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 .67سورة يوسف اآلية 

 



 شكر وعرفاف
 
 

أتوجو بالشكر اعبزيل والعرفاف والتقدير إىل أستاذنا الفاضل الدكتور ميلوى 
  ؼبشرؼ على ىذه الرسالة اؼبتواضعةالزين الذي سعدت كثَتا أف يكوف ىو ا

 كما أتوجو بالشكر والتقدير ألسرة كلية اغبقوؽ جبامعة سيدي بلعباس.   

  



 إىداء
 
 
 

ىذا البحث العلمي اؼبتواضع إىل من ذكرنبا اهلل سبحانو وتعاىل بعد أىدي 
إىل أيب الرحيم الذي ، وأمرين بربنبا وحسن مصاحبتهما، ذكر اظبو

وإىل أمي اغبنوف اليت ما فتئت تدعو يل يف ، استلهمت منو الصرب والقوة
 صلواهتا بالتوفيق والنجاح. 

 عيب ووقفوا إىل جانيب. إىل إخويت األحباء الذين شاركوين عنائي وت
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ة بغي انوف يبٍت أفكاره القانونية اؼبرنةومن خبلؽبا رجل الق، جتماعية تتمخض عنها وقائع متعددةاغبياة اإل     
القانوف اإلداري والذي يظهر فيو بشكل فعلم القانوف العاـ السيما ، جتماعيةاحتواء وربليل صبيع اغبقائق اإل

ذلك أف عصرنة اإلدارة ووسائل ، واضح نشاطات الدولة تربز أنبية العناية دبالية الدولة على الصعيد اؼبركزي واحمللي
يعترب ، فبعد العنصر البشري فبثبل يف أصحاب القرار احمللي، نشاطها سبر عرب عصرنة اؼبالية العامة جبميع مفاىيمها

 اف أكرب مكوف داخل النظاـ اإلداري العاـ للدولة واعبماعات احمللية.ر اؼبايل ثالعنص
إلدارة يف العنصر اؼبايل باعتباره عصب ا اغبديث عن تسيَت إداري ؿبلي فعاؿ دوف التحكم، فبل يبكن البتة     

ت متعددة كعلم مستقل وإذا كاف مصطلح التسيَت ينطوي على مدلوال، وعمودىا الفقري يف ربريك التنمية احمللية
 فما يهمنا يف ىذا البحث ىو التسيَت اؼبايل دوف غَته من فروع التسيَت اؼبختلفة.، بذاتو
 ت العامة على اختبلؼ أنواعهاسم اؼبالية العامة يف الغالب على اؼبصروفات واإليرادات اؼبتعلقة باؽبيئايطلق ا    
مالية أشخاص القانوف ، من مالية الدولة ألهنا تتضمن عبلوة عليهابٌت على ذلك أف اؼبالية العامة أوسع نطاقا وين

 األخرى وعلى اػبصوص مالية اعبماعات احمللية موضوع حبثنا.
تشعرىا ملزمة يف إطار التسيَت اإلداري احمللي بإشباع اغباجات اعبماعية احمللية واليت يس، فاعبماعات احمللية    

تقتضي آلياهتا التوفيق بُت  Puissance financièreى قوة مالية ؿبلية عتماد علوذلك باإل، صبيع اؼبواطنُت
فبل حرج أف تستعَت اؼبالية ، السيما تلك اؼبعروفة يف القطاع اػباص األفكار التقليدية واؼبتطلبات العصرية اؼبتجددة

بُت القطاعُت اة من روح اإلندماج كثقافة مالية جديدة متوخ،  Managementاحمللية مبادئ التسيَت اػباص 
 األساليب. و الغاية، من حيث اؼبوضوع العاـ واػباص وإف كانت ىاتو اؼبقاربة ؽبا خصوصياهتا اؼبختلفة

من خبلؿ البحث على السبل الكفيلة لضماف اغبد ، تأخذ اعبماعات احمللية على عاتقها تنوع مصادر دخلها    
وىي مسألة ، Recettesولذلك من أىم دعائم اؼبالية احمللية ما يعرؼ بعنصر اإليرادات ، األدىن من اؼبوارد اؼبالية

ولعل أىم إيراد ، Collectivités territorialesقليمية حيزا مهما يف قانوف اعبماعات اإل أوالىا التشريع احمللي
ريا وبصفة هنائية من اػبواص وصبيع مبالغ مالية تقتطعها إجبا، تعتمد عليو معظم دوؿ العامل يف موازناهتا احمللية

أصبحت  فالسلطة اعببائية احمللية Impotتسمى ىاتو اؼببالغ بالضريبة ، مكونات اجملتمع لتحقيق منفعة عامة
صة بكل فروعها السيما النسب اػبا، ربصيل اعبباية ستقبللية يفينبغي تدعيمها ومواكبتها بعنصر اإلضرورة ملحة 

يف  خاصة، الدولة بتحديدىا الوعاء الضرييب مسألة سيادية تتفرد على اعتبار أف غَت مباشرةو أ سواءا كانت مباشرة
قبد أف اعبباية احمللية ، وبالرجوع إىل قانوف الضرائب اؼبباشرة، 1991صبلح الضرييب الشامل لسنة عقب اإل اعبزائر

من خبلؿ إفراد ؽبا حيز ىاـ يعاجل مسألة ربصيلها واؽبيئات  اعبزائري ىتماـ خاص لدى اؼبشرعإأصبحت ؿبط 
 القائمة على ذلك.

ة احمللية سلطة أبرزىا مبدأ البلمركزية جعل اعبباي ختصاص ربت تأثَت اؼبفاىيم اإلدارية واليت منالتحوؿ يف اإل     
صدور أوؿ  يف فرنسا تاريخ 1790د اؼبنتخب احمللي يف رسم معامل السياسة احمللية ترجع بوادرىا إىل سنوات يب

 .Impots révolutionnairesقرار ما يسمى بالرسـو الثورية األربعة قانوف يعاجل مسألة اعبباية وإ
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إال أف كسب الرىاف يف ؾباؿ اعبباية ؿبفوؼ جبملة من اؼبخاطر على حساب اؼبكاسب ولعل أبرزىا مسألة     
َت فهم عميق آلليات السياسة اؼبالية بتجنبيها مغبة الوقوع ربت تأثالتحكم يف القرار اؼبايل واعببائي دبا يتطلب 

 قتصادية اؼبختلفة.التقلبات اإل
من الدولة بعنواف  يسمى باؼبساعدات اؼبالية اؼبقدمةاية ما ادات يف اؼبالية احمللية بعد اعببير ولعل من أىم اإل     

 خبلؽبا مسألة اؼبشاركة الوطنية للدولة واليت يظهر من، Dotations, Subventionsاؼبخصصات واؼبنح 
دبا  يمنة السلطة اؼبركزيةؽبومدى خضوع القطاع احمللي يف ىذا اإلطار ، باعتبارىا مساىم رئيسي يف اؼبالية احمللية

ىاتو اإلعانات هتدؼ ، ستقبللية اإلدارية واؼبالية للجماعات احملليةذىاف اعبدؿ القائم حوؿ مسألة اإليعيد إىل األ
اؼببلحظ يف ىذا الشأف ىو ، لغالب إىل سبويل النفقات من أجل التسيَت وتقدـ يف شكل ـبصصات متنوعةيف ا

 لفرنسي واألورويب بوجو عاـعدـ وجود نظرية عامة يف الفقو العريب واعبزائري يعاجل ىذا اؼبوضوع خببلؼ الفقو ا
اجع األجنبية لتوضيح الغموض اغباصل يف عتماد على اؼبر اليت حاولنا تذليلها من خبلؿ اإل حدى العقباتوىو إ

 طريقة اعتماد ىذا النوع من اإليرادات.
قًتاض صبلحية اإل، ثرا باؼبؤسسات اػباصةومن أىم اؼبسائل اؼبستحدثة يف ؾباؿ اؼبالية احمللية تأ     

 Empruntاعبديد يتطلب ىذا األسلوب ، باعتباره سابقة كانت على عهد قريب حكرا على اؼبوازنة العامة للدولة
تأطَت قانوين ينظم ىاتو العملية دبا يشمل صبيع العمليات البنكية من خبلؿ تبياف اعبهات اؼبالية اؼباكبة والنسب 

ىذا ، كإختبار حقيقي ؼبدى استقبللية اؼبالية احمللية ونطاؽ حريتها،  اؼبئوية اػباصة بكل فئة من اعبماعات احمللية
، Marché financierقتصادي اؼبايل حمللية للدخوؿ إىل عامل السوؽ اإلرة االتحوؿ اعبديد فسح اجملاؿ لئلدا

ت اإلدارية أين تصبح القرارا، كثورة فكرية جديدة يف ؾباؿ التسيَت اإلداري،  قتصاد اإلداريربت تأثَت مفهـو اإل
د التوجو كبو اؼبؤسسات عتبار عامل اؼبنافسة يف ىذا اجملاؿ عنتأخذ بعُت اإل، ةاؼبالية تصدر خبلفية إقتصادية حبت

خاصة يف مسألة ، ىاتو الديناميكية ال زبلو من ـباطر رغم ما ربققو من مكاسب مالية، اؼبالية العامة واػباصة
ية تعاجل فيها قضايا ر هبعل اؼبوازنة احمللية بورصة إدار ىذا األم، سعر الفائدة بعد اغبصوؿ على دين إمتيازيربديد 

على Traitement de la dette locale وطرؽ عبلجها نتائج ىذا التوجو مسألة اؼبديونية ومن أبرز ، قتصاديةإ
 أو إداريا على اعتبار أف أمواؿ اإلدارة غَت قابلة للحجز أو التنازؿ.اختبلؼ الدين سواءا كاف عاما 

طار تربز عدة مسائل ؿبورية ويف ىذا اإل، فاإلدارة احمللية ملزمة بإدارة أمبلكها العامة واػباصة واغبفاظ عليها    
يف إطار النشاط اإلداري احمللي العاـ ، متعلقة دبعايَت التفرقة بُت ـبتلف ىاتو األمواؿ وطرؽ ضبايتها وصيانتها

فاألمبلؾ  تو سواءا كانت طبيعية أو إصطناعيةجبميع مكونا Domaine Localeبعنواف تسيَت الدومُت احمللي 
احمللية سبثل عائدا ماليا مهما تسهر اعبماعات احمللية على تأمينو من خبلؿ فرض ؾبموعة من اآلتاوات 

Redevances بلؿ ىاتو األمبلؾ خاصة كانت أو عامة.بصيغ ـبتلفة يف إطار إستغ 
يثَت ،Gestion des services publics locauxَت ىاتو األمبلؾ بعنواف إدارة اؼبصاحل العمومية احمللية يتس    

واليت تتنوع بُت تسيَت غَت مباشر  مسألة أنبية النماذج اؼبستعملة واآلليات اؼبستخدمة لتسيَت ىاتو اؼبصاحل
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 La régieستغبلؿ اؼبباشر ر بعنواف اإلوتسَت مباش، Concessionمتياز أواإل، Délegationبالتفويض 
directe وىنا تربز نظرية اؼبرفق العاـ  ، ذبارية...، صناعية، اعها إداريةطريق اؼبؤسسات العمومية جبميع أنو  أو عن

ولعل مسألة التسيَت غَت ، كآلية زبترب مدى قدرة اإلدارة على تقدًن خدمة عمومية يف مستوى تطلعات اؼبواطن
 دأ اؼبيزانية اؼبوحدة.اؼبباشر تطرح للنقاش نظرية ذبزئة اؼبالية احمللية كإستثناء على مب

واليت ، ؤسسة أو اؼبرفق العاـويف ىذا اإلطار ينبغي لزاما فك مسألة التداخل بُت مفهـو اؼبصلحة العمومية واؼب    
على اعتبار عدـ جودة معظم اؼبعايَت  صت على كبار الفقهاء يف القانوف اإلداري القدماء منهم واعبدداستع

وؽبذا السبب بالذات يف فرنسا مت تطوير مقاربة شاملة يف إطار ما يسمى بعقد الشراكة ، اؼبقًتحة يف ىذا اجملاؿ
كثقافة جديدة للتسيَت اؼبايل احمللي مستوحاة من مبادرة التمويل ،  Le contrat de partenariatعمومي خاص 

رز وأب، ...الصحة، يمالتعل، السكن، ومشلت مرفق النقل 1992اػباص يف بريطانيا واليت مت اعتمادىا منذ سنة 
 Laسًتتيجية ؽبا انعكاسات مالية السيما ما يتعلق بتسعَتة اػبدمات عناوين ىذا العقد عدة مفاىيم إ

tarification ، مبلءمة اػبدماتL’évaluation ،هم مسألة الفصل بُت ما ىو عمومي وخاص والعنصر اؼبLa 
séparation « public- privé ». 

