرفة دكر تكنولوجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ ُب تعزيز التحوؿ إٔب اإلدارة اإللكًتكنية؛ -
 التعرؼ متطلبات كؾباالت تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية كُب اعبزائر؛ -
 التعرؼ على اؼبعوقات اليت ربوؿ دكف تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب اعبزائر بشكل وبقق األىداؼ اؼبرجوة من تطبيقها؛ -
تسعى ىذه الدراسة إٔب توجيو اإلىتماـ كبو اإلدارة اإللكًتكنية كخاصة أهنا تسبق تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية اليت تسعى الدكؿ إٔب تطبيقها ُب  -

 .أجهزهتا العامة اغبكومية
 لطبيعة اؼبوضوع يفرض علينا توظيف اؼبنهج الوصفي التحليلي الذم يركز على الوصف الدقيق كالتفصيلي من أجل الوصوؿ تبعا: منهج الدراسة

إٔب نتائج علمية بطريقة موضوعية كيظهر جليا إتباع ىذا اؼبنهج من خبلؿ كصف كربليل مفهـو اإلدارة كنظم اؼبعلومات اإلدارية كتكنولوجيا 
اإلعبلـ كاالتصاؿ باإلضافة إٔب اإلدارة اإللكًتكنية كالتطرؽ إٔب أىم اعبوانب النظرية اؼبتعلقة هبا ككذا التطرؽ إٔب إسًتاتيجية تطبيقها ُب اعبزائر من 

 .      خبلؿ الدراسة اؼبيدانية
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االطار النظري لالدارة االلكترونية : أوال

يعترب مصطلح اإلدارة االلكًتكنية من بُت اؼبصطلحات اإلدارم اغبديثة، كاليت ظهرت نتيجة الثورة اؽبائلة ُب شبكات : تعريف االدارة االلكترونية-1
اؼبعلومات كالذم أحدث ربوال ىاما ُب أداء اؼبنظمات بتحسُت انتاجيتها كسرعة أدائها كجودة خدماهتا، كقد اسند الباحثوف كالكتاب عدة تعاريف 

 :اسندىا لبلدارة االلكًتكنية، نذكر منها
مكننة صبيع مهاـ كنشاطات اؼبؤسسة االدارية باالعتماد على كافة تقنيات اؼبعلومات الضركرية كصوال إٔب ربقيق عملية  اإلدارة االلكًتكنية عبارة عن 

أىداؼ اإلدارة اعبديدة ُب تقليل استخداـ الورؽ كتبسيط االجراءات كالقضاء على الركتُت السريع كالدقيق للمهاـ كاؼبعامبلت  لتكوف كل إدارة جاىزة 
. 1مع ربط اغبكومة االلكًتكنية الحقا

  كىناؾ من عرؼ اإلدارة اإللكًتكنية على أهنا العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانيات اؼبتميزة لئلنًتنت كشبكات األعماؿ، كالتوجيو كالرقابة على 
 .2اؼبوارد كالقدرات اعبوىرية للمؤسسة كاآلخرين بدكف حدكد من أجل ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة

تعرؼ اإلدارة اإللكًتكنية على أهنا إدارة كتسيَت اؼبرافق العامة كتنظيم العبلقات فيما بينها كبينها كبُت اؼبواطن، باستعماؿ أنظمة االتصاؿ للبيانات من 
 .3أجل توفَت اػبدمات العامة بتكاليف أقل ككقت قصَت

االلكًتكنية تتعدل بكثَت مفهـو اؼبكينة اػباصة بإدارات العمل داخل اؼبؤسسة إٔب مفهـو تكامل البيانات اإلدارة كبالتإب يبكن القوؿ أف فكرة 
أىدافها إجراءات عمل اؼبؤسسة كبو ربقيق وتوجيو سياسات في لبيانات ُب كاؼبعلومات اتستخدـ تلك واؼبختلفة كاؼبتعددة اإلدارات كاؼبعلومات بُت

. اػبارجيةأو اؼبركنة البلزمة لبلستجابة للمتغَتات دبتغَتات النتبلحقة سواء الداخلية وتوفير 
 :يبكن توضيح أنبية االدارة االلكًتكنيةمن جانبُت: أىمية اإلدارة اإللكترونية-2
لئلدارة اإللكًتكنية أنبية كبَتة على مستول اؼبنظمات من خبلؿ توفَت العديد من الفرص كاؼبزايا اليت : أىمية اإلدارة اإللكترونية بالنسبة للمؤسسات-

 :4تتمثل فيما يلي
 من خبلؿ زبفيض تكاليف اؼبباين كاألجهزة كأجور العاملُت كاإلجراءات اإلدارية بسبب : البفاض تكاليف اإلنتاج كزيادة رحبية اؼبؤسسات

 ربوؿ شكل اؼبؤسسة من التقليدم إٔب اإللكًتكين الذم يتطلب عمالة كمواقع جغرافية ؿبدكدة الذم يؤدم إٔب زيادة الربح؛
 حيث سبكن اإلدارة اإللكًتكنية اؼبؤسسة من دخوؿ أسواؽ جديدة، كبالتإب االستحواذ على : اتساع نطاؽ األسواؽ اليت تتعامل فيها اؼبؤسسة

 أكرب حصة من األسواؽ احمللية أك األجنبية؛
 توجيو اإلنتاج بناءا على رغبات اؼبستهلكُت ككفقا ؼبا توفره اإلدارة اإللكًتكنية من معلومات دقيقة عن احتياجاهتم كرغباهتم؛ 
 من خبلؿ ما توفره اإلدارة للمؤسسة من فرص التواجد عن قرب ُب األسواؽ كمعرفة نوع كشكل : ربسُت كزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات

 اؼبنتج اؼبستهدؼ من طرؼ اؼبستهلكُت، كالعمل على إشباع رغباهتم من خبلؿ ربسُت جودة اؼبنتوج؛
 تساىم اإلدارة اإللكًتكنية ُب التخفيف كاغبد من التعامل الورقي كآثاره السلبية، اليت تؤدم إٔب تبديد اعبهد كالوقت كزيادة التكاليف   . 

ربقق اإلدارة اإللكًتكنية العديد من اؼبزايا كالكثَت من اإلهبابيات على اؼبستول الوطٍت اليت يبكن :  أىمية اإلدارة اإللكترونية على المستوى الوطني-
:  5ذكر أنبها فيما يلي

  تساعد اإلدارة اإللكًتكنية على ربسُت اػبدمات اغبكومية كالعمل على تبسيط كتسهيل اإلجراءات كمباذج العمل كاػبدمات اؼبقدمة
 للمواطنُت، كربقيق الشفافية كالوضوح للمواطنُت كرجاؿ األعماؿ؛

  تتيح اإلدارة اإللكًتكنية تشجيع االستثمار ُب اجملاؿ التقٍت كذلك من خبلؿ إنشاء كتشغيل صناعات ؿبلية تعمل ُب ؾباالت تكنولوجيا
 اؼبعلومات، الذم من شأنو أف يساىم ُب تكوين عماؿ متخصصُت ُب ىذا اجملاؿ؛
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  تساىم اإلدارة اإللكًتكنية ُب حل الكثَت من العقبات اليت تعًتض حركة الصادرات ُب الدكلة، خاصة فيما يتعلق بسهولة كسرعة النفاذ
 لؤلسواؽ العاؼبية، ُب ظل التنافس الشديد كربديات السوؽ العاؼبية اليت تفرضها منظمة التجارة العاؼبية كحرية التجارة؛

  دعم الواردات من خبلؿ ربقيق الشفافية ُب اغبصوؿ على اؼبنتجات من األسواؽ العاؼبية بأقل األسعار، بعيدا عن الوسطاء كالوكبلء، كىذا
 يسهم بدكره ُب منع االحتكار كاختيار أفضل العركض من حيث السعر كاعبودة؛

  توفر اإلدارة اإللكًتكنية للمشركعات الصغَتة كاؼبتوسطة فرصة اؼبشاركة ُب حركة التجارة العاؼبية دبا تقدمو ؽبا من فبيزات متعددة، مثل توفَت
 الوقت كاؼبكاف البلـز ألداء األعماؿ كزبفيض تكاليف عمليات التسويق كالدعاية كاإلعبلف؛

  تتيح اإلدارة اإللكًتكنية اجملاؿ بشكل كاسع كبسيط أماـ اؼبواطنُت للوصوؿ إٔب األسواؽ كمراكز االستهبلؾ اليت يستهدفوهنا دبنتجاهتم بأقل
 .تكلفة

تعترب اغبكومة االلكًتكنية من أىم النتائج اليت افرزىا االدارة االلكًتكنية، حبيث يبكن تعريف : عالقة اإلدارة االلكترونية بالحكومة االلكترونية-3
تعبَت كصفي للحكومة اليت تستخدـ على نطاؽ كاسع أنظمة اؼبعلومات كالتكنولوجيا اؼبعلوماتية ُب ربقيق كظائفها كتقدًن اغبكومة االلكًتكنية على أهنا 

: 6خدماهتا لؤلفراد كاعبماعات كتقـو فكرة اغبكومة اإللكًتكنية على الركائز التالية
ذبميع كافة األنشطة كاػبدمات اؼبعلوماتية كالتفاعلية كالتبادلية ُب مكاف كاحد كىو موقع اغبكومة الرظبي على شبكة اإلنًتنت تشبيها  -

 دبجمع الدكائر اغبكومية؛
 ربقيق االتصاؿ اؼبستمر كالدائم مع القدرة على تلبية احتياجات اعبمهور كاستفساراهتم على مدار الساعة؛ -
التنسيق كالتكامل كالربط الفعاؿ بُت أداء كافة أجهزة كدكائر اغبكومة على كافة اؼبستويات كذلك بأف تعمل من خبلؿ منظومة متناسقة من  -

 أجل تفادم كل مصادر اػبلل؛
زبفيض اإلنفاؽ نتيجة الستخداـ التقنيات كسرعة اإلقباز كالتخلص من الركتُت كتكرار األعماؿ فبا يؤدم إٔب ربقيق عوائد أفضل من تلك  -

.   اليت تنتج عن األساليب غَت اإللكًتكنية أم األساليب التقليدية
كبالتإب تعرؼ اغبكومة اإللكًتكنية على أهنا استخداـ التكنولوجيا كخاصة تطبيقات اإلنًتنت اؼببنية على شبكة اؼبواقع اإللكًتكنية، لدعم  

كتعزيز اغبصوؿ على اؼبعلومات اغبكومية كتوصيلها، كخدمة اؼبوطنُت، قطاع األعماؿ، اؼبوظفُت، كالدكائر اغبكومية األخرل بشفافية عالية كبكفاءة 
 .7فعالة كبعدالة

 مستلزمات تطبيق االدارة االلكترونية: ثانيا
 :8عملية التحوؿ إٔب اإلدارة اإللكًتكنية سبر باؼبراحل التالية. مراحل التحوؿ نحو اإلدارة اإللكترونية-1

ينبغي على اؼبسؤكلُت باؼبنشأة أف يكوف لديهم القناعة التامة كالرؤية الواضحة لتحويل صبيع اؼبعامبلت :  قناعة ودعم اإلدارة العليا بالمنش ة -
. الورقية إٔب إلكًتكنية، كي يقدموا الدعم الكامل كاإلمكانيات البلزمة للتحوؿ إٔب اإلدارة اإللكًتكنية

فاؼبوظف ىو العنصر األساسي للتحوؿ إٔب اإلدارة اإللكًتكنية لذا البد من تدريب كتأىيل العماؿ، كىذا يتطلب :  تدريب وت ىيل الموظفين -
. عقد دكرات تدريبية للموظفُت كتأىيلهم

من اؼبعركؼ أف لكل منشأة ؾبموعة من العمليات اإلدارية، فبعض تلك العمليات غَت مدكنة على كرؽ :  توثيق وتطوير إجراءات العمل -
كبعضها مدكف منذ سنوات طويلة كٓب يطرأ عليها أم تطوير، لذا البد من توثيق صبيع العمليات كتطوير القدًن منها كي تتوافق مع كثافة 

العمل، كيتم ذلك من خبلؿ ربديد ىدؼ كل عملية إدارية تؤثر ُب سَت العمل كتنفذىا بالطرؽ النظامية مع األخذ بعُت االعتبار قلة التكلفة 
. كجودة اإلنتاجية
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كيقصد بالبٍت التحتية اعبانب احملسوس ُب إلدارة اإللكًتكنية من حواسيب كربطها بالشبكات :  توفير البنية التحتية لإلدارة اإللكترونية -
. السريعة كاألجهزة اؼبرفقة معها مع تأمُت كسائل االتصاؿ اغبديثة

فكل اؼبعامبلت الورقية احملفوظة ُب اؼبلفات ينبغي حفظها إلكًتكنيا، مع تصنيفها من أجل سهولة :  توثيق المعامالت الورقية إلكترونيا -
. الرجوع إليها ُب أم كقت كمن أم مكاف

كيقصد بو البدء باؼبعامبلت الورقية األكثر انتشارا ُب صبيع األقساـ كبرؾبتها إٔب معامبلت إلكًتكنية من :  برمجة المعامالت األكثر انتشارا -
.  أجل توفَت اؼباؿ كالوقت كاعبهد

:  كالشكل اؼبوإب يوضح مراحل كخطوات التحوؿ كبو اإلدارة اإللكًتكنية كما يلي
خطوات إدخاؿ اإلدارة اإللكترونية : (01)الشكل رقم 

الدراسة األولية 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 .66 مرجع سبق ذكره، ص، اإلدارة اإللكترونية، الساؼبي  ؿبمد  عبلء عبد الرزاؽ:المصدر

 :9لتنجح اؼبنظمة َب التحوؿ إٔب اإلدارة اإللكًتكنية مايلىكمن أىم االعتبارات الواجب مراعاهتا :شروط نجاح تطبيق االدارة االلكترونية-2
 ، فليست القضية تقنية كحسب أساسها اعبوانب الفنية بالرغم من أنبيتها، كلكنها كَب الدرجة األكٔب االىتماـ بالمجاالت اإلدارية -

 .قضية إدارية تعتمد على فكر إدارة متطور كقيادات إدارية كاعية
للتحوؿ إٔب اؼبنظمة اإللكًتكنية، تستغرؽ كقتا ُب اإلعداد كالتخطيط ؽبا، أساليب علمية تتطلب خبرات وتخصصات رائدة االعتماد على  -

 .كينبغي على القيادات أف توفر للقائمُت عليها اإلمكانيات اؼبادية البلزمة لنجاح تطبيقها
 دبا يتيح الفرص لتطبيق نظم اإلدارة اغبديثة اؼبعتمدة على برؾبيات ربقق التكامل بُت أجزاء تقنيات االتصاالت والمعلوماتاستخداـ  -

 . كفعاليات اؼبنظمة الواحدة، كدبا يبنع التناقض بينهما كوبقق استكماؿ متطلبات األداء عإب اعبودة كالكفاءة
 بُت أجزاء اؼبنظمة اإللكًتكنية ذاهتا كأقسامها الداخلية من ناحية، كفيما بينهما كبيناؼبنظمات كاعبهات أنماط التعامل والعالقات البينيةتطوير  -

 . باإلضافة إٔب تنمية عبلقتها باؼبتعاملُت معها.اإلدارية ذات العبلقة من ناحية أخرل

القرار توقف  ال تحتاج إلى 
إدارة 

وجود تكنولوجيا وتحتاج 
إلى تطوير 

تحتاج إلى اإلدارة 
اإللكترونية 

تحديد المصادر  تحديد المسؤولية  متابعة التقدـ 
وضع الخطة التكنولوجي 

اإلدارة اإللكترونية 
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كذلك كنتيجة طبيعية للتعامل .  الستخدامها َب سداد الرسـو اؼبفركضة للحصوؿ على اػبدمات اؼبختلفةتوفر آلية للدفع االلكتروني -
 .االلكًتكين

. ربسُت مستول اػبدمة كترشيد استخداـ اؼبوارد كضبط األداء كفق اؼبواصفات الفنية كالقانونية كالنظم اإلدارية اؼبعتمدة بعد الدراسة كالتمحيص -
. كيقتضى ىذا التحوؿ تبسيط اؽبياكل التنظيمية كتقليل إعداد الوظائف كاالستعانة بأعداد أقل من العاملُت األكثر تأىيبلن كاألعلى تدريبا

.   لضماف تفاعلهم مع مقتضيات اإلدارة اإللكًتكنية التعامل وكيفية الحصوؿ على الخدمات،توعية العمبلء كتعريفهم بكل ما يتعلق بطرؽ -
.  بغرض تبسيطها كتوفيقها مع مقتضيات التعامل االلكًتكين من خبلؿ الشبكاتتطوير التشريعات واللوائح المنظمة للعمل فى المنظمة -

 .كيتطلب ىذا ثورة تشريعية تستبعد صبيع أشكاؿ التعقيد، مع استخداـ التقنيات الىت تضمن ضباية اؼبعامبلت اإللكًتكنية من التزكير
 لتحقيق ىذه الغاية، كذبنب أف ينفرد كل قطاع أك إدارة بإعداد مشركعها اػباص للتحوؿ، وضع استراتيجية شاملة على مستوى المنظمة -

. حيث يؤدل ىذا اؼبدخل االنعزإب إٔب تفتتت اعبهود كتبديد اؼبوارد كتكرار الدراسات فيما ليس لو طائل
ال تزاؿ اإلدارة اإللكًتكنية قيد التجارب، لذلك فإف استخدامها يواجو العديد من اؼبعيقات اليت ربوؿ دكف : معيقات تطبيق االدارة االلكترونية-3

  : 10التطبيق األمثل ؽبا، كمن أىم ىذه اؼبعيقات ما يلي
: كتتمثل فيما يلي: معيقات إدارية- 

 ضعف التخطيط كالتنسيق على مستول اإلدارة العليا لربامج اإلدارة اإللكًتكنية؛ 
 ضعف اىتماـ اإلدارة العليا من تقييم كمتابعة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية؛ 
  غياب التنسيق بُت األجهزة كاإلدارات األخرل حىت اليت سبتلك نفس األنواع من األجهزة كالربؾبيات اليت يبكن أف تيسر اؼبشاركة كتبادؿ

 اؼبعلومات بُت ىذه اإلدارات؛
 تعقيد اإلجراءات اإلدارية كافتقارىا للتشريعات كاللوائح التنظيمية لربامج اإلدارة اإللكًتكنية    .

: كتشمل على ما يلي:  معيقات بشرية-
 قلة عدد اؼبوظفُت اؼبلمُت باؼبهارات األساسية الستخداـ اغباسوب كشبكة اإلنًتنت؛ 
 قلة برامج التدريب ُب ؾباؿ التقنية اغبديثة اؼبتطورة؛ 
 قلة اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية لتشجيع العاملُت ُب ؾباؿ نظم اؼبعلومات اإلدارية على التطوير كمتابعة التعليم كالتدريب .

:  كتتمثل فيما يلي: معيقات مالية-
  قلة اؼبوارد اؼبالية البلزمة لتوفَت البنية التحتية فيما يتعلق بشراء األجهزة كالربامج التطبيقية، كؾباالت تطوير اغبواسيب كإنشاء اؼبواقع كربط

 الشبكات؛
 ؿبدكدية األمواؿ اؼبخصصة لتدريب اؼبوظفُت ُب ؾباؿ نظم اؼبعلومات؛ 
 ارتفاع تكاليف خدمة الصيانة ألجهزة اغبواسيب، كنقص األيدم العاملة ُب ىذا اجملاؿ .

: كتشمل على ما يلي: معيقات فنية-
 مشاكل إصبلح كصيانة كربديث أجهزة اغبواسيب كما يكتنفها من صعوبات؛ 
 ارتفاع تكاليف تطوير النظم ُب ظل قلة مكاتب االستشارة كاػبربة؛ 
 خوؼ اؼبتعاملُت من سلبيات التقنية اغبديثة على مصاغبهم، كما يًتتب عليها من تقليص العمالة كالبفاض التحفيز . 

 
 يةالجزائرالبلديات  اإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في :ثالثا



التسيير المحلي بين إشكاليات التمويل وترشيد قرارات التنمية المحلية :الملتقى الوطني األوؿ حوؿ  
2016 نوفمبر 9-8يومي - البلديات نموذجا-  

207 
 

سنحاكؿ ُب ىذا اإلطار التعرؼ على دكر اغبكومة اإللكًتكنية ُب ربسُت جودة اػبدمات :عصرنة وثائق الهوية والسفر في الجزائرمشروع -1
اغبكومية بوزارة الداخلية كاعبماعات احمللية ُب اعبزائر اليت رباكؿ ذبسيد مفهـو اإلدارة اإللكًتكنية الذم هتدؼ من خبللو إٔب عصرنة اػبدمات اؼبقدمة 

 . للمواطنُت كمواكبة التحوالت االقتصادية كاالجتماعية كاالستفادة من ثورة تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ
 :ؽبذا اؼبشركع أىداؼ إسًتاتيجية ىي: أىداؼ مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر -

 مكافحة اإلرىاب كاعبريبة كاالكبراؼ بأكثر قباعة، بفضل اعبهاز اؼبدين للتأكد األكتوماتيكي من البصمات؛ 
 اللجوء إٔب إجراءات أكثر فعالية ، كالتأمُت اؼبادم للوسائل اؼبستخدمة:التقليل من تزكير كثائق اؽبوية كالسفر ككضع حد لتعدد اؽبويات بفضل

 .ُب إصدار كالتأكد من ىوية أصحاب طلبات اغبصوؿ على ىذه الوثائق
  تزكيد اؼبواطنُت بوثائق ؿبصنة غبمايتهم ضد ؿباكالت انتحاؿ ىويتهم؛

:  كىناؾ أىداؼ إضافية للمشركع ىي
 تزكيد اؼبواطنُت بوثائق مؤمنة كمطابقة للضوابط كاؼبواصفات الدكلية؛ 
 العمل على تسهيل تطوير اإلدارة اإللكًتكنية؛ 
 إدماج كتسهيل إجراءات طلب بطاقة التعريف الوطنية كجواز السفر؛ 
 ربسُت كتسهيل التأكد من ىوية الراغبُت ُب اغبصوؿ على ىذه الوثائق بفضل استحداث إجراءات كاستمارة جديدة . 

يعد مشركع عصرنة اغبالة اؼبدنية ككثائق اؽبوية كالسفر من اؼبشاريع الرائدة ُب اعبزائر ؼبا ؽبا من أنبية : أىمية مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر-
 :كبَتة كما يلي

  التحوؿ من إنتاج ال مركزم إٔب إنتاج مركزم يسمح باللجوء إٔب اعبهاز اؼبدين للتأكد األكتوماتيكي من البصمات، كىو ضركرم للتقليص
 اؼبعترب للهويات اؼبزكرة كاؼبزدكجة، كما سيمكن اؼبواطنُت االستفادة من عدة تسهيبلت؛

 يسمح االستخداـ األكتوماتيكي غبلقة تشخيص كإنتاج ىذه الوثائق من تقليص آجاؿ إصدارىا؛ 
 تبسيط إجراءات الطلب كاإلنتاج كاإلصدار نتيجة الستعماؿ التكنولوجيا اغبديثة؛ 
 تسهيل اإلجراءات اإلدارية لتقدًن الطلب، كذلك بتبٍت استمارة جديدة ككحيدة، مع إمكانية إرساؽبا     عن طريق اإلنًتنت؛ 
 إثراء االستمارة دبعلومات تدعم التعرؼ على ىوية أصحاب الطلبات كالتحقق منها كزبفيف إجراء التحقيقات اإلدارية اليت ستصبح أسرع؛ 
 كضع منشأة إلصدار كتسيَت الشهادات اإللكًتكنية تضاؼ للوثائق كتدمج ُب الشروبة اإللكًتكنية؛ 
  اليت تسمح بالتأكد من اؽبوية الوحيدة لصاحب الوثيقة؛ (صور، بصمات، توقيع)إدراج عناصر بيومًتية رقمية 
 تقنيات األخرل  إٔب إدخاؿ شروبة إلكًتكنية تضاؼ( كرؽ خاص، طباعة بالليزر، شريطMRZاْب.. يقرأ بواسطة آلة خاصة بو)؛ 
 يسمح اعبهاز اؼبركزم اؼبدين من التأكد األكتوماتيكي للبصمات كاؼبعلومات البيومًتية باكتشاؼ كالقضاء على حاالت تداخل اؽبويات؛ 
 مشركع دفًت جديد عبواز السفر يصعب جدا تزكيره؛ 
  ؛(خ-12)إنشاء مستخرج جديد من عقود اغبالة اؼبدنية خاص ببطاقة التعريف الوطنية كجواز السفر 
 إنشاء رقم تعريفي كحيد لكل مواطن. 

نتيجة للضغوط اليت تتعرض ؽبا اغبكومة اعبزائرية من طرؼ اؼبنظمة العاؼبية للطَتاف اؼبدين، يعد : أسباب إنجاز ىذا المشروع وىياكلو العامة-2
السبب الرئيسي الذم دفع بوزارة الداخلية كاعبماعات احمللية إٔب إصدار جواز السفر البيومًتم كاإللكًتكين الذم خصصت لو ىياكل تنظيمية من أجل 

 .  2015إنتاجو باإلضافة إٔب كضع خطة يعمل ُب ظلها ىذا اعبواز إٔب حُت تعميمو مع حلوؿ النصف الثاين من سنة 
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لقد كانت ىناؾ ؾبموعة من العوامل كالدكافع كاألسباب اليت دفعت باغبكومة اعبزائرية إٔب تبٍت : أسباب إنجاز مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر-
 :   11مشركع عصرنة اغبالة اؼبدنية ككثائق اؽبوية كُب مقدمتها كثائق السفر إلعتبارات دكلية، كمن بُت ىذه األسباب ما يلي

  إلزاـ صبيع الدكؿ منها اعبزائر لئلستجابة للضوابط الدكلية خبصوص إصدار كمراقبة كثائق السفر،   ال سيما توصيات اؼبنظمة العاؼبية للطَتاف
 اؼبدين؛

 إف اؼبراقبة اغبدكدية ُب اؼبوانئ كاؼبطارات تتطلب إعتماد إجراءات حديثة كفعالة كمرنة اػبدمة ألمن اؼبواطن؛ 
 ضركرة تأمُت إجراءات صياغة كثائق اؽبوية كالسفر؛، مع التصدم بفعالية أكرب غباالت تزكير كثائق السفر 
 الرغبة ُب ربديث كتقليص اإلجراءات اإلدارية بفضل اإلدارة اإللكًتكنية، ك مكافحة اإلرىاب كاعبريبةةضركر .

لقد تبنت ككضعت كزارة الداخلية كاعبماعات احمللية ىياكل تنظيمية من أجل اإلنطبلؽ ُب : الهياكل العامة لمشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر-
 : 12مشركع عصرنة اغبالة اؼبدين ككثائق اؽبوية كالسفر اليت سبثلت فيما يلي

 على مستول كل دائرة كمقاطعة إدارية كفبثلية قنصلية يتم كضع ؿبطات اإلدخاؿ البيومًتم للمعلومات : تنظيم وىياكل المشروع
كالبصمات، ككذا معاعبة ملفات طلب اغبصوؿ على كثائق اؽبوية كالسفر، حيث يتم ذبميع عناصر اغبالة اؼبدنية كالبصمات كالصورة 

على اؼبستول الوطٍت ًب إنشاء مركز كطٍت إلقباز كإنتاج كثائق اؽبوية كالسفر اؼبؤمنة يسمى دبركز اإلنتاج ، أما الفوتوغرافية كالتوقيع اؼبرقمُت
 .  متواجد على مستول اعبزائر العاصمة

 إنشاء ؿبطات برؾبية كمادية لتشخيص بطاقات التعريف الوطنية كجوازات السفر البيومًتية :كتشمل ما يلي: أجهزة اإلعالـ اآللي
 .كضع كإهباد حل لتأمُت الوثائق عن طريق التصديق اإللكًتكين، ككاإللكًتكنية

لقد كضعت ككزارة الداخلية كاعبماعات احمللية خطة من أجل إقباح مشركع العصرنة ىذا الذم سبثل فيما : سير مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر-
 :13يلي

 ترسل اؼبعلومات اجملمعة على مستول ؿبطات اإلدخاؿ البيومًتم للمعلومات كالبصمات من : محطات اإلدخاؿ البيومتري للبصمات
الدكائر كاؼبقاطعات اإلدارية كاؼبمثليات القنصلية إٔب مركز اإلنتاج عرب جهاز نقل مؤمن عن طريق شبكة ذات القدرة العالية اؼبؤمنة 

 ؛14اليت تربطها بوزارة الداخلية كاعبماعات احمللية (اإلنًتانت)
 ُب ىذا اؼبستول توضع قاعدة كطنية للمعاعبة اؼبركزية لطلبات بطاقة التعريف الوطنية كجوازات السفر، حيث يتم معاعبة : مركز اإلنتاج

 اؽبوية دبقارنة ازدكاجيةاؼبعلومات اؼبرسلة ُب مركز التشخيص عن طريق جهاز التأكد األكتوماتيكي من البصمات من أجلكشف حاالت 
 .ذبنب إنتحاؿ اؽبوية، كالبصمات

كمركز اإلنتاج ىو مركز خاص بإنتاج جوازات السفر البيومًتية كاإللكًتكنية متواجد على مستول اعبزائر العاصمة تابع لوزارة الداخلية  
كاعبماعات احمللية، حيث يقـو باستقباؿ اؼبعلومات اؼبرسلة  من طرؼ ـبتلف الدكائر كاؼبقاطعات اإلدارية كالقنصليات، عن طريق شبكة خاصة ىي 
اإلنًتانت، كىذه اؼبعلومات اؼبرسلة ىي معلومات مشفرة ىذا اؼبركز ىو الوحيد الذم باستطاعتو فتح ىذه اؼبلفات   من أجل ربضَتىا لآللة اػباصة 

 8 جواز سفر ُب اليـو دبعدؿ 2400 جواز ُب الساعة إم حوإب 300بصنع اعبوازات البيومًتية كاإللكًتكنية، كىذه اآللة ؽبا قدرة إنتاجية حبوإب 
: ليساعات من العمل ُب اليـو الواحد، كعملية اإلنتاج اػباصة جبوازات السفر البيومًتية كاإللكًتكنية سبر بعدة مراحل كما ىي مبينة   ُب الشكل اؼبوا

. يوضح سلسلة اإلنتاج األوتوماتيكي لجوازات السفر البيومترية واإللكترونية: (02)الشكل رقم 

 

 
 آلة اإلنتاج

 اؼبراقبة الشاملة للجودة قراءة البيانات قبل الطبع

 غلق الدفًت عند اػبركج فتح الدفًت عند الدخوؿ

اغبفر بالليزر لصفحة  الطبع عن طريق اغبرب
 البيانات

 ثقب الصورة كرقم جواز السفر
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 .من إعداد الباحثُت باالعتماد على ما سبق:المصدر
توجهت اعبزائر على غرار باقي دكؿ العآب إٔب مواكبة التطورات اغبديثة كاالستفادة القصول من ثورة :  تحديات اإلدارة اإللكترونية في الجزائر-2

تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كذلك من خبلؿ إحداث ؾبموعة من التغَتات على كظائفها التقليدية من أجل التطبيق الفعلي ؼبفهـو اإلدارة اإللكًتكنية 
 .على أرض الواقع هبدؼ االرتقاء دبستول اػبدمات اغبكومية اؼبقدمة للمواطنُت

أصبحت تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ رافعة قوية للتنمية االقتصادية كاالجتماعية، فهي مصدر االبتكار اؼبستمر ُب : إستراتيجية الجزائر اإللكترونية-
 :15صميم النمو االقتصادم كخلق فرص جديدة للتنمية، حيث أف ىذه اإلسًتاتيجية تتمحور حوؿ ؿباكر رئيسية ىي

 كذلك من خبلؿ اإلسراع ُب إدخاؿ تكنولوجيا اإلعبلـ : تسريع استخداـ تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ في اإلدارة العامة والشركات
كاالتصاؿ كتعزيز استخدامها ُب اإلدارة العامة كالشركات الذم من شأنو أف يؤدم إٔب ربوؿ كبَت ُب أمباط تنظيمها كأدائها ألعماؽبا، الذم 

بدكره يدفع اغبكومة إٔب تنظيم عملية تقدًن اػبدمات إٔب اؼبواطنُت بشكل أفضل من خبلؿ االعتماد على تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ 
: كخاصة اإلنًتنت، كُب ىذا السياؽ ًب ربديد ؾبموعة من األىداؼ اليت تتعلق دبا يلي

 استكماؿ البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ داخل اإلدارات العامة كعلى مستول اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة؛ 
 تطوير اؼبهارات البشرية؛، كإنشاء نظم معلومات متكاملة 
 تطوير خدمات اإلنًتنت اؼبخصصة عبميع اؼبستخدمُت من مواطنُت كرجاؿ األعماؿ. 

 فينبغي أف تكوف عملية الدخوؿ إٔب اإلنًتنت : تطوير آليات وحوافز وصوؿ المواطنين والشركات إلى شبكات تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ
عملية مستمرة ككاسعة النطاؽ، كال بد أف يكوف ىذا الوصوؿ اؼبوسع السماح ألم مواطن ُب أم مكاف ُب الببلد االستفادة من اػبدمات 

: العامة عرب اإلنًتنت، كُب ىذا اجملاؿ سطرت أىداؼ رئيسية تضم ما يلي
 ربفيز األسر على استخداـ اغبواسيب كاإلنًتنت مع توفر التدريب كالتأىيل؛ 
 ربقيق زيادة ملحوظة ُب عد األماكن العامة اليت تستخدـ اإلنًتنت مثل مقاىي اإلنًتنت؛ 
 توسيع إمكانية الوصوؿ إٔب خدمة اإلنًتنت للجميع. 

 فإف اؽبدؼ الرئيسي اؼبخصص ؽبذا احملور ىو خلق الظركؼ اؼببلئمة لتطوير مكثف لصناعة تكنولوجيا : تطوير االقتصاد القائم على المعرفة
بادرت اغبكومة الوطنية إٔب مواصلة اغبوار ُب عملية تطوير : اإلعبلـ كاالتصاؿ، كيبكن تقسيم ىذا اؽبدؼ إٔب عدة أىداؼ أخرل ؿبددة ىي

هتيئة صبيع الظركؼ من خربات علمية كتقنية ُب إنتاج الربؾبيات كاػبدمات كاؼبعدات البلزمة للتنمية ، مشاريع اإلسًتاتيجية اإللكًتكنية باعبزائر
 .الًتكيز ُب النشاط االقتصادم على تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ هبدؼ التصدير، الوطنية

 كذلك حىت تكوف قادرة على تغطية األراضي الوطٍت بأكملها مع اعبودة كاألماف كُب : تعزيز البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية
حدكد اؼبعايَت الدكلية، كُب ىذا السياؽ فإف اؽبدؼ الرئيسي اؼبخصص ؽبذا احملور ىو االنتهاء من البنية التحتية لبلتصاالت السلكية 

 .كالبلسلكية مع تأمُت اػبدمات اؼبقدمة كتكوف ذك جودة عالية
 كذلك من خبلؿ ازباذ تدابَت ملموسة ُب التدريب كبناء القدرات البشرية لتعميم استخداـ تكنولوجيا اإلعبلـ : تنمية المهارات البشرية

تدريس تكنولوجيا اإلعبلـ ، كاالتصاؿ كيتم ذلك من خبلؿ إدخاؿ تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ على مستول التعليم العإب كالتكوين اؼبهٍت
. كاالتصاؿ ُب صبيع قطاعات اجملتمع
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 دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين جودة الخدمات الحكومية ومؤشرات جاىزيتها بالجزائر  -3
لقد أدرؾ القائموف على برامج اغبكومة أنبية التغَتات اؼبستمرة ُب : دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين جودة الخدمات الحكومية بالجزائر-

تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ أنو ٓب يعد لدم اغبكومة أم خيار آخر إال التفكَت جديا ُب تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية كقناة خدمات عامة يستخدمها 
صبيع اؼبواطنُت ُب أم كقت كمكاف كىو ما سيوفر عليها الكثَت من الوقت كاعبهد كاؼباؿ، كمتاعب انتقاؿ اؼبواطنُت إٔب ـبتلف اإلدارات اغبكومية 

 :16كاالنتظار ُب طوابَت طويلة إلهناء معاملة ما، كتلعب اإلدارة اإللكًتكنية دكرا ىاما ُب ربسُت جودة اػبدمات اغبكومية اؼبقدمة من خبلؿ ما يلي
 تقليل الضغوط على مستول شبابيك اػبدمة كتقليص آجاؿ االنتظار؛ 
 تسهيل معامبلت األفراد كإعادة ىيكلة اإلجراءات كبو التبسيط كالتسهيل؛ 
 تقليل الًتاكم الورقي بإحبلؿ الوثائق اإللكًتكنية بديبل عن الوثائق الورقية؛ 
 استخداـ تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ ُب زيادة قدرة اغبكومة اعبزائرية على توفَت اؼبعلومات كاػبدمات بسهولة كيسر؛ 
 التقليل من التزاحم كعدد مرات الًتدد على ـبتلف اإلدارات اغبكومية مع ربقيق العدالة كالشفافية    ُب اغبصوؿ على اػبدمة؛ 
  هتيئة اعبهاز اغبكومي لبلندماج ُب النظاـ العاؼبي حىت يتواكب مستول أداء اغبكومة مع النظم اغبديثة اؼبتبعة ُب الدكؿ اؼبتقدمة ُب ىذا اجملاؿ

 ؛(منظمة الطَتاف اؼبدين الدكلية)
  تشجيع اجملتمع على التعامل باغباسوب اآلٕب كؿبو األمية اؼبعلوماتية كإهباد بيئة أعماؿ أفضل كتنافس ذبارم فيما يتعلق باالقتصاد الرقمي

 اعبديد؛
  الوصوؿ إٔب اؼبناطق النائية خبدماهتا كفك العزلة عنها حىت تسهل على مواطٍت تلك اؼبناطق قضاء أمورىم كعدـ ربملهم عناء التنقل إلهناء

 معامبلهتم مع اغبكومة؛
  ربسُت فعالية تدخل الدكلة سواء فيما يتعلق بالتكفل بانشغاالت اؼبواطنُت أك كضع قيد العمل السياسة الوطنية للتنمية االجتماعية

 كاالقتصادية؛
 التنمية كبصفة متواصلة لسياسات تبسيط كزبفيف اإلجراءات اإلدارية ككذا مكافحة البَتكقراطية  اليت تشكل كبحا لتنمية الببلد؛ 
  ربسُت جودة اػبدمات اؼبقدمة للمواطنُت ُب ـبتلف ؾباالت اغبياة، ككذلك اؼبسانبة ُب ذبسيد مبادئ العدالة االجتماعية كاؼبساكاة على أرض

 الواقع، ككذا ربقيق السياسة الوطنية اعبوارية عن طريق تقريب اإلدارة من اؼبواطن؛
  مواجهة ربديات العوؼبة اؼبتسارعة حيث حددت اغبكومة اعبزائرية ىدؼ خاص غبماية الببلد ضد آفة اعبريبة اؼبنظمة كباألخص تلك العابرة

للحدكد ككذا ظاىرة اإلرىاب اليت تستعمل غالبا كثائق ىوية كسفر مزكرة كمن ىنا جاء دكر اإلدارة اإللكًتكنية من خبلؿ إصدار جوازات 
 السفر البيومًتية كاإللكًتكنية؛

  ضمانا ألمن تنقل اؼبسافرين على مستول اؼبوانئ كاؼبطارات كاؼبراكز اغبدكدية الربية مع  (جواز السفر البيومًتم كاإللكًتكين)سبنح الوثيقة اؼبؤمنة
.             سهولة التنقل بفضل مراقبة إلكًتكنية سريعة لوثائق اؼبسافرين إضافة إٔب التعرؼ اؼبوثوؽ الذم تسمح بو كثائق السفر البيومًتية كاإللكًتكنية

يتوقف ربديد جاىزية اإلدارة اإللكًتكنية ُب اعبزائر على ضركرة الكشف عن صبلة من اؼبؤشرات : مؤشرات جاىزية اإلدارة اإللكترونية في الجزائر-
 :17كاليت تتمثل فيما يلي

 بالنظر إٔب درجة كصوؿ األفراد إٔب اإلنًتنت، يبكن القوؿ أف دخوؿ اإلنًتنت إٔب اعبزائر أعطى إمكانية : مؤشر الوصوؿ إلى اإلنترنت
جديدة إلعادة صياغة إسًتاتيجية حديثة، كتنظيم اػبدمات كاؼبهاـ بسرعة ككقت قصَت كمكاف كاسع، كبالتإب بيئة التكنولوجيا اغبديثة 

 .تسيطر عليها شبكة اإلنًتنت كشبكة يبكن الوصوؿ إليها من طرؼ فئة كبَتة من اؼبواطنُت
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 إف ربليل مؤشر التعليم عرب اإلنًتنت يدعو إٔب ضركرة الكشف عن كاقع كأثر تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ ُب :مؤشر التعليم عبر اإلنترنت 
ؾباؿ التعليم كؿبدداتو كمدل االستفادة منو، كتبياف حلولو كالعقبات اليت ربد من انتشاره كتعميمو، إذ تعمل تكنولوجيا اإلنًتنت على توجيو 

ؾباؿ التعليم كالبحث العلمي كخدمة مصاّب الطلبة كاألساتذة كفق شبكة تكنولوجية تضطلع دبهاـ توفَت األساسيات ُب ؾباؿ االتصاالت 
 .كالبحث العلمي كىو ما يبهد إلقامة مشركع اعبامعة االفًتاضية باعبزائر

 يبكن االنطبلؽ من السياسة اغبكومية ؼبعرفة مدل كجود مبادرة لنشر تكنولوجيا اؼبعلومات، كاليت ُب : مؤشر انتشار اإلنترنت في المجتمع
مقدمتها سبكُت اؼبواطنُت من الوصوؿ إٔب خدمات اإلنًتنت، كالتزكد بتكنولوجيا اؼبعلومات، إذ يبثل برنامج جهاز كومبيوتر لكل عائلة ُب 

اعبزائر أحد اؼبنطلقات األساسية الرامية إٔب توسيع استخداـ اإلنًتنت، كنشر التكنولوجيا اؼبتطورة بُت أفراد اجملتمع، إضافة إٔب ؿباكلة تعميم 
 .الربط باإلنًتنت

 ربديدا ككفقا ؽبذا اؼبؤشر عملت اعبزائر على ؿباكلة االستفادة من شبكة اإلنًتنت ُب اجملاؿ االقتصادم، : انتشار اإلنترنت في االقتصاد
كالواقع يبُت أف التكنولوجيا اغبديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ ُب اعبزائر ىي حبيسة قطاعات قليلة أشخاص ؿبددين، كىذا غَت كاؼ إلقامة اقتصاد 
معرُب فعاؿ، أما مبادرة اعبزائر فيتمثل ُب مشركع الدفع اإللكًتكين كالصَتفة اإللكًتكنية اليت تقدمها البنوؾ كأحد اػبدمات اليت تتممن خبلؿ 

.         شبكات اتصاؿ إلكًتكنية تقتصر صبلحية الدخوؿ إليها على اؼبشاركُت فيها
لقد ًب إطبلؽ مشركع اإلدارة اإللكًتكنية ُب اعبزائر منذ أكثر من طبس سنوات لكنو ٓب يتجسد :  معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجزائر-4

 :18على أرض الواقع كذلك بسبب ؾبموعة من العوائق اليت نذكر من بُت أنبها ما يلي
عجز قطاع الربيد كتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ ُب تلبية طلبات العمبلء على إيصاؿ اؽباتف الذم يعد من أىم القنوات اليت يتم من خبلؽبا  -

 إيصاؿ شبكة اإلنًتنت؛
تأخر ُب استكماؿ البنية التحتية لبلتصاالت كتباينها من منطقة إٔب أخرل، كتأسيسا عليو فإف الفارؽ كبَت لسد الفجوة الرقمية مع دكؿ العآب  -

 اؼبتقدـ ُب ىذا اجملاؿ، السيما كأف اعبزائر على أبواب االنضماـ إٔب اؼبنظمة العاؼبية للتجارة؛
ؿبدكدية انتشاراستخدامات اإلنًتنت ُب اعبزائر، إف نسبة مستخدمي ىذه التقنية الواسعة االنتشار عاؼبيا ال زاؿ ضعيفا ُب اعبزائر مقارنة حىت  -

  فقط ُب اعبزائر كىذا نتيجة لؤلسباب السابقة؛%05,33 ُب حُت ال تتعدل %14,36بالدكؿ اجملاكرة إذ تبلغ ُب اؼبغرب على سبيل اؼبثاؿ 
التعامبلت اؼبالية اإللكًتكنية ال تزاؿ ُب بدايتها، رغم مركر طبسة سنوات على شركع السلطات اعبزائرية تعميم التعامبلت اؼبالية اإللكًتكنية  -

 ؛على مستول ـبتلف اؼبؤسسات اؼبالية كالتجارية،إال أف ىذه التجربة ال تزاؿ متعثرة
 .  ؿبدكدية اعبانب الشريعي اؼبتخصص ُب ىذا اجملاؿ -

 :نتائج وتوصيات
من خبلؿ ىذه الدراسة جبانبيها النظرم كالتطبيقي ربصلنا على عدة نتائج ُب ما ىبص مشركع إقامة اإلدارة اإللكًتكنية ُب اعبزائر : نتائج البحث -1

 : يبكن ذكر أنبها فيما يلي
لقد أظهرت الدراسة أف اإلدارة اإللكًتكنية ليست ؾبرد ربويل النظاـ اإلدارم التقليدم إٔب إلكًتكين كإمبا ىي منظومة متكاملة كمعقدة على  -

كافة األبعاد السياسية كالقانونية كاالجتماعية كالثقافية كاإلدارية كاالقتصادية كالتكنولوجية لذلك فهذا التحوؿ وبتاج إٔب دراسات كاعية لكافة 
عناصر اؼبنظومة؛   

اإلدارة اإللكًتكنية ىي بديل جديد يعيد النظر ُب عبلقة الفرد باؼبؤسسات العامة كاػباصة من خبلؿ التحوؿ إٔب االتصاؿ االفًتاضي دبا  -
 وبسن من سرعة االستجابة كيزيد من مستول فعالية األجهزة اإلدارية أثناء تأدية مهامها؛
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تعد اإلدارة اإللكًتكنية مظهر معاصر ربمل ُب طياهتا توجهات عاؼبية كبو اؼبوجة الرقمية كتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ سعيا منها إٔب  -
 تسهيل إقباز األعماؿ اإللكًتكنية كتقديبها إٔب اؼبستفيدين ُب الوقت كبالشكل اؼبناسبُت؛

 تعترب اؼبهارات البشرية اؼبؤىلة من أىم مرتكزات قباح تطبيقات اإلدارة اإللكًتكنية؛  -
يعًتض تطبيق مفهـو اإلدارة اإللكًتكنية ُب اعبزائر مشكل األمية اإللكًتكنية باإلضافة إٔب ضعف االستثمار ُب تكنولوجيا اؼبعلومات  -

كاالتصاؿ األمر الذم شكل هتديدا للجاىزية اإللكًتكنية األمر الذم يطرح ضركرة االىتماـ بنشر الثقافة اإللكًتكنية كدعم برامج التعليم 
 اػباصة بتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ على ـبتلف أطوار التعليم هبدؼ خلق ؾبتمع معلوماٌب قادر على التأقلم مع التقنية اغبديثة؛

ضعف درجة الوصوؿ إٔب شبكة اؼبعلومات العاؼبية ُب ظل غياب عوامل تشجيعية للمواطنُت كتخفيض سعر اإلنًتنت األمر الذم ال يشجع  -
 على قباح اإلدارة اإللكًتكنية ُب اعبزائر؛

 ربتاج اعبزائر إٔب بنية قانونية متماسكة لتأمُت التعامبلت اإللكًتكنية كضباية اؼبتعاملُت عرب الشبكات اإللكًتكنية؛ -
اإلدارة اإللكًتكنية سبثل آلية ىامة ُب بناء كترقية األعماؿ اإلدارية دبا وبقق النزاىة الشفافية كيضمن احملاسبة كاؼبساءلة كيتيح الرقابة كسرعة  -

.     االستجابة ُب اػبدمات اؼبقدمة إٔب اؼبواطنُت
 :توصي الدراسة باالقًتاحات التالية: توصيات البحث -2

ضركرة تصميم خطط إسًتاتيجية شاملة ُب ؾباؿ التحوؿ كبو مفهـو اإلدارة اإللكًتكنية كأساليبها آخذة ُب عُت االعتبار اؼبتغَتات اغبيوية  -
 باعتبار أف اإلدارة اإللكًتكنية ىي فلسفة متكاملة كنظرية جديدة ُب العمل اإلدارم؛

البد أف يكوف التحوؿ لئلدارة اإللكًتكنية بشكل تدرهبي كخبطوات ذبريبية متأنية كمدركسة حبيث تراعي اإلمكانيات اؼبتاحة كاحملددات احمليطة  -
 ذبنبا للمخاطر احملتملة كضماف فعالية التحوؿ كسهولة تطبيقو؛

توفَت اؼبتطلبات البشرية كاؼبالية كالتكنولوجية كالتشريعية كغَتىا من اؼبتطلبات الضركرية إلجراء التحوؿ كبو اإلدارة اإللكًتكنية كإدراؾ ما  -
 وبتاجو كل ذلك من كقت كجهد كطٍت ىائل؛

 برامج أنظمة اإلعبلـ اآلٕب كالتعليم بكافة مستوياتو كغَتىا؛ؿتوعية اؼبواطنُت كنشر الثقافة اإللكًتكنية كما يتطلبو ذلك من تعديبلت ُب ا -
ضركرة التعاكف كالتنسيق احمللي كاػبارجي بقصد االستفادة من اػبربات السابقة ُب ؾباؿ اإلدارة اإللكًتكنية كالتعرؼ على العوامل اإلهبابية  -

  ُب ظل الثورة التكنولوجية كظاىرة العوؼبة؛اصة سبتد ُب البيئة الداخلية كاػبارجية خصبّةف ؽبذا اؼبوضوع أبعاد أحيث ،السلبية ُب ىذا اجملاؿك
إجراء مؤسبرات كندكات علمية متخصصة ؼبناقشة التحوؿ كبو اإلدارة اإللكًتكنية كطرح القضايا اؼبتصلة هبذا اؼبوضوع للتحليل العلمي كتبادؿ  -

. اآلراء اليت تقود إٔب تشخيص موضوعي دقيق
 :قائمة الهوامش والمراجع

 .235، ص2005، دار كائل للنشر كالتوزيع، األردف، ،شبكات االدارة الكترونيةعبلء عبد الرزاؽ ؿبمد الساؼبي .1
، سنة 09، ؾبلة الباحث، جامعة بسكرة، اعبزائر، العدد مساىمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري بمؤسسات التعليم العاليموسى عبد الناصر كؿبمد قريشي،  .2

2011،89. 
 .32، ص 2007، دار اعبامعة اعبديدة للنشر كالتوزيع، مصر، ، العقد اإلداري اإللكترونيماجد راغب اغبلو كآخركف،  .3
. 43، ص 2004، دار النهضة العربية للنشر، مصر، سنة اإلدارة اإللكترونية آفاؽ الحاضر وتطلعات المستقبلأضبد ؿبمد غنيم،  .4
 رسالة مقدمة استكماال لنيل درجة اؼباجستَت ُب اإلدارة العامة، جامعة اؼبلك سعود، كلية دور إدارة التطوير اإلداري في تطبيق اإلدارة اإللكترونية،عبد اهلل بن سعيد آؿ دحواف،  .5

 .23، ص 2008إدارة األعماؿ، قسم اإلدارة، اؼبملكة العربية السعودية، سنة 
 .156، ص 2007، مؤسسة شباب اعبامعة للنشر كالتوزيع، اإلسكندرية، مصر، سنة اإلقتصاد الصناعي والتجارة اإللكترونيةؿبمد إبراىيم عبد الرحيم،  .6
 .256، ص 2004، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، عماف، األردف، سنة الخدمات اإللكترونية بين النظرية والتطبيق مدخل تسويقي استراتيجيبشَت عباس العبلؽ،  .7
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دٔس انحٕكًح فٙ ذششٛذ َفماخ انجًاػاخ انًحهٛح كًذخم  نهحفاظ ػهٗ 

 انًال انؼاو 

 انثاحثح ٚـحٛأ٘ َٕس انٓذٖ    انثاحثح حفاظ صحم

كهٛح انؼهٕو االلرظادٚح ٔانرجاسٚح ٔػهٕو انرغٛٛش، جايؼح انجٛالنٙ نٛاتظ، 

عٛذ٘ تهؼثاط 

 -انجٛالنٙ نٛاتظ، عٛذ٘ تهؼثاط- يخثش ذغٛٛش انًؤعغاخ

 :الملخص
هتدؼ ىذه اؼبداخلة إٔب تسليط الضوء على آليات حوكمة اؼبالية احمللية اليت تضمن ترشيد إنفاؽ ك استخداـ اؼباؿ العاـ ك اغبفاظ عليو من أشكاؿ 

نفاؽ العاـ، ضعف الرقابة كالفساد من أىم عوائق الوصوؿ إٔب ربقيق الربامج العلى اعتبار أف عدـ فعالية النفقات احمللية، اإلسراؼ ُب ا. الفساد احمللي
 .التنموية احمللية، ك ربسُت األكضاع االقتصادية ك االجتماعية للمجتمعات احمللية

 احمللية، ترشيد اإلنفاؽ العاـ، اغبفاظ على اؼباؿ العاـ النفقات العامة  اغبوكمة احمللية الرشيدة، : الكلمات المفتاحية
Résumé: 

Cette présentation vise à mettre en évidence les mécanismes de gouvernance de la finance locale  quiassurent 

la rationalisation des dépenses publiques. Comme le gaspillage de l’argent publique, le mauvais contrôle et de la 

corruption semble être  l'obstacle le plus important dans la voie de réalisation des programmes de développement 

local, et l'amélioration des conditions économiques et sociales des communautés locales. 

Mots clés: La Bonne Gouvernance Locale, Les Dépenses Publiques Locales, Rationalisation Des Dépenses Publiques, 

Le Maintien De L'argent Public. 

: مقدمػػػػػػػػة
تعتمدمعظمدكاللعاؼبمبدأالبلمركزيةفيإدارةشؤكهنامنخبلإلنشاء كحدات إدارية ؿبليةتتمتعباالستقبلاللقانوين ك بصبلحيات كاسعة ذبعلها 

ُب اعبزائرتسمى ىذه .إدارةشؤكناألفرادكتقديباػبدماتالبلزمةعلىاؼبستوىاحمللي،لتحقيقالفعاليةفيالتسيَتكالتنميةاحمللية (الدكلة(تتولىنيابةعنالسلطةاؼبركزية 
 اليت كانت ك ال زالت سبثل ركنا مهما من أركاف اإلدارة احمللية ك التنمية، فقد البلدية و الوالية ك تتمثل ُب كل من الجماعات المحليةالوحدات 

 1...أشرفت ىذه اؽبيئات على عدة برامج التنمية احمللية كربامج مكافحة السكن اؽبش، برنامج مكافحة البطالة
قيامالسلطاتاحملليةباألدكار اؼبنوطة هبا يكوف باالعتماد أساسا 

 ؽبذا مناغبقائقالثابتةأناؼباليةاحملليةىيعصبالعمبللشامللئلدارةاحمللية،.ماليتهااحملليةاؼبتمثلةفيإيراداهتاسواءالذاتيةمنهاأكاػبارجيةككذانفقاهتاسواءكانتللتسيَتأكللتجهيز
 رأظباؽبا احملرؾ، إذ ذبعلها قادرة على تنفيذ ك ترصبة السياسات االقتصادية ك االجتماعية اؼبرسومة من قبل فعالية مالية اإلدارة المحليةيبكن اعتبار 

  كتفعيل مصادر اإليرادات المحلية: اجملالس اؼبنتخبة، ك القياـ بأعباء ك ربقيق حاجات اجملتمع احمللي، كتتوقف ىذه الفعالية على نقطتُت أساسيتُت
 ترشيد النفقات المحلية

مايبلحظعلىاؼباليةاحملليةفياعبزائرخاصيةعدماالستقبلليةكعدماؼبركنة من ناحية اإليرادات،ماأدىإلىتعرض ميزانياهتاخاصةالبلدياتلعجزسنوم متزايد، إال 
احمللية الذم ىو نتيجة طبيعية لتزايد ؾباالت اإلنفاؽ أف ـبتلف الدراسات أشارت أف العجز ُب اؼبالية احمللية ناجم أساسا عن التزايد اؼبستمر للنفقات 

                                                           
 :بػػبلؿ خػػركفػي، الفساد ُب اجملالس اؼبنتخبة كعقبة ُب كجو التنمية احمللية ُب اعبزائر، اجمللة اإلفريقية للعلـو السياسية، ، حبث منشور على اؼبوقع . 1

http://www.el-hourria.com/index.php/etudes/item/2585 ،09/02/2016: اطلع عليو يـو   
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 خاصة مع تزايد عدد ضخامة مهامها ك توسع دكرىا ك التزاماهتا أماـ اجملتمعات احمللية لتلبية حاجاهتااحمللي نظرا لتعدد اختصاصات اعبماعة احمللية، 
 ... السكاف

ك لكن يظهر موضوع ترشيد النفقات احمللية من خبلؿ تنامي اغبديث عن ظاىرة تبذير اؼباؿ العاـ احمللي ك عدـ االستغبلؿ األمثل للموارد اؼبتاحة 
باإلضافةإلىغرقاإلدارةاحملليةفيظاىرةالفساداإلدارم ك اؼبإب، كتزايد االىتماـ دبجاؿ اؼبراقبة اؼبالية للجماعات احمللية ك مدل اتصاؼ النفقة العامة بقواعد 

الكفاءة كاالقتصاد ُب استعماؿ اؼبوارد العمومية 
جعلنانوليهذااؼبوضوعاىتمامنابالبحث،قصدالوقوفعلىأنبالصعوباتالتيتعيقتبنيمبادئاغبوكمةكمليةلًتشيداإلنفاقالعامبما يضمن ماىذا 

 .ربقيقالفعاليةكالكفاءة ُب تسيَته ك اغبدمنظاىرةالفساداإلداريواؼبإب،كبالتاليزيادةمعدالتالتنميةعلىاؼبستوىاحمللي ك ذلك فيالبلدياتكنموذجعناعبماعاتاحمللية
  :انطبلقافباسبقيمكنطرحالتساؤاللرئيسيالتإب

كيف يمكن آلليات الحوكمة الرشيدة ترشيد النفقات العامة المحلية ك حد متطلبات الحفاظ على الماؿ العاـ في ظل أشكاؿ الفساد 
 ؟ محلياالمسجلة

: كلئلجابة على اإلشكالية نتطرؽ إٔب النقاط اآلتية
 مدخل مفاىيمي ؼبالية اعبماعات احمللية ك اغبوكمة احمللية الرشيدة: أوال
 تشخيص كاقع تزايد النفقات ُب البلديات ك ارتباطو باإلسراؼ  الفساد: ثانيا
 .دكر اغبوكمة ُب ترشيد النفقات العامة احمللية ك ؿباربة الفساد:ثالثا
:  مدخل مفاىيمي لمتغيرات الدراسة. أوال

 الجماعاتالمحلية .1
 تعريف اإلدارةالمحلية 1.1

 اليت تعنيتحويبللصبلحياتو السلطاسبن 2 الالمركزية اإلداريةمظهرا منمظاىرالدكلةاغبديثة،تنتج عن(البلمركزية(يعترب نظاماإلدارةاحمللية 
 Nillis)يعرفهاكلمن .تفويضصناعةالقراراسبعاالحتفاظبالرقابةك مسؤكليةالوحداتأماماؼبركز  ك 3السلطةاؼبركزية إلىالوحداتاحمللية،

andRondinelli,1986)4.أهناربويؤلكنقلبعضالسلطاتإلىاؼبستوياتاحمللية كترفقهذىالسلطاتبمجموعةمناؼبواردهبدفإقباح التنميةاحمللية 
جزءمنالنظامالعامللدولةمنحتهاالحكومةالمركزية : كبشكلعاميمكنتعريفاإلدارةاحملليةبأهنا

 5.شخصيةمعنوية،ُوجدتمن جلتلبيةاحتياجاتمجتمعهاالمحليُممثالبهيئةمنتخبة،تعملتحترقابة و إشراؼ السلطةالمركزية
  الجماعاتالمحلية 2.1

تعترب . كالتيأشارتإلىنوعينمناعبماعاتاحملليةنباالبلديةكالوالية1963إنوجوداعبماعاتاحملليةمكرسفيالبدايةدستوريا، كىذامااعًتفتبهكبللدساتَتمنذسنة
. اعبماعات احمللية جزء ال يتجزأ من الدكلة إذ أهنا تلعب دكرا ىاما ُب التكفل حباجيات اؼبواطن ك ربقيق  التنمية الشاملة

تعد البلدية القاعدة اإلقليمية البلمركزية للدكلة، ذبسد جوىر الديبقراطية احمللية ك مكاف مسانبة ك مشاركة اؼبواطنُت ُب تسيَت شؤكهنم، تتمتع 
البلدية ىي اعبماعات اإلقليمية القاعدية :  ما يلئب ع11-10تنص اؼبادة األكٔب من قانوف البلدية بالشخصية اؼبعنوية كالذمة اؼبالية اؼبستقلة، حيث 

                                                           
2

لكمكالية  )ك الحككمات المحمية-المركز-تكزيعالكظائفالحككميةالمختمفةالتشريعيةكالتنفيذيةكالقضائيةبينالحككمةالمركزية السياسية التي يقـك عميو النظاـ الفدرالي المعتمد عمى تختمؼ عف ا. 
 .مع شرطعدمالتعارضمعالدستكركالقكانينالفيدرالية (قكانينياالخاصة، دستكرىاالخاص، قضاء مستقؿ

عمى أف ينحصرعمؿ األجيزة المحمية فيمجااللكظيفةالتنفيذيةفيالمرافقذاتالطابعالمحميدكنغيرىا، كذلكمغرضأنتتفرغالحككمة المركزيةلرسـ . 3
 .  السياسةالعامةلمدكلة،إضافةإلىإدارةالمرافقالقكميةفيالببلد،كأنتتمكناألجيزةالمحميةمنتسييرمرافقيابكفاءة،كتحقيقأغراضياالمشركعة

4. Mohamed Awal Hossin, Administrative Decentralizing, A frame Work for discussion and its Practices inBangladesh, University of Rajshahi, 

Bangladesh, P. 3 
  1، سلطنةعماف،صبللة، ص 2003 أكت 10ؿبمدؿبمودالطعامنة،نظماإلدارةاحملليةاؼبفهوموالفلسفةكاألىداؼ،اؼبنظمةالعربيةللتنمية،اؼبلتقىالعربياألكللنظماإلدارة احملليةفيالوطنالعريب،  . 5
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البلدية ىي القاعدة اإلقليمية :  من نفس القانوف23كتضيف اؼبادة " للدكلة ك تتمتع بالشخصية اؼبعنوية كباالستقبلؿ اؼبإب، كربدث دبوجب قانوف 
. البلمركزية مكاف ؼبمارسة اؼبواطنة، كتشكل إطار مشاركة اؼبواطن ُب تسيَت الشؤكف العمومية

 :مقومات نجاح اإلدارة المحلية 3.1
: األساسية ىي األركاف حىت تتمكن اإلدارة احمللية من ربقيق تنمية ؿبلية ال بد أف تقـو على ؾبموعة من

  تتحدد صبلحياهتا عن طريق القانوف، ك تكوف ؽبا االستقبللية ُب ازباذ ك إصدار :تتمتع بالشخصية المعنوية (اقليمية)وجود مصالح محلية 
 القرارات البلزمة ك مباشرة األعماؿ اليت يقتضيها تسيَت شاهنا ُب حدكد الصبلحيات اؼبمنوحة ؽبا دبنأل عن اغبكومة اؼبركزية 

 سبارس اإلدارة احمللية سلطتها عن طريق ؾبالس ؿبلية منتخبة، ك ىبتلف كتاب القانوف العاـ حوؿ أحسن طريقة لتشكيل ىذه :قياـ مجالس منتخبة 
 .اجملالس فالبعض يشًتط عنصر االنتخاب ك اآلخر يرل ضركرة التعيُت

 ال تكوف فبارسة اؽبيئات احمللية لصبلحياهتا :استقالؿ الهيئات المحلية في ممارسة صالحياتها تحت إشراؼ و رقابة الحكومة المركزية 
باستقبللية مطلقة بل ربت إشراؼ اغبكومة اؼبركزية على قراراهتا ك أعماؽبا لضماف السياسة العامة للدكلة ك للتأكد من أف اػبدمات تؤدل ك بطريقة 

 .التكافؤ ك اؼبساكاة بُت أفراد اجملتمع
 ك أف تتميز لالمركزيةالماليةهبب أنتقـو اؼبالية احمللية على أساس ا: مدىالصالحيةالماليةالممنوحةلها، توفرالمواردالمالية و نجاعة ماليتها

 -ما تتناكلو النقطة التالية– فعاليةباؿ
 

: مالية الجماعات المحلية .2
 التيتعدكنتيجةلتطبيقالبلمركزيةاإلدارية،ك يقصدهبا لالمركزيةالماليةتقـو مالية اعبماعات احمللية على مبدأ ا

تكفبلؽبيئاتاحملليةبالتصويتكلياأكجزئياعلىإيراداهتاكنفقاهتاكبإقراركبللنشاطاتاؼبتعلقةهباكبإجراءاتالتسيَتاؼبإب،فاالستقبلليةاؼباليةىياستقبلالؽبيئاتالبلمركزيةعناعبهاتا
  كتفعيل مصادر اإليرادات المحلية: كتتوقف ىذه الفعالية على نقطتُت أساسيتُتفعالية المالية المحليةىذه االستقبللية تزداد بزيادة . ؼبركزيةماليا

 .ما يضمن ربقيق معدالت أعلى من التنمية احمللية، ترشيد النفقات المحلية

أك أهنا مبلغ نقدم يقـو بإنفاقو شخص  (اعبماعات احمللية) ىي تلك اؼببالغ اؼبالية اليت تقـو بصرفها السلطة العمومية :النفقات العامة المحلية 1.2
 :بذلك فالنفقة احمللية تنطوم على عناصر أساسية ىي6.عاـ بقصد ربقيق منفعة عامة

 أهنا ذات طابع مإب أك نقدم؛ 
  ؛(اعبماعة احمللية) أهنا تنجز من طرؼ شخص عمومي 
 أهنا هتدؼ إٔب إشباع حاجة عامة ؿبلية أم ربقيق نفع عاـ يعود على السكاف احملليُت  .
 : تنقسم إٔب نفقاتالتسيَتكنفقاتالتجهيز كاألٌب: نفقاتالجماعاتالمحلية 2.2

 20  اؼبؤرخفي10-11 منقانونالبلديةرقم 198 اؼبادة ربددىا كىيالتيتسمحللجماعاتاحملليةبتسيَتمصاغبهاكشؤكهنا اليومية ٍ : نفقاتالتسيير.  أ
 :دبايلي 2011 يونيو 22 ،اؼبوافقل 1432رجبعاـ
 سواءأكانوافيصورةدائمينأكمؤقتينأكمتعاقدينوتشمبلألجوركالتعويضاتاؼبنصوصعليهاقانونا، أجوركأعباءمستخدميالبلدية. 
  التعويضاتواألعباءاؼبرتبطةباؼبهاماالنتخابيةكنبأعضاءاجملالساؼبنتخبةالذينيحصلونعلىتعويضاهتمفيإطارالقانوف كاالشًتاكاتفياعبرائد

 نفقاتاللوازماؼبكتبيةكاإلعبلـ

                                                           
 .65 ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، الساحة اؼبركزية بن عكنوف اعبزائر، ص 2003األستاذ ؿبمد عباس ؿبرزم، اقتصاديات اؼبالية العامة،طبعة . 6
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 اؼبسانباتاؼبقدرةعلىاألمبلكومداخيبللبلديةدبوجبالقوانُت ، 
 إصبلحوصيانةاؼبدارسواؼبساجد، نفقاتصيانةطرقالبلدية ؾنفقاتصيانةاألمبلكاؼبنقولةكالعقارية 
 أعباءالتسيَتاؼبرتبطةباستغبللتجهيزاذبديدة، ، اؼبسانباتالبلدية،كاألقساطاؼبًتتبةعليها، فوائدالقركض 
  مصاريفاستهبلكاؼبنتجاتالنفطيةكالكهرباءكالغازكاؽباتف
 :وبتويقسمالتجهيزكاالستثمارفيبابالنفقازبصوصاعلىمايأٌب: نفقاتالتجهيزواالستثمار. ب
 برناؾبالتجهيزالعموميوىبصكبللعملياتاؼباليةدبافيهاشراءالتجهيزاتويتمتنفيذىاعنطريقرخصالرباؾبالتيتأتيهامنوزارةاؼبالية:عملياتالبرامج. 
 إْب...كىيعملياتتسديدالقركض،اؽبباتواؼبنح،تعويضاتاؼبنكوبُت:عملياتخارجالبرنامج 
 نفقاتاالستثماراالقتصادي :

  .تسانباعبماعاتاحملليةفيالتنميةالعامةلبلقتصادالوطنيعنطريقإنشائهالبعضاألنشطةاالقتصاديةذاتالطابعالصناعيوالتجارم،كالتيتدرؽبامداخيئلضافية
 :الحوكمة المحلية الرشيدة .3

 :مفهـو الحوكمة الرشيدة على المستوى المحلي 1.3
 بداية التسعينات خاصة ُب كتابات البنك الدكٕب ُب إطار التغيَت الذم حدث ُب طبيعة دكر (Governance)ظهر مفهـو اغبكم الراشد 

الدكلة، إذ ٓب تعد ىي الفاعل الرئيسي ُب صنع كتنفيذ السياسات العامة، بل أصبح ىناؾ فاعلوف آخركف مثل اؼبنظمات الدكلية، القطاع اػباص، 
 7كمؤسسات اجملتمع اؼبدين

 على أهنا اغبالة اليت من خبلؽبا يتم إدارة اؼبوارد االقتصادية كاالجتماعية للمجتمع هبدؼ التنمية، حيث يتضمن الحوكمة الرشيدةيعرؼ البنك الدكٕب 
 8:ىذا التعريف

 .العملية اليت يتم من خبلؽبا اختيار اغبكومات ككذا مساءلتها كمراقبتها كتغيَتىا -
 .قدرات اغبكومة إلدارة اؼبوارد اػبدمات بفعالية كصياغة ككضع تشريعات جديدة -
 .احًتاـ اؼبؤسسات اليت ربكم التفاعبلت االقتصادية كاالجتماعية -
اغبكم الراشد أساس ػبلق كإدامة البيئة للتنمية اليت تتسم بالقوة كالعدالة مثلما ىو مكمل أساسي للسياسات االقتصادية عن طريق تفعيل فكرة تطوير  -

بتصميم كتنفيذ اؼبشاريع، كإف كانت  (أصحاب اؼبصاّب)اإلدارة، كضركرة اإلصبلحات القانونية كإلزامية إشراؾ أكرب قدر من اؼبستفيدين كاؼبتأثرين 
 .اغبكومة، القطاع اػباص، اجملتمع اؼبدين: كتابات البنك الدكٕب تتحدث عن فاعلُت ؿبددين ىم

منأجلتحقيقالّتنمية م فهياستخدامالّسلطةالّسياسّيةكفبارسةالرّقابةعلىاجملتمعاحمللla bonne gouvernance localeأما الحوكمة المحلية الجّيدة
 :عناصراغبوكمة احمللّيةاعبّيدةعلىالّنحوالّتإب 1996 كيوّضحاإلعبلنالذيصدرعنمؤسبراالربادالّدكليئلدارةاؼبدنالذيعقدفيصوفيافيديسمرب.االقتصاديةكاالجتماعية

 ؛نقلمسؤكلّيةاألنشطةالعاّمةاؼببلئمةإلىاؼبستوياتاحمللّيةاؼبختلفةدبوجبالقانوف 
 ؛ال مركزيّةمالّيةكمواردكافيةللقيامبتلكاألنشطةعلىاؼبستوىاحمللي 
 ؛احملليمشاركةحقيقّيةللمواطنفيصنعالقرار 
 هتيئةالظركفالذيبنشأهناخصخصةاالقتصاداحمللي. 

 :و تتسم الحوكمة المحلية الرشيدة بما يلي

                                                           
 .9، ص 2003اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : زىَت عبد الكرًن الكايد، اغِبْكمانِية قضايا كتطبيقات، القاىرة. 7
 .22 21، ص ص 2003اؼبنطقة العربية للتنمية اإلدارية، : زىَت عبد الكرًن كايد، اغبكمانية كقضايا كتطبيقات، القاىرة. 8
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 المشاركةParticipation:  هتيئة السبل كاآلليات اؼبناسبة للمواطنُت احملليُت كأفراد كصباعات، من أجل اؼبسانبة ُب عمليات صنع القرارات، اليت
.  تعرب عن مصاغبهم القضايا كاؼبشكبلت احمللية

 المساءلةAccountability:ىبضع صانع القرار ُب األجهزة احمللية ؼبساءلة اؼبواطنُت كاألطراؼ األخرل ذات العبلقة. 
 الشرعيةLegitimacy: قبوؿ اؼبواطن احمللي لسلطة ىؤالء الذين وبوزكف القوة داخل اجملتمع كيبارسوهنا ُب إطار قواعد مقبولة كأف تستند إٔب حكم

 .القانوف كالعدالة، كذلك بتوفَت فرص متساكية للجميع
 الكفاءة والفعاليةEfficiency & Effectiveness: كيعرب ذلك عن البعد الفٍت ألسلوب النظاـ احمللي كيعٍت قدرة األجهزة احمللية على ربويل

  .اؼبوارد إٔب برامج كخطط كمشاريع تليب احتياجات اؼبواطنُت احملليُت كتعرب عن أكلوياهتم، مع ربقيق نتائج أفضل كتنظيم االستفادة من اؼبوارد اؼبتاحة
 الشفافيةTransparency:  إتاحة تدفق اؼبعلومات كسهولة اغبصوؿ عليها عبميع األطراؼ ُب اجملتمع احمللي، من شأنو توفَت الفرصة للحكم على

كما أف مساءلة األجهزة احمللية مرىوف بقدر اؼبعلومات اؼبتاحة حوؿ نتائج . مدل فعالية األجهزة احمللية، تعزيز قدرة اؼبواطن احمللي على اؼبشاركة
 .األعماؿ

 االستجابةResponsiveness:  أف تسعى األجهزة احمللية إٔب خدمة صبيع األطراؼ اؼبعنية، كاالستجابة ؼبطالبها، خاصة الفقراء كاؼبهمشُت، كترتبط
 االستجابة بدرجة اؼبساءلة اليت تستند بدكرىا على درجة الشفافية كتوافر الثقة بُت األجهزة احمللية كاؼبواطن احمللي

 :حوكمة المالية المحلية 2.3
الدكؿ األكركبية غأب إصبلح القطاع العاـ احمللي، كأىم الدكؿ اليت البرطت ُب ىذا االذباه فرنسا اليت عرفت عدة إصبلحات ست العديد من 

 .لنظامها احمللي كؼباليتها احمللية ُب ؿباكلة لوضع ضوابط ربكم العبلقات اؼبالية بُت الدكلة كاعبماعات احمللية لتفعيل آليات النجاعة اؼبالية احمللية
السنوية، التوازف،  )كنتيجة النفتاح اؼبيزانيات احمللية على متطلبات اغبوكمة اؼبالية، فقد أضاؼ الفقو الفرنسي إٔب القواعد التقليدية للميزانية احمللية 

 le Principe de transparence  كىي مبدأ الشفافية اؼباليةالمبادئ الحديثة لحوكمة المالية المحلية،قواعد حديثة أطلق عليها  (...الشموؿ

financière  ، كمبدأ صدؽ اؼبيزانيةle principe de sincérité.
9

 

ُب اغبقيقة فاف كل الدكؿ اؼبعنية ىذه اؼببادئ اغبديثة للحوكمة اؼبالية احمللية تستوجب النجاعة كالفعالية باألخص ُب تدبَت النفقات احمللية، 
 10: باإلصبلحات رباكؿ اإلجابة عن إشكالية مزدكجة

 تتعلق بالتحكم ُب النفقات اغبكومية ك ىذا ُب جو من الضيق اؼبإب، الذم يتميز من جهة بارتفاع حجم الدين العاـ ك العجز اؼبتكرر ك األولى 
 .من جهة أخرل بركود أك حىت تدىور ُب اؼبوارد اعببائية، ك ىذا اؽبدؼ تتشارؾ فيو معظم الدكؿ

 حيث أف ؿباكالت اإلصبلح تسعى إٔب ، ممارسات التسيير الجيدة فتخص ترسيخ حكم مإب راشد، ك ذلك باألخذ بعُت االعتبارأما الثانية
 .دمج مفاىيم األداء ك النتائج ُب اػبطط اؼبالية ك إجراءات التسيَت العمومي

 : والفساد، سوء التسييرتشخيص واقع تزايد النفقات في البلديات و ارتباطو باإلسراؼ. ثانيا
إف تشخيص طبيعة النفقات احمللية كمعرفة كاقع تدبَتىا يقتضي بداية األمر ربليل ؾباالت النفقات احمللية كمدل انعكاس تلك اجملاالت على 

مردكدية النفقات احمللية، ألف ىذه األخَتة تعد ثاين مؤشر لقياس كتقييم النفقات احمللية بعد اؼبؤشر الرئيسي كىو مقارنة نسبة النفقات احمللية مع نسبة 
 .PIBنفقات الدكلة كمع الناتج احمللي اإلصبإب 

                                                           
: اطلع عليو يـو، http://anibrass.blogspot.com/2015/04/blog-post_86.html:،قراءة ربليلية ؼبظاىر اختبلؿ تدبَت النفقات احمللية، جامعة سبل، اؼبغرب، حبث منشور على اؼبوقع مكاكم نصَت. 9

11/02/2016 
 بكر بلقايد، تلمساف، أبو، زبصص تسيَت اؼبالية العامة، جامعة قالدكتورا مدرسة إطار ُب الرقابة على اؼباؿ العاـ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت ُب اإلسبلمي اغبديثة ك اؼبنظور اآلليات االستفادة من أنبية شوىبي سامية، .10

 185، ص 2010
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:  ىيمنة نفقات التسيير على نفقات التجهيز المحلي .1
من حيث طبيعة تكوينها قبد أف نفقات التسيَت ربتل اكرب قسم من نفقات اعبماعات احمللية،  

إذاكاننقصاؼبوارداؼباليةيسببفيتفاقمديونالبلديات،فإنسوءتسيَتىذىاؼبواردىوأىم 
األسباب،باعتبارأناإلدارةاحملليةتفتقركبصفةكبَتةإلىاليدالعاملةاؼبؤىلةذاتالكفاءةالعاليةالتيتستطيعصنعالقرارالرشيد الذم يبكن من التسيَتاألمثلللموارداحمللية، ما 

 (01) الجدوؿ رقم يبينو
تطورنفقاتتسييرالجماعاتالمحليةإلىنفقاتتسييرالدولة : (01)الجدوؿ 

 2011 2010 2009 2008 2003السنت 

 12.21 13.64 14.21 13.69 11.88النسبت  

 www.interieur.gov.dzمديرية اؼبالية كزارة الداخلية ك اعبماعات احمللية: المصدر
كما قبد أنأغلباؼبواردالذاتيةللجماعاتاحملليةتوجهلتغطيةنفقاهتااألساسية،ك ربتبللكتلةاألجريةفيهاقسطاكبَتاكيوجهالباقي 

بالتاليتبقىاؼببالغاؼبوجهةإلىاالستثماركالتجهيزضئيلةجداك (..كهرباء،غاز،ماء،)إلىتسديدالنفقاتاإلجبارية
ىذا ما ، (FCCL)أك عن طريقمايقدمهالصندكقاؼبشًتكللجماعاتاحمللية (PCD,PSD)االعتمادالكليعلىماتقدمهالدكلةمنإعانات،سواءعنطريقالرباؾباؼبختلفة 

 (02)الجدوؿ رقم يبينو 
- البلديات–مصاريف تسيير الجماعات المحلية : (02)الجدوؿ 

 2008 2007 2006 2005السنواث 

 %37 %36 %36 %37أعباء المستخذمين 

 %19 %18 %23 %20التمويل الذاتي 

 %44 %46 %40 %43أعباء أخرى للتسيير 

 www.interieur.gov.dzكزارة الداخلية ك اعبماعات احمللية: المصدر
 : تشخيص الوضعية المالية للجماعات المحلية .2

 الجدولرقم يبُت. بسبب ضعف اؼبوارد احمللية ك التزايد اؼبستمر للنفقات ك عدـ فعاليتها، الوضعية اؼبالية للبلديات ىي غالبا عاجزة
 2006 من سنة بدأفيااللبفاض.مرة لنفسالفًتة42،ك تضاعفمبلغالعجزإلىأكثرمن2003 إلىسنة1990مراسبنسنة 7أنعددالبلدياتالعاجزةتضاعف(02)

 .بسببقيامالدكلةخبلاللعشرسنواتاألخَتةدبسحديونالبلدياسبرتُت
 (2014-1986)تطور عدد البلديات العاجزة (: 03)الجدوؿ 

من  % النسبت عذد البلذياث العاجزة السنت 

1541 

 من  %النسبتعذد البلذياث العاجزة السنت 

1541 

1986 52 3.37 2001 1150 74.62 

1987 63 4.08 2002 1162 75.40 

1988 96 6.28 2003 1126 73.06 

1990 164 10.64 2004 1128 73.19 

1991 620 40.23 2005 1127 73.13 

1992 660 42.82 2006 1138 73.84 

1993 792 51.39 2007 919 59.63 

1994 779 50.55 2008 791 51.33 

1995 929 60.28 2009 417 27.06 

1996 1090 70.73 2010 14 0.90 

1997 1159 75.21 2011 0 0 

1998 1249 81.05 2012 0 0 

1999 1207 78.32 2013 0 0 

2000 1184 76.83 2014 0 0 

http://www.interieur.gov.dz/
http://www.interieur.gov.dz/
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 www.interieur.gov.dzكزارة الداخلية ك اعبماعات احمللية: المصدر

 (2014-2000)تطور البلديات العاجزة : (01)الشكل 

 
 www.interieur.gov.dz كزارة الداخلية ك اعبماعات احمللية:المصدر

  أينأصبح1984 إلىغايةآخرتقسيمإداريسنة 1962 حيثتطورعددالبلدياتفياعبزائرمنذ  التقسيماإلداريإلقليمالدولةيرجع ىذا العجز أيضا إٔب
،الذم كاف الغرض منو  1984 فيفرم4  اؼبؤرخفي 09-84بلدية،حسبماجاءهبالقانونرقم  1541

لكناؼبشرعأغفبلعتباراتاقتصادية .تقريباإلدارةمناؼبواطنوربسيننوعيةاػبدماتإلىجانبتكريسمبادئالبلمركزيةاإلدارية
 :كمالية،أنبعضالبلدياتاؼبنشأةالتتوفرعلىنشاطاقتصاديبدرللمداخيبلعببائية،حيث أدل التقسيم إٔب

 إحداثتغيَتعميقفيتوزيعالبلدياتعلىأساسعددالسكاف.  
 بلديةمنمجموع 1000توزيعوتشتيتالوسائبلؼباديةكالبشريةكاؼباليةللجماعاتاحمللية،أضفإلىذلكاألزمةاؼباليةالتيعانتمنهاكالتزاؿ،أكثرمن

منالبلدياتاليت   % 85،فقدأثبتتالدراسةالتيقامبهااؼبركزالوطنيللدراساتوالتحاليلمنأجبللتخطيط،أف1540
 12.كالية40 بلديةك900كمنهأصبحمنالضركريتجميعهذىالبلدياتفيحدكد 11،استحدثتبموجبالتنظيماإلقليميللببلدتعانيمنالعجزاؼبإب

  ظهوربلدياتصغَتةذاتطبيعةريفيةالتسمحلهاكسائلهااػباصةبالتطور عديبةالدخبللتيبلترتكزعلىأيةمعايَتاقتصاديةأكمالية
 .منهاىي ذاتطابعريفي  89.2% بلديةفقطمقراهتاالعامةُتدرجضمنالبلدياتاغبضرية،أيأف 19 بلديةجديدة،837حبيثنجدأمبنأصل

 الية آبالذياستلزفبضاعفةميزانياتالتسيَتدكنأيزيادة ُب اؼبوارد األمر بلديةاصطناعيةربتاجإلىتوظيفجديد 600 ظهورأكثرمن. 
: اْب ، ُب ىذا الصدد كاف الًتكيز على اؼبشاكل اؼبالية ...قد تكوف اإلجابات متعددة ألسباب العجز فمنها اؼبالية كاإلدارية كالتقنية

 زيادة النفقات العامة احمللية ك سوء انتظاـ اؼبوارد اؼبالية ؛ 
 عدـ كجود زبطيط دقيق كمعو فشل السوؽ ُب إشباع اغباجيات األساسية؛ 
 تطور مهاـ اعبماعات احمللية كمعو تطور مفهـو اؼبالية احمللية؛  
 قدـ اؼبرافق األساسية كعدـ كفاءهتا ؛ 
 الزيادة السكانيػة ك التوسع العمراين للسكاف ؛ 
 كالتبلعب بأمواؿ اعبماعات احمللية كضعف غياب التسيَت العقبلين ك التقسيم اإلقليمي للببلد الفساد اإلدارم ك اؼبإب ففي ظل انتشار الفساد ك

. دكر الرقابة عليها، يظهر مفهـو اغبوكمة بملياهتا لضبط األطراؼ الفاعلة ُب ظل على مستول اعبماعات احمللية كالدكلة
                                                           
11

. Makhlouf Elhadi: « Les mutations locales: enjeux et débats », revue du CENEAP, n°11, 1999 
12

 . Graba Hachmi: « les ressources fiscales des collectivités locales », ENAG , Alger 2000, p53 . 

http://www.interieur.gov.dz/
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 :دور الحوكمة في ترشيد النفقات العامة المحلية.  ثالثا
تعاين جل اعبماعات احمللية من مشكل نذرة اؼبوارد من جهة، ك ضخامة مهامها ك توسع دكرىا ك التزاماهتا أماـ للمجتمعات احمللية لتلبية 

ك يرل اغلب االقتصاديُت أف النذرة ليست ُب حد ذاهتا اؼبشكلة اليت سبس . حاجاهتا من جهة أخرل، األمر الذم نتج عنو ازدياد اإلنفاؽ العاـ احمللي
األمر . اجملتمع ك إمبا مشكلة ربديد األكلويات الواجب ربقيقها ما يضمن االستغبلؿ األمثل للموارد ك ربقيق التوازف بُت اغباجات ك اؼبوارد اؼبتاحة

 للخركج من القصور ك حالة العجز اليت تعاين منها ميزانيتها ك مالية الجماعات الحليةترشيد  في ، ودور الحوكمة فعالية النفقات العامةالذم طرح 
 .ربقيق التنمية احمللية للمجتمعات احمللية

 :فعالية النفقة العامة كمدخل لترشيد اإلنفاؽ العاـ .1
زيادة اإلنفاؽ العاـ عن موضع االعتداؿ يعد سفها  )يعٍت حسن التصرؼ ُب األمواؿ كإنفاقها بعقبلنية كحكمة كعلى أساس رشيد دكف إسراؼ 

ك يتضمن ترشيد اإلنفاؽ ضبط النفقات، كإحكاـ الرقابة عليها، كالوصوؿ بالتبذير كاإلسراؼ إٔب اغبد األدىن، ك تبلُب  (ككذا إنقاصو يعترب تقتَتا
النفقات غَت الضركرية ،كزيادة الكفاية اإلنتاجية كؿباكلة االستفادة القصول من اؼبوارد االقتصادية كالبشرية اؼبتوفرة، أم دبعٌت آخر اإلدارة الرشيدة 

. 13لئلنفاؽ
ترشيد اإلنفاؽ يتضمن ضبط النفقات، كإحكاـ الرقابة عليها، كالوصوؿ بالتبذير كاإلسراؼ إٔب اغبد األدىن، كتبلُب النفقات غَت الضركرية، كزيادة 

 14الكفاية اإلنتاجية، كؿباكلة االستفادة القصول من اؼبوارد االقتصادية كالبشرية اؼبتوفرة 
 ُب استخدامها دبا  الكفاءة ُب زبصيص اؼبوارد ك بالفعالية يرتكز على فكرة انو االلتزاـ ترشيد اإلنفاؽ العاـالتعاريفيبلحظ أفمن خالؿ تحليل 

 .يعظم رفاىية اجملتمع
 توجيهاؼبواردالعامةإلىاالستخداماتالتيينشأعنهامزهبمن بالفعاليةيقصد

اؼبخرجاتتتفقمعتفضيبلتوأكلوياتأفراداجملتمع،فالفعاليةتنصرفإلىمرحلةدراسةاألىدافالتييسعىاجملتمعإلىتحقيقها،كترتيبهذىاألىدافوفقالؤلنبيةالنسبيةدبايتفقوآب
 .رحلةالتييمرهبا اجملتمع،كدبايبكنالدكلةمنتخصيصاؼبواردفياذباىتحقيقهذىاألىداؼ،أيأهنيمكنالقوألنالفعاليةتتمفيمرحلتيإعداداؼبيزانيةالبلديةكاعتمادىا

 فيقصدهباتقنينالعبلقةبُت اؼبدخبلتواؼبخرجات،كللكفاءةبعدين،األكلكفاءةاؼبخرجاتونعنيبهتحقيققدرأكربمناؼبخرجات الكفاءةأما
 .بنفسالقدرمناؼبدخبلت

ترشيد اإلنفاؽ العاـ ىو استخداـ اقل قدر ممكن من النفقات العامة للوصوؿ إلى األىداؼ المحددة للجماعة المحلية، و ذلك 
. باستخدامها على أحسن وجو ممكن و الحيلولة دوف إساءة استعمالها أو تبذيرىا في غير أغراض المنفعة العامة

لقد جرت العادة أف البلدية حبكم ضعف مسَتيها أك جهلهم بالضغوط اليت زبضع ؽبا تتدخل ؼ كل شيء، حىت ُب األمور اليت زبرج عن 
فغالبا ما قبد بلديات تتحمل كضعيات ؿ تتسبب فيها، كال تدخل ُب . صبلحيتها، األمر الذم اكجد أكضاعا خطَتة ُب البلديات كىدد مصداقيتها

تتحمل مصاريف كأعباء ىيئات ال تدخل ُب نطاؽ اؼبرفق العاـ، أشغاؿ إصبلح لفائدة إدارة عمومية سبلك ميزانية  مستقلة هبا، : نطاؽ مهامها مثبل
كميزانيتها ال تسمح بذلك أك على حساب أمور أكثر أنبية كما قبدىا تتحمل مثبل صيانة فبتلكات الغَت ك ترميم عمارات الغَت، ك تصليح ما أفسده 

 :من بُت الصور اؼبعربة عن سوء اإلنفاؽ على مستول العديد من بلديات الوطن.الغَت ك غَت ذلك من التجاكزات اػبطَتة

                                                           
، جامعة 2013 فيفرم 31ك 30 العاـ ُب إطار إصبلح اؼبيزانية العامة للجزائر، مداخلة ضمن اؼبلتقى الوطٍت الثاين حوؿ متطلبات إرساء مبادئ اغبوكمة ُب إدارة اؼبيزانية للدكلة،اإلنفاؽبلقة إبراىيم ،ضيف أضبد،سياسة ترشيد . 13

 .3البويرة، اعبزائر ، ص
 26/12/2015اطلع عليو يـو http://www.hrdiscussion.com/hr16936.html:حبث منشور على اؼبوقع ترشيد اإلنفاؽ اغبكومي كعبلقتو باؼبوازنة العامةمفهـو14
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  عائلة مدارس ُب ؾبمعات سكنية أين ال يتعدل عدد التبلميذ ُب كل قسم ستة تبلميذ، 20إنشاء مراكز عبلج ُب مناطق ال يتجاكز عدد سكاهنا 
 عمود مع إيصاؽبا إٔب قمة اعببل حيث ال توجد سول عائلة كاحدة، طرقات ريفية معبدة لتجمعات سكانية  100أعمدة اإلنارة الريفية حوإب 

 . قليلة جد،ا كأين حركة السيارات ال تتعدل سيارة ُب اليـو ك كل ىذا مناقض لًتشيد النفقات البلدية
  عدـ اقباز الدراسات القبلية كدراسات اعبدكل التقنية، اؼبالية، االقتصادية كاالجتماعية ، قبل إبراـ الصفقات العمومية، األمر الذم يًتتب عليو

ما يتسبب ُب تعرضها لتكاليف . عدـ قدرة البلديات على التقدير الدقيق للتكلفة اإلصبالية للمشركع كمردكديتو اؼبالية، االقتصادية كاالجتماعية
 .مالية إضافية، كإنفاؽ موارد ضخمة على اقبازىا دكف ربقيق األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية اؼبنشودة

  التأخر ُب اقباز اؼبشاريع العامة، أين يتم البدا ُب اقباز اؼبشاريع ليتم إنباؽبا كإيقاؼ األشغاؿ هبا فبا يضر دبالية البلدية خاصة إذا تعلق األمر دبشاريع
 .... مدرة للمداخيل كاألسواؽ األسبوعية، اؼبذابح البلدية، مواقف السيارات

  غياب أسلوب برؾبة النفقات كاؼبشاريع على سنوات متعددة 
  اعتماد تقدير اؼبشاريع على النظرة الذاتية بدال من النظرة اغبقيقية، فمن خبلؿ اؼبمارسات اليومية ال يتم تقدير التكاليف اعبزئية للتسيَت كالتجهيز

كما أف طرؽ التقدير ُب كثَت من األحياف، ال تستند إٔب ...كاحد من الطريق أك قسم مدرسي كاحد أك قمامة كاحدة (كلم)كم يكلف : مثبل
 .   قاعدة ثابتة أك مبدأ كاضح

االقبازات اليت على الدكلة ربملها ُب ىذا الشأف، ال بد كاف تليب معايَت اؼبوضوعية علمية، ال شعبوية كال ألغراض سياسية انتخابية كتؤدم خدمة 
لو ًب صرؼ النفقات ُب أمور حسب األكلوية كُب . حقيقية ُب إطار العقبلنية كالتصرؼ احملكم كاالستغبلؿ األمثل كاغبافظة على األمواؿ العمومية

صميم صبلحيات البلدية لتمكنت البلديات من اقتصاد جزء كبَت من النفقات كذبنب مصاريف ضائعة كتقليص العجز كعليو فانو كعند إعداد ميزانية 
 :البلدية هبب مراعاة ما يلي

  التقييم الدقيق كاؼبوضوعي الذم يؤدم إٔب عدـ ذباكز األغلفة اؼبالية احملددة عند التنفيذ 
  الربؾبة اؼبوضوعية للنفقات 
  البحث عن األنشطة االقتصادية ذات األكلوية الكربل 
 إتباع أسلوب اؼبناقصات عند اقتناء الوارد كالسلع كاػبدمات 

 :المورد البشري ودوره في ترشيد النفقات العامة .2
إف تطبيق مبدأ البلمركزية يرتبط أساسا بقدرة اؼبسؤكلُت احملليُت على فبارسة اختصاصاهتم، ما يضع عامل نوعية اؼبورد البشرم من حيث التأىيل كاػبربة 

. كالكفاءة شرطا أساسيا، ُب حُت يثبت الواقع أف عملية اختيار كتعيُت موظفي البلديات أك فبثلُت ُب اعبماعات احمللية ال يتجاكب إطبلقا مع اؼبنطق
صفات غياب  الت طير،وىتؼ مسعض الرئيسي ُب ذلك إٔب  كيرجع السبب،كرد البشرمتتمثل ُب ضعف آبة عويصة ؿية دبشكؿ اؼبحاإلدارةتتميز حيث 

، كبالرغم من تطور مستويات التاطَت ُب البلديات قراءة كالكتابةنالبعض منهم ال هبيد حىت اؿ، إٔب حد أليُت اؼبحلُت اؼبمثفكالتدبَت ُب فئة كبَتة ـالتأىيل 
 .ُب السنوات األخَتة إال أهنا تبقى غَت كافية

 
 : عنصر الرقابة .3

كب، كتبقى ؿ اؼبستول اؼبطفبقى بعيدا عهنات الرقابية إال أف ـبتلف األجهزةية ـؿل ميزانية اعبماعات اؼبحؿاؼبمارسات الرقابية عرغم اختبلؼ أنواع الرقابة ك
 يةؿاعبماعة اؼبحتقـو هبا  الربامج اليت  تكاليفك إجراءات لتحديدعلى كسائل الرقابة حيث تعتمد ىذه . ذباكزات اليت ربدثللضعيفة كغَت كافية 

 .يديةؿتبقى تقفبا هبعل الرقابة ،  اؼبتاحةكارداـ آب ُب استخدىا أدائكتقييم
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 ك لىاألداء فبارسة الرقابة عفؼبيزانية ـؿ اغبإب اـ النظف يبكحيث الية تتماشى مع اؼببالغ اؼبدرجة ُب اؼبيزانية، ؿ النفقات الفعف أىوذه الرقابة نومضمو
دكف أف تطرح إشكالية رفتهذه النفقة في مجالها ومبلغها المحدد؟ ىل ص:  السؤاؿ التإب تعد مراقبة حسابات كتطرحرىاالرقابة اليت يوؼؼ.فعالية النفقة

 .مدى مالءمتها لتحقيق الهدؼ منها وإمكانية وجود نفقة تحدد الهدؼ بطريقة أفضل
 : ة العاـاتآليات الحوكمة ودورىا في ترشيد النفق .4

 :الشفافية 1.4
الشفافية تبٌت على حرية تدفق اؼبعلومات حيث يبكن الوصوؿ إليها من طرؼ اؼبعنيُت ؽبا، شريطة أف تكوف اؼبعلومات كافية كسهلة الفهم ك 

كيساعد ىذا اإلفصاح ُب رشد القرارات كصبلحها ُب ؾباؿ السياسات العامة كذلك . موثوقة،  أف يتم إفساح اجملاؿ أماـ صبيع اؼبواطنُت لئلطبلع عليها
 15كلو يقود إٔب ؿباصرة الفساد كبناء حالة من الثقة كاؼبصداقية

 تتمثل الشفافية ُب أف تكوف قرارات كأعماؿ اعبماعات احمللية مفتوحة للفحص كقابلة لبلطبلع : الشفافية في سير عمل الجماعات المحلية
عليها من طرؼ إدارات أخرل ك اجملتمع اؼبدين،  كما تكوف قادرة على اإلفصاح عن نشاطها كأفعاؽبا، ك تكوف قراراهتا مطابقة لؤلىداؼ احملددة 

يبكن أف تتاح . مع إشراؾ اؼبواطنُت ُب اإلعبلـ كاالستشارة ك ُب عملية ازباذ القرارات. كاؼبتفق عليها حسب تطلعات اجملتمع خدمة للصاّب العاـ
:    الشفافية ُب اعبانب اؼبإب من خبلؿ 

 باف ربتوم اؼبيزانية على معلومات كاملة حوؿ األىداؼ اؼبراد ربقيقها األمر الذم وبتاج إٔب ؾبهودات فكرية كبشرية : شفافية النفقات العمومية
مع العمل على تنظيم الصفقات العمومية كضماف . تفوؽ تلك اؼبستخدمة ُب أنظمة اؼبيزانية التقليدية، كذلك قصد متابعة االعتمادات اؼبستهلكة

 . نزاىتها مع االبتعاد اللجوء إلجراء الًتاضي، على أف يتمتع التنفيذ بإعداد تقارير كوف ُب متناكؿ اعبمهور
 ك توزيع صبلحيات النفقات ك ، هبب أف يكوف االختصاص قائما على قواعد كاضحة كإجراءات ال سبييز فيها:وضوح قواعد توزيع االختصاص 

اإليرادات فيما بينها كما ينبغي كضع تعريف دقيق لدكر اعبماعات احمللية اؼبختلفة كالوالية كالصندكؽ اؼبشًتؾ للجماعات احمللية، البلدية، اػبزينة 
 . كربديد العبلقات القائمة بينها ُب خصوص اؼبسائل اؼبالية

 ينبغي مراقبُت مستقلُت عن السلطة التنفيذية كعن اؽبيئة اليت هبرم مراجعة حساباهتا ، كأف يكونوا دبنأل عن أية تأثَتات :وجود الرقابة الخارجية 
سياسية ، كهبب أف يتمتع اؼبراجع كمكتب اؼبراجعة بالكفاءة اؼبطلوبة ، كتوجيو العناية كاالىتماـ البلزمُت للتقيد دبعايَت مراجعة اغبسابات ، حيث 

 16.يبثل ىذا اعبهاز اؼبستقل ُب اعبزائر ؾبلس احملاسبة
:  المساءلة  2.4

يعّرؼ برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي اؼبساءلة على أهنا الطلب من اؼبسؤكلُت تقدًن التوضيحات البلزمة ألصحاب اؼبصلحة حوؿ كيفية استخداـ 
اؼبسؤكلية عن الفشل كعدـ الكفاءة أك  (بعض)صبلحياهتم كتصريف كاجباهتم، كاألخذ باالنتقادات اليت توجو ؽبم كتلبية اؼبتطلبات اؼبطلوبة منهم كقبوؿ 

 17.عن اػبداع كالغش
 : يبكنحصر أشكاؿ كمستويات اؼبشاركة:المشاركة 3.4
كيقصد هبا انتخاب ؾبموعة أشخاص من طرؼ الشعب على اؼبستول احمللي، فتتحقق فاعلية اؼبشاركة : المشاركة غير المباشرة للمواطن  . أ

  . االنتخابية للمواطن، ك تظهر على تلك العبلقة اليت تنشأ فيما بُت الناخبُت كاؼبنتخبُت عقب سَت العملية االنتخابية

                                                           
 .16، ص 2010فارس بن علوش بن بادم السبيعي، دكر الشفافية كاؼبساءلة ُب اغبد من الفساد اإلدارم ُب القطاع اغبكومي،أطركحة دكتوراه،جامعة نايف العربية للعلـو االفبية، قسم العلـو اإلدارية ، الرياض، 15
  16-15دندف صباؿ الدين جامعة اعبزائر،اغبكم الراشد كأداة لتدعيم إصبلح مالية اعبماعات احمللية ص، ص16
: طلع عليو يـوا،http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5581ة، حبث منشور على اؼبوقع، برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي، اؼبكتب اإلقليمي للدكؿ العربية، برنامج إدارة اغبكم ُب الدكؿ العريب17

11/12/2015 

http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5581
http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5581
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كيقصد هبا التدخل اؼبباشر للمواطن لتوجيو تسيَت الشؤكف احمللية ػبدمة مصاغبو، كيتجسد ذلك ُب اغبوار :  المشاركة المباشرة للمواطن  . ب
لكن اؼبشاركة اؼبباشرة . كاالتصاؿ اؼبباشرين بُت اؼبواطن كفبثليو أك اإلدارة كأف يشارؾ ُب اقًتاح مشاريع معينة أك طرح بديل لبعض اؼبشاريع اؼبربؾبة

 18.ال تتم من قبل كل مواطن على حدة بل تكوف ُب إطار ما يعرؼ باجملتمع اؼبدين
 يقومبتقدًن خدمات ذات طابع اجتماعي ك إنساين لفئات اجملتمع من خبلؿ تعبئة اعبهود ك الطاقات ك : مشاركة منظمات المجتمع المدني . ت

تبٍت اؼببادرات ك توجيو مشاركة اؼبواطنُت ُب تدبَت الشأف احمللي، ك ربديد احتياجات ك أىداؼ اجملتمع احمللي، التأثَت على القرارات ك جعلها مبنية 
يظهر ُب اؼبستول الذم يتبلشى فيو دكر السلطة ك يتقدـ فيو دكر اجملتمع - كما يرل البعض- على االحتياجات اغبقيقية كعليو فاجملتمع اؼبدين

فوجود كإشراؾ ؾبتمع مدين نشيط كمثقف كمتشبع بالقيم يرفع من شفافية النظاـ السياسي كيقوم من سبلمة حكم القانوف .  على دكر الدكلة
 .كاؼبساءلة، كيكوف طرفا أساسيا ُب مكافحة الفساد كُب توفَت مناخ مبلئم للتنمية اليت يسعى لتحقيقها اغبكم الراشد

يساىم ُب تأمُت الشفافية ُب الكثَت من القطاعات لقدرتو على نشر اؼبعلومات كإصدار اإلحصائيات الدكرية، ك : مشاركة القطاع الخاص . ث
كل ىذه األدكار اليت يؤديها تصب ُب إرساء أسس . اؼبسانبة ُب عملية التنمية كرفع مستول اؼبعيشة للمواطنُت كربسُت مستول اػبدمات ؽبم
 .اغبكم الراشد الذم يهدؼ إٔب االستغبلؿ األمثل للموارد احمللية كربقيق التنمية اؼبستدامة

 
الشراكة الثالثية المحلية لحماية الماؿ العاـ : (04)الشكل 
 

 
 

 
 
 
 

 من إعداد الباحثتُت بناء على اؼبصادر اؼبعتمدة: المصدر
 : يبكن تلخيص كل ما ًب ذكره أعبله ُب الشكل التإب

                                                           
 .17مرجع سابق ص الدين، دندف صباؿ . 18

 المجتمع المدني

 الحكومة القطاع الخاص
الحوكمت المحليت 

 الرشيذة

gouvernance 
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كمة الرشيدة العاـ المحلي في ظل سيادة الحواإلنفاؽآليات ترشيد : (05)الشكل 

 
 .من إعداد الباحثُت باالعتماد على ما سبق :المصدر

 

اليات ترشيد االنفاؽ 
العاـ المحلي 

لشفافية   ا
لعامة  القضايا ح اطرت وملعلومااحرية  - 

. حرية   ومناقشتها ـ  لعاأي الراعلى 
حلكومة ت  اعلى سياساع الطالاحرية -

بني  ؿ  تصاات الني توفري قنووملسؤوا-
ر    جلمهوا

فعالية المورد البشري 
زيادة نسبة التاطير -

توفر عنصر الخبرة في التسيير   -
لتي ينتشر فيها  ة األجهزح اصالإ   - 

لعموميةالوظيفة د خاصة الفساا

القانوف  حكم دة سيا
توفر منظومة قانونية شاملة    - 

ء ستقاللية كاملة للقضاا    - 
د لفساالوطنية لمكافحة ت اللمنظماو

تمييزدوف أي نين اقواتطبيق     -

لمدني   امجتمع لا
. تو  على حاالغ إلبالد والفساامتابعة وقبة امر-

كة يف  رملشات واحلكوماالضغط على  ا -
د    لفساالية ملكافحة ولدوالوطنية ت املنظماا

د لفسااطنني مبخاطر املوى الوعي لدانشر   -
. طنة لديهماملوس روح اغرو

فعالية النفقة العامة
التقييم الدقيق والموضوعي للنفقات  -

والمشاريع العامة
البرمجة الموضوعية للنفقات  -

البحث عن األنشطة االقتصادية ذات  -
األولوية

إتباع أسلوب المناقصات عند اقتناء  -
الوارد والسلع والخدمات 

لرقابة ا
ـلعاالماؿ الرقابة على اتعزيز    -

قابية على  ربط اضع ضوو    -
ت  لصفقاوالخوصصة  ت اعمليا
جعة  المرت الياآتعزيز    -. 
لتدقيق بكامل والمحاسبة وا

. ولة لدت امؤسسا

لة    ءلمساا
القضائية ت لسلطااستقاللية ا-

لربملانية  الة  ءملسااتعزيز  -   
فعاليتها   و

لشعبيةالة ءملسااتعزيز  - 
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سْاَاخ ذًٕٚم انرًُٛح انًحهٛح فٙ ظم ذُالض انًٕاسد انًانٛح 

- انرحذٚاخ ٔانحهٕل- ٔاَرشاس انرٓشب انضشٚثٙ ٔانفغاد انًانٙ 
تَٕاب نطفٙ/تَٕـــاب يحًذ   / أ  

 لانًح 1945 يا٘ 8جايؼح 

 :الممخص
 إف نجاح الييئات المحمية في تحقيؽ أكبر معدالت لمتنمية المحمية الممكنة يتكقؼ إلى حد كبير عمى حجـ مكاردىا المالية، غير أف ىذه الييئات 

غالبا ما تعاني ضعفا أك عجزا في تكفير المكارد المالية الضركرية لتمكيؿ برامج التنمية المحمية، مما يصعب عمييا تنفيذ كافة أك بعض برامجيا الضركرية 
الحصكؿ عمى المكارد منيا تقيد الجماعات المحمية بالسمطة المركزية في ما يتعمؽ بلسكاف الكحدات المحمية، كقد تنتج مثؿ ىذه المشاكؿ أساسا لعدة أسباب 

المالية، أك بالرقابة عمى ميزانيتيا كعمى أكجو الصرؼ الخاصة بإيراداتيا المختمفة، باإلضافة إلى عدـ كفاءتيا في إدارة مكاردىا، ىذا إلى جانب االنتشار 
الكبير لمتيرب الضريبي كمظاىر الفساد، كؿ ىذه العكامؿ تقؼ كحائط صد في كجو كؿ برامج التنمية التي تعمؿ الحككمة عمى كضعيا، األمر الذم 

 .  يستدعي أخذ التدابير البلزمة لمحد مف نزيؼ األمكاؿ كتحقيؽ أفضؿ استغبلؿ لئلنفاؽ العاـ
 . التيرب الضريبي، الفساد المالي كاإلدارم،مصادر تمكيؿ الجماعات المحميةالتنمية المحمية، :الكممات المفتاحية

Résumé :  
 Le succès des organismes locaux dans la réalisation des taux élevés pour le développement local dépend dans une large 

mesure sur leurs ressources financières, mais ces organismes souffrent souvent une faiblesse ou un déficit dans ces ressources 

nécessaires pour financer les programmes de développement local, ce qui rend difficile pour eux de mettre en œuvre tout ou partie 

des programmes nécessaires pour les citoyens,ces problèmes de financement se produisent principalement en raison de plusieurs 

facteurs, notamment restreindre  les groupes locaux avec l'autorité centrale en ce qui concerne l'accès aux ressources 

financières,en plus il y'a le manque d'efficacité des autorités locales dans la gestion de leurs ressources,ainsi que la forte 

prévalence de la fraude fiscale et la corruption. Tous ces facteurs se tiennent comme une barrière contre les objectifs du 

développement que le gouvernement cherche à atteindre, ce qui nécessite de prendre les mesures nécessaires pour éliminer ou 

minimiser ces problèmes et parvenir à la meilleure utilisation des dépenses publiques. 

 

Mots clés : Le développement local, Les sources de financement pour les les autorités locaux, La fraude fiscale,  La corruption 

financière et administrative. 
 

مقدمـــة 
، لذا يعتبر تكفير قدر الماليةيتطمب تعبئة أكبر قدر ممكف مف المكارد إف تحقيؽ التنمية المحمية بما تتضمنو مف أىداؼ اقتصادية كاجتماعية كسياسية    

  الكحدات المحميةكاؼ مف الحيكية المالية أحد المتطمبات الضركرية لتقكية كتدعيـ دكر الجماعات المحمية في التنمية كمحددا أساسيا لتككيف الثركة، غير أف
،  بالرغـ مف تعدد مصادرىالى مستكل كحداتيا مشكمة التمكيؿ، كضعؼ المكارد المالية المحمية المخصصة ألغراض التنميةتكاجو خاصة في الكقت الراىنع

كقد تنتج مثؿ ىذه المشاكؿ نتيجة عدة عكامؿ  المحمية،المناطؽكبذلؾ يصعب عمى ىذه الكحدات تنفيذ كافة أك بعض البرامج التنمكية الضركرية لسكاف 
منيا انعداـ االستقبلؿ الفعمي كالحقيقي لمجماعات المحمية في الحصكؿ عمى المكارد الماليةكخضكعيا لرقابة السمطة المركزية، كصغر حجميا كعدـ كفاءتيا 
في تسيير مكاردىا األمر الذم يحد مف قدرتيا عمى تكفير أك استغبلؿ مكاردىا المالية، ىذا إلى جانب ظاىرة التيرب الضريبي الذم يعد أحد أىـ مسببات 

العجز المالي في ميزانية الكحدات المحمية، باإلضافة إلى الفساد المالي كاإلدارم الظاىرة التي تنخر قمب المجتمع المحمي كتستنزؼ عف طريؽ الرشكة 
كاالختبلس كالمحاباة أمكاؿ الجماعات المحمية كتشؿ قدرتيا عمى التنمية، كعمى ىذا األساس سنحاكؿ مف خبلؿ ىذه الكرقة البحثية اإلجابة عمى اإلشكالية 

 ما ىي مصادر تمكيؿ التنمية المحمية؟ كما ىي أىـ تحديات تكفيرىا في ظؿ تناقصيا كانتشار ظاىرة التيرب الضريبي كالفساد اإلدارم كالمالي؟" التالية 
التعريؼ بالتنمية المحمية كأىدافيا كمختمؼ مصادر تمكيميا، إلى جانب تسميط الضكء عمى الصعكبات التي تكاجييا الجماعات المحمية تيدؼ الدراسة إلى ك

في تكفير ىذه المصادر، كذلؾ مف خبلؿ عرض أىـ األسباب التي تحكؿ دكف تكفير القدر الكافي مف المكارد المالية، باإلضافة إلى التعريؼ بكؿ مف 
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ظاىرتي التيرب الضريبي كالفساد المالي كأسبابيما كتأثيرىما عمى تمكيؿ التنمية المحمية، كتقديـ بعض المقترحات كاآلليات التي مف شأنيا العمؿ عمى 
 .تجاكز ىذه العقبات

إف كثرة الكتابة كالمؤلفات حكؿ التنمية إنما يؤكد عمى أف ىناؾ بحث دائـ كمستمر لمتكصؿ إلى مفيـك :مكوناتيا ومفيومياالتنمية المحمية في الجزائر - 1
دقيؽ لمتنمية كتحديد أبعادىا، إال أف الكصكؿ إلى تعريؼ مقبكؿ لدل كافة الميتميف كالمشتغميف بقضايا التنمية يعتبر كاحدا مف التحديات التي تكاجو 

 . الباحثيف
أك االزدياد التدريجي، كيستخدـ اصطبلح التنمية عادة في المستكيات االقتصادية كاالجتماعية كغيرىا، أـ " النماء"التنمية لغة ىي :مفيوم التنمية- 1-1

مصطمح التنمية فيعبر عف التطكر البنياني أك التغير البنياني لممجتمع بأبعده االقتصادية كاالجتماعية كالفكرية كالتنظيمية مف أجؿ تكفير الحياة الكريمة إلى 
 1.كافة أفراد المجتمع

العممية التي بكاسطتيا يمكف تحقيؽ التعاكف الفعاؿ بيف الجيكد الشعبية كالجيكد " تعرؼ في أبسط صيغيا عمى أنيا : مفيوم التنمية المحمية- 1-2
الحككمية لبلرتفاع بمستكيات التجمعات المحمية كالكحدات المحمية اقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا كحضاريا مف منظكر تحسيف نكعية الحياة لسكاف تمؾ 

 2".التجمعات المحمية في أم مستكل مف مستكيات اإلدارة المحمية في منظكمة شاممة كمتكاممة
كما تعرؼ عمى أنيا مجمكعة السياسات كالبرامج كالمشركعات التي تتـ كفؽ تكجيات عامة إلحداث تغييرات مقصكدة كمرغكبة فييا في  

ف كانت تبدك عممية اقتصادية  المجتمعات المحمية بيدؼ رفع مستكل المعيشة في تمؾ المجتمعات كذلؾ بتحسيف نظاـ الدخكؿ، كىي عممية شاممة فيي كا 
 3.إال أف ىدفيا في نياية المطاؼ ىدؼ اجتماعي

 كيمكف تعريؼ التنمية المحمية بأنيا العممية التي بكاسطتيا يمكف تحقيؽ التعاكف الفعاؿ بيف المجيكديف الشعبي كالحككمي، لبلرتقاء بمستكل 
الجماعات المحمية اقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا كحضاريا، مف منظكر تحسيف نكعية الحياة لسكاف تمؾ الجماعات المحمية في أم مستكل مف مستكيات 

 4.اإلدارة المحمية في منظكمة شاممة كمتكاممة
 كتعرؼ عمى أنيا مفيـك حديث ألسمكب العمؿ االجتماعي كاالقتصادم في مناطؽ محددة يقـك عمى أسس كمناىج مف العمـك االقتصادية 

كاالجتماعية، كىذا األسمكب يقـك عمى تغيير حضارم في طريقة التفكير كالعمؿ كالحياة، عف طريؽ إثارة كعي البيئة المحمية كأف يككف ذلؾ الكعي قائما 
داريا  5.عمى أساس المشاركة في التفكير كاإلعداد كالتنفيذ مف جميع أطراؼ البيئة المحمية في كؿ المستكيات عمميا كا 

 إنو كبالرغـ مف تعدد التعاريؼ سكاء التي تـ ذكرىا أك غيرىا، فالمبلحظ حكؿ مفيـك التنمية ىك أنو يقـك عمى عدة عناصر أساسية كالتنسيؽ 
كالتعاكف كالشمكلية بحيث تشمؿ برامج التنمية المحمية كافة احتياجات المجتمع ككؿ فئاتو، ككذا مراعاة تحقيؽ التكازف كالتبلحـ بيف التصكرات كالجيكد 

. الحككمية كالشعبية
:   مكونات التنمية المحمية1-3
اقتصادم، حيث يرتبط الجزء األكؿ بييكمة إدارة التنمية - تقـك التنمية المحمية عمى اعتبار مككنيف أساسييف أحدىما ىيكمي كاآلخر سكسيك 

اقتصادم فيتعمؽ باألفراد كالتفاعؿ بيف -كتمكيميا، مف خبلؿ اعتماد ىياكؿ غير مركزية، كىك الجزء المممكس مف التنمية المحمية، أما عف الجزء السكسيك
. 6مختمؼ العكامؿ المساىمة في التنمية المحمية، إف أخذ المككنيف معا بعيف االعتبار ال يعتبر ضركريا فحسب بؿ أساسيا لمغاية في أم عممية تنمية محمية

: أىداف التنمية المحمية في الجزائر- 2
:  تسعى التنمية المحمية في الجزائر إلى تحقيؽ األىداؼ التالية 

                                                           
1

زبٌر محمد، التنمٌة االقتصادٌة والصناعٌة واستراتٌجٌات التصنٌع مفاهٌم وأسس تظرٌة، مداخلة مقدمة فً إطار الملتقى الوطنً حول االستراتٌجٌة الصناعٌة الجدٌدة فً الجزائر، - 

 .16، ص 2012 أفرٌل 24-23جامعة مستغانم، 
2

 .13، ص 2001عبد المطلب عبد الحمٌد، التموٌل المحلً والتنمٌة المحلٌة، الدار الجامعٌة، االسكندرٌة، - 
3

غربً وهٌبة، زعرور نعٌمة، دور المشاركة الشعبٌة فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة، مداخلة مقدمة فً إطار الملتقى الوطنً األول حول أثر التهرب الضرٌبً على التنمٌة المحلٌة بالجزائر، - 

 .  2012 جوان 14-13جامعة تمنراست، 

4
دراسة - جمال لعمارة، دالل  بن طبً، وآخرون، الزكاة وتموٌل التنمٌة المحلٌة، مداخلة مقدمة فً إطار الملتقى الدولً حول سٌاسات التموٌل وأثرها على االقتصادٌات والمإسسات - 

 .2006 نوفمبر 22و21، جامعة محمد خٌضر بسكرة، - حالة الجزائر والدول النامٌة 

5
بركات ربٌعة، دوباخ سعٌدة، دور الجماعات المحلٌة فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة فً الجزائر، مداخلة مقدمة فً إطار الملتقى الوطنً األول حول أثر التهرب الضرٌبً على التنمٌة المحلٌة - 

 .2012 جوان 14-13بالجزائر، جامعة تمنراست، 
6
-Rapport:  Développement local, concepts, stratégies et benchmarking, 1ère contribution de MIPMPEPI au débat sur la promotion du 

développement local en Algérie, Document de travail n°33/DGVSEES/, Septembre 2011.   
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.  شمكؿ مناطؽ الدكلة المختمفة بالمشاريع التنمكية بما يضمف تحقيؽ العدالة فييا- 
. عدـ اإلخبلؿ بالتركيبة السكانية كتكزيعيا بيف أقاليـ الدكلة كالحد مف اليجرة الداخمية- 
.  زيادة التعاكف كالمشاركة بيف السكاف كمجالسيـ المحمية، مما يساىـ في نقؿ المجتمع المحمي مف حالة البلمباالة إلى المشاركة الفاعمة- 
نجازىا-  .  تسريع عممية التنمية الشاممة كازدياد حرص المكاطف عمى المشركعات التي ساىـ في تخطيطيا كا 
.  الرفع مف القدرات المالية لمجماعات المحمية- 
.  تطكير الخدمات العامة كالنشاطات كالمشركعات االقتصادية كاالجتماعية- 
ت المحمية بتكفير التسييبلت الممكنة مما يتيح العديد مف الفرص لسكاف تمؾ اجذب الصناعات كالنشاطات االقتصادية المختمفة لمناطؽ المجتمع- 

. المناطؽ
 7.تكفير المناخ المبلئـ الذم يمكف السكاف المحمييف مف اإلبداع كاالعتماد عمى الذات- 
 : أىمية توفر الموارد المالية لتمويل التنمية المحمية - 3

 ترتبط التنمية المحمية كيدؼ رئيسي لنشاط الجماعات المحمية بضركرة تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كاإلدارية، 
كىذه األىداؼ بدكرىا ترتبط بمجمكعة الحاجات الكاجب إشباعيا كتحقيقيا، كمع استمرار عممية التنمية بيذا المفيـك فإف ىناؾ حاجة دائمة كمتجددة كمتزايدة 

لممكارد المالية كبيذا يتضح الترابط القكم كالعبلقة الطردية بيف تحقيؽ التنمية المحمية بأىدافيا المختمفة كمدل تكافر المكارد المالية، فاألىداؼ االقتصادية 
زالة الفكارؽ االقتصادية كاالجتماعية فإف كؿ ذلؾ يتطمب المزيد مف المكارد  بما تتضمنو مف السعي إلى رفع مستكل معيشة األفراد في المجتمعات المحمية كا 
المالية خاصة مع تزايد حجـ اتجاه الحككمات إلى إلقاء عبء تحقيؽ معظـ تمؾ األىداؼ عمى عاتؽ المجتمعات المحمية، بما يكافؽ كيساير أىداؼ التنمية 
الكطنية الشاممة، كذلؾ فإف تكفر المكارد المالية المحمية يؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ االجتماعية كالسياسية كاإلدارية بكفاءة أكبر مما يعمؽ كيزيد مف معدالت 
التنمية الفعمية، كمف خبلؿ كؿ ىذا نجد أف العنصر المالي يعد عنصرا ىاما في اتخاذ القرارات البلزمة لمتنمية الخاصة بالمجتمعات المحمية، حيث أف نجاح 
الييئات المحمية في تحقيؽ أكبر معدالت التنمية المحمية الممكنة يتكقؼ إلى حد كبير عمى حجـ مكاردىا المالية بؿ إف قكة الييئات كالتنظيمات المحمية في 

الدكلة إنما تقاس بنسبة مالية الييئات المحمية إلى المالية العامة لمدكلة التي تستفيد منيا تمؾ الييئات أم بمدل إمكانية تحقيؽ التنمية المحمية كأىدافيا 
 8.اعتمادا عمى التمكيؿ المحمي الذاتي بأكبر درجة ممكنة

 : مصادر تمويل التنمية المحمية- 4
 تعبر مصادر التمكيؿ عف كؿ المصادر المالية المتاحة التي يمكف تكفيرىا عمى مستكل الجماعات المحمية مف عدة جيات لتمكيؿ التنمية 

 :المحمية، كيمكف تقسيميا إلى
 : موارد مالية توفرىا الجماعات المحمية ذاتيا - 4-1

 تمثؿ الجباية المحمية الجزء األكبر مف اإليرادات المالية لمجماعات المحمية، أضؼ إلى ذلؾ بعض المداخيؿ الخاص بأمبلكيا كالخدمات التي 
 :تقدميا، كيمكف تقسيـ اإليرادات المالية الداخمية لمجماعات المحمية عمى النحك التالي

 :كتنقسـ بدكرىا حسب الجية المستفيدة منيا إلى: اإليرادات الجبائية- 4-1-1
 :يضـ ىذا الفرع األنكاع التالية مف الضرائب: الضرائب المحصمة لصالح البمديات دون سواىا- 4-1-1-1
يتـ فرض ىذا الرسـ عمى الممكيات المبنية أك غير المبنية، ففي الحالة األكلى ينتج أساس فرض الضريبة مف ناتج القيمة اإليجارية : الرسم العقاري- أ

 سنكيا، % 2الجبائية لكؿ متر مربع لمممكية المبنية، في المساحة الخاضعة لمضريبة، كيحدد أساس فرض الضريبة بعد تطبيؽ معدبؿ تخفيض يساكم 
 .  % 40مراعاة لقدـ الممكية المبنية، غير أنو ال يمكف أف يتجاكز ىذا التخفيض حدا أقصاه 

                                                           
7

 .غربً وهٌبة، زعرور نعٌمة، مرجع سبق ذكره- 
8

: نقال عن الموقع االلكترونً. 2009، شتاء40 مجلة علوم إنسانٌة، مجلة علمٌة الكترونٌة محكمة، العدد أحمد شرٌفً، تجربة التنمٌة المحلٌة فً الجزائر،- 

(http://www.ulum.nl/d175.html.) 
8

اخموك - ضٌف أحمد، شتوح محمد، تموٌل التنمٌة األسس والمنطلقات، مداخلة فً إطار الملتقى الوطنً األول أثر التهرب الضرٌبً على التنمٌة المحلٌة فً الجزائر، المركز الجامعً أق

 . 2013 جانفً 30-29تمنراست،  

http://www.ulum.nl/d175.html
http://www.ulum.nl/d175.html
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 بالنسبة لمممكيات المبنية بمعنى الكممة، غير أنو بالنسبة لمممكيات المبنية ذات االستعماؿ السكني المممككة مف %3كيحسب الرسـ بتطبيؽ معدؿ قدره 
كما أف األراضي التي . %10طرؼ أفراد طبيعييف كغير مشغكلة سكاء بصفة شخصية أك عائمية أك عف طريؽ الكراء، فيي تخضع لمعدؿ مضاعؼ قدره 

 :تشكؿ ممحقات لمممكيات المبنية تخضع ىي األخرل ليذا الرسـ بمعدؿ
 2 ـ500 عندما تقؿ مساحتيا أك تساكم 5%. 

 2 ـ1000 ـ كتقؿ أك تساكم 500 عندما تفكؽ مساحتيا 7%. 
 2 ـ1000 عندما تفكؽ مساحتيا 10%. 

 كما تخضع ليذا الرسـ أيضا الممكيات غير المبنية، حيث ينتج األساس الضريبي مف حاصؿ القيمة اإليجارية الجبائية لمممكيات غير المبنية 
 .المعبر عنيا بالمتر المربع أك باليكتار الكاحد حسب الحالة تبعا لممساحة الخاضعة لمضريبة
، أما بالنسبة لؤلراضي العمرانية فإف المعدؿ يطبؽ عمى النحك %5كيحسب الرسـ بالنسبة لمممكيات غير المبنية المتكاجدة في المناطؽ غير العمرانية بمعدؿ 

 : التالي
 2 ـ500 عندما تقؿ مساحتيا أك تساكم 5%. 

 2 ـ1000 ـ كتقؿ أك تساكم 500 عندما تفكؽ مساحتيا 7%. 
 2 ـ1000 عندما تفكؽ مساحتيا 10%. 

 . بالنسبة لؤلراضي الفبلحية%3باإلضافة إلى . 
كما أنو بالنسبة لؤلراضي الكاقعة في المناطؽ العمرانية أك الكاجب تعميرىا كالتي تنشأ عمييا بنايات خبلؿ مدة خمسة سنكات، فإف الحقكؽ المستحقة بصدد 

 2002.9 ابتداءا مف أكؿ جانفي %100الرسـ العقارم ترتفع بنسبة 
 مف قانكف الضرائب المباشرة كالرسـك المماثمة كىك خاص برفع القمامات المنزلية باسـ المالؾ أك 263تستفيد منو البمديات حسب المادة : رسم التطيير- ب

 : المنتفع كما يمي
 . دج عمى كؿ محؿ ذك استعماؿ سكني1000 إلى 500ما بيف - 
 . دج عمى كؿ محؿ ذك استعماؿ ميني أك تجارم أك حرفي أك ما شابو10000 ك1000ما بيف - 
 . دج عمى كؿ أرض مييئة لمتخييـ كالمقطكرات20000 ك 5000ما بيف - 
 دج عمى كؿ محؿ ذك استعماؿ صناعي أك تجارم أك حرفي أك ما شابو  ينتج كميات مف النفايات تفكؽ األصناؼ 100000 ك 10000ما بيف - 

10.ةالكصي السمطة رأم ستطبلع اكبعد البمدم الشعبي المجمس مداكلة عمى بناء البمدية  رئيس مف بقرار بمدية كؿ في المطبقة الرسـك تحددالمذككرة أعبله، ك
                                                       

، بعممية التصفية 2002 سنة جانفيسنكات إبتداء مف أكؿ  (3)بغض النظر عف كؿ حكـ مخالؼ، تكمؼ المجالس الشعبية البمدية في أجؿ أقصاه ثبلث ك
. 11كالتحصيؿ كالمنازعات المتعمقة برسـ رفع القمامات المنزلية

 263 مف مبمغ الرسـ المطبؽ عمى رفع القمامات المنزلية المنصكص عميو في المادة %15يتـ تعكيض البمديات التي تمارس عممية الفرز في حدكد كما 
12.ةالمعالج لمنشأة لبلسترجاع مف قانكف الضرائب المباشرة كالرسـك المماثمة بالنسبة لكؿ منزؿ يقـك بتسميـ قمامات التسميد أك القابمة  2مكرر

    
عمى عكس الرسـ العقارم كرسـ التطيير التي تعتبر ضرائب مباشرة تحصؿ لفائدة البمديات كميا ىناؾ بعض األنكاع األخرل : الضرائب غير المباشرة- ج

 :مف الضرائب غير المباشرة نكجزىا فيما يمي
 .يختمؼ حسب طبيعة العممية إما يخص البناء، التيديـ، تقسيـ األراضي المطابقة، أك شيادة التجزئة: الرسـ عمى الرخص العقارية* 
ىك ضريبة كحيدة تفرض عمى مالؾ الحيكاف عند الذبح أك استيراد المحـ مف الخارج، تعتبر مف أضعؼ مصادر الجباية المحمية، كال : الرسـ عمى الذبح* 

 .يدفع الرسـ إال عمى الجزء مف المحـ الذم يككف صالحا لبلستيبلؾ
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 بونورة شعٌب، بوشري عبد الغانً، دور الجباٌة المحلٌة فً دعم التنمٌة المحلٌة فً الجزائر، مداخلة فً إطار الملتقى الوطنً األول آفاق التنمٌة المحلٌة والمكانٌة فً الجزائر، جامعة 

 .2013 نوفمبر، 7 - 6أدرار، 
10

 قانون المالٌة من 11 و 2000 لسنة قانون المالٌة من 15 و 1997 لسنة قانون المالٌة من 28 معدلة بموجب المواد  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة2 مكرر 263المادة 

 .2002لسنة 
11

 .2002 لسنة قانون المالٌة من 12 مإسسة بموجب المادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 3 مكرر 263المادة 
12

 .2003 لسنة قانون المالٌة من 25 مإسسة بموجب المادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 4 مكرر 263ادة  الم
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 .تدخؿ فيو البمديات المصنفة محطات سياحية أك حمامات معدنية، يطبؽ عمى األشخاص غير المقيميف في البمدية: رسـ اإلقامة* 
 13.يفرض حسب طبيعة اإلعبلف كالممصقات: الرسـ الخاص باإلعبلنات كالممصقات المينية* 
 :الضرائب المحصمة لصالح البمديات، الواليات والصندوق المشترك لمجماعات المحمية- 4-1-1-2

 يقصد بيا تمؾ الضرائب التي يقسـ عائدىا عمى كؿ مف البمديات، الكاليات كالصندكؽ المشترؾ لمجماعات المحمية، كىي بعد إلغاء الدفع 
 اقتصرت عمى الرسـ عمى النشاط الميني، كالذم يستحؽ عمى اإليرادات اإلجمالية التي يحققيا المكمفكف بالضريبة الذيف لدييـ في الجزائر محبٌل 14الجزافي

مينينا دائمنا كيمارسكف نشاطنا تخضع أرباحو لمضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي، في صنؼ األرباح غير التجارية، ما عدا مداخيؿ األشخاص الطبيعييف الناتجة 
عف استغبلؿ األشخاص المعنكييف أك الشركات التي تخضع كذلؾ لمرسـ بمكجب ىذه المادة، باإلضافة إلى أم رقـ أعماؿ يحققو المكمفكف بالضريبة الذيف 

 .يمارسكف نشاطنا تخضع أرباحو لمضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي صنؼ األرباح الصناعية كالتجارية  أك الضريبة عمى أرباح الشركات
ك يقصد برقـ األعماؿ، مبمغ اإليرادات المحققة عمى جميع عمميات البيع أك الخدمات أك غيرىا التي تدخؿ في إطار النشاط المذككر أعبله، غير أنو 

 15.تستثنى العمميات التي تنجزىا كحدات مف نفس المؤسسة فيما بينيا مف مجاؿ تطبيؽ الرسـ المذككر في ىذه المادة
       :16 يحدد معدؿ الرسـ عمى النشاط الميني كما يمي 222 المادة كحسب 

الرسم على النشاط 
 المهني

 الحصة العائدة
 للوالية

 الحصة العائدة
 للبلدية

 الصندوق المشترك
 للجماعات المحلية

 المجموع

 % 2 % 0,11 % 1,30 % 0,59 المعذل العام 

 
كتضـ تمؾ الضرائب التي يقسـ عائدىا عمى الجماعات المحمية كميزانية : الضرائب المحصمة جزئيا لصالح الدولة والجماعات المحمية- 4-1-1-3

 :الدكلة كبعض الصناديؽ األخرل، كتضـ
أكخارجيا، ككذا  بالجزائر المكجكدة مبلكيـأل بالنسبة بالجزائر، الجبائي مقرىـ يكجد الذيف الطبيعيكف األشخاص  لضريبة ليذه ايخضع: الضريبة عمى األمالك- أ
17.سنة كؿ مف جانفي أكؿ في لمضريبة الخضكع شركط بالجزائر، كتقدر المكجكدة ألمبلكيـ بالنسبة بالجزائر جبائي مقر ليـ ليس الذيف الطبيعيكف األشخاص 

                                                                                                             
                          :يمي  كما االمبلؾ عمى الضريبة تكزيع يحدد ك
              .الدكلة ميزانية لى إ60% - 
          .البمديات ميزانية لى إ20% - 
18."لمسكف الكطني الصندكؽ " بعنكاف 302  - 050 رقـ الخاص التخصيص حساب لى إ 20% - 

                                        
تؤسس ضريبة جزافية كحيدة تحؿ محؿ النظاـ  مكرر مف قانكف الضرائب المباشرة كالرسـك المماثمة  282 حسب المادة :الضريبة الجزافية الوحيدة- ب

 .عمى الدخؿ اإلجمالي كالرسـ عمى القيمة المضافة ككذا الرسـ عمى النشاط المينيالضريبة الجزافي لمضريبة عمى الدخؿ كتعكض 
 ثبلثة مبلييف الضريبة األشخاص الطبيعيكف الذيف تتمثؿ تجارتيـ الرئيسية في بيع البضائع عندما ال يتجاكز رقـ أعماليـ السنكمىذه خضع لنظاـ كم

عندما اليتجاكز  (تأدية الخدمات التابعة لفئة األرباح الصناعية كالتجارية)األشخاص الطبيعيكف الذيف يمارسكف األنشطة األخرل ككذا ( دج3.000.000)دينار
 19(. دج3.000.000) ثبلثة مبلييف ديناررقـ أعماليـ السنكم

: كيكزع ناتج الضريبة الكحيدة الجزافية كمايمي 
 %48.50ميزانية الدكلة  - 
% 1غرؼ التجارة كالصناعة- 
 0,02 %الغرفة الكطنيةلمصناعةالتقميديةكالحرؼ - 
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الالمركزٌة الجبائٌة :  بابا عبد القادر، مكً عمارٌة، دور الجباٌة المحلٌة فً فً تموٌل مٌزانٌة الجماعات المحلٌة، دراسة حالة بلدٌة مستغانم، مداخلة فً إطار الملتقى الدولً األول 

 .2013 جوان 11-10ودورها فً تموٌل الجماعات المحلٌة، واقع واستشراف، جامعة سعد دحلب، البلٌدة 
14

 .2006 من قانون المالٌة لسنة 13 ملغى بموجب المادة 
15

 .1998 من قانون المالٌة لسنة 15 و 1995 من قانون المالٌة لسنة 17 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة معدلة  بموجب المادتٌن 217المادة 
16

 . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة222المادة 
17

 . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة274المادة 
18

 . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة282المادة 
19

 . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة1 مكرر 282 المادة 
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  0,48 % غرفالصناعةالتقميديةكالميف- 
  %40البمديات - 
  %5الكالية - 
 20 %.5الصندكؽ المشترؾ لمجماعات المحمية - 
 يعتبر الرسـ عمى القيمة المضافة ضريبة عامة عمى االستيبلؾ تخص العمميات ذات الطابع الصناعي كالتجارم كالحرفي :الرسم عمى القيمة المضافة- ج

 21.كالحر، كيقصى مف مجاؿ تطبيؽ ىذا الرسـ العمميات ذات الطابع الفبلحي أك الخدمات العامة غير التجارية
 :أما فيما يتعمؽ بمعدالت ىذا الرسـ فيك محدد حاليا بػ

 .يطبؽ عمى المنتجات كالخدمات التي تمثؿ فائدة خاصة حسب المخطط الكطني االقتصادم االجتماعي كالثقافي (معدؿ مخفض  ) 7%- 
 . 22يطبؽ عمى باقي العمميات الخدمات كالمنتجات (معدؿ عادم  ) % 17- 

 :كتكزع عكائد ىذه الضريبة كما يمي
 . مف إجمالي الحصيمة لصالح البمديات% 5- 
 . لصالح الصندكؽ المشترؾ% 10- 
 23. لصالح ميزانية الدكلة% 85- 
 يخضع ليا كؿ مف يممؾ سيارة سكاء كاف شخصا طبيعيا أك معنكيا، كيتغير فرض الرسـك حسب نكعية السيارة كسنة :الدمغة الجبائية عمى السيارات- د

 24.%80 كالصندكؽ المشترؾ لمجماعات المحمية بنسبة % 20بدء استعماليا، كيعكد ناتج ىذه الضريبة إلى الدكلة بنسبة 
25.  لصالح الجماعات المحمية%3تخضع لو كؿ المؤسسات التي تشغؿ المناجـ المعدنية، كيرجع ما نسبتو : الرسم عمى أرباح المناجم- ه

 

 : كىي عكائد األمبلؾ الخاصة بالجماعات المحمية كتتمثؿ فيما يمي: اإليرادات العقارية- 4-1-2
 .تأجير العقارات- 
 .حقكؽ شبكة الطرؽ كالمساحات كالمقاىي كاألكشاؾ- 
 .حقكؽ البيع في األسكاؽ- 
 :ك تتمثؿ في: اإليرادات المالية- 4-1-3
 .فكائد رؤكس األمكاؿ في البنكؾ- 
 .فكائد الديكف- 
 26.نكاتج المصالح الصناعية كالتجارية التابعة لمجماعات المحمية- 
 :الموارد المالية المحمية الخارجية وغير الجبائية- 4-2

 :قد تمجأ اإلدارات المحمية إلى مكارد أخرل خارجية تساعدىا عمى تجاكز مشكمة قمة مكاردىا الذاتية، كتتجمى أىـ ىذه المكارد في ما يمي
كىي األمكاؿ التي تحصؿ عمييا اإلدارة المحمية عف طريؽ المجكء إلى البنكؾ أك المؤسسات المالية المتخصصة مقابؿ تعيد البمدية : القروض- 4-2-1

برد قيمة القرض كفؽ الشركط المحددة في عقد القرض، عمى أف تستخدـ ىذه القركض في تنمية المشاريع االستثمارية المحمية، التي تعجز الميزانية العادية 
 27.عف تغطية نفقاتيا
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 . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة5 مكرر 282 المادة 
21

: ، متوفر على الموقع7 المدٌرٌة العامة للضرائب، الدلٌل التطبٌقً للرسم على القٌمة المضافة، ص 

http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/guides_ar/Guide%20TVA%20ar%202015.pdf 
22

 .17 المرجع نفسه، ص 
23

الالمركزٌة الجبائٌة ودورها فً تموٌل الجماعات المحلٌة، :  بن عبد العزٌز فطٌمة، قاسً فاطمة الزهراء، عناصر المالٌة المحلٌة والرقابة علٌها، مداخلة فً إطار الملتقى الدولً األول

 .2013 جوان 11-10واقع واستشراف، جامعة سعد دحلب، البلٌدة 
24

 . بابا عبد القادر، مكً عمارٌة، مرجع سبق ذكره
25

 . المرجع نفسه، 
26

 . المرجع نفسه 
27

 بودالل علً، عبد الكرٌم مسعودي، آلٌات تنمٌة الموارد المالٌة للجماعات المحلٌة لتحقٌق التنمٌة المحلٌة بالجزائر، مداخلة فً إطار الملتقى العلمً الدولً الثانً حول آلٌات تطوٌر أداء 

 .2014 أكتوبر 21-20، 2البلٌدة-جامعة علً لونٌسً- دراسة تجارب بعض الدول-اإلدارة المحلٌة ودروها فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة المستدامة
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تمنح الدكلة إعانات لمبمدية قصد إنجاز برامج أك مشاريع اقتصادية كاجتماعية كمدرسية مختمفة ، مف خبلؿ مختمؼ برامج : إعانات الدولة- 4-2-2
المخطط البمدم لمتنمية كبرامج صندكؽ الجنكب كبرنامج دعـ اإلنعاش االقتصادم كالصندكؽ الكطني لمضبط كالتنمية الفبلحية، : كمخططات التنمية مثؿ

 28.إلخ، مع مراعاة عدـ كفاية مداخيؿ الجماعات المحمية...كصندكؽ الككارث الطبيعية
 :إشكالية تمويل التنمية المحمية في ظل تناقص الموارد المالية، التيرب الضريبي والفساد اإلداري- 5
إف تنمية المكارد المالية لمجماعات المحمية يقتضي كضع اآلليات كاختيار األساليب الضركرية  لمتعامؿ مع عدة مشاكؿ تطرحيا الظركؼ الراىنة،  

كالتي تعمؿ عمى الحد مف قدرة المحميات عمى تكفير ما ىك ضركرم مف أمكاؿ لمقياـ بدكرىا بكفاءة كفعالية، كفيما يمي عرض ألىـ ىذه اإلشكاليات كبعض 
 : الحمكؿ المقترحة لتجاكزىا

شكالية تناقص الموارد المالية- 5-1  :تمويل التنمية المحمية وا 
 تكاجو الكحدات المحمية في تحقيؽ برامج التنمية المحمية عمى مستكل كحداتيا مشكمة التمكيؿ كضعؼ المكارد المالية المحمية المخصصة 

ألغراض التنمية كبذلؾ يصعب عمى ىذه الكحدات تنفيذ كافة أك بعض البرامج التنمكية الضركرية لسكاف الكحدات المحمية، كقد تنتج مثؿ ىذه المشاكؿ 
أساسا بسبب انعداـ االستقبلؿ الفعمي كالحقيقي لمكحدات المحمية في الحصكؿ عمى المكارد المالية، حيث تتقيد حريتيا برقابة السمطة المركزية في فرض 
الضرائب كالرسـك المحمية كعمى االقتراض، كما تتقيد كذلؾ حريتيا بالرقابة عمى ميزانيتيا كعمى أكجو الصرؼ الخاصة بإيراداتيا المختمفة، غير أف عدـ 

نما يعكد كذلؾ إلى صغر حجـ الكحدات المحمية التي ال يمكنيا  كفاية المكارد المالية المحمية ال يعكد فقط إلى القيكد التي تمارسيا السمطة المركزية كا 
الحصكؿ عمى المكارد الذاتية الكافية كذلؾ لكجكد عبلقة قكية بيف مساحة الكحدة المحمية ككثافتيا السكانية كدرجة تقدميا الحضارم مف جية كمكاردىا 

 29.المالية مف جية أخرل
كما أف المسؤكلية المككمة لمجماعات المحمية في تسيير كسائميا المادية مف أجؿ تحقيؽ الصبلحيات المخكلة ليا في ميداف التنمية المحمية لـ تكف عند 

 :المستكل المطمكب نتيجة لعدة عكامؿ ساىمت في زيادة حجـ العجز المالي لعؿ أىميا
إيجار الممتمكات بمبالغ رمزية أك شبو رمزية كثابتة عمى فترات طكيمة دكف مراجعة سعر اإليجار لممتمكات البمدية أك الكالية كالمحبلت كاألسكاؽ - 

 .كالسكنات
 .انعداـ تخطيط اإليرادات كالبحث عف مصادر جديدة لئليرادات كبناء المحبلت كسكنات لمبمدية كالتي تعكد ليا بمبالغ لئليجار- 
 .تصفية المؤسسات العمكمية كخكصصتيا كاف سببا في عجز البمديات كالكاليات نتيجة اعتمادىا عمى مداخيؿ الضرائب ليذه المؤسسات- 
 .غرب الذم عزؿ عددا مف البمديات كالكاليات-مف بيف األسباب كذلؾ ىك الطريؽ السيار شرؽ- 
 .انعداـ االقتصاد في انفاؽ الماؿ العاـ كانتشار التبذير بشتى أنكاعو كتضخيـ مبالغ فكاتير الشراء-
 30.نقص الكفاءات في التسيير كتجاىؿ لمعنى المسؤكلية كأبعادىا- 

 إف تكرر األسباب سالفة الذكر سيجعؿ مف الكحدات المحمية بعيدة كؿ البعد عف تحقيؽ مستكل التنمية المطمكب، كما أف األمر سيطرح المزيد 
 :مف العراقيؿ في كجييا كالتي نذكر منيا

 .تدىكر الحالة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لمجماعات المحمية- 
 .نقص تدريجي في مستكل الخدمات كالمرافؽ العامة- 
 .زيادة معدالت النزكح السكني كاالكتظاظ داخؿ البمديات كالكاليات الغنية كخمؽ حالة مف عدـ التكازف لمتكزيع السكاني- 
 .ارتفاع مستكيات العزلة- 
 .ظيكر أزمات كمشاكؿ اجتماعية كاألمية كالبطالة مثبل- 
 .تراجع مستكيات االستثمار كاالستيبلؾ- 
 31.انخفاض مستكل الدخؿ المحمي- 

                                                           
28

 . المرجع نفسه
29

 ضٌف أحمد، شتوح محمد، تموٌل التنمٌة األسس والمنطلقات، مداخلة فً إطار الملتقى الوطنً األول بعنوان أثر التهرب الضرٌبً على التنمٌة المحلٌة فً الجزائر ، جامعة تمنراست، 

 .2012 جوان 13-14
30

 01 بن كاملة عبد العزٌز، إشكالٌة ترقٌة مصادر تموٌل الجماعات المحلٌة، مجلة اإلدارة والتنمٌة للبحوث والدراسات، مخبر تسٌٌر الجماعات المحلٌة ودورها فً تحقٌق التنمٌة، العدد 

 .، جامعة البلٌدة2001جانفً 
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 : كلمكاجية تناقص المكارد المالية لمجماعات المحمية الناتج عف األسباب سالفة الذكر، يقترح العديد مف الباحثيف رصد البدائؿ كاآلليات التالية
تدعيـ االستقبللية المالية لمجماعات المحمية في كؿ ما يتعمؽ بالجكانب المالية كالبشرية كتطكير اإلدارة المالية الخاصة بالجماعات المحمية كالتقميؿ مف - 

 .االعتماد عمى اإلعانات المركزية كاالعتماد أكثر عمى المكارد الذاتية المحمية
ترشيد االنفاؽ العاـ لمجماعات المحمية كمحاربة ىدر الماؿ العاـ كذلؾ بتعزيز آليات الرقابة كالمحاسبة كالمساءلة، حتى يتسـ االنفاؽ العاـ بالدقة - 

 .كالمكضكعية كيساىـ بفعالية في تحقيؽ خطط التنمية المحمية
تفعيؿ آليات المشاركة الشعبية مف خبلؿ تشجيع مشركعات إنتاجية كخدمية بالمحميات يساىـ فييا المكاطنكف مع الكحدات المحمية، كإنشاء المرافؽ العامة - 

 .عمى أف تدار ىذه المشركعات بأسمكب اقتصادم
إشراؾ القطاع الخاص في تقديـ بعض الخدمات كتمكيؿ المشركعات المحمية عف طريؽ تقرير مزايا محفزة كذلؾ لتخفيؼ العبء عمى كاىؿ الجماعات - 

 32.المحمية
عداد الدراسات الضركرية لممشركعات المحمية-   .تطكير القدرات الفنية كاالقتصادية كا 
 .التخمص مف المخزكنات الراكدة أك إفادة كحدات محمية أخرل بيا- 
 33.تييئة المناخ المناسب لبلستثمار- 
 .إقامة مؤسسات اقتصادية كتكزيعيا عبر مختمؼ المناطؽ بما ال يسمح بتمركزىا في منطقة كاحدة األمر الذم ينعكس عمى التكزيع السكاني- 
 .إقامة أسكاؽ أسبكعية أك مراكز لمترفيو كالحدائؽ كالمبلعب في البمديات ضعيفة الدخؿ حتى يتسنى جمع مبالغ إيجار تمؾ المساحات- 
 .مراجعة أسعار اإليجار سنكيا أك كؿ ثبلث سنكات أك تطبيؽ األسعار السكقية- 
 .دراسة كاستغبلؿ مكارد كطاقات كؿ منطقة إقميمية- 
 .مساىمة الجماعات المحمية في رأس الماؿ لممؤسسات االقتصادية حتى يسمح بتحصيؿ حصة مف األرباح السنكية- 
 34.غرب بالقرب مف البمديات النائية لمساعدتيا في تعزيز مداخيميا-إقامة محطات متعددة الخدمات عمى مستكل الطريؽ السيار شرؽ- 
شكالية التيرب الضريبي- 5-2  : تمويل التنمية المحمية وا 

   يعتبر التيرب الضريبي أحد أىـ مسببات العجز المالي في ميزانية الكحدات المحمية، كيقصد بو أف يسعى المكمؼ بالضريبة إلى التخمص مف دفع ما 
عميو مف ضريبة كميا أك جزئيا إلى الخزينة العمكمية، كيككف ذلؾ عف طريؽ اتباع أحد األسمكبيف أك المزج بينيما، أكليما يككف دكف مخالفة التشريعات 

الجبائية مف خبلؿ استفادة المكمؼ مف الفراغات القانكنية المكجدة بيا، ىذه الفراغات كالنقائص ترجع إلى ضعؼ التشريع كعدـ إحكاـ صياغتو، كال يمكف 
أـ األسمكب . تسميط أم عقكبة عمى المكمؼ فبل يبقى أماـ المشرع إال محاكلة سد ثغرات القانكف الجبائي، كيسمى ىذا األسمكب بالتيرب الضريبي المشركع

الثاني كعمى خبلؼ األكؿ فإف المكمؼ في ىذه الحالة يمجأ إلى استعماؿ طرؽ ككسائؿ االحتياؿ كالغش قصد التيرب مف دفع الضريبة، كبالتالي ىناؾ 
خفائو لنشاطو التجارم كاالمتناع عف تقديـ أم تصريح  انتياؾ ألحكاـ التشريعات الجبائية، كمف أمثمة ذلؾ عدـ االلتزاـ بدفع الضريبة أصبل بكتـ المكمؼ كا 

 35.بأرباحو أك رقـ أعمالو، كىك بطبيعة الحاؿ تيرب ضريبي غير شرعي 
 كعند البحث في مشكمة التيرب الضريبي كما ينتج عنيا مف آثار سمبية نجد أف ىناؾ العديد مف األسباب التي أدت إلى ظيكرىا، نذكر أىميا 

 :فيما لي
 .المغاالة في معدالت الضرائب أحيانا مما يؤدم إلى اشتداد كطأتيا عمى المكمفيف مما يدفع الكثير منيـ إلى التيرب مف أداء الضريبة- 
الفساد اإلدارم كالمحسكبية، حيث أف الكثير مف المكمفيف يشعركف أف نفقات الدكلة تذىب في غير األغراض المخصصة ليا، كيصاحب ذلؾ أيضا - 

اإلسراؼ كالتبذير، كأف كثيرا مف المكظفيف يسيؤكف استخداـ ىذه النفقات لمصالحيـ الشخصية، كىذا يكلد شعكرا لدل المكمفيف بأف التزاميـ بالضريبة لف 
 .يككف لمصالح العاـ
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العقكبات المفركضة عمى جرائـ التيرب الضريبي قد تككف سببا في ىذا التيرب عندما تككف ىذه النصكص العقابية مرنة كغير رادعة، فيتيرب المكمفكف - 
 .بالضريبة مع تحمميـ ىذه العقكبات التي تقؿ التزاماتيا عف عبء دفع الضريبة

سكء تكزيع العبء الضريبي بيف مختمؼ القطاعات االقتصادية، حيث أف تفاكت معدالت الضريبة بيف قطاع كآخر كازدكاجيتيا في بعض األحياف، يشعر - 
 .المكمفيف بالظمـ فيمجؤكف إلى كسائؿ التيرب

ضعؼ كفاءة اإلدارة الضريبية، كيتمثؿ ذلؾ في عدـ قدرة أجيزة التدقيؽ كالرقابة كاإلدارة الضريبية عمى ضبط عمميات التيرب الضريبي كمنعو، لعدة - 
 .   36أسباب أىميا قمة عدد المكظفيف الذيف لدييـ الدراية كالكفاءة العممية كالفنية الضركرية لمكشؼ عف ىذه الظاىرة

انعداـ الفعالية في تطبيؽ التشريعات الجبائية، كالذم يرجع إلى غياب التنسيؽ بيف الجماعات المحمية كاإلدارة الجبائية فيما يتعمؽ بمراقبة األنشطة غير - 
 .الرسمية كاتساع رقعة االقتصاد المكازم

 37.زيادة االنحراؼ بيف األكعية الجبائية التي تشكؿ األساس الخاضع لمضريبة كالنشاط الحقيؽ لؤلفراد- 
كمما ال شؾ في أف لمتيرب الضريبي آثار سمبية تمس مباشرة قدرة الجماعات المحمية عمى تحقيؽ التنمية، ذلؾ ككنو يؤدم إلى اإلضرار بالخزينة العمكمية 
حيث يؤدم إلى انخفاض الحصيمة الجبائية كمف ثـ الحد مف قدرة الجماعات المحمية عمى القياـ بكظائفيا التنمكية عمى أكمؿ كجو نتيجة انخفاض االنفاؽ 
العمكمي، كما يؤدم التيرب الضريبي إلى المساس بمبدأ العدالة الجبائية نظرا ألف البعض يدفع الضرائب بينما يتيرب منيا آخركف، كيعمؿ كذلؾ عمى 

جذب عناصر االنتاج إلى األنشطة التي يكثر فييا التيرب حتى كلك كانت ىذه األنشطة ذات انتاجية ضعيفة، كبالتالي فإف نمكىا يؤدم إلى بقاء كاستمرار 
المشركعات األقؿ كفاءة، كما أف عدـ تحصيؿ الضرائب في آجاليا المحددة ال يسمح بتمكيؿ النفقات المبرمجة كالمحددة ليا، كبالتالي يؤدم التيرب إلى 

كىذا ما ينعكس عمى مكارد التنمية المحمية بحيث تقؿ في مقابؿ المتطمبات البلمتناىية . اإلضرار بإنتاجية االقتصاد الكطني كضعؼ قكتو كاتساع دائرة الفقر
 38.مف المجتمع المحمي

 كحسب المختصيف في مجاؿ الضرائب فإف مكافحة الضرائب تككف إما بكسائؿ كقائية تسبؽ الكقكع في التيرب بالحيمكلة دكف أسبابو، كالتقميؿ منو 
 :قدر اإلمكاف أك بكسائؿ عبلجية، كيككف ذلؾ مف خبلؿ

إذا كاف ضعؼ المستكل األخبلقي لؤلفراد اتجاه االلتزاـ الضريبي ىك أحد أسباب التيرب فينبغي أف تتـ معالجة ذلؾ عف طريؽ : تنمية الكعي األخبلقي- 
تنمية الكعي كاإلحساس لدل األفراد بأف دفع الضرائب ىك التزاـ أخبلقي قبؿ أف يككف التزاما قانكنيا ألف في مضمكنو التعبير الحقيقي عف التضامف 

 .االجتماعي
حيث أنو مف العكامؿ التي تشجع عمى عممية التيرب الضريبي ىك عدـ كجكد عقكبات : ضركرة تكفر الجزاءات الضريبية المناسبة لمتيرب الضريبي- 

 .كافية، لذلؾ ينبغي تقرير عقكبات تككف رادعة لمرتكبي ىذه الجريمة
ينبغي صياغة القكانيف الضريبية عمى نحك سميـ بطريقة محكمة بحيث ال تترؾ ثغرات قانكنية تفتح الباب أماـ التيرب الضريبي، كيجب تدريب العناصر - 

البشرية تدريبا كافيا لمعمؿ في المجاؿ الضريبي عمى نحك يكفؿ ليا الكقكؼ عمى أحدث األساليب كالكسائؿ الفنية المستخدمة في الحقؿ الضريبي، كذلؾ 
ينبغي تمكيف مكظفي مصمحة الضرائب عمى اإلطبلع عمى كؿ ما يرغبكف في اإلطبلع عميو مف كثائؽ التي تساعد عمى ضبط الضريبة عمى الكجو 

 .الصحيح
ينبغي أف تحرص الحككمة عمى تطبيؽ النظاـ الضريبي عمى نحك بحيث ال يككف شديد الكطأة عمى بعض الطبقات كسيبل كميسكرا عمى طبقات أخرل، - 

 .كذلؾ يجب ضماف االستقرار السياسي كالعمؿ عمى عدـ كثرة التعديبلت الضريبية كذلؾ حتى يتحقؽ االستقرار في النظاـ الضريبي ككذلؾ لمعامميف فيو
ينبغي أف تعمؿ الحككمة جاىدة عمى تكجيو الحصيمة الضريبية عمى األكجو المفيدة لممجتمع، كيجب أف يشعر أفراد المجتمع بأف قياميـ بدفع الضريبة لو - 

 39.فكائده المحسكسة
شكالية الفساد في المجالس المحمية المنتخبة- 5-3  : تمويل التنمية المحمية وا 
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 كانت الجماعات المحمية المنتخبة بالجزائر كالزالت تمثؿ ركنا ميما مف أركاف اإلدارة المحمية كالتنمية في الجزائر، فقد أشرفت الييئات المحمية في 
 مميار دينار جزائرم، كما تـ إشراكيا بقكة في عدة برامج مكافحة 6000 برنامجا بمديا كغير مركزم بقيمة 150000 عمى 2009 ك 1999الفترة ما بيف 

 محبل تجاريا مكجيا لتشغيؿ الشباب العاطؿ عف 103000 أسرة، كبرنامج مكافحة البطالة مف خبلؿ إنجاز 145000السكف اليش الذم استفادة منو 
، كارتفع في 2008 بمدية في سنة 500 بمدية تعاني عجزا ماليا، إال أف ىذا العدد تقمص إلى 1200 كانت ىناؾ حكالي 2000العمؿ، كرغـ أنو في سنة 

، كىك ما 2010 مميا دينار في سنة 15 بمدية بفضؿ ضخ الصندكؽ المشترؾ لضماف البمديات 12 ثـ تقمص إلى حده األدنى 1207 إلى 2009سنة 
يعكس الجيكد المبذكلة لتحسيف كضعية ميزانيات الجماعات المحمية، إضافة إلى مسح الخزينة العمكمية لمديكف المترتبة عمى البمديات كالمساىمة اليامة 

لميزانية الدكلة في ميزانية البمديات عبر البرامج البمدية لمتنمية، كؿ ىذا يعكس األىمية التي تحظى بيا الجماعات المحمية خاصة في الجانب المالي، كبفعؿ 
الدكر المحكرم الذم تمعبو الييئات المحمية في عممية التنمية فقد أصبح المنتخبكف المحميكف الذيف يمثمكف جزءا ميما مف سيركرة التنمية عرضة لمقياـ 

 .40بمختمؼ مظاىر الفساد كممارساتو
 كيعرؼ الفساد عمى أنو ذلؾ السمكؾ الذم يسمكو صاحب الخدمة العامة أك الخاصة كالذم يفضي إلى إحداث ضرر في البناء االقتصادم لمبمد 

مف خبلؿ ىدر المكارد االقتصادية، أك زيادة األعباء عمى المكازنة العامة، أك خفض كفاءة األداء االقتصادم أك سكء تكزيع المكارد بقصد تحقيؽ منافع 
 41.شخصية، مادية أك غير مادية، عينية كانت أك نقدية عمى حساب المصمحة العامة

العديد مف المتابعات يكاجيكف رؤساء البمديات   كمما يدؿ عمى انتشار الفساد بشكؿ كبير في الجماعات المحمية بالجزائر أف العشرات مف 
براـ صفقات مخالفة لمتشريع، تسببت  في عرقمة المشاريع التنمكية المحمية، التي تكقؼ العديد منيا بسبب الصراعات  كمياالقضائية بتيـ الفساد كالتزكيركا 

، إلى 2009 فيفرم 14حسب مقاؿ نشرتو جريدة النيار يـك كتشير اإلحصائيات البمديات، الداخمية بيف المنتخبيف كاإلنسدادات، التي ال تزاؿ تعرفيا بعض 
براـ 22 رئيس بمدية عبر 65أف ما اليقؿ عف   كالية مف الكطف، يكاجيكف متاعب قضائية بتيـ الفساد مف سكء تسيير، التزكير، تبديد أمكاؿ عمكمية كا 

ال تزاؿ ، كما  كتتمركز أغمب البمديات التي يكاجو رؤساؤىا تيما بالفساد في الكاليات الداخمية، إلى جانب بعض الكاليات الكبرل،صفقات مخالفة لمتشريع
العديد مف البمديات عمى مستكل الكطف، تعاني مف انسدادات سكاء تعمؽ األمر بعدـ الفصؿ في تحديد الرئيس مف بيف المنتخبيف منذ اإلنتخابات التشريعية 

، أك بسبب الصراعات إلختبلؼ إنتماءاتيـ، كىك ماجعؿ اإلنسداد السياسي يتحكؿ بيذه البمديات إلى انسداد تنمكم، عطؿ سير المشاريع 2007سنة 
 42.التنمكية بيا

تقارير أكلية عكؼ عمى إعدادىا مجمس سمطاني تمت اإلشارة إلى أف ىناؾ . لمصحفي ـ2010 أفريؿ 24اليف بتاريخ -كفي تقرير آخر نشر في الببلد أكف
 كنقمت بعض المصادر أف ، بمدية مكجكدة عمى المستكل الكطني معنية بالفساد المالي1541مف جممة  الجزائر إلى أف حكالي ثمث بمدياتانتيت المحاسبة 

كشؼ اؿكذلؾ مف خبلؿ ، قضاة مجمس المحاسبة كقفكا عمى العديد مف تجاكزات المنتخبيف في مجاؿ صرؼ الماؿ العاـ كباألخص تسيير الصفقات العمكمية
عف نقائص كثغرات كبيرة يعاني منيا القانكف الحالي المسير لمصفقات العمكمية، كالتي أدت في النياية إلى تعامؿ الجماعات المحمية مع مشاريع كىمية 

كحسب المعطيات نفسيا التي نقمتيا بعض الكسائؿ اإلعبلمية عف قضاة في مجمس المحاسبة، ،  شخصيةضألغراة فضبل عف استعماؿ مكارد البمدياتالمادم
 بمدية، كتشمؿ التجاكزات التي ارتكبيا المنتخبكف المحميكف في ىذه البمديات بحسب تقرير مجمس 500فإف عممية التحقيؽ استيدفت بصفة مباشرة حكالي 

 ،المحاسبة، التكرط في عممية تزكير كاستعماؿ المزكر في المحررات رسمية فضبل عف خركقات أخرل كثيرة تصب كميا في خانة اإلخبلؿ بالعيدة االنتخابية
، بسبب سرقة تمؾ الفترةكما يتزامف التحقيؽ مع المنتخبيف المحمييف كباألخص عمى مستكل البمديات مع االرتفاع المذىؿ لممحكـك عمييـ بالسجف خبلؿ 

 43.الماؿ العاـ كالفساد
 أما عف أسباب الفساد في الجماعات المحمية فباإلضافة إلى البيئة االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية بالجزائر التي تشجع عمى تكرط المسؤكؿ 

 :كالمكاطف معا في ممارسات الفساد، ىناؾ بعض العكامؿ األخرل التي تشجع المنتخبيف المحمييف خصكصا عمى القياـ بسمككيات فاسدة أىميا
 . المككمة لممنتخبيف المحمييفتضخامة كتعدد كتعقد االختصاصا- 
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 بالل خروفً، الفساد فً المجالس المنتخبة كعقبة فً وجه التنمٌة المحلٌة بالجزائر، مداخلة فً إطار الملتقى الوطنً األول بعنوان أثر التهرب الضرٌبً على التنمٌة المحلٌة فً الجزائر 

 .2012 جوان 14-13، جامعة تمنراست، 
41

 ماضً بلقاسم، خدادمٌة أمال، الفساد المالً واإلداري فً الجزائر األسباب واآلثار، مداخلة فً إطار الملتقى الوطنً حوكمة الشركات كآلٌة للحد من الفساد المالً واإلداري، جامعة 

 .2012 ماي 07-06محمد خٌضر بسكرة، 
42

 http://www.ennaharonline.com/ar/?news=26298: ، متاح على الموقع والٌة20عشرات رإساء البلدٌات تالحقهم العدالة بتهم الفساد فً أكثر من ، محمد بوسري
43

  http://www.djazairess.com/elbilad/18424: ، متاح على الموقعثلث بلدٌات الجزائر طالها الفساد ونهب المال العام: حسب تقرٌر أولً لمجلس المحاسبةسلطانً، .  م
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إمكانية الترشح لعضكية المجالس المحمية المنتخبة لجميع المكاطنيف دكف شركط تتعمؽ بالمعرفة بقكاعد التسيير كنظمو، باإلضافة إلى نقص خبرة - 
 .المنتخبيف المحمييف، فعمى سبيؿ المثاؿ القميؿ جدا مف رؤساء البمديات يعاد انتخابيـ لممرة الثانية عمى التكالي

 .نقص الرقابة السياسية مف طرؼ األحزاب السياسية التي ينتمي إلييا المنتخبكف المحميكف- 
 .ضعؼ المستكل التعميمي لممنتخبيف المحمييف، كىك ما يؤدم إلى تكرطيـ في قضايا الفساد بفعؿ الجيؿ بالقكانيف المنظمة- 
 .ضعؼ األجكر المكجية لممنتخبيف المحمييف مع ضخامة المبالغ المالية التي يشرفكف عمييا- 
غياب الحماية القانكنية، فالمنتخبكف المحميكف عادة ما يطالبكف بحصانة قانكنية كتمؾ التي يتمتع بيا نكاب البرلماف تحمييـ كتمكنيـ مف مكاجية شبكات - 

 44.اإلجراـ المنظـ، كقد طالب منتدل أميار الجزائر بنظاـ أساسي لممنتخب المحمي يحدد حقكؽ ككاجبات ىذه الفئة
 كالنتشار مظاىر الفساد أثر كبير كمباشر في تعطيؿ عجمة التنمية كالحد مف قدرة الجماعات المحمية عؿ تكفير ما ىك ضركرم مف مكارد لمقياـ 

 :بكاجبيا عمى أتـ كجو، كفيما يمي أىـ ىذه االنعكاسات
ضعاؼ مستكل الجكدة في البنية التحتية العامة، كذلؾ بسبب الرشاكل التي تحد مف المكارد المخصصة عمى الفساد يعمؿ-   تدني كفاءة االستثمار العاـ كا 

 .لبلستثمار كتسيء تكجيييا أك تزيد مف تكمفتيا
ثر مباشر في حجـ كنكعية مكارد االستثمار األجنبي لما تنطكم عميو ىذه االستثمارات مف إمكانات نقؿ الميارات كالتكنكلكجيا، فقد أثبتت ألمفساد - 

ىـ في تدني حجـ الضرائب كمف ثـ تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصة ا الفساد يضعؼ ىذه التدفقات االستثمارية كقد يعطميا، كبالتالي يسأفالدراسات 
 .فيما يتعمؽ بمؤشرات التعميـ كالصحة

إف تزايد ظاىرة االختبلس يؤدم إلى اتساع كتكريس رقعة االقتصاد الريعي، كيطرد النقكد إلى خارج دائرة اإلنتاج، كالحقيقة العممية تأكد أف جؿ دكؿ العالـ -
 ذلؾ ألف كؿ جيكد التنمية كاألمكاؿ التي يتـ ضخيا، إما أنيا نيبت عف طريؽ ،النامي تعاني مف مشكمة عدـ قدرتيا عمى التخمص مف االقتصاد الريعي

 . مشاريع كىميو أك أنيا غير مجديو
يرتبط الفساد بتردم حالة تكزيع الدخؿ كالثركة، مف خبلؿ استغبلؿ أصحاب النفكذ لمكاقعيـ المميزة في المجتمع كفي النظاـ السياسي، مما يتيح ليـ - 

 . مما يؤدم إلى تكسيع الفجكة بيف ىذه النخبة كبقية أفراد المجتمع،االستئثار بالجانب األكبر مف المنافع االقتصادية التي يقدميا النظاـ
يقؼ الفساد بأشكالو كحجرة عثرة تعيؽ تطكر المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التي أصبحت أداة فاعمة في تحقيؽ النمك كامتصاص البطالة، خصكصا أف - 

كؿ البراىيف تأكد قدرت المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى المساىمة الفعالة في التنمية المحمية، كبالتالي أخذت حيزا ال يستياف بو في كؿ السياسات 
 .كاالستراتجيات التنمكية في الدكؿ المعاصرة رغـ اختبلؼ تكجياتيا ك مكاردىا إمكانياتو

يؤدم الفساد إلى انييار شديد في البيئة االجتماعية كالثقافية، فعندما تتقبؿ أجياؿ المكاطنيف الفساد كأسمكب في العمؿ كطريقة لمحصكؿ عمى المزايا في - 
المجتمع يبدأ النسيج األخبلقي المجتمعي في االنييار، كيؤكد عمماء االجتماع في ىذا الصدد أف الفساد ينشر ركح اليأس بيف أبناء المجتمع، مما سيؤثر 

 .سمبا عمى ركح المبادرة كيقؿ جيد االنجاز، كعميو يصبح المجتمع يعيش في دائرة مف اليأس كاإلحباط جيبل بعد جيؿ
كمف اآلثار االجتماعية اليامة لمفساد ىك تزايد التفاكت في تكزيع الدخؿ كتكسع الفجكة بيف األغنياء كالفقراء كالشعكر بالحرماف لدل فئات عريضة مف - 

 45.المجتمع
كما تؤثر مظاىر الفساد عمى أداء المؤسسات االقتصادية التي ال تستطيع استغبلؿ مكاردىا المالية كالبشرية بشكؿ فعاؿ، بسبب استنزافيا عف طريؽ - 

الرشكة كاالختبلس، كغياب نظـ الحكافز التي تشجع االنتاجية، أك عف طريؽ التحاؽ مكظفيف غير أكفاء بطرؽ غير مشركعة بكظائؼ ال تتناسب مع 
قدراتيـ، كفي نفس االتجاه تؤدم الطرؽ غير المشركعة في الحصكؿ عمى المناصب إلى ىركب الكفاءات الحقيقية كالنزيية التي ال تستطيع العمؿ في بيئة 

 .فاسدة
إف دفع العمكالت لمحصكؿ عمى الصفقات العمكمية يعد مف أكثر أكجو الفساد المنتشرة عمى المستكل المحمي، كىك ييدد المنافسة العادلة بيف الشركات - 

 .كالمقاكالت كيكلد عدـ الكفاءة مف خبلؿ السماح لممقاكؿ األقؿ كفاءة كاألعمى قدرة عمى الرشكة أف يككف المستفيد مف العقكد المطركحة

                                                           
44
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المشكلة وسبل .الملتقى الدولً العلمً السابع حول الفساد اإلداري والمالً مداخلة فً إطار  أحمد طرطار، شوقً جباري، الحكم الراشد استراتٌجٌة مضادة للفساد اإلداري والمالً، 

 2012 ماي 16-15 سكٌكدة، 1955 أوت 20، جامعة .العالج
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كما يؤدم االختبلس إلى ىدر المكارد المالية لمدكلة كعجز المكازنة العامة كسحب مبالغ كرؤكس أمكاؿ ضخمة مف السكؽ المحمية، ألف المتكرطيف في - 
 46.ذلؾ يمجؤكف إلى تيريبيا لمخارج

  كمف أجؿ مكافحة مختمؼ مظاىر الفساد يرل البعض أنو يتكجب العمؿ عمى كضع قانكف صاـر لمعاقبة الفساد، كيقترح بعض الخبراء رفع أجكر 
صبلح الخدمة المدنية، كيعتقد البعض اآلخر بأف إم إصبلح يزيد مف القدرة التنافسية لبلقتصاد يساعد عمى تقميؿ حكافز الفساد، كأف إصبلح  المكظفيف كا 

غير أف مشكمة الفساد . اإلدارة العامة لمكظائؼ الحككمية سيككف لو دكر ميـ في الحد مف الفساد، مع إضفاء قدر أكبر مف الشفافية في التسيير العمكمي
أكبر مف أف تتـ مكاجيتيا ببعض اإلجراءات الخاصة، فمف الخطأ االفتراض بأف مجرد تغيير مستكل األجكر بدكف تغيير أم شيء آخر كاؼ لتقميؿ الفساد، 

فإذا ما تـ رفع األجكر كلكف استمر تكزيع الكظائؼ عمى أساس المحاباة كالمحسكبية، كبقي األمف الكظيفي قائما ميما كانت الظركؼ، فإف رفع مستكل 
 .األجكر لف يفعؿ شيئا لتقميؿ الفساد

إف بناء استراتيجيات لمكاجية الفساد يقتضي خمؽ بيئة تتحقؽ فييا الشفافية كالمساءلة، كما يتطمب األمر تعزيز أسس المحاسبة العمكدية كاألفقية، كتتمثؿ 
 :أىـ مرتكزات محاربة الفساد في النقاط التالية

تعزيز مفيـك الشفافية كالذم يتعمؽ بكضكح األنظمة كاإلجراءات داخؿ مؤسسات الدكلة كفي العبلقة بينيا كبيف المكاطنيف المنتفعيف مف خدماتيا، كعمنية - 
 . اإلجراءات كالغايات كاألىداؼ في عمؿ المؤسسة العامة

تكسيع قاعدة المحاسبة األفقية إلى الحد الذم ال تعكد القكة في يد سمطة كاحدة، كيصبح كؿ مف يشغؿ منصبا عاما مسؤكال عف عممو عمى نحك منفصؿ - 
في حمقة متصمة، بحيث يقـك كؿ طرؼ مف أطرافيا بدكر الحارس كالمحركس كالمراقب كالرقيب، كيعني ذلؾ كضع نظاـ جديد يقـك عمى تعدد ىيئات الرقابة 

 . كالمحاسبة التي تحكؿ دكف إساءة استعماؿ السمطة
اإلفصاح عف المعمكمات كتعزيز حؽ المكاطف في الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة عف أعماؿ اإلدارات العامة كعف اإلجراءات كآليات تقديـ الخدمة إلى - 

 .المكاطف، حتى ال تبقى ىذه المعمكمات كسيمة مف كسائؿ االستغبلؿ ليؤالء المكاطنيف
خمؽ الكعي العاـ بمكاجية الفساد كتكعية المكاطنيف بمخاطر الفساد كنتائجو المدمرة، كتمعب جمعيات المجتمع المدني ككسائؿ اإلعبلـ الحرة دكرا كبيرا - 

 .لمقياـ بيذه الميمة
تمثؿ ىيئات الرقابة اإلدارية كالمالية أك دكاكيف المحاسبة كىيئات تدقيؽ الحسابات كىيئات مكافحة الكسب غير المشركع ركائز ميمة في نظاـ محاربة - 

الفساد، لذا يجب أف تتمتع باالستقبللية كالمصداقية، كأف تعمؿ كفؽ صبلحيات كاضحة كمحددة بالقانكف، كأف تبني استراتيجيات كطنية شاممة كدائمة 
 .لمكافحة الفساد

 .كضع إجراءات شفافة كسيمة ككاضحة في مجاؿ تنفيذ الصفقات العمكمية، كعمنية فتح العركض كتقييـ ىذه األخيرة بصكرة عادلة- 
 االحتفاظ بقائمة سكداء تضـ الشركات التي ىنالؾ دليؿ كاؼ عمى انخراطيا بأفعاؿ فساد - 

 47.كمنعيا مف تقديـ مناقصات لممشاريع العمكمية لمدة معينة
 

: خاتمة
اقتصادية كاجتماعية كسياسية مبنية عمى حاجات ال متناىية يفرضيا تطكر المجتمع نظرا الرتباط التنمية المحمية مباشرة بتحقيؽ أىداؼ  

تعتبر األسباب المالية تكفير المكارد المالية الضركرية لتمكيؿ برامج التنمية يعتبر مف أعظـ التحديات التي تكاجو الجماعات المحمية، حيث باستمرار، فإف 
غير أف نقص المكارد المالية ال  في الجزائرعف القياـ بمياميا األساسية عمى أكمؿ كجو، الكحدات المحمية إلييا عجز ينسبمف أىـ األسباب الرئيسية التي 

انعداـ االستقبلؿ الفعمي يعتبر سببا في العجز المالي الذم تعانيو ىذه الكحدات بالقدر الذم يعتبر نتيجة في حد ذاتو ألسباب أخرل، سكاء تعمؽ األمر ب
كالحقيقي لمكحدات المحمية في الحصكؿ عمى المكارد المالية، أك حريتيا بالرقابة عمى ميزانيتيا كعمى أكجو الصرؼ الخاصة بإيراداتيا المختمفة، باإلضافة 
إلى عدـ كفاءة الييئات المحمية في إدارة مكاردىا، ىذا إلى جانب االنتشار الكبير لمتيرب الضريبي كمظاىر الفساد كاالختبلس كالرشكة، كؿ ىذه العكامؿ 

 .تقؼ كحائط صد في كجو كؿ برامج التنمية التي تعمؿ الحككمة عمى كضعيا
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، .المشكلة وسبل العالج.ملتقى الدولً العلمً السابع حول الفساد اإلداري والمالً ال، مداخلة فً إطار -إشارة لحالة الجزائر- ناجً بن حسٌن، تحلٌل ظاهرة الفساد وسٌاسات مكافحته

 2012 ماي 16-15 سكٌكدة، 1955 أوت 20جامعة 
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لذلؾ يجب عمى الدكلة السيما في ظؿ الظركؼ الراىنة ترشيد االنفاؽ العاـ لمجماعات المحمية، كمحاربة ىدر الماؿ العاـ بتعزيز آليات الرقابة كالمحاسبة 
كالمساءلة، كمحاربة التيرب الضريبي بكؿ أشكالو مشركعا كاف أـ ال، مف خبلؿ تدعيـ اإلدارة الجبائية بالكسائؿ الحديثة كالمكارد الضركرية البشرية منيا 

حكاـ التدابير التشريعية كسد الثغرات القانكنية كالحـز في تكييؼ كتطبيؽ الغرامات الجبائية، كما أف  مكافحة الفساد شرط أساسي لكقؼ نزيؼ كالمادية، كا 
إف مثؿ ىذه الحمكؿ ىي . األمكاؿ العمكمية كلسبلمة كفعالية األنشطة التنمكية، كما أنو شرط لترسيخ ثقافة المساكاة كالعدالة في تكفير فرص االستثمار
 .الكفيمة بتعزيز القدرات المالية لمجماعات المحمية كدفع عجمة التنمية نحك األماـ كتحقيؽ ازدىار المجتمع كبناء دكلة القانكف
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 كثذٚهٍٛ ذًٕٚهٍٛٛ إعاليٍٛٛ نهحكٕياخ B.O.Tانظكٕن اإلعاليٛح َٔظاو انـ 

ٔانجًاػاخ انًحهٛح 

جذ٘ ػثذ انحهٛى . ششٚاق سفٛك                  د. د

انجضائش                    كهٛح / جايؼح لانًح- كهٛح انؼهٕو االلرظادٚح، انرجاسٚح ٔػهٕو انرغٛٛش

انجضائش / جايؼح لانًح- انؼهٕو االلرظادٚح، انرجاسٚح ٔػهٕو انرغٛٛش

: ملخص
موازنة الدكلة أك اؽبيئات التابعة ؽبا على توفَتىا، فبا يتطلب ضركرة التفكَت - أحيانا–تتطلب التنمية االقتصادية على اؼبستويُت الوطٍت كاحمللي توافر موارد مالية ضخمة ال تقول 

البناء، التشغيل، التحميل " ُب مصادر سبويلية بديلة قادرة على توفَت تلك اؼبوارد بالقدر الكاُب كبالشركط اؼبناسبة، كُب ىذا اإلطار تأٌب الصكوؾ اإلسبلمية كنظاـ 
(B.O.T) "كأسلوبُت سبويليُت بديلُت إسبلميُت عن موازنة الدكلة كـبتلف أجهزهتا أك اؽبيئات التابعة ؽبا. 

:   الكلمات المفتاحية
التمويل، التنمية االقتصادية، الصكوؾ االسبلمية، نظاـ البوت، الدكلة، اعبماعات احمللية 

: المقدمة

     سبثل اؼبوارد اؼبالية اؼبتاحة أىم العوامل اؼبساعدة على القياـ بالتنمية االقتصادية الوطنية كاحمللية، ففي ظل نقص التمويل أك انعدامو تتأخر العملية 
 .التنموية ُب الببلد أك تتوقف كلية

     فبالنسبة للجماعات احمللية كرغم تعدد كتنوع مصادر سبويلها، إال أهنا غالبا ما تعاين من أزمات مالية خانقة تؤثر سلبا على جودة اػبدمات اليت 
تقدمها، بل حىت على قدرهتا على تغطية نفقاهتا اإلجبارية، ناىيك عن اغبديث عن مسانبتها ُب ربقيق التنمية احمللية، األمر الذم هبعلها ملزمة بضركرة 
التفكَت كالبحث عن مصادر سبويل بديلة سبكنها من مواصلة جهودىا التنموية كذبنبها العجز ُب موازناهتا، كلعل من اىم تلك اؼبصادر التمويلية اؼبصادر 

الداخلية، حيث سبثل ىذه األخَتة البديل التمويلي األفضل مقارنة دبصادر التمويل اػبارجية اليت عادة ما تنجر عنها نتائج غَت مرضية، كهبب على 
اغبكومة كـبتلف كحداهتا إذا ما رغبت ُب ذلك أف تشرؾ ـبتلف الفعاليات اإلقتصادية ُب العملية التنموية، من خبلؿ العمل على ذبميع كحشد 

. مدخراهتم كتوجيهها كبو خدمة أىداؼ التنمية

     كُب ىذا اجملاؿ تأٌب الصكوؾ كواحدة من أىم األدكات التمويلية اليت تفتح الباب على مصراعية أكما اؼبشاركة الشعبية ُب توفَت اؼبوارد اؼبالية 
. البلزمة لتنفيذ الربامج كاؼبشركعات التنموية على اؼبستويُت احمللي كالوطٍت، بل كحىت الدكٕب

أحد أىم األنظمة االتمويلية اليت تسمح للحكومات كاعبماعات " B.O.T"من جهة أخرل قبد نظاـ البناء، تشغيل، ربويل اؼبعركؼ اختصارا باؿ 
. احمللية بتمويل كإنشاء مشركعاهتا التنموية دكف ربمل أية أعباء مالية، كىذا من خبلؿ إشراؾ القطاع اػباص ُب ذلك

كيف يمكن للحكومات ومختلف الجماعات المحلية أف تعتمد على الصكوؾ ":      كيأٌب حبثنا ىذا لئلجابة عن التساؤؿ الرئيسي التإب
 ".كبدائل تمويلية إسالمية في تمويل عمليات التنمية؟" B.O.T"االسالمية ونظاـ الػ 

: كألجل ذلك قسمنا حبثنا إٔب فرعُت
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سبويل اغبكومات كاعبماعات احمللية باستخداـ الصكوؾ اإلسبلمية : الفرع األكؿ

اغبكومات كاعبماعات احمللية مشركعات سبويل ُب B.O.Tاستخداـ نظاـ الػ : الفرع الثاين

 تمويل الحكومات والجماعات المحلية باستخداـ الصكوؾ اإلسالمية :الفرع األوؿ

     الصكوؾ اإلسبلمية دبا تتمتع بو من خصائص، يبكن للحكومات كـبتلف أجهزهتا اإلعتماد عليها ُب ذبميع كحشد اؼبدخرات اليت تتطلبها العملية 
. التنموية بشقيها الوطٍت كاحمللي، كىذا ما سنراه ُب ىذا القسم من حبثنا

 :تعريف الصكوؾ اإلسالمية- 1

كثائق متساكية القيمة سبثل حصصا شائعة ُب ملكية أعياف أك : "الصكوؾ اإلسبلمية كما عرفتها ىيئة احملاسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية ىي
منافع أك خدمات أك ُب موجودات مشركع معُت أك نشاط استثمارم خاص، كذلك بعد ربصيل قيمة الصكوؾ كقفل باب اإلكتتاب كبدء استخدامها 

. 1"فيما أصدرت من أجلو

تقـو  (صندكؽ أك مؤسسة)كتتم عملية التصكيك من خبلؿ قياـ مؤسسة ما بتجميع أصوؽبا غَت السائلة كربويل ملكيتها إٔب جهة أخرل  
بإصدار صكوؾ تساندىا تلك األصوؿ كبذلك تتيحها للتداكؿ ُب أسواؽ األكراؽ اؼبالية، بعد أف يتم تصنيفها ائتمانيا، ككذلك بعد خضوعها لعدد من 

. 2اإلجراءات الفنية

 :خصائص الصكوؾ اإلسالمية- 2

إال أهنا ,  تتفق صكوؾ اإلستثمار اإلسبلمية مع غَتىا من األكراؽ اؼبالية التقليدية ُب بعض اإلجراءات اإلدارية من حيث التنظيم ك اإلصدار
. تتميز عن  غَتىا ُب كوهنا أكراقا مالية تلتـز بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية ُب كافة مراحلها منذ بداية إصدارىا إٔب انتهاء أجلها

: 3 كنذكر أىم اػبصائص العامة للصكوؾ اإلسبلمية فيما يلي
. الصكوؾ عبارة عن كثائق متساكية القيمة تصدر باسم مالكها إلثبات حق مالكها ُب اؼبوجودات الصادرة دبوجبها- 
. ُب إطار الشركط كالضوابط الشرعية لتداكؿ األصوؿ كاؼبنافع كاػبدمات اليت سبثلها (البورصة)تكوف الصكوؾ قابلة للتداكؿ ُب سوؽ األكراؽ اؼبالية - 
سبثل الصكوؾ حصة شائعة ُب ملكية موجودات ـبصصة لئلستثمار، أعيانا أك منافعا أك خدمات أك خليط منها كمن اغبقوؽ اؼبعنوية كالديوف - 

. كالنقود، كال سبثل دينا أك التزاما ُب ذمة مصدريها
اليت وبققها اؼبشركع، كيستلـز ذلك ضركرة فصل الذمة اؼبالية  (إف كجدت)تعطي الصكوؾ اإلسبلمية اغبق غباملها ُب اغبصوؿ على األرباح - 

. للمشركع عن الذمة اؼبالية للجهة اؼبصدرة لو
                                                           

. ، الصادر عن ىيئة احملاسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية"صكوؾ االستثمار"، (17)اؼبعيار الشرعي رقم 1
 .08، ص2009جواف 3- مام31، دائرة الشؤكف االسبلمية كالعمل اػبَتم، ديب، (مؤسبر اؼبصارؼ اإلسبلمية بُت الواقع كاؼبأموؿ)، حبث مقدـ إٔب "الصكوؾ اإلستثمارية اإلسبلمية كالتحديات اؼبعاصرة"كماؿ توفيق حطاب، 2
، كرقة حبث مقدمة ؼبنتدل الصَتفة اإلسبلمية، إرباد اؼبصارؼ العربية، "دكر الصكوؾ اإلسبلمية ُب سبويل اؼبشركعات التنموية"، فتح الرضباف علي ؿبمد صاّب، 357، سامر مظهر قنطقجي، مرجع سابق، ص(17)اؼبعيار الشرعي رقم 3

 .18، 17، ص ص2008بَتكت، جويلية

-Hamed rassool,Sukuk (islamic bond),training workshop on sukuk, Avari, Lahor, 27th August, 2008 
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. تصدر الصكوؾ على أساس عقد شرعي، كبضوابط شرعية تنظم إصدارىا كتداكؽبا- 
. الصك اإلسبلمي يلـز صاحبو بتحمل ـباطر اإلستثمار بنسبة ما يبلكو من صكوؾ، حيث تقـو الصكوؾ على مبدأ اؼبشاركة ُب الربح كاػبسارة- 
. الصكوؾ اإلسبلمية زبصص حصيلة اإلكتتاب فيها لئلستثمار ُب مشاريع أك أنشطة تتفق مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية- 
أنواع الصكوؾ  اإلسالمية - 3

 تتنوع الصكوؾ اإلستثمارية اإلسبلمية إٔب أنواع عديدة تبعا لعدة اعتبارات،إال أننا سوؼ هنتم بالصكوؾ األكثر انتشارا، حيث يبكن 
. صكوؾ قابلة للتداكؿ كأخرل غَت قابلة للتداكؿ: تصنيفها إٔب قسمُت رئيسُت نبا

 الصكوؾ القابلة للتداوؿ- 3-1

:  ىي صكوؾ سبثل حصصا شائعة ُب ملكية أعياف أك منافع لذلك يبكن تداكؽبا، كىي

 صكوؾ المضاربة- 3-1-1

بإصدار صكوؾ ملكية برأس ماؿ اؼبضاربة على  (اؼبضاربة)أداة استثمارية تقـو على ذبزئة رأظباؿ القراض : " عرفها ؾبمع الفقو اإلسبلمي بأهنا
أساس كحدات متساكية القيمة كمسجلة بأظباء أصحاهبا، باعتبارىم يبلكوف حصصا شائعة ُب رأس ماؿ اؼبضاربة كما يتحوؿ إليو، بنسبة ملكية كل 

. 4"منهم فيو

أك )صكوؾ اؼبضاربة اؼبطلقة، صكوؾ اؼبضاربة اؼبقيدة، صكوؾ اؼبضاربة اؼبستمرة، صكوؾ اؼبضاربة احملدكدة : 5 كتنقسم  صكوؾ اؼبضاربة إٔب
. (أك شهادات كدائع اإلستمار)شهادات اإلستثمار : 6، باإلضافة إٔب أنواع أخرل من األكراؽ اؼبالية تقـو على أساس اؼبضاربة منها(مسًتدة بالتدرج

 صكوؾ المشاركة- 3-1-2

كثائق متساكية القيمة يتم إصدارىا الستخداـ حصيلتها ُب إنشاء مشركع أك تطوير مشركع قائم أك سبويل نشاط على أساس عقد من : " ىي
. 7"عقود اؼبشاركة، كيصبح اؼبشركع أك موجودات النشاط ملكا غبملة الصكوؾ ُب حدكد حصصهم

صكوؾ اؼبشاركة الدائمة، صكوؾ اؼبشاركة احملدكدة كتكوف هنايتها بإحدل : 8 كتنقسم صكوؾ اؼبشاركة أيضا إٔب عدة أنواع نذكر منها ما يلي
 (اؼبنتهية بالتمليك إٔب اؼبصدر)صكوؾ اؼبشاركة اؼبسًتدة بالتدرج كصكوؾ اؼبشاركة اؼبسًتدة ُب هناية اؼبدة : الصورتُت

 صكوؾ اإلجارة- 3-1-3

                                                           
 .359سامر مظهر قنطقجي، مرجع سابق، ص4
معهد العلـو االقتصادية " اإلقتصاد اإلسبلمي، الواقع كرىانات اؼبستقبل)، حبث مقدـ إٔب اؼبلتقى الدكٕب األكؿ حوؿ "أدكات الدين كبدائلها الشرعية ُب األسواؽ اؼبالية اإلسبلمية"بن الضيف ؿبمد عدناف، ربيع اؼبسعود، : راجع أكثر5

 .10، ص2011 فيفرم24 ك 23كالتجارية كعلـو التسيَت، اؼبركز اعبامعي غرداية، يومي 

اؼبركز اعبامعي -" النموذج اؼبصرُب اإلسبلمي مبوذجا–األزمة اؼبالية الراىنة كالبدائل اؼبالية كاؼبصرفية )، حبث مقدـ إٔب اؼبلتقى الدكٕب الثاين "األزمة اؼبالية الراىنة كاسًتاتيجيات اؼبنتجات اؼبالية اإلسبلمية"عبد الكرًن قندكز، مداين أضبد، 6
. 07،ص........طبيس مليانة، عُت الدفلى، 

حوؿ  (17)اؼبعيار الشرعي رقم . 37، ص2008رسالة ماجستَت، قسم الشريعة اإلسبلمية، جامعة القاىرة، -" دراسة مقارنة باإلقتصاد اإلسبلمي–صكوؾ اإلجارة كأحكامها ُب الفقو اإلسبلمي "مطلق جاسر مطلق اعباسر، 7
 .صكوؾ اإلستثمار

 .11بن الضيف ؿبمد عدناف، ربيع اؼبسعود، مرجع سابق، ص:  راجع أكثر8
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صكوؾ متساكية القيمة سبثل أجزاءا متماثلة مشاعة ُب ملكية منافع أعياف معمرة مرتبطة بعقود إجارة أك سبثل عددا فباثبل من كحدات "  ىي
خدمة موصوفة تقدـ من ملتزمها غبامل الصك ُب كقت مستقبلي، كقد يتم إصدار صكوؾ التأجَت على صيغة إجارة أك مشاركة ُب اإلنتاج، كقد سبثل 

. 9"حصة ُب أصوؿ حكومية

: كتنقسم بدكرىا إٔب)صكوؾ ملكية األعياف اؼبؤجرة، صكوؾ ملكية اؼبنافع : 10 كتتنوع صكوؾ اإلجارة إٔب عدة أنواع نوجزىا فيما يلي
صكوؾ : كتنقسم ىي األخرل إٔب)، صكوؾ ملكية اػبدمات (صكوؾ ملكية منافع أعياف موجودة، كصكوؾ ملكية منافع أعياف موصوفة ُب الذمة

. (ملكية خدمات من طرؼ معُت، كصكوؾ ملكية خدمات من طرؼ موصوؼ ُب الذمة

صكوؾ صناديق اإلستثمار  - 3-1-4

صندكؽ اإلستثمار عبارة عن آلية ذبميع لؤلمواؿ عن طريق اإلكتتاب ُب صكوكو بغرض استثمارىا ُب ؾباؿ استثمارم ؿبدد ُب نشرة  
اإلكتتاب، كتتعدد ؾباالت استخدامها، حيث يبكن أف تشمل كل فركع اإلقتصاد دبا فيها اجملاالت اؼبالية، كتصدر ىذه الصناديق آلجاؿ كبأحجاـ 

، كما 11، كتكيف معظمها شرعيا على أساس صيغة اؼبضاربة اؼبقيدة(الصناديق اؼبفتوحة)، أك آلجاؿ كبأحجاـ غَت ؿبددة (الصناديق اؼبغلقة)معينة 
 .يبكن أف تكيف أحيانا على أساس عقد الوكالة

 كنود اإلشارة ىنا إٔب أف صكوؾ الصناديق اؼبغلقة ىي اليت تكوف قابلة للتداكؿ ُب سوؽ األكراؽ اؼبالية، أما صكوؾ الصناديق اؼبفتوحة فهي 
. غَت قابلة للتداكؿ

 باإلضافة إٔب ىذه الصكوؾ ىناؾ صكوكا أخرل أقل انتشارا كىي خاصة بالبنوؾ الزراعية، كصكوؾ اؼبزارعة، صكوؾ اؼبساقاة، صكوؾ 
. اؼبغارسة

 الصكوؾ غير القابلة للتداوؿ- 3-2

 ال هبوز تداكؿ ىذه الصكوؾ ألهنا قائمة على الديوف، كما كاف ىذا شأنو فبل هبوز تداكلو، ألنو يفضي إٔب تأجيل البدلُت، كتتمثل ىذه 
 : الصكوؾ ُب

 صكوؾ السلم- 3-2-1

كثائق متساكية القيمة يتم : "صكوؾ السلم بأهنا (17) عرفت ىيئة احملاسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية ُب اؼبعيار الشرعي رقم 
.  12"إصدارىا لتحصيل رأظباؿ السلم كتصبح سلعة السلم فبلوكة غبملة الصكوؾ

                                                           
 .360سامر مظهر قنطقجي، مرجع سابق، ص9

 . 40، ص2005، رسالة ماجستَت، زبصص اقتصاد كمصارؼ إسبلمية، جامعة الَتموؾ، إربد، "الصكوؾ االستثمارية االسبلمية كعبلج ـباطرىا"أضبد إسحاؽ األمُت حامد، . (17)اؼبعيار الشرعي رقم : راجع أكثر10
، كلية الشريعة كالقانوف، جامعة (-معآب الواقع كآفاؽ اؼبستقبل– اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية )، حبث مقدـ للمؤسبر العلمي السنوم الرابع عشر حوؿ -"خصائصها كأنواعها–صكوؾ اإلستثمار الشرعية "نادية أمُت ؿبمد علي، 11

 .988، ص2005مام17- 15اإلمارات العربية اؼبتحدة، ديب، 
 (.17)اؼبعيار الشرعي رقم 12
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 فصكوؾ السلم ىي صكوؾ سبثل بيع سلعة مؤجلة التسليم بثمن معجل، كالسلعة اؼبعجلة التسليم ىي من قبيل الديوف العينية، ألهنا موصوفة 
تثبت ُب الذمة، ال تزاؿ ُب ذمة البائع بالسلم، لذلك تعترب ىذه الصكوؾ غَت قابلة للبيع أك التداكؿ ُب حالة إصدار الصك من قبل أحد الطرفُت البائع 

. 13أك اؼبشًتم فهي من قبيل اإلستثمارات احملتفظ هبا حىت تاريخ اإلستحقاؽ

 صكوؾ اإلستصناع- 3-2-2

. 14 ىي كثائق متساكية القيمة يتم إصدارىا إلستخداـ حصيلة اإلكتتاب فيها ُب تصنيع سلعة، كيصبح اؼبصنوع ملكا غبملة الصكوؾ

 كصكوؾ اإلستصناع ُب حقيقتها كصكوؾ السلم حيث سبثل بيع سلعة مؤجلة التسليم بثمن معجل، كالسلعة اؼبؤجلة التسليم ىي من قبيل 
الديوف العينية، ألهنا موصوفة تثبت ُب الذمة، إال أنو هبوز تأجيل شبنها، كاؼببيع ُب اغبالتُت اليزاؿ ُب ذمة الصانع أك البائع بالسلم، كعليو تكوف ىذه 

. ، فهي من قبيل اإلستثمارات احملتفظ هبا حىت تاريخ استحقاقها15الصكوؾ غَت قابلة للبيع أك التداكؿ سواء من طرؼ البائع أك اؼبشًتم

 صكوؾ المرابحة- 3-2-3

كثائق متساكية : الصادر عن ىيئة احملاسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية فإف صكوؾ اؼبراحبة ىي (17) حسب اؼبعيار الشرعي رقم
. 16القيمة يتم إصدارىا لتمويل شراء سلعة اؼبراحبة، كتصبح سلعة اؼبراحبة فبلوكة غبملة الصكوؾ

  فصكوؾ اؼبراحبة يصدرىا الواعد بشراء بضاعة معينة هبامش ربح ؿبدد، بنفسو أك عن طريق كسيط مإب، بعد سبلك البائع كقبضو، بقصد 
كيكتتب فيها البائعوف لبضاعة اؼبراحبة بعد سبلكهم ك قبضهم ؽبا عن طريق الوسيط , استخداـ حصيلتها ُب تكلفة شراء ىده البضاعة كنقلها كزبزينها

. 17اؼبإب الذم يتؤب تنفيذ ىذه العقود نيابة عن مالكي صكوؾ اؼبراحبة

:  (61)دور الصكوؾ اإلسالمية في تحقيق التنمية االقتصادية- 4
يعترب اإلستثمار أحد دعائم النمو اإلقتصادم، خاصة ُب البلداف النامية ؼبا ينتج عنو من زيادة طاقة البلد اإلنتاجية كأنو من الوسائل الفعالة ُب تغيَت 
بنية اإلقتصاد الوطٍت لصاّب اإلختبلالت اؽبيكلية فيو، كما أنو بزيادة حجمو يزيد معدؿ النمو اإلقتصادم من خبلؿ زيادة القيمة اؼبضافة كاإلنتاجية 

. كتشغيل القول العاملة
 كتتميز صكوؾ اإلستثمار اإلسبلمية خبصائص عدة ذبعلها قابلة للوساطة اؼبالية اليت تسهم ُب ربقيق التنمية، كتنبع اغباجة للوساطة اؼبالية من 

تفاكت األفراد ُب اؼبعرفة كاؼبهارة كالثركة، فهناؾ الغٍت لكنو ال يعرؼ كيف ينمي ثركتو، كىناؾ الذم يبلك اؼبهارة كاػبربة التجارية لكنو ال يبلك اؼباؿ، 
فإذا كاف الطرفاف بعيدين عن بعضهما البعض تنشأ اغباجة لطرؼ ثالث يتؤب دكر الوساطة للتقريب بينهما كإشباع حاجة كليهما ُب مقابل ربح متفق 

. عليو، كلعل صكوؾ اإلستثمار اإلسبلمية قادرة على القياـ بذلك الدكر
 إف الصكوؾ اإلسبلمية ؽبا الصفات الرئيسية اليت سبكنها من اإلرتقاء إٔب سلم التنمية كمن أىم ىذه الصفات كوهنا مرتبطة باستثمارات 

حقيقية، كىذه اإلستثمارات تعد بديبل ناجحا يثبت أف اإلستثمار الناتج من الفائدة غَت حقيقي، كأنو يزيد اؼبرايب غٌت كاؼبقًتض إيذاءا كفقرا، إذ من 

                                                           
، كلية الشريعة كالقانوف، جامعة (-معآب الواقع كآفاؽ اؼبستقبل–اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية )، حبث مقدـ للمؤسبر العلمي السنوم الرابع عشر حوؿ "صكوؾ االستثمار الشرعية"كليد خالد الشاهبي، عبد اهلل يوسف اغبجي، 13

 .911، ص2005مام17- 15اإلمارات العربية اؼبتحدة، ديب، 
(. 17)اؼبعيار الشرعي رقم 14
 .913، كليد خالد الشاهبي، عبد اهلل يوسف اغبجي، مرجع سابق، ص07قندكز عبد الكرًن، مداين أضبد،مرجع سابق، ص15
 (.17)اؼبعيار الشرعي رقم 16
 .79، ص2001، رسالة ماجستَت، زبصص دراسات إسبلمية، معهد الدعوة اعبامعي، بَتكت، "صكوؾ اإلستثمار كدكرىا التنموم ُب اإلقتصاد"أسامة عبد اغبليم اعبورية، 17
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اؼبعلـو للجميع أف التنمية االقتصادية تتطلب كجود إستثمار حقيقي ىبدـ العملية اإلنتاجية ُب ؿباكلة النهوض باإلمكانات االقتصادية داخل الدكلة، 
بصفة اعتماد األكلويات اإلمبائية، حبسب ما تقتضيو - أك باألحرل األساليب اإلستثمارية ؿبل التصكيك–إضافة إٔب ذلك تتمتع الصكوؾ اإلسبلمية 

. منظومة العقبلنية االقتصادية كبالشكل الذم وبقق أكثر مقاصد شرعية فبكنة
اإلستثمار اإلسبلمي دبختلف فركعها مع التنمية مسألة بديهية، نظرا لوجود عبلقة طردية قائمة  (أساليب) إذف يبكن القوؿ أف اقًتاف صكوؾ 

على ذلك، حيث أف ىذه الصكوؾ سبتلك مقومات التنمية االقتصادية كمؤىبلهتا اؼبنضبطة بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كُب ىذا اإلطار تكوف صيغة 
اليت يكوف فيها سداد األصل كاغبصوؿ على الربح متوقف على قباح اؼبشركع، ستكوف أقدر على ربقيق متطلبات التنمية أحسن  (اإلستثمار)التمويل 

من صيغ التمويل األخرل القائمة على الفائدة اؼبضمونة، كتتفرع من ىذه اؼبيزة ميزات أخرل كثَتة لصاّب العمبلء كمشركعات التنمية، كمنها أف قاعدة 
الغنم بالغـر ذبعل اعبهة اؼبمولة تبذؿ كل ما ُب كسعها أثناء الدراسة كالتحليل كالتقوًن الحتماالت قباح اؼبشركع كبذلك تساعد العمبلء على عدـ 

. اػبوض ُب مشركعات ال تثبت جدكاىا االقتصادية كاإلجتماعية
 فالصكوؾ اإلسبلمية تساىم ُب ربقيق التنمية االقتصادية من خبلؿ قدرهتا على حشد اؼبوارد اؼبالية لتمويل اؼبشركعات التنموية الكربل مثل 

، كسنحاكؿ توضيح ذلك (62)مشركعات البنة التحتية كالنفط كالغاز كالطرؽ كاؼبوانئ كاؼبطارات كغَتىا، ككذلك لتمويل التوسعات الرأظبالية للشركات
: فيما يلي

تتميز الصكوؾ اإلسبلمية بقدرهتا على ذبميع كتعبئة اؼبدخرات من ـبتلف : دور الصكوؾ اإلسالمية في تجميع وحشد الموارد المالية- 4-1
الفئات كذلك لتنوع آجاؽبا ما بُت قصَت، متوسط كطويل، كتنوع فئاهتا من حيث قيمتها اؼبالية، كتنوع أغراضها، ككذا تنوعها من حيث طريقة اغبصوؿ 

على العائد، كمن حيث سيولتها اؼبستمدة من إمكانية تداكؽبا ُب السوؽ الثانوية من عدمو، إضافة إٔب تلك اؼبميزات تتمتع الصكوؾ اإلسبلمية بعدـ 
تعرضها ؼبخاطر سعر الفائدة، ألهنا ال تتعامل بو أصبل، كما أف الصكوؾ اإلسبلمية ال تتعرض ؼبخاطر التضخم، بل تتأثر بالتضخم إهبابيا، ألف ىذه 

الصكوؾ سبثل أصوال حقيقية ُب شكل أعياف كخدمات ترتفع أسعارىا بارتفاع اؼبستول العاـ لؤلسعار فبا يؤدم إٔب ارتفاع عائدات الصكوؾ اؼبمثلة 
. (63)(أعياف كخدمات)لتلك األصوؿ 

إف الًتكيز على اؼبصادر الداخلية لتوفَت اؼبوارد اؼبالية كربطها باستخدامات : (64)دور الصكوؾ اإلسالمية في تمويل المشاريع اإلستثمارية- 4-2
تنموية حقيقية يعترب خيارا أمثبل خاصة بالنسبة للدكؿ النامية، كقد تكوف الصكوؾ اإلسبلمية من بُت الوسائل الفعالة ُب ىذا اجملاؿ، ألهنا قادرة على 

ربقيق الغرضُت معا كنبا تعبئة اؼبوارد كضماف توجيهها إٔب ؾباالت استثمارية حقيقية، إذ أف التحدم الكبَت كالرئيسي ُب ؾباؿ الصناعة اؼبالية اإلسبلمية 
ال يكمن فقط ُب قدرة اإلبتكارات اؼبالية على تعبئة اؼبوارد اؼبالية، كإمبا ُب طريقة استخداـ ىذه اؼبوارد،حبيث تقرب بُت تلك اؼبوارد كبُت اؽبدؼ التنموم 

. اؼبنشود منها، كعليو فكفاءة استخداـ اؼبوارد اؼبالية اليت ًب صبعها عن طريق الصكوؾ اإلسبلمية توازم قدرهتا على تعبئة ىذه اؼبوارد
 كتتنوع الصكوؾ اإلسبلمية بشكل هبعلها تبلئم قطاعات اقتصادية ـبتلفة، فنجد صكوؾ اؼبراحبة تبلئم األعماؿ التجارية، كصكوؾ السلم 

ىي األنسب لتمويل اؼبشاريع الزراعية كالصناعات اإلستخراجية كاغبرفيُت، ُب حُت تستخدـ صكوؾ اإلستصناع ُب سبويل قطاع اإلنشاءات، كبالرغم 
من أنبية ىذه الصيغ ُب سبويل اؼبشركعات اإلستثمارية، تبقى صكوؾ اؼبشاركة ىي األكثر مبلءمة لتمويل كافة أنواع اإلستثمارات الطويلة األجل 

كاؼبتوسطة كالقصَتة، كما تصلح عبميع أنواع األنشطة االقتصادية، التجارية منها كالصناعية كالزراعية كاػبدمية، كذلك ؼبا تتميز بو من مركنة أحكامها 
. كإمكانية انعقادىا ُب أم ؾباؿ، ككذلك األمر بالنسبة لصكوؾ اؼبضاربة إال أهنا سبتاز عن صكوؾ اؼبشاركة ُب فصلها إدارة اؼبشركع عن ملكيتو

الصكوؾ اإلسبلمية أداة يبكن استغبلؽبا لتمويل مشاريع البٌت التحتية : دور الصكوؾ اإلسالمية في تمويل مشاريع البنى التحتية والتنموية- 4-3
. كاؼبشاريع الضخمة اليت تتطلب إقامتها رؤكس أمواؿ كبَتة، كىي بذلك ربقق فوائد لكل من اؼبصدر كاؼبستثمر

 فالصكوؾ اإلسبلمية تليب احتياجات الدكؿ ُب سبويل مشاريع البنية التحتية كاؼبشاريع اغبيوية بدال من اإلعتماد على سندات اػبزينة كالدين 
. العاـ
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 فعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن للحكومات إصدار صكوؾ اإلجارة لتمويل مشاريع ذات نفع عاـ اليت ترغب اغبكومة ُب إقامتها لتحقيق مصلحة 
عامة تراىا، ال بغرض الربح، كتمويل بناء اعبسور كاؼبطارات كالطرؽ كالسدكد كسائر مشركعات البنية التحتية، حيث تكوف اغبكومة ىنا ىي اؼبستأجر 

بإتاحة تلك اؼبشاريع للمواطنُت - بصفتها مستأجرا–من أصحاب الصكوؾ الذين ىم دبثابة مبلؾ ىذه األعياف اؼبؤجرة للدكلة، ٍب تقـو اغبكومة 
. (65)الستخدامها كاإلنتفاع هبا، كما يبكن أيضا استخداـ صكوؾ إجارة اؼبنافع ُب سبويل برامج اإلسكاف كالتنمية العقارية

 فالصَتفة اإلسبلمية بأدكاهتا اؼبتنوعة قادرة على قيادة برامج سبويل اؼبشاريع اغبكومية بكفاءة عالية كبتكلفة منخفضة كبمجاؿ ـبتلفة، ففي 
اآلكنة األخَتة شهدت أسواؽ الصكوؾ العاؼبية عدة إصدارات حكومية لتمويل اؼبشركعات الكربل كتنشيط إقتصادياهتا كجذب أمواؿ اؼبستثمرين 

شهادات شهامة اليت أصدرهتا كزارة : األجانب لتوظيفها ُب مشاريع متنوعة تساعد على استقرار الوضع اإلقتصادم للدكلة، كمن أمثلة تلك اإلصدارات
اؼبالية السودانية كبديل عن سندات اغبكومة الربوية، صكوؾ التأجَت اليت أصدرىا اؼبصرؼ اؼبركزم ؼبملكة البحرين، شهادات اإلستثمار اؼبإب كاليت 

، صكوؾ اإلجارة اليت (66)أصدرهتا مؤسسة التمويل الدكلية التابعة جملموعة البنك الدكٕب لتمويل قطاعات رئيسية مثل الصحة، التعليم كالبنية التحتية
.  أصدرهتا حكومة ديب فبثلة بدائرة الطَتاف اؼبدين، بقيمة بليوف دكالر أمريكي بغرض سبويل توسعة مطار ديب

 الصكوؾ االسالمية التي يمكن للحكومات والجماعات المحلية استخدامها في تمويل التنمية المحلية- 5

: صكوؾ المضاربة- 5-1
ىذه الصيغة التمويلية االستثمارية لتغطية العجز ُب موازنتها العامة، عن طريق  (كالواليات كالبلديات مثبل)يبكن أف تستخدـ الدكلة أك أحد فركعها 

 18.طرح سندات اؼبضاربة بدال من سندات اػبزينة لتعبئة األمواؿ البلزمة لتمويل إنفاقها العاـ
كانطبلقا من طبيعة صكوؾ اؼبضاربة يبكن أف تكوف أداة مناسبة تستخدمها اعبماعات احمللية ُب سبويل اؼبشركعات اؼبدرة للدخل أك الربح، أم ـبتلف 

مشركعات إنتاج السلع كاػبدمات القابلة للبيع ُب السوؽ، حبيث تقـو الوالية أك البلدية بإصدار كمية معينة من ىذه السندات كطرحها لبلكتتاب العاـ 
لتمويل مشركع معُت أك لتوسيع مشركع ؿبدد، حبيث تشكل قيمة صكوؾ اؼبضاربة قيمة األمواؿ اليت ربتاجها اعبماعات احمللية، فتكوف مضاربة ىبلط 

.    فيها اؼبضارب مالو مع ماؿ اؼبضاربة، كىو جائز كىذا قبل بدأ اؼبضارب عملو

كالبتعاد رب اؼباؿ عن اإلدارة أثر مهم بالنسبة لتغطية عجز موازنة البلدية، نظرا ؼبا وبققو من ىذا الفصل من االحتفاظ دبشركعات اؼبوازنة كلها ُب إطار 
 19.تصرؼ السلطة العامة، كعدـ تدخل اعبهة اؼبمولة بالقرار اإلدارم للجهات اغبكومية اآلمرة بالصرؼ

. جزء من صكوؾ اؼبضاربة تدرهبيا كفق رزنامة ؿبددة كعلى مدل فًتة معينة (اسًتداد)كيبكن للجهة اؼبصدرة القياـ بشراء 

 20:كتتم عملية إصدار صكوؾ اؼبضاربة كما يلي

تقـو اغبكومة بإصدار نشرة تشمل القيمة االظبية لئلصدار، كصف اؼبشركع كبياف اعبدكل االقتصادية منو، نسبة توزيع األرباح السنوية بُت إطفاء - 
.                       السندات كاألرباح اؼبستحقة ؼبالكي السندات، مواعيد االكتتاب العاـ كدفع األرباح كإطفاء السندات، ربديد شركط اإلصدار

                                                           
 .146عيسى خليفي، مرجع سابق،ص18
 .193، 192كردكدم صربينة، مرجع سابق، ص ص19
 .195، 193اؼبرجع نفسو، ص ص20
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.                                                       يقـو اؼبستثمركف بشراء صكوؾ اؼبضاربة احملددة القيمة مقابل اغبصوؿ على نسبة ؿبددة من أرباح اؼبشركع،حسب ماكرد ُب نشرة إصدار السندات- 

كحىت يبكن لصكوؾ اؼبضاربة . ال تنتج صكوؾ اؼبضاربة فوائد ربوية، بل توزع األرباح بنسبة اؼبسانبة ُب رأس ماؿ اؼبشركع أك أم نسبة يتفق عليها- 
كغَتىا أف تكوف ذات فاعلية كربقق أثرىا ُب سحب قدر من مدخرات األفراد، البد كأف تكوف ىذه الشهادات بفئات تتيح لصغار اؼبدخرين أف 

. يكتتبوا فيها، كما هبب أف تكوف ذات سيولة عالية

 :صكوؾ اإلجارة- 4-2

كىي كحدات أك صكوؾ مسانبة ُب مضاربة تقـو بشراء أصوؿ عينية كموجودات ثابتة، كمن ٍب تأجَت ىذه األصوؿ بعقد إهبار منتو 
بالتمليك، ككاف اؽبدؼ االستثمارم ىو اؼبقصود األكؿ من كراء إصدار ىذه الصكوؾ، إٔب جانب ذلك فهي تعمل على توفَت رأس اؼباؿ للمشركعات 

، -أم اليت بُت اؼبصارؼ اإلسبلمية–طويلة األجل كما توفر السيولة البلزمة لئلنفاؽ اغبكومي، كيساعد ُب تطوير أدكات مالية جديدة للسوؽ البينية 
كيبكن للحكومة أك أحد جهاهتا إصدارىا بدال من امتبلؾ العقارات كغَتىا،كما كيبكن للدكلة استئجارىا كإصدار صكوؾ ملكية أعياف مؤجرة قابلة 

كتتمتع ىذه الصكوؾ خبصائص مهمة منها ثبات العائد كقابليتها للتداكؿ كقلة اؼبخاطر كخضوعها لعوامل العرض كالطلب ُب 21للتداكؿ ؼبالكيها،
 22.السوؽ اؼبالية، كمركنتها العالية حيث يبكن إصدارىا بمجاؿ متعددة

صكوؾ السلم - 4-4

يبكن استخداـ السلم كأسلوب للتمويل اغبكومي خاصة للخدمات، حيث سبثل ىذه الصكوؾ تعاقد على أهنا سوؼ تقدـ دبوجب ىذه 
الصكوؾ خدماهتا ُب اؼبستقبل مثل أف تصدر صكوؾ برسـو اؼبدارس كاعبامعات كصكوؾ ػبدمة النقل على خطوط معينة، كيبكن استخداـ صكوؾ 

 23:السلم للتمويل ُب عدة ؾباالت منها

 .              سبويل العجز ُب اؼبوازنة العامة للدكلة خاصة العجز اؼبوظبي بدال من التمويل بالتضخم- 

سبويل العجز ُب موازنة اؽبيئات العامة االقتصادية بدال من سبويل ىذا العجز من اؼبوازنة العامة للدكلة بإظهارىا كأحد بنود االستخدامات ُب باب - 
 .                                      التمويبلت الرأظبالية

سبويل العجز ُب موازنة اؽبيئات العامة اػبدمية مثل عبامعات ككحدات اغبكم احمللي بدال ف سبويلو من اؼبوازنة العامة ُب صورة إعانات خدمية، - 
 .                                        خدمات سيادية

 .سبويل العجز ُب شركات القطاع العاـ بدال من التمويل من اؼبوازنة العامة للدكلة ُب صورة قركض سبنح ؽبذه الشركات - 

                                                           
 .113،ص2006، 1 عمر مصطفى، جرب إظباعيل، سندات اؼبضاربة كأحكامها ُب الفقو اإلسبلمي، دار النفائس، عماف، ط21

 .198كردكدم صربينة، مرجع سابق،ص22
 .32ؿبمد  عبد اغبليم عمر، مرجع سابق،ص23
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كما يبكن استخداـ صكوؾ السلم ُب تنمية اإلنتاج الوطٍت، مثبل ُب ؾباؿ البًتكؿ أك الزراعة أك اإلنتاج اغبيواين، حيث يتم الشراء كالتسليم كالتخزين - 
. ٍب البيع بسعر السوؽ كالربح على ما قسم اهلل تعأب

: صكوؾ اإلستصناع- 4-5

 24:كيبكن استخداـ صكوؾ االستصناع ُب التمويل اغبكومي طبقا ؼبايلي
إذا كاف االستصناع ىو عقد بيع سلعة موصوفة ُب الذمة يلتـز البائع بصنعها دبادة من عنده مقابل شبن يدفعو اؼبشًتل حاالن أك مؤجبلن أك 
على أقساط، فإف تصور إمكانية استخدامو كأسلوب سبويل حكومي يتمثل ُب أنو إذا أرادت اغبكومة إنشاء مبٌت أك شراء آلة دبواصفات خاصة من 

مصنع ما، فإنو يبكن بدالن من اقًتاض الثمن بفائدة دبوجب سندات أك أم أداة قرض أخرل، أف تتفق مع اؼبقاكؿ أك اؼبصنع على اإلنشاء أك الصنع مع 
دفع مبلغ مقدـ كيقسط الباقي على أقساط يتفق عليها كما يبكن أف يوسط ُب ىذه العملية بنكان يتم إبراـ عقد االستصناع معو إف ٓب يرغب اؼبصنع ُب 

التقسيط، كيتؤب البنك إبراـ عقد استصناع موازل، كيكوف عقد االستصناع ىو األداة اؼبالية، كحيث أنو كثيقة ُب يد الصانع أك البنك بدين ُب ذمة 
 .اغبكومة إذا ينطبق عليو من ىذا الوجو ما ينطبق على دين البيع باألجل السابق ذكره كال ينطبق عليو دين السلم اؼبتمثل ُب سلعة أك خدمة

 كمن كجو آخر يبكن للحكومة إذا أرادت أف تبٌت مساكن للمواطنُت من ذكل الدخل احملدكد كىو التزاـ تقـو بو الكثَت من الدكؿ ٍب تبيعها 
ؽبم بعد ذلك، فإنو يبكن أف يتم بدالن من استخداـ سندات اإلسكاف ذات الفائدة، إسباـ العملية ُب نطاؽ عقد االستصناع، كذلك بأف تصدر 

اغبكومة سندات إسكاف ذبمع دبوجبها األمواؿ البلزمة من اؼبواطنُت الذين وبتاجوف السكن كتتعاقد معهم على إنشاء السكن البلـز دبواصفات ؿبددة 
 .مقابل أف يدفعوا الثمن على أقساط ُب صورة شراء سندات إسكاف كل مدة عددان منها

    كمن ىنا يتضح مدل أنبية كحجم الدكر الذم يبكن أف نستفيده من الصكوؾ اإلسبلمية ُب سبويل اؼبوازنة العامة، حيث تقدـ الصكوؾ نفسها 
 25:للجهات الرظبية كأداة للمساعدة ُب ترشيد اإلنفاؽ اغبكومي، من خبلؿ إتباع اػبطوات التالية

قصر استخداـ اإليرادات الضريبية كغَتىا من اإليرادات السيادية على سبويل األنشطة غَت اؼبدرة للدخل، مثل الدفاع كاألمن كتنظيم كإدارة اؼبرافق - 
 .                                   كاػبدمات العامة

سبويل اػبدمات العامة ذات األكلوية اػباصة، كالتعليم كالصحة، سبويبل ـبتلطا هبمع بُت ربصيل الرسـو من قبل اؼبستخدمُت، كفقا للقدرة على - 
 .   الدفع، كتقدًن اػبدمة أك السلعة ؾبانا لغَت القادرين

أف تقـو مؤسسات القطاع العاـ كغَتىا من اؼبؤسسات اليت تنتج سلعا ذات أنبية اجتماعية، بإصدار صكوؾ عبمع األمواؿ كاستخدامها ُب سبويل - 
 .         احتياجاهتا من رأس اؼباؿ العامل أك توسيع نطاؽ نشاطها،كما تتيح ؽبم مركنة كافية من خبلؿ القدرة على تداكؿ الصكوؾ ُب السوؽ الثانوية

سبويل اؼبشركعات الكربل ُب ؾباالت البنية األساسية كالطاقة كاالتصاؿ كاؼبواصبلت، عن طريق إصدار الصكوؾ كاستخداـ حصيلتها لتأسيس - 
. الشركات اليت تقـو بتنفيذ تلك اؼبشركعات

الحكومات والجماعات المحلية مشروعات تمويل في B.O.Tاستخداـ نظاـ الػ :الفرع الثاني

                                                           
 .35، 34 ؿبمد عبد اغبليم عمر، مرجع سابق، ص ص24
 .329معبد علي اعبارحي، مرجع سابق، ص25
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، يعتربتوافرالبنىالتحتيةبالكماؼبناسبوباعبودةاؼببلئمةمنالدعائماألساسيةلدفععجلةالتنميةاالقتصادية
فتزايدحاجةاؼبواطنينإلىاؼبرافقالعامةكالبنىالتحتية،كضعفإمكانياتالدكلةاؼبالية،دفعهذىاألخَتةإلىاللجوءإلىالقطاعاػباصئلقامتها،حبيثبلتتحمبللدكلةأعباءالتمويؤلكف

 .فقاتالتشغيل
 القطاع اػباص التيتمكنالدكلةمنإقامةبناىاالتحتية كتشغيلهادكنأنتتحمؤليةأعباءمالية،ألفساليب كيعدعقدالبناء،التشغيلوالتحويل منأنباأل

 .اؼبتعاقدمعهاسيتحمؤلعباءالبناءكالتشغيل،كعندإنتهاءمدةالعقدسيعيداؼبرفقالعامإلىالدكلة
 "B.O.T"التعريف بنظاـ الػ - 1

.  أم بناء، تشغيل، ربويل,Operate, Transfer Build ىو اختصار لثبلث كلمات اقبليزية B.O.Tمصطلح الػ 

 :عرفتهمنظمةاألفباؼبتحدةللتنميةالصناعيةعلىأنوحيثنظرا غبداثة عقد البوت ال يوجد تعريفا جامعا كشامبل لو،  
اتفاقتعاقديتتولىبموجبههيئةخاصةإنشاءأحداؼبرافقالعامةاألساسيةفيالدكلة،دبافيذلكعمليةالتصميموالتمويل،كالقيامبأعمااللتشغيلوالصيانة، "

كتتولىاؽبيئةاػباصةإدارةكتشغيبلؼبرفقخبللفًتةزمنيةؿبددة،يسمحلهافيهابفرضرسوفبناسبةعلىاؼبستفيدينمنخدماتاؼبرفق،كأيةرسومأخرىشرطأالتتجاكزماىومنصوصع
،كذلكلتمكينهذىاؽبيئةمناسًتجاعاألموااللتياستثمرهتا كمصارؼ التشغيل كالصيانة، باإلضافة إٔب عائد مناسب على  ليهفيدفًتالشركطأكالعقداؼبرـب

 .(2)"االستثمار، كُب هنايةالعقدتقوماؽبيئةاػباصةبإعادةاؼبشركعإلىالدكلة،أكإلىهيئةخاصةجديدةباالستنادإلىعقدجديد

فنظاـ البوت ىو عقد تعهد دبوجبو اغبكومة أك إحدل الوزارات أك اؽبيئاتالتابعة ؽبا إٔب مؤسسة خاصة ؿبلية أك أجنبية أك مشًتكة إلنشاء   
مرفق عامئلشباع حاجة عامة كالطرؽ كاؼبطارات كاؼبوانئ كؿبطات الطاقة كغَتىا، كذلك على حساب ىذىاؼبؤسسة ٍب تقـو ىذه اؼبؤسسة بإدارة اؼبرفق 
كتؤدم اػبدمة للجمهور اؼبستفيد من ذلكلمدة معينة بشركط ؿبددة ربت إشراؼ اعبهة اؼبتعاقدة كرقابتها لتقـو بعد ذلك بنقل أصوالؼبرفق أك اؼبشركع 

. للدكلة أك اعبهة اؼبتعاقدة ُب حالة جيدة قابلة الستمرار تشغيلو

 

 

: عناصر وخصائص نظاـ البوت- 2

عناصر نظاـ البوت - 2-1

 :فبا سبق نستخلص عناصر نظاـ البوت، كاؼبتمثلة ُب

. تصميم كإنشاء اؼبشركع، دبا يشملو من دراسات كتشييد كذبهيز على نفقة اؽبيئة اػباصة- 

. تشغيل اؼبشركع من طرؼ الطرؼ اػباص كاستغبللو ذباريا طواؿ فًتة العقد اؼبتفق عليها، دبا يبكنو من تغطية تكاليفو كربقيق ىامش ربح مرضي- 

 . نقل كربويل اؼبشركع إٔب اعبهة اغبكومية اؼبتعاقدة عند هناية الفًتة كبدكف مقابل، أك دبقابل متفق عليو مسبقا- 
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: خصائص نظاـ البوت- 2-2

 :26تتمثل خصائص نظاـ البوت ُب

 .ىو نظاـ لتمويل كإقباز مشركعاتبنىتحتيةاعتادتاغبكومةإقامتهاكتشغيلهافياؼباضي- 
 -

تقوماغبكومةدبنحامتيازلشركةالقطاعاػباص،كيتتولىعمليةسبويلوإنشاءكتشغيبلؼبشركعلفًتةمعينة،تعرفبفًتةاالمتيازعلىأنتتقاضىمقاببلللخدمةالتيتقدمهاللجمهورخ
 .الؽبذىالفًتة

تقومشركةالقطاعاػباصبنقؤلكربويلملكيةاؼبشركعإلىاغبكومةُب - 
 .هنايةفًتةاالمتياز،كيتعينأنتكونفًتةاالمتيازطويلةدبايكفيبلسًتدادرأساؼباالؼبستثمرفياؼبشركع،كربقيقمعدلعائدمعقوللشركةالقطاعاػباص

: أطراؼ عقد البوت- 3
: يشتمل عقد البوت على ؾبموعة من األطراؼ، تتمثل أساسا ُب الدكلة اؼبضيفة كشركة اؼبشركع، إضافة إٔب أطراؼ أخرل، كذلك نوضحو فيما يلي

: (أو أحد األجهزة التابعة لها)الحكومة المضيفة - 3-1
 :باألدكار التاليةاغبكومة كتقـو 

 .«تسهيبلت– إعفاءات – تشريعات »إعداد اإلطار القانوين الذم يعمل اؼبشركع ُب نطاقو - 
 .إعداد دراسة جدكل مبدئية توضح اعبوانب اؼبختلفة للمشركع كطرح اؼبشركع ُب مناقصة عامة- 
 .إبراـ اتفاقية االمتياز مع شركة اؼبشركع مع توضيح كافة اغبقوؽ كااللتزامات لكل طرؼ- 
 .تعيُت فبثل حكومي يراقب تنفيذ بنود العقد- 
 .إبراـ اتفاقية مع اؼبشركع لشراء منتجات اؼبشركع، إذا تطلب األمر ذلك- 
 

 :شركة المشروع- 3-2
نظرا لكرب حجم اؼبشاريع اليت يتم التعاقد على تنفيذىا كفقا لنظاـ البوت، كحاجتها لرؤكس أمواؿ ضخمة كمعرفة كخربة كمهارات تقنية عالية، يتطلب 

 .Consortium"27الكونسورتيـو "أك " اإلرباد اؼبإب للمشركع"األمر إرباد عدة شركات مكونة ما يعرؼ بػ 
 أطراؼ أخرى- 3-3

إضافة إٔب اغبكومة اؼبضيفة كشركة اؼبشركع، توجد العديد من األطراؼ اليت يبكن أف تتعامل مع اؼبشركع من الباطن أك بصفة مستقلة، كمن ىذه 
اؼبخططوف، اؼبهندسوف، احملاموف، خرباء السوؽ، اإلستشاريُت اؼباليُت، اؼبنسقوف، شركات التأمُت، شركات اؼبقاكلة، شركات التشغيل : األطراؼ

. 28كالصيانة، الشركات القانونية كغَتىا
 :مجاالت تطبيق نظاـ البوت- 4

. نظاـ البوت يبكن استخدامو ُب إنشاء اؼبشركعات كاؼبرافق العامة ذات الدخل، كاليت يشًتط فيها أف تقدـ خدماهتا دبقابل يدفعو اؼبنتفعوف باػبدمة
 :29كمن تلك اؼبشركعات ما يلي

                                                           
 634.26، 633، ص2005، الدار اعبامعية، االسكندرية، "B.O.Tدراساتاعبدكىالتجاريةكاالقتصاديةاالجتماعيةمعمشركعات " عبدالقادرؿبمدعبدالقادرعطية،

 27.27، ص2011، مذكرة ماجستَت، زبصص قانوف التعاكف الدكٕب، كلية اغبقوؽ، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، " إطار الستقباؿ القطاع اػباص ُب مشاريع النية التحتيةB.O.Tعقود الػ"صاًن ظبَتة، 
 638.28 عبد القادر ؿبمد عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص
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الطرؽ السريعة، اػبطوط اغبديدية، األنفاؽ، ؿبطات إنتاج الطاقة الكهربائية، اؼبطارات، اؼبوانئ، كاالتصاالت جبميع )مشركعات البنية األساسية -
 .(أنواعها

 .الطرؽ السريعة الواصلة بُت اؼبناطق كاألقاليم كاجملمعات الصناعية -

 .استغبلؿ اؼبناجم كاحملاجر كالنفط كالغاز -
 .اؼبشركعات كاجملمعات الصناعية كالتجارية كالسياحية -
 .تنمية استغبلؿ األراضي اؼبملوكة للدكلة ملكية خاصة -
 .مشركعات إقامة شبكات الرم كخطوط نقل اؼبياه ذات األقطار الضخمة بُت اؼبدف -
 .مشركعات البيئة كؿبطات اؼبعاعبة للصرؼ الصحي كفرز كتصنيع النفايات الصلبة كغَتىا -
 .مشركعات اإلذاعة كالتلفزيوف العادية كالفضائية، مدف اإلعبلـ، االستديوىات السينمائية كالتصويرية -
 .(سلعية– خدمية )اؼبناطق اغبرة كما ربتويها من بٌت كمشركعات اقتصادية  -
 .كأم مشاريع أخرىيمكن أف تظهر مستقببل ُب ظل التطّور العلمي كالتكنولوجي كاالقتصادم السريع كإفساح اجملاؿ أماـ القطاع اػباص- 

 معاييروعواملنجاحنظامالبوت- 5
 :تتمثلمعايَتكعواملنجاحنظامالبوت ُب اآلٌب

 .اختبلفاألىدافاؼبرجوةلكلمنهم منتنبعاػباصية األساسية لنجاح نظاـ البوت مناتفاقجميعأطرافهبأهنذاالنظافبناسبلهمعلىالرغم- 
 .أنتقدماغبكومةتصوراكدراسةكافيةعناؼبرحلةالقادمةللتنمية،كماىودكرنظامالبوت فيتنفيذمشاريعهااؼبستقبلية- 
 .أنتضمناغبكومةحصوؽباعلىأفضبلؼبشاريعاقتصاديا،كبأحسنالشركط- 
علىاغبكومةأنتكفلوجودقاعدةسياسةمستقرة - 

 .هتيءمناخاقويامواتيالقيامالقطاعاػباصباستثماراتعلىاؼبدىالطويل،كربليجهازىااإلداريبالكفاءةكاؼبركنةكالسرعةفيازباذالقرار
 .أنتتصفالعقوداؼبتعلقةباؼبشركعبالصياغةاعبيدةكالدقةالبالغة،كتكونعلىقدركبَتمنالوضوحوالشفافية- 
  .أنيتميزالقائمونعلىاؼبشركعباػبربةكالكفاءة،كأنتتوفرلديهماحتياطاسباليةقوية-
 .توزيعاؼبخاطرالناشئةعناؼبشركعبينأطرافهبطريقةمتوازنةكعادلة،كأنتتحددكبدقةحقوقوالتزامات كل طرؼ-

 بوتهبب أف يتأكد أصحاباؼبشاريعاحملتملينمننزاىةكشفافيةكثائقمشركعاتنظاماؿ- 
 .علىشركةاؼبشركعتصميماؼبرفق،كضمانتوافرالشركطالقانونيةكالتجاريةالبلزمةلبناءاؼبرفقوتشغيلهبطريقةمرحبة- 
علىشركةاؼبشركعالًتكيزعلىمستول أدائهاخبللفًتةاالمتياز ألناؼبصدراألساسيوالضماناتاألساسيةلتغطية - 

 .تكاليفاؼبشركعوربقيقهامشرحبمناسبيعتمدعلىاإليراداتاؼبستقبليةالتييدرىااؼبشركع
على -

الدكلةأنتلجاإلىاالستعانةدبكاتباػبربةاؼبتخصصة،أكاؼبكاتباؽبندسيةاالستشاريةأكالبنوكالتييمكنلهاتقديباؼبساعدةللحصولعلىاػبرباءاؼبؤىلينلتقديباؼبشورةاؼبطلوب، 
 .كذلك لكوف اػبربة ُب ؾباؿ البوت مازالت ُب بدايتها كٓب تكتسب بعد اػبربة الكافية إلدارة تلك اؼبشاريع

                                                                                                                                                                                                                  
، www.startimes.com/?t=4086854 28/09/2016تارٌخ االطالع : بوت، على الموقع االستثمار فً التنمٌة وفق نظام ال
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 علىشركةاؼبشركعاستخدامعددأكنسبةمتفقعليهامعاغبكومةمنالعمالةاحمللية،كتدريبعددآخريتؤب- 
 .تشغيبلؼبشركعبنفسالكفاءةبعدإعادةتسليمهللدكلة

 -
إجراءمعاينةكدراسةشاملةللموقعتسبقمرحلةتشييدىبلختياراؼبوقعاؼبناسبئلقامةاؼبشركعليعودبالفائدةاؼبباشرةعلىاؼبستفيدين،كتكونلهمثارفنيةكماليةعلىالشركةاؼبالكة

. 30للمشركع
 :مزايا نظاـ البوت بالنسبة للحكومة وللعملية التنموية عموما- 6

ربقق اؼبشاريع اؼبنجزة بنظاـ البوت العديد من اؼبزايا للجهة اغبكومية ماكبة اإلمتياز، فبا ينعكس أهبابا على العملية التنموية ُب البلد، كمن ىذه اؼبزايا 
: 31نذكر

توزيع ـباطر اؼبشركع، حيث يتحمل القطاع اػباص األعباء التمويلية كـباطر التشغيل اػباصة باؼبشركع، كبالتإب معاعبة قصور التمويل اغبكومي ُب - 
. ؾباؿ التنمية ، حيث يسمح نظاـ البوت للدكلة دبواصلة عملياهتا التنموية، دكف ربميل ميزانيتها أعباء مالية مباشرة كدكف اللجوء لئلقًتاض

ربسُت مسىت اػبدمات اليت تقدمها اؼبشركعات اؼبنجزة بنظاـ البوت، نظرا ؼبا يتمتع بو القطاع اػباص من خربات كمهارات عالية عادة ما تكوف - 
. أفضل من تلك اليت لدل القطاع العاـ

إشراؾ القطاع اػباص ُب عقود البوت يعمل على توفَت العملة الصعبة اليت يتحتاج إليها اغبكومة كـبتلف أجهزهتا، كخاصة ؼبا يتم سبويل اعبزء األكرب - 
. من اؼبشركع بالعملة الصعبة

مشاركة القطاع اػباص ُب اؼبشركعات اؼبنجزة بنظاـ البوت يعد ُب اغبقيقة إحدل صور االستثمار اؼبباشر، كىذا ما يؤدم إٔب خلق فرص كمناصب - 
. عمل جديدة، إضافة إٔب تأىيل العمالة الوطنية، كاليت ستستفيد منها الدكلة ُب تسيَت اؼبشركع بعد هناية فًتة اإلمتياز كاسًتجاع اؼبشركع

نقل التكنولوجيا اؼبتطورة من طرؼ القطاع اػباص، فبا يؤثر إهبابا على سرعة إنشاء اؼبشركع كتشغيلو كربسُت أدائو، األمر الذم وبقق مصلحة - 
األفراد، كُب ىذا اإلطار يبكن أيضا للحكومة أف تعتمد جودة اػبدمات اليت يقدمها القطاع اػباص كمعيار لقياس جودة ككفاءة اػبدمات اؼبماثلة اليت 

. يقدمها القطاع العاـ
. خفض نسبة فشل اؼبشركع ُب اؼبستقبل، كوف دراسة اعبدكل االقتصادية للمشركع تتم من قبل كل من اغبكومة كالقطاع اػباص- 
، حيث أف القطاع اػباص ال يعتمد على مصدر سبويلي كاحد، بل (كاألسهم كالسندات)تنشيط سوؽ األكراؽ اؼبالية كخلق أدكات مالية جديدة - 

. يلجأ إٔب مصادر سبويلية عدة
على عكس اؼبشركعات اؼبخوصصة، فإف اؼبشركعات اؼبنجزة بنظاـ البوت يبكن للحكومة أك اعبهة ماكبة اإلمتياز أف تسًتجعها ُب هناية اؼبدة، أم - 

. إبقاء الدكلة على حقها ُب ملكية اؼبشركع كإدارتو
: الخاتمة

تعترب الصكوؾ اإلسبلمية كنظاـ البوت من البدائل التمويلية اؼبتوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كاليت يبكن ؼبختلف اغبكومات كاؽبيئات  
التابعة ؽبا أف تعتمدىا لتمويل مشركعاهتا التنموية كخباصة مشركعات البنية التحتية اليت تتطلب مبالغ مالية ضخمة قد تعجز عن ربملها موازنات تلك 

.  الدكؿ أك اؽبيئات، فهذين األسلوبُت التمويليُت يشركاف القطاع اػباص ُب عملية التمويل، بل كحىت اإلقباز كالتسيَت

                                                           
 .25/09/2016تاريخ اإلطبلع . www. Drizdan. Com، على اؼبوقع 19-17 ركليتالعبود، نظامالبناءكالتشغيلوالنقللتشييدمشركعاتالبنيةالتحتية،قسماإلدارةاؽبندسيةكاإلنشاء،كليةاؽبندسةاؼبدنية،جامعةدمشق،ص

30 
 9.31، 8ركليت العبود، مرجع سابق، ص ص. 586- 584، ص2006بوت بُت النظرية كالتطبيق، الدار اعبامعية، االسكندرية،  سعيد عبد العزيزعثماف، دراسة اؼبشركعات كمشركعات اؿ
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 فمن خبلؿ حبثنا ىذا تبُت مدل أمكانية استخداـ الصكوؾ ُب تعبئة اؼبوارد اؼبالية البلزمة، ذلك ألهنا متنوعة من حيث اآلجاؿ كالصيغ، كما 
أف تنوع كتعدد ىياكل إصدار الصكوؾ اإلسبلمية من شأنو أف يوفر حلوال متنوعة للشركات كاغبكومات الراغبة ُب اإلستفادة من تقانة التصكيك 

اإلسبلمي، ضف إٔب ذلك تعد الصكوؾ اإلسبلمية كسيلة مفيدة لتمويل مشركعات البنية التحتية كاؼبشركعات التنموية الكربل، ككذا مشركعات التنمية 
. اإلجتماعية كمكافحة الفقر

 كذلك يبثل نظاـ البوت ىو اآلخر أسلوبا سبويليا جديدا يوفر العديد من اؼبزايا ؼبختلف أطرافو، فبالنسبة للقطاع اػباص يسمح لو نظاـ البوت
ربقيقمعدالترحبيةمناسبةخبللفًتةتشغيبلؼبشركعوذلكلكؤلعضاءاإلرباداؼبالياؼبؤسسينلشركةاؼبشركع،التيستقومبتنفيذاؼبشركعاؼبطلوبإنشاؤىوتشييده،كماوبقق ب

ىذا النظافبصاغبالدكلةاؼبضيفةمنخبللعدمالتزامهابتخصيصمواردقبلوخبللفًتةامتياز 
اؼبشركع،كذلكعدمتحملهاؼبخاطرفشلو،يًتتبعنتمويبلؼبشاريعبهذااألسلوبانتقالتحمؤلعباءالتمويلئلقامةكبناءىذىاؼبشاريعمنالقطاعالعامإلىالقطاعاػباص،ككذلك
عمليةإدارهتاكتشغيلهاكربصيئليراداهتاإلىأنيتمتغطيةتكاليفهاكربقيقعائدمناسبللقطاعاػباصخبللفًتةاالمتيازاؼبمنوحةلو،شبتعودملكيةىذىاؼبشركعاتوتشغيلهاإلىاّب

 .كومةبعدإنتهاءىذىالفًتة
 :توصيات الدراسة

: نوصي دبا يلي
. إهباد بنية تشريعية منظمة إلصدار الصكوؾ كإدراجها كتداكؽبا ُب السوؽ اعبزائرية، ككذا إهباد سوؽ ثانوية تتداكؿ فيها ىذه الصكوؾ- 
حرص اغبكومة اعبزائرية على إنشاء معاىد تعليمية متخصصة كمراكز تدريب كعقد مؤسبرات كندكات كحلقات نقاش لتأىيل الكوادر البشرية البلزمة - 

. للعمل ُب سوؽ ىذه الصناعة
.  أف تعمل اغبكومة على تشجيع اإلعتماد على الصكوؾ اإلسبلمية ُب ؾباؿ استقطاب كتوظيف اؼبوارد- 
العمل على نشر ثقافة الصكوؾ ااإلسبلمية ُب أكساط ؾبتمعات األعماؿ بوصفها أدكات مالية تقدـ ؽبم حلوال مبتكرة ُب ؾباؿ حشد كتوظيف - 

. اؼبوارد
حث البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  ُب اعبزائر على اؼبشاركة ُب توسيع تقافة حشد اؼبدخرات من خبلؿ إصدار الصكوؾ االسبلمية، كتوجيو تلك - 

. اؼبدخرات كبو اإلستمار اؼبباشر ُب اؼبشركعات ذات النفع العاـ أك اؼبشاريع التنموية
اإلطبلع على أىم التجارب العاؼبية كالعربية ُب ؾباؿ تطبيق نظاـ البوت إلقباز مشركعات البٌت التحتية كؿباكلة ؿباكاة تلك التجارب الناجحة بغية - 

. اإلستفادة من ذلك
توٕب اىتماما كبَتا بنظاـ الػبوت، كخباصة ُب الفًتة اغبالية اليت البفضت فيها أسعار النفط كتأثر موازنتها  الدكلة اعبزائرية كاؽبيئات التابعة ؽبا أف لعل- 

. سلبا  ذباه ذلك، علَّها ذبد ُب ىذا النظاـ ما يبكِّنها من مواصلة مسَتهتا التنموية اليت باشرهتا من خبلؿ إشراؾ القطاع اػباص احمللي كاألجنيب
العمل على نشر ثقافة اإلعتماد على نظاـ البوت ُب سبويل كإنشاء مشركعات البٌت التحتية، شريطة أف يكوف تطبيق ىذا النظاـ بالطرؽ الصحيحة، - 

.  لو قد تنجر عنو عواقب غَت ؿبمودةئألف اإلندفاع كراء التطبيق اػباط
. (اغبكومة)ؿباكلة توسيع دائرة التعامل بعقود البوت لتشمل ـبتلف اؽبيئات اغبكومية كالوالية كالبلدية، كعدـ جعل التعامل بو حكرا على الدكلة - 

: قائمة المراجع
 .2001، رسالة ماجستَت، زبصص دراسات إسبلمية، معهد الدعوة اعبامعي، بَتكت، "صكوؾ اإلستثمار كدكرىا التنموم ُب اإلقتصاد"أسامة عبد اغبليم اعبورية، - 

 . 2005، رسالة ماجستَت، زبصص اقتصاد كمصارؼ إسبلمية، جامعة الَتموؾ، إربد، "الصكوؾ االستثمارية االسبلمية كعبلج ـباطرىا"أضبد إسحاؽ األمُت حامد، 

 www.startimes.com/?t=4086854 28/09/2016تاريخ االطبلع : بوت، على اؼبوقع االستثمار ُب التنمية كفق نظاـ اؿ
معهد العلـو االقتصادية كالتجارية " اإلقتصاد اإلسبلمي، الواقع كرىانات اؼبستقبل)، حبث مقدـ إٔب اؼبلتقى الدكٕب األكؿ حوؿ "أدكات الدين كبدائلها الشرعية ُب األسواؽ اؼبالية اإلسبلمية"بن الضيف ؿبمد عدناف، ربيع اؼبسعود، - 

 .2011 فيفرم24 ك 23كعلـو التسيَت، اؼبركز اعبامعي غرداية، يومي 

2011، مذكرة ماجستَت، زبصص قانوف التعاكف الدكٕب، كلية اغبقوؽ، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، "حصاًن ظبَتة، عقود البوت إطار الستقباؿ القطاع اػباص ُب مشاريع النية التحتية-   
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. 25/09/2016تاريخ اإلطبلع . www. Drizdan. Com ركليتالعبود، نظامالبناءكالتشغيلوالنقللتشييدمشركعاتالبنيةالتحتية،قسماإلدارةاؽبندسيةكاإلنشاء،كليةاؽبندسةاؼبدنية،جامعةدمشق، على اؼبوقع -
، حلب، " سامر مظهر قنطقجي،-  . 2010صناعة التمويل ُب اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية، شعاع للنشر كالعلـو

.2006بوت بُت النظرية كالتطبيق، الدار اعبامعية، االسكندرية،  سعيد عبد العزيز عثماف، دراسة اؼبشركعات كمشركعات اؿ-  
 .2005، الدار اعبامعية، االسكندرية، "B.O.Tدراساتاعبدكىالتجاريةكاالقتصاديةاالجتماعيةمعمشركعات "  عبدالقادرؿبمدعبدالقادرعطية،-
اؼبركز اعبامعي -" النموذج اؼبصرُب اإلسبلمي مبوذجا–األزمة اؼبالية الراىنة كالبدائل اؼبالية كاؼبصرفية )، حبث مقدـ إٔب اؼبلتقى الدكٕب الثاين "األزمة اؼبالية الراىنة كاسًتاتيجيات اؼبنتجات اؼبالية اإلسبلمية"عبد الكرًن قندكز، مداين أضبد، - 

. طبيس مليانة، عُت الدفلى
 .2006، 1عمر مصطفى، جرب إظباعيل، سندات اؼبضاربة كأحكامها ُب الفقو اإلسبلمي، دار النفائس، عماف، ط- 
 .2008، كرقة حبث مقدمة ؼبنتدل الصَتفة اإلسبلمية، إرباد اؼبصارؼ العربية، بَتكت، جويلية"دكر الصكوؾ اإلسبلمية ُب سبويل اؼبشركعات التنموية"فتح الرضباف علي ؿبمد صاّب،  - 

 .2009جواف 3- مام31، دائرة الشؤكف االسبلمية كالعمل اػبَتم، ديب، (مؤسبر اؼبصارؼ اإلسبلمية بُت الواقع كاؼبأموؿ)، حبث مقدـ إٔب "الصكوؾ اإلستثمارية اإلسبلمية كالتحديات اؼبعاصرة"كماؿ توفيق حطاب، - 

 .2008رسالة ماجستَت، قسم الشريعة اإلسبلمية، جامعة القاىرة، -" دراسة مقارنة باإلقتصاد اإلسبلمي–صكوؾ اإلجارة كأحكامها ُب الفقو اإلسبلمي "مطلق جاسر مطلق اعباسر، - 

. ، الصادر عن ىيئة احملاسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية"صكوؾ االستثمار"، (17)اؼبعيار الشرعي رقم - 
، كلية الشريعة كالقانوف، جامعة (-معآب الواقع كآفاؽ اؼبستقبل– اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية )، حبث مقدـ للمؤسبر العلمي السنوم الرابع عشر حوؿ -"خصائصها كأنواعها–صكوؾ اإلستثمار الشرعية "نادية أمُت ؿبمد علي، - 

 .2005مام17- 15اإلمارات العربية اؼبتحدة، ديب، 

، كلية الشريعة كالقانوف، جامعة (-معآب الواقع كآفاؽ اؼبستقبل–اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية )، حبث مقدـ للمؤسبر العلمي السنوم الرابع عشر حوؿ "صكوؾ االستثمار الشرعية"كليد خالد الشاهبي، عبد اهلل يوسف اغبجي، - 
. 2005مام17- 15اإلمارات العربية اؼبتحدة، ديب، 

-Hamed rassool,Sukuk (islamic bond),training workshop on sukuk, Avari, Lahor, 27th August, 2008 
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أثش انثشايج انرًُٕٚح ػهٗ انثطانح ٔ انرشغٛم فٙ انجضائش خالل 

 2015-2000انفرشج 

العاية سٌاء  .أ– زتير عياش .د

جاهعح أم الثىاقي  

 :لممخصا

 بمجمكعة مف اإلصبلحات كانت تيدؼ في مجمميا لتحقيؽ التنمية كالنمك االقتصادييف ككذا 2014 إلى غاية سنة 2000قامت الجزائر منذ سنة 
برنامج دعـ االنعاش االقتصادم، البرنامج التكميمي لدعـ النمك، برنامج تكطيد النمك )التنمية المحمية، لذا سطرت مجمكعة مف البرامج التنمكية 

حيث ركزت مف خبلليا عمى التنمية المحمية كخصصت ليا أغمفة مالية كبيرة مقارنة بالقطاعات األخرل، كلمعرفة ما إذا كانت ىذه النتائج في ، (االقتصادم
أثرىا  كتبياف مستكل تطمعات الدكلة كالمكاطف  قمنا بيذه الدراسة التي مف خبلليا سيتـ تسميط الضكء عمى محتكل ىذه البرامج التنمكية، ككذا محاكلة تقييميا

 .(2015-2000)عمى البطالة كالتشغيؿ خبلؿ الفترة 

 . التنمية المحمية، البرامج التنمكية، البطالة، التشغيؿ:الكممات المفتاحية

Abstract : 

Algeria has since 2000 until the year 2014 a series of reforms were designed in their entirety to achieve economic 

development and growth, as well as local development, so she written a range of development programs (supporting 

the economic recovery program, supplementary program to support growth, economic growth and the consolidation 

program), where she focused through which the local development and allocated large sums of money compared to 

other sectors, to find out whether these results in the level of the aspirations of the state and the citizen we have in this 

study, which will shed light on the content of these development programs,as well as the attempt to evaluate and 

demonstrate its impact on employment and unemployment during the period (2000-2015). 

Key words: local development, development programs, employment unemployment 

 :تمييد
تسعى كؿ المجتمعات إلى تحسيف الظرؼ المعيشية لمكاطنييا، لذا كانت التنمية بصفة عامة كالتنمية المحمية بصفة خاصة مف أىـ 

، كمكاكبة التطكرات (الخ...عـ، صحة، تعميـ)األىداؼ التي تسعى الدكؿ لتحقيقيا منذ القدـ، كذلؾ مف خبلؿ العمؿ عمى تمبية الحاجات 
، إلى كضع 2014 إلى غاية سنة 2001السريعة الحاصمة في العالـ  كبيدؼ النيكض باالقتصاد سارعت الجزائر خبل الفترة الممتدة مف سنة 

، كالتي ىدفت مف خبلليا إلى رفع (برنامجدعماالنعاشاالقتصادم،البرنامجالتكميميمدعمالنمك،برنامجتكطيدالنمكاالقتصادم)مجمكعة مف البرامج 
معدالت النمك االقتصادم كتكفير مناصب شغؿ ، كبالتالي تقميص معدالت البطالة، كلمعرفة النتائج التي حققتيا ىذه البرامج خصكصا بالنسبة 

 :لمبطالة كالتشغيؿ في الجزائر جاءت اشكالية الدراسة عمى النحك التالي
 ما مدى مساىمة البرامج التنموية في تقميص معدالت البطالة وزيادة مستويات التشغيل في الجزائر؟

 :كلئلجابة عمى االشكالية السابقة قسمت الدراسة إلى ثبلثة محاكر كما يمي
 مفيـك التنمية المحمية : المحكر األكؿ
 (2014-2001)مضمكف البرامج التنمكية خبلؿ الفترة : المحكر الثاني
 (. 2015-2000)أثر البرامج التنمكية عمى البطالة كالتشغيؿ خبلؿ الفترة : المحكر الثاني

 مفيوم التنمية المحمية: أوال
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مجمكعة العمميات التي يمكف مف خبلليا تظافر الجيكد المحمية الذاتية كالجيكد الحككمية لتحسيف نكعية : " تعرؼ التنمية المحمية عمى أنيا
الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالحضارية لممجتمعات المحمية كادماجيا في منظكمة التنمية الكطنية الشاممة، لكي تشارؾ مشاركة 

  .1"فعالة في التقدـ عمى المستكل الكطني
عممية التغيير التي تتـ في إطار سياسة عامة محمية تعبر عف احتياجات الكحدة المحمية، كذلؾ مف خبلؿ : " كما تعرؼ أيضا عمى أنيا

القيادات القادرة عمى استخداـ كاستغبلؿ المكارد المحمية كاقناع المكاطنيف المحمييف بالمشاركة الشعبية كاالستفادة مف الدعـ المادم كالمعنكم 
 .2"الحككمي كصكال إلى رفع مشتكل المعيشة لكؿ أفراد الكحدة المحمية كدمج جميع كحدات الدكلة

حركة تيدؼ إلى تحسيف األحكاؿ المعيشية لممجتمع المحمي عمى أساس المشاركة االيجابية ليذا المجتمع، كبناء : "كتعرؼ أيضا عمى أنيا
عمى مبادرة المجتمع إف أمكف ذلؾ، فإذا لـ تظير المبادرة تمقائيا تككف االستعانة بالكسائؿ المنيجية لبعثيا كاستثارتيا بطريقة تضمف لنا 

 .3"استجابة حماسية فعالة ىذه الحركة
 : 4مف خبلؿ التعارؼ السابقة نستنتج أف التنمية المحمية تتككف مف العناصر التالية

يتركز حكؿ االحتياجات الكمية لممجتمع، كذلؾ أف التخطيط الكؼء ىك الطريقة المثمى التي تضمف استخداـ جميع المكارد : برنامج مخطط- 1
 .الكطنية المادية كالطبيعية كالبشرية، بطريقة عممية كعممية كانسانية، لكي تحقؽ الرقي كالرفاىية لممجتمع

مف القكاعد األساسية لمتنمية المحمية ضركرة المشاركة الشعبية أم مشاركة أكبر عدد مف سكاف الييئة المحمية : المشاركة الجماىيرية- 2
تفكيرا كعمبل في كضع كتنفيذ المشاريع الرامية إلى النيكض بيـ كذلؾ عف طريؽ إثارة الكعي بمستكل أفضؿ مف المعيشة عف طريؽ اقناعيـ 

بالحاجات الجديدة كتدريبيـ عمى استعماؿ الكسائؿ الحديثة لئلنتاج كتعكيدىـ عمى أنماط جديدة مف العادات االقتصادية في االنتاج كاالستيبلؾ 
 .كاالدخار

كىي ما تقدمو الييئات الحككمية فعممية التنمية تحتاج إلى عنصريف ىاميف ىما العنصر البشرم كالعنصر المادم، : المساعدات الفنية- 3
كيمتزج ىذاف العنصراف امتزاجا كبيرا في الحياة االجتماعية كيتككف مف ذلؾ عنصر المساعدات الفنية أم المساعدات الفنية البشرية 

 .كالمساعدات الفنية المادية ككبلىما يكمؿ اآلخر
مف القكاعد األساسية لمتنمية المحمية أف يككف ىناؾ تكامؿ بيف المشاريع في المياديف المختمفة عف طريؽ : التكامل بين االختصاصات- 4

برنامج متعدد كىذا نتيجة لتشابؾ العكامؿ المؤثرة في الظكاىر االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، فبل يمكف فصؿ الظكاىر االجتماعية عف 
 .الظكاىر االقتصادية، فيي تعتمد عمى بعضيا البعض كتتبادؿ التأثر كالتأثير

 :أىداف التنمية المحمية
تتبنى الدكؿ سياسات كاستراتيجيات لتنمية مجتمعاتيا كتعمؿ عمى تكييفيا لتتماشى مع التطكرات السريعة التي يعرفيا العاـ كذلؾ بغية 

 :5تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية التي تخدـ المكاطف، كتتمثؿ ىذه األىداؼ فيما يمي
 حشد كتثميف المكارد البشرية كالطبيعية كاألمبلؾ المحمية كترشيد استعماليا. 
  كتشجيع إنشاء المقاكالت الصغيرة كالمتكسطة االنتاجية، بما (صناعة، زراعة، خدمات)دعـ األنشطة االقتصادية المنتجة لمثركات ،

 .فييا أنشطة األسر كتعزيز الخدمات في الكسط الريفي كالحضرم بتكاثؼ كتكحيد الجيكد

                                                           
 .13: ، ص2001، الدار الجامعية، مصر، التمويل المحمي والتنمية المحمية عبد الحميد عبد المطمب،  1
 .13:  المرجع نفسو، ص2
 .131: ،  ص2001، دار نشأة المعارؼ، االسكندرية، اإلدارة المحمية واستراتيجيتيا مصطفى الجندم، 3
مع االشارة لكالية البكيرة، مذكرة ماجستير في العمـك االقتصادية، جامعة  (2008-2000) نكرالديف يكسفي، الجباية المحمية كدكرىا في تحقيؽ التنمية المحمية في الجزائر خبلؿ الفترة 4

 .28: ، ص2010بكمرداس، 
 : ، ص2009، 40، مقاؿ منشكر بمجمة العمـك االنسانية، العدد تجربة التنمية المحمية في الجزائر أحمد شريؼ، 5
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 التخفيؼ مف الفكارؽ التنمكية بيف األقاليـ كالكاليات كداخؿ االقميـ الكاحد. 
 ادخاؿ كاستعماؿ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة في مختمؼ المياديف االنتاجية كالخدمية. 
 تنمية التييئة الحضرية عف طريؽ تشجيع االستثمار العمكمي كالخاص، الكطني كاألجنبي. 
 اقحاـ المكاطنيف في تحديد االحتياجات كاشراكيـ في األعماؿ المراد القياـ بيا. 
  طار حياة المكاطنيف، مف خبلؿ تطكير مراكز الحياة كترقية نكعية الخدمات الجكارية كتحسيف فاعمية البرامج تحسيف ظركؼ كا 

 .كاألجيزة االجتماعية لضماف االستقرار االجتماعي خاصة في المناطؽ الريفية
  التطيير، الماء الشركب، اإلنارة، الغاز، الكيرباء، المكاصبلت، )ضماف العدالة في االستفادة مف المرافؽ كالخدمات األساسية

 .(االتصاالت، التربية كالتككيف، الرياضة، الترفيو، كالشؤكف االجتماعية كالدينية
 محاربة الفقر كاالقصاء كالفكارؽ االجتماعية كالتيميش، كدعـ الفئات الضعيفة كالميمشة كادماجيا في المجتمع. 
 القضاء عمى البناء غير البلئؽ عبر تكسيع برامج السكف االجتماعي المكجو لمفئات الضعيفة. 
  التصدم كمحاربة اآلفات االجتماعية كالجريمة، العنؼ، السرقة كالمخدرات، كالعمؿ عمى نشر الفضيمة عبر برامج التكعية كاألبكاب

 .الخ...المفتكحة كالحمبلت كتنظيـ الندكات كالمحاضرات
 :أبعاد التنمية المحمية

 :6تشمؿ التنمية المحمية عدة مجاالت نذكر منيا
 تراعي التنمية المحمية البعد االقتصادم مف أجؿ تنمية االقميـ المحمي اقتصاديا، كذؾ عف طريؽ البحث عف القطاعات :البعد االقتصادي- 

االقتصادية التي يمكف أف تتميز بيا المنطقة، سكاء عف طريؽ النشاط الزراعي أك الصناعي أك الحرفي، كىذا فإف المنطقة التي تحدد مميزتيا 
مسبقا تككف قادرة عمى النيكض بالنشاط االقتصادم المناسب ليا مف أجؿ تكفير فائض القيمة عف طريؽ المنتجات المحققة باإلضافة إلى ذلؾ 

عف طريؽ المنتكجات المحققة باإلضافة إلى ذؾ يمكف ادماج أفراد المجتمع الباحثيف عف فرص عمؿ في النشاط االقتصادم، كليذا تصبح 
التنمية المحمية تحقؽ البعد االقتصادم عف طريؽ امتصاص البطالة مف جية كعف طريؽ تكفير المنتكجات االقتصادية التي تتميز بيا المنطقة 
مف جية أخرل سكاء االستيبلؾ المحمي أك لمتكزيع إلى األقاليـ األخرل، ككذلؾ تعتمد التنمية المحمية عمى بناء اليياكؿ القاعدية المحمية مف 

، ىذه اليياكؿ التي تسمح بدمج طالبي العمؿ كتستقطب أصحاب رؤكس األمكاؿ المتكاجديف في األقاليـ األخرل مف ...الطرقات كالمستشفيات
 .أجؿ االستثمار في المنطقة

 في ىذا البعد يتـ التركيز عمى االنساف باعتباره جكىر التنمية كىدفيا مف خبلؿ االىتماـ بالعدالة االجتماعية كمكافحة :البعد االجتماعي- 
الفقر كتكفير الخدمات االجتماعية لجميع أفراد المجتمع، باإلضافة إلى ضماف الديمقراطية مف خبلؿ الشعكب في اتخاذ القرار بكؿ شفافية، 

كليذا نجد أف البعد االجتماعي لمتنمية يمثؿ حجر الزاكية ألف تكفير الحياة االجتماعية المتطكرة مف شأنيا أف تدمج كؿ طاقات المجتمع 
لتطكير الثركة كزيادة القيمة المضافة، كعميو نجد أف تسخير التنمية المحمية في خدمة المجتمع يمكنيا مف أف تقدـ لنا مجتمع يتصؼ بالنبؿ 

، كؿ اىتمامات التنمية ...، باإلضافة إلى مياديف أخرل ىا عبلقة كطيدة بالبعد االجتماعي مثؿ التعميـ كالصحة كاألمف...كبنبذ الجريمة
 .المحمية بيذه الجكانب ق أثره عمى شرائح المجتمع ايجابا أك سمبا

 يركز البعد البيئي عمى مراعاة الحدكد البيئية، بحيث يككف كؿ نظاـ بيئي حدكد معينة ال يمكف تجاكزىا مف االستيبلؾ :البعد البيئي- 
كاالستنزاؼ،  كحالة تجاكز ىذه الحدكد فيي تؤدم إلى اختبلؿ كتدىكر ىذا النظاـ، كعميو فالتنمية المحمية مجبرة عمى مراعاة األبعاد الثبلثة 

 .االقتصادية، االجتماعية، البيئية حتى تعكد بالنفع العاـ عمى أفراد المجتمع
 :مؤشرات التنمية المحمية- 

                                                           
 .10-7: ، ص ص2010، مجمة البحكث كالدراسات العممية، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة المدية، أبعاد التنمية المحمية وتحدياتيا في الجزائر أحمد غريبي، 6
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 :7يمكف تقسيـ مؤشرات التنمية المحمية إلى نكعيف ىما
 :المؤشرات االقتصادية- 1

تصؼ ىذه المؤشرات خصائص الجياز االقتصادم كاالجتماعي لمبمد، كيمكف أف تقدـ عمى شكؿ معدؿ متكسط مف كتمة اجمالية كالدخؿ 
السنكم لمفرد، أك عمى شكؿ نسب مختمفة مف الناتج القكمي االجمالي، أك تقدـ عمى شكؿ نسب فيما بينيا كخدمة الديف بالقياس إلى قيمة 

 .  الصادرات، كأػبرز ىذه المؤشرات الناتج القكمي المحمي االجمالي أك الكمي لمفرد
 :المؤشرات االجتماعية- 2

المؤشرات االجتماعية ىي مؤشرات غير قابمة لمقياس مباشرة، كىي تستعمؿ بشكؿ شائع كقياس جزئي ألمكر العدالة كاألمف كالتعميـ، 
 .كعناصر أخرل في السياسة االجتماعية مثؿ مؤشرات الصحة كعدد األطباء كعدد الكفيات

 البرامج التنموية المتخذة من قبل السمطات الجزائرية : ثانيا
بيدؼ تحسيف المستكل المعيشي لممكاطف الجزائرم عمدت السمطات إلى انتياج سياسة تنمكية ممثمة في برامج االنعاش االقتصادم كذلؾ 

 .، كفيما يمي محتكل ىذه البرامج(2014-2001)عمى طكؿ الفترة 
 (:2004-2001)برنامج دعم االنعاش االقتصادي - 1

برنامج دعـ االنعاش االقتصادم أك المخطط الثبلثي ىك برنامج اقرتو السمطات في إطار تنفيذ مجمكعة مف االصبلحات لمنيكض بالنمك 
، قبؿ أف يصبح غبلفو ( مميار دكالر أمريكي7حكالي ) مميار دينار 525كالتنمية في الجزائر، كلتحقيؽ ذلؾ خصص لو غبلؼ مالي قدر ب 

جراء تقييمات لمعظـ ( مميار دكالر16ماال يعادؿ  ) مميار دينار 1.216المالي النيائي مقدرا بحكالي  ، بعد إضافة مشاريع جديدة لو كا 
، كتيدؼ الدكلة مف خبلؿ ىذا البرنامج إلى مجمكعة مف األىداؼ العممية اتي تنطمؽ مف إعادة تنشيط الطمب التي 8المشاريع المبرمجة سابقا

يجب أف يسايرىا دعـ لمنشاطات المنشئة لقيمة المضافة كمناصب شغؿ، عف طريؽ ترقية المستثمرة الفبلحية كمؤسسة االنتاج الصغيرة 
كالمتكسطة خصكصا المحمية منيا، ككذا رد االعتبار لممنشآت القاعدية خاصة تمؾ التي تسمح بإعادة انطبلؽ النشاطات االقتصادية كتحسيف 

تغطية حاجات السكاف في مجاؿ تنمية المكارد البشرية، كما ىدفت الدكلة مف خبلؿ ىذا البرنامج إلى تقميص معدالت البطالة كبالتالي رفع 
 9مستكل التشغيؿ، كبيذا فإف نطاؽ االصبلحات اتسع ليشمؿ جميع الجكانب االقتصادية كاالجتماعية

 :كيكضح الجدكؿ المكالي كيفية تكزيع الغبلؼ المالي المخصص لو حسب القطاعات
 (2004-2001)برنامج االنعاش االقتصادي : (1)الجدول رقم

 %النسبة  المجمكع 2004 2003 2002 2001 القطاعات

 8.5 45 15 13 11 6 دعـ اإلصبلحات

 12.68 65.3 12 22.5 20.2 10.6 دعـ النشاطات المنتجة
 21.7 114 3 35.7 42.9 32.4 التنمية المحمية

 40 210.5 2 37.6 77.9 93 األشغاؿ الكبرل كالقاعدية
 17 90.2 3.9 17.4 29.9 39 تنمية المكارد البشرية

 100 525.2 36 126.2 181.9 181 المجمكع 
                                                           

 http://www.arab-api.org محمد عدناف كديع، قياس التنمية كمؤشراتيا  7
 .147: ، ص 2012، 10، مجمة الباحث، العددسياسة اإلنعاش االقتصادي وأثرىا عمى النمو محمد مسعي، 8
نحو تحديات  (2014-2001)أثر برنامج دعم االنعاش االقتصادي والبرنامج التكميمي لدعم النمو وبرنامج التنمية الخماسي عمى النمو االقتصادي  ناجية صالحي كفتيحة مخناش، 9

، كرقة مقدمة ضمف أبحاث المؤتمر الدكلي حكؿ تقييـ آثار برامج االستثمارات العامة كانعكاساتيا عمى التشغيؿ كالنمك االقتصادم خبلؿ الفترة وآفاق النمو االقتصادي الفعمي المستديم
 .3: ، ص2013، 1، جامعة سطيؼ(2001-2014)
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، مذكرة ماجيستير (2004-2001) عياش بكلحية، دراسة اقتصادية لبرنامج دعـ االنعاش االقتصادم المطبؽ في الجزائر لمفترة :المصدر
 .40: ، ص2011، 3في العمـك االقتصادية، جامعة الجزائر

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف األشغاؿ الكبرل كالقاعدية حد حضي باىتماـ كبير مف طرؼ السمطات الجزائرية كذلؾ نظرا لمغبلؼ 
 مف المبمغ اإلجمالي ، األمر الذم يبيف أف %41 مميار دينار أم بنسبة 525.5 مميار دينار مف أصؿ 210المالي الذم خصص لو 

 مميار 114السمطات الجزائرية عمى دراية بحساسية ىذا القطاع كأىميتو الكبيرة في االقتصاد ، أما قطاع التنمية المحمية فقد خصص لو مبمغ 
 مف المبمغ اإلجمالي كىك ما يعكس نية السمطات في تحسيف الظركؼ المعيشية لممكاطف، كما اىتمت السمطات أيضا %21دينار بنسبة تقدر 

 مف المبمغ اإلجمالي، فيحيف تـ تخصيص ما قيمتو %17 مميار دينار بنسبة قدرت ب90بتطكير كتنمية المكارد البشرية حيث خصصت ليا 
 مميار دينار لدعـ النشاطات المنتجة كقطاعي الفبلحة كالصيد البحرم، 45 مميار دينار لدعـ اإلصبلحات، كما تـ تخصيص مبمغ 65

البرنامج )كالمبلحظ أف المبمغ المخصص ليذا القطاع ىك األضعؼ بيف القطاعات السابقة كذؾ نظرا الستفادتو المسبقة  مف برنامج خاص 
 . 200010ابتداء مف سنة  (الكطني لمتنمية الفبلحية

 (:2009-2005)البرنامج التكميمي لدعم النمو - 2
، بما في ذلؾ مخصصات ( مميار دكالر114ما يعادؿ  ) مميار دينار 8705قدرت االعتمادات المالية األكلية المخصصة ليذا البرنامج ب 

كمختمؼ البرامج اإلضافية، السيما برنامجي الجنكب كاليضاب العميا كالبرنامج التكميمي المكجو  ( مميار دينار1216)البرنامج السابؽ 
 فقد قدر 2009المتصاص السكف اليش، كالبرامج التكميمية المحمية، أما الغبلؼ اإلجمالي المرتبط بيذا البرنامج عند اختتامو في نياية 

 .11، بعد إضافة عمميات إعادة التقييـ لممشاريع الجارية كمختمؼ التمكيبلت اإلضافية األخرل( مميار دكالر130) مميار دينار 9680
( 2009-2005 )التوزيعالقطاعيممبرنامجالتكميميمدعمالنمواالقتصادي(: 2 )الجدولرقم

 %النسبة  المبمغ القطاعات
 45.5 1908.5 برنامج تحسيف ظركؼ معيشة السكاف
 40.5 1703.1 برنامج تطكير المنشآت األساسية
 8 337.2 برنامج دعـ التنمية االقتصادية
 4.8 203.9 تطكير الخدمة العمكمية كتحديثيا

 1.2 50 برنامج تطكير التكنكلكجية الحديثة لبلتصاؿ
 100 4202.7 المجمكع

 .6: ، ص2005، أفريؿ (2009-2005) البرنامج التكميمي لدعـ النمك لمفترة :المصدر
 مميار دينار لتنفيذه،  4202يبيف الجدكؿ أعبله التكزيع القطاعي لمبرنامج التكميمي لدعـ النمك االقتصادم، فقد تـ رصد غبلؼ مالي قدر 

 مف الغبلؼ %40 مميار دينار بنسبة قدرت ب 1908حيث خصص أكبر كأىـ مبمغ مالي لتنفيذ برنامج تحسيف ظركؼ معيشة السكاف بقيمة 
 337، ككذلؾ تـ تخصيص مبمغ %40 مميار دينار لتطكير المنشآت األساسية بنسبة قدرت ب 1703اإلجمالي، كما تـ تخصيص مبمغ 

 مميار دينار لتطكير الخدمة العمكمية كتحديثيا، أما عف تطكير التكنكلكجيا 203مميار دينار تنفيذ برنامج دعـ التنمية االقتصادية كمبمغ 
 .   مميار دينار مف الغبلؼ اإلجمالي لمبرنامج50الجديدة لبلتصاؿ فقد تـ تخصيص ما قيمتو 

 (:2014-2010)برنامج توطيد النمو االقتصادي - 3

                                                           
 .46: ، ص2013، 9، األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية، العدد (2010-2000)دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي المطبقة في الجزائر خالل الفترة  نبيؿ بكفميح، 10
 .147:  محمد مسعي، نفس المرجع السابؽ، ص11
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، بما في ذلؾ الغبلؼ ( مميار دكالر286ما يعادؿ حكالي  ) مميار دينار21214لتنفيذ ىذا البرنامج كضعت السمطات غبلؼ مالي قدر ب
 .12( مميار دكالر155ما يعادؿ  ) مميار دينار 11.534اإلجمالي لمبرنامج السابؽ ، أم أف البرنامج الجديد قد خصص لو مبمغ أكلي قدر ب 

 يشتمميذاالبرنامجشقيناثنيف، حيثيتضمنالشقاألكالستكمااللمشاريعالكبرىالجاريانجازىاعمىالخصكصفيقطاعاتالسكةالحديديةكالطرقكالمياىبمبمغ
 . 13(ممياردكالر 156 ماقيمتو ) ممياردينار 11.534 ،أماالشقالثانيفيشمبلطبلقمشاريعجديدةبمبمغ(ممياردكالر 130 مايعادؿ ) ممياردينار 9.700

 (2014-2010)برنامج توطيد النمو االقتصادي : (3)الجدول رقم 
 %النسبة المبمغ القطاعات

 45.42 9903 برنامج تحسيف ظركؼ معيشة السكاف
 38.52 8400 برنامج تطكير اليياكؿ القاعدية
 16.06 3500 برنامج دعـ التنمية االقتصادية

 100 21803 المجمكع
 مام 24  مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى معطيات بياف اجتماعمجمسالكزراءكالمنعقدبمقررئاسةالجيكرية،:المصدر
2010،http://algerianembassysaudi.com/PDF/quint.pdf 

 مميار دينار ، حيث يدرج ىذا المحكر 9400ركزت السمطات مف خبلؿ ىذا البرنامج عمى التنمية البشرية حيث خصصت لو ما يقارب 
 2000 ثانكيةباإلضافةإلى 850إكماليةك 1000مدرسةابتدائيةك 3000 تحسيف التعميـ في مختمؼ أطكاره، حيث تضمنيذاالبرنامجانجاز

 ممياردينارلمتعميمالعالي 868 مميارديناركخصصمبمغ 852 كحدةبينداخمياتكمطاعمكنصفداخمياتكفييذاالشأناستفادتكزارةالتربيةالكطنيةمنميزانيةقدرتب
 82معيداك 220 ممياردينارلمتككينكالتعميمالمينيينئلنجاز 178 مطعماجامعياكغبلفماليقدرب 44 سرير، 400000 مقعدبيداغكجي، 600000)

 عيادة متعددة 377 مستشفى، 172 ) مميار دينار 619داخمية كالتكفؿ الطبي كالنكعي حيث رصد لذلؾ مبمغ  58مركزالمتككينك
 مؤسسة متخصصة لفائدة المعاقيف كتحسيف ظركؼ 70، أكثر مف ) مدرسة لمتككيف شبو الطبي17 قاعة عبلج، 1000االختصاصات، 

 2000، كالتزكيد بالمياه (سكنريفي 700000 ترقكم، 300000 ايجارم، 500000 )ممياردينارلئلنجازمميكنيكحدةسكنية 3700 السكف 
 (عمميةتزكيدبالماءالشركبكتطييركحمايةبعضالمدنمنالفيضانات 3000 محطةتصفيةكأزيدمف 34 عمميةتحكيممياه، 25 سدا، 35 )بمبمغممياردينار

 ممعبا كرة 80) مميار دينار 1130كالمكارد الطاقكية، باإلضافة إلى قطاعات الشبيبة كالرياضة التي استفادت مف غبلؼ مالي قدر بحكالي 
 بيتا كدكر 230 فضاء لؤللعاب، 3500 مسبع كأزيد مف 400 قاعة متعددة الرياضات كأكثر مف 160 مركبا لمرياضة الجكارية، 750القدـ، 
 مسرحا، 44 مكتبة، 340 دار لمثقافة، 40) مميار دينار140، ككزارة الثقافة كاالتصاؿ دعمت ب ( مركزا لمتسمية العممية لمشباب150شباب، 

 مميار دينار، كزارة 120 مركزا لتسمية العممية، أيضا كزارة الشؤكف الدينية خصص ليا 156 معيدا مكسيقيا كمدارس لمفنكف الجميمة، 12
 مميار دينار لقطاع االتصاؿ مف أجؿ تحسيف 106 مميار دينار ، ، كما تـ تخصيص 19التضامف االجتماعي كالمجاىديف خصص ليا مبمغ 

 مميار دينار لقطاع العدالة كذلؾ في إطار تحسيف 379التجييزات االذاعية كالتمفزيكنية كتجديد شبكات بثيا، باإلضافة إلى تخصيص ما قيمتو 
 منشأة 40 مؤسسة متخصصة لفائدة المعكقيف كحكالي 70) مميار دينار لقطاع التضامف الكطني 40الخدمة العمكمية، باإلضافة إلى أزيد مف 

 .14(خاصة باألطفاؿ بشدة

                                                           
 .147:  محمد مسعي، نفس المرجع السابؽ، ص 12
-http://algerianembassy.      2: ، ص2010 مام 24، بمقر رئاسة الجيكرية ، بياف اجتماع مجمس الكزراءكالمنعقد (2014-2010) برنامج التمية الخماسي 13

saudi.com/PDF/quint.pdf 
 http://algerianembassy-saudi.com/PDF/quint.pdf:  عمى المكقع 2010 مام 24 لمزيد مف التفاصيؿ ارجع إلى بياناجتماعمجمسالكزراءكالمنعقدبمقررئاسةالجيكرية،14
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 مميار دينار لتنمية قطاع الجماعات المحمية كاألمف الكطني كالحماية الكطنية، كلتفعيؿ التنمية 895كما خصصت الدكلة غبلفا ماليا فاؽ 
 عممية في إطار البرامج االنمائية البمدية 27000إلجراء ) مميار دينار 4705المحمية تـ منح قطاع الجماعات المحمية غبلفا قدر ب 

 .( عممية لمبرامج الفرعية22000ك
 (2015-2000)أثر البرامج التنموية عمى البطالة والتشغيل خالل الفترة : ثالثا

طرحت السمطات الجزائرية برامج تنمكية سعت مف خبلليا لتحسيف الظركؼ المعيشية لممكاطف، كلمتعرؼ عمى مدل مساىمة ىذه البرامج 
 :في تقميص معدالت البطالة كزيادة مستكيات التشغيؿ قمنا بإدراج اإلحصائيات التالية

 (2015-2000)تطور معدالت البطالة خالل الفترة : (4)الجدول رقم 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 13.7 12.2 15.2 17.5 23.7 27.5 29.5 29.7  معدل البطالة

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 11.2 9.8 9.8 11.0 10.0 8.9 10.2 11.3 معدؿ البطالة
، 2012، 2011مف إعداد الباحثيف باالعتماد بيانات الديكاف الكطني لئلحصاء حكؿ النشاط االقتصادم كالتشغيؿ كالبطالة لمسنكات : المصدر
2013 ،2014 ،2015. 

 
 (.4)مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى بيانات الجدكؿ رقـ : المصدر

مف  (2010-2000)، حيث عرفت انخفاضا كبيرا خبلؿ الفترة (2015-2000)يبيف الشكؿ أعبله يطكر معدالت البطالة خبلؿ الفترة 
، كىي نفس فترة تنفيذ برنامج االنعاش االقتصادم كالبرنامج التكميمي، حيث ىذا االنخفاض إلى ارتفاع نسبة التشغيؿ، ثـ %8.9 إلى 29%

 ، كيعكد %11 إلى 2015 لترتفع مف جديد سنة %9.8 إلى 2014 ثـ عادت لتنخفض حيث كصمت سنة 2012 خبلؿ  %11ارتفعت إلى 
 . مف اجمالي البطاليف%9.5ىذا الرتفاع نسبة البطاليف الذككر حيث كصمت النسبة إلى 

 كالجدكؿ المكالي يبيف تطكر معدالت البطالة بيف فئتي الذككر كاإلناث خبلؿ فترة الدراسة 
 (2015-2000)تطور معدالت البطالة بين فئتي الذكور واإلناث خالل الفترة : (5)الجدول رقم
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 9.5 8.8 8.3 9.6 8.4 8.1 8.6 ذككر

 13.7 14.2 13.3 17 17.2 19.1 18.1 إناث

. منإعدادالباحثينباالعتمادعمىتقاريرالديكانالكطنيمئلحصاءحكاللبطالةكالتشغيؿ: المصدر
، حيث نبلحظ أف نسبة البطالة لدل (2015-2009)يكضح الجدكؿ أعبله تطكر معدات البطالة بيف فئتي الذككر كاإلناث خبلؿ الفترة

 ام ما يعادؿ النصؼ، كىذا التفاكت يرجع إلى أف %18.1 مقابؿ %8.6اإلناث أكبر منيا عند الذككر، فقد قدرت ىذه األخيرة خبلؿ سنة 
 . بعض القطاعات المييمنة عمى تشغيؿ اليد العاممة تتطمب العنصر الذكرم كقطاع البناء كاألشغاؿ العمكمية

  نسمة1000: الوحدة       (2015-2000)تطور مستويات التشغيل خالل الفترة : (6)الجدول رقم 
 2015 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 السنة

السكاف 
 النشطكف

8850 9305 9780 10267 10801 10812 11423 11716 11932 

 1.038 1.113 0.912 1.136 1.841 1.780 1.617 1.438 1.185 قطاع الفبلحة
 2.004 1.933 1.663 1.886 1.371 1.160 0.980 0.860 0.781 قطاع البناء
قطاع 

 الصناعة
0.497 0.504 0.523 0.525 0.530 1.337 1.335 1.476 1.551 

قطاع 
 الخدمات

2.514 2.660 2.861 3.052 3.260 5.377 6.260 7.193 7.350 

كتقارير الديكاف الكطني لئلحصاء حكؿ التشغيؿ كالبطالة  (2012-2000)مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى تقارير بنؾ الجزائر : المصدر
(2014-2015.) 

، حيث نبلحظ أف قطاع الخدمات احتؿ المرتبة (2015-2000)يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ أعبله تطكر مستكيات التشغيؿ خبلؿ الفترة 
 7350000 إلى2000 عامبل خبلؿ سنة 2514000األكلى مف حيث التشغيؿ خبلؿ كؿ سنكات الدراسة، فقد سجؿ ارتفاعا متكاصبل مف 

فقد شيد انتعاشا كبيرا كذلؾ بسبب  (2015-2010)، يميو قطاع البناء كاألشغاؿ العمكمية خصكصا خبلؿ الفترة 2015عامبل خبلؿ سنة 
 500 تـ انجاز (2009-2005)تركيز الدكلة عمى بناء السكنات كانشاء الطرقات خبلؿ البرنامج التكميمي كالبرنامج الخماسي، فخبلؿ الفترة 

 15 دارلمصيانةالطرقاتباإلضافةإلى
 1720 حظيرةجيكيةلصيانةشبكاتالطرقاتكالتدخبلتفيحالكقكعتقباتجكيةأكانزالقاتممتربة،باإلضافةإلىانجازطريقسريعحديثبطكليزيدعف

 كمـ،كمامكنيذاالبرنامجمنتطكيرالطريقالعابرلمصحراءكاستكمااللجزياألخيربمسافة 200 كممكالطريقاالجتنابيالثانيممطريقالسريعممجزائرالعاصمةكطكلو
 21 ميناءكمخبأصيدكترميـ 11 منشأةقاعديةلممكانئكبناء 21 كممإلىغايةالحدكدمعالنيجر،كتعزيز 415

% 90  كحدةسكنيةأيمايمثؿ912326محطةمطارككذاانجازالمحطةالثانيةلمطارىكاريبكمديف، باإلضافة إلى انجاز ما يقارب 
عمى غرار سابقو  (2015-2010)، أما قطاع الصناعة ىك اآلخر فقد انتعش خبلؿ الفترة 15مناليدفالمرسكمكالذيمثممميكنكحدةسكنيةلكبللفئات

، في األخير يأتي قطاع الفبلحة كالذم عرؼ انخفاضا خبلؿ فترة 2015 عامؿ خبلؿ سنة 1551000حيث كصؿ إلى تشغيؿ ما يزيد عف 

                                                           
 .13:  المرجع نفسو، ص15
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، كيرجع ىذا االنخفاض إلى تركيز 2015 عامؿ خبلؿ سنة 1038000 إلى 2000 عامؿ خبلؿ سنة 1185000الدراسة حيث انتقؿ مف 
 .العماؿ عمى قطاعي الخدمات كالبناء

 :الخالصة
سعت السمطات الجزائرية مف خبلؿ طرحيا لمبرامج التنمكية إلى النيكض باالقتصاد الكطني كتسريع عجمة التنمية خصكصا التنمية المحمية 
كتجمى ذلؾ مف خبلؿ المبالغ المالية اليائمة التي رصدتيا لذلؾ، فقد ركزت عمى بناء كاستصبلح المستشفيات، كما ركزت عمى جانب التنمية 

، حيث رصدت ليا أكبر غبلؼ مالي، كقد ساىمت ىذه المشاريع في فؾ العزلة عمى العديد (المخطط الخماسي)البشرية في البرنامج األخير 
، باإلضافة إلى انجاز السدكد، باإلضافة إلى اىتماميا بالجانب التعميمي (الطريؽ السيار)مف المناطؽ حيث تـ انشاء العديد مف الطرقات 

 مف عدد السكنات كالذم كاف مميكف كحدة سكنية، %90تـ تحقيؽ  (البرنامج التكميمي لدعـ النمك)كانشاء السكنات خبلؿ البرنامج الثاني 
كبالتالي ساىمت ىذه البرامج في خفض معدالت البطالة كرفع مستكيات التشغيؿ، غير أف مناصب الشغؿ المستحدثة اقتصرت عمى قطاعات 
دكف أخرل كتركز اليد العاممة في قطاعي الخدمات كالبناء، كىذا راجع إلى اىماؿ القطاعات المنتجة األخرل مثؿ قطاع الصناعة كالفبلحة، 

التي كانت مساىمتيا ضعيفة جدا، لذا كجب تنكيعمصادرتمكيبللبرامج 
. التنمكيةباعتبارأناقتصارىذىالمصادرعمىايراداتالجبايةالبتركليةسيؤديإلىتعطيميذىالسياسةفيحالةانيياراسعارالمحركقات
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انرًُٛح انًحهٛح أتؼادْا ٔيؤششاذٓا 

 (جايؼح تاذُح)تاٚغ ساعٕ خهذٌٔ . أ/ أد تٕلشج كًال 

 :مقدمة 
كخاصة في العالـ الثالث إلى العمؿ عمى البحث عف أنجع السبؿ لمكصكؿ إلى تنمية شاممة كحقيقة ، فكاف اليدؼ في بداية األمر ىك دفعت مشكمة التنمية 

تحقيؽ التنمية االقتصادية ، كالتي ستنعكس حتما عمى رفاىية المجتمع ك تطكره كاستقراره ، إال أف التجربة التنمكية في العديد مف البمداف أثبتت أف تحقيؽ 
التنمية االقتصادية ال يعني بالضركرة تحقيؽ التنمية الشاممة ، كىك ما دفع بدكره إلى إعادة النظر في مفيـك التنمية  كأىدافيا كالمبادئ التي تقـك عمييا، 
فالتنمية االقتصادية كاف كانت تمبي الحاجيات اإلنسانية في شقيا االقتصادم ، إال أنيا تبقى عاجزة أماـ الحاجيات االجتماعية كالثقافية كالسياسية كالتي 

أصبحت ال تقؿ أىمية عف الحاجيات االقتصادية ، كمف ىنا فاف إعادة صياغة مفيـك التنمية أصبح ضركرة ال غنى عنيا قصد رسـ السياسات ك البرامج 
التنمكية التي تسيـ في دفع عجمة التنمية ، فنجاح التنمية مرتبط باإلحاطة أكال بمفيكميا كتحديد النقائص لمكصكؿ لؤلىداؼ المرسكمة كالمتكخاة مف عممية 

 .التنمية 
إف تطكر مفيـك التنمية لـ يقتصر عمى المياديف المختمفة التي تيتـ بالحياة اإلنسانية ، بؿ صاحب ىذا التطكر في المفيـك تطكرا في المجاؿ الذم تشممو 
كتنطمؽ منو العممية التنمكية ، حيث أصبحت الحاجة إلى تحقيؽ كبعث تنمية عمى المستكل المحمي ضركرة قصكل لعدة اعتبارات، فالتنمية المحمية تسيـ 
بدكرىا في تعزيز التنمية عمى المستكل الكطني ، كتنمي الثقافة المجتمعية مف خبلؿ إشراؾ أفراد المجتمع المحمي في عممية التنمية محميا ، كىك ما يسيـ 

 .بدكره في تعزيز االقتصاد الكطني كتنمية المجتمع ذاتيا 
 فما ىك مفيـك التنمية ؟

 كما ىي التنمية المحمية ؟ كما ىي أىـ أبعادىا كمؤشراتيا ؟
 التنمية ، مياديف التنمية ، التنمية المحمية األبعاد كالمؤشرات: الكممات المفتاحية 

 :مفيوم التنمية:أوال 
تعتبر التنمية مف المفاىيـ المتداكلة في العديد مف التخصصات ك المياديف سكاء السياسية  أك االقتصادية أك االجتماعية أك اإلدارية كىك ما : تعريفيا  - 1

 :يفسر اختبلؼ كتبايف كجيات النظر في تحديد تعريؼ دقيؽ كشامؿ لمتنمية  كالتي نتناكؿ تعريفيا كما يمي 
: نما الزرع ك نما الماؿ أم : تشير معاجـ المغة العربية إلى أف التنمية في المغة تعني الزيادة في كـ األشياء أك كيفيا كنكعيتيا فقد قالت العرب :لغكيا - 
 1.نما الخضاب في اليد كالشعر أم ازداد حمرة كسكادا : كقالكا أيضا . زاد 

 2.ك التنمية مشتقة مف النمك ، أم ارتفاع الشيء مف مكضعو إلى مكضع آخر
 :اصطبلحا - 

إحداث مجمكعة مف المتغيرات الجذرية في مجتمع ما بيدؼ إكساب ذلؾ المجتمع القدرة عمى التطكير الذاتي المستمر بمعدؿ يضمف التحسف  :التنمية ىي
 بمعنى زيادة قدرة المجتمع عمى االستجابة لمحاجات األساسية كالحاجات  المتجددة بالصكرة التي تكفؿ زيادة درجات ،المتزايد في نكعية  الحياة لكؿ أفراده

 3.إشباع تمؾ الحاجات عف طريؽ  الترشيد المستمر الستغبلؿ المكارد االقتصادية المتاحة كحسف تكزيع عائد ذلؾ االستغبلؿ 
التنمية عممية حضارية متكاممة تعنى بدفع كفاءة القكل المنتجة بما ينمي الثركة القكمية كيكلد الفائض االقتصادم البلـز لمتكسع المضطرد في االستثمار، 

 . المستكل التكنكلكجي المطمكب إلىكما تعنى التنمية بتكفير الخدمات األساسية لؤلفراد المنتجيف لتكفر ليـ الشركط المكضكعية لمكصكؿ 
 4كىذا التصكر يؤكد عمى االىتماـ بالجانب االقتصادم في عمميات التنمية كمايترتب عميو مف خدمات اجتماعية ليؤالء المنتجيف

                                                           
1

 9 ، ص 1999عبد الكرٌم بكار،مدخل إلى التنمٌة المتكاملة رإٌة إسالمٌة ،دار القلم ، دمشق ، 
2

 7 ، ص 2013 ،قسنطٌنة 2مربٌعً سوسن ،التنمٌة البشرٌة فً الجزائر الواقع واألفاق ، مذكرة ماجستٌر، جامعة منتوري 
3

 عبد العزٌز عبد هللا الجالل، تربٌة الٌسر وتخلف التنمٌة ، مدخل إلى دراسة  النظام التربوي فً أقطار الجزٌرة  العربٌة المنتجة للنفط ،المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب،الكوٌت 

 13،، ص 1985،
 15ص  ،2001، مركز نشر كتكزيع الكتاب الجامعي، مصر، التنمية االجتماعية المثاؿ كالكاقعطمعت مصطفى السركجي كآخركف،4
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بينما يرل الدكتكر محمكد الكركم أف التنمية ىدؼ عاـ كشامؿ لعممية ديناميكية تحدث في المجتمع كتتجمى مظاىرىا في تمؾ السمسمة مف التغيرات البنائية 
كالكظيفية التي تصيب مككنات المجتمع كتعتمد ىذه العممية عمى التحكـ في حجـ كنكعية المكارد المادية كالبشرية المتاحة لمكصكؿ بياإلى أقصى استغبلؿ 

 .ممكف في اقصر فترة مستطاعة ،كذلؾ بيدؼ تحقيؽ الرفاىية االقتصادية كاالجتماعية المنشكدة لمغالبية العظمى مف أفراد المجتمع 
 :كيتحدد مفيـك التنمية في جانبيف - 

كىك جانب عممي ييتـ كيتصؿ بالتخطيط كالبرمجة كتطبيؽ األساليب العممية أك التقنية في الزراعة كالصناعة كاألخذ بالتكنكلكجيا الحديثة : الجانب األكؿ 
رساء البنية األساسية في المجتمع   .الخ ....كتحديث التعميـ كالصحة كا 

عقائدم أك إيديكلكجي أك قيمي أك أخبلقي يتصؿ بمنطمقات التنمية كأىدافيا كتكظيؼ نتائجيا ، كصكرة المجتمع التي تسعى برامج التنمية : الجانب الثاني 
لتحقيقو كتصكر اإلنساف مف حيث قيمتو كدكره في المجتمع كعبلقتو بو كطبيعة العبلقات االجتماعية كمعايير السكاء كاالنحراؼ كاليدؼ النيائي الذم يسعى 

 الخ....اإلنساف كالمجتمع إلى تحقيقو كالضكابط التي يجب االلتزاـ بيا خبلؿ مسيرة التنفيذ كالتنمية 
إذف فالتنمية مف خبلؿ ىذا التعريؼ ىي عممية ذات طابع فكرم تطبيقي في مجاالت الحياة ىذا مف جية كمف جية أخرل ىي أيضا عممية ذات طابع 

يديكلكجي  5أخبلقي كا 
كما أف التنمية كمف الناحية النظرية يمكف أف تككف نتاجا لمدكافع الداخمية أك استجابة لممحفزات الخارجية  كفي عصرنا الحالي ، فانو كبالرغـ مف ذلؾ ، فقد 

أصبح مف المستحيؿ تقريبا تحقيؽ تنمية حقيقية كمستدامة دكف التعايش كالتكامؿ مع النظاـ العالمي ، كتحمؿ التنمية في عصرنا الحالي احد المعاني 
 6المناظرة لمحاؽ بالدكؿ الصناعية أك التحديث مف خبلؿ التجارة كاالستثمار األجنبي المباشر كالتصنيع 

 .كما عرفت التنمية عمى أنيا العمؿ عمى تحقيؽ زيادة سريعة تراكمية كدائمة عبر فترة مف الزمف 
 .كما أنيا تكظؼ جيكد الكؿ مف اجؿ صالح الكؿ ، خاصة تمؾ القطاعات كالفئات االجتماعية التي حرمت في السابؽ مف فرص النمك كالتقدـ 

نما تشمؿ كؿ جكانب الحياة كعى  كفي إطار ذلؾ يمكف القكؿ باف التنمية ال تيتـ بجانب كاحد فقط كالجانب االقتصادم أك االجتماعي أك السياسي ، كا 
 7.اختبلؼ صكرىا كأشكاليا فتحدث فييا تغيرات كيفية ككمية عميقة كشاممة 

إذف فالتنمية ليست غاية في حد ذاتيا بؿ ىي مف اجؿ بناء اإلنساف الذم ىك أداتيا كصانعيا ، كمف ثـ ينبغي إال تتكقؼ عند مفيـك تحقيؽ ثركة مادية 
 8كبناء اقتصاد متنكع ، بؿ عمييا أف تتعدل إلى تككيف المكاطف القادر عمى اإلسياـ بجدارة في مسيرة النماء كالبناء الشامؿ

 :التنمية كعبلقتيا بمفاىيـ أخرل  - 2
 التحديث تعني المحاكلة البشرية لتحسيف ظركؼ الحياة أك التنمية أفنبيبللسمالكطي بيف التنمية كالتحديث حيث يرل -  يفرؽ د:التنمية كالتحديث - أ 

كلكف يجب أف نفرؽ بينيما عمى أساس أف التحديث يعني تخميص المجتمع مف الطابع التقميدم المدعـ  ... الجمعية كالفردية بما يتفؽ مع نسؽ القيـ القائـ
 الخ....لمتخمؼ كذلؾ مف خبلؿ األخذ باألساليب العممية الحديثة في مجاؿ االقتصاد  ك اإلدارة  كالصحة كالتعميـ  كالعمراف

كىذا يعني أف مسالة التحديث في جكىرىا مسالة عممية أك تكنكلكجية خالصة أما التنمية االجتماعية أك الحضارية الشاممة تستغرؽ إلى جانب التحديث 
بالمعنى السابؽ عامبل أخر يتمثؿ في أسمكب تكظيؼ كتكزيع عائد التنمية كخاصة ذلؾ الجزء الذم اليعاد استثماره ك إنما يخصص الستيبلؾ البشر ، 

نسانية كسياسية   9.فالتنمية ليست قضية عمـ فحسب كلكنيا قضية عممية كا 
 :التنمية كالنمك - ب 

إف كؿ مف التنمية كالنمك يشترط احدىما اآلخر ، فالتنمية عممية تغير نكعي لما ىك قائـ سكاء كاف اقتصاديا أك اجتماعيا أك ثقافيا ، بينما النمك حالة تغير 
 10كمي

                                                           
 16 طمعت مصطفى السركجي كآخركف ، مرجع سابؽ ، ص 5
 21الطريؽ الذم قطعتو الياباف كدكلة نامية، دار الشركؽ،مصر، دكف تاريخ نشر، ص : كينئيتشياكنك ، ترجمة خميؿ دركيش، التنمية االقتصادية في الياباف6
 18، ص 2007 رشاد احمد عبد المطيؼ تنمية المجتمع المحمي ، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ، مصر ، الطبعة األكلى، 7
 .2007مصر ،الطبعة األكلى، .  احمد محمد عبد العظيـ الجمؿ ، دكر نظاـ الكقؼ اإلسبلمي في التنمية االقتصادية المعاصرة، دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة 8

 16 15 طمعت مصطفى السركجي كآخركف، مرجع سابؽ، ص ص  9

 21 ، ص  2007سيير احمد حامد ، إشكالية التنمية في الكطف العربي ، در الشركؽ لمنشر كالتكزيع ، األردف ، 10
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كالتنمية ظاىرة مركبة تتضمف النمك االقتصادم كأحد عناصرىا اليامة ، كرغـ األىمية التي يمثميا النمك االقتصادم بالنسبة لمعممية التنمكية الشاممة ، إال 
أف تحقيؽ ىذه األخيرة  مرتبط أيضا بتنمية مياديف أخرل تعنى بالحياة اإلنسانية كتنمية الجكانب الثقافية ،االجتماعية كالسياسية كالتي تدعـ التنمية  ،إذف  

فمف الممكف حدكث نمك اقتصادم سريع ،بينما يحدث تباطؤ في عممية التنمية كذلؾ لعدـ إتماـ التحكالت الجكىرية التي تكاكب عممية التنمية اك تسبقيا في 
 .11المجاالت التكنكلكجية كاالجتماعية كالمؤسسية كالثقافية كالسياسية كاالقتصادية 

 .الزيادة النسبية الحقيقية في الناتج القكمي في سنة معينة مقارنة بالسنة السابقة : فالنمك ىك
يقصد بمصطمح التطكر االنتقاؿ مف حالة أك طكر إلى آخر، فاالنتقاؿ مثبل مف طكر البداكة إلى الطكر الريفي إلى الطكر الحضرم :التنمية كالتطكر - ج 

يعتبر تطكرا ، كأيضا االنتقاؿ مف مرحمة الحضانة إلى الجامعة مثبل يعد تطكرا ، فسمة التطكر دائما ىك مف البسيط إلى المعقد ، كما ال يكجد مجتمع مف 
 .دكف تطكر 

يقصد بالتمدف عممية تغيير األسمكب التقميدم القديـ لحياة األفراد في المجتمع إلى أسمكب آخر أكثر حداثة ، كبالتالي يمكف اعتبار : التنمية كالتمدف - د 
 12.مفيـك التمدف متحكال حيث يحتكم بداخمو عمى اتجاه التحكؿ مما ىك تقميدم إلى ما ىك احدث أك أكثر معاصرة 

 :مياديف التنمية - 3
 :يركز عمماء االقتصاد في تعريفيـ لمفيـك التنمية االقتصادية عمى الجكانب االقتصادية مما يضفي عمى المفيـك طابع اقتصادم  :التنمية االقتصادية- أ

مجمكعة األنشطة التي تستيدؼ تحقيؽ قدر مف الرخاء المادم المناسب لتفتح جكانب الشخصية اإلنسانية ، :تعرؼ التنمية االقتصادية مف منظكر إسبلمي 
 13.بما يؤىميا لمقياـ بحؽ االستخبلؼ في األرض 

تقدـ المجتمع عف طريؽ استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضؿ كرفع مستكيات اإلنتاج ، مف خبلال إنماء الميارات ك : ك تعرؼ التنمية االقتصادية أيضا 
 14.الطاقات البشرية كخمؽ تنظيمات أفضؿ ، ىذا فضبل عف زيادة رأس الماؿ المتراكـ في المجتمع 

  .15كما عرفت التنمية أيضا بأنيا الزيادة السريعة كالمستمرة في مستكل الدخؿ الفردم عبر الزمف
 :التنمية االجتماعية - ب

إذا كانت تعريفات عمماء االقتصاد تركز عمى الجكانب االقتصادية فاف نظرائيـ في العمـك االجتماعية كاإلنسانية ، حاكلكا تناكؿ  المفيـك مف خبلؿ 
 :العبلقات االجتماعية كالركابط االجتماعية كالتأثيرات المنتظرة لمتنمية عمى المجتمع حيث عرفت التنمية عمى أنيا 

ىي مجاؿ تنمكم يسعى لبلىتماـ بالجانب االجتماعي ألفراد اإلقميـ الكاحد حيث أف جكىر ىذا المفيـك ىك العنصر اإلنساني لمتركيز عمى قكاعد مشاركة 
عداد الفرد كتنفيذ البرامج الرامية لمنيكض بو ، كباالىتماـ كخمؽ الثقة في فعالية برامج التنمية االجتماعية كالتي تنحصر أساسا في  الفرد في التفكير كا 
 .16الخدمات العامة كالخدمات االجتماعية مثؿ الصحة كالتعميـ كاإلسكاف كالضماف االجتماعي التي يمكف جمعيا في عممية االستثمار في المكارد البشرية

التنمية االجتماعية ىي تمؾ التي تيتـ بتنمية العبلقات كالركابط االجتماعية القائمة في المجتمع كرفع مستكل الخدمات في تحقيؽ تاميف الفرد عمى يكمو 
 .كغده كرفع مستكياتو االجتماعية كالثقافية كالصحية كزيادة قدرتو عمى تفيـ مشاكمو كحثو عمى التعاكف مع أعضاء المجتمع لمكصكؿ إلى حياة أفضؿ 

 17حركة الغرض منيا تحسيف األحكاؿ المعيشية  لممجتمع في: كما عرفت التنمية االجتماعية عمى أنيا 
جممتو ، عمى أساس مف المشاركة االيجابية ليذا المجتمع كبناء عمى مبادرة المجتمع إف أمكف ذلؾ ، فاف لـ تظير المبادرة تمقائيا تككف االستعانة بالكسائؿ 

 .المنيجية لبثيا كاستثارتيا بطريقة تضمف لنا استجابة حماسية فعالة ليذه الحركة 
فالتنمية مف منظكر اجتماعي ىي عممية تستيدؼ تعزيز الركابط كالعبلقات المجتمعية، كتحسيف الخدمات لمفرد كالمجتمع قصد الكصكؿ إلى ظركؼ كأحكاؿ 

 معيشية أفضؿ
 :التنمية السياسية - ج 

                                                           
11

 10مربٌعً سوسن ، مرجع سابق، ص 
 7 6  ص،  ص2011خنفرم خيضر، تمكيؿ التنمية المحمية في الجزائر كاقع كآفاؽ ، رسالة دكتكرة، جامعة الجزائر ،12
 289 عبد الكريـ بكار، مرجع سابؽ ، ص 13
 68، ص 2011محمد خشمكف،مشاركة المجالس البمدية في التنمية المحمية ،رسالة دكتكرة، جامعة منتكرم ، قسنطينة، الجزائر،14
 13ص  ،2001،  الثانية الطبعة ابراىيـ العيسكم، التنمية في عالـ متغير دراسة في مفيـك التنمية كمؤشراتيا، دار الشركؽ ، مصر،15
 21خنفرم خيضر، مرجع سابؽ ، ص16
 69 ص ، محمد خشمكف، مرجع سابؽ17
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 تاريخية متعددة األبعاد كالزكايا تستيدؼ تطكير أك استحداث نسؽ سياسي عصرم يستمد أصكلو الفكرية مف –التنمية مف منظكر سياسي ىي عممية سكسيك
سياؽ إيديكلكجي نقدم ، يتسؽ مع محددات الكاقع االجتماعي كالثقافي لممجتمع كيشكؿ أساسا مناسبا لعممية التعبئة االجتماعية ك يتألؼ ىذا النسؽ مف 

منظكمة مف المؤسسات السياسية النظامية كالطكعية ، التي تتمايز عف بعضيا بنائيا كتتبادؿ التأثير فيما بينيا جدليا كتتكامؿ مع بعضيا كظيفيا كتمثؿ في 
 .الكقت نفسو الغالبية العظمى مف الجماىير كتعكس مصالحيا 

 18كمف ىنا يمكف القكؿ إف التنمية السياسية تظير كتتحقؽ ، إذا ما نجح النظاـ السياسي في التعامؿ مع المشاكؿ التنمكية لبناء الدكلة
 :التنمية اإلدارية - د

ترتبط التنمية اإلدارية بتكاجد قيادة إدارية فعالة ليا القدرة عمى بث ركح النشاط الحيكم في جكانب التنظيـ كمستكياتو كما يغرس في األفراد العامميف 
بالمنظمة ركح التكامؿ كاإلحساسبأنيـ جماعة كاحدة كمترابطة تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ كالتطمع إلى مزيد مف العطاء كاالنجازات كما أف مفيـك التنمية 

اإلدارية يرتبط أكثر بتنمية كتطكير القدرات البشرية في اإلدارة لتحقيؽ عنصر الكفاءة كالفعالية في المؤسسات اإلدارية العممية كزيادة مياراتيا كقدراتيا عمى 
 .19استخداـ ىذه الطرؽ في حؿ ما يكاجييا مف مشاكؿ كرفع مستكل أدائيا كتطكير سمككيا بما يحقؽ أقصى ما في التنمية االقتصادية

 :التنمية الثقافية - ق
كالتنمية الثقافية مف 1970،20ظير مفيـك التنمية الثقافية ألكؿ مرة مف خبلؿ المؤتمر الدكلي الذم عقدتو منظمة اليكنسكك في البندقية بايطاليا سنة 

المنظكر اإلسبلمي ىي ذات أفؽ كاسع ، كبعد إنساني كافؽ حضارم كرؤية شمكلية لممجتمعات كافة ،كليس فحسب إلى مجتمع مخصكص ،كحتى إف كاف 
المجتمع اإلسبلمي ، كالتنمية الثقافية مفيـك مبتكر مف مفاىيـ العمؿ االجتماعي في مدلكالتو الشاممة التي تتسع لشتى مناشط الحياة اإلنسانية  كالتي تشمؿ 
مختمؼ مناحي الجيد البشرم ، اقترف ظيكره بحركة اليقظة الفكرية الحديثة ، كتبمكر بصكرة كاضحة مع تطكر رؤية المجتمع الدكلي إلى رسالة الثقافة في 

الحياة كدكرىا في بناء المجتمعات المعاصرة ، حتى صار ىذا المفيـك اليـك ، مف قكاعد تقدـ الشعكب ، كمف ثكابت السياسات االجتماعية كالثقافية في 
الدكؿ التي تجعؿ مف التنمية ، ىدفا رئيسيا مف األىداؼ الكطنية التي تعمؿ مف اجؿ  تحقيقيا كالتنمية الثقافية ىي المعادؿ المكضكعي لتنمية المجتمع 

ثقافيا ، كلتنمية الثقافة اجتماعيا كاقتصاديا، لتككف الثقافة عنصرا فاعبل في تطكير آليات النمك ، كلتدعيـ لمجيكدات التي تسخر لمنيكض بمستكيات الحياة 
 21.، كلترقية اإلنساف ، كلمرفع مف قدراتو كلتحسيف أكضاعو كتفعيؿ إسيامو في تقدـ المجتمع

 :مفيوم التنمية المحمية : ثانيا 
بعد الكقكؼ عمى مفيـك التنمية كمفيـك شامؿ ال ينحصر في مجرد تنمية اقتصادية تشمؿ بعض الجكانب االقتصادية ، بؿ : تعريؼ التنمية المحمية - 1

تسيـ في تحقيؽ التنمية الشاممة المقصكدة كاليادفة إلى إحداث التغيير المنشكد في المجتمعات ،إف ىذا ... يتعداه إلى تنمية اجتماعية ك ثقافية ك سياسية 
التطكر في مفيـك التنمية  صاحبو أيضا تطكر في مفيـك التنمية المحمية ، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث حظيت المجتمعات المحمية باىتماـ 
ذا كانت الجيكد الحككمية تمعب دكرا ىاما في تجسيد كتحقيؽ  كبير في معظـ الدكؿ النامية ككسيمة فاعمية لتحقيؽ التنمية الشاممة عمى المستكل القكمي  كا 
التنمية المحمية فاف الجيكد الذاتية  لممجتمعات المحمية ال يقؿ دكرىا أىمية عف دكر نظيرتيا الحككمية مف خبلؿ التفاعؿ كالمرافقة كالمشاركة كالمحافظة 

 .عمى االنجازات كالبرامج التنمكية المكجية لخدمتيـ بالدرجة األكلى
كالتنمية المحمية ىي العممية التي تتكفؿ مف خبلليا الييئات الرسمية المحمية سكاء كانت بمدية أك كالية بالتنمية كحؿ المشاؿ التنمكية الخاصة بيا انطبلقا 

عمى البمديات كالكاليات حؿ المشاكؿ الخاصة بيا ، كعمى السمطة  : 1976مف اإلمكانيات المتكفرة لدييا ، كىذا ما نص عميو الميثاؽ الكطني لسنة 
المركزية البث في القضايا الكطنية ، كمف ىنا ينبغي لممركزية أف تخكؿ الكاليات كالبمديات كامؿ الصبلحيات لمنظر في كؿ المشاكؿ ذات المصمحة المحمية 

  22 اعتبر البمدية الخمية األساسية لمدكلة كتمثؿ منطمقا قاعديا لمتخطيط كسيمة فعالة لتحقيؽ أىداؼ التنمية المحمية 1986، كما أف الميثاؽ الكطني لسنة 
 :إذف كمما سبؽ يمكف تعرؼ التنمية المحمية بأنيا 

                                                           
 70  69 المرجع السابؽ ، ص ص 18
 22خنفرم خيضر، مرجع سابؽ ، ص 19

 71 محمد خشمكف ، مرجع سابؽ ، ص 20
 12 11 ص ص 2015 ، عبد العزيز بف عثماف التكيجرم،التنمية الثقافية مف منظكر إسبلمي، منشكرات المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمـك كالثقافة، الطبعة الثانية21

 73 ، ص 2011 شكيح بف عثماف ،دكر الجماعات المحمية في التنمية المحمية ، مذكرة ماجستير، جامعة تممساف ، الجزائر،22
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العممية التي بكاسطتيا يمكف تحقيؽ التعاكف الفعاؿ بيف الجيكد الشعبية كالجيكد الحككمية لبلرتفاع بمستكيات التجمعات المحمية كالكحدات المحمية اقتصاديا 
كاجتماعيا كثقافيا كحضاريا مف منظكر تحسيف نكعية الحياة لسكاف تمؾ التجمعات المحمية في أم مستكل مف مستكيات اإلدارة المحمية في منظكمة شاممة 

 .كمتكاممة 
مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتضح أف التنمية المحمية ترتكز عمى تضافر جيكد أفراد المجتمع المحمي مف جية كجيكد الجيات الحككمية عمى المستكل المحمى 
 .مف جية أخرل في ظؿ عممية تكاممية تشمؿ جميع مناحي الحياة ،االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كىك ما ينعكس إيجابا عمى ظركؼ المجتمع المحمي 

التنمية المحمية ىي عممية التغيير التي تتـ في إطار سياسة عامة محمية تعبر عف احتياجات الكحدة المحمية كذلؾ مف خبلؿ القيادات المحمية القادرة عمى 
قناع المكاطنيف المحمييف بالمشاركة الشعبية كاالستفادة مف الدعـ المادم كالمعنكم الحككمي ،كصكال إلى رفع مستكل  استخداـ كاستغبلؿ المكارد المحمية كا 

 .المعيشة لكؿ أفراد الكحدة المحمية كدمج جميع الكحدات في الدكلة 
كلعؿ مف الضركرم اإلشارة إلى أف مفيـك التنمية المحمية في الدكؿ النامية بصكرتو الحالية قد مر بفترة زمنية طكيمة لكي يستقر عمى ىذا الكضع الذم 

  .23كصؿ إليو ، كتقدر ىذه الفترة بحكالي نصؼ قرف
فمنذ أكاخر النصؼ األكؿ مف القرف العشريف شيدت الدكؿ النامية العديد مف برامج كمشركعات التنمية لتطكير الريؼ، استخدمت في إطارىا مصطمحات 

 .عديدة مثؿ تنمية المجتمع كالتنمية الريفية كالتنمية الريفية المتكاممة كأخيرا التنمية المحمية
 عندما رأت سكرتارية المجنة 1944كتجدر اإلشارة إلى أف تنمية المناطؽ الريفية كالمحمية قد أطمؽ عمييا في البداية مصطمح تنمية المجتمع خاصة عاـ 

االستشارية لتعميـ الجماىير في إفريقيا ضركرة األخذ بتنمية المجتمع ، كاعتبارىا نقطة البداية في السياسات العامة ، كما أكصى مؤتمر كمبردج في سنة 
 . بضركرة تنمية المجتمع المحمي لتحسيف األحكاؿ كالظركؼ لممجتمع ككؿ اعتمادا عمى المشاركة كالمبادرة المحمية ألبناء المجتمع 1948

كعمى مستكل األمـ المتحدة كككاالتيا المتخصصة تـ التركيز عمى مفيـك تنمية المجتمع ككسيمة لرفع مستكل المعيشة كتييئة أسباب الرقي االجتماعي 
المحمي ، مف خبلؿ مشاركة المجتمع االيجابية كمبادرتو الذاتية عبلكة عمى الجيكد الحككمية ، كقد كاف اليدؼ مف برنامج تنمية المجتمع ىك مساعدة القرل 

شباع احتياجاتيـ في مجاؿ الزراعة ، المياه ،الصرؼ الصحي كالتعميـ كنشاط المجتمع كالطرؽ كغيرىا  .24عمى تحديد كا 
 Xavier Griffer:كعرفيا قزافييو  قريفي 

ثراء النشاطات االقتصادية كاالجتماعية داخؿ إقميـ معيف مف خبلؿ تعبئة طاقات كمكارد ذلؾ اإلقميـ   .بأنيا مسار تنكيع كا 
 Arthur Dunham:كيرل األستاذ آرثر دكنياـ 

باف التنمية المحمية ما ىي إال نشاط منتظـ لغرض تحسيف األحكاؿ المعيشية في المجتمع كتنمية قدراتو عمى تحقيؽ التكامؿ االجتماع كالتكجيو الذاتي 
لشؤكنو ، كيقـك أسمكب العمؿ ؼ ىذا الحقؿ عمى تعبئة كتنسيؽ النشاط التعاكني كالمساعدات الذاتية لممكاطنيف ، كيصحب ذلؾ مساعدات فنية مف 

 25.المؤسسات الحككمية كاألىمية 
التنمية المحمية تعني بكؿ بساطة استعماؿ ثركات منطقة معينة مف طرؼ ساكنييا مف اجؿ تمبية حاجياتيـ الخاصة ، إف " : كيفر"كما يعرفيا األستاذ 

 ثقافة المنطقة   السمطة السياسية كالمكارد االقتصادية  : مككنات ىذه الحاجيات تتمثؿ في 
لتحسيف األكضاع االجتماعية  (الييئات الرسمية )التنمية المحمية ىي العمميات التي يمكف بيا تكحيد جيكد المكاطنيف كالحككمة : كما عرفتيا األمـ المتحدة

 .26كاالقتصادية في المجتمعات المحمية كمساعدتيا عمى االندماج في حياة األمة كالمساىمة في رقييا بأقصى قدر مستطاع 
إذف كمف خبلؿ التعريفات السابقة نستطيع القكؿ أف التنمية المحمية ىي جزء مكمؿ لمتنمية الشاممة تستيدؼ االرتقاء بالحياة اليكمية لؤلفراد عمى المستكل 
المحمي عف طريؽ الشراكة بيف جيكد ك مككنات المجتمع المحمي كجيكد السمطات الرسمية ، كذلؾ عف طريؽ برامج تنمكية تنطمؽ مف مميزات كمكارد 

ككفاءات كثقافة المجتمع المحمي كتستيدؼ الجكانب االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية مف اجؿ تحقيؽ تنمية شاممة تحقؽ التنمية االقتصادية مف جية كتعزز 
 .الركابط كالعبلقات االجتماعية كالثقافية مف جية أخرل 

 :أىداؼ التنمية المحمية - 2
                                                           

 13 ، ص2001عبد المطمب عبد الحميد ،التمكيؿ المحمي كالتنمية المحمية، الدار الجامعية طبع نشر تكزيع ، مصر،23
 14 المرجع السابؽ ، ص 24
 18 17خنفرم خيضر، مرجع سابؽ ، ص ص 25

 19 المرجع السابؽ، ص 26
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إف تحقيؽ التنمية لمحمية مرتبط بتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ المسطرة كالمبرمجة كالتي مف خبلليا تتجسد التنمية المحمية ميدانيا ك تتمثؿ ىذه األىداؼ في 
: 

زالة الفكارؽ :إشباع الحاجات األساسية لؤلفراد -  إف إشباع الحاجات األساسية لؤلفراد ىك مطمب شعبي كما ىك كاجب عمى الدكلة لتحقيؽ استقرار أفرادىا كا 
االجتماعية  بيف المكاطنيف ، كيعتبر العبلج كاألمف كالسكف كالمباس كالمأكؿ  كالتعميـ مف االحتياجات األساسيةلؤلفراد المجتمع المحمي ، كبالتالي فاف 

 .تكفيرىا كتمبيتيا يعتبر شرطا أساسيا في لتحسيف حاجيات األفراد كالتطمع لما ىك أفضؿ 
تعيش معظـ البمداف النامية في تمييز كتفكت كبير بيف أفراد مجتمعاتيا ىذا التفاكت الذم أساسو نصيب الفرد مف الدخؿ : تقميؿ التفاكت بيف األفراد - 

 27كالثركة ك استحكاذ فئة قميمة عمييا كىذه المظاىر تمتد إلى
المجتمعات المحمية الصغيرة، فتككنت فئة برجكازية محمية أماـ ىذه الشريحة الكبيرة مف المجتمع  حيث ينشأ التفاكت كتشعر الغالبية بغياب العدالة 

االجتماعية كتتكلد طبقات مختمفة في المجتمع مما يزيد مف الشعكر بالتفاكت بيف مختمؼ الطبقات ، كمف كاجب الدكلة ىنا تقميؿ التفاكت في الدخكؿ 
 .كالثركات كالتي تعد أيضا مف األىداؼ العامة التي تسعى التنمية المحمية إلى تحقيقيا 

إف بناء األساس المادم ميـ ألم تنمية تريد بمكغ التقدـ الحقيقي فمعظـ الدكؿ المستقمة تعتمد عمى بناء قاعدة أساسية كاسعة : بناء األساس المادم لمتقدـ 
لمييكؿ اإلنتاجي ، فالتنمية المحمية تككف فعمية حينما ترتكز عمى خمفية بناء األساس المادم لمتقدـ كاالنطبلقة الحقيقية لتكسيع القطاعات االجتماعية 

 .كاالقتصادية 
تعمؿ التنمية المحمية عمى الرفع مف مستكل المعيشة لكافة أفراد المجتمع المحمي مف خبلؿ تنمية المكارد البشرية ك المادية : الرفع مف مستكل المعيشة - 

فزيادة الدخؿ القكمي كالمحمي تصاحب التغيرات الحاصمة في ىيكؿ الزيادة السكانية كتنظيميا كالتحكـ في المكاليد لتتبلئـ كالمعدؿ المناسب الذم يحققو رفع 
مستكل المعيشة ، كالمعادلة تقتضي كمما كاف مستكل المعيشة منخفض كمما كاف في المقابؿ معدؿ نصيب الفرد مف الدخؿ القكمي أك الدخؿ المحمي ىك 

 .األخر منخفض ، لذلؾ مف األىداؼ العامة لمتنمية المحمية تحسيف كالرفع مف مستكل المعيشة 
تسعى التنمية المحمية لمتحرر مف العادات كالتقاليد كالمعتقدات التي تقؼ عائقا في سبيؿ التنمية كالقدرة عمى تجاكز : إتاحة الحرية كالقدرة عمى االختيار- 

  .28العكائؽ الفكرية كاإلنسانية لتحقيؽ حياة أفضؿ
 :المبادئ األساسية لمتنمية  المحمية - 3
 :مشاركة أفراد المجتمع المحمي - أ

إف مشاركة أفراد المجتمع المحمي في التنمية المحمية يعتبر مبدأ مف أىـ مبادئ حيث يستكجب إثارة كعي أفراد المجتمع المحمي كتحسيسيـ بضركرة العمؿ 
مف اجؿ تحسيف مستكل حياتيـ االقتصادية كاالجتماعية  كما يتطمب العمؿ عمى إقناعيـ بالحاجات الجديدة كتدريبيـ عمى استعماؿ الكسائؿ الحديثة في 

 29.اإلنتاج كتعكيدىـ عمى أنماط جديدة مف العادات االقتصادية ، خاصة في مجاؿ االدخار كالتكفير كاالستيبلؾ 
بؿ يجب أيضا تعديؿ القكانيف ذات العبلقة بيف اإلدارة المحمية كالقطاع الخاص كالمجتمع المدني بما يمنح المركنة البلزمة لمعبلقات التنظيمية كاالجتماعية 

نشاء ىيئات كطنية شبو حككمية كبقانكف خاص ميمتيا رعاية كدعـ الشراكة بيف الفاعميف عمى المستكل المحمي مجتمع ،أفراد ، قطاع . إدارة )بينيـ ، كا 
 30 (خاص

إف كؿ مجتمع لو خصائصو المميزة كالتي تعكس بيئتو كتاريخو ، كالمؤسسات القائمة في مجتمع مف المجتمعات ىي نتاج االعتماد المتبادؿ كالتبلحـ مع 
 31الظكاىر الكمية،فالمجتمعات المحمية تمتمؾ المنطؽ ك الميكانيزمات الخاصة بتطكرىا الداخمي 

إف الشراكة بيف المجتمع المحمي كالسمطات المسؤكلة عمى عممية التنمية يعزز الثقة بيف الطرفيف كيسمح ألفراد المجتمع بالشعكر بالمسؤكلية تجاه تنمية 
الفضاء أك اإلقميـ ، كىك ما يسيـ بدكره في رفع نسبة النجاح في المشاريع كالبرامج التنمكية المحمية  المقترحة كبالتالي تحقيؽ التضامنكالحكاركالتآزر بيف 

 .أفراد المجتمع المحمي كالقائميف عمى تخطيط كتنفيذ البرامج التنمكية 

                                                           
 40، ص 2005 محمد بالخير، التنمية المحمية كانعكاساتيا االجتماعية، مذكرة ماجستير،جامعة الجزائر،27

 41 المرجع السابؽ، ص 28
 102 محمد خشمكف،مرجعسابؽ،ص 29

 85 ، ص2014، 10 صباح غربي ك كىيبة غربي ، دكر منظمات المجتمع المدني في تطكير الخدمات العامة ،مجمة عمـك االنساف كالمجتمع ، جامعة بسكرة، العدد 30
 20كينئيتشياكنك، مرجع سابؽ، ص 31
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 :تكافؽ المجيكدات التنمكية مع الحاجات األساسية في المجتمع المحمي - ب 
تككف األكلكية لممشركع التي تيـ األفراد في حياتيـ مباشرة كتعمؿ عمى تمبية حاجاتيـ المستعجمة ،ذلؾ أف إشباع الحاجات يزيد مف ثقة األفراد كيحفزىـ أكثر 

 .لمتعاكف كالعمؿ مف اجؿ إنجاح المشركعات التنمكية 
إف إدراؾ أفراد المجتمع المحمي باف اليدؼ المباشر مف التنمية المحمية ىك تنمية الفضاء كاإلقميـ كتمبية حاجياتيـ األساسية يدفع بيـ إلى التضامف كالتعاكف 

 .مف اجؿ تجسيد ىذه البرامج التنمكية 
 :االعتماد عمى المكارد المحمية المتاحة - ج 

تيدؼ التنمية المحمية لتحقيؽ كتمبية حاجات المجتمع المحمي، كبالتالي فيي مطالبة بالبحث عف مصادر تمكيؿ محمية مف خبلؿ المكارد المحمية ، كىي كؿ 
المكارد الطبيعية كالطاقات البشرية المتكافرة في المجتمع المحمي ، إف االعتماد عمى التمكيؿ المحمي لمبرامج التنمكية يمنح المركنة الكافية لتجسيد المشاريع 

 بالفائدة عمىأفراد المجتمع كتمبي حاجياتو، باإلضافة إلى ذلؾ فاف الطاقات 32مف خبلؿ سيكلة الحصكؿ عمى ىذه المكارد كترجمتيا إلىمشاريع حقيقية تعكد
 البشرية المحمية تككف اقدر عمى فيـ حاجيات مجتمعيا ، كىك ما يسيـ بدكره في تعزيز نسبة النجاح

إف التنمية المحمية ليست عممية معزكلة عف التنمية الشاممة لمبمد بؿ عممية تحتاج إلى تنسيؽ : ضركرة مساعدة الجيات الحككمية في العمؿ التنمكم - د 
مع أطراؼ مركزية أك إقميمية أك محمية أخرل ، لذا فالدعـ المركزم أك الحككمي في ىذه الحالة يعتبر جد ضركرم سكاء كاف مادم أك تقني أك طاقات 

 .ككفاءات بشرية مف اجؿ مرافقة التنمية المحمية كخاصة إذا كانت في مناطؽ تفتقر إلى مكارد ككفاءات بشرية تجسد البرامج ميدانيا 
يفضؿ في التنمية المحمية التركيز عمى المشاريع ذات النتائج السريعة كالمرافؽ الصحية،الخدمات اإلدارية لتسييؿ : اإلسراع بالنتائج المادية المممكسة - ق 

حاجات األفراد،ككذلؾ مرافؽ التعميـ كالتربية، كبعض المشاريع ذات العائد كالنتيجة السريعة،كأيضا االىتماـ بالبنية التحتية ما يسمح بتسييؿ الحياة اليكمية 
 لممكاطف،كتجنب المشاريع االقتصادية الكبيرة التي تتطمب جيدا ككقتا كبيرا كتمكيؿ كبير ككفاءات عالية 

تشكؿ القيـ كالتقاليد كالتصكرات القائمة بيف أفراد المجتمع المحمي عامبل ميما في نجاح أك فشؿ البرامج :تكظيؼ القيـ كالتصكرات القائمة في المجتمع - ك 
كالسياسات التنمكية عمى المستكل المحمي ف لما ليا مف دكر في التأثير عمى ثقافة أفراد المجتمع لذا يتكجب عمى القائميف عمى ىذه البرامج األخذ بالحسباف 

 .المكركث الثقافي كاالجتماعي لممجتمع المحمي ككنيا تشكؿ اإلطار المرجعي لمسمككات االجتماعية كاالقتصادية لؤلفراد 
كأم  برنامج أك خطة أك مشركع ال بد لبرامج التنمية المحمية أف تخضع لعممية تقكيـ تراعى فييا األساليب العممية لمتقكيـ ، مف اجؿ معرفة : التقكيـ - م 

مدل تحقيؽ النتائج المرجكة كنسبة النجاح فييا  كتصحيح مسار التنمية المحمية  إذا ما كانت النتائج عكسية كالكقكؼ نقاط الضعؼ ميدانيا ، فالتقكيـ يمنح 
  .33الفرصة لمراجعة األخطاء السابقة كيسمح بمكاصمة البرامج بطريقة أفضؿ

 :أبعاد التنمية المحمية ومؤشراتيا  :ثالثا 
 :البعد االقتصادم - أ:   األبعاد- 1

تراعي التنمية المحمية البعد االقتصادم مف اجؿ تنمية اإلقميـ المحمي اقتصاديا، كذلؾ عف طريؽ البحث عف القطاع أك القطاعات االقتصادية التي يمكف 
أف تتميز بيا المنطقة ، سكاء عف طريؽ النشاط الزراعي أك الصناعي أك الحرفي ، كليذا فنجد أف المنطقة التي تحدد مميزاتيا مسبقا تككف قادرة عمى 

النيكض بالنشاط االقتصادم المناسب ليا مف اجؿ تكفير فائض القيمة عف طريؽ المنتكجات المحققة باإلضافة إلى ذلؾ يمكف ليا أف تدمج أفراد المجتمع 
الباحثيف عف فرص العمؿ في النشاط االقتصادم ، كليذا تصبح التنمية المحمية تحقؽ البعد االقتصادم عف طريؽ امتصاص البطالة مف جية كعف طريؽ 

تكفير المنتكجات االقتصادية التي تتميز بيا المنطقة مف جية أخرل سكاء لبلستيبلؾ المحمي أك التكزيع لؤلقاليـ األخرل  ، ككذلؾ تعتمد التنمية المحمية 
الخ ،ىذه اليياكؿ باإلضافة إلى ككنيا تسمح بدمج طالبي العمؿ فإنيا تميد ....عمى بناء اليياكؿ القاعدية المحمية مف الطرقات كالمستشفيات كمدارس 

الطريؽ نحك الجك المناسب ألفراد المجتمع القاطنيف بذلؾ اإلقميـ ، كتستقطب أصحاب رؤكس األمكاؿ المتكاجديف في األقاليـ األخرل مف اجؿ االستثمار 
بيذه المنطقة ، كىذا طبعا يتكقؼ عمى مدل قدرة المنطقة عمى التخطيط كاالستثمار في  تكفير بنية تحتية تسمح بجمب مستثمريف سكاء لتنمية تتماشى كما 

 يتكفر عميو اإلقميـ مف مزايا ك مكارد بشرية أك مادية ، أك االستثمار في ما تحتاجو المنطقة مف حاجيات أخرل لتغطية النقص في ىذا الجانب
 :البعد االجتماعي - ب 

                                                           
 104  103 محمد خشمكف، مرجع سابؽ، ص ص32

 105  104 المرجع السابؽ ، ص ص 33
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يركز البعد االجتماعي لمتنمية المحمية عمى إناإلنساف يشكؿ جكىر التنمية  كىدفيا النيائي مف خبلؿ االىتماـ بالعدالة االجتماعية ، كمكافحة الفقر كتكفير 
الخدمات االجتماعية لكافة أفراد المجتمعباإلضافة إلى ضماف الديمقراطية لمشاركة الشعكب في اتخاذ القرار بكؿ شفافية ، كليذا نجد آف البعد االجتماعي 
لمتنمية المحمية يمثؿ حجر الزاكية الف تكفي الحياة االجتماعية المتطكرة مف شانيا إف تدمج كؿ طاقات المجتمع لتطكير الثركة كزيادة القيمة المضافة ، 

 34.كعميو نجد إف تسخير التنمية المحمية خدمة المجتمع يمكنيا أف تقدـ لنا مجتمع يتصؼ بالنبؿ كينبذ الجريمة كمحبا لكطنو كمنطقتو 
الخ ، كؿ اىتمامات ...التعميـ  الصحة كاألمف كاإلسكاف : كىناؾ مياديف عديدة كمختمفة تشمميا التنمية المحمية ليا عبلقة كطيدة بالبعد االجتماعي مثؿ 

التنمية المحمية بيذه الجكانب لو أثره المباشر عمى شرائح المجتمع إيجابا كسمبا ، فالتخطيط لبرامج سكنية حسب حاجيات اإلقميـ ك بمرافقة المجتمع المدني 
 . لممنطقة يسمح بدمج أفراد المجتمع في الحياة االجتماعية لممنطقة بؿ كحتى االقتصادية 

 :البعد البيئي - ج 
يمعب البعد البيئي دكرا ىاما في التنمية المحمية ،إذ تسيـ البيئة السميمة في تكفير العيش في شركط النظافة ك أجكاء الراحة كاالستجماـ لممجتمع المحمي،  
إال انو  غالبا مايصاحب العممية اإلنتاجية العديد مف المشاكؿ البيئية ، كالتي تنعكس أثارىا مباشرة عمى المجتمعات المحمية ، فاالستغبلؿ غير المدركس 

لممحيط سينجـ عنو حتما انعكاسات ضارة  بالبيئة كانجراؼ التربة ، التصحر التمكث ، كتعتبر التكاليؼ المتعمقة بمكافحة ىذه االنعكاسات في بعض 
 .األحياف اكبر مف قيمة الناتج المتحصؿ عميو مف ىذا االستغبلؿ

كيركز البعد البيئي لمتنمية المحمية عمى مراعاة الحدكد البيئية بحيث يككف لكؿ نظاـ بيئي حدكد معينة ال يمكف تجاكزىا مف االستيبلؾ كاالستنزاؼ ،أما 
حالة تجاكز تمؾ الحدكد فانو يؤدم إلى تدىكر النظاـ البيئي   كعمى ىذا األساس يجب كضع حدكد أماـ االستيبلؾ كالنمك السكاني كالتمكث كأنماط اإلنتاج 

 .البيئية كاستنزاؼ المياه كقطع الغابات كانجراؼ التربة 
إذف كمف اجؿ الكصكؿ إلى تنمية محمية حقيقية تكفؿ كتسيـ في تحقيؽ العدالة كالمساكاة في التنمية بيف أفراد المجتمع المحمي البد مف أف تراعي األبعاد 

 35الثبلثة االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية
 :مؤشرات التنمية المحمية  - 2
 : المؤشرات االقتصادية - أ 

 .العائدات المحٌمية مف الضرائب كالرسـك- 
 .نسبة إشغاؿ المباني التجارية كالصناعية، كتكمفة اإليجار لكٌؿ متر مرٌبع في ىذه المساحات- 
 .النسبة المئكية مف الشركات كالمصانع المحٌمية التي تممكيا جيات محٌمية- 
 .متكٌسط األجكر كمتكٌسط بدؿ النقؿ إلى العمؿ كمنو  لممقيميف المحٌمييف- 
النسبة المئكية مف األشخاص الذيف يعيشكف في الفقر  كاألشخاص الذيف يمتحقكف بسكؽ العمؿ كمعدؿ البطالة- 
 .متكسط األسعار مقارنة باألجكر- 
 . مدل تكفر أسكاؽ تمبي الحاجيات المحمية أك الفائض المحمي - 

 :المؤشرات االجتماعية - ب 
 في مجاؿ السبلمة العامة* 

، كغيرىا مف طرؽ مقاكمة الفيضانات، (في المناطؽ التي ييعىٌد ذلؾ فييا ضركريان )كجكد خطط إلدارة الطكارئ،كالزالزؿ، أك األعاصير، أك العكاصؼ - 
 .الككارث الطبيعية

 .تفعيؿ قكانيف جكدة البناء كشركط الترخيص كالتشدد في إجراءات  التفتيش عمى المباني كالبنية التحتية- 
، كمدل تكفير األمف مف خبلؿ تكفير عدد محٌطات مكافحة الحرائؽ المتكافرة ك رجاؿ اإلطفاء المتكافريف لمكافحة الحرائؽ كغيرىا مف حاالت الطكارئ- 

 .عدد كافي مف رجاؿ األمف لكؿ مكاطف
 :في مجاؿ التربية * 

                                                           
 49 48،ص ص 2010 ، 4 غربي احمد ،أبعاد التنمية المحمية كتحدياتيا في الجزائر، مجمة البحكث كالدراسات العممية ،جامعة المدية ، العدد 34
 49 المرجع السابؽ، ص 35
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، حجـ الصفكؼ،قدـ المباني ، كمعدؿ أجكر عدد حاالت الطرد مف المدرسة في المراحؿ االبتدائية كالمتكٌسطة كالثانكيةك نسبة التسٌرب: كضع المدرسة- 
 المعمميف

 .النسبة المئكية مف األطفاؿ الممتحقيف بالمدارس الخاصة أك الدينية- 
 36.عدد المتخٌرجيف المحٌمييف الممتحقيف بالجامعة- 

 :في مجاؿ الصحة * 
إف عدد السكاف لكؿ طبيب كاحد مؤشر عمى مدل تكفر بعض خدمات الرعاية الصحية األكلية ، كبصفة عامة كمما قؿ : معدؿ السكاف لكؿ طبيب كاحد 

عدد السكاف لكؿ طبيب كاحد ، كمما زادت فرص تحسيف الصحة العامة ،كاف كاف ىذا المؤشر معمكؿ بو عمى مستكل التنمية الشاممة إال انو عمى المستكل 
.  المحمي يككف أكثر كضكحا، فتكفير الرعاية الصحية لعدد معقكؿ مف السكاف مف طرؼ طبيب كاحد يسمح بنجاعة اكبر في ىذا المجاؿ

 .كمما كانت الخدمات ك الرعاية الصحية متكفرة عمى المستكل المحمي ك بصفة جيدة كمما انخفض معدؿ كفيات الرضع : معدؿ كفيات الرضع 
إف العمر المرتقب عند الكالدة يمثؿ حصيمة التفاعبلت المتبادلة بيف العديد بيف العديد مف العكامؿ التي تحدد مستكل إشباع : العمر المرتقب عند الكالدة 

 37.حاجات البشر كبالتالي مستكل معيشتيـ 
 .المقدار السنكم لمرعاية المجانية الميقدَّمة مف قبؿ المستشفيات كالمستكصفات الطٌبية -
، ككذلؾ كسيارات لكٌؿ شخصو في المجتمع المحٌمي.إلخ...عدد أسٌرة المستشفيات، كاألطٌباء، كمساعدم األطٌباء، كالممٌرضيف، كبرامج العبلج -

 .اإلسعاؼ المتكفرة 
. ككف مفيـك الثقافة شامؿ فاف المقصكد بيا ىنا ىك مختمؼ النشاطات الثقافية كالعركض المسرحية كنشاط المكتبات كبرامج الترفيو : المؤشرات الثقافية *

 الخ ......
عدد العركض ذات الكمفة المنخفضة أك المجانية كحفبلت ًفرؽ الغناء المحمية، كعدد مراكز العرض في المجتمع المحٌميكعدد إنتاجات المسارح المحمية،- 

 .كغيرىا مف العركض المشابية التي يقدميا المقيمكف في المجتمع المحٌمي
 ، كمدل تكفر اإلذاعات المحمية الزكار الذيف تستقبميـكعددعدد المتاحؼ المحمية - 
مكاف الكصكؿ إلييا: تكافر المكتبة العامة-   38.كاستخداميا– إلخ ...ساعات الدكاـ، كعدد الفركع، كا 
 :خاتمة 

 يعتبر مفيـك التنمية مف المفاىيـ الكاسعة نتيجة التطكر الذم شمؿ جميع مناحي الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية ، كالتي عرؼ معيا 
مفيـك التنمية بدكره تطكرا ، فبعد أف كانت التنمية تتجو لخدمة ك تحسيف كتطكير مختمؼ النشاطات المتعمقة بالحياة االقتصادية ألىميتيا في تحقيؽ التنمية  
إال إنو مع تطكر ك تزايد الحاجيات اإلنسانية أصبح مف الضركرم مراجعة مفيـك يشمؿ جميع شؤكف الحياة اإلنسانية ، فالتنمية انتقمت مف المفيـك الضيؽ 

 .الخ ...الذم يعنى باالقتصاد ، لتشمؿ أيضا الحياة االجتماعية كالسياسية كالثقافية 
إف الكصكؿ إلى تنمية شاممة كحقيقية تتطمب تضافر جيكد السمطات المركزية مع نظيرتيا عمى المستكل المحمي ، قصد تمبية حاجيات المجتمع المحمي مف 

جية ، كدفع عجمة التنمية باالعتماد عمى الجيكد المحمية مف جية أخرل، كىك ما يسيـ عمى المدل البعيد في إرساء ثقافة تنمكية عمى المستكل المحمي 
تعتمد عمى الطاقات البشرية كالمادية المتكفرة عمى مستكل اإلقميـ مف اجؿ خمؽ الثركة  ، كىك ما يخفؼ مف عبئ النفقات التي تتحمميا الدكلة مف اجؿ دفع  

 .التنمية المحمية، كتسيـ بدكرىا ىذه األخيرة في تعزيز االقتصاد الكطني مف خبلؿ استغبلليا كمعرفتيا باإلمكانيات المتكفرة عمى المستكل المحمي 
كبالرغـ مف األىداؼ كالمجاالت المتعددة لمتنمية ، كحتى إف كجد اختبلفات في مفيـك التنمية كنتيجة الختبلؼ ميداف البحث فانو في العمـك تسعى إلى 
خدمة كتطكير اإلنساف اجتماعيا كثقافيا ك أخبلقيا كتدمجو في العممية التنمكية ليككف جزءا منيا يخطط، يشارؾ ك يتفاعؿ ، ككف نتائجيا مكجية بالدرجة 

 .األكلى إلشباع حاجيات اإلنساف، ألنو يشكؿ الركيزة األساسية في بعث أم تنمية ، كفي أم مستكل 
 :قائمة المراجع 

                                                           
36

 h45 13 الساعة 20/09/2016بتارٌخ : موقع عدة العمل المجتعً 

http://ctb.ku.edu/ar/content/evaluate/evaluate-community-initiatives/examples-of-community-level- indicatorsmain 
37

 52 50ص ص ، دروس السبعٌنات وآفاق المستقبل،سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب، الكوٌت:  محمد توفٌق صادق ،التنمٌة فً دول مجلس التعاون 
38

 h45 13 الساعة 20/09/2016بتارٌخ :موقع عدة العمل المجتعً 

http://ctb.ku.edu/ar/content/evaluate/evaluate-community-initiatives/examples-of-community-level- indicatorsmain 
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عبد العزيز عبد اهلل الجبلؿ، تربية اليسر كتخمؼ التنمية، مدخؿ إلى دراسة النظاـ التربكم في أقطار الجزيرة العربية المنتجة لمنفط،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب،الككيت - 1
،1985 .
 1986دركس السبعينات كآفاؽ المستقبؿ، سمسمة عالـ المعرفة، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، : محمد تكفيؽ صادؽ،التنمية في دكؿ مجمس التعاكف -2
 . 1999عبد الكريـ بكار،مدخؿ إلى التنمية المتكاممة رؤية إسبلمية ،دار القمـ ، دمشؽ ، - 3
 2001الطبعة الثانية ، ابراىيـ العيسكم، التنمية في عالـ متغير دراسة في مفيـك التنمية كمؤشراتيا، دار الشركؽ ، مصر،- 4
  .2001، مركز نشر كتكزيع الكتاب الجامعي، مصر، التنمية االجتماعية المثاؿ كالكاقعطمعت مصطفى السركجي كآخركف، -5
  .2001عبد المطمب عبد الحميد ،التمكيؿ المحمي كالتنمية المحمية، الدار الجامعية طبع نشر تكزيع ، مصر،- 6
 .2007مصر ،الطبعة األكلى، . احمد محمد عبد العظيـ الجمؿ ، دكر نظاـ الكقؼ اإلسبلمي في التنمية االقتصادية المعاصرة، دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة - 7
 .2007رشاد احمد عبد المطيؼ، تنمية المجتمع المحمي ، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ، مصر ، الطبعة األكلى، - 8
 2007سيير احمد حامد ، إشكالية التنمية في الكطف العربي ، در الشركؽ لمنشر كالتكزيع ، األردف ، - 9

 الطريؽ الذم قطعتو الياباف كدكلة نامية، دار الشركؽ،مصر: كينئيتشي  اكنك ، ترجمة خميؿ دركيش، التنمية االقتصادية في الياباف– 10
 

 :المجالت 

 .2010 ، 4غربي احمد ،أبعاد التنمية المحمية كتحدياتيا في الجزائر، مجمة البحكث كالدراسات العممية،جامعة المدية ، العدد - 11
  .2014، 10 كالمجتمع ، جامعة بسكرة، العدد اإلنسافصباح غربي ك كىيبة غربي ، دكر منظمات المجتمع المدني في تطكير الخدمات العامة ،مجمة عمـك  - 12
 2015.عبد العزيز بف عثماف التكيجرم،التنمية الثقافية مف منظكر إسبلمي، منشكرات المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمـك كالثقافة، الطبعة الثانية - 13

 :مذكرات 

  2011 ، الجزائر،3خنفرم خيضر، تمكيؿ التنمية المحمية في الجزائر كاقع كآفاؽ ، رسالة دكتكرة، جامعة الجزائر - 14
 .2011محمدخشمكف،مشاركة المجالس البمدية في التنمية المحمية ،رسالة دكتكرة، جامعة منتكرم ، قسنطينة، الجزائر،– 15
 .2005محمد بالخير، التنمية المحمية كانعكاساتيا االجتماعية، مذكرة ماجستير،جامعة الجزائر، - 16
 .2011شكيح بف عثماف ،دكر الجماعات المحمية في التنمية المحمية ، مذكرة ماجستير، جامعة تممساف ، الجزائر، - 17
 . 2013 قسنطينة 2مربيعي سكسف ،التنمية البشرية في الجزائر الكاقع كاألفاؽ ، مذكرة ماجستير، جامعة منتكرم  - 18

 

 :المواقع االلكترونية 

 :مكقع عدة العمؿ المجتعي  - 19
http://ctb.ku.edu/ar/content/evaluate/evaluate-community-initiatives/examples-of-community-level- indicatorsmain 
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 الواقع واألفاؽ: ، قالمة، في تنمية محيطها السوسيو اقتصادي1945 ماي 8مساىمة جامعة 

 

 زراولة رفيق. د                                                                                                 

 .، قالمة1945 ماي 8جامعة 

zeraoula.rafik@univ-guelma.dz 

 

 :مقدمة

 العبء األكرب ُب ، كحىت السياسيُت،تتحمل اعبامعة، باعتبارىا مؤسسة تعليم عاؿ، ُب نظر الكثَت من اؼبفكرين كالباحثُت 
 بالرأظباؿ البشرم األكثر رقيا، القادر على قيادة التنمية الشاملة ذه األخَتةالتنمية الشاملة للمجتمعات، كوهنا اؼبزكد الرئيسي لو

للمجتمع دبختلف جوانبها، كالداعم األساسي لو دبختلف البحوث العلمية اليت يبكنها أف تساىم ُب حل مشكبلتو االقتصادية 
  .كاالجتماعية

، قاؼبة، ُب تنمية ؿبيطها السوسيو 1945 مام 8 هتدؼ ىذه الدراسة إٔب البحث ُب اؼبسانبة اليت تقدمها جامعة 
إمداد احمليط بالرأظباؿ البشرم الكفؤ القادر على  قيادة التنمية اجملتمعية كتزكيده بالبحوث : اقتصادم، من خبلؿ ؾبالُت أساسيُت

 .العلمية اليت من شأهنا أف تقود إٔب إهباد اغبلوؿ اؼبمكنة ؼبختلف اؼبشكبلت االقتصادية كاالجتماعية اليت يشهدىا ؿبيطها

 

I .مقاربة نظرية: مساىمة الجامعة في التنمية السوسيو اقتصادية 
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تؤدم اعبامعات بوصفها إحدل اؼبؤسسات األكاديبية دكران ىامان ُب تطور اجملتمعات كتقدمها ُب عآب يتصف بالتغَت "
السريع ُب حاجات كرغبات السوؽ اؼبتطورة كاؼبتغَتة باستمرار، إذ أف دكرىا ال يقتصر فقط على تأىيل القول البشرية بل يتعدل 

 39".ذلك لتسهم بشكل مؤثر كإهبايب ُب مسَتة التنمية االقتصادية كاالجتماعية ُب اجملتمع

 اكبصر األكٔب اعبامعات دكر أف إٔب العإب التعليم أدبيات ـبتلف لكن قبل أف تستقر اعبامعات على تأدية ىذا الدكر، تشَت 
 اعبامعة معٌت ربمل تكن ٓب أهنا يعٍت فبا ،40اعبامعي كالتدريس البلىوت القػانوف، ؼبهػن الطلبػة إعػداد أجػل من التعليم، عرض ُب

 . كاؼبسانبة ُب التنمية اجملتمعيةالباحثُت كإعداد العلمي البحث مبدأ على اؼببٍت اغبديث، دبفهومها

 كظيفة أداء ُب كاكبصارىا اجملتمػع، عن ابتعادىا ُب سبثلت بأزمة ،العصور الوسطى خبلؿ أكركبا، ُب الغربية اعبامعات مرت 
 ُب لكػن أخرل، جهة من ،تلك الفًتة ميزت اليت كاالجتماعية، الفكرية اؼبتغَتات مع بسػهولة تكيفها كعدـ جهػة، من التدريس،
 كخدمة العلمي، البحث: نبا جديدين، دكرين أداء إٔب بذلك كتوجهت فلسفتها، تغػيَت إٔب باعبامعة التغػَتات ىذه أدت األخَت،
. اجملتمع

 ىذه ُب جديدة حاجات ظهور نتيجة اعبامعة كظيفة معها كتغَتت األكركبية، اجملتمعات تغَتت النهضة عصر حبلوؿؼ " 
 قياـ ُب سبثلت اليت كالتكنولوجية، العلمية ثورتو كتقود اجملتمع ػبدمة طاقتها تسخر اليت للمؤسسات مبوذجا صارت حىت اجملتمعات،

 الفنية الكوادر من متزايدة أعداد إٔب اغباجة ُب سبثلت اعبامعات، على جديدة متطلبات بدكرىا فرضت كاليت الصناعية، الثورة
 من أسسها كدراسة كالتكنولوجية، الطبيعية العلـو ؾباالت إٔب كالبحث التدريب ؾبإب ُب للجامعة العلمي النشاط كتوجيو اؼبتخصصة
 41".عالية مالية كإعتمادات بشرية احتياجات

 ؾباالت ـبتلف ُب للمجتمع مباشرة عملية مبوذجية خدمات تقدًن على كالعشرين، الواحد القرف مطلع ُب اعبامعات، تعمل
 البشرية بالطاقات كتزكيده  من خبلؿ البحوث العلمية اليت هبريها الباحثوف على مستواىا،كإمبائو مشكبلتو غبل تسعى فهي اغبياة،
. قيادتو على القادرة

 التقليػدم، إذ دبفهومػها اعبامػعة فلسػفة عن زبتلف فلسفة ربمل كاليت اؼبنتجة اعبامعة فكرة الوجود إٔب برزت اؼبنطلق ىذا من 
                                                           
39

، اختٌار القٌادات اإلدارٌة فً المإسسات األكادٌمٌة بالتركٌز على رإساء األقسام، فً الملتقى العربً حول 2003عوض محمد باشراحٌل،  

313المواصفات العالمٌة للجامعات، عدن، ص  
40

ماديح  األوضـاع االجتماعٌـة والمهنٌـة لألستـاذ الجامعً فً المإسسات الجامعٌة، دراسة مٌدانٌة عن أوضاع أساتذة  ،2001 بوستة، 

ص، .كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة، جامعة محمد خٌضر، بسكرةغٌر منشورة، جامعة محمد خٌضر، مذكرة لنٌل شهادة ماجستٌر،  39 

41
فضٌل  2001 وآخرون، دلٌو   ص  ،إشكالٌة المشاركة الدٌمقراطٌة فً الجامعة الجزائرٌة، منشورات جامعة منتوري، قسنطٌنة، الجزائر ،

91-90  ص  
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 ربسُت خبلؿ من اغبديثة، التقٍت التطػور ؼبنجزات الكامػل االستيعاب كربقيق اجملتمع، حركة ُب اإلهبايب التأثَت ىو"ىػدفها  أف
 42".عالية انتاجية كربقيق ؽبا اؼبتاحة للموارد استغبلؽبا

 تكوف أف كعلى فيو، تنشط الذم اجملتمع، من قربا أكثر تكوف أف على تعمل اليت التعليمية اؼبؤسسة ىي اؼبنتجة اعبامعة
 43:يأٌب منها ما نذكر األدكار، مػن صبلػة سبارس ذلك أجل من كىي حياتػو، ُب اإلهبايب اؼبؤثر

 .كاالبتكار التطوير ُب اؼبباشرة اؼبشاركة .1
 .كالتدريب اؼبستمر التعليم برنامج توسيع .2
 .ؽبا اؼبناسبة اغبلوؿ كاقًتاح العمل، مشاكل معاعبة ُب العليا الدراسات كسائل من لبلستفادة اجملاؿ فسح .3

 تؤديو الذم احملدد بالدكر كالبحث، التعليم إٔب إضافة يرتبط، اؼبنتجة اعبامعة عمػل أف إٔب لبلػص أف يبكػن دراستو، سبػق فبا 
، كبُت اإلنتاج (التعليم، البحث العلمي كخدمة اجملتمع ) بُت الوظائف التقليدية الثبلثة للجامعة اجملتمع، فهي جامعة ذبمع ُب

 .دبفهومو االقتصادم

 البحػوث، اؼبتخصص، التكػوين من عرضها سوؽ يتكوف حيث اؼبتاجػرة، مبػدأ على عملػها ُب اؼبنتجة تعتمد فاعبامػعة 
 .مؤسسة اقتصاديةؾ تبدك جعلها فبا نفسها، سبويل ُب تستغلها أمواؿ، على ذلك دبوجب كربصل تقػدمها، اليت كاالستشارات،

أصبحت اعبامعات ُب العصر اغبديث من اؼبقومات الرئيسية للدكلة العصرية، كأصبح إنشاء مثل ىذه اؼبؤسسات ُب صبيع "
دبا يتوافر لديها )الدكؿ على اختبلؼ أحجامها كمستويات مبوىا من أىم أكلوياهتا، فاعبامعة سبثل القيادة الفكرية كالعلمية ُب اجملتمع 

كأصنافو، كرائدة التطور كاإلبداع كصاحبة اؼبسؤكلية ُب  ، فهي بيت اػبربة كمعقل الفكر ُب شىت صوره (من كوادر مؤىلة تأىيبل عاليا
 44".تنمية أىم ثركة يبتلكها اجملتمع كىي الثركة البشرية

، أف الوظائف الثبلثة اليت استقرت اعبامعات على تأديتها بعد سَتكرة تطور تؤدم (2003فؤاد راشد عبده، )عموما، يرل 
 45:بالنتيجة إٔب اآلٌب
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أوقاسً  األنمـاط القٌادٌة السائدة وأسالٌب التسٌٌر لمدراء المعاهد بالشرق الجزائري، أطروحة مقدمة لنٌل شهادة دكتـوراه  ،2001 لونٌس، 

 249  صدولة، غٌر منشورة، كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة، جامعة قسنطٌنة، الجزائر
43

أوقاسً  249نفس المرجع السابق، ص  لونٌس،   
 64، التجديد ُب التعليم اعبامعي، دار قباء للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة،  ص 2001شبل بدراف، صباؿ الدىشاف،  44

45 الواقع ومقتضٌات التطور، فً الملتقى العربً : ، العالقة بٌن اإلدارة الحكومٌة وإدارة الجامعات الحكومٌة الٌمنٌة2003فإاد راشد عبده،  

366حول المواصفات العالمٌة للجامعات، المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، عدن ص   
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تعميم اؼبعارؼ النظرية اليت أنتجها العقػل البشرم كتنميتهػا كتعميػم اؼبعارؼ العلميػة اعبديدة، كتزكيد اؼبوارد البشرية باؼبعارؼ  -1
. العلمية البلزمة اليت سبكنها من اإلسهاـ الفاعل ُب تنمية اجملتمع كتقدمو

تفسَت ـبتلف الظواىر كاألحداث كالكشف عن أسباهبا، كالتنبؤ باذباىات فعلها كتأثَتىا اؼبستقبلي بغرض ضبطها كالتحكم  -2
 .هبا كتسخَتىا لصاّب اإلنساف كاجملتمع

 .تطوير اؼبمارسة اغبياتية كاإلسهاـ ُب حل اؼبعضبلت اليت تواجو اإلنساف كاليت هتدد حياتو كتقلق سكينتو -3
 .التطوير كاالبتكار العلمي الرامي إٔب تلبية ـبتلف احتياجات اإلنساف اؼبتنامية كاؼبتجددة -4

 

الفاعلُت السياسيُت كاالقتصاديُت تأسيسا على ما سبق، يبكن أف نقوؿ أف اعبامعات أضحت ؿبط اىتماـ خاص من قبل 
 أف التقدـ الذم حققتو ىذه األخَتة يعود  إٔب، إذ تشَت ـبتلف مؤشرات التنمية ُب العآباؼبتقدمة منهادكؿ ُب اجملتمعات، السيما اؿ

 دبتطلبات اعبامعات لربط نشاط"بدرجة عالية إٔب تطور منظومتها اعبامعية، ىذا ما يدفعنا إٔب القوؿ أف ىناؾ حاجة ماسة كدائمة 
 التنمية متطلبات لسد كالتطبيقية التكنولوجية كاؼبهارات اؼبعرفية القدرات يبتلك بشرم كادر كتأىيل اجملتمع، ُب الشاملة التنمية
 اؼبؤسسات، أداء كرفع اإلنتاج، كتطوير اجملتمع، مشاكل حبل العلمية البحوث إنتاج كربط البحثي العمل كتطوير العمل، كسوؽ
 كباألخص التكنولوجية التطبيقات أفضل باستخداـ ؽبا اؼبضافة القيمة كرفع اإلصبإب، احمللي الناتج ُب اؼبشاريع مردكد كزيادة

 .46"كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا

حسب  أنػها، إال رقيا، األكثر الفكرم الرأظباؿ إعداد ُب كالعشرين، الواحد القرف مطلع ُب اعبامعة، تؤديو الذم الدكر رغم
 أف من فبدال الوسطى، القركف خبلؿ أكربا ُب عرفتها اليت لؤلزمة سباما مناقضة بأزمة سبر أصبحت ،(2001 ؿبمود، سيد يوسف)

 كمن األخرل، أدكارىا إنباؿ إٔب هبا أدل فبا لو، خاضعة أضحت كتوجػيهو، للمجتمع البناء النقد ىو مهامها تعريف منطلق يكوف
 كربيات كأف السيما، القرف؟، ىذا ُب العآب عليو يتوفر أف هبب الذم اعبامعة مبط ىو فما ىويتها، إشكالية تطرح أصبحت ىنا

 عن مبتعدة كتطوير، حبث مراكػز إنشػاء إٔب توجهت بينها، الشرسة كاؼبنافسة االقتصادية العوؼبة خضم كُب العآب، ُب الشركات
 ىوية فأم ،علمية شهادات تقدـ ىاتو، مراكزىا خبلؿ من أصبحت، اؼبنشمت كربيات إف بل ذلك، ُب اعبامعة على االعتماد

 اعبامعة؟ ربمل باتت

 

                                                           
46

واقع تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً الجامعات الٌمنٌة، فً الملتقى العربً حول ، 2003أحمد مهدي فضل، ٌحً حمد الرٌوي،  

200، ص المواصفات العالمٌة للجامعات، المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، عدن  
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II .التعريف بجامعة قالمة: 

 أكت 05 اؼبؤرخ ُب 172-86، أين ًب دبوجب اؼبرسـو التنفيذم رقم 1986أكٔب جذكر جامعة قاؼبة تعود إٔب سنة  
 12 طالبا، يؤطرىم 123 إنشاء اؼبعهد الوطٍت للتعليم العإب ُب الكيمياء الصناعية، حيث كاف اؼبعهد ُب بداياتو يضم 1986

 جويلية 07 اؼبؤرخ ُب 299-92 سبت ترقية اؼبعهد إٔب مركز جامعي دبوجب اؼبرسـو التنفيذم رقم 1992أستاذا، كُب سنة 
 أستاذا، كقد نص اؼبرسـو على أف اؼبركز اعبامعي يتكوف من 80 طالبا، يؤطرىم 2134، حيث كاف اؼبركز ُب بداياتو يضم 1992

.  معهد للكيمياء الصناعية، معهد للهندسة اؼبيكانيكية كمعهد للميكانيك

كز اعبامعي إٔب ر، سبت ترقية آب2001 سبتمرب 18 اؼبؤرخ ُب 273-01، كدبوجب اؼبرسـو التنفيذم رقم 2001ُب سنة    
كلية العلـو كاؽبندسة، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت ككلية اغبقوؽ كاآلداب كالعلـو : جامعة، تتكوف من ثبلث كليات

، حسب ما كرد ُب اؼبوقع االلكًتكين لنيابة  أستاذا197 طالبا، يشرؼ على تأطَتىم 6863االجتماعية، كقد كانت اعبامعة تضم 
   (.2016 )للتنمية كاالستشراؼ كالتوجيورئاسة اعبامعة 

 ميادين 10: قسما، تضمن التكوين ُب27 كليات، تضم 07 على 1945 مام 8، تتوفر جامعة 2015 ُب سنة 
اجملمع اؼبركزم، ؾبمع سويداين : ، حيث تتوزع الكليات على أربع ؾبمعات(ليسانس كماسًت) زبصصا علميا 129تكوين، تضم 

 .بوصبعة، ؾبمع ىيليوبوليس كاجملمع اعبديد

  

III . قالمة، في تكوين الرأسماؿ البشري الكفؤ1945 ماي 8مساىمة جامعة ، :

 ُب تزكيد احمليط السوسيو اقتصادم بالرأظباؿ البشرم عإب الكفاءة يقودنا إٔب 1945 مام 8 مدل مسانبة جامعة دراسة 
البحث ُب عركض التكوين اليت تقًتحها اعبامعة كمدل ارتباطها حباجات التنمية االقتصادية كاالجتماعية للمجتمع، ككذا حجم 

 .كنوعية اإلطارات اليت سانبت اعبامعة ُب تكوينها

   

III .1 . (:2015-1986)تطور عروض التكوين على مستوى جامعة قالمة 

: 2004-1986يوضح اعبدكؿ اؼبوإب تطور فتح التخصصات العلمية على مستول جامعة قاؼبة خبلؿ الفًتة  
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 (2004-1986 )الجامعةتطور التخصصات العلمية المفتوحة على مستوى : (01)جدوؿ رقم

الشهادة المحضرة تاريخ الفتح التخصص الشعبة المرحلة 

1986-1991 

مهندس  1987-1986تكنولوجيا جذع مشترؾ تكنولوجيا 

صناعة ميكانيكية ىندسة ميكانيكية 

1988-1989 

تقني سامي 

 تقني ساميصيانة صناعية ىندسة ميكانيكية 

 تقني ساميتحليل كيمياء صناعية 

مهندس ىندسة المواد العضوية كيمياء صناعية 

مهندس ىندسة المواد الصيدالنية كيمياء صناعية 

مهندس بناء ميكانيكي ىندسة ميكانيكية 

 Charpente  métalliqueىندسة مدنية 
1989-1990 

 تقني سامي

 تقني ساميخرسانة مسلحة ىندسة مدنية 

مراقبة صناعية إلكترو تقني 
1990-1991 

DEUA 

 DEUAمحاسبة وضرائب محاسبة وضرائب 

1992-2000 

 DEUA 1992-1991مراقبة صناعية إلكتروتيك 

مهندس  1993-1992بناء مدني وصناعي ىندسة مدنية 

مهندس  1994-1993مراقبة صناعية إلكتروتيك 

ليسانس  1996-1995مالية، بنوؾ ونقود علـو اقتصادية 
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مهندس  1997-1996شبكات كهربائية إلكتروتيك 

فيزياء علـو دقيقة 
1997-1998 

DES 

ليسانس جذع مشترؾ علـو التسيير 

نظاـ المعلومات إعالـ آلي 

1998-1999 

DEUA 

 DESكيمياء علـو دقيقة 

 ليسانسحقوؽ علـو قانونية وإدارية 

ذكاء صناعي إعالـ آلي 

1999-2000 

مهندس 

 DESرياضيات علـو دقيقة 

ليسانس إنجليزية لغات أجنبية 

2001-2004 

إدارة أعماؿ علـو التسيير 

2000-2001 

ليسانس 

ليسانس مالية علـو التسيير 

ليسانس علم اجتماع وديموغرافيا علـو اجتماعية 

ليسانس  2002-2001أدب عربي أدب عربي 

بيوتكنولوجيا نباتية بيولوجيا 
2002-2003 

مهندس 

ليسانس حضارة قديمة آثار 

Hydraulique  Hydraulique 

2003-2004 

مهندس 

مهندس أوتوماتيك أوتوماتيك 

ليسانس علـو تجارية علـو تجارية 

ليسانس تاريخ تاريخ 
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 2008إنجاز الباحث بناء على معلومات مستقاة من مصلحة البيداغوجيا لجامعة قالمة، : المصدر

 

، كمنذ نشأهتا، سانبت ُب إمداد ؿبيطها بإطارات ُب ـبتلف التخصصات، من خبلؿ ىذا اعبدكؿ يتضح أف جامعة قاؼبة 
ا العلمي الطابع التكنولوجي، فالبداية، كما أشرنا قغلب على زبصصكما يبلحظ أف الدفعات األكٔب لئلطارات اؼبتكونة من اعبامعة 

 فتح أكؿ 1991-1990سابقا، كانت ُب شكل معهد كطٍت للتعليم العإب متخصص ُب الكيمياء الصناعية، كقد شهدت سنة 
.  زبصص ُب االقتصاد سبثل ُب زبصص احملاسبة كالضرائب

 زبصصات 8 بلغ عددىا كاليت، جديدةزبصصات تقنية سانبت اؼبؤسسة ُب تكوين إطارات ُب  ُب مرحلة اؼبركز اعبامعي 
جديدة تراكحت بُت مستول اؼبهندس، مستول الدراسات العليا، كمستول الدراسات اعبامعية التطبيقية، من جهة أخرل، تواصل 

 بفتح زبصص ُب اؼبالية، النقود كالبنوؾ، ُب حُت شهدت 1996-1995تعزيز اؼبركز بتخصصات ُب االقتصاد، فقد شهدت سنة 
 فتح أكؿ زبصص ُب اللغات، سبثل ُب 2000-1999 فتح زبصص علـو التسيَت، ُب حُت شهدت سنة 1998-1997سنة 

. اللغة اإلقبليزية

  على عكس اؼبرحلتُت السابقتُت، شهدت اؼبرحلة الثالثة من مراحل تطور جامعة قاؼبة توجو اعبامعة إٔب تعزيز عركض 
 زبصصات تقنية جديدة فقط، 3 ًب فتح 2004-2001التكوين فيها ُب زبصصات العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، فخبلؿ الفًتة 

ُب حُت ًب بعث ألكؿ مرة زبصص علم االجتماع كما تفرع عنو من زبصصات فرعية، كما شهدت ىذه الفًتة أيضا تعزيز عركض 
توسعت مسانبة اعبامعة ُب تزكيد ؿبيطها بإطارات التكوين ُب ؾباؿ العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت كالعلـو التجارية، كما 

 .متخصصة ُب ؾباالت إدارة األعماؿ، اؼبالية كالعلـو التجارية

 شرعت جامعة قاؼبة ُب تطبيق اؽبيكلة البيداغوجية اعبديدة اؼبسماة النظاـ 2004/2005 انطبلقا من اؼبوسم اعبامعي 
، كىذا ُب إطار إصبلحات التعليم العإب اليت باشرهتا الوزارة الوصية، كقد حاكلت جامعة قاؼبة تطبيق ىذا النظاـ LMDاعبديد 

: 2008-2005تدرهبيا، كُب ما يلي جدكؿ يوضح التخصصات العلمية ُب إطار النظاـ اعبديد خبلؿ الفًتة 

 

( 2008-2005)تخصصات النظاـ الجديد في جامعة قالمة : (02)جدوؿ رقم 

تاريخ الفتح التخصص الكلية 
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العلـو والهندسة 

 2006-2005رياضيات وإعالـ آلي 

 2006-2005علـو الطبيعة والحياة 

 2006-2005 علـو المادة

 2006-2005علـو تقنية 

العلـو القانونية، اآلداب والعلـو االجتماعية 

 2008-2007فرنسية 

 2008-2007علـو االتصاؿ 

 2008-2007علـو اجتماعية 

 2008-2007علـو إنسانية 

 2008-2007علـو سياسية 

 2008-2007تاريخ 

 2008-2007آثار 

 2006-2005جذع مشترؾ العلـو االقتصادية علـو التسيير والعلـو التجارية 

 2008إنجاز الباحث بناء على معلومات مستقاة من مصلحة البيداغوجيا لجامعة قالمة، : المصدر

  

 ىو انطباقها بشكل كبَت مع LMDما يبلحظ على التخصصات اؼبفتوحة ُب ميادين التكوين، ُب إطار النظاـ اعبديد 
التخصصات اليت كانت موجودة ُب اعبامعة ُب إطار التكوين كفق النظاـ القدًن، مع كجود بعض االختبلؼ ُب التسميات، كىذا 

األمر كقفنا عليو من خبلؿ اإلطبلع على عدد من عركض التكوين ُب أقساـ كليات اعبامعة، فبا يدفع إٔب طرح التساؤؿ عن طبيعة 
 .التغيَتات كمسبباهتا
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كما أشرنا سابقا، ، (ليسانس كماسًت) زبصصا علميا 129 التكوين ُب 1945 مام 8، تعرض جامعة 2015ُب سنة 
-http://www.univ: ؼبزيد من اؼبعلومات يرجى تصفح اؼبوقع). موزعُت على ـبتلف ميادين كشعب التكوين

guelma.dz/offres-de-formation) 

، ىو الغياب شبو الكلي لعركض التكوين اؼبهنية، 2015ما يغلب على عركض التكوين على مستول اعبامعة، ُب سنة 
كاليت كاف ينتظر منها أف تعد ُب إطار اتفاقيات مع مؤسسات احمليط، كبالتإب أف تكوف أكثر ارتباطا مع حاجيات التنمية 

االقتصادية كاالجتماعية، كىذا األمر يدفعنا إٔب طرح تساؤالت جوىرية حوؿ معايَت إعداد كاعتماد عركض التكوين على مستول 
 اعبامعة، كىل للحاجات التنموية تأثَت على ذلك؟

III .2 . (:2015-1986)جامعة التدرج في اؿتطور عدد المسجلين والمتخرجين في 

  فبا (2015-1986)يوضح اعبدكؿ اؼبوإب تطور عدد اؼبسجلُت كاؼبتخرجُت ُب التدرج ُب جامعة قاؼبة، خبلؿ الفًتة  
: يعطي صورة كاضحة عن حجم كنوعية اإلطارات اليت سانبت اعبامعة ُب تكوينهم
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( 2015-1986)جامعة اؿ تطور عدد المسجلين والمتخرجين في التدرج في (:03)جدوؿ رقم

السنة 
المتخرجوف المسجلوف 

المضاعف العدد المضاعف العدد 

1986/1987 123  - - -

1987/1988 410 3.33  - -

1988/1989 636 1.55  - -

1989/1990 1027 1.61  - -

1990/1991 1438 1.40 87  -

1991/1992 1772 1.23 255 2.93 

1992/1993 2134 1.20 256 1.00 

1993/1994 2245 1.05 300 1.17 

1994/1995 2325 1.04 343 1.14 

1995/1996 2432 1.05 423 1.23 

1996/1997 2570 1.06 503 1.19 

1997/1998 2589 1.01 436 0.87 

1998/1999 3477 1.34 602 1.38 

1999/2000 4532 1.30 688 1.14 

2000/2001 5626 1.24 745 1.08 

2001/2002 6863 1.22 1151 1.54 

2002/2003 7691 1.12 1449 1.26 
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2003/2004 7891 1.03 1570 1.08 

2004/2005 9439 1.20 1544 0.98 

2005/2006 9842 1.04 1723 1.12 

2006/2007 11140 1.13 1970 1.14 

2007/2008 13037 1.17 2900 1.47 

2008/2009 14671 1.13 2359 0.81 

2009/2010 14502 0.99 4098 1.74 

2010/2011 15618 1.08 4012 0.98 

2011/2012 15245 0.98 4101 1.02 

2012/2013 15855 1.04 3975 0.97 

2013/2014 15580 0.98 4812 1.21 

2014/2015 14141 0.91 4874 1.01 

. 2016 نيابة رئاسة الجامعة للتنمية واالستشراؼ والتوجيو،  مستقاة منإنجاز الباحث بناء على معلومات: لمصدرا

 

 

: من خبلؿ معطيات اعبدكؿ أعبله يبكن أف نسجل اؼببلحظات اآلتية 

حجم التدفقات الطبلبية على جامعة قاؼبة ُب تزايد مستمر، منذ نشأة اؼبعهد الوطٍت للتعليم في ما يتعلق بالطلبة المسجلين،  .1
 بػ 2015/2016، إذ بلغ معامل تضاعف عدد الطلبة منذ تلك السنة إٔب سنة 1986العإب ُب الكيمياء الصناعية ُب سنة 

 طالبا، كما يبلحظ كذلك ىو أعلى معدؿ تضاعف سنوم كاف 14141 طالبا إٔب 123 مرة، حيث انتقل العدد من 114.97
 كما نبلحظ أف حجم التدفقات الطبلبية على  اعبامعة  مرة مقارنة بالسنة السابقة ؽبا،3.33 حيث بلغ 1987/1988ُب سنة 

، ُب حُت أنو خبلؿ السنتُت األخَتتُت 2008/2009 مقارنة بسنة 2009/2010قد عرؼ تناقصا ُب بعض السنوات كسنة 
 ليصل إٔب 2013/2014 طالبا سنة 15580 إٔب 2012/2013 طالبا سنة 15855عرؼ تناقصا مستمرا منتقبل من 



التسيير المحلي بين إشكاليات التمويل وترشيد قرارات التنمية المحلية :الملتقى الوطني األوؿ حوؿ  
2016 نوفمبر 9-8يومي - البلديات نموذجا-  

286 
 

، كلعل السب ُب ذلك تقلص عدد الطلبة ُب بعض ميادين التكوين نتيجة انتقاؽبم للتسجيل 2014/2015 طالبا سنة 14141
 .ُب جامعات كاليات مقر سكناىم

  

أكؿ دفعة زبرجت من اؼبعهد الوطٍت للتعليم العإب ُب الكيمياء الصناعية كاف خبلؿ اؼبوسم في ما يتعلق بالطلبة المتخرجين،  .2
 طالبا، كمنذ تلك السنة كعدد اؼبتخرجُت، ُب ـبتلف التخصصات ُب 87، حيث بلغ عدد اؼبتخرجُت 1990/1991اعبامعي 

 مرة، كلعل االستثناء ُب 56.02 بػ 2014/2015 إٔب غاية سنة 1990/1991تزايد مستمر، إذ تضاعف عددىم منذ سنة 
 2010/2011، 2008/2009، 2004/2005 ،1997/1998 :السنوات اعبامعيةكل ىذا حدث خبلؿ 

 .السابقة ؽبا  بالسنوات أين عرؼ حجم اػبرهبُت تناقصا مقارنة2012/2013ك
 

، قاؼبة، تساىم، سنويا، كبشكل مستفيض ُب 1945 مام 8 من خبلؿ ىذه االحصائيات يبكن أف نستنتج بأف جامعة 
تزكيد مؤسسات احمليط السوسيو اقتصادم، كميا كنوعيا، باإلطارات ُب ـبتلف التخصصات، إال أف اإلشكاؿ الذم يطرح ُب ىذا 
اؼبقاـ ىو مدل االرتباط بُت كمية كنوعية اإلطارات اؼبكونة كحاجات التنمية السوسيو اقتصادية، فالواقع اؼبعاش يظهر جليا الزيادة 

 .اؼبستمرة ُب نسبة بطالة حاملي الشهادات اعبامعية على اؼبستول احمللي كما على اؼبستول الوطٍت

 

IV . قالمة1945 ماي 8البحث العلمي في جامعة ،: 

، قاؼبة، فإضافة 1945 مام 8يعد إجراء البحوث العلمية من اؼبهاـ األساسية ؼبختلف اعبامعات ُب العآب، كمنها جامعة  
، ربوز جامعة قاؼبة على العديد  السيما ُب طور ما بعد التدرجإٔب البحوث اؼبنجزة من طرؼ الطلبة ُب إطار إعداد مذكرات التخرج

، 2015من مواضيع البحث ُب ؾباالت ـبتلفة، مؤطرة ُب صورة فرؽ حبث حرة أك تابعة ؼبخابر حبث، كتتوفر جامعة قاؼبة ُب سنة 
حسب ما ربصلنا عليو من معلومات من نيابة رئاسة اعبامعة للتكوين ُب الطور الثالث، التأىيل اعبامعي، البحث العلمي كالتكوين 

: يغلب عليها التوجو التقٍت مثلما يوضحو اعبدكؿ اؼبوإب ـبرب حبث ُب ـبتلف التخصصات العلمية، 23ُب ما بعد التدرج،  على 

 

 (2016 ) حسب الكلياتجامعةتوزيع مخابر البحث على مستوى اؿ(: 04)جدوؿ رقم 
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عدد مخابر البحث الكلية 

 10العلـو كالتكنولوجيا 

 07الرياضيات، اإلعبلـ اآلٕب كعلـو اؼبادة 

 02علـو الطبيعة كاغبياة كعلـو األرض كالكوف 

 01العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت 

 01العلـو االنسانية كاالجتماعية 

 01اآلداب كاللغات 

 01اغبقوؽ كالعلـو السياسية 

 23 المجموع

إنجاز الباحث بناء على معلومات مستقاة من نيابة رئاسة الجامعة للتكوين في الطور الثالث، الت ىيل الجامعي، البحث العلمي والتكوين في ما بعد التدرج : المصدر 
 ،2016 .

  

،  CNEPRUإضافة إٔب ذلك، ربتوم اعبامعة كذلك على عدد معترب من مواضيع البحث ُب إطار مشاريع البحث 
: كاعبدكؿ اؼبوإب يوضح ذلك

 

( 2016)جامعة حسب الكليات اؿعدد مشاريع البحث المعتمدة على مستوى : (05)جدوؿ رقم 

 مشاريع البحثعدد الكلية 

 33العلـو كالتكنولوجيا 

 25الرياضيات، اإلعبلـ اآلٕب كعلـو اؼبادة 
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 03علـو الطبيعة كاغبياة كعلـو األرض كالكوف 

 05 العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت

 09العلـو االنسانية كاالجتماعية 

 09اآلداب كاللغات 

 03اغبقوؽ كالعلـو السياسية 

 87 المجموع

. 2016 للتكوين في الطور الثالث، الت ىيل الجامعي، البحث العلمي والتكوين في ما بعد التدرج ،  نيابة رئاسة الجامعة منةإنجاز الباحث بناء على معلومات مستقا: المصدر

 حبثا ُب ؾباؿ العلـو 33، منها 2016 مشركع حبث ُب سنة 87من خبلؿ اعبدكؿ يتضح أف جامعة قاؼبة ربوز على  
، ُب حُت ربوز كل من كلية العلـو االنسانية كاالجتماعية ككلية اآلداب (من ؾبموع مشاريع البحث %37.93)كالتكنولوجيا 

 ، أما كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت( من ؾبموع مشاريع البحث%10.34) مشاريع حبث لكل منها 09كاللغات على 
كلية علـو الطبيعة كاغبياة ، بينما يوجد عى مستول كل من ( من ؾبموع مشاريع البحث%5.75) مشاريع حبث 05فتحوز على 

 مشاريع حبث فقط لكل منها أم بنسبة 3)كعلـو األرض كالكوف ككلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية العدد األقل من مشاريع البحث 
، كعليو فمجاؿ العلـو  كالتكنولوجيا كالرياضيات كاإلعبلـ اآلٕب يبقى ىو اجملاؿ األكثر حيوية ( من ؾبموع مشاريع البحث3.45%

 .، فبا يعٍت أف جامعة قاؼبة ىي فضاء إلنتاج البحث النظرم اجملرد بالدرجة األكٔبُب اعبامعة

،  ،PNR تتوفر اعبامعة مشاريع حبث أخرل ُب إطار الربنامج الوطٍت للبحث ،CNEPRUمشاريع البحث إضافة  
 : ُب جامعة قاؼبة حسب الكليات2013اؼبعتمدة ُب سنة  PNRعدد مشاريع البحث كاعبدكؿ اؼبوإب يوضح 

 

 (2013)جامعة حسب الكليات اؿ المعتمدة على مستوى PNR عدد مشاريع البحث: (06)جدوؿ رقم 

 مشاريع البحثعدد الكلية 

 17العلـو كالتكنولوجيا 
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 06الرياضيات، اإلعبلـ اآلٕب كعلـو اؼبادة 

 02علـو الطبيعة كاغبياة كعلـو األرض كالكوف 

 00العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت 

 02العلـو االنسانية كاالجتماعية 

 00اآلداب كاللغات 

 00اغبقوؽ كالعلـو السياسية 

 27 المجموع

 http://www.univ-guelma.dz/recherche/projets%20PNR.htm:  إنجاز الباحث بناء على معلومات:المصدر

  

 من مشاريع البحث ُب إطار الربنامج الوطٍت للبحث اؼبعتمدة ُب اعبامعة %62.96من خبلؿ ىذا اعبدكؿ نستنتج أف  
الرياضيات، اإلعبلـ اآلٕب كعلـو  من اؼبشاريع قبذىا ُب ميداف %22.22ىي مشاريع حبث ُب ميداف العلـو كالتكنولوجيا، ُب حُت 

، بينما ال يتوفر ميداف العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت على أم مشركع حبث ُب ىذا اإلطار، فبا يدفعنا إٔب طرح اؼبادة
ؼباذا ىذا العزكؼ من قبل الباحثُت ُب ىذا اؼبيداف عن اقًتاح مشاريع حبث، رغم أنبيتها ُب اؼبسانبة ُب : التساؤؿ عن مربرات ذلك

 تقدًن حلوؿ علمية ككاقعية ؼبختلف اإلشكاليات االقتصادية اليت تشهدىا الوالية؟

من خبلؿ اطبلعنا على نتائج مشاريع البحث اؼبنجزة على مستول اعبامعة كُب كل التخصصات الحظنا أهنا تنتهي  
أغلبيتها بإعداد مقاالت علمية أك مداخبلت علمية يشارؾ هبا األساتذة الباحثُت ُب ملتقيات علمية كطنية كدكلية مقدمُت من 

 .خبلؿ ذلك اقًتاحات علمية لبعض االشكاليات كلكنها تبقى حبيسة أدراج اعبامعة

 

V .التعاوف بين الجامعة والمحيط السوسيو اقتصادياتفاقيات  :



التسيير المحلي بين إشكاليات التمويل وترشيد قرارات التنمية المحلية :الملتقى الوطني األوؿ حوؿ  
2016 نوفمبر 9-8يومي - البلديات نموذجا-  

290 
 

 من أجل دراسة عبلقات التعاكف بُت اعبامعة، قمنا باالتصاؿ بنيابة رئاسة اعبامعة للبحث العلمي كالعبلقات اػبارجية 
 بغية اغبصوؿ على ـبتلف االتفاقيات اليت صبعت بُت اعبامعة كؿبيطها السوسيو اقتصادم، كقد حاكلنا اغبصوؿ ، سابقا،باعبامعة

على أكرب عدد منها كىذا منذ تأسيس اؼبعهد الوطٍت للتعليم العإب ُب الكيمياء الصناعية إٔب غاية تأسيس جامعة قاؼبة، إال أننا ٓب 
. نتمكن من ذلك نظرا لغياب األرشيف ُب ىذا اجملاؿ

 عموما يوضح اعبدكؿ اؼبوإب أىم االتفاقيات اليت صبعت بُت اعبامعة كمؤسسات ؿبيطها السوسيو اقتصادم خبلؿ الفًتة 
(2003-2008 : )
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أىم االتفاقيات المبرمة بين جامعة قالمة ومؤسسات المحيط السوسيو اقتصادي  : (07)جدوؿ رقم 

(2003-2008  )

محتوى االتفاقية المدة  السنة  المؤسسة المتعاقد معها الرقم 

 2003المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز، قالمة  01
سنة قابلة 
للتجديد 

تنظيم دورات رسكلة لفائدة إطارات شركة 
. سونلغاز في مجاؿ التسيير واللغات األجنبية

 سنوات 5 2004مديرية الصيد البحري، قالمة  02
إجراء بحوث علمية تربية األسماؾ في المياه 

. الساخنة بحماـ أوالد علي

 سنوات 3 2004الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  03
تنظيم دورات تكوينية لفائدة الطلبة في كيفية 

. إنشاء مؤسسات صغيرة

 سنوات ENASUCRE 2005 3المؤسسة الوطنية للسكر، قالمة  04
تكوين اإلطارات وتنظيم عالقات تعاوف علمي 

بين عدد من مخابر الجامعة والمؤسسة من 
. أجل حل المشاكل التقنية لهذه األخيرة

05 EPE.SPA.ETHYFOR Guelma 2006 3 سنوات 
تنظيم عالقات التعاوف في مجاؿ البحث 

. وتربصات الطلبة وتكوين اإلطارات

 سنوات 3 2006 المؤسسة العمومية للكهرباء، قالمة 06
تكوين اإلطارات وتنظيم عالقات تعاوف علمي 

بين عدد من مخابر الجامعة والمؤسسة من 
. أجل حل المشاكل التقنية لهذه األخيرة

 سنوات 3 2006 المؤسسة الوطنية للرخاـ، قالمة 07
تكوين اإلطارات وتنظيم عالقات تعاوف علمي 

بين عدد من مخابر الجامعة والمؤسسة من 
. أجل حل المشاكل التقنية لهذه األخيرة

 سنوات 3 2006 مركب الدراجات والدرجات النارية، قالمة 08
تكوين اإلطارات وتنظيم عالقات تعاوف علمي 

بين عدد من مخابر الجامعة والمؤسسة من 
. أجل حل المشاكل التقنية لهذه األخيرة

09 BIWATER 2008 3 تنظيم عالقات التعاوف بين الجامعة والمؤسسة سنوات .
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 2008المؤسسة الوطنية للدىن، وحدة سوؽ أىراس  10
سنة قابلة 
للتجديد 

تنمية عالقات التعاوف في مجاالت االىتمامات 
. المشتركة

 2008إنجاز الباحث بناء على معلومات مستقاة من مصلحة العالقات الخارجية والتعاوف بجامعة قالمة، : المصدر

  

 على عدد ؿبدكد من اتفاقيات التعاكف ،2008، إٔب غاية سنة  ربوز كانت من خبلؿ ىذا اعبدكؿ يتضح أف جامعة قاؼبة
 .مع مؤسسات احمليط السوسيو اقتصادم، كىذا بالنظر إٔب ما يتوفر عليو ىذا األخَت من إمكانيات كمؤىبلت

 من خبلؿ التمعن ُب ؿبتول االتفاقيات اؼبربمة بُت اعبامعة كمؤسسات احمليط يبكن أف نستنتج أف ىناؾ إرادة قوية لدل 
اعبامعة لتعزيز عبلقاهتا باحمليط كُب الرقي دبستول مسانبتها ُب التنمية السوسيو اقتصادية حىت تكوف رقما مهما ُب اؼبعادلة التنموية 

 .   للوالية كللوطن

 رغم ذلك، اؼببلحظ ُب عبلقات التعاكف بن اعبامعة كمؤسسات ؿبيطها ىو غياب اتفاقيات تعاكف بُت الطرفُت ُب ؾباالت 
، مثبل، رغم أنبيتو إال أنو ٓب وبظ باتفاقية تساىم ُب تطوره أك مقطاع السياحتعد من اؼبميزات الرئيسية لوالية قاؼبة، كمؤسسات اؿ

 .، كمؤسسات قطاع الفبلحة الذم يعترب ميزة أساسية لوالية قاؼبةتضع اعبامعة ُب قلب تنميتو

 اتفاقية إطار مع ـبتلف اؽبيئات كاؼبؤسسات على اؼبستول احمللي 64 على ،2016 ُب سنة ،1945 مام 8تتوفر جامعة  
 18 اتفاقية مع ىيئات إدارية عمومية ك29 اتفاقية مع مؤسسات جامعية كمؤسسات ذات طابع علمي، ك17، منها كالوطٍت

-http://vrrelex.univ : ؼبزيد من اؼبعلومات يبكن االطبلع على اؼبوقع االلكًتكين التإب). اتفاقية مع مؤسسات اقتصادية
guelma.dz/partenariat-national.) 

 

VI. نتائج البحث :

كفر تتحجم كنوعية النسيج االقتصادم كاالجتماعي الذم )عطيات احمليط السوسيو اقتصادم للجامعة ٓب أخذا بعُت االعتبار 
ككذا دكر ،  إعداد الرأظباؿ البشرم عإب الكفاءة كالتأىيلعرضنا اؼبختصر لنشاط اعبامعة ُب ؾباؿ، كمن خبلؿ (عليو كالية قاؼبة
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، لعبلقات التعاكف بُت اعبامعة كمؤسسات ؿبيطها من خبلؿ التطرؽ إٔب االتفاقيات اإلطار اليت اعبامعة ُب إجراء البحوث العلمية
 : النتائج التالية ُب ما يتعلق دبسانبة اعبامعة ُب تنمية ؿبيطها السوسيو اقتصادمـأبرمت اعبامعة مع ىاتو اؼبؤسسات، يبكن أف نقد

  جامعة قاؼبة ىي جامعة تكوين كحبث نظرم، تؤدم دكرا متميزا ُب تكوين الرأظباؿ البشرم عإب الكفاءة ُب ـبتلف
التخصصات، كما تساىم، بشكل نسيب، ُب إقباز البحوث العلمية، اليت تبقى حبوثا حبيسة أدراج اعبامعة، كال يظهر ؽبا أثر 

 .كاضح على التنمية االقتصادية كاالجتماعية للمجتمع
 االستشارات، التدريب كالبحث العلمي، ىذا : لتعاكف بُت اعبامعة كمؤسسات احمليط ُب ؾباالت متعددة كمجاؿغياب ا

 .التعاكف من شأنو الرفع من مسانبة اؼبؤسسة اعبامعية ُب التنمية االقتصادية كاالجتماعية للمجتمع
  للجامعة القدرة كاالمكانيات البشرية كاؼبادية اليت تسمح ؽبا بتقدًن خدمات راقية ؼبؤسسات احمليط، سواء تعلق األمر بتطوير

التكنولوجيات اؼبستخدمة، خدمات التسويق كاؼبساعدة على حل اؼبشاكل اليت يبكن أف ذبابو اؼبؤسسات خبلؿ أدائها ؼبهامها، 
 .ككذا ُب إعداد دراسات للجدكل لصاّب اؼبؤسسات

  يبكن للجامعة أف تساىم ُب تنمية ؿبيطها السوسيو اقتصادم من خبلؿ تنظيم دكرات تدريب ُب ؾباالت ـبتلفة كمجإب
 .استخداـ التكنولوجيات اغبديثة كاإلعبلـ اآلٕب مثبل، لفائدة إطارات اؼبؤسسات

  توجد فجوة كاضحة بُت عركض التكوين اؼبفتوحة على مستول اعبامعة كاحتياجات التنمية اجملتمعية للوالية، فهيكلة سوؽ
العمل ال تؤثر على ؿبتول الربامج التعليمية، التنظيم البيداغوجي، اؼبناىج التدريسية كالتخصصات العلمية، فبا يعٍت أهنا ال تؤثر 

 .، فبا قد يؤدم إٔب إنتاج إطارات ال تتوافق من اغبيث الكم كالنوع مع االحتياجات التنمويةعلى التكوين اعبامعي
  اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات احمليط غَت مفعلة بالشكل الكاُب الذم يبكن للجامعة أف ترقى دبسانبتها ُب التنمية

 .االقتصادية كاالجتماعية للمجتمع
  نقص اىتماـ الباحثُت اعبامعيُت دبشكبلت التنمية اجملتمعية نتيجة عدـ كجود عبلقات مباشرة أك غَت مباشرة مع احمليط

السوسيو اقتصادم، كىذا ما يبكن أف يفسر غياب مشاريع حبث ُب بعض اؼبيادين العلمية اؽبامة كالعلـو االقتصادية كالعلـو 
 .االجتماعية مثبل

 

VII .االقتراحات: 

 مام 8 بناء على النتائج اؼبتوصل إليها من خبلؿ ىذا البحث يبكن أف نقدـ االقًتاحات التالية من أجل تعزيز دكر جامعة 
 : ُب التنمية االقتصادية كاالجتماعية للمجتمع1945
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 من  الرأظباؿ البشرم عإب الكفاءة ُب ـبتلف التخصصات، إنتاجسبيز ُب أف تسعى للحفاظ على دكرىا آبامعة على اِب
خبلؿ االىتماـ جبودة العملية التكوينية، كليس بزيادة عدد عركض التكوين، كلعل إرادة اؼبؤسسة ُب ىذا اجملاؿ كاضحة من خبلؿ 

 .قيامها بتنصيب خلية اعبودة على مستول اعبامعة كاليت من مهامها ضماف اعبودة ُب التكوين
  على اعبامعة أف تسعى من خبلؿ باحثيها إٔب ربط مواضيع البحث العلمي حباجات التنمية االقتصادية كاالجتماعية

للمجتمع، كعدـ االكتفاء بإجراء حبوث نظرية ؾبردة، كُب ىذا اجملاؿ على اعبامعة أف تستغل اتفاقيات التعاكف كالشراكة اليت 
 . تربطها دبؤسسات ؿبيطها

 على اعبامعة أف تتحرؾ باذباه مؤسسات احمليط كالعمل على كسب ثقتها ُب امكانياهتا العلمية كاؼبعرفية. 
  يبكن للجامعة أف تساىم ُب تنمية ؿبيطها السوسيو اقتصادم من خبلؿ تنظيم دكرات تدريب ُب ؾباالت ـبتلفة كمجإب

 .استخداـ التكنولوجيات اغبديثة كاإلعبلـ اآلٕب مثبل، لفائدة إطارات اؼبؤسسات
 عركض التكوين اؼبفتوحة على مستول اعبامعة كاحتياجات التنمية اؼبوجودة بُتفجوة العمل على تقليص ٍب القضاء على اؿ 

كىذا األمر يتطلب أف تقـو اعبامعة بإعداد دراسات ميدانية، بالتعاكف مع اؼبؤسسات، حوؿ اغباجات ، كما كنوعااجملتمعية للوالية
 .الرئيسية للتنمية، قبل اقًتاح عركض تكوين جديدة

  تفعيل اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات احمليط بالشكل الكاُب حىت تتمكن اعبامعة من الرقي دبسانبتها ُب التنمية
 .االقتصادية كاالجتماعية للمجتمع

 اشراؾ القطاع االقتصادم كاالجتماعي ُب زبطيط كتنفيذ مشاريع البحث اليت تتم على مستول اعبامعة. 
 استنباط مشكبلت البحث العلمي من كاقع مؤسسات احمليط السوسيو اقتصادم. 
 

 

  

 :الخالصة

، قاؼبة، كىي ربتفل بثبلثينية 1945 ما 8 تأسيسا على ما ًب تناكلو ُب ىذه الورقة العلمية، يبكن أف لبلص إٔب جامعة 
تأسيسها قد حققت أشواطا ىامة ُب ؾباؿ اؼبسانبة ُب التنمية السوسيو اقتصادية حمليطها من خبلؿ ما قدمتو لو من رأظباؿ بشرم 

مؤىل ُب زبصصات علمية ـبتلفة، رغم ما يثار من اشكاليات حوؿ الفجوة اؼبوجودة بُت حاجات التنمية كمتطلباهتا كالتخصصات 
 . العلمية اؼبوجودة على مستول اعبامعة
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 تقليص ىذه الفجوة كالقضاء عليها يتطلب تضافر اعبهود بُت اعبامعة كمؤسسات احمليط، فربط التكوين اعبامعي كما كنوعا 
حباجات التنمية ليس من مسؤكليات اعبامعة لوحدىا بل هبب أف يكوف ؿبور اىتماـ مشًتؾ بُت اؼبؤسسة اعبامعية كمؤسسات 

 .احمليط ُب إطار االسًتاتيجيات التنموية احمللية كالوطنية

، قاؼبة، يبكن أف يسمح برسم خارطة طريق تشتمل على أىم 1945 مام 8 ىذا التعاكف بُت مؤسسات احمليط كجامعة 
 .  التخصصات العلمية كمواضيع البحث اليت هبب على اعبامعة أف تستثمر فيها، كتضعها ضمن أكلوياهتا

 

 :المراجع

 :أوال، الكتب

فضٌل. 1 2001 وآخرون، دلٌو  .إشكالٌة المشاركة الدٌمقراطٌة فً الجامعة الجزائرٌة، منشورات جامعة منتوري، قسنطٌنة، الجزائر ،  
 .، التجديد ُب التعليم اعبامعي، دار قباء للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة2001شبل بدراف، صباؿ الدىشاف، . 2

 

 :ثانيا، الرسائل و األطروحات

األكضػاع االجتماعيػة كاؼبهنيػة لؤلستػاذ اعبامعي ُب اؼبؤسسات اعبامعية، دراسة ميدانية عن أكضاع أساتذة جامعة ؿبمد خيضر، مذكرة لنيل شهادة  ،2001 بوستة، ادمحم. 1

. ماجستَت، غَت منشورة، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة

األمبػاط القيادية السائدة كأساليب التسيَت ؼبدراء اؼبعاىد بالشرؽ اعبزائرم، أطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتػوراه دكلة، غَت منشورة، كلية العلـو  ،2001 لونيس، أكقاسي. 2
 .اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة قسنطينة، اعبزائر

 

: الملتقياتثالثا، 

، كاقع تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت ُب اعبامعات اليمنية، ُب اؼبلتقى العريب حوؿ اؼبواصفات العاؼبية للجامعات، اؼبنظمة 2003أضبد مهدم فضل، وبي ضبد الريوم، . 1
 .العربية للتنمية اإلدارية، عدف

الواقع كمقتضيات التطور، ُب اؼبلتقى العريب حوؿ اؼبواصفات العاؼبية للجامعات، : ، العبلقة بُت اإلدارة اغبكومية كإدارة اعبامعات اغبكومية اليمنية2003فؤاد راشد عبده، . 2
. اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، عدف
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، اختيار القيادات اإلدارية ُب اؼبؤسسات األكاديبية بالًتكيز على رؤساء األقساـ، ُب اؼبلتقى العريب حوؿ اؼبواصفات العاؼبية للجامعات، 2003عوض ؿبمد باشراحيل، . 3
 .عدف

 

 رابعا، مواقع األنترنيت

1. http://www.univ-guelma.dz/offres-de-formation  

2. http://www.univ-guelma.dz/recherche/projets%20PNR.htm 

3. http://vrrelex.univ-guelma.dz/partenariat-national 

4. http://formation.univ-guelma.dz/fr/statistiques 

 

 


