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 ومن أجل، هتدف هذه الدراسة إىل إظهار دور املصادر اخلارجية يف متويل ميزانية البلدية بقسميها التسيري والتجهيز:ملخص
 حيث مت تعريفها ومت التطرق إىل خمتلف نفقاهتا وخمتلف،الوصول إىل هذا الغرض تعرضت الدراسة يف شقها النظري مليزانية البلدية
.مواردها الذاتية منها واخلارجية
 توصلنا إىل أن مصادر التمويل،0112-0112 :أما يف الشق امليداين ومن خالل دراسة حالة بلدية رأس الوادي للفرتة
،اخلارجية تساهم بشكل كبري يف متويل ميزانية البلدية سواء يف قسم التسيري من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية
 غري أن املصادر الذاتية للبلدية متثل جزء،أو يف قسم التجهيز واالستثمار حيث تؤدي خمططات التنمية البلدية دور كبري يف متويله
.صغري جدا يف متويل ميزانية البلدية تغلب عليه االيرادات اجلبائية
 ميزانية البلدية؛ نفقات قسم التسيري؛ نفقات قسم التجهيز واالستثمار؛ خمططات التنمية البلدية؛ صندوق:كلمات مفتاحية
.التضامن والضمان للجماعات احمللية

H52 ،H61 ؛H60 : JEL تصنيفات
Abstract: This study aims to show the role of external sources in financing the municipality’s
budget, in its two sections, management and equipment, and in order to reach this purpose, the
study was presented in its theoretical part of the municipality’s budget, where it was defined
and its various expenditures and various internal and external resources were addressed.
In its empirical part through the case study of the Ras El Oued municipality for the
period: 2014-2018, we concluded that external sources of funding contribute significantly to
financing the municipality's budget, whether in the management section of the Solidarity and
Guarantee Fund for local groups, or in the equipment and investment section, where the
municipal development plans has a large role in financing it, but the self-resources of the
municipality represent a very small part in financing the municipality’s budget, which is
dominated by tax revenues.
Keywords: Municipal budget; Management expenses; Equipment and investment
department expenses; Municipal development plans; Solidarity and Guarantee Fund for local
groups.
JEL Classification Codes: H60; H61; H52.
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متهيد
تعترب البلدية جتسيد لالمركزية االدارية والوحدة القاعدية األقرب من املواطن ،واليت من خالهلا ميكنهه اارسهة الدميقراطيهة عهن
طريق انتخاب اثليه يف جمالسها التنفيذية ،وتسعى هذه اجملالس وعلى رأسها رئيس اجمللس الشعيب البلدي إىل حتقيق تطلعات أبناء
املنطقة وحتقيق التنمية اليت ترجى منهم ،وكل ذلك ال يتأتى إال من خالل االعتمادات املالية املصوت عليها سنواي يف ميزانية البلدية
بشههقيها النفقههات وااليهرادات ،حيههث تقسههم النفقههات إىل نفقههات تسههيري تضههمن السههري ااسههن للمصههاز التابعههة هلهها ،ونفقههات جتهيههز
واستثمار لبعث التنمية يف خمتلف مناطقها ،خاصة احملرومة منها ،وللتكفل هبذه النفقات ال بد من حتصيل ايرادات كافية لتغطيتها.
تشكل ايرادات اجلباية احمللية أهم مصدر من مصادر التمويل الذاتية مليزانية البلدية ،إىل جانب ما توفره هلا اتلكاهتا اخلاصة
عهن طريههق اهارههها أو اسههتغالهلا اسههتغالال مباشهرا ،وتوجههه تلههك االيهرادات لتغطيههة نفقههات قسههم التسههيري ،ولعههل ظههاهرة تزايههد النفقههات
العامهة هله ذا القسهم جتعهل بعههل البلهدايت غهري قهادرة علههى تغطيتهها ،مها هعلهها يف حاجهة إىل مصههادر متويهل خارجيهة للتكفهل ملبههال
الناقصة بعد حتصيلها مل واردها الذاتية خاصة بعد اقتطا جزء من تلك االيرادات لتمويل نفقات التجهيز واالستثمار.
إن االقت طا املفروض على البلدايت من ايرادات قسهم التسهيري لتيويلهه إىل بهرامم تنمويهة يف قسهم التجهيهز ال يغطه مجيه
متطلبات التنمية املتزايدة ،ولعدة اعتبارات لعل أمهها التفاوت يف امكانيات البلدايت املالية فمنها الغنية ومنها الفقرية ،فقد وضعت
الدولههة آليههات إلعههادة توزي ه امل هوارد وذلههك مههن خههالل انشههائها لصههندوق التضههامن والضههمان للجماعههات احملليههة ،ومههن أجههل تههدعيم
التنمية احمللية فقد خص جزء من ميزانية الدولة للتجهيز كل سنة ملخططات التنمية البلدية ،حيث توجه اعتماداته إىل البلدايت اليت
تنقص هبا التنمية ،واعتربت هذه االعتمادات وتلك املمنوحة من الصندوق سالف الذكر من املوارد اخلارجية مليزانية البلدية.
وعلى هذا األساس نطرح االشكالية التالية:
االشكالية الرئيسية :ما مدى مسامهة مصادر التمويل اخلارجية يف متويل ميزانية البلدية اجلزائرية؟
األسئلة الفرعية :لإلجابة عن االشكالية الرئيسية ،و لقيام بدراسة حالة بلدية رأس الوادي نطرح األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما مدى كفاية اجلباية احمللية يف متويل ميزانية بلدية رأس الوادي؟
 .0ما مسامهة صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية يف متويل ميزانية بلدية رأس الوادي بقسميها التسيري والتجهيز؟
 .1ما الدور الذي تؤديه خمططات التنمية البلدية يف متويل قسم التجهيز واالستثمار لبلدية رأس الوادي؟
ومن أجل االجابة على اشكالية الدراسة وأسئلتها الفرعية فقد قسمنا هذه الدراسة إىل حمورين كالتايل:
 -Iماهية ميزانية البلدية ومصادر متويلها اخلارجية؛
 -IIدور مصادر التمويل اخلارجية يف متويل ميزانية بلدية رأس الوادي للفرتة.)0112-0112( :
-I

ماهية ميزانية البلدية ومصادر متويلها اخلارجية
تعد وثيقة امليزانية يف أي كيان أهم بيان يف كل الوئائق احملاسبية ،وحتتل هذه األخرية مكانة خاصة يف املالية العامة
حيث يتم اعدادها على أساس توقعات وتنبؤات مبنية على أسس علمية وقواعد حسابية ،على عكس امليزانية يف املالية
اخلاصة اليت تتم عادة يف أخر الفرتة وترحل ألوهلا.
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من خالل هذا احملور سيتم التطرق إىل واحدة من أهم امليزانيات العمومية واملتمثلة يف ميزانية البلدية ،حيث حتتل هذه
األخرية مكانة هامة يف اهتمامات الدولة وكال من اجملالس الشعبية وإدارة البلدية على حد السواء ،خاصة يف ظل العجز
املتتايل الذي تسجله جل بلدايت الوطن عاما بعد اآلخر.
 1-Iماهية ميزانية البلدية
من خالل هذا العنصر سوف يتم التطرق إىل التعريف األكثر استخداما مليزانية البلدية ،م االشارة إىل أهم املبادئ اليت
حتكمها ،وكذلك التعرف على خمتلف أشكاهلا ،ويف األخري سيتم التفصيل يف خمتلف نفقات ميزانية البلدية وكذا إيراداهتا سواء
الذاتية منها أو اخلارجية.
 1-1-Iتعريف ميزانية البلدية ومبادؤها
أ .تعريف ميزانية البلدية :تعرف ميزانية البلدية على أهنا جدول تقديرات اإليرادات والنفقات السنوية للبلدية وه عقد
ترخيص وإدارة يسمح بسري املصاز البلدية وتنفيذ برانجمها للتجهيز واالستثمار .1حيدد شكل ميزانية البلدية ومضموهنا
عن طريق التنظيم ،2يتم إعداد امليزانية األولية قبل بدء السنة املالية ويتم تعديل النفقات واإليرادات خالل السنة املالية
حسب نتائم السنة السابقة عن طريق ميزانية إضافية .يسمى فتح االعتمادات املصادق عليها على انفراد يف حالة
الضرورة "اعتمادات مفتوحة مسبقا" إذا جاءت قبل امليزانية اإلضافية أو "ترخيصا خاصا" إذا جاءت بعدها ،3يتوىل
األمني العام للبلدية حتت سلطة رئيس المجلس الشعيب البلدي ،إعداد مشرو امليزانية ،يقدم رئيس المجلس الشعيب
البلدي مشرو امليزانية أمام المجلس للمصادقة عليها.