عتمادات اؼبالية احملصلة يف إنفاؽ ىاتو اإليقع على عاتق اعبماعات احمللية ، اإليرادات اؼبهمةيف مقابل ىاتو     
 Documentsذلك أف أي خلل يف ىاتو العملية يظهر جليا يف اؼبواثيق اؼبالية ، اجملاالت احملددة قانونا

budgétaires ، ونقصد بذلك حساب التسيَتCompte de gestion ،سبُت العمومُتاػباص بفئة احملا 
يف ىذا ، اػباص بفئة األمرين بالصرؼ )أصحاب القرار احمللي( Compte administratifواغبساب اإلداري 

ية كآل،  اػبصوص تربز أنبية اؼببدأ والذي يقضي بضرورة الفصل بُت إقرار اإليراد وربصيلو واعتماد النفقة ودفعها
واليت تظهر نتائجها يف  الشفافية على العمليات اؼبالية احمللية تبلس وإضفاء طابعيرجى منها ؿباربة الفساد واإلخ

وىنا يربز جليا دور احملاسب العمومي يف ضبط ىاتو ، اغبساب اعباري اػباص على مستوى اػبزينة العمومية
اغبسابات على  سبهيدا للرقابة اػبارجية البعدية عندما يتم عرض كل ىاتو كرقابة داخلية قبلية،  اغبسابات اؼبالية

 من خبلؿ مقارنتها بالنصوص القانونية والتنظيمية اؼبنظمة لعملية اإلنفاؽ.، يقها ومراجعتهاؾبلس احملاسبة لتدق
موضوع ، Comptable publicواحملاسبُت العموميُت  Trésoreعبلقة اعبماعات احمللية باػبزينة العمومية     

ومع ، ة معضبلتو وفك رموزه واليت يغلب عليها الطابع التقٍتيق ومعقد وبتاج إىل حبث خاص ؼبعاعبعميق ودق
واستعنا يف ، ذلك فقد أوردنا يف ىذا البحث اػبطوط الكربى اليت ربكم ىاتو العبلقة مكتفيُت باؼبفاىيم العامة
 ة.ذلك بقانوف احملاسبة العمومية على اعتبار أف ىندسة ىاتو العبلقة غَت مرسومة يف قانوف الوالية والبلدي

ية مها اؼببادئ األولوية ؼبفهـو اؼبيزانتبلورت يف خض، جذور تارىبية أصيلةقبد أف ؽبا ، بالرجوع إىل اؼبيزانية    
وتبعتها بعد ذلك ، نفاقا وإيراداىذا األسلوب لضبط موارد الدولة إ تعترب اقبلًتا وفرنسا أوؿ من استخدـ إذ اغبديثة

 إال أف البارز يف ىذا الصدد ىو، عدة نظريات تأصيلية ؼبفهـو اؼبيزانيةويف ىذا الصدد برزت ، معظم دوؿ العامل
 نظور اؼبالية واؼبيزانيةوالذي ػبص مفهـو الدولة يف القانوف اإلداري دب، Jèze . G ينظرية أستاذ اؼبالية الفرنس
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كتسبت ىاتو اػباصية ليس من كتب إ، Acte politique يزانية يف أوسع صورىا عمل سياسي عترب اؼبعندما إ
 وليس من علم اؼبالية، Stourn, Paul leroyوا على تطوير مفهـو اؼبيزانية أمثاؿ عكفاؼبؤلفُت القدماء والذي 

والذي  Léon Sayعلى اعتبار أنو حىت رجاؿ السياسة مل يستطيعوا أف ينفوا ىاتو اػباصية اللصيقة باؼبيزانية أمثاؿ 
 Comme contrôleur générale  Le »ية الفرنسية عندما أورد العبارة اآلتية يف كتابو شغل منصب وزير اؼبال

role du ministre de finance dépense de l’état, dit il, le mimistre des finances 
prépare le budgets » 

ومن ىذا اؼبنطلق تعترب ،  » ؼباليةعند إعداد اؼبيزانية من طرؼ وزارة ا، تعترب الدولة كمراقب عاـ لعملية اإلنفاؽ« 
اؼبيزانية يف األصل برنامج للنشاط السياسي لذلك ؽبا أنبية بالغة يف اجملتمعات اؼبتحضرة فأي حكومة من خبلؿ 

 ولفأ التداوؿ على السلطة والذي تكتسعى لتحقيق برنامج حزهبا السياسي يف إطار مبد، سعيها إىل السلطة
سي ذلك أنو عند ذبسيد أي برنامج سيا، يسمح للربؼباف مناقشة برنامج اغبكومة اؼبايلدبا ، الديبقراطية النيابية

افقة عليها من طرؼ اغبزب تعرض على الربؼباف للمو عتمادات مالية ـبتلفة يًتجم من خبللو نفقات جديدة وإ
سياسي غبكومة الالسياسي صاحب السلطة وىذا بدوره ينعكس على اإلدارة احمللية باعتبارىا جزء من برنامج ا

يت يقرىا باعتبارىا تقـو بتنفيذ الربامج اؼبالية ال، نعكاس ؽبيمنة السلطة اغباكمة يف اؼبركزفاجملالس احمللية إمبا ىي إ
الضريبية على اؼبستوى  ستقبللية يف ربديد النسبومبدأ اإل، بتحديد الوعاء الضرييبلربؼباف خاصة فيما يتعلق ا

ىاتو العملية تتم ، اؼبالية اػباصة بكل وزارة وفروعها اؼبنتشرة على مستوى القطاع احمللي عتماداتوإقرار اإل، احمللي
على سبيل اؼبثاؿ إذا تبوأ السلطة رجاؿ أعماؿ فاؼبعروؼ تقليديا أهنم  ،وفق تصور سياسي ال يبكن اػبروج عنو

إذا تبوأ السلطة اجتماعيوف أو  أما، يسعوف إىل إلغاء الضرائب اؼبباشرة واليت تستهدؼ مباشرة أرباح شركاهتم
ثوريوف أو أكاديبيوف فالغالب أهنم يقوموف بإلغاء الضرائب غَت اؼبباشرة واليت تستهدؼ يف الغالب فئة العماؿ 

 والطبقة الوسطى الكادحة.
وإف كاف ال يظهر كمحتوى يف فصوؿ ، ياسي على اؼبيزانية ذو مفعوؿ قويح من كل ىذا أف التأثَت السيتض    
 عدادىا يف ـبتلف اؼبستوياتالقرارات وتوجهات القائميُت على إإال أنو حاضر من خبلؿ ، ود وثيقة اؼبيزانيةوبن

، التجارة اػبارجية، سواء فيما ىبص التهيئة العمرانية، جتماعيةع مناحي اغبياة اإلوىذا بدوره ينعكس على صبي
من ىنا يتضح أف اؼبوازنة احمللية عملية مركبة ومعقدة ، حصاءات الدوريةاإل، التخطيط اإلداري، ئة اإلقليمهتي

تارىبية من خبلؿ الًتاكم اغبضاري اػباص بكل أمة من ، جتماعيةإ، إقتصادية، سياسية، تتداخل فيها عدة عوامل
تعمل على ، Contrôle systémiqueىذا التعقيد ال يبكن التحكم فيو إال عرب رقابة نظامية ، األمم اؼبتحضرة

وىذا ما مت التوصل إليو مؤخرا يف فرنسا فيما ، ميٍت للقيادة اإلدارية بالتنسيق بُت ـبتلف وحداهتا اؼبتجانسةضماف تأ
مع اؼببلحظة أف ىذا  الوطٍت للمالية العامة بغية ضماف تسيَت نظامي فعاؿ وقرارات مالية متوازنة ريعرؼ باؼبؤسب

 .التوصل اليو بعد يف التشريع اعبزائري تميمل  التنظيم القانوين األخَت
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ل أحدنبا ونظرا ألنبية موضوع البحث من الناحية العملية والنظرية فقد اعتمدنا على منهجُت أساسيُت يكم     
لذلك ، جتماعيةكلة عملية متصلة بواقع اغبياة اإلباعتبار أف موضوع البحث يعاجل مش اؼبنهج التطبيقي، األخر

واؼبنهج ، ؼبايلحصاءات حقيقية يف ؾباؿ التسيَت افكار ىذا البحث بتجارب ميدانية وإعظم أعمدنا إىل تدعيم م
 ستعراض صبيع اآلراء اؼبتعلقة دبوضوع البحث وربليلها واؼبقارنة فيما بينها وترجيح أنبها.التحليلي من أجل إ

البحث على مستوى الفقو العريب وعلى مل تنل حظها الوافر من ، أنوه يف ىذا الصدد أف دراسة اؼبالية احمللية    
 رتباطو دبفاىيم تتعدى ؾباؿ العلـو القانونيةوإوتعود ىاتو الندرة يف اؼبراجع لتعقيد ىذا اؼبوضوع ، الصعيد الوطٍت

وما ساعدنا على ذلك كتب الفقو الفرنسي السيما كتاب ، وفك رموزىا أجبدياهتاواليت وجدنا صعوبة يف فهم 
والذي يعترب مرجعا استلهمنا منو معظم أفكار ، Les finances localesاؼبالية احمللية  M. Bouvier األستاذ 

 ىذا البحث.
ومن خبلؿ الطرح الذي سبق والتحليل اؼبعتمد لتوضيح وإبراز اإلشكالية اؼبتعلقة بتسيَت اؼبالية احمللية من خبلؿ     

ىاتو اإلشكالية  ،ـبتلف اعبوانب القانونية واؼبالية والتقنيةؿباولتنا وضع اإلطار القانوين ؽبذا اؼبوضوع ومناقشتو من 
 التشريع احمللي لصناعة ما مدى قباعة األساليب القانونية اؼبعتمدة يف: اؼببينة أعبله حاولنا تلخيصها فيما يلي

 احمللية؟اؿ؟ وما ىي أىم التحديات اليت تواجو اؼبالية احمللية يف إطار ذبسيد برامج التنمية تسيَت فع
 : تبعنا اػبطة اآلتيةولئلجابة على ىاتو اإلشكالية إ

 اإلطار العاـ للتمويل احمللي: وؿألالفصل ا
 اؼبيزانية اؼبالية ورقابة التسيَت: الفصل الثاين
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فجميع برؼبانات العامل زبصص حيز  ، اؼبالية العمومية ىذا اإلطار يتعلق بدوف شك وباػبصوص بالدراسات     
ذلك أف عظمة ، يزانية العامة للدولة وىو ما يعرؼ بقانوف اؼبيزانيةباؼب كبَت لتحضَت وهتيئة ما يصطلح عليو

وبأصل اؼبواضيع اؼبتعلقة دبسألة للمؤسسات الديبقراطية ؽبا عبلقة وطيدة وقوية دبا يعرؼ دبنظومة الشفافية اؼبالية 
توازف السلطات واليت تتواجد دائما بقلب األنظمة السياسية اؼبتغَتة وىذا ما مت توضيحو من طرؼ األستاذ. 

G.Jèze ؿ اؼبرتقب من الفاعليُت السياسيُت واغباصل يف اغبركة التارىبية بغض النظر عن اإلنبا«: عندما كتب
جتماعية تتم نتيجة أسباب مالية وأىم اؼبشاكل اؼبالية يتم لبية اإلصبلحات السياسية واإلفأغ، عبميع األزمنة
 1. » تها ربت تأثَت أسباب سياسيةطرحها ومعاعب

السيما الفرنسي  البلتيٍترىا بالتشريع قبدىا وبالنظر إىل تأث ئريبكن وإذا قمنا دببلحظة تكوين الدولة يف اعبزا    
عتبارىا رثت النموذج الفرنسي فيما يتعلق خبلق إدارة ؿبلية بإقبد أف اإلدارة اعبزائرية و ، منو نتيجة اعتبارات تارىبية

 ؾباؿ حيوي لبلمركزية واؼبسؤولية اؼبالية للجماعات احمللية.
صدر مرسـو بإعادة تنظيم  1963ماي  16 بلدية ويف 1500رب اما يق ستقبلؿ مت تسجيلفغداة اإل    

ستقبلؿ واؼبنبثق من ميثاؽ وىذا هبسد التفكَت السائد قبل اإل بلدية 676اغبدود اإلقليمية للبلدية فأصبحت 
ة وانطبلقا من ىذه األسس اؼبذىبية أعد اؼبكتب السياسي للحزب الواحد مسودة لقانوف اإلدارة البلدي طرابلس
 .2مث ظهر بثوب جديد دبا يعرؼ باؼبيثاؽ البلدي 1965بتاريخ  أقبزوالذي 

ؼ بنظاـ احملافظة ر عيزة أخرى موروثة تارىبيا وىو ما كما اعتمدت اإلدارة اعبهوية اعبزائرية على رك    
« Département »  دبوجب  أثناء الفًتة اإلستعمارية يف اعبزائروجسدت  1789د تارىبها لثورة واليت يعو

ستقبلؿ عدة أوامر ونصوص تعتمد ىذا التوجو يف إرساء ثقافة وصدرت حىت فًتة اإل 1871أوت  10 القانوف
 ؿبلية تنموية تدرهبيا.

صدر قانوف اعبماعات احمللية البلدي والوالئي باعتبارنبا اإلطار العاـ واعبديد كبو التغيَت  1990وبتاريخ     
 اؼبسؤولية اإلدارية واؼبالية لتجسيد برامج الدولة.ار مبدأ بإقر ن حددا مفهـو البلمركزية اللذيو 

على سبيل اؼبثاؿ  العربية مت تبٍت ىذا النظاـ يف بعض مناطق الوطن العريب بصفة مبكرة فنجد صبهورية مصر    
س النهج الذي وىو نف 1923من دستور  133-132اعتمدت ىذا النموذج وأقرتو دستوريا دبوجب اؼبادتُت 

 .3والذي ترجم بقانوف نظاـ اإلدارة احمللية 1956عليو دستور سار 

                                                           
1 M. Bourvier, les finances locales, LGDS, 12ème édition 2008, P09 « Faire abstraction du facteur 
politique, c’est tenir pour négligeable ce fait historique que de tout temps, la plupart des grandes 
réformes politique ou sociales ont eu des causes financières et que de très importants problèmes financiers 
ont été posés et résolus sous l’influence de causes politiques ». 

 .183-178، ص1996أضبد ؿبيو، ؿباضرات يف اؼبؤسسات اإلدارية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  د. 2
 .310. ص1977األوؿ، دار الفكر العريب، سليماف الطماوي، مبادئ القانوف اإلداري، دراسة مقارنة، الكتاب  د. 3
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وىي  يبكن القوؿ أف اؼبالية احمللية سبثل يف كثَت من األحياف كاشف فبتاز للتغَتات اليت تظهر يف اغبياة اؼبعاصرة     
يف  اؼبعتمدةتظهر قبل كل شيء بإعتبارىا أحد العناصر األساسية حملاكمة مدى قباعة اإلصبلحات البلمركزية 

والذي جعل منو نظاـ ، 2003اؼبعدؿ سنة  1982موجب قانوف بفيف فرنسا  أما 1990دبوجب قانوف اعبزائر 
إذ ال يبكن اعبـز أف اؼبالية احمللية متمحورة حوؿ تكوين األجهزة احمللية ، ومندمج يف اؼبالية العمومية ذو آفاؽ واسعة

 قتصادية اؼبالية.لك السوؽ اإلياكل الدولة وكذوإمبا تتعلق بصفة ؾبملة هب
مشل قانوف ؿ السنوات األخَتة التعديل الذي وإذا اتفقنا أنو من بُت التغَتات اليت أثرت يف اجملاؿ احمللي خبل    

وإف تعلقت بشكل خاص باؼبالية  والذي رسخ فكرة البلمركزية 2011يونيو  22اعبماعات احمللية بتاريخ 
القوانُت ؽبا فائدة يف شكل  ىاتو، عناصر اؼبؤسسة لرسم مبط جديدمن ذلك الويبكن مبلحظة بدال ، العمومية

ىذا التطور نلحظو ، قتصادية واؼبالية احمللية والوطنيةيب يف ؾباؿ اؼبؤسسات والدوائر اإلخطوة يف سياؽ إعادة ترك
 1قتصادية واؼبالية.تحرير اؼبؤسسات والسوؽ اإلبداخل اجملتمع وىو ؿبدد 

 عام نحو التغييرالطار اإلالمبحث األول: 
ذلك أف مصدر الفوضى والنظاـ يأيت نتيجة تفعيل ، ينبغي التأكيد أف فكرة التداخل مبلزمة للحياة احمللية     «

لذلك فإف عقلنة األنظمة تساىم يف إعادة إكتشاؼ أو ، صبيع العبلقات يف الدولة سواء كانت ؾبازية أو حقيقية
تساىم يف شكل ؾبموعات مستقرة حبسب درجة التعقيد أو التداخل ضمن تطبيق  فهي، إعادة البناء على الدواـ

 2 ». ؿبدد ومفصل يستجيب ؼبقاربة تشمل أنظمة التسيَت احمللي
إعادة ، صةنتيجة ىذا التداخل اؼبزدوج وانسحاب الدولة وىذا التوسع اؼببلـز جملاؿ تدخل اؼببادرات احمللية واػبا    

التنظيمات والقطاع العاـ واػباص بعبلقاهتما اؼبتعددة من أجل تشكيل تصاؿ الوثيق بُت الًتكيب ىذا نتيجتو اإل
 نظاـ حقيقي يتعدى اإلطارات اؼبعتادة يف التسيَت.

ة يف ىذا اإلطار يبكن القوؿ أف جسور التواصل أصبحت متعددة بُت اجملالُت العاـ واػباص بتأسيس شراك    
ومن ناحية أخرى ، اػبصوص بتشكيل ؾبموعة من التفرعات الواسعة واؼبمتدة على وجو وعبلقات فبكنة واليت تقـو

ت وإمبا ليس فقط على مستوى الواليات والبلديات واؼبؤسسا، ُت يف شكل إطارعدد وافر من الفاعلُت اؼبتدخل
 لحية قتصادي اؼبعقد من صبعيات وذبمعات مصوبصفة ؾبملة اجملتمع اإل ،اؼبمركزةغَت الدولة كذلك بسلطاهتا 

                                                           
1 M. Bouvier, Op.Cit, P 09-10. 
2 « On insistera sur l’idée que la complexité est inhérente à la vie locale, qu’elle est source de désordres ou 
d’ordres pouvant être remis en cause en fonction des relations qui se nouent ou se dénouent. C’est 
pourquoi la rationalité des système est a redécouvrir ou rebâtir en permanence ; ils forment des 
ensembles plus ou moins instables selon leur degré de complexité. Sur une application plus détaillée de 
l’Approche par les systèmes à la gestion locale . » 
M. Bouvier, M.C. Escalassan, le système communal, LGDJ, 1981, cité par. M. Bouvier. Op.Cit, P 10. 
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و"طواعية أو  ، احملكم واؼبتواصلواليت قبدىا حقيقة ذبسد ؾبموعة من البناء ، واؼبؤسسات اؼبالية الداخلية واػبارجية
 قًتاب أكثر فأكثر.ار ترابطي وثيق يبضي قدما كبو اإلقبد صبيع اعبماعات احمللية يف إط *ىا"كر 

صبيع اإلطارات العضوية التقليدية اليت قبدىا ؿبصورة داخل غبقيقة اؼبالية احمللية تتجاوز بصفة واسعة ولكن ا     
وبعبارة أخرى داخل نظاـ تفاعلي ، مساحة واسعة من اؽبيئات واليت ؽبا عبلقة بتعقيدات العبلقات التبادلية التنموية

َت اؼبايل نظاـ قابل لتقدًن رؤية جديدة للتسي ذبعلو، مركب من ىيئات أصلية وفرعية واليت تواصل البناء تدرهبيا
 1كم السلطات اؼبالية احمللية.لق فرص لتغيَت صبيع األنشطة دبايف ذلك النصوص اليت تؤطر ورباحمللي وخ

يتجسد ، أسئلة جديدة يف مقابل أي حقيقة دوف طرح يبر إف إعادة تأطَت النظاـ احمللي يف ؾباؿ اؼبالية احمللية ال    
ىذه  دبا يف ذلك إزاء القواعد التقليدية لتسيَت القطاع العاـ، اليت يثَتىاالصعوبات اإلدارية يف البداية يف ؾبموعة من 

الشبكات اؼبتعددة اؼبشكلة يف إطارات واليت تدخل اؼبالية احمللية أحيانا يف مشاكل التسيَت ودبنطق ال يزاؿ ناقص 
 من حيث الوضوح فبل ىو حقيقة عمومية وال ىو حقيقة خصوصية.

ويف مرحلة ثانية فإف أي تنظيم هبعلنا نطرح ، ن اؼبعايَت اؼبوضوعية للتسيَت اؼبايل اػباصةكل ىذا هبعلو يقًتب م    
عن تعقيده وعن وظائفو اؼبتعددة اليت زبلق تنوعا يف ، عن رقابتو، أسئلة بطريقة أساسية وبرىانية عن كيفية تسيَته

 التنظيم احمللي ذبعل من الصعوبة التحكم فيو بسهولة.
فإف آخر مطافو الفشل وىذا بدوره يؤثر عكسيا على صبيع ، ش بالنظر إىل ىاتو اؼبقاييسفأي تنظيم ى    

إال أف أنبية ىذا اجملاؿ الواسع ىو سبكُت كل اعبماعات احمللية من الوصوؿ إىل ربقيق منافع ، التنظيمات اؼبتصلة بو
 تنتجها. وفوائد ولكن مع اؼبوانع والعراقيل تعود إىل التضرر باآلثار السلبية اليت

ؼبختلف اعبهات  ستقبللية النسبيةلي يصبح غَت ؿبدد بالنظر إىل اإلومن ناحية أخرى فإف ضبط أي تنظيم ؿب    
تشابك يف ويف النهاية فيما يتعلق بالنتائج اغبتمية اؼببهمة ؽبذا التعدد الواسع يف ؾباؿ التنظيم احمللي واؼب، الفاعلة

عدة دوائر واليت تبقى مرتبطة دائما دبسائل الرقابة والنماذج اؼبقًتحة واألىداؼ اؼبسطرة يف الربامج الدورية ومدى 
واضحة مستقبلية واليت كانت الشغل الشاغل للمشرع اعبزائري يف آخر  التسيَت اؼبايل احمللي وعبلقتو برؤياقباعة 

تقبللية ذو سمدى مبلءمة ىذه الرؤيا ؼبفهـو اإلو ، الوالية(، عدية )البلديةهبياكلها القا تعديل لقانوف اعبماعات
 .ى النصوص القانونية يف ىذا اإلطارقتصادية ومدى انعكاسو علاألبعاد السياسية واإل

اؼبتعلقة واؼبالية احمللية من ناحية أخرى ؽبا اتصاؿ بالتغَتات والتحركات اغبتمية والبلزمة واليت تقودنا إىل اغباجة     
وبدوف شك قبد اؼبشاكل التقليدية يف ىذا اجملاؿ حاضرة بشكل واضح على ، بإعادة تشكيل اإلجراءات والتقنيات

ولكن ال يبكن فهم ىذه ، سبيل اؼبثاؿ الزيادة اؼبستمرة يف النفقات وأيضا اغباجة إىل إعادة إصبلح النظاـ اعببائي
 العاـ اؼبستمر.اؼبشاكل إال يف إطار مشويل عاـ يعكس التطور 

                                                           
* "nolens Volens 825" كلمة التينية، د.سهيل ادريس: اؼبنهل قاموس فرنسي، عريب، دار اآلداب بَتوت، الصفحة. 

1 M. Bouvier, Op.Cit, P 10. 
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ويف هناية اؼبطاؼ ومرة  ،دبعٌت أف اؼبالية احمللية أصبحت اليـو ضرورية يف كل مرة من أجل توضيحها وتفسَتىا    
أخرى نستطيع أف نأمل يف اعبنوح إىل إصبلح اؼبالية احمللية يف إطار عاـ يبضي كبو التغيَت والذي ينبغي أف يكوف 

سة لتجسيد نهجة ومدرو فبح ينبغي التفكَت أيضا يف إعداد برامج وخطط ولصاحل الطمو ، ؿبددا من أجل فهمو
 فالدولة اغبديثة وىي يف صدد ضبط ماليتها العامة مل تعد قادرة على مواجهة كل التحديات   ،حقيقة اؼبالية احمللية

تاطَت  ؽبا باعادةح خاصة وىي تبحث عن ديناميكية جديدة ألسلوهبا اؼبايل يسم، الصعبةقتصادية والرىانات اإل 
لذا  ، قتصادية العاؼبيةصبيع اؼبفاىيم اؼبالية دبواكبة عاملي السرعة والقدرة على مواجهة األزمات اغباصلة يف الدورة اإل

مُت موارد الية احمللية من ناحية القرار لتأرية للمف تتجو كبو خلق توازف مايل استثنائي باعطاء اؼببادرة واغبكاف لزاما أ
عًتاؼ بقوة اؼبالية احمللية يف خلق توازف مستقبلية من خبلؿ اإل ةحتمية ورؤيصبح ضرورة التوجو أ ىذا، اضافية
 مايل.
 ىذا التطور اليعفي الدولة من اإلستفادة من األساليب اؼبالية اػباصة السيما تلك اؼبعتمدة يف القطاع اػباص    

ح اليبنع البتة اإلقػتداء بو خاصة يف ؾباؿ التسيَت فقد أصبحت الشركات واؼبؤسسات اإلقتصادية اليـو مبودج ناج
مامية خاصة وىو وبقق نتائج مبهرة عللى اؼبستوى ع اػباص غدى اليـو يف القاطرة األف القطا ذلك أ، والعصرنة

 احمللي والدويل. 
 L’inexorable montée enعتماد على قوة مالية محليةاإل: ولالمطلب األ

puissance des finances locales 
اؼبتتالية بدأت تشغل  غَت أنو يف السنوات، غَت حيوياؼبالية احمللية مل تكن يف فًتة طويلة سوى ؾباؿ ثانوي و      

 قتصاد الوطٍت.ية العامة وىذا كلو ربت تأثَت اإلحيزا كبَتا داخل مفهـو اؼبال
راية الدولة العثمانية وظهور ما يعرؼ فمنذ زمن بعيد وبعد ظهور معامل دولة اعبزائر يف البحر اؼبتوسط ربت     

اؼبتعلقة اإلدارية  اإلجراءاتانت فيو بعض ك،  التابعة للمركز يف العاصمة، غرب(، وسط، باألقاليم الثبلثة )شرؽ
 دبالية الدولة واؼبستمدة من تعاليم الشريعة اإلسبلمية.

الفرنسية مقاليد السلطة اإلدارية يف القطر  ولكن األمر تغَت بعد دخوؿ اعبزائر عهد االستعمار وتسلم اإلدارة    
ة معرفة أصوؿ وجذور ىاتو التنمية فبا هبعل بالضرور يف ؾباؿ اإلدارة واؼبالية و  الوطٍت واعتماد تشريعاهتا األوروبية

يعاجل اجمللس البلدي يف مداوالتو « -ظهر مايلي 1884فمنذ زمن بعيد وبتاريخ ، اؼبنظومة التشريعية الفرنسية
  » البلديةشؤوف 

 « Le conseil municipal régle par ses délibérations les Affaires de la commune »    
 واليت فحواىا Documents françaises ربت عنواف 1976وىذا ما مت تأكيده يف اؼبدونة الفرنسية لسنة 

صيانة الطرؽ ، بتدائيالتعليم اإلالية اؼبخصصة ؼبساعدة يف تسيَت الذمة اؼبؾباؿ البلدية يتجسد باػبصوص «
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ترتيب ، ةانتخاب اؼبيزاني، قـو بإصدار بعض التنظيماتكما ت،  ضباية األشخاص من طرؼ اغبرس الريفي اسدةالف
 .1 » اصدر قرارىوفيما ىبص اؼبنازعات اعبماعية ت، اغبفبلت واللقاءات

واليت كانت سببا يف ألوىل لتكوين ميزانية ؿبلية مستقلة ومنفصلة اميبلدي ظهرت العبلمات  19يف هناية القرف     
 L’éternelle réforme des financesيف كتابو " R.Hertzogظهور قدرا من الشك والقلق وىذا ما جعل 

locales"1988.vol.3. 
 ادة التدرهبية للنفقاتبالزيرتباط منو حبيس اإل جعل كبو اؼبالية احمللية 19فقو الدولة الذي اكبٌت يف القرف «: وبلل

 .2 » فبا جعلو يصر على ضرورة اغبد من ذلك أو البحث عن مصادر ضماف جديدة
 الحركة المحلية تنمية الزمة: الفرع األول

يم بواسطة فقات احمللية مع توسيعها فنقائص أي تنظكد ىذا الصعود القاسي والبلـز للنالتطور البلحق أ     
ع العاـ بصفة ؾبملة يف اجملاؿ الوصوؿ إىل زيادة تدخل اعبماعات احمللية والقطا  سهلقتصادي السوؽ اإل

 قتصادي.النفقات العمومية ذات الطابع اإل وىذا ما ظبح بظهورجتماعي اإلقتصادي واإل
يو عناصر حاظبة لتوج 1929قتصادية لسنة إعادة البناء اليت فرضتها تبعات اغبرب العاؼبية األوىل واألزمة اإلف    

ستثمارات احمللية وىذا الزيادة التدرهبية يف ميزانية اإلعتماد بنسبة أكرب على األجهزة اعبماعية بإلالتنظيم احمللي كبو ا
قتصادية اؼبالية احمللية مفهـو األزمة اإل « يكتباف R.Delorme et.C.Andréما جعل األستاذين الفرنسيُت 

ات احمللية مقارنة بنفقات ة مبو واضح للنفقمدة طويلفبلحظنا خبلؿ  1930-1935ارتفعت بُت سنوات 
 3. » الدولة
 théories Keynésiennesذباه بواسطة النظريات الكينزية لعاؼبية الثانية مت تأكيد ىذا اإلولكن بعد اغبرب ا    
احمللية وىذا يف سياؽ تدرهبي بإنابة الدولة للجماعات ، قتصاديأصبحت مسيطرة على ؾبمل الفكر اإل واليت

 جبملة من اؼبهاـ التنموية.

                                                           
1 M. Bouvier-Op.Cit. P 12-13, « La vie communale se réduisait à la gestion du patrimoine, à 
l’attribution de secours à l’enseignement primaire, à l’entretien de la voirie vicinale, à la surveillance de 
quelques personnes par  le garde champêtre. Le conseil municipal édictait quelques règlements, votait un 
budget, ordonnait fêtes et cérémonies, et à propos des litiges collectifs, rendait son jugement ». 
2 M. Bouvier, Op.Cit, P13, « Doctrine ou gouvernants, qui se penchent au XIXe siècle sur les finances 
locale sont d’Abord impressionnés par l’énormité des dépenses, leur rapide progression, et insistent sur la 
nécessité de les freiner, ou cherchent accessoirement de nouvelles ressources pour les couvrir ». 
3 « La notion de crise des finances locales remonterait a la période des années 1930 -1935 ils remarquent 
également une croissance de longue période des dépenses locales par rapport au dépense d’état »,  R. 
Delorme et C.André. L’état et l’économie, seuil 1983. P 13. 
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ىذا التطور الواسع اآلخذ يف ، زادت بكثرة فبا انعكس على آدائهاستثمارية واليت من خبلؿ النفقات احمللية اإلف
تساع مبلحظ من خبلؿ الزيادة يف التجهيزات العمومية للجماعات احمللية نتيجة ظهور حاجات جديدة مرتبطة اإل

 تايل فهو مبوذج مايل جديد يف التسيَت اؼبايل احمللي يلزمو كفاءة عالية اآلداء.بالتوسع الصناعي وبال
 السلطة المالية واألزمة المالية المحلية: الفرع الثاني

بائية وطواؿ مدة ىذا التطور ظلت مصادر دخل اعبماعات احمللية معتمدة بشكل أساسي على العائدات اعب     
أزمة مالية  من وت اؼبالية يف اجملاؿ احمللي دبا أعقبففي مطلع الظهور اؼببكر للتوترا، افيةواليت من الواضح أهنا غَت ك

وباعتبار ، 21ومطلع القرف  20صبلحية يف هناية القرف هور العديد من الربامج والرؤى اإلؿبلية أدت إىل ظ
نتيجة البفاض أسعار النفط وما  1986أزمة ، قتصاد اعبزائري ريعي بامتياز فقد تأثر باألزمات النفطية اؼبتتاليةاإل

واجب رؤيا موحدة فيما ىبص النموذج اإلقتصادي ال أعقب ذلك من توترات اجتماعية واقتصادية وعدـ وجود
وص القانونية اؼبنظمة للقانوف اتباعو من خبلؿ اػبلط بُت اؼببادئ االشًتاكية والرأظبالية وىذا واضح يف النص

لبفاض اؽبائل ألسعار النفط يف ة العامة للدولة صعوبات نتيجة اإليا تشهد اؼباليوحال، قتصادي دبفهومو الواسعاإل
 2014و 2012ما بُت  %15الثبلث سنوات األخَتة فبا أثر سلبا على اؼبوارد اعببائية واليت البفضت بنسبة 

 مليار دوالر كإيراد صايف ػبزينة الدولة. 60واليت كانت تؤمن ما يفوؽ 
ثقلها على اؼبالية احمللية فبا هبعلنا نطرح العديد من األسئلة عن كيفية تغطية نفقات مؤشرات مقلقة تلقي ب

 اعبماعات احمللية يف غضوف ىذا اػبلل اغباصل.
عتماد على النظاـ البلمركزي وإعطاء ؾباؿ واسع اإلولكن ما يبعث إىل الطمأنينة السيما يف اجملاؿ احمللي ىو     

إىل  1990ما بُت  يف اعبزائر اؼبوارد وخلق الثروة نتيجة اإلصبلحات اؼبعتمدةللتنظيمات احمللية للبحث عن 
 . 2011يةغا

ندالع يبلدي كمحرؾ للدولة اغبديثة عقب ام 18جذوره إىل القرف  تعود )االمركزية( ىذا اؼبفهـو اإلداري    
ة طة بُت الدولهـو الوساخاصة بسبب اختفاء مف، 1789-1792الثورة الفرنسية وسبددت مرحلتو األوىل ما بُت 

 ميُت داخل األمة.واؼبواطنُت باعتبارىم أعضاء دائ
فتثبيت اإللتزاـ بالسيادة الوطنية ومبدأ التمثيل النيايب دبفهومو التبعي أحدث تكامبل بُت اؽبيئات اإلدارية وفبثلي     
ركزية من خبلؿ خلق صباعات اؼبومصدر ىاتو الشرعية ىو اؼبستشار ومن بعده اإلمرباطور بتعزيز السلطة ، األمة

 السلطة اؼبركزية . ة من طرؼنيؿبلية تدار من طرؼ اؽبيئات اؼبع
قانوف ، جملالس العامة والبلديةأقر النظاـ اؼبلكي مبدأ انتخاب ا، وإلستئناؼ اغبريات احمللية يف النظاـ القدًن    
قوانُت شكلت ، متعلق باحملاسبة العمومية 1833جواف  22وقانوف ، اؼبتعلق باجمللس البلدي 1831مارس  21

 جسم انتخايب لو اغبق يف تكوين ذبمعات.
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ولكن رئيس البلدية يتم اختياره من طرؼ اؼبركز اؼبلك أو احملافظ حبسب حجم البلدية وبعد عدة سنوات     
خصية اؼبدنية والذي اعًتؼ بالش 1837جويلية  18أصبحت البلمركزية حقيقة قانونية وإدارية دبوجب القانوف 

 .1للبلدية
ومن ذلك اعتماد ، ر يقًتب دبا ىو موجود حالياويف اعبمهورية الثالثة الفرنسية أخذت اؼبؤسسات احمللية مظه    

نتخاب أقر مبدأ إ اؼبتعلق بالبلديات والذي 1884جويلية  3قانوف  ختيار الذي بدأ يتقرر تدرهبيا دبوجبحق اإل
أين قامت الثورة من أجل  1871 باريس بسبب الذكريات اؼبخيفة قريبة العهد لسنةستثناء مدينة رئيس البلدية بإ

 من أجل سلطة الضبط. 1978حىت سنة  الية تدار إداريا بواسطة احملافظكما بقيت اعبوانب اؼب،  نتخاباإل
استمر  والذي 1871أوت  10ئلدارات احمللية دبوجب القانوف ومت منح الشخصية القانونية بصفة رظبية ل    

ربت سلطة احملافظ مع تعدد وظيفة اؼبمثلُت احملليُت للدولة جبهاز تنفيذي يسمى اعبماعات احمللية  1982لغاية 
أوروبية   اؼبرجع الذي تعتمد عليو دوؿ 1982مارس  2ويعترب قانوف  باعتبارىا شخصية قانونية منفصلة عن الدولة

  ىذا القانوف جاء ربت عنواف، كزية دبا يف ذلك التشريع اعبزائريكثَتة يف تنظيم ىياكلها اإلدارية ربت ضوء البلمر 
 . » تعلق باغبقوؽ واغبريات البلدية واحملافظات والنواحيي   «

« Relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions ». 
ياة خبلؿ عنواف القانوف الذي جسد الصورة اعبديدة للحدبا هبسد إصبلح عميق ؽبياكل البلمركزية وىذا يظهر من 

 بالرقابة اؼبوازية واؼبباشرة من طرؼ احملافظ. وصاية اإلدارية اؼبفهـو التقليدي لل اإلدارية الفرنسية والذي عوض
بعنواف  1988جانفي  5ن ذلك قانوف ميقة صدرت قوانُت يف ىذا النهج وموبعد ىذا الًتسيخ لئلصبلحات الع

"التوجيو  1995فيفري  4وقانوف  l’amélioration de la décentralisation » 2  » " مركزيةح البل"إصبل
 « Orientation pour l’aménagement et le"ئلقليمتخطيط من أجل التنمية اؼبستدامة لوال

développement durable du territoire »3 
 إال أف ىذا اؼبناخ بط التطور العاـ للمجتمع كاف سببا يف ض  ىذا التطور التارىبي العميق للجماعات احمللية    

وىذا الشكل ليس وليد الساعة  ،يف عبلج التقصَت اغباصل يف الوسائل اؼبالية ؿااإلداري اؼببتكر مل يكن دائما فع
 ـبتلفة.عتبارات جغرافية وديبغرافية حسب األوقات والظروؼ ويف سياقات إلوإمبا ىو مسألة متكررة دائمة الظهور 

ات مهما يكن فإف اؼبالية احمللية أصبحت اليـو مقياس ال مثيل لو نتيجة اؼببادرة الواسعة اليت مت منحها للجماع    
من  سبثل جزءا كبَتا (APLIL)حصاءات الدورية قبد النفقات اإلدارية العامة احمللية فإذا احتكمنا إىل اإل، احمللية

                                                           
1 M. Lombard, G. Dumont, Droit administratif. Dalloz. 9ème édition 2011. P 107. 
2 J_b.Auby, J_F. Auby, R.Noguellou, Droit des collectivités locales, PUF, COLL.Thémis, 5éd, 2009, 
P384. 
 Voir : J_ Chevallier, la politique française de modernisation  administrative, in l’état de droit, mélanges 
en  l’honneur de G.Braibant, paris, Dalloz, 1996 ,P 69-87. 
B.Faure, droit des collectivités territoriales, 2éd, Dalloz, COLL. Précis, 2011. P 55.   
3 M. Lombard, G. Dumont. Op.Cit, P 108. 
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 وىذا ما يبثل ثبلثة أرباع ) ةباؼبائ 50نفقات الدولة قد تصل إىل 
 

  
تكوين صايف اؼباؿ الثابت لئلدارات العمومية  

(FBCF)  إزدياد حجم اؼبيزانية احمللية سنويا  وىذا مع، ؿ الثابت والقار للدولةمن صايف اؼبا %11ما يعادؿ
مليار يورو ما يعادؿ  100تساوي  أصبحت يف فرنسا على سبيل اؼبثاؿ اعببايةعائدات ف، وإيرادا إنفاقابشكل كبَت 

 .ل اعبماعات احملليةمن مصادر دخ 50%
 قتصاديةر التقليدي إلى ثقافة التنمية اإلمن ثقافة التسيي: الثالث الفرع
لبًتولية اؼبتجددة يف اآلونة األخَتة مت أخذ حيطة كبَتة يف يف هناية سبعينيات القرف اؼباضي ونتيجة الصدمة ا     
نتيجة اعبداؿ النظري اؼبتعلق دبفهـو الدولة وكذلك ، اؼبيكانيزمات اؼبالية العامة وربط ذلك دبشاكل اؼبيزانيةيل تفع

قتصادية اؼبختلفة ومن ذلك اؼبدرسة اللبَتالية التحريرية اؼبتطرفة  الصعوبات اؼبتعددة واؼبدارس اإلاؼبتدخلة وربت تأثَت
واليت أصبحت بديل للسياسة ، قتصاد اغبرتأقلمت مع فكر التجديد يف اإلليت قتصادية واطة اإلوكذلك تأثَت السل

صاد وىذا مرورا على وجو قتة واسعة لتحرير اإلاليت سبثل حرك، يعرؼ بسياسة العرضالكينزية وصوال إىل ما 
رة باعتماد نافسة اغبقتصادية اؼبختنقة بكثرة التنظيمات وـبالفة قواعد اؼبكبو السوؽ اإلنسحاب الدولة اػبصوص با
 لمالية العامة احمللية يصب يف صورة اؼبؤسسة اػباصة.نظاـ تسيَت ل

 مع، قتصادياإلقليم أو القطاع اإلوموازاة مع فكرة التحرير واليت تعٍت أيضا إعادة توزيع اؼباؿ العاـ داخل     
فزات الضريبية وبالطبع تشجيع اؼببادرات اؼبقدمة من طرؼ اجملتمع اؼبدين وباػبصوص اؼبؤسسات دبا يف ذلك احمل

فإف إعادة تعريف السياسة العمومية تقتضي إعطاء حصة مهمة للجماعات احمللية يف اؼبسؤولية داخل ىذه 
أحد الدعائم  ومن جهة أخرى فإف البلمركزية أصبحت ،جتماعيديناميكية اؼبندؾبة يف النسيج اإلقتصادي واإلال

قتصادي احملتمل منو مسألة تتعلق دبنح ؾباؿ للتدخل اإلقتصادية اللبَتالية على الرغم من أهنا اؼبهمة للنظريات اإل
 .1قتصاديةدي على اغبرية اإلالتع
ة الفعالة والنشطة يف التنمية وؽبذا ينبغي التفكَت خبصوص اعبماعات احمللية على أف ؽبا قابلية كبَتة للمشارك    
 ي بَتوقراطي ذو طابع خدمايت حبت.قتصادية وليس ؾبرد جهاز إدار اإل

رجل اقتصاد يفهم أصبح  حدبعٌت أوض ،لذا ينبغي على اؼبنتخب احمللي أف يستوعب أنو أكثر من ذلك بكثَت    
قتصادية احمللية بتوطُت ربريك التنمية اإلقتصادية من خبلؿ ترشيد النفقات وربفيزىا من أجل جيدا العملية اإل

ستثمار السيما توفَت لعاـ لتحسُت مناخ اإلواسع ؽبا من خبلؿ تشجيعها وتوفَت اإلطار ااؼبؤسسات وإعطاء ؾباؿ 
 2ما يسمى بالعقار الصناعي كبنية ربتية ؿبلية.

                                                           
1 C.Join_  Lambert (dir.), L’état moderne et l’administration, paris, LGDJ, COLL .Systèmes, 1994, 
P170. 
Voir:  L.Rouban, J. Ziller, De la modernisation de l’administration à la réforme de l’état, RFAP  juill._ 
sept. 1995, n75, P 345_354. 
2 M. Bouvier, Op.Cit, P 15-16. 
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قتصادية طموح جديد عنوانو اؼبالية احمللية اؼبتجسدة يف تسيَت اؼبوارد احمللية بغية تنميتها وىذا إطار فالتنمية احمللية اإل
 إدراكو. عاـ جديد ينبغي

 المالية المحلية والتهيئة العمرانية لإلقليم: الفرع الرابع
وىو جزأ ال يتجزأ من األىداؼ اؼبسطرة للمالية ، قتصادية احمللية مفهـو واسع مرتبط بتهيئة اإلقليمللتنمية اإل    

لتحقيق التوازف نية فاإلقليم تارىبيا ىو عامل قوي يف بناء الدولة من خبلؿ خلق مدف وذبمعات سك احمللية
 ارىبية مرتبطة دبفهـو اغبداثة كرؤيةقتصادي واؼبايل دبا يعرؼ دببدأ عدـ التكثيف والذي لو جذور تاإلجتماعي واإل

 تنمية السيما اعبانب اؼبايل منها.ومكنة إدارية للقضاء على البَتوقراطية وعراقيلها يف ؾباؿ ال ةجديد
حضري ذو حجم سكاين يتوافر على وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية كل ذبمع  "وإذا عرفنا اؼبدينة فإهنا     

القانوف التوجيهي للمدينة ويف ىذا اػبصوص مت برؾبة كثافة سكانية  اؼبتضمن 06-06ة..." طبقا لقانوف وثقافي
نوب أما بالنسبة للج اعبزائري نسمة يف الشماؿ 400.000إىل  50.000بالنسبة للمدف اعبديدة تًتاوح ما بُت 

 نسمة قابلة للتوسع مستقببل. 80.000إىل  30.000فحددت ما بُت 
التخفيف من تفاقم عدـ التوازف بُت اعبديد يهدؼ إىل تسيَت التنمية احمللية من خبلؿ  ىذا اإلطار القانوين    

-01القانوف كما ىو موضح يف ،  األقاليم نتيجة متطلبات اغبياة اليومية للسكاف وقدرة ىيكل اؼبدف على اشباعها
 .2001ديسمرب  12اؼبستدامة اؼبؤرخ يف  تواؼبتعلق بتهيئة اإلقليم وتنمي 20
ميبلدي ظهرت عدة مدف ألسباب اقتصادية مثل مدينة  19في القرف وظهور اؼبدف ليس باألمر اغبديث ف    

نظريات  مث ظهرت عدة ، من العماؿ لكوهنا منطقة منجميةبأؼبانيا وذلك الستيعاب عدد كبَت « Ryhr »منطقة 
ربت عنواف "مدف  « Patrik Gedds »اء سرعة التحضر يف اقبلًتا ومن ذلك كتاب تناولت ىذا اؼبوضوع من جر 

 Ebenezer »يف تطور" ويعترب غيديس أوؿ من استعمل مصطلح إقليم اؼبدينة كما أف اؼبخطط اإلقبليزي ىوارد 
howard » ستقبلية" دائقية اؼبوضع كتاب بعنواف "اؼبدف اغب« The garden city »  القرف ويف  1898سنة

سنة  « Lectch Worth »إذ ظهرت أوؿ مدينة بضواحي لندف ، العشرين بلغ مفهـو اؼبدف اعبديدة أوج تطوره
مدف جديدة ؿبيطة بباريس بُت  5مث قبد فرنسا أدرجت  1920سنة  « Wel Wyn »وبعدىا مدينة  1903
 Louvain »اء ما يسمى باؼبدف الصناعية واؼبدف العلمية مثل مدينة مث أعقب ذلك إنش، 1961-1969

laneuve » على عدة مشاريع مدف جديدة تنشأ بالقرب من  1995أما اعبزائر فقد صادقت حكومة ، ببلجيكا
 ومدف فباثلة يف اؽبضاب العليا كمشروع مدينة، العفروف، الناصرية، بويناف، مدينة اعبزائر متمثلة يف اؼبعاؼبة

 "بوغزوؿ" وذلك من أجل ربقيق التوازف يف الشبكة اغبضرية وزبفيف الضغط الديبغرايف على الساحل.
كما انتهجت الدولة سياسات سابقة لفكرة اؼبدينة اعبديدة وأنبها مناطق السكن اغبضري اعبديد األربعة     

" واليت فشلت Zones d’habital urbaines Nouvelles" (ZHUN)عنابة ، قسنطينة، وىراف اعبزائر
اؼبتعلق بشروط إنشاء  08-02صدر القانوف  2002ويف سنة ، بسبب افتقارىا للتجهيزات واؼبرافق العمومية

 اؼبدف اعبديدة وهتيئتها وخص بذلك اؽبضاب العليا واعبنوب واستثناءا اؼبدف الكربى.
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سبت اؼبصادقة على القوانُت اؼبنشئة ؼبدف اعبيل األوؿ وبدأت ىذه السياسة تتجسد على أرض  2004سنة  يف
 اؼبتضمن القانوف التوجيهي للمدينة. 06-06صدر القانوف  2006ويف سنة ، عواقال

إطار  وضع نمع العلم أنو ال يبك « Métropoles »وقد مت اعتبار اؼبدف األربعة السابقة كمدف ميًتوبولية     
وأي مدينة جديدة يتم ، 08-02من القانوف  08أي إقليم مدينة جديدة فوؽ أراضي صاغبة للزراعة اؼبادة 

أي اعبماعات احمللية باعتبار أف ىذه اؼبشاريع تتعلق بأمبلؾ تابعة ر  انشاؤىا دبوجب مرسـو تنفيذي وذلك بعد أخد
اؼبتعلق  10-11ولة عن تسيَت اؼبدف طبقا ألحكاـ القانوف رقم ذلك أف البلدية من الناحية القانونية ىي اؼبسؤ  ؽبا

رأي ثبلث اؼبدينة اعبديدة لسيدي عبد اهلل أخذ  إنشاءعلى سبيل اؼبثاؿ استدعى  ،2011جويلية  22بالبلدية 
ىاتو التهيئة ، كوف أف اؼبشروع سيقع على أقاليم بلدياهتاعدـ مصادرة رأي الوالية يف ىذا الشأف   بلديات مع

 29-90وأطر قانونية تعتمد عليها تسمى بأدوات هتيئة اإلقليم حسب القانوف رقم  العمرانية تتطلب ميكانيزمات
  « Plan d’occupation des sols » اؼبتعلق بالتهيئة والتعمَت تتمثل يف اؼبخطط التوجيهي لتهيئة اإلقليم 

 .1وـبطط شغل األراضي
جديدة يًتتب عليو أعباء مالية إضافية دبعٌت زيادة يف اإلنفاؽ والذي  فتوسيع اإلقليم وخلق كيانات إدارية    

ولذلك زبتلف عملية التسيَت اإلقليمي للمناطق اعبديدة حبسب شكل الدولة ، ينبغي تأمينو بإيرادات قارة وثابتة
ا على تقدًن القروض ففي الدوؿ الفيديرالية واليت تعتمد مبدأ البلمركزية السياسية يقتصر دور اغبكومة فيه ونظامها

وبالرجوع إىل  الية،يف حُت أف اإلنشاء والتسيَت يكوف من اختصاص اؼبدف الفيدير ، واؼبشورة الفنية والدعم اؼبايل
ائرية قبد العملية سبر بتعقيدات كثَتة ودبسار بَتوقراطي طويل تتحكم فيو كل من اعبهات اؼبركزية اؼبنظومة اعبز 

وىو مبوذج  ،ة تقسيم اؼبهاـ بشكل واضح بقدر ما تكوف عملية التسيَت غَت متوقفةوالبلمركزية معا وليس بالضرور 
كما أنو غَت آفاقي وال مستقبلي بكونو ال يسبق ،  تسيَت كمي أكثر من كونو نوعي يبحث عن اعبودة والرفاىية

 ستشراؼ بقدر ما ىو معاعبة لؤلمر الواقع.األحداث عن طريق اإل
ربمل دبقاييس ـبتلفة فهي  متيازات مقارنة بربيطانيا من حيث التمويلإلاعبديدة بأقل ا ففي فرنسا مثبل تتمتع اؼبدف

 2نحات اؼبيزانية وسبويل التجهيزات.للضريبة وم
ذي حرؾ عجلة التنمية يف فاعبماعات احمللية اليـو ملزمة بالعناية أكثر هبذا العلم أو اإلطار القانوين الفعاؿ وال    

إذ أف مصطلح ، ت لو وزارات خاصة تسمى بوزارة التخطيط العمرايندر حىت أف، مناطق اؼبعمورة من ةدوؿ كثَت 
قتصاد اغبر وىو يعٍت يف مصطلح التأميم والديبقراطية واإل رارناؿ شهرتو يف عامل القانوف على غ التخطيط ىذا قد

وال ينعدـ ىذا ، لتحقيق أىداؼ ؿبددةأوسع معانيو التدبَت الذي يرمي إىل مواجهة اؼبستقبل خبطط منظمة سلفا 
اليت تكل تدبَت أمورىا للقوى اؼبفهـو إال يف اجملتمعات البدائية اليت تعتمد كليا على العادات والتقاليد وتلك 

                                                           
-2012، مذكرة شهادة اؼباجستَت يف القانوف العاـ، فرع اإلدارة العامة، السنة اعبامعية 08-02كريبة، مفهـو اؼبدف اعبديدة وفق القانوف   كتاف  د. 1

 .47-2، ص2013
 .86-80رجع سابق، صاؼب  2
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والذي  « Prévoyance »اإلصطبلح الفرنسي بو  « Planing »ة وقد عرب عنو اؼبهندس فايوؿ دبصطلح عيبيالط
 1ستعداد.بؤ مث اإلوبمل يف طياتو معٌت التن

ستعداد مع توفر يقـو على اؼبهارات واػبربات واإل وىو يتأثر بأربعة عوامل رئيسية بداية بالعامل الداخلي والذي    
 قتصادي والذي يقـو على تأثَت اإلنتاج القومي ودخل الفردالعامل اإل، ة والتسهيبلت اؼباليةرأس اؼباؿ واؼبواد األولي

تصاؿ على اإلـ يف ؾباؿ تكنولوجيا اإلعبلـ و مث العامل اػبارجي وأساسو األسواؽ اػبارجية والتقد ،عدد السكاف
 2اؼبستوى العاؼبي.

تابعة  إقليميةووفق ىذه اؼبقاربة فإف التنمية احمللية تفرض اؼبرور عرب التنمية العمرانية عن طريق إنشاء ذبمعات     
كوف ؿباطة بشبكة من التجمعات السكانية اؼبتعددة واليت ينبغي أف ت، بلديةوالية والللهيكل الرئيسي اؼبتمثل يف ال
اإلقليم اعتمادا على فكرة وإمبا تأطَت  ،خ والسرؼاؽبدؼ بإنشاء ذبمعات غايتها البذ  وال ينبغي اإلكبراؼ عن ىذا

 ،ةَت وبعدىا اؼبدف اؼبتوسطة مث اؼبدف الصغ « Métropoles régionales»البلمركزية ومفهـو اؼبدف اعبهوية 
مع ضمن شبكة من اإلمكانات اؼبتكاملة وىذا كبو إعادة وخلق نوع من التضامن بُت اغبواضر باعتبار ذلك تذب

 فكرة جوىرية تساىم يف التصميم على التنمية احمللية.
يب إىل مصاؼ اؼبدف العاؼبية وبلم بانتقاؿ مدف اجملتمع األورو  P.Dommerguesوىذا ما جعل األستاذ     

« Villes internationales » مدف عاؼبية تغوي دبظهرىا )وظيفة عمرانية( مؤكدة بالقوة  « وقد عرب عن ذلك
 . » )وظيفة اقتصادية( مفروضة باغبوار )وظيفة سياسية وثقافية(

اعبماعات احمللية كما تتطلب إدارة  3مكانات مالية ضخمة تتجاوز ما ىو مدرج حاليا يف ميزانيةإ وىذا يتطلب   
قتصادية اؼبتوازنة لئلقليم حباجة إىل تشاور يف أعلى مستوى وتنسيق الرؤية اؼبتعلقة بالتنمية اإلف، ؿبلية عالية الكفاءة

دائم بُت اغبركة احمللية سواء يف إطار تعاقدي أو مرورا دبنطق الوعاء الضرييب اؼبتكامل وىذا وبتاج إىل وضوح يف 
 اؼبهاـ ويف التنظيم اإلقليمي للدولة.

 Entre gestion publique etبين المالية العامة والتسيير الخاص: المطلب الثاني
gestion privée 

مية بُت األمباط اؼبقدمة نتيجة ي إىل نتيجة مفادىا اؼبواجهة اغبتنظرا إىل التطورات اؼبستقبلية فإهنا تؤد    
لية وبنيوية على تسيَت واليت ال تكوف بدوف عواقب شك، اصةاؼبؤسسات العمومية واػبالتداخبلت اؼبتعددة بُت 

ربوؿ حقيقي بدأ يظهر تدرهبيا إىل نظاـ متحكم ، فهو تغيَت جذري وعميق يطاؿ القطاع العاـ، القطاع العمومي

                                                           
 .176، ص1969سليماف الطماوي، مبادئ علم اإلدارة، دار الفكر العريب، للطبعة الرابعة  د. 1
 .108، ص2000د العزيز صاحل بن حبتور، أصوؿ ومبادئ اإلدارة العامة، الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عب د. 2

3 « Villes internationales séduire par l’apparence (fonctions urbaines), s’affirmes par la puissance (fonction 
économique), s’imposer par l’audience, (fonction politiques et cutruelles) », CF .P. Dommergues, N. 
Gardin, les stratégies internationales des métropoles régionales, Syros, 1989, P 19. 
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العلم  مع، اعبماعات احملليةديد اؼبسألة األولية اؼبتعلقة دبآالت قبد ىنا بالتح، فيو أصبح من العسَت ضبطو وضمانو
أف الشبكة اؼبالية العمومية التقليدية مدعومة بشكل كبَت بالضرائب اؼبدفوعة من طرؼ األفراد اؼبسانبُت باعتبارىم 

 خواص وبكمهم منطق ـبتلف يف التسيَت.
ماالت بالرجوع إىل ا أرادنا بالتحديد توسيع صبيع اإلحتفإذ، لة الثانية تتعلق بنمط التسيَتولذلك فإف اؼبسأ    

مقارنة بالقطاع اػباص من حيث األسباب واؼبنطق ؼبعرفة  ج التسيَت يف القطاع العاـستيعاب صبيع مباذ الوراء إل
فإنو يراودنا القلق بالنسبة للتنظيم احمللي فيما يتعلق بالفعالية وكذلك تطوير وربديث مباذج التسيَت السيما  1التباين

 بُت القطاعُت وىريختبلؼ اعبوىذا بالرغم من اإل، ؤسسات اػباصة الشركات واؼبمنظومة القروض اؼبوجودة يف
ىذا ، علما أنو مل يعد ىناؾ مبوذج واحد أمثل للتسيَت بل كلها أصبحت مفًتقة وعرضة للتغيَت لعدة أسباب

للتغيَت الذي يطاؿ التقارب غَت مفاجئ فيما يتعلق باؼببدأ الذي يعٍت ضباية اغبد األدىن اؼبشًتؾ كحصن حامي 
مع  وىذا، اؼبًتتبة على سوء التسيَت اؼبعتاد يف النظاـ العاـاألضرار سائر و وىذا من خبلؿ وقف اػب، طق كل نظاـمن

 فهو إذف طموح يؤسس ؼبنطق جديد يناط بالدولة واعبماعات احمللية تفعيلو. احتفاظ كل مبط هبويتو األصلية
 ة إىل إعادةيئات احمللية للتطبيقات اؼبختلفة يف عملية اإلدارة والتوجيو حباجإف اؼبراجعة اؼبستمرة من طرؼ اؽب    

يًتؾ مساحة واسعة  عات أهنا تتم يف إطار برغمايتو اؼبراجذلك أنو من اؼبؤسف يف ىات، تعريف من حيث اعبوىر
ع عدـ القدرة على ربديد اؼبشاكل اغبقيقية اليت يعانيها التسيَت احمللي بالنظر إىل التغَتات اؼبستمرة خاصة م مع

 مع اؼببلحظة أهنا تقـو بنسج نفس اؼبشاكل اؼبًتاكمة طيلة ما يقارب عقد من الزمن. ،األىداؼ بدقة ؿبليا
 ينبغي يف ىذا اػبصوص أال لبسر الرىاف وأال تتبدد الرؤية باعتبار اؼبساحة احمللية أضحت إقليم ىندسي متغَت    

اؼبواصلة أو قطع الصلة مع اؼبشاكل القديبة والتوجو كبو اإلصبلح من خبلؿ اسًتاتيجية وىنا ينبغي اإلختيار بُت 
بدوف أف ننسى دور اؼبؤطرين والفاعلُت اإلداريُت بإعادة صياغ مهامهم بالتفاعل أكثر مع ، توضح يف العمل

اة التحديد والتعيُت مع مراع، دولية(، وطنية، األىداؼ واليت ال تكوف دائما يف نفس سلم األولويات )ؿبلية
 2ثقافية(.، اجتماعية، الواضح ؼبختلف التأثَتات اعبانبية )تارىبية

 القانون المالي المحلي وثقافة التسيير المستحدثة: الفرع األول
جتذاب ثقافتُت كبو ذ قرابة عشرين سنة األخَتة يوضح إار اليقظة يف تطور األنظمة اؼبالية العمومية منختبإ    

 والتقابل.التعايش 
من جهة ثقافة قانونية قديبة ترتكز على صبلة من اؼببادئ األساسية تقًتف بصفة واسعة بالتقاليد السياسية لدولة     

ويف اؼبقابل ثقافة التسيَت اعبديدة بالنسبة إلدارات الدولة أو اعبماعات احمللية يف ، الديبقراطية، الربؼباف، القانوف
قتصادي للحركة العمومية واؼبتصلة جبميع اؽبياكل القاعدية واليت ارتسمت بكثافة ابتداءا إطار التغيَت يف اؼبفهـو اإل

                                                           
1 CF. Huron, J, Spindler, Le management public locale, LGDJ, 1998, COLL. Politique locales,P 39.  
2 M.  Bouvier, Op. Cit, P 21. 
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فاؼبالية احمللية ذبسد اليـو ىذا التقابل من أجل ، يف شكل إدارات المركزية للجماعات احمللية 1990من سنة 
 الوصوؿ إىل فعالية يف التسيَت.

بعد أف ترسخ فيها منذ ، لدولة اغبديثة خاصة ذات النظاـ الديبقراطيكما ال ينبغي أف هنمل التأثَت السياسي ل    
أي فبثلي الشعب وأعقب ىذا ظهور ما ر  ولة بوجو عاـ أماـ الربؼباف ألخذقروف طويلة فكرة مناقشة مالية الد

وىذا راجع إىل تقاليد  ،بقانوف اعبباية باؼبيزانية مث قانوف احملاسبة العامة مث تطورت األمور لتنظيم مايسمى يسمى
عريقة ربطت تارىبيا بُت الربؼباف الديبقراطي وقانوف اؼبالية الذي تطور بعد ظهور الثورة الفرنسية وتطلب يف النهاية 

وسبثلت ىذه ، إطار أويل خصوصا بعد تشييد اؼببادئ الكربى للميزانية باعتبارىا نقاط سانبت يف رسو دولة القانوف
 .1احملاسبُتو الفصل بُت األمرين بالصرؼ ، زانيةالتخصص يف اؼبي، اؼببادئ يف الضريبة

وىذا يستدعي وضوح يف  ،ىذه اؼببادئ هتدؼ إىل خلق سلطة مالية يناط ؽبا القرار والرقابة على فبثلي اجملتمع    
افة ديبقراطية احملاسبة العامة والشفافية يف إعداد اؼبيزانية كل ىذه اؼببادئ مهدت الطريق األساسي للوصوؿ إىل ثق

 سبثل اليـو تقليد سياسي حقيقي.
ومن ناحية أخرى فإف ثقافة التسيَت اؼبايل تطورت نتيجة زواؿ الدولة اغبارسة واليت وجدت نفسها غَت قادرة     

سيَت ىذا الضغط من فظهرت الفكرة اليت تفرض بعد اآلف كيفية ت ،على آداء دورىا يف ؾباؿ التوازف اإلقتصادي
 ويف صبيع اغباالت من خبلؿ إدارة عقبلنية للقطاع العاـ ،قتصاد بدال من تقسيم الثورة وتوزيعهااإل خبلؿ تأطَت

وىذا وبتم تبٍت منطق آخر مفاده تقريب التسيَت احمللي من التسيَت اػباص اؼبوجود يف اؼبؤسسات اػباصة واليت تقـو 
ين وىذا يفرض على اؼبسَت  ،يقـو على الصرامة على السرعة يف اآلداء للوصوؿ إىل فاعلية أكرب من خبلؿ تسيَت

اإلداريُت والسياسيُت بوجو عاـ التحكم يف التسيَت اؼبايل باعتماد مبوذج مشروع حقيقي عنوانو يقـو على ربديث 
 .2القطاعُت العاـ واحمللي دبا يف ذلك الدولة

يف التسيَت  « Management »سلوب فع اعبماعات احمللية كبو التفتح على النماذج اؼبتعلقة بأوىذا ما يد    
باعتبار ىاتو القوانُت يصعب  ،للتقليل من األخذ باؼببادئ التقليدية اؼبوجودة يف اؼبالية العامة كعائق كبو الديناميكية

عليها احتماؿ مسايرة منطق التسيَت باعتباره يقـو على طرؽ مبتكرة وإبداع غايتو خلق التغيَت واؼبضي كبو 
 العصرنة.

 المركزية يف بداية التسعيناتاتبٍت مبدأ  يَت اؼبايل واليت ظهرت بوادره معورغم ىذا اإلنسداد اغبقيقي يف التس    
ستقبللية إال أنو بدأ يدرؾ ضرورة التغيَت يف الرؤى واليت ينبغي أف تدور كعهد جديد مدعـو بفكرة اإل،  1990

ذلك أف النمط اعباري العمل بو يثَت ، ر عقبلنيةحوؿ فكرة التسيَت اؼبؤسسايت بالبحث عن مباذج تسيَت أكث
                                                           

1 A. Barilari et M. Bouvier, LA LOLF , une nouvelle gouvernance Financière de l’état, 2éd, LGDJ, 
2007. 
 Voir : N. Portier, La coopération  intercommunale  dans la réforme des  collectivités, AJDA, 2011, P80. 

يبوؿ القطاع اػباص غالبا من مدخرات قطاع األعماؿ  وقطاع العائبلت، ومن أجل ىذا تبذؿ اغبكومة قصارى جهدىا غبث األفراد على عدـ  2
 اإلفراط يف اإلستهبلؾ الكمايل وتنمية الوعي اإلدخاري بتدعيم مؤسسات اإلدخار وتشجيع األفراد بشىت الوسائل لتنمية اؼبدخرات القومية.
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ىذا ، ختياركانيات والقدرة على اغبرية يف اإلاإلم إلنعداـ الكفاءة وعدـ التأقلم معالسخرية من عدة جوانب 
ترسيخ فكرة اغباجة  خبلؿ قياـ اعبماعات احمللية بتنمية أقاليمها تدرهبيا مع اإلنسداد والتعقيد يبكن تسهيلو من

 ة للرقابة الفعالة على التسيَت اؼبايل والذي أصبح يوما بعد يـو أكثر تعقيدا ومصدر للقلق.اؼبطلق
ولذا يبكن القوؿ وبدوف تردد أف ؿبصلة ىذا التطور وىاتو اؼبواجهة ال تدع ؾباال للشك يف أف النظاـ القانوين     

باعتباره دوما عنصر مفاجئ من حيث التقليدي بدأ يأخذ بسرعة مكانتو البلئقة يف عامل التسيَت اؼبعاصر 
وىي طريقة اعتاد القياـ هبا يف اؼباضي وىذا ما هبعل منو موضوع لئلندماج  ،التعديبلت اليت اعتمدىا مؤخرا

يشمل باػبصوص الثقافة القانونية وثقافة التسيَت داخل اإلطار اعبامع ؽبما وىو اإلدارة داخل والتأقلم والذي 
وىذا ما هبعل حبق اعبماعات احمللية ـبرب حقيقي للتجارب ، عصرنة ناجحة لنمط التسيَت اؽبيئات احمللية من خبلؿ

 .1والبحوث
 الجبائية التسيير المحلي واإلستقاللية: الفرع الثاني

ستقبللية اعببائية ومبدأ اإلدارة اغبرة للجماعات احمللية ربيلنا دبوضوع إمكانية احملافظة على اإل األسئلة اؼبتعلقة    
فمثبل فيما يتعلق  إىل اعبواب الذي قدمو اجمللس الدستوري الفرنسي يف قراراتو العديدة اليت تصب يف نفس الطرح

 : تضمنر تدبراجعة األجو 
وال لتقييد ، القواعد اؼبفروضة من طرؼ القانوف... مل تأيت للتأثَت وال إنقاص اؼبوارد العامة للجماعات احمللية «

 ».   ة عرقلة حريتها اإلداريةموارده اعببائية إىل درج
 2(. 1999 قا ألحكاـ قانوف اؼبالية لسنةوف 1998ديسمرب  DC ،29 405-98) القرار رقم 

قسيمة السيارات كرسم يفرض على  « Vignette »ونفس اعبواب أعطاه اجمللس الدستوري فيما يتعلق دبوضوع  
 : مستعملي الطرقات اغبديثة يتضمن

لتقييد وعاء اإليرادات أو اإلنقاص من اؼبوارد العامة للجماعات احمللية إىل حكاـ اؼبنتقدة ليست للتأثَت أو األ« 
وفقا لقانوف اؼبالية  2000ديسمرب  28بتاريخ  DC 442-2000)القرار رقم  » درجة عرقلة حريتها اإلدارية

 3(.2001لسنة 
 فإف ىاتو القرارات مل تقدـ بدقة عناصر تسمح بتحديد عقبة ال يبكن ذباوزىا. P.Raymondوحسب األستاذ 

 « La décentralisation à la croisée des chemins »يف كتابو  Ch.Ponceletوىذا ما جعل األستاذ 
                                                           

1 M. Bouvier, Op.Cit, P 19-23. 
2 «Les Règles posées par la loi…. N’ont pour  
Effet ni de diminuer les ressources globales des collectivités locales ni de restreindre leurs ressources 
fiscales au point d’entraver leur libre administration », (décision N°89-405 DC 29 décembre 1998 
relative à la loi de finances initiale pour 1999). 
3 « Les Dispositions Critiquées n’ont pour effet ni de restreindre la part de ces recettes ni de diminuer les 
ressources globales des collectivités concernées au point d’entraver leur libre administration ». (Décision 
N°2000-442 DC du 28 décembre 2000 relative à la loi de finance pour 2001). 
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القصوى ة الفهم أنو يف مقابل عدـ وضوح ىاتو األحكاـ اليت مل تعرؼ بوضوح اغبدود أو العقب يبكننا« لل وب
جتهادات أخذنا إىل ذباوز اإلحمللية يعات اللجما ئلدارة اغبرةل الدستوري بدأااؼبعًتاؼ بإليرادات اعبباية مع اإل

 .1 » القضائية والعودة إىل تأثَت السياسة
وىو تعديل  28/03/2003الدستور بتاريخ وبالرجوع إىل اؼبنظومة التشريعية الفرنسية فإنو قد سبت مراجعة     

وحريتها يف التصرؼ يف مواردىا اعببائية ووضع لذلك نقاط قطع باب النقاش والتساؤؿ فيما يتعلق بأحقية اإلدارة 
اعبماعات احمللية يبكن ؽبا ربصيل عائدات الضرائب مهما   «: واليت تضمنت 72/2لك يف اؼبادة ؿبددة بدقة وذ
إرادات ، بلوة على ذلكع، ت الوعاء الضرييب وربديد نسبتوبيدبا يسمح بو القانوف من خبلؿ تث، كانت طبيعتها

اعات حصة ؿبددة من ؾبموع اعبممن اعبباية واؼبوارد األخرى اػباصة باعبماعات احمللية سبثل بالنسبة لكل فئة 
 مواردىا

اؼبعادلة ختصاص بُت الدولة واعبماعات احمللية يكوف مدعـو بتخصيص اؼبوارد كل نقل لئل يف النهاية    
ات اعبماعات اؼبدعومة عتبار الزيادة يف نفقبأخذ بعُت اإل وكل إنشاء أو توسيع لئلختصاص، اؼبخصصة للتنفيذ

 . » من طرؼ القانوف باؼبوارد احملددة
 للجماعات احملليةوعليو فإف ىاتو األحكاـ قد رسخت األساس القانوين للمالية استنادا إىل مبدأ اإلدارة اغبرة     

وقد صدرت عدة قوانُت تطبيقية ؽبذا ، والذي ربوؿ إىل سلطة جبائية، ستقبللية اعببائيةؿ إقرار مبدأ اإلمن خبل
ستقبللية اؼبالية للجماعات اؼبتعلق باإل 2004جويلية  29وي اؼببدأ الدستوري اؽباـ ومن ذلك القانوف العض

 .2احمللية
نواب إمكانية تثبيت نسبة الضريبة اػباصة الاقًتح ، يف الربؼباف الفرنسي 72/2 وبعد النقاشات للمادة    

( Sénat, Séance du 22-07-2004, Daniel Hoeffelالسيناتور  عبماعات بقانوف واضح )اقًتاح قدموبا
 Jean- François)ىذا اغبل سبت مساندتو من طرؼ الوزير اؼبنتدب للداخلية ، باعتبار موارد خاصة هبا

Copé) ، 2004-07-22اإلقًتاح هنائيا بتاريخ أين مت اعتماد ىذا. 
لمنتخبُت احملليُت لأخذ عمل حقيقي ينعكس على سلطة القرار اعببائي ، ىذا التطور يتطلب بطريقة معينة    

والذي مل تتضح معاؼبو بعد نتيجة اإلعفاءات الضريبية اؼبتعددة وكذلك التحويبلت اؼبتعلقة باؼبادة الضريبية وىذا 
ىذا التطور يعترب منعكس ، الوعاء الضرييب وليس فقط العائدات السلطة من خبلؿ تقسيمىاتو  يتطلب تعزيز

                                                           
1 CF.Ch. poncelet,  la décentralisation à la croisée des chemins, LGDJ, coll, P 26. 
« On peut comprendre que, face à une position qui ne définit pas nettement quel est le seuil de recettes 
fiscales en deçà duquel serait remis en cause le principe constitutionnel de la libre administration des 
collectivités locales on soit amené à quitter le terrain juridictionnel pour se tourner vers celui du 
politique ». 
2 M. Bouvier, Op.Cit, P 27. 
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من القانوف العضوي  03صادؽ للتعقيدات اؼبوجودة يف ؾباؿ اعبباية احمللية والوطنية والذي مت توضيحو يف اؼبادة 
 .2004جويلية  29

وعائها ونسبتها ورظبها أو تلك اليت يتم  عائدات الضرائب مهما كانت طبيعتها يسمح القانوف بتثبيت     «
عائدات ، أتوات اؼبصاحل اؼبرىقة، وتشمل النسب واغبصص احمللية للوعاء ،ربديدىا من طرؼ اعبماعات احمللية

 . 1» اؼبسانبات العمومية واحملصبلت اؼبالية واؽببات بالوصية األمبلؾ
دة فنجد اؼبا، يف التشريع اعبزائري يةالواضح على اؼبنظومة اعببائىذا التطور التارىبي للتشريع الفرنسي كاف لو تأثَته 

ال يسمح للبلدية «: 196تتضمن اؼبادة  ،2011يونيو  22اؼبؤرخ يف 10-11من القانوف رقم  196-197
 2. » الشريع والتنظيم اؼبعموؿ هبما إال بتحصيل الضرائب واؼبسانبات والرسـو واألتاوى احملددة عن طريق

ا كاف يف إقليم البلدية القياـ بتحصيل حق أو رسم مع مراعاة اغباالت اؼبنصوص عليها ال يبكن أي «: 197اؼبادة 
 . » ؿ عليها يف اجمللس الشعيب البلديقانونا من دوف اؼبوافقة اؼبسبقة للتداو 

واؼبالية للوالية تتكوف موارد اؼبيزانية  «: 154 ينص يف اؼبادة 2012فرباير  21-07-12وقبد القانوف رقم 
...  . » بصفة خاصة... ناتج اعبباية والرسـو

صلة لفائدة اعبماعات من قانوف الضرائب اؼبباشرة يف باب الضرائب اؼبباشرة احمل 113وتطبيقا لذلك تنص اؼبادة 
 .09/12/1976بتاريخ  101-76األمر  احمللية وىو

ن قبل ىذه اعبماعات طبقا قتضاء يف كل سنة مند اإلع، ئدة للواليات والبلدياتربديد معدالت الرسـو والفا« 
  ». للقانوف

لسياسة جبائية ؿبلية سبنح سلطة اإلدارة احمللية بتحديد نسب معينة  من اؼبشرع اعبزائري دبا يعٍت تبٍت واضح    
اعببائية واليت تتطلب وىو توجو كبو إرساء ؼبفهـو اؼبسؤولية ، للعائدات الضريبية حبسب الوعاء الضرييب احملدد ؽبا

 سو انتخاب النسب الضريبية بالنظر إىل قواعد الوعاء احملددة.اضباية لسلطة القرار اعببائي احمللي والذي أس
وعية إنطبلقا من توسيع صبلحيات لتوجو يتطلب إعادة النظر يف تقسيم الضرائب من خبلؿ إعادة توزيع األىذا ا

ستقبللية يف ازباذ لية يف التسيَت احمللي يتطلب اإلستقبلذلك أف اإل ،ربؼبافا وعلى مستوى الالسلطة اعببائية ؿبلي
 القرار.

( وقانوف الضرائب اؼبباشرة قبده هبسد منطق 07-10/12-11وإذا نظرنا إىل اؼبنطق اؼبتبع يف القانوف رقم )    
بتعاد عن فكرة اإلقصاء باإلوذلك ، ولة واعبماعات احملليةاندماجي دبعٌت يبحث عن عدـ التعارض بُت مصاحل الد

 جتماعية.اليت هتدد الوحدة اإل
                                                           

1  « Le produit des impositions de toutes natures dont  la loi les autorise à fixer l’assiette, le taux ou le 
tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette, des redevances pour 
services rendus, des produits du domaine, des participations  d’urbanisme, des produits financiers et des 
dons et legs ». M. Bouvier, Op. Cit, P 28.  
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فعدـ اشراؾ اعبماعات احمللية يف العملية اؼبالية ؼبفهومها الواسع هبسد عودة غَت ، دبا هبعلها عرضة للمخاطر    
 مستقر ومتقلب.رونة يف التسيَت مطلب رئيسي يف عامل غَت اؼبيف حُت أف  ،ؿبمودة كبو اؼبركزية اؼبطلقة واؼبتصلبة

رتباؾ كونو وبمل يف طياتو دائما ـباطر اغبقيقة ال ىبلو من الصعوبة واإل يف ،ىذا اإلطار اعبديد كبو التكامل
 كمن القلق اؼبرتبط بالفعالية واؼبسؤولية اؼبتطرفة.داري واالمسؤولية من خبلؿ إثارة مالرجوع إىل الًتكيز اإل

 
 

 المعقدبط النظام المالي ضالفرع الثالث: 
وأف نأخذ بأيدينا  ،وسائل ربكم أخرى اؼبسألة األساسية تكمن يف تنظيم وضبط ىذا النظاـ اؼبعقد من خبلؿ     

ولكن ، قتصار على مقدرات اإلنفاؽ العمومية بتنمية اجملتمع اؼبعقد بدوف اإلاؼبسألة اؼبتعلقة بإبراز اؼبقدرة اؼبتعلق
 من خبلؿ تقسيم الضريبة. أيضا بإعادة تنظيم موضوع القرار اعببائي

يف اغبقيقة اؼبوضوع لو جوىر أساسي سياسي مرتبط دبفهـو تنظيم السلطة اعببائية من حيث حجمها ونطاقها     
ذلك أف اعبباية مفهـو ، 1واليت ينبغي أف تكوف موجودة يف روح اإلدارة قبل أف تكوف ؾبرد تقنية قانونية وإقتصادية

ونقصد بذلك ، يبة ؾبرد مورد رمزي للسلطة تارىبها مرتبط بشكل السلطة السياسيةسياسي رئيسي باعتبار أف الضر 
 .جبائية وىذا يفسر بصفة عامة ؼباذا ال يوجد سلطة سياسية مستقلة بدوف سلطة، الديبقراطية ،الربؼباف، ةالدول

ؿ فعلي للمسَتين نتيجة وباعتبار النظاـ احمللي متنوع ومعقد فإنو يصعب يف كثَت من األحياف إقرار استقبل     
فإف اؼبشكل األساسي اؼبتعلق  مع الغموض احمليط هبياكلو ودورىا يف التسيَت وبنظرة شاملة ،ىذا التشابك والتعدد

 واليت تتطلب موارد مالية كافية ومتنوعة -النظاـ اإلداري اؼبعقد وسياسة عدـ الًتكيز -ستقبللية اعببائية عنوانوباإل
فالتحكم يف ىذا التعقيد مسألة جوىرية من أجل ، للحصوؿ على الوفرة اؼبتبلئمة مع فبيزاتووىو استفحاؿ قوي 

 ربقيق تطور عميق يف اؽبيكلة اؼبستقبلية للمؤسسات.
ية تظهر بوضوح من خبلؿ التأسيس لشبكة متنوعة صبلحات اجملراة يف مادة اعبباية احملليف ىذا اػبصوص اإل    

د من فأي تطور وب، ية على اؼبدى الزمٍتاقبة وأيضا من خبلؿ الربامج اؼبالية احمللمن األقاليم وإجراءات اؼبر 
دبا يبقى للدولة دور مهم يف  ،ستقبللية اؼبالية احمللية يعرقل تنوع اؼبوارد اؼبستقلة اؼبالية اػباصة باعبماعات احملليةاإل

 2ىذا اجملاؿ باعتبارىا اؼبموؿ الرئيسي من خبلؿ اسًتاتيجية مستقلة لتقوية البلمركزية اؼبالية.
 باؼبمفهـو النسيب لية اعببائيةستقبلتقـو على دعامتُت نبا اإل احمللية وعلى ىذا األساس فإف اؼبالية العامة    

وأفكار ، ستثمار يف الرأظباؿ اؼبايل والبشريية اػباصة اليت تقـو على فكرة اإلخببلؼ اؼبال، لقراراتواستقبللية ا
ن أماـ ديناميكية إدارية تقابل ديناميكية فنح ،و التجارة الداخلية واػبارجيةالتسويق من خبلؿ التوجو كب

ىل متدخلة و إارسن حاصة بعد تغَت وظيفة الدولة مإال أف ىذا ال ينفي تفاعل ىاتو اؼبفاىيم ككل خ، مؤسساتية
                                                           

1 M. Bouvier, Op.Cit ,P 27 _ 28 _29. 
2 M.  Bouvier,  Op.Cit, P 33. 
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وهبذا ال يبكن ؽبا فبارسة اإلقتصاد الكلي دوف التحكم يف مفاتيح اؼبالية اػباصة ، قتصاديةومنخرطة يف العملية اإل
باعتبارىا آداة فعالة لرفع الكفاءة اؼبالية للدولة وىذا ربت تأثَت تشريع مساعد يعمل على تنمية اؼببادرة احمللية 

عتماد للرفع من قدراهتا اإلنفاقية والتقليل من اإلنشاء مؤسسات مرفقية القاعدية إل اء مكنة ؽبياكل الدولةبإعط
 على عائدات اعبباية.

يف اغبقيقة ىو مفهـو جديد قباحو مرىوف بالتقليل من النهج البَتوقراطي وإعادة رسكلة اإلطارات اؼبتحكمة     
، مل تكن من قبل يـو متداخل ومعقد كسابقة حضاريةللتفتح آفاؽ اؼبسَتين على عامل ىو ا ،إلداريةالعملية ايف 

 ولذا فاغباجة إىل طاقة جديدة بديلة عن األفكار التقليدية يف التسيَت أمر ملح وضروري لعقلنة اؼبوارد اؼبالية.
ؼبوجودة يف التسيَت اػباص القائم على ا « Les pratiques managériales »فهذا التوجو كبو ما يسمى     

سوؼ يساعد النظاـ القدًن على إعادة رسم ىوية التسيَت العاـ والذي ، هبابا وسلباإرقابة الديوف ، القروضفكرة 
وين كل من قان  تأثَت يف القطاع العاـ فإننا قبدوإذا أردنا أف نلتمس صور ىذا ال ،يصب يف قالب وظائف الدولة

ن القدرة اإلنفاقية احمللية وكهدؼ لتوسيع للرفع م على منظومة القروض كبديل عتمادالوالية والبلدية قد تضمن اإل
 .1اؼبوارد اؼبالية وىو مسلك ؿبمود ينبغي تشجيعو

تنمية يل خالص بقدر ما ىو متعلق بتجنب ف اؼبشكل األساسي اليـو ليس فقط ذو بعد ماومن جهة أخرى فإ    
وىذا يتطلب ، ال يسمح خبلط ومزج وظائفها ؿبلية غَت مراقبة بعدـ اإلقرار بعزلة اؼبؤسسات احمللية والوطنية ودبا

دبا يؤدي إىل تأسيس ما يسمى بالتسيَت  Multirationneبط الفاعلُت اؼبوجودين داخل الشبكة اؼبعقلنة ض
كة بُت الدولة واعبماعات احمللية من ًت ة مشأو ضمن ىيئ Une gouvernance en réseauداخل الشبكة 

دى البعيد من خبلؿ التشاور اؼبنصب على تطور اؼبوارد اؼبتعلقة بالنفقات العمومية على اؼب ،أجل التسيَت والتنظيم
العلم أنو ال مفر من الضريبة احمللية اؼبتنامية باؼبوازاة مع ضريبة الدولة واليت تصب يف  مع، وحبسب تنوع اعبهات

جملاؿ اإلداري من أجل قد كسابقة يف اإطار واحد إنطبلقا من ؾبتمع متعدد وموحد يقتضي اغباجة إىل تنظيم مع
بتكوين وجهة نظر موحدة يشارؾ يف ذلك على اػبصوص  ،ريب وجهات النظر بُت النواحي واألقاليمالتجريب وتق

شاور ؼبتابعة التطور مة والتوىو بناء من أجل التنسيق واؼبواء، اجملتمع اؼبدين وأصحاب التخصص وفبثلي الدولة
ٌت بضبط السياسة ومل ال تأسيس ؾبالس جهوية تع « Libre fiscale »باغبرية اعببائية واؼبتعلق أساسا ى اؼبتوخ

 2نفاقا وإرادا.اؼبالية العامة إ
حمللية الوطنية تبناه ديد يف اؼبالية اجتوجو ك، ي الشراكة والرقابةىذا اؼبنطق يف القيادة من أجل اؼبزج بُت مفهوم    

اؼبتعلق بالبلدية يف القسم اػبامس ما يسمى  10-11فكرة التضامن يف القانوف رقم بالتأسيس ل اؼبشرع اعبزائري

                                                           
1 B.Faure, Droit des collectivites territoriales, 2ème éd, Dalloz, COLL, « précis », 2011.P 54. 
   Voir :  B .Faure, les institutions administratives, 1ère éd, PUF, COLL, « licence », 2010.P 63. 
2 L. Quermonne, l’appareil administratif de l’état, Paris, Seuil, COLL, « points-essais », 1991, P 35. 
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-216-215بالتضامن ما بُت البلديات ويف الباب الثاين ربت عنواف التعاوف اؼبشًتؾ بُت البلديات يف اؼبواد 
نفس ، لعدة والياتحوى ذلك ترقية الشراكة والتضامن بُت البلديات اؼبتجاورة تبعا لنفس الواليات أو فو  217

اؼبشركة بُت زات يبعنواف األمبلؾ والتجه 149اؼبتعلق بالوالية يف اؼبادة  07-12رقم  التوجو قبده يف القانوف
 ومايليها من نفس القانوف. 176الواليات من خبلؿ خلق ما يسمى التضامن اؼبايل اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 

ًتسانتو القانونية واجتهاداتو القضائية وأفكار اؼبنظرين والعلماء لكامل والشامل وباىذا التنظيم دبفهومو     
ل البعد إذا مل تكن ىناؾ شفافية واضحة يف التسيَت بعيدة ك ًتسخ وتتجسد واقعياتال ، والضالعُت يف ىذا اجملاؿ

 عن الفساد والرشوة كآليات غَت شرعية يف التسيَت داخل اؼبنظومات الفاسدة.
القوانُت واضحة  مع أف ،العامل ربارب ىاتو اآلفة وإف كاف الردع ؿبتشما إال حد ماواعبزائر كغَتىا من دوؿ     

يل ميدانيا وىذا ما مت ظر التطبيق والتفعتني الذيو  2006فرباير  20بتاريخ  01-06رقم  لفسادنوف اومتوفرة كقا
والذي افتتح  2011ديسمرب  9اعبزائر العاصمة بتاريخ التأكيد عليو يف اليـو الدويل ؼبكافحة الفساد اؼبنعقدة ب

رؤساء الدوؿ وحكومات منشوره بكلمة لرئيس اعبمهورية وىي عبارة عن رسالة بعثها إىل القمة العاشرة ؼبنتدى 
صاؿ آفة الرشوة تتطلب ... وعلى ذلك فإننا ندرؾ أف استئ": تقييم من قبل النظراء فحواه مايليلاآللية اإلفريقية ل

ة على توفَت كل الشروط الكفيلة بتحقيق ىذا اؽبدؼ وإف الدولة ربدوىا اإلراد، والوسائليدا من اعبهود والتعبئة مز 
 31إديس بابا السبت ، وىي عازمة على رفع التحدي دبساعدة صبيع فعاليات اجملتمع. ")رسالة رئيس اعبمهورية

 (.2009جانفي 
عن مصطلح الفساد من خبلؿ تعريفو وربديد أدوات قياسو مع  مؤسبر حضرتو وفود من عدة دوؿ حبثتوىو     

كومية كتقرير )ترانسبارانس انًتناسيوناؿ( حوؿ مؤشر مبلحظة إبراز تقارير بعض اؼبنظمات غَت اغب
 L’indice de perception de la corruption »1 » للفساد.

احمللي كإطار عاـ معزز بفكريت إذف ال مناص من اذباه اإلدارة كبو التغيَت الفعاؿ واإلهبايب لعملية التسيَت 
 .والشفافية ستقبللية اعببائية واؼبالية واؼبسؤولية اؼبالية من خبلؿ الرقابةاإل

 القدرة التكليفية المحلية: المبحث الثاني
هبدؼ سبويل نفقاهتا على الرغم من أف  كالسلطات اؼبركزية،  ل الضريبةللجماعات احمللية القدرة على ربصي      

اؼبورد اؽباـ دبا  القدرة على ازباذ القرار يف خلق وإنشاء ىذاسلطتها اعببائية ؿبدودة بكوهنا ال تصل إىل درجة 
 أو إلغاءه. يشمل تعديلو

والذي أعطى  34يف اؼبادة  1958أصيل كانت أوىل شرارتو الدستور الفرنسي لسنة  ذلك أنو اختصاص برؼباين
للربؼباف صبلحية تثبيت القواعد اؼبتعلقة بالوعاء والنسب وأشكاؿ ربصيل ىاتو الضرائب مهما كانت طبيعتها 

 .1باؼبوازاة مع زبصيص حيز مهم لتدخل السلطة التنفيذية من خبلؿ اإلعداد والتنظيم

                                                           
 .2011اعبزائر العاصمة، ،الدويل ؼبكافحة الفساد ؤوف اعبزائية وإجراءات العفو، وزارة العدؿ، منشور اليـوشـبتار األخضري، مدير ال 1
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طة اعببائية للجماعات احمللية تتمثل يف قدرهتا على انتخاب نسبة الضريبة احمللية يف إطار القانوف واحملدد السل    
 ا كينونة نسبية مل تصل إىل درجة الكياف الكلي.دبا يعٍت قدرة جبائية ؿبلية ؽب، يمبدقة من طرؼ التنظ

دبعٌت تتطلب قدرا من ضماف ، ستقبلليةهنائية وبإب ربدد بصفة ذلك أف اؼبوارد اعببائية باستثناء القروض يف الغال
 ؼبالية التابعة لئلدارة اؼبركزية.ستقبللية احمللية عن اؼبؤسسات ااإل

 تشمل الضرائب اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة دبا يبثل  اعبزائرية ية احملليةاعببا    

 
الدخل احمللي من خبلؿ الرسـو أو  

الرسم ، الرسم العقاري على اؼبلكياف اؼببنية، رسم النشاط اؼبهٍت، لئلقامةالضرائب التقليدية اؼبتمثلة يف الرسم 
 من عائدات اعببائية اؼبباشرة. %90دبا يعادؿ ، العقاري على اؼبلكيات غَت اؼببنية(

ى الضريبة عتماد اؼبتزايد علاإل والذي تركز كبو 1992و 1991سنة  إال أنو بعد اإلصبلح الضرييب اعبذري    
 .وغموضها نتيجة ازباذىا عدة مظاىر عباء الضريبة غَت اؼبباشرة لكثرهتا وعدـ فعاليتهاأاؼبباشرة بالتقليل من 

ة مقارنة بالرسـو األربعة السابق ذكرىا يو تعترب ثان ،ؼبستوى احمللي خاصةاى ىذه الزيادة يف الضرائب اؼبباشرة عل    
خببلؼ بقية ، الضرائب اؼبباشرة يف باب الضرائب احملصلة لفائدة اعبماعات احملليةالنص عليها يف قانوف واليت مت 

 ستقرار بإلغائها أكثر من مرة كنظاـ الدفع اعبزايف.هنا لطاؼبا تعرضت لتذبذب وعدـ اإلالرسـو اؼبستخدمة فإ
آخر متغَت حبسب الظروؼ فبا هبعلنا نقوؿ أف اؼبشرع اعبزائري يعوؿ يف اعببائة احمللية على وعاء ضرييب ثابت و 

 سياسية.، جغرافية، ثقافية، والتقلبات واليت ؽبا عبلقة بعدة عوامل مؤثرة تارىبية
 إلدارة احملليةاػبريطة اإلدارية وإعادة تنظيم ا أبت بعد االستقبلؿ على توسيعنرى أف اغبكومة اؼبركزية د تارىبيا     

اؼبؤرخ يف  00/48دبوجب القانوف رقم  1984 قبم عن ذلك أىم إصبلح إداري قامت بو الدولة سنة
 1541بلدية إىل  704ن وم 48والية إىل  31د الواليات من والذي أسفر عن زيادة يف عد 40/02/1984

وإمبا ىو إصبلح غلب عليو ، ريةيو مقاييس علم التخطيط واإلحصاء فيما يتعلق بالكتلة البشمل ربًـت فتوزيع 
 عتبارات السياسية.اإل

بصفة كلية على  جعلها تعتمد ،قل إنعداـ يف اؼبواردظم البلديات اؼبستحدثة وقعت يف أزمة إرادات إف مل نفمع    
بلدية عاجزة نتيجة تقسيم  934كاف ىناؾ ما يقرب   1994قوؿ اإلحصاءات أنو يف سنة فت، إعانات الدولة

 أقل ما يقاؿ عنو أنو جيو سياسي أكثر من إداري.
ألقاليم ا على إعتبار أف اؼبؤثرة أيضا اعبغرافيا دبفهـو فٍت دقيق بعيدا عن تأثَت القرار السياسيومن العوامل     

 موارد ال بأس هبا.قتصادية استطاعت أف تؤمن ؼباليتها أو ذات الطابع السياحي وكذلك اإل السياحية
لثقايف كبعد اسًتاتيجي لو تأثَتاتو اؿ العامل اوال يبكن اغف، ا أو اؼبنشأة حديثاخببلؼ البلديات اؼبعزولة تارىبي

 اؼبتبانية على كل منطقة والدولة ككل.

                                                                                                                                                                                     
1
  CF. notamment _ J.-L. Guièze, Le partage des compétences entre la loi et le réglement en matière 

financière, LDGD, 1974. P 43.      
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كما  سيما اعببائيةصبيع ىذه العوامل إضافة إىل الًتاكم اغبضاري لو ثقلو البارز على مبو أو ركود اؼبوارد احمللية ال    
نفاؽ تبلورت نتيجة التحوؿ يف ل اؼبفهـو القانوين األصيل والذي فحواه أف الزيادة يف اإلال يبكن أف نغف

 ختصاص اؼبرتبط دبفهـو البلمركزية.اإل
واليت تتغَت حسب اؼبتطلبات والظروؼ ونتيجة لعدـ  ،تقـو اعبباية احمللية يف العامل اؼبعاصر على مبدأ النسب    

متباين بُت الزيادة يف منحٌت  قبد نسب الضرائب احمللية ،بدأ السنويةثبات قانوف اؼبالية اؼبتغَت والذي ىبضع ؼب
 %0.75وصلت نسبة الرسم على النشاط اؼبهٍت يف إحدى السنوات اؼبالية بالنسبة غبصة الوالية  والنقصاف فمثبل

 .-دببدأ نسبية النسب وثبات الوعاء -وىذا يف إطار ما يعرؼ، %1.86النسبة للبلدية بو 
دبا ينبغي معو مراجعة دائمة للمنظومة  ،اؼبستقبل إال أف اػبطر الدائم يتمثل يف التهاب الضريبة احمللية يف    

 اعببائية وتكوين مستمر لئلطارات احمللية من أجل التحكم يف إصدار القرار اؼبايل واعببائي من خبلؿ إصبلح
وىذا يتطلب فهم عميق ؼبيكانيزمات  ،جذري للمالية احمللية هبعلها متأقلمة ومندؾبة مع النظاـ اإلداري اؼبعقد

 .1اؼبالية وقدرهتا على ذباوز التقلبات اؼبرتبطة باحمليط الداخلي احمللي واػبارجيالسياسة 
سياسة مالية مرنة ، ىتماـ والعناية اؼبطلقة دببدأين رئيسيُتقدرة التكليفية احمللية تقتضي اإلما يبكن إصبالو أف ال

 ومتطورة وضريبة عادلة قادرة على خلق التوازف يف ميزاف اإلنفاؽ احمللي.
 La fiscalité au coeur duالجباية في محور السياسة المالية: المطلب األول

politique financière 
اليـو واليت فالفكرة السائدة ، 2قتصاديات القطاع العاـامة يف معناىا اغبديث ىي دراسة إلالسياسة اؼبالية الع     

ؿ ىي أف د مارشايألفر ، يوارت ميلجوف ست، تصاء أمثاؿ دافيد ريكاردوقسيطرت على عقوؿ علماء اؼباؿ واإل
وال ىبلوا ىذا ، قتصاديةرادات العامة لتفعيل التنمية اإلن مستويات اإلنفاؽ العاـ واإلاغبكومة تستطيع أف تكيف م

بإحداث  لق دبسألة استخداـ الضرائب واإلنفاؽ العاـ ألغراض الرقابةتتع ،اع من اختبلؼ يف وجهات النظراإلصب
 .3ة والدخلو ر تغيَت شامل يف توزيع الث

 الفرع االول:الجباية المحلية أولوية إقتصادية
 ؾبموعها دراسة ؼبالية السلطات العامة وأهنا يف ،مكانا وسطا بُت علمي اإلقتصاد والسياسة امةاؼبالية العربتل     

سلطات احمللية قبد ال، اإلدارية من دولة إىل أخرىواضح يف ىاتو البنية اختبلؼ سواءا كانت مركزية أو ؿبلية مع 
                                                           

ح خبلق ما يسمى ىذا التحدي مت استيعابو يف اؼبنظومة اؼبالية الفرنسية من خبلؿ خلق أطر جديدة ذباوز كل العراقيل يف ؾباؿ النمو اؼبايل احمللي، ما ظب 1
(EPCI) Etablissement, public de coopération intercommunal اؼبؤسسات العمومية من أجل الشراكة احمللية اػبارجية بإقرار 

   .2000جباية فعالة تشمل صبيع اؼبوارد بوتَتة متناقصة إىل غاية سنة 
اداهتا، وقد ولقد تطور ىذا التعريف بتطور العلم ذاتو، فقد كانت اؼبالية العامة تعرؼ قديبا بأهنا العلم الذي يتناوؿ بالبحث مصروفات الدولة وإير  2

 ,Keynes General theory of Employmentية كينر العامة للعمالة والفائدة والنقودتأثرت كثَتا بالفكر االقتصاد اغبديث الذي نبع من نظر 
interest- and money 

 3   .41، ص1998سيد عبد اغبفيظ، التشريع الضرييب اؼبصري، دار النهضة العربية،  د. 
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ا أنبية صباعية كربى ال بصدد الرقابة على تنفيذ السياسة فحسب بل فيما يتعلق برسم ىذه يف بريطانيا مثبل ؽب
 1السياسة وتشكيلها.

اؼبركزية يف الدولة ىي غبكومة تبقى ا، ت واسعة يف كثَت من الدوؿلجماعات احمللية سلطاىذا وبالرغم من أف ل    
صاحبة النفوذ األكرب واؼبسيطر على السياسة العامة واؼبالية معا وىذا أمر طبيعي باعتبارىا ىي اؼبكلفة باغبفاظ 

 على حياة األمة وبقائها.
 ةطييظل البحث عن أمثل الطرؽ للتنسيق بُت اؼبالية اؼبركزية واؼبالية احمللية من أىم اؼبشاكل اليت تواجو الديبقراو 

 اغبديثة.
وذلك من خبلؿ اتصاؽبا بعلـو  ،نظر يف اإلنفاؽ والبحث عن اإليرادلالية العامة فلسفة عميقة تتجاوز اوللم    

ذلك أف الكثَت من ، قتصاد واألخبلؽ وعلم النفسكعلم السياسة واإل،  أخرى ؽبا تأثَتىا البارز على اجملتمعات
تتعلق بالسلوؾ اإلنساين الذي يقع يف ، جتماعيةاإلقتصادية واإلاسة اؼبشكبلت اؼبالية العامة كفرع من فروع الدر 

فالضرائب مثبل دبا ؽبا من تأثَت على ؾبموعة اغبوافز الشك أهنا تلتـز بدراسة وافية للدوافع  ،دائرة حبث علم النفس
 .2اإلنسانية

دخل عامل اإلقتصاد اغبديث وباعتبارىا مل تذلك أف األوىل ، وزبتلف اؼبالية العامة للدوؿ النامية عن اؼبتقدمة    
فإف منظومتها اؼبالية ال تزاؿ تعتمد ، ة والتصنيع باستغبلؿ اؼبواد األوليةو ر من خبلؿ اإلستثمار اؼبباشر وخلق الث

 تشكل  أف بشكل كبَت على اعبباية فقد وصلت اعبباية البًتولية يف اعبزائر إىل

 
 %98من ميزانية الدولة دبا يعادؿ  

يف مقابل الدوؿ اؼبتقدمة اليت تشهد تنوعا يف اؼبداخيل اعتمادا على قوة ، سجل عجزا مزمنا يف اؼبيزاف التجاري ما
الصناعة والقدرة على التصدير دبا وبقق مداخيل ىائلة من العملة الصعبة ما هبعلها ال تعتمد كثَتا على اعبباية يف 

 اقتصاديات كل الدوؿ. وإف كاف ؽبا تأثَت متفاوت على، موازنتها العامة
ية واليت مل تستطيع عتمادىا اؼبطلق على مداخيل اعبباية انعