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للددض ودداي تبالددز الالأغهؼيددت هيؾددلوي للتىكدديف ؤلاصاعق ؿ د ل داددل وددغع جاك د حضلددض لددئلصاع تلددوص الجماعددا اإلادليددت خ د
لتدلددم التياأد دددي دصاع الشددةجي اإلادليددت دددي دؾدداع توػلد ألاصجاع ددحي الؿددلؿت اإلاغهؼيددت جالجماعددا اإلادليددت ددض تدليددم
الت ددواػي الاكتط دداصق اإلاؿ ددت ض عو ددل اإلاؿ ددتو ال ددوؾالز جاإلادو ددي جعو ددل أؿ ددتو و د كؿاعات ددم جة ش ددؿتم  ،ج ص ددجي عملي ددت
التىميددت الاكتطدداصلت جالاحتماعيددت  ،جت ددلػ ةاميددت اإلااليددت اإلادليددت اعتباعاددا دخددض اإلالوأددا ألاؾاؾدديت ال ددز عوددل ةؾاؾ د ا
تتوكف ألضع الجماعا اإلادليت ه يئا الأغهؼيت أؿتللت دي اإلاؿاامت دي تدليم التىميت الشاألت .
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Abstract:
The adoption of decentralization as a way of administrative regulation seeks to impose
a new reality for the management led by local groups so that the integration in the
management of local affairs is achieved within the framework of the distribution of roles
between the central authority and local groups in order to achieve economic balance
targeted at the national and local level and at the level of all of its sectors and activities,
and to encourage the economical and social development process, and highlights the
financial importance as one of the basic components on which depend the ability of local
communities as an independent decentralized bodies in contributing to the achievement of
comprehensive development.
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 .1مقدمت:
الجؼااغ هغحلاا أن الضجٌ اعتمض ؾياؾت الالأغهؼيت هيؾلوي للتىكيف ؤلاصاعق الظق لدلم
اللضع الفعالت دي دصاع شةجي الضجلت عول الىؿاق اإلادوي  ،جنكغا لالتجا الالأغهؼق الظق انتهجتم
الجؼااغ ولض ازتاع نموطحا بؿيؿا للجماعا اإلادليت لتيوي أن البلضلت جالواللت دي شي ؾلؿت
أدليت  ،جاعتباعاا حؼء ةؾاس ز أن عمليت الؿ ي دال تدؿحي جغماي صجع وعاٌ دي أيضاي ؿيحل
الشةجي اإلادليت .
جت لػ ةاميت اإلااليت اإلادليت اعتباعاا دخض اإلالوأا ألاؾاؾيت ال ز تتوكف علي ا كضع
الجماعا اإلادليت الليام م اأ ا ديث ال لمىن ةي نتطوع أؿاامت الجماعا اإلادليت دي تدليم
التىميت الشاألت جبيصاء جقااف ا أن غحل أواعص أاليت  ،دط لف تتووغ لض اظ الجماعا اإلادليت اللضع
اإلااليت ألي ؤلاصاع اإلادليت عالز جحوص ايئا أؿتللت الأغهؼيت عن ال يئت اإلاغهؼيت أما لةصق دال أىد ا
ؾلؿت دتساط اللغاع صجي التضز دي ازتطاضات ا أن ةح الاؾتجا ت إلاؿالب اإلاواؾىحي اإلادليت .
جأن حي الوؾاا اإلااصلت ال ز تةجغ دي الحغهت الاكتطاصلت نجض الجانب اإلااليت  ،خيث كام
اإلاشغع بعض دضالخا دط أىذ الاؾتلالٌ اإلاااي جالاكتطاصق الظا غمن ةجلويات ا ؤلاصاعيت  ،جلظلً
عض الجبالت اإلادليت أن ةاف اإلاطاصع اإلااليت ال ز عتمض علي ا دي تووحل التموي الالػم لئلنفاق جتدؿحي
جتؿويغ أؿتو الخضأا ال ز تلضأ ا للمواؾىحي .
جدي اظا الؿياق ن ض أن اظ الضعاؾت األؾاؽ دال أحزانيت الواللت ووي اظ ألازحل تتمت
الصخطيت اإلاعىويت جالظأت اإلااليت اإلاؿتللت.
ؤلاشياليت  :ةق تىمن ةاميت الغكا ت اإلااليت دي تىفيظ أحزانيت الجماعا اإلادليت ؟
 جدي البضالت ؾىعؿي أف وم للماليت اإلادليت : جعالكت ا اإلااليت العاأت ؟ جف نداجٌ تلضلف عغيف للواللت ؟ جةزحلا ةاف اإلاغاخ ال ز تمغ ا الغكا ت عول أحزانيت الواللت .2اإلااليت اإلاحليت
تلعب الجماعا اإلادليت صجعا ااأا دي تؿويغ ألاكاليف اكتطاصلا جاحتماعيا ججلاويا زاضت
بعض أىد ا كضع أن الاؾتلالٌ اإلاااي جؤلاصاعق أن كب الضجلت جاظا أن ةح أشاعهت ا دي تدليم
التىميت اإلادليت  .والجماعا اإلادليت دي خاحت أاؾت دال أطاصع تموي تمىن ا أن تدطي حملت أن
ؤلالغاصا ليتف ضغو ا ؿغيلت ؾليمت دي دؾاع أاليت أدليت تدت عكا ت ضاعأت عول حمي اإلاؿتويا .
 1.2حعزيف اإلااليت اإلاحليت:
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للطض اإلااليت اإلادليت هي تلً اإلاواعص الضازليت ةج الخاعحيت ال ز عوص للجماعا اإلادليت  ،هما
للطض ا ةلػا أحزانيت ا جالحؿا ا الخاضت ا  ،واإلااليت اإلادليت دطي هي أواعص الؿلؿت اإلادليت خيث
ؿتمض الؿلؿت اإلادليت الالأغهؼيت أا للؼأ ا أن ةأواٌ أن أواعص أتعضص أن ا الػغااب اإلادليت ؾواء
انطبت عول ةأواٌ ألاشخاص ةج النشاؾا الاكتطاصلت ي جأن ا الغؾوم ال ز تدط علي ا اظ
الؿلؿت ألا الانتفاع ال خضأا ال ز تلضأ ا هغؾوم اؾت الن الى غباء ةج اإلايا  ،جأن ا ؤلالغاصا ال ز
تدط علي ا أن ةأاله ا جأشاعلع ا  ،جهظا الت لعا ال ز تيتي ا أن اإلاواؾىحي الظلن لضوع ف دلي ا
شعوعاف بعوص اظ الت لعا علي ف دي تجمع ف الطغحل نكغا لتمت الؿلؿت اإلادليت ظأت أاليت
أؿتللت (الحلو.)1975 ،
جيلطض ا ةلػا و اإلاواعص اإلااليت اإلاتاخت ال ز لمىن تووحلاا أن أطاصع أستلفت لتموي
التىميت اإلادليت عول اإلاؿتو ال يئا اإلادليت الطوع ال ز تدلم ةه ل أعضال التىميت ج تػمن
اؾتلالليت الجماعا اإلادليت عن الحيوأت اإلاغهؼيت دي تدليم التىميت  ،جتجضع ؤلاشاع دال ةي اىان
أجموعت أن ألاؾـ اإلادضص إلاطاصع اإلااليت اإلادليت عول أؿتو الجماعا اإلادليت  ،ةام ا أدليت