ب .مبادئ ميزانية البلدية :مليزانية البلدية نفس مبادئ ميزانية الدولة م بعل االستثناءات اليت أوردها املشر وخص هبا
ميزانية البلدية وتتمثل مبادئ ميزانية البلدية واستثناءاهتا فيما يل :
 مبدأ السنوية :انطالقا من التعريف السابق للميزانية البلدية كوهنا جدول تقديرات مالية ملدة سنة سواء تعلق األمر
إليرادات أو لنفقات ،إال أن املشر خص ميزانية البلدية بفرتة تكميلية متتد إىل غاية 11 :مارس من السنة املوالية.4

 مبدأ الشمولية :حيث تدرج مجي ايرادات ونفقات امليزانية يف وثيقة واحدة وتطبق عليها مبدأ وحدة الصندوق أي عدم
ختصيص أي ايراد لتغطية نفقة ب عينها ،إال أنه يوجد على مستوى ميزانية البلدية استثناء هلذا املبدأ ،فهناك ما يسمى تقييد
ايراد بتخصيص خاص كاإلعاانت اليت يقدمها صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية فال ميكن صرفها يف غري
الوجه الذي خصصت له.5

 مبدأ التوازن :يعين هذا املبدأ تساوي جانيب االيرادات والنفقات يف امليزانية ،غري أن هذا املبدأ هو األخر له استثناء يف
البلدايت فهناك من البلدايت اليت هلا موارد قليلة وال تكف حىت لتغطية نفقاهتا االجبارية فتكون ميزانيتها يف حالة عجز،
مينيها صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية إعاانت لتغطية عجزها.

 مبدأ الوحدة :حيث تقيد النفقات واإليرادات يف وثيقة واحدة وه امليزانية ومتتاز ميزانية البلدية خبمسة وئائق ميزانياتية
واملرتبة ترتيبا زمانيا كالتايل :امليزانية األولية ،االعتمادات املالية املسبقة ،امليزانية اإلضافية ،الرتاخيص اخلاصة ،وااساب
اإلداري.6
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 2-1-Iأشكال ميزانية البلدية
كما سبق االشارة إليه يف مبدأ وحدة امليزانية فإن ميزانية البلدية ومن بني األشكال اخلمسة املذكورة سابقا ،تتخذ أشكاال ثالثة
أساسية وه :
أ .امليزانية األولية :تعترب الوثيقة املبدئية وأساس تقديرات االيرادات والنفقات ،حيث يتم إعداد امليزانية األولية قبل بداية
السنة املالية وقد حدد اتريخ 11 :أكتوبر من السنة اليت تسبق سنة تنفيذها كأخر أجل للمصادقة عليها من طرف
اجمللس الشعيب البلدي.7
ب .امليزانية االضافية :تعترب امليزانية االضافية أكثر مصداقية من امليزانية األولية كون جل التقديرات خاصة يف جانب
االيرادات حتققت ،وما بق منها ميكن توقعه بدقة أكرب فيمكن على هذا األساس إعادة التقدير زايدة أو نقصاان ،كما
تسوى هبا ااسا ت املفتوحة على أساس اعتمادات مالية مسبقة ،وحسب قانون البلدية هب أن يصادق على امليزانية
االضافية يف 15 :جوان من سنة تنفيذها كأقصى تقدير.8

ت .احلساب اإلداري :يعرب ااساب االداري عن التنفيذ الفعل للنفقات والتيصيل الفعل لإليرادات ،فهو إذا حمصلة
امليزانيتني السابقتني إلضافة إىل الرتاخيص اخلاصة اليت جاءت بعد املصادقة على امليزانية االضافية ويعد يف  11مارس
من السنة املوالية لسنة تنفيذ امليزانية ويرسل اىل جملس احملاسبة.

 3-1-Iنفقات ميزانية البلدية

يف ميزانية البلدية تقسم النفقات إىل نفقات قسم التسيري وه نفقات سنوية تضمن السري ااسن ملصاز البلدية ،ونفقات قسم

التجهيز واالستثمار والغرض منها عادة هو استهداف التنمية احمللية وتكون عبارة عن برامم ميكن أن متتد ألكثر من سنة.
أ .نفقات قسم التسيري :ميكن أن نلخص نفقات قسم التسيري يف امليزانية البلدية كالتايل:9

 األغذية واللوازم :وتضم املنتجات الصيدالنية ،التغذية واالطعام ،املالبس ،الوقود واحملروقات ،لوازم لصيانة املباين
واملنقوالت والعتاد ،لوازم ومعدات الطرق واالانرة العمومية ،اللوازم املدرسية ،لوازم املكتب واالعالم اآليل والطب
والتجليد ،ولوازم أخرى غري اليت سبق ذكرها.

 األشغال واخلدمات اخلارجية :وتضم االهار وتكاليف الكراء ،الصيانة والرتميم ،اقتناء العتاد واألدوات الصغرية ،املاء
الغاز والكهر ء ،التأمينات على املنقوالت والعقارات ،تقدمي اخلدمات للبلدية ،النفقات األخرى على املنقوالت
والعقارات.
 مصاريف التسيري العام:
 تتضمن التعويضات ألعضاء اجمللس الشعيب البلدي ،مصاريف املهمة ،مصاريف النقل ،أتمني املسؤولية املدنية،
املصاريف املتعلقة مللتقيات ودورات التكوين وحتسني املستوى ،التوثيق العام ،مصاريف الربيد واالتصاالت واإلنرتنت
مصاريف العقود والنشر ،األعياد واافالت والزايرات الرمسية ،مصاريف التسيري العام األخرى.
 مصاريف املستخدمني :وفيها مرتبات املوظفني الدائمني واملتعاقدين ،مرتبات خمتلفة ،األعباء االجتماعية ،املصاريف
املتعلقة ملسابقات واالمتياانت.
 الضرائب والرسوم :الضرائب على املرتبات ،وضرائب ورسوم أخرى.
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 مصاريف مالية :وفيها الفوائد على القروض ،تكاليف املصاز ذات احملاسبة اخلاصة هبا وغري متمتعة لشخصية
املعنوية ،النفقات املالية األخرى.

 املنح واإلعاانت :وتضم التشجيعات اخلاصة ملختلف اآلداب والفنون ،التعليم العموم  ،املنح واجلوائز ،التشجي
للتنمية االقتصادية ،االعاانت ملختلف اهليئات ،منح ومعوانت ،ااماية االجتماعية لذوي االحتياجات اخلاصة واملسنني
واملعوزين واهلبات ومنح وإعاانت أخرى.
 املسامهات واحلصص واخلدمات لفائدة الغري :تتضمن املسامهة يف صندوق الضمان للجماعات احمللية ،املسامهة يف
صندوق الوالية لرتقية مبادرات الشباب والرايضة ،املسامهة يف تكاليف ما بني البلدايت ،االشرتاكات ،املسامهات
واخلدمات األخرى لفائدة الغري.

 املخصصات حلساب اإلهتالك

 األعباء االستثنائية :وتشمل النفقات غري املتوقعة ،سداد مبال بدون حق ،االعاانت االستثنائية اليت تدفعها البلدية،
األعباء االستثنائية.

ب .نفقات قسم التجهيز واالستثمار :يشتمل قسم التجهيز واالستثمار على خمتلف الربامم التنموية اليت تقوم هبا البلدية
على اختالف مصادر متويلها ،حيث أن البلدايت ذات األرحيية املالية متول براجمها التنموية من ميزانيتها اخلاصة ويكون هلا
كامل اارية يف اختيار الربامم اليت تتالءم واحتياجات سكان املنطقة ،كما ميكن أن متول تلك الربامم من مصادر
خارجية لعل أهم مصدرين يف هذا اجملال االعاانت اليت مينيها صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية وكذا
املخططات البلدية للتنمية ،جتدر االشارة هنا إىل غياب شبه كل للربامم املخصصة لالستثمار املنتم واملدر للعوائد ،وقد
ت رج أسباب هذا العزوف إىل غياب ثقافة االستثمار لدى اثل اجملالس الشعبية البلدية وكذا شح املوارد.

 4-1-Iايرادات ميزانية البلدية

تعتمد البلدية يف متويل ميزانيتها على إيرادات ذاتية وأخرى خارجية ،حيث تعرب اإليرادات الذاتية عن مدى اعتماد
البلدية على ذاهتا يف متويل ميزانيتها واستقالليتها عن ميزانية الدولة ،واستغنائها عن إعاانهتا ،ولعل أهم موارد البلدية الذاتية
ه :10
أ .انتج االستغالل :وهو ذلك الناتم املتأيت من بي منتجات أو عرض خدمات ،النسخ االدارية كدفاتر الشروط اليت تبيعها
البلدية عند إعالهنا عن خمتلف صفقاهتا ،خدمات املوظفني املدفوعة األجر ،حقوق الزايرة والدف وكذا حقوق احملشر.

ب .مداخيل أمالك البلدية :وه املداخيل الناجتة عن بي احملصول ،وكراء املباين واملنقوالت والعتاد ،إلضافة إىل حقوق
الساحات وأماكن التوقف ،انتم االمتياز ،وكذا كراء األسواق واملذابح واملسمكات.

ت .اإليرادات اجلبائية :تشكل أهم املوارد الذاتية للبلدية ،وه عبارة عن مداخيل الضرائب سواء منها املباشرة أو غري
املباشرة والرسوم وااقوق املفروضة على املواطنني والشركات التجارية والصناعية اليت تنشط ضمن حدود البلدية ،وتقسم
االيرادات اجلبائية حسب عدة تقسيمات فمن حيث استفادة البلدية منها قد تكون هذه اجلباية لصاز البلدية ككل ،أو
جزء فقط منها يكون لصااها ،كما ميكن تقسيمها إىل جباية مباشرة وجباية غري مباشرة وهذا التقسيم هو الذي مت
اعتماده يف دراستنا هذه خاصة يف شقها التطبيق وكونه يتالءم وتقسيمات االيرادات على مستوى مدونة ميزانية البلدية،
واجلدول املوايل فيه تفصيل لبعل أهم مصادر اجلباية املباشرة وغري املباشرة اليت متول ميزانية البلدية.
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اجلدول ( :)11االيرادات اجلبائية احملصلة مليزانية البلدية

اجلباية غري املباشرة احملصلة لفائدة ميزانية البلدية

اجلباية املباشرة احملصلة لفائدة ميزانية البلدية

 %51من الضريبة على الدخل اإلمجايل صنف الريو العقارية  %11من الرسم على القيمة املضافة فقط على العمليات
احملققة يف الداخل
الرسم على رف القمامات املنزلية

الرسم الصي على الليوم

الرسم على النشاط املهين

الرسم على اإلقامة

الرسم العقاري

حقوق األفراح واافالت

 %01من الضريبة على األمالك

الرسم اخلاص على اإلعالانت والصفائح املهنية

 %21.05من الضريبة اجلزافية الوحيدة

الرسم اخلاص على الرخص العقارية

الضرائب والرسوم األخرى املباشرة

الرسوم املتعلقة حملافظة على البيئة
الضرائب والرسوم األخرى غري املباشرة
املصدر :من إعداد الباحث العتماد على:

 الق ه ه هرار اله ه ههوزاري املشه ه ههرتك امله ه ههؤر يف 0112-11-10 :اله ه ههذي حي ه ههدد إطه ه ههار ميزاني ه ههة البلدي ه ههة ويض ه ههبط عن ه هوان ورق ه ههم تقس ه ههيمات األبه ه هواب
واملواد ،املادة10:؛
 طالل زغبة وحماد عريوة ،أمهية اجلباية احمللية يف ميزانية البلدية يف اجلزائر -دراسة حالة بلدية املسيلةRevue des ،-
Réformes Economiques et Intégration En Economie Mondiale, Vol 13, N°.26, 2018.

 2-Iاملصادر اخلارجية لتمويل ميزانية البلدية
يتم اللجوء إىل مصادر التمويل اخلارجية يف حالة متويل عجز موازنة البلدية أو تغطية ديوهنا من خهالل خمصصهات صهندوق
التضههامن والضههمان للجماعههات احملليههة دنيههة معادلههة التوزيه  ،الههيت هتههدف إىل إعههادة توزيه االيهرادات احملصههلة لصههاز الصههندوق مههن
البلدايت ذات الرفاه املايل إىل البلدايت اليت تتسم بشح مواردها .إلضافة إىل االعاانت املمنوحة يف إطار خمططات التنمية البلدية
الههيت سههيتم التطههرق إليههها لتفصههيل يف العنصههر امل هوايل مههن هههذا احملههور ،كمهها يعههد االق هرتاض واحههدا مههن املصههادر اخلارجيههة الههيت ميكههن
للبلههدايت اللجههوء إليههها ،11غههري أن هههذا النههو مههن املصههادر ال يسههتخدم يف اجلزائههر حملدوديههة السههوق املههايل اجلزائههري مههن جهههة ولعههدم
اهتمام البلدايت الستثمارات املدرة للعوائد املالية من جهة أخرى.
 1-2-Iصندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية ومتويل ميزانية البلدية
مينح الصندوق مساعدات هنائية لصاز البلدايت الفقرية اليت تعاين عجزا يف ميزانيتها خاصة لتغطية النفقات االجبارية يف قسم
التسيري كأجور املوظفني وتكاليف الكهر ء والغاز ،كما يقوم الصندوق بتمويل املشاري التنموية ،ويف أغلب األحيان توجه هذه
اإلعاانت إىل مشاري هتدف إىل تثمني اتلكات البلدية أو اقتناء عتاد يساهم يف تقوية مهامها.
أ .موارد صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية :تعترب تعبئة موارد الصندوق عملية جد هامة من أجل حتقيق
أهدافه ومنح إعاانته للبلدايت املعوزة ولعل أهم إيراداته ما يل :
 اإلعاانت السنوية املمنوحة من ميزانية الدولة لتسيري الصندوق12؛
 اهلبات والوصااي؛
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 كل مورد آخر مرتبط بنشاط الصندوق.
 املسامهات اإلجبارية للبلدايت والوالايت اليت حتدد سنواي دوجب قرار وزاري مشرتك بني وزير املالية ووزير الداخلية ؛
 نسبة من بعل الضرائب والرسوم املنصوص عليها يف التشري اجلبائ 14؛
13

ب.






ختصيصات صندوق التضامن والضمان جلماعات احمللية لقسم التسيري :حسب املادة  10من املرسوم التنفيذي -12
 110املتضمن انشاء الصندوق فانه خيصص  %01من ايراداته لتمويل نفقات التسيري للجماعات احمللية املعوزة وتوجه
هذه املخصصات إىل:15
منية معادلة التوزي لتساوي وأتخذ يف عني االعتبار املعيار الدميوغرايف والوض املايل للبلدية؛
ختصيص اخلدمة العمومية اليت تعىن بتلبية االحتياجات ذات الصلة املخولة لقيام ملهام العادية للبلدية؛
إعاانت استثنائية ملواجهة الكوارث واألحداث الطارئة أو وضعية مالية صعبة جدا؛
اعاانت التكوين والدراسات وتشجي األحباث.

ت .التخصيص املوجه للتجهيز واالستثمار :ميثل نسبة  %21املتبقية من جممو االيرادات احملصلة للصندوق ويوجه خاصة
إىل املناطق الواجب ترقيتها ،وإىل بعل اجملاالت اليت تتعلق بتيسني اإلطار املعيش للسكان ،كإجناز املكتبات وروض
األطفال وبناية املدارس وصيانتها وكذا التكفل دنح حافالت خمصصة للنقل املدرس  ،...إن هذه املسامهات قد تكون
ضمن متويل مشرتك يف برامم متعددة السنوات ضمن املخطط البلدي للتنمية ويف إطار الدميقراطية التشاركية.
 2-2-Iخمططات التنمية البلدية ومتويل قسم التجهيز واالستثمار يف ميزانية البلدية
يف إطار املشاري البلدية للتنمية ،متول ميزانية الدولة للتجهيز البلدايت من خالل املخطط البلدي للتنمية ،وتكون هذه
التمويالت هنائية ،غري قابلة لالسرتجا  ،فتسريها البلدية يف املشاري غري املرحبة .وتوجه االعتمادات املالية املخصصة يف هذا
االطار خاصة إىل جماالت تنموية ،ويف ما يل أهم تلك اجملاالت م أهم املعايري املطبقة ملنيها:16
أ .التزويد ابملياه الصاحة للشرب والتطهري :أتخذ بعني االعتبار نسبة التوصيل ملياه الصااة للشرب وكذا القدرة على
حشد موارد املياه ،إلضافة إىل نسبة التوصيل بشبكة التطهري.

ب .الطرق واملسارات :أتخذ يف عني االعتبار طول الطرق واملسارات وكذا حالة خمتلف الشبكات.

ت .التهيئة احلضرية والبيئة :حىت متنح إعاانت للتهيئة ااضرية أيخذ بعني االعتبار العجز املسجل على مستوى االانرة
العمومية وهتيئة الطرق ،وكذلك القدرة وااالة املادية لليدائق العمومية واملساحات اخلضراء.
ث .الرتبية والتكوين والصحة والنظافة :تعطى االعاانت يف هذا اجملال بعد عملية احصاء عدد وحالة قاعات التعليم
االبتدائ وقدرة استيعاهبا ،وكذا عدد وحالة قاعات العالج وقدرات استيعاهبا.
ج .الشباب والرايضة والثقافة والرتفيه :يتم احصاء فضاءات اللعب وقدرة استيعاهبا ،وعدد خميمات الشباب وعدد
املساحات الرايضية اجلوارية.

ح .املباين البلدية واالستغالل البلدي املباشر يف املناطق الواجب ترقيتها :ويعتمد كأساس ملنح برامم هلا حالة املباين
البلدية ومليقاهتا االدارية وكذا قدرهتا االستعابية.

خ .الربيد واملواصالت واألسواق اجلوارية :من خالل احصاء عدد وحالة مكاتب الربيد والكثافة الربيدية وعدد األسواق
اجلوارية.
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 3-2-Iمصادر أخرى متول ميزانية البلدية (القروض اهلبات والوصااي ،اعاانت الوالية)

أ .القروض :مسح قانون البلدية للبلدايت اليت ال ميكنها تغطية مجي نفقاهتا إبيراداهتا الذاتية اللجوء إىل مصدر خارج ،
واملتمثل يف االقرتاض ومل يتم حتديد اجلهة املقرضة إذ ميكن أن تكون واحدة من اجلماعات احمللية بلدية كانت أم والية،
كما ميكن أن تقرتض من البنوك ومن السوق النقدية أو املالية.17

ب .اهلبات والوصااي :ميكن للبلدايت قبول اهلبات والوصااي سواء من األفراد أو املؤسسات وهذا بعد قبوهلا عن طريق اجراء
مداولة للمجلس الشعيب البلدي يقر فيها بقبوله لتلك اهلبة أو الوصية ويعترب هذا السبيل للتمويل اندرا يف ااياة
العملية.18
ت .إعاانت من ميزانية الوالية :لغرض متويل مشاري التنمية البلدية ،أو تغطية بعل النفقات االجبارية يف قسم التسيري ميكن
أن متنح الوالية مسامهة مالية للبلدية من ميزانيتها ،وهذا بعد طلب تقدمه البلدية ملديرية اإلدارة احمللية مرفقا دلف يثبت
ضرورة التمويل املطلوب وأسباب هذا الطلب ،وتقيد إعانة الوالية بتخصيص خاص ال ميكن أن يصرف يف غري الوجه
الذي خصصت له إال إذا مسح الوايل بذلك دوجب قرار.19
-II

دور مصادر التمويل اخلارجية يف متويل ميزانية بلدية رأس الوادي للفرتة)2112-2114( :

من خالل هذا احملور سنياول اسقاط ما مت التطرق اليه يف اجلانب النظري قصد االجابة على االشكالية املطروحة واملتمثلة
يف حتديد مدى مسامهة مصادر التمويل اخلارجية يف متويل ميزانية البلدية اجلزائرية ،وسيتم ذلك من خالل دراسة حالة على مستوى
بلدية رأس الوادي التابعة اقليميا إىل والية برج بوعريريم ،وهذا خالل فرتة امتدت إىل مخس سنوات األخرية من سنة  0112إىل
سنة  ،0112حيث يتوفر لدينا ااساب االداري اخلاص هبا كونه األداة املعتمد عليها يف مج البياانت املالية املستخدمة يف
الدراسة.
 1-IIالتعريف ببلدية رأس الوادي واستعراض الوضع امليزانيايت العام هلا
 1-1-IIالتعريف ببلدية رأس الوادي
رأس الوادي مدينة وبلدية اتبعة لدائرة رأس الوادي والية برج بوعريريم تبل مساحتها  103كم مرب بل عدد سكاهنا
حوايل  51220نسمة حسب آخر احصاء للسكان عام  ،0112تعترب بلدية رأس الوادي من بني املناطق النادرة بشمال البالد
اليت بقيت بعيدة من كل نشاط صناع ووفية لكامل لطابعها الفالح والرعوي حمولة بذلك عزلتها إىل ورقة راحبة.
إن سكان هذه املنطقة خيدمون بساتينهم وحدائقهم ويفتخرون بكوهنم يوفرون ألبنائهم جل ما يستهلكونه من غذاء .فف
كل الشعب الفالحية والرعوية حتتل دائرة راس الوادي صدارة الرتتيب على مستوى الوالية كما تفيد بذلك إحصائيات مديرية
املصاز الفالحية .وأييت إنتاج االيب يف مقدمة منتجات هذه املنطقة اليت تتوفر على  3آالف رأسا من األبقار االوب إذ متثل
 55ملائة من جممو اإلنتاج السنوي لليليب لوالية والذي يناهز  20مليون لرت .وتنتم راس الوادي قرابة  21ملائة من غالل
اابوب الشتوية لوالية برج بوعريريم سنواي واملقدرة ب 1,0مليون قنطار كما حتتل املرتبة األوىل دنطقة البيبان يف جمال إنتاج
اخلضر والفواكه واليت تتسم بنوعيتها املطلوبة.20
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 2-1-IIدراسة تطور امجايل االيرادات وإمجايل النفقات ببلدية رأس الوادي
تتشكل كل ميزانية من جانبني مها جانب االيهرادات والهيت يهتم ااصهول عليهها مهن مصهادر خمتلفهة ذاتيهة كانهت أو خارجيهة،
وجانب النفقات اليت توجه اليها االيرادات احملصلة سهواء النفقهات املتعلقهة بسهري املصهاز االداريهة وتسهيري الشهؤون اليوميهة للبلديهة أو
تلك املتعلقة بعمليات التنمية واليت تتم من خالل برامم مسجلة يف قسهم التجهيهز واالسهتثمار ،والشهكل املهوايل يبهني تطهور ايهرادات
ونفقات بلدية رأس الوادي.
الشكل ( :)1اإليرادات والنفقات احلقيقة لبلدية رأس الوادي ()2112-2114
1 000 000 000,00
800 000 000,00
600 000 000,00
200 000 000,00
2018

الف ــائض االمجـ ـ ــاىل

2017

2015

2016

االيرادات احلقيقية

النفقات احلقيقية

2014

الوحدة :دج

400 000 000,00
-

املصدر :من إعداد الباحث العتماد على ااسا ت االدارية لبلدية رأس الوادي للفرتة .0112-0112

من خالل الشكل رقم 11:نالحظ أن االيرادات ااقيقية تفوق النفقات ااقيقية وتسجيل فوائل خمتلفهة القيمهة مهن سهنة
إىل أخرى وهذا خالل كامل فرتة الدراسة ،ونالحظ استقرار نسيب لإليرادات خالل السنوات الثالثة األوىل حيث سجلت ايهرادات
مقدرة بهه 213.150 :مليون دج خالل سنة  0112لرتتف بشكل جد طفيف خالل سنة  0110حيث سجلت 212.021
مليون دج ،لتنخفل خالل أخر سنتني مسجلة أدىن مستوى هلا سنة  0112به  313.110مليون دج ،ويرجه ذلهك إىل تراجه
كههال مههن ايهرادات قسههم التسههيري وإيهرادات قسههم التجهيههز واالسههتثمار علههى حههد السهواء ،أمهها لنسههبة للنفقههات فقههد عرفهت مسههتوايت
متقاربة خالل كامل فرتة الدراسة وقد سجل خالل سنة  0113أعلى معدل للنفقات حيث قدر ب ه  231.053مليون دج ،مسح
هذا املستوى للنفقات الذي كان دون االيرادات احملققة بتسجيل فائل يف ميزانية بلدية رأس الوادي خهالل السهنوات اخلمسهة وقهد
سههجل أعلههى قيمههة لههه سههنة  0115حيههث قههدر الفههائل ب ه ه  133.121دج يرج ه هههذا إىل ارتفهها االي هرادات مههن جهههة وا فههاض
النفقات من جهة أخرى.
 3-1-IIدراسة تطور نفقات قسم التسيري ونفقات قسم التجهيز واالستثمار ببلدية رأس الوادي

تتفر النفقات العمومية إىل نفقات قسم التسيري واليت يتم ختصيصها لضمان السري العادي ملصاز البلدية ونفقات قسم
التجهيز اليت تعىن لربامم التنموية والشكل املوايل يبني تطور نفقات قسم التسيري وقسم التجهيز لبلدية رأس الوادي.
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الشكل ( :)2تطور نفقات قسم التسيري ونفقات قسم التجهيز واالستثمار لبلدية رأس الوادي ()2112-2114
400 000 000,00
300 000 000,00

100 000 000,00

2018

2017

2015

2016

نفقات قسم التجهيز واالستثمار

2014

الوحدة :دج

200 000 000,00

-

نفقات قسم التسيري

املصدر :من إعداد الباحث العتماد على ااسا ت االدارية لبلدية رأس الوادي للفرتة .0112-0112

من خالل الشكل رقم 10 :نالحظ أن نفقات قسم التسيري ارتفعت خالل السنة الثانية وسجلت أعلى مستوى هلا حيث
بلغت  120.301مليون دج ،وبعدها وخالل ق السنوات القادمة تراجعت هذه النفقات ،ويرج هذا إىل ا فاض النفقات
املتعلقة ملستخدمني حيث سجلت سنة  0115ما جمموعه  130.200مليون دج لينخفل خالل السنوات القادمة لييقق
أدىن مستوى له خالل سنة  0112بقيمة  121.151مليون دج وذلك ال فاض اسعار البرتول خالل السداس الثاين من سنة
 0112وتوجيه تعليمات من الوزير األول تتعلق برتشيد النفقات العمومية وجتميد التوظيف يف العديد من قطاعات الوظيفة
العمومية ومنها البلدايت ،وجند أن بعل النفقات عرفت ارتفاعا يف قسم التسيري و ص لذكر نفقات السل واللوازم ويرج هذا
إىل تكليف الوزير األول البلدايت لنفقات املتعلقة لتغذية املدرسية ابتداء من يناير  .210113وفيما يتعلق بنفقات التجهيز
واالستثمار عرفت ه األخرى اختالال خالل فرتة الدراسة سجل سنة  0115أدىن مستوى هلا دبل  102.011مليون دج،
واملالحظ أن نفقات قسم التسيري تفوق نفقات قسم التجهيز ويزداد هذا الفرق ليشكل نسبة  %05.10خالل سنة 0115
ودبل قدره  000.313مليون دج.
 2-IIدور اجلباية احمللية يف متويل ميزانية بلدية رأس الوادي
إن الوض الطبيع هو أن يتم متويل ميزانية البلدية من مواردها الذاتية واليت غالبا ما تكون اجلباية احمللية اجلزء األعظم يف
هذا النمط التمويل  ،والذي سيتم التطرق اليه بشكل من التفصيل ،وخاصة ما يتعلق حبصة مسامهة االيرادات اجلبائية يف متويل
امليزانية ،وبعدها يتم تفصيل االيرادات اجلبائية إىل ايرادات جبائية مباشرة وايرادات جبائية غري مباشرة ،م التفصيل يف تطور أهم
العناصر املكونة لتلك االيرادات.
 1-2-IIوضعية اجلباية احمللية ضمن جمموع إيرادات ميزانية بلدية رأس الوادي
ميكننا استعراض من خالل الشكل املوايل متوسط ااسايب ملسامهة كال من اإليرادات اجلبائية وغري اجلبائية يف متويهل ميزانيهة
رأس الوادي خالل الفرتة .0112-0112
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الشكل ( :)3متوسط معدل اإليرادات اجلبائية وغري اجلبائية لبلدية رأس الوادي ()2112-2114

اجلباية احمللية
%22

ايرادات أخرى لقسم

مصادر ذاتية غري

التسيري

اجلبائية

%75

%3

املصدر :من إعداد الباحث العتماد على ااسا ت االدارية لبلدية رأس الوادي للفرتة .0112-0112

من خالل الشكل رقم  11نالحظ أن املصادر الذاتية للبلدية اثلة يف اجلباية احمللية واإليرادات االخرى املتعلقة دمتلكات
البلدية ال ميثالن جمتمعان سوى نسبة  %05كمتوسط خالل فرتة الدراسة من ايرادات قسم التسيري مطروحا منها الفائل املرحل
من السنة السابقة مليزانية بلدية رأس الوادي ،م هيمنة االيرادات اجلبائية به  %22أما ثالثة ملائة املتبقية فه من ايرادات ذاتية
أخرى ،وما يالحظ على هذه النسبة أهنا قليلة جدا و لتايل فإن البلدية تغط ق نفقات التسيري من مصادر خارجية واليت سيتم
التطرق اليها يف العنصر الثالث من هذا احملور ،والشكل املوايل يبني تطورات ايرادات اجلباية احمللية و ق االيرادات األخرى لقسم
التسيري لبلدية رأس الوادي.
الشكل ( :)4تطورات اجلباية احمللية وااليرادات األخرى لبلدية رأس الوادي ()2112-2114
ايرادات أخرى

اجلباية احمللية

300 000 000,00
250 000 000,00
الوحدة :دج

200 000 000,00
150 000 000,00
100 000 000,00
50 000 000,00
2018

2017

2015

2016

2014

-

املصدر :من إعداد الباحث العتماد على ااسا ت االدارية لبلدية رأس الوادي للفرتة .0112-0112

نالحظ من خالل الشكل رقم 12 :االرتفا املستمر إليرادات اجلباية احمللية حيث كانت سنة  0112تقدر به 02.523
مليههون دج وصههلت إىل  21.003مليههون دج خههالل سههنة  ،0112ويف املقابههل نالحههظ أن ايهرادات التمويههل اخلارجيههة حتتههل مكانههة
كبههرية لنسههبة مليزانيههة بلديههة رأس ال هوادي وقههد عرفههت اسههتقرار نسههيب خههالل السههنوات الههثالث األوىل وتراجعههت خههالل أخههر سههنتني
لتسجل أدىن مستوى هلا سنة  0112دبل  002.325مليون دج.
 2-2-IIايرادات اجلباية احمللية املباشرة مليزانية بلدية رأس الوادي

يتم التمويل الذايت لقسم التسيري دصادر جبائية وغري جبائية ،وتقسم املصادر اجلبائية إىل مصادر جبائية مباشرة ومصادر
جبائية غري مباشرة ،وسنستعرض من خالل الشكل املوايل أهم الضرائب والرسوم املباشرة اليت تتشكل منها االيرادات اجلبائية لبلدية
رأس الوادي.
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الشكل ( :)5إيرادات اجلباية احمللية املباشرة لبلدية رأس الوادي ()2112-2114
7 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
الوحدة :دج

4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
2018

رسوم أخرى

2017

2015

2016

الرسم على القيمة املضافة

حقوق األفراح

-

2014

املصدر :من إعداد الباحث العتماد على ااسا ت االدارية لبلدية رأس الوادي للفرتة .0112-0112

من خالل الشكل رقم 15 :يتضح لنا أن أهم مصادر اجلباية املباشرة اليت متول قسم التسيري يف ميزانية بلدية رأس الوادي
ه الرسم على النشاط املهين حيث عرف تذبذب خالل فرتة الدراسة سجل أدىن مستوى له سنة  0110بقيمة 22.110
مليون دج وأفضل قيمة له سجلت كانت سنة  0112دبل  51.152مليون دج ،وأتيت الضريبة اجلزافية الوحيدة يف املرتبة الثانية
م اجتاه تصاعدي هلا حيث كانت يف بداية فرتة الدراسة  0.050مليون دج لرتتف يف سنة  0112إىل  15.213مليون دج
ارتفا بنسبة  ،%010.13ويرتب كال من الرسم العقاري و ق الضرائب األخرى يف املراتب األخرية من حيث مسامهتها يف
متويل ميزانية بلدية رأس الوادي.

 3-2-IIايرادات اجلباية احمللية غري املباشرة مليزانية بلدية رأس الوادي
لنسههبة للمص ههادر اجلبائي ههة غ ههري املباش ههرة تس ههاهم ه ه األخههرى يف متوي ههل ميزاني ههة التس ههيري لبلدي ههة رأس ال هوادي ،م ه تس ههجيل
اختالف يف أمهية املسامهة بني مصدر وآخر ولعل الشكل املوايل يبني أهم الضرائب والرسوم غري املباشرة الهيت متهول قسهم التسهيري يف
ميزانية بلدية رأس الوادي.
الشكل ( :)6إيرادات اجلباية احمللية غري املباشرة لبلدية رأس الوادي ()2112-2114
60 000 000,00
50 000 000,00
الوحدة :دج

40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00

ضرائب أخرى
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2017افية الوحيدة
الضريبة اجلز

الرسم على النشاط املهين
2015
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العقاري
الرسم 2014

-

املصدر :من إعداد الباحث العتماد على ااسا ت االدارية لبلدية رأس الوادي للفرتة .0112-0112
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من خالل الشكل رقم 10 :يتضح جليا االعتماد الكبري لبلدية رأس الوادي يف متويل قسم التسيري من اجلبايهة غهري املباشهرة
على الرسم على القيمة املضهافة ،حيهث حيتهل املرتبهة األوىل مه تسهجيل تذبهذب مهن سهنة إىل أخهرى يف التيصهيل املسهجل مهن ههذا
الرسم ،حيث سجلت أدىن مسهتوى لهه سهنة  0110دبله  1.001مليهون دج ،أمها أعلهى قيمهة لهه فقهد قهدرت به ه  5.221مليهون
دج خالل سنة  ،0112وخال ل كامل فرتة الدراسة ماعدا السنة األخرية كانت السيطرة للرسم على القيمة املضهافة ،ويف آخهر سهنة
قدرت االيرادات غري املباشرة األخرى ب ه  0.501مليون دج.
 2-IIدور مصادر التمويل اخلارجية يف متويل ميزانية بلدية رأس الوادي
من خالل ما سبق تبني لنا أن ايرادات التمويل الذاتية لقسم التسيري يف بلدية رأس الوادي ال متثل سوى نسبة  %05لكل
من االيرادات اجلبائية وايرادات البلدية من اتلكاهتا ،بينما نسبة  %35املتبقية متول عن طريق مصادر خارجية.
يف هذا العنصر سيتم حماولة االجابة عن االسئلة الفرعية لإلشكالية الرئيسية موضو هذه الدراسة حبيث سنتطرق يف البداية
إىل مسامهة صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية يف متويل قسم التسيري ،وبعدها سنتطرق إىل مسامهته يف قسم التجهيز
واالستثمار كعنصر ئاين ،ويف األخري سنتعرف على مسامهة خمططات التنمية البلدية يف متويل قسم التجهيز واالستثمار من خالل
االعتمادات املالية اليت ختصصها سنواي الدولة من أجل بعث التنمية على مستوى البلدايت.
لن يتم التطرق خالل هذا العنصر إىل مسامهة البلدية يف قسم التجهيز من خالل االقتطا من ايرادات قسم التسيري كون
تلك االيرادات مت التعليق عليها سابقا وه ال تعترب ايرادات جديدة ألهنا وكما تسمى جمرد اقتطا جزئ إليرادات قسم التسيري.
 1-3-IIمسامهة صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية يف متويل نفقات قسم التسيري مبيزانية بلدية رأس الوادي
من خالل الشهكل رقهم 13:نالحهظ أن صهندوق التضهامن والضهمان للجماعهات احملليهة ( )CSGCLيسهاهم بنسهبة جهد
معتربة يف متويل قسم التسيري مليزانية بلدية رأس الوادي حيث أنه ميثهل يف املتوسهط خهالل كامهل فهرتة الدراسهة نسهبة  %21.52مهن
امجايل ايرادات قسم التسيري مطروحا منها الفائل املرحل من السنوات املالية السابقة.
الشكل ( :)7مسامهة صندوق CSGCLيف إيرادات قسم التسيري لبلدية رأس الوادي ()2112-2114

مـمـ ــنوحــات صـنـدوق التضامن
والضمان للجماعات احمللية
%40,58

ابقي االيرادات %59,42

املصدر :من إعداد الباحث العتماد على ااسا ت االدارية لبلدية رأس الوادي للفرتة .0112-0112
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لقههد عرفههت متههويالت الصههندوق عههدة تقلبههات خههالل السههنوات حمههل الدراسههة والشههكل املهوايل يبههني تطههورات متويههل الصههندوق
لقسم التسيري لبلدية رأس الوادي.
الشكل ( :)2إيرادات قسم التسيري املمولة من صندوق  CSGCLلبلدية رأس الوادي ()2112-2114

الوحدة :ألف دينار
158 012,00
133 824,00

2018

2017

124 645,00

121 817,00

2016

122 892,00

2015

2014

املصدر :من إعداد الباحث العتماد على ااسا ت االدارية لبلدية رأس الوادي للفرتة .0112-0112

م ههن خ ههالل الش ههكل رق ههم 12:نالح ههظ االرتف هها املسه ههتمر لالعتم ههادات املالي ههة ال ههيت مينيه هها ص ههندوق التض ههامن والضه ههمان
للجماعات احمللية لبلدية رأس الوادي ،حيث كانت يف بداية فرتة الدراسة  100.230مليون دج ،لرتتفه بنسهبة  %02.52سهنة
 0112حيههث قههدم الصههندوق  152.110مليههون دج ،هتههدف اإلعههاانت الههيت مينيههها الصههندوق خاصههة يف إطههار منيههة معادلههة
التوزي لتساوي إىل تغطية النفقات االجبارية خاصة منها نفقات املستخدمني وحتديدا الذين يشتغلون منهم يف املدارس االبتدائية.
 2-3-IIصــندوق التضــامن والضــمان للجماعــات احملليــة ومتويــل نفقــات قســم التجهيــز واالســتثمار مبيزانيــة بلديــة رأس

الوادي
إضههافة إىل االعههاانت الههيت مينيههها الصههندوق يف إطههار متويههل قسههم التسههيري ميههنح أيضهها إعههاانت لقسههم التجهيههز واالسههتثمار
والشكل املوايل يبني مسامهة الصندوق يف االيرادات االمجالية لقسم التجهيز واالستثمار.
الشكل ( :)9نسبة مسامهة مصادر التمويل يف قسم التجهيز بلدية رأس الوادي ()2112-2114
اقتطاع من قسم التسيري
%29,59

صندوق التضامن والضمان

للجماعات احمللية %1,94

خمططات التنمية البلدية
%68,48

املصدر :من إعداد الباحث العتماد على الوضعية السنوية للربامم التنموية املوقوفة بتاريخ 10-11 :من كل سنة لبلدية رأس الوادي للفرتة -0112
.0112
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مههن خههالل الشههكل رقههم 13:يتضههح لنهها املسههامهة املتواضههعة لصههندوق التضههامن والضههمان للجماعههات احملليههة لقسههم التجهيههز
واالسههتثمار يف بلديههة رأس ال هوادي خههالل الفههرتة مههن  0112إىل غايههة  0112حيههث مثلههت هههذه املسههامهة  %1.32مههن امجههايل
التمويالت املقدمة .والشكل املوايل ينب تطور مسامهة خمتلف مصادر التمويل ومنها مسامهات الصندوق خالل سنوات الدراسة يف
متويل قسم التجهيز لبلدية رأس الوادي.
الشكل ( :)11تطور مصادر متويل قسم التجهيز بلدية رأس الوادي ()2112-2114
الوحدة :دج

250 000 000,00
200 000 000,00
150 000 000,00
100 000 000,00
50 000 000,00
2018

2017

صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية

2016

خمططات التنمية البلدية

2015

2014

-

اقتطاع من قسم التسيري

املصـ ـ ـ ـ ـ ــدر :م ه ه ه ه ههن إع ه ه ه ه ههداد الباح ه ه ه ه ههث العتم ه ه ه ه ههاد عل ه ه ه ه ههى الوض ه ه ه ه ههعية الس ه ه ه ه ههنوية لل ه ه ه ه هربامم التنموي ه ه ه ههة املوقوف ه ه ه ههة بت ه ه ه ههاريخ 10-11 :م ه ه ه ههن ك ه ه ه ههل س ه ه ه ههنة
لبلدية رأس الوادي للفرتة .0112-0112

من خالل الشكل رقم 11 :نالحظ أن صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية مل يقدم أي إعانة خالل سنة
 0112لبلدية رأس الوادي لتمويل مشاريعها التنموية يف قسم التجهيز واالستثمار ،أما خالل ق السنوات فكانت مسامهاته
منخفضة جدا ،وقد وجهت إعاانته إىل االصالحات املتعلقة إلمساكية والتدفئة على مستوى املدارس االبتدائية ،وكمثال على
ذلك الربانمم املسجل حتت رقم 13/11 :سنة  0113املتضمن اقتناء وتركيب وصيانة أجهزة التدفئة على مستوى املدارس
االبتدائية دبل  1.5مل يون دج .وسجل االعانة املقدمة من الصندوق أعلى مستوى هلا خالل سنة  0112دبل 11.021
مليون دج ،حيث وزعت هذه االعانة كالتايل  2.231مليون دج خصصت ه األخرى لرتميم املدارس واملطاعم املدرسية ،والباق
املتمثل يف  1.122مليون دج خصص لربانمم أخر ليس له عالقة ملدارس االبتدائية واملتمثل يف اقتناء سيارة لفائدة مكتب
الصية.
 3-3-IIدور خمططات التنمية البلدية يف متويل نفقات قسم التجهيز واالستثمار لبلدية رأس الوادي

مههن خههالل الشههكل رقههم 13:أعههاله يتضههح لنهها مههدى اسههتفادة بلديههة رأس الهوادي مههن اعتمههادات ماليههة جههد معتههربة يف اطههار
خمططههات التنميههة البلديههة ،حيههث مثلههت مسههامهتها ملتوسههط وخههالل فههرتة الدراسههة املمتههدة مههن  0112إىل غايههة  0112مهها نسههبته
 %02.22من إمجايل التمويالت املخصصة لقسم التجهيز واالستثمار.
ومن خالل الشكل رقم 11 :يتضح لنا أن أعلى قيمهة اسهتفادة منهها البلديهة يف اطهار خمططهات التنميهة البلديهة كانهت سهنة
 0112دبل  025.210مليون دج ،حيث وجهت هذه االعتمادات لتمويل مشاري تنمويهة متهس اايهاة اليوميهة للمهواطنني علهى
سبيل املثال الربانمم املسجل حتت رقم 12/01 :املتضمن اصالح الطرقهات لتجزئهة  013قطعهة علهى مسهافة  10كلهم ،إلضهافة
إىل ب هرانمم رقههم 12/00 :املتضههمن اجن ههاز خ هزان مههائ سههعته  511م 1دبل ه  11.131مليههون دج وكانههت سههنة  0110الس ههنة
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الوحيدة اليت استفادة منها البلدية دبال ضعيفة مقارنة دا مت تسجيله يف السنوات السابقة أو الالحقة حيث ا فضت مقارنة بسنة
 0112بنسبة  %222.11ومل تستفد خالهلا إال من  12.112مليون دج.
اخلالصة
من خالل هذه الدراسة اليت متيورت حول دور مصادر التمويل اخلارجية مليزانية البلدية يف اجلزائر و لتطبيق على بلدية رأس
الوادي خالل الفرتة املمتدة من  0112إىل غاية  0112توصلنا إىل النتائم التالية:








هنهاك مسههامهة كبههرية وجههد معتههربة ملصههادر التمويههل اخلارجيههة سهواء يف قسههم التسههيري أو يف قسههم التجهيههز واالسههتثمار لبلديههة رأس
الوادي؛
ال تسههاهم االيهرادات الذاتيههة املمولههة لقسههم التسههيري لبلديههة رأس الهوادي إال بنسههبة  %05مههن امجههايل االيهرادات املخصصههة هلههذا
القسم؛
تعد االيرادات اجلب ائية من مصادر التمويل الذاتية األكثر مسامهة يف متويل نفقات قسم التسيري لبلدية رأس الوادي حيث متثل
 %00من  %05اليت تساهم هبا ايرادات التمويل الذاتية؛
يعترب كال من الرسم على القيمة املضافة والرسم على النشاط املهين أهم مصادر التمويل اجلبائية يف بلدية رأس الوادي؛
يسههاهم صههندوق التضههامن والضههمان للجماعههات احملليههة يف متويههل نفقههات قسههم التسههيري لبلديههة رأس الهوادي بنسههبة %21.52
وه نسبة جد معتربة؛
ضعف مسامهة صندوق التضامن والضهمان للجماعهات احملليهة بنسهبة  %1.32مهن امجهايل متويهل الهربامم التنمويهة لبلديهة رأس
الوادي؛
تعترب االعتماد ات املمنوحة من ميزانية الدولهة يف إطهار خمططهات التنميهة البلديهة أههم مصهدر متهويل لقسهم التجهيهز واالسهتثمار
لبلدية رأس الوادي بنسبة .%02.22

االقرتاحات والتوصيات
مهن خههالل النتههائم املتوصهل اليههها أعههاله يتضهح لنهها التبعيههة الكبههرية مليزانيهة بلديههة رأس الهوادي بقسهميها التسههيري والتجهيههز ملصههادر
التمويههل اخلارجيههة ،وهههذا مههن شههأنه ااههد مههن صههالحياهتا يف اختيههار املشههاري التنمويههة الههيت تالئههم منطقتههها ،وقصههد التكفههل األفضههل
نشغاالت ساكنيها يتعني عليها رف نسبة مسامه تها خاصة يف قسم التجهيز واالستثمار والذي ميكن أن يتأتى من خالل:
 التوجه أكثر حنو املشاري املدرة للمداخيل كبناء األسواق واملذابح وغريها...؛
 الرتشيد قدر االمكان من نفقات قسم التسيري وتوجيه اجلزء املوفر لتمويل قسم التجهيز واالستثمار؛
 اخلروج من التطبيق القدمي لإلدارة البلدية من بلدية متثل عبئ على ميزانية الدولة حنو بلدية تستثمر يف مشاري منتجة؛
 انشاء مؤسسات اتبعة للبلدية قصد التوفري يف املبال املخصصة إلجناز خمتلف املشاري  ،فإجناز مثل هذه املؤسسات يفتح
مناصب شغل ويوفر املال والوقت املنفقان من أجل إبرام الصفقات العمومية وتضمن اجلودة يف اإلجناز؛
 االسرا يف وترية اجناز املنطقة الصناعية ملا ستوفره من مناصب شغل وإيرادات للميزانية.
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اإلحاالت واملراجع :
 1اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،)0111( ،القانون رقم  11-11املؤر يف 00 :يونيو سنة  ،0111املتعلق لبلدية ،العدد ،13 :الصادرة يف:
 11يوليو  ،0111املادة رقم.130 :
 2مت حتديد شكل ميزانية البلدية سنة  0110بصدور املرسوم التنفيذي رقم 115-10 :املؤر يف 0110-12-01 :وكذلك مت صدور القرار الوزاري
املشرتك املؤر يف 0112-11-10 :الذي حيدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم تقسيمات األبواب واملواد ،ويف انتظار صدور التعليمة الوزارية
املشرتكة اليت ه قيد الدراسة واالثراء .ال تزال البلدايت تعمل وفق املدونة القدمية لسنة  1325لنسبة للبلدايت مقر الدائرة ،ومدونة  1303لنسبة
لباق البلدايت ،وال يزال العمل لتعليمة الوزارية  C01اليت كانت أخر حتديث هلا سنة .1331
 3اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،)0111( ،القانون رقم ،11-11 :مرج سبق ذكره ،املادة.133:
 4املرج نفسه ،املادة.123:
 5املرج نفسه ،املادة.010 :
 6املرج نفسه ،املادتني.132 ،133 :
 7املرج نفسه ،املادة.121 :
 8املرج نفسه ،املادة نفسها.
 9املرج نفسه ،املادة نفسها.
 10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،)0112( ،القرار الوزاري املشرتك املؤر يف 0112-11-10 :الذي حيدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان
ورقم تقسيمات األبواب واملواد ،العدد ،01 :الصادرة يف 01 :أبريل  ،0112املادة.10 :
 11املرج نفسه ،املادة نفسها.
 12اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،)0112( ،مرسوم تنفيذي رقم 110-12 :املؤر يف  02مارس  0112يتضمن إنشاء صندوق التضامن
والضمان للجماعات احمللية وحيدد مهامه وتنظيمه وسريه ،العدد ،13 :الصادرة يف  10أبريل  ،0112املادة.12 :
 13املرج نفسه ،املادتني.01-13 :
 14وصيف فايزة خري الدين وعمر ملوك  ،)0112( ،صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية ) (CSGCLومسامهته يف دعم املشاري
االستثمارية للبلدايت ،جملة العلوم االدارية واملالية ،اجمللد ،10 :العدد ،10 :ص .150
 15اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،)0112( ،مرسوم تنفيذي رقم ،110-12 :مرج سبق ذكره ،املواد :من  3إىل .11
 16اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،)0111( ،قرار وزاري مشرتك مؤر يف  01فيفري  0111حيدد معايري ختصيص موارد امليزانية للمشاري أو
الربامم املقرتحة بعنوان خمططات البلدايت للتنمية ،العدد ،21 :الصادر بتاريخ 12 :أوت  ،0111املواد من  12إىل .11
 17اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،)0111( ،القانون رقم ،11-11 :مرج سبق ذكره ،املادة.131 :
 18املرج نفسه ،املادة نفسها.
 19املرج نفسه ،املادة .131
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