اإلاواعص جطاتيت اإلاوعص جؾ ولت دصاع اإلاوعص جيمىن اللوٌ ةي اإلااليت اإلادليت عت ل الضعاأت الغايؿيت
التساط اللغاعا دي نكام ؤلاصاع اإلادليت  ،عول ةؾاؽ ةي اىان عالكت ؾغصلت حي صعحت اؾتلالليت
الجماعا اإلادليت دي اتساط اللغاعا بعيضا عن تيجحل الحيوأت اإلاغهؼيت جبحي تواوغ اإلاواعص اإلااليت الظاتيت
أن ةح دخضاث اإلاؼيض أن التىميت اإلادليت ويلما ػاص أطاصع اإلااليت اإلادليت ولما ػاص أعضال
التىميت جأن اىا وإي اإلااليت اإلادليت تلعب صجعا ااأا دي تجؿيض الاؾتثماعا عول اإلاؿتو اإلادوي ،
زاضت ةي خغيت اإلاجالـ جاؾتلالل ا دي تىفيظ اإلاشاعل لتوكف عول هيفيت دعضاص أحزانيت ا .
جكض طاب هتاي اإلااليت اإلادليت عول د غاػ ةاميت ؤلاصاع اإلااليت ال يئا اإلادليت جغغجعت ا لىجاح
نكام اإلااليت  ،دط للطض اإلصاع اإلااليت أجموعت الوقااف ؤلاصاعيت اإلاتعللت ال يئا اإلادليت جال ز
تىكف خغهت ألاأواٌ الالػأت لتدليم ةاضاو ا ىفاء عاليت  ،جتتمث اظ الوقااف دي تدليم كضعا أن
التسؿيـ اإلاااي الجيض جالغكا ت اإلااليت الجيض للتيهض أن تدليم ألااضا اإلاسؿؿت اإلاوغوعت ج
تىفيظاا (عبض الحميض ،2001 ،ضفدت .)22
 2.2عالقت اإلااليت اإلاحليت باإلااليت العامت
للض تؿوع صجع الضجلت أن صجلت خاعؾت تلتطغ أ اأ ا عول الوقااف اإلاتمثلت دي الوقااف
ؤلاصاعيت جالعؿىغيت جاللػاايت دال صجلت أتضزلت ؿ ل لتدليم التواػي الاكتطاصق جالاحتماعي عن
ؾغيم تىميت واوت اإلاغاوم الاكتطاصلت جالاحتماعيت جاللاويت  ،جتدليم اظ التىميت لدتاج دال دنفاق
جاظا أا عم اإلااليت العاأت للضجلت عول تدليلم واإلااليت العاأت هي أاليت الضجلت اإلاتجؿض دي أحزانيت ا
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العاأت عول ةؾاؽ ةي اإلاحزانيت العاأت ال تسغج عن وون ا ياي للىفلا جؤلالغاصا الالػأت لتدليم
ةاضا الضجلت ؾواء وانت اكتطاصلت ةج احتماعيت ةج جلاويت ةج ؾياؾيت (الؿولس ز ،2005 ،ضفدت .)9
واإلااليت العاأت اإلادالض جال ز تلا أغخلت الضجلت الحاعؾت (الفىغ الاكتطاصق التلليضق )
(لو ـ ،2004 ،ضفدت  )07تةأن التواػي الغكمز حي ؤلالغاصا جالىفلا اإلادضجص ال ز تدتاح ا اظ
الضجٌ صجي ةي ليوي لم ألاجغ دي تواػي اإلاجتم  ،ةأا اإلااليت العاأت جال ز تلا أغخلت الضجلت اإلاتضزلت (
الفىغ الاكتطاصق الىيجزق جأا تال ) جحب علي ا ؤلالماي التواػي حي جاعصات ا جالىفلا اإلاؿلوبت
لتدليم ةاضاو ا والضجلت اللضلمت تلضم نفلات ا عول الضواع جألاأن جاللػاء ....دلخ  ،ةم الضجلت الحضلثت
وتتعض نفلات ا اظ ألااضا لتدليم التواػي العام الظق ؿ ل دليم .
أن اىا لمىن عغيف اإلااليت العاأت ين ا  :طلً العلف الظق لبدث دي أطاصع ؤلالغاصا جةجحم
الىفلا العاأت لتدليم ةاضا الضجلت الؿياؾيت جالاحتماعيت جاإلااليت جهظا البدث دي اإلاواػنت العاأت
(الحاج ،2009 ،ضفدت .)18
ةأا التعغيف الحااي اإلاتضاجٌ  :دنم العلف الظق لتمث أوغوعم دي صعاؾت اللواعض اإلاىكمت
لئلنفاق اإلاااي جلؤل شؿت ال ز تبظل ا ال يئا عول ؾبي الحطوٌ عول اإلاواعص الػغجعيت إلنفاك ا كطض
دشباع الحاحا العاأت  ،ةأا أىهجيت جؾغيلت دثم وتتمث دي ؤلالغاصا جالىفلا جاإلاحزانيا ،
جيتدلم طلً أن زالٌ صعاؾت اظ ألاصجا أىفطلت جأىعؼلت عن العواأ الاكتطاصلت ألازغ .
تمث اإلاحزانيت العاأت للضجلت الوجيلت ألاؾاؾيت لضعاؾت اإلااليت العاأت دي ةق صجلت أن الضجٌ دط
ةن ا شم أستلف ىوص ؤلانفاق العام جهيفيت توػل أواعص الضجلت عول أستلف الخضأا ال ز تلضأ ا
إلاواؾىي ا ،اإلغاوت دال ةن ا تبحي لىا هيفيت خطوٌ الضجلت عول أستلف ؤلالغاصا ال ز تموٌ ا اظا
ؤلانفاق (ش اي ،2004 ،ضفدت .)45
واإلااليت العاأت  ،دطي ت تف ضعاؾت اإلاشاو اإلاتعللت توحيم اإلاواعص العاأت جتسطيط ا إلشباع
الحاحا العاأت للمجتم  ،جيتؿلب الليام الىفلا العاأت خطوٌ الضجلت عول دلغاصا عاأت اللضع
اليادي لتغؿيت اظ الىفلا  ،جاظ ؤلالغاصا تيزظ ةشياال أستلفت ةام ا الػغااب  ،الغؾوم ،
اللغجع العاأت جدلغاص ةأالن الضجلت .
ةأا الغحوع دال اإلااليت اإلادليت وىجض ةلػا اإلاواعص الجباايت جغحل الجباايت جدعانا الضجلت
جاللغجع جدعانا الطىضجق اإلاشتلن للجمعيا اإلادليت  ،جال ز تتف صعاؾت ا غمن أحزانيت تتمث دي
أحزانيت الجماعا اإلادليت جأن اىا وإي اىان عالكت جؾيض حي اإلااليت العاأت جأاليت الجماعا
اإلادليت عول ةؾاؽ ةي ةغلب اإلاسؿؿا التىمويت اإلادليت تيوي أضعمت أن دعانا تلضأ ا الضجلت
للجماعا اإلادليت أن ةح اإلاؿاامت دي تدليم التىميت الشاألت جأؿاعضت ا دي غؿيت العجؼ الظق
عا ي أىم ةغلب الجماعا اإلادليت .
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 .3الىالًت
 1.3حعزيف الىالًت:
هي الجماعت ؤلاكليميت للضجلت تتمت الصخطيت اإلاعىويت جالظأت اإلااليت اإلاؿتللت  ،جهي ةلػا
الضااغ ؤلاصاعيت غحل اإلامغهؼ للضجلت ج شي ظ الطفت وػاء لتىفيظ الؿياؾيا العموأيت التػاأىيت
جالتشاجعيت حي الجماعا ؤلاكليميت للضجلت .
ج ؿااف أ الضجلت دي دصاع جت يئت ؤلاكليف التىميت الاكتطاصلت جالاحتماعيت جالثلاويت جخمالت
البيئت جهظا خمالت جتغكيت جتدؿحي ؤلاؾاع اإلاعيص ز للمواؾىحي جتتضز دي و أجاال الازتطاص
اإلاسوٌ ل ا موحب اللانوي (اإلااص ألاجال أن اللانوي عكف  07-1اإلاتعلم الواللت.)2012 ،
للواللت ايئتاي :
 اإلاجلـ الشعبز الوالبي . الوااي .جتتووغ الواللت طفت ا الجماعت ؤلاكليميت الالأغهؼيت عول أحزانيت زاضت ا لتموي ألاعماٌ
جال لاأج اإلاطاصق علي ا أن اإلاجلـ الشعبز الوالبي  .جال ؾيما تلً اإلاتعللت د :
 التىميت اإلادليت جأؿاعضا البلضلا غؿيت ةعباء ؿيحلاا اإلاداوكت عول ةأاله ا جتغكيت ا . 2.3اإلاجلس الشعبي الىالئي:
لواللت أجلـ أىتسب عن ؾغيم الاكتلاع العام جيضعل اإلاجلـ الشعبز الوالبي جاو ايئت
اإلاضاجلت دي الواللت .
عض اإلاجلـ الشعبز الوالبي نكاأم الضازوي جيطاصق عليم جلعلض اإلاجلـ الشعبز الوالبي ةعب
( )4صجعا عاصلت دي الؿىت  ،أض و صجع أن ا زمؿت عشغ لوم ( )15عول ألاهثل .
هما لمىن ةي لجتم دي صجع غحل عاصلت ؿلب أن الغايـ ةج جلث ( )3/1ةعػاام ةج ؿلب أن
الوااي.
 3.3الىالي:
الوااي أمث الضجلت عول أؿتو الواللت ج أفوع الحيوأت جاو لليف اإلالغ الغايس ز للواللت
جاو أؿةجٌ عول اإلاداوكت عول الىكام جألاأن جالؿالأت جالؿىيىت العموأيت  .الوااي او آلاأغ الطغ
إلاحزانيت الواللت جأحزانيت الضجلت للتج حز اإلاسططت النؿبت لي ال لاأج اإلالغع لطالح تىميت الواللت .
 .4ميزانيت الىالًت:
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 1.4ماهيت اإلايزانيت:
"هي ججيلت ااأت أطاصق علي ا ت ض دال تلضلغ الىفلا الػغجعيت إلشباع الحاحا العاأت
جؤلالغاصا الالػأت لتغؿيت اظ الىفلا عن وتل ػأىيت ألبلت عاص أا تيوي ؾىت" (،1998 ،Claude
ضفدت .)48
"اإلاحزانيت تتشي أن ؤلالغاصا جالىفلا الن اايت للضجلت اإلادضص ؾىويا موحب كانوي اإلااليت
جاإلاوػعت جولا ألاخيام التشغلعيت جالتىكيميت اإلاعموٌ ا" (اإلااص  6أن كانوي عكف  17-84اإلاتعلم
لوانحي اإلااليت .)1984 ،
" هي زؿت شاألت أتمثلت يعكام ،لتف تدضلض غناأج عاأ لفتل أدضص جهي تتػمن تلضلغ
للخضأا جالنشاؾا جاإلاشاعل جنفلا جأطاصع غغجعيت لئلنفاق" (اللوػق ،1997 ،ضفدت .)14
 2.4حعزيف ميزانيت الدولت:
أحزانيت الواللت هي حضجٌ تلضلغا ؤلالغاصا جالىفلا الؿىويت الخاضت الواللت جهما هي علض
تغزيظ جدصاع ؿمذ بؿحل أطالح الواللت جتىفيظ غناأج ا للتج حز جالاؾتثماع شتم أحزانيت الواللت
عول كؿمحي أتواػنحي دي ؤلالغاصا جالىفلا جاما
 كؿف التؿيحل كؿف التج حز جالاؾتثماع جيىلؿف و كؿف دال دلغاصا جنفلا أتواػنت جحوبا . 3.4مبادئ وخصائص ميزانيت الىالًت:
ة .اإلابادئ التي جقىم عليها ميزانيت الىالًت:
اىان عضص أن اإلاباصئ جاللواعض ال ز تدىف أحزانيت الواللت ةجىاء تدػحلاا اظ اإلاباصئ هي :
 أبضة الؿىويت :عالز اظا اإلابضة ةي لتب التوك جالتلزيظ للىفلا جؤلالغاصا طفت صجعيت
أىتكمت و عام
 أبضة الوخض  :للطض م ةي تضعج حمي الىفلا جؤلالغاصا دي ججيلت جاخض خ ؿ
أعغوت اإلاغهؼ اإلاااي جهظلً أن ةح ؾ ولت عغغ ا .
 أبضة عضم تسطيظ نوع أن ؤلالغاصا عول دنفاكم لىوع أن الىفلا خيث ؤلالغاصا ول ا
دلغاصا الضجلت جالىفلا ول ا نفلا الضجلت جبالتااي وإي ةجحم ؤلانفاق العام تيوي بغغع دتباع
الحاحا العاأت
 أبضة التواػي  :ةق ال ض أن ؿاجق ؾغدي اإلاحزانيت أجموع ؤلالغاصا العاأت أ أجموع الىفلا
العاأت  ،جاىا تيوي الىكغ ل ظا اإلابضة خؿا يت دتت .
ي .خصائص ميزانيت الىالًت :
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اىان عض زطااظ تتمحز ا أحزانيت الواللت أن ةام ا
 ةن ا ججيلت تلضلغيت خيث ةنم عتمض ةجىاء دعضاص اإلاحزانيت عول تطوع جتلضلغ ؤلالغاصا اإلاتوكتدطيل ا جالىفلا اإلاتؿلب تىفيظاا جاظا جولا لىكغ كض تيوي أوغوعيت جلىن اىان صااما بعؼ
التوكعا جاإلاتغحلا ال ز كض تدضث جال ز ليوي ل ا ألاجغ الىبحل جاإلاباشغ عول حانبز اإلاحزانيت
 اإلاحزانيت ل ا ةاميت هبحل دي التساط اللغاع جاظا نكغا للمعلوأا جالحؿا ا ال ز تتػمن ا تمىذاإلاؿةجلحي دأيانيت دتساط اللغاعا جولا تدلي أعؿيا اإلاحزانيت .
 عت ل اإلاحزانيت ججيلت أداؾبت عتمض عول دي دعضاصاا جتىفيظاا عول نطوص جكواعض اإلاداؾبتالعموأيت جاظا النؿبت لي ال يئا العموأيت طا الؿاب ؤلاصاعق جطلً النؿبت إلاحزانيت الواللت جعليم
وهز تتػمن أؿلً الحؿا ا لي العمليا اإلااليت للمحزانيت جهظلً ال ض أن تبويب اإلاحزانيت جزاضت
حانب الىفلا ( وطوٌ  ،ة واي  ،أواص  ،ولغا ...دلخ )
 ما ةي أحزانيت الواللت هي عباع عن غناأج جأسؿـ عم لفتل ػأىيت تلضع بؿىت وهز دطاججيلت عتمض علي ا دي الغكا ت ( اللبليت  ،جاإلاؼاأىت  ،جالالخلت )) ويما واي أتوك دنجاػ جأا تف الفع
جاظا عن ؾغيم اإلالاعنت جبالتااي أعغوت الفغجكا .
 .5إعداد وجحظير ميزانيت الىالًت:
تمغ أحزانيت الواللت ثالث أغاخ عايؿيت جاإلاتمثلت دي ( :اإلاحزانيت ألاجليت – اإلاحزانيت ؤلاغاويت
– الحؿاي ؤلاصاعق ).
 1.5اإلايزانيت ألاوليت :
هي اإلاحزانيت ال ز تمث ضالت الؿىت اإلااليت تدتوق عول حضاجٌ لتف تىفيظاا زالٌ الؿىت
اإلااليت اإلالبلت إعضاص تلضلغاا بشيي أا تدتاج دليم تبعا للحاحت اإلاىتكغ أ أغاعا الضكت جيؿلم عول
اإلابلغ اإلالتلح ؿميت – اعتماص ) تلضلغ و ايئت لىفلات ا جدلغاصات ا تلوم إعؾال ا دال أطلحت اإلاحزانيت
التابعت إلاضلغيت ؤلاصاع اإلادليت الواللت ال ز تلوم مغاحعت ا جف دصعاح ا دي أشغجع اإلاحزانيت ألاجليت جتغو
دال اإلاجلـ الوالبي دي ش غ ةهتوبغ للمطاصكت علي ا .
جبالتااي وإي اإلاحزانيت شم عول كؿمحي أتواػنحي لئللغاصا جالىفلا ( كؿف التؿيحل –
كؿف التج حزا جالاؾتثماع )
 2.5اإلايزانيت ؤلاطافيت :
تدػغ اإلاحزانيت ؤلاغاويت دي ش غ حواي عباع عن اأتضاص للمحزانيت ألاجليت ولض تلجي دال دحغاء
عضلال عول أحزانيت ا جطلً اتساط ؤلاحغاءا التاليت :
أ -ؤلاًزاداث :
133

جقيدل ًحي ،بىجالل أحمد

 سجي الفااؼ الىاتج دي الحؿاي ؤلاصاعق للؿىت اإلااليت الؿا لت . سجي ؤلالغاصا ال ز لف سج دي اإلاحزانيت ألاجليت . سجي و التعضلال ال ز تل عول بعؼ ؤلالغاصا ؾواء الؼياص ةج الىلطاي .ب -النفقاث :
جطلً أن زالٌ تدوي وقي الانجاػ للؿىت اإلاىت يت جهي الاعتماصا ال ز عغوت التزام كب 31
ص ؿم ل أن الؿىت اإلاىت يت وبليت هضلن عول الواللت
 سجي الحجؼ الىاتج دي الحؿب ؤلاصاعق للؿىت اإلااليت الؿا لت . سجي الاعتماصا ال ز لف سج دي اإلاحزانيت ألاجليت ةج لف تك غ غغجعت ا دال بعض اإلاطاصكت عولاظا ألازحل .
 3.5الحساب ؤلاداري:
جيتف تدػحل عول جالث أغاخ :
ة -حساب الخقدًزاث :عول ةؾاؽ اإلاحزانيت ؤلاغاويت لدؿب ظا الخطوص وااؼ الىفلا
جؤلالغاصا " اإلاثبتت دي و أن اإلاحزانيت ؤلاغاويت جالتلزيطا الخاضت .
ي -حساب الخحدًداث :عول ةؾاؽ الوجاام الاجباتيت والعلوص جالفواتحل تك غ اإلابالغ اإلالضع ؾواء
النؿبت لئللغاصا ج الىفلا .
 حساب ؤلانجاساث  :تلاعيغ اإلاتبعت تك غ ويم أا ةنجؼ أن كيمت اإلابالغ اإلاؿتدلت ج هظا اقي ؤلانجاػ . .6الخصىيذ واإلاصادقت على اإلايزانيت :
بعض تدػحل أحزانيت الواللت ( ألاجليت – ؤلاغاويت – الحؿاي ؤلاصاعق ) عغع ةأام اإلاجلـ
الشعبز الوالبي للتطويت علي ا جطلً كب  10/31النؿبت للمحزانيت ألاجليت جهظا كب  06/15النؿبت
للمحزانيت ؤلاغاويت جالحؿاي ؤلاصاعق الخاص الؿىت اإلااليت الؿا لت جبعض التطويت عغع عول
الوػاع الوضيت إلاطاصكت علي ا .
جتجضع ؤلاشاع دال ةي اإلاطاصكت عول اإلاحزانيت تمغ ثالث أغاخ هي :
ة .ألاعمال الخحظيرًت ال ز تلوم ا لجىت اإلاحزانيت جاإلااليت اإلاجلـ الشعبز الوالبي خيث تلوم
ضعاؾت ا دي شيل ا اإلافط جتنتهز إعضاص تلغيغ خوٌ اإلاحزانيت اإلاعغجغت .
ي .انعقاد الدورة العادًت للمجلس الشعبي والىالئي  :ال ز تىضعج غمن حضجٌ ةعمالم " أىاكشت
اإلاحزانيت " خيث تفتذ اظ ألازحل تلغيغ اإلاضلغ اإلاعالز إعضاص اإلاحزانيت  .تلغيغ لجىت الاكتطاص
جاإلااليت ليشغع بعضاا دي اإلاىاكشت التفطيليت للمحزانيت .
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 .اخخخام اإلاناقشت اإلاطاصكت أن ؾغ ةعػاء اإلاجلـ الشعبز الوالبي خيث شتلؽ الحطوٌ
عول ألاغلبيت ( جالث ةعباع ) .
 .7ألاعىان اإلاكلفىن بدنفيذ ميزانيت الىالًت:
ة .آلامز بالصزف  :او و شخظ ليا كانونيا لتىفيظ العمال اإلاتعللت يأواٌ الضجلت جاإلاةؾؿا
العموأيت جالجماعا اإلادليت هما لمىن لآلأغين الطغ تفويؼ التوكي للموقفحي العاألحي
تدت ؾلؿت ف
جييوي الوااي او آلاأغ الطغ أحزانيت الواللت (الطغحل ،ضفدت  ،)121جأن ةاف أ ام آلاأغ
الطغ هي :
 أؿً أداؾبت دصاعيت لئللغاصا جالىفلا دعضاص أحزانيت جعغغ ا للمطاصكت الصخظ الوخيض الظق لسوٌ لم اللانوي دضضاع ؾىضا التدطي . تلضلف الحؿاي ؤلاصاعق الخاص الواللت . تلضلف الوغعيت اإلااليت اإلاتعللت بعملي ز الالتزام جألاأغ الضو جطلً و جالث ةش غ دال الوػاعالوضيت.
ي .اإلاحاسب العمىمي :عض أداؾبا عموأيا و شخظ عحي كانونيا للليام العمليا الخاضت
يأواٌ الضجلت ةج و أن ليلف كانونيا مؿً الحؿا ا الخاضت األأواٌ العموأيت هما عت ل
ةأحي الخؼيىت الوالبي اإلاداؾب الغايس ز عول أؿتو الواللت.
جأن أ ام اإلاداؾب العموأي :
-

أؿً أداؾبت الجماعا اإلادليت

 تدطي ؤلالغاصا جصو الىفلا . أتابعت خغهت تىفيظ اإلاحزانيت . الحفاف عول الوجاق ؤلاصاعيت " صوتل أداؾبيت " دعضاص خؿاي التؿيحل جدعؾالم دال الوػاعالوضيت جأجلـ اإلاداؾبت .
 ال للب صو ةق نفلت كب التيهض أن  ( :أؿا لت العمليا لللوانحي -ضفت آلاأغ الطغ -شغعيت عمليت تطفيت الىفلا -تووغ الاعتماصا الياويت )
 .8مزاحل جنفيذ اإلايزانيت:
أ .إجزاءاث جحصيل ؤلاًزاداث
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جتغاعي عض دحغاءا عاأت دي عمليت تدطي ؤلالغاصا  ،تتمث اظ ؤلاحغاءا دي خلوق الضااىحي
العموأيحي( ةق ال يئا العموأيت )  ،جتطفيت ا  ،جألاأغ تدطيل ا أن ح ت  ،جدي التدطي أن ح ت
ةزغ .
والعمليا الثالث ألاجال هي أبضايا أن ازتطاص آلاأغين الطغ  ،ةأا العمليا ألازحل ويلوم ا
اإلاداؾب العموأي
 ؤلاثباث :جاو ؤلاحغاء الظق لتف موحبم تىغلـ خم الضاان العموأي (اإلااص  16أن اللانوي عكف 21 – 90
جاإلاتعلم اإلاداؾبت العموأيت )1990 ،
اظا ؤلاحغاء لم ؾاب أاصق جؾاب كانو ي  ،ومن الىاخيت اإلااصلت لتف التدلم أن جحوص الواكعت اإلانشئت
لحم الضاان العموأي ( جحوص ةؾاؽ الوعاء الػغيبز ةج العمليا اإلاتعللت اإلاىتوحا ...دلخ)  ،ةأا أن
الىاخيت اللانونيت  ،ويجب ةي ليوي تىغلـ اظا الحم أؿا لا لؤلخيام التشغلعيت جالتىكيميت الؿاعيت
اإلافعوٌ .
 الخصفيت :جتتمث دي تدضلض أبلغ الضلن ( الحم ) العموأي اللا للتدطي ( أث تدضلض أبلغ غغيبت
تؿبيم النؿبت ةج التعغيفت الخاضت ا عول ألاؾاؽ الػغيبز ل ا )
دي الواك دجبا جتطفيت ؤلالغاصا العموأيت اما عمليتاي أتياألتاي جغالبا أا لتف دحغاؤاما دي
جكت جاخض ألاأغ الظق لجع اإلأياي حمع ما تدت عباع " تدضلض ؤلالغاصا " .
 ألامز بالخحصيل :زالوا لئلحغاءا ؤلاجبا جالتطفيت  ،جباؾتثىاء خاال الضلوي ال ز ال تدتاج ؿبيعت ا دال دضضاع أؿبم
ألجاأغ تدطي ( أث تلً اإلالغع دي ألاخيام جاللغاعا اللػاايت )  ،وإي دحغاء ألاأغ تدطي
ؤلالغاصا العموأيت او هلاعض عاأت  ،أن ضالخيا آلاأغين الطغ جخضاف .
 الخحصيل :تبضة دحغاءا تدطي ؤلالغاصا العموأيت خحي لتىف اإلاداؾبوي العموأيوي دي تضجين ف اإلاداؾبيت
يجاأغ تدطيل ا الطاصع عن آلاأغين الطغ ( اإلااص  09أن اإلاغؾوم التىفيظق عكف  46-93اإلاةعر دي
 06ويفغق  ، 1993ج اإلادضص آلحاٌ صو الىفلا  ،جتدطي ةجاأغ ؤلالغاصا البيانا التىفيظلت ،
جدحغاء كبوٌ الليف اإلاعضجأت )  ،ةق كبوٌ تدطيل ا  ،بعض التدلم أن التلزيظ ظلً كانونا جبالتااي
تدم اإلاؿةجليت اإلااليت الصخطيت عن اظا التدطي .
ي .إجزاءاث جنفيذ النفقاث:
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تمحز دحغاءا تىفيظ الىفلا العموأيت ىوع أن التعليض جالبـء  ،خيث لمغ اظا التىفيظ دي
الحاال العاأت  ،يعب أغاخ أتتاليت هي  :الالتزام جالتطفيت  ،ألاأغ الطغ جف الضو ي وتؿبيلا
إلابضة الفط حي آلاأغين الطغ جاإلاداؾبحي  ،وإي اإلاغاخ ألاجال لمىن ةي توضف أجتمعت اإلاغخلت
ؤلاصاعيت ،هي أن ضالخيا آلاأغين الطغ  ،ةأا الغابعت ال ز ؿم اإلاغخلت اإلاداؾبيت  ،وهز أن
ازتطاص اإلاداؾبحي العموأيحي .
 الالتزام :عغ الالتزام الىفلت  ،عاص ينم التطغ الظق ملتػا تنشي ايئت عموأيت أا ةج تثبت علي ا
التزاأا لنتج عىم عبء ةق او " ؤلاحغاءا الظق لتف إلاوحبم دجبا شوء الضلن" .
جبىاء عول طلً لمىن ةي اللوٌ دي الالتزام ( هتطغ كانو ي ةج وع أاصق )  ،او أطضع
الىفلا كب ةي ليوي دحغاء لتىفيظاا  ،جاو أا لةصق دال التميحز حي الالتزام اللانو ي ظا اإلاعال
جالالتزام اإلاداؾبز الظق عالز تسطيظ اعتماص أن اإلاحزانيت لتىفيظ نفلت .
أعال الالتزام  :لم جالث أعاي :
 او نتيجت كغاع تتسظ الؿلؿت ؤلاصاعيت اإلاعىيت شغيؿت ةي تنتج عليم نفلت عموأيت أثال
أدال لفااض اإلاطلحت العموأيت ةج أشغجع ضفلت ةج سجي ةعواي جتموين ؛
 دي اإلاجاٌ اإلاداؾبز عمليت الالتزام تةصق دال تسطيظ ألاأواٌ دؿب اإلابلغ الظق غؿى
الالتزام ػهي تتف أن ؾغ ألاأغ الطغ ؛
 الالتزام غالبا أا لتؿبب دأا تؿبيم نكام أؿبم أؿبلا ةج د شاء التزام عاكضق ؛
 جحوي جحوص كغاع دصاعق ضغيذ أن ؾغ آلاأغ الطغ اإلاعال االلتزام .
دحغاءا الالتزام :
• شي الالتزام  :لنشي لغاع وعوي لآلأغ الطغ عول جججيلت أىتوبت تثبت جتمث ع ضا أن آلاأغ
الطغ الىفلت أث تدغيغ ضفلت عموأيت ةج ؾىض ؾلب ةج ألغع ؿميت أوقف
اإلالف الخاص االلتزام  :او الوجيلت اإلاعلىت ةج اإلاثبتت عول ؾبي اإلاشغجع ةق طفت أمػيت ع
أن ؾغ ؤلاصاع ( آلاأغ الطغ ) عول ؾبي الاختلام .
• ججيلت الالتزام  :تدضص البىض الخاص االلتزام دي اإلاحزانيت هما علن عول الغضيض الؿا لت
جالغضيض اإلاوااي أ مت دي الالتزام .
 الخصفيت:ال تطبذ الىفلت اإلالتزم ا وعليا دال بعض تىفيظ الالتزام اإلاغتبـ ا جالظق لتلتب عىم صلن دي
طأت ال يئت العموأيت  ،جعليم وإي التطفيت او التدلم أن جحوص الضلن جغبـ أبلغ الىفلت .
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والتطفيت – همغخلت أؿتللت عن الالتزام – عت ل تؿبيلا للاعض ااأت دي نكام اإلاداؾبت
العموأيت جهي " كاعض ةصاء الخضأت " ةج " كاعض الحم اإلاىتؿب "  ،ةق ةنم ال لمىن ضغ الىفلا
العموأيت دال بعض تىفيظ أوغوع ا ( ال يئا العموأيت ال تضو أؿبلا )  ،اؾتثىاء خاال كليلت
جألغع كانونا ( أث التؿبيلا عول الطفلا العموأيت ).
عمليا تتمث التطفيت ؤلاكغاع الخؿي الظق لػعم آلاأغ الطغ عول ؾىض دجبا الىفلت
( واتوع  ،جغعيت ةشغاٌ  )...جاو طضص ألاأغ ضوع ا  ،شااضا ظلً عول تمام ةصاء الخضأت أوغوع
الىفلت جصحت أبلغ اظ ألازحل  ،جاظا ؤلاكغاع او الظق عتض م كانونا  ،ةق لمىن الاختجاج م غض
ال يئت العموأيت ويما لسظ دجبا جحوص الضلن جاإلاؿالبت تؿضلض  ،جأن اىا ةؾاؽ اإلاؿةجليت العاأت
لآلأغين الطغ عول تىفيظ الىفلا خيث ةن ف " أؿةجلوي عول ؤلاجباتا الىتا يت ال ز ؿلمون ا " .
 آلامز بالصزف:جاو عباع عن كغاع دصاعق عؿي موحبم ألاأغ دال اإلاداؾب العموأي اإلاسطظ لضو الىفلت
اإلاطفا والتطفيت ج دي وانت تلغ خم الضاان دي اؾتيفاء صلىم  ،دال ةن ا تبلى ضجي كو تىفيظلت كب
ضضجع ألاأغ الىفلت  ،جاىا تتبض الؿلؿت التلضلغيت لآلأغ الطغ كب و ش زء  ،خيث ؿتؿي ةي
لغوؼ ةج علم ألاأغ الضو الىفلت دطا كضع ةي طلً او ألا ؿب .
جآلاأغ الطغ او ازتطاص أؿلم لآلأغين ا لطغ  ،وال لمىن أثال لؤلعواي الظلن اف
تدت ؾلؿت ف الليام م دال عن ؾغيم تفويؼ عؾمز التوكي جتدت أؿةجليت ف ( ةق تدت أؿةجليت
آلاأغين الطغ ألاضليحي) .
اإلازحلت اإلاحاسبيت
اظ اإلاغخلت أن ازتطاص اإلاداؾب العموأي  ،جهي زاضت الخؿو ألازحل دي حانب تىفيظ
الىفلا العموأيت  ،جاإلاتمثلت دي عمليت " الضو "
 الدفع:او ؤلاحغاء الظق لتف موحبم د غاء الضلن العموأي ( اإلااص  22أن كانوي اإلاداؾبت العموأيت ) ،
جاو اإلاغخلت اإلاداؾبيت دي تىفيظ الىفلا العموأيت  ،خيث ةي ةجاأغ ةج خوالا الضو ال ز لطضعاا
آلاأغجي الطغ تغؾ دال اإلاداؾبحي العموأيحي اإلاستطحي  ،ةق اإلايلفحي صجي غحلاف  ،ضو أبالغ ا .
جعليم وإي اإلاداؾبحي ألؼأوي  ،تدت ؾاالت الليام مؿةجليت ف اإلااليت الصخطيت د التدلم أن
شغعيت الىفلا كب كبوٌ صوع ا ،ةق دحغاء و عمليا الغكا ت اإلافغجغت علي ف كانونا جاإلاتمثلت ويما
لوي :
 صفت آلامز بالصزف أو اإلافىض عنه  :جاو ؤلاحغاء الغكابي ألاجٌ الظق لجب عول اإلاداؾبالليام م كب اإلاغجع دال ودظ الشغجؽ ألازغ للتدلم أن شغعيت الىفلت  ،وبفغع ةي اعتماص آلاأغ
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الطغ ( ةج اإلافوع عىم ) لض اإلاداؾب كض تف وإنم لبلى عول اظا ألازحل الليام مػااا التوكي
عول ةأغ ةج خوالت الضو جالؿىضا اإلاغولت ظلً اإلالضم لم هىموطج لتوكي ألاأغ الطغ ( ةج اإلافوع
عىم ) ةجىاء اعتماص للتدلم أن تؿا ل ما  ،تووغ الاعتماصا  ،صحت خؿف الىفلت  ،جحوص تيشحلا
الغكا ت اللبليت.
دغاوت دال تيشحل اإلاغاكب اإلاااي ال ز تسػ ل ا نفلا أعكف ال يئا العموأيت .
مخطط جنفيذ النفقاث العمىميت إلايزانيت الىالًت
Plan D’exécution des Dépenses Publique Budget de Wilaya
Ordonnancement
ألاأ ددغ الطد ددغ

Liquidation
التطد د ددفيت

Engagement
الالتد د دؼام

املرحـ ـ ــلة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
La Phase Administrative
Paiement
الـ ـ ـ ــدفع

اآلمر بالصرف (الوايل)

املـ ــرحلة احمل ـ ـ ــاسبية
La Phase Comptable

احملاسب العمومي
(األمني الوالئي للخزينة )

 .9الزقابت على جنفيذ ميزانيت الىالًت:
لضعاؾت الغكا ت عول تىفيظ العمليا اإلااليت لل يئا العموأيت  ،جالجماعا اإلادليت لمىن
الغحوع دال ةخض التطنيفا العضلض إلاستلف ةنواع اظ الغكا ت  ،جاظا خؿب الؼاجيت اإلاىكوع أن ا،
و ىان الغكا ت الخاعحيت  ،الغكا ت اللبليت  ،الغكا ت اإلاتزاأىت  ،الغكا ت البعضلت ،الغكا ت ؤلاصاعيت ،
الغكا ت اللػاايت  ،الغكا ت الؿياؾيت ...الخ .
خيث ةي الغكا ت الؿياؾيت ال ز لباشغاا الشعب ياوت وئاتم عول الج اػ ؤلاصاعق للضجلت (عن
ؾغيم أمثوي الشعب ) جتماعؾ ا اإلاجالـ الىيا يت اإلاىتسبت  ،وفي خالت الغكا ت عول أحزانيت الواللت
واعػاء اإلاجلـ الشعبز الوالبي اف أن للوم ظا الىوع أن الغكا ت تيوي عكا ت ؾا لت جأالػأت (ةق
كب جةجىاء تىفيظ اإلاحزانيت ).
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ةأا الغكا ت ؤلاصاعيت وهز أن ضالخيا اإلاغاكب اإلاااي طفتم أمثال لوػيغ اإلااليت عول اإلاؿتو
اإلادوي  ،جيتوال عمليت الغكا ت اإلاؿبلت للىفلا اإلالتزم ا ج ؿم الغكا ت اللبليت جتيوي عول حانب
الىفلا ولـ دي اإلاحزانيت.
هما عت ل ةلػا اإلافتشيت العاأت للماليت نوع أن ةنواع الغكا ت ؤلاصاعيت تابعت لوػاع اإلااليت جأن
ضالخيات ا أغاكبت و أا لتعلم التؿيحل اإلاااي لي ال يئا جاإلاةؾؿا العموأيت جهظا الجماعا
اإلادليت خيث تلوم مغاكبت الحؿا ا جالعمليا اإلااليت لآلأغين الطغ جاظا عن ؾغيم الؼياعا
اإلافاحئت ةج صجعيت جولا ل لناأج أؿؿغ أن كب جػاع اإلااليت.
جاىان عكا ت أؿتللت ج ؿم الغكا ت اللػاايت جاظا الىوع أن الغكا ت أن ازتطاص
جضالخيا أجلـ اإلاداؾبت خيث عت ل اظا ألازحل ايئت أؿتللت عن الؿلؿت التىفيظلت جهظا عن
الؿلؿت التشغلعيت جتتب أباشغ لغااؾت الجم وعيت  ،جيتمت اظا اإلاجلـ طالخيا هبحل دصاعيت
جاؾتشاعيت جكانونيت هما ةنم للوم اتساط دحغاءا جتضا حل حؼاايت جعلا يت جتغؾ تلاعيغ أباشغ دال
عااؾت الجم وعيت.
ج عض أغخلت الغكا ت اإلاغخلت ألازحل ال ز تمغ ا أحزانيت الواللت ج ؿم أغخلت أغاحعت تىفيظ
اإلاحزانيت ،جال ض أن ا او التيهض ةي تىفيظ اإلاحزانيت كض تف عول الوحم اإلادضص للؿياؾت ال ز جغعت ا
الؿلؿت الوالايت جةحاػاا اإلاجلـ الشعبز الوالبي .
مفهىم الزقابت اإلااليت
عض الغكا ت ةخض ةاف أغاخ تىفظ الىفلا دط تلعب صجع أ ف دي الحفاف عول اإلااٌ العام أن
و ةشياٌ الغش ج التالعب جالاندغا  ،ألي غغجع الغكا ت جضغاأت ا حع أن عضصاا اإلافغؽ جدي
بعؼ دحغاءات ا عؿي الليام م اأ ا .جعغف طلً وإن ا تبلى عهىا أ ما دي تىفيظ العمليا اإلااليت ،دي
الغكا ت اإلااليت جحض بغغع أى ةق تجاجػا ةجىاء تىفيظ اإلاحزانيت  ،جتماعؽ عول و التزام الىفلا
العاأت للضجلت.
ً
اىان تطنيفا عضلض ألنواع الغكا ت عول تىفيظ اإلاحزانيت العاأت ،لمىن الغحوع دلي ا ،ومثال:
أن خيث ؾبيعت ا

أن خيث الج ت ال ز تتوال

عكا ت
صازليت

عكا ت
زاعحيت

عكا ت
اصاعيت

عكا ت
ؾياؾيت
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عكا ت
كػاايت

عكا ت
ؾا لت

عكا ت
الخلت
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الزقابت على ميزانيت الىالًت والبلدًت
أ .ميزانيت الىالًت
تتمت الواللت هجماعت أدلیت اؾتلالليت أالیت عم موحب ا عول دعضاص أحزانیت ا الخاضت
جال ز یدضص كانوي الوالیت جؾاال ا اإلااصیت ج اإلا ام اإلايلفت إنجاػاا" ،أحزانيت الوالیت عباع عن حضجٌ
تلضیغا لئلیغاصا ج الىفلا الؿىویت الخاضت الوالیت ،هما هي علض التلزیظ ج ؤلاصاع یؿمذ دؿن
ؾحل أطالح الوالیت ج تىفظ غناأج ا الخاص التج حز ج الاؾتثماع" .
ج تستلف ،اإلاحزانیت الوالایت عن اإلاحزانیت العاأت للضجلت دي ةن ا عض ج یطو علي ا عول ةؾاؽ
التواػي خیث تىظ اإلااص  158أن تلىحي الوالیت  07-12عول ةنم " شم اإلاحزانیت عول كؿمحي أتواػیحي دال
دیغاصا ج نفلا ج ھما كؿف التؿیحل ج كؿف التج حز ج الاؾتثماع" ،هما ةهض اإلاشغع هظلً عول كاعض
التواػي اإلاحزا ي أن زالٌ التطویت تىظ اإلااصتحي  161ج 162ةن ا " لطو اإلاجلـ الشعبز الوالبي عول
أشغجع أحزانيت الواللت التواػي جحوبا" ج" لطو عول أشغجع أحزانيت الواللت ا ا"...
تىفظ اإلاحزانیت الوالایت زالٌ الؿىت اإلاالیت ال ز تبضة أن  01حانفي دال  31صیؿم ل أن نفـ
الؿىت لىن یغزظ اؾتمغاعاا أن ةح اؾتیفاء تىفیظاا دال:
  15أاعؽ أن الؿىت التالیت لعملیت التطفیت ج ضغ الىفلا  31أاعؽ أن الؿىت التالیت النؿبت لعملیت التطفیت ج تدطی ؤلایغاصا جصو الىفلا .ب .ميزانيت البلدًت:
دي أحزانيت البلضلت وانت زاغعت ألأحي الخؼيىت البلضق جلف تىن زاغعت لغكا ت اإلاغاكب اإلاااي،
اال اي حاء اإلاغؾوم  374 -09اإلاةعر دي  2009/11/16لتوؾي نؿاق الغكا ت اإلااليت خ شم
البلضلا نكغا إلاا ش ضتم اظ الازحل أن تجاجػا أاليت بؿبب ؾوء التؿيحل ،جعضم جحوص عكا ت أاليت
كبليت .
جكض تف ازػاع البلضلا للغكا ت عول أغاخ  ،جكض شملت اإلاغخلت الاجال البلضلا ألغ الواللت،
جدي اإلاغخلت الثانيت البلضلا ألغ الضااغ ،جدي اإلاغخلت الازحل اقي البلضلا .
أحزانيت البلضلت  »حضجٌ تلضلغا ؤلالغاصا ج الىفلا الؿىويت للبلضلت ج ،هي علض تغزيظ
جدصاع ؿمذ بؿحل اإلاطالح البلضلت ج تىفيظ غناأج ا للتج حز ج ؤلاؾتثماع.» .
 .10خاجمت:
عا ي الجماعا اإلادليت أن أشاو عضلض جلع ةام ا الطعوبا اإلااليت زطوضا أن ا
الجبالت جعضم تثمين ا اإلغاوت دال اإلاشاو التىكيميت جالتؿيحللت .
عالج عول طلً وإي التلضلغا اإلااليت للجماعا اإلادليت تستلف ازتال ألا شؿت
الاكتطاصلت جاظا الازتال ع ل عن عضم توػل ح وص التىميت حي أستلف البلضلا جالواللا ع ل
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التلاي الوؾالز لظلً ةضبدت أحزانيت اظ الجماعا اإلادليت غحل كاصع عول غؿيت الىفلا اإلاتزالض
التؿيحل جالتج حز  ،جكض ةص اظا الوغ دال اللجوء دال أواعص التموي الخاعجي أما لللظ أن صعحت
اؾتلالليت ا اإلااليت جيج لاا عول اللجوء طفت شبم آليت دال الؿلؿا اإلاغهؼيت .
جبىاء عول طلً وإي الجماعا اإلادليت لجب ةي تبدث عول أواعص تمويليت طاتيت تمىن ا أن
التىف م اأ ا دي أجاٌ ؤلانفاق العام أن زالٌ اؾتغالٌ علال ي إلاواعصاا اإلااليت جأمتليات ا العلاعيت .
هما لجب عول الجماعا اإلادليت دعاص تثمحي اإلاواعص اإلااليت اإلادليت جتوؾي كاعض
الخاغعحي للػغيبت ج صخيظ صكيم إلامتليات ا جاؾتغالٌ جغجات ا  .جكض ليوي صجي الاؾتثماع اإلادوي
جأىذ أؼالا للمؿتثمغين دي أجاٌ اؾتغالٌ بعؼ ألا شؿت الؼعاعيت ةج اؾتغالٌ اللال جاإلاداحغ جغحلاا
دي دؾاع أىذ الاأتياػ جؾيلت تمىن الجماعا اإلادليت العاحؼ أاليا أن ػياص خطيلتم الغحل حباايت
جبالتااي تلضلف زضأا ؿتجيب الختياحا اإلاواؾىحي .
أن حانب آزغ لجب دعاص الىكغ دي تىكيف ج ؿيحل الجماعا اإلادليت أن زالٌ توؾي
ةصجاعاا ديث ؿتجيب دال اإلاعالحل الضجليت دي أجاٌ ؿيحل اإلاضي جتلضلف زضأا تغقل دال تؿلعا
اإلاواؾىحي أن الىاخيت الاكتطاصلت جالاحتماعيت جالثلاويت.
 -11قائمت اإلازاجع:
.1
.2
.3
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

اإلااص  6أن كانوي عكف  17-84اإلاتعلم لوانحي اإلااليت  .)1984 ,07 07( .الجؼااغ.
اإلااص  16أن اللانوي عكف  21 – 90جاإلاتعلم اإلاداؾبت العموأيت  .)1990 ,08 15( .الجؼااغ.
اإلااص ألاجال أن اللانوي عكف  07-1اإلاتعلم الواللت.)2012 ,02 21( .
4. Daniel Claude .)1998( .Dictionnaire D'économie et de Sciences Sociales .Paris.
خؿحي الطغحل ( .ال تاعيش) .صعجؽ دي اإلااليت جاإلاداؾبت العموأيت .صاع اإلادمضلت.
ؾليماي اللوػق .)1997( .دصاع اإلاواػنا العاأت .صاع اإلاؿحل للنشغ جالتوػل جالؿباعت :صاع اإلادمضلت.
ؾاعق الحاج .)2009( .اإلااليت العاأت .عماي -ألاعصي :صاع الطفاء.
عبض اإلاؿلب عبض الحميض .)2001( .التموي اإلادوي جالتىميت اإلادليت .الضاع الجاأعيت.
واؾمت الؿولس ز .)2005( .اإلااليت العاأت أواػنت جغغااب .ؾغا لـ -لبىاي :اإلاةؾؿت الحضلثت للىتاي.
أاحض عاغب الحلو .)1975( .ؤلاصاع اإلادليت حي الالأغهؼيت جعضم التلهحز .أجلت الحلوق للبدوث اللانونيت
جالاكتطاصلت(.)01
أجضق ش اي .)2004( .ةضوٌ الاكتطاص العام جاإلااليت العاأت .اللااغ  :صاع الجاأعت الجضلض .
أىطوع لو ـ .)2004( .أباصئ اإلااليت العاأت -الىفلا العاأت ؤلالغاصا العاأت جاإلاحزانيت العاأت .اللااغ :
أةؾؿت الؿباعت الفىيت جالنشغ.

142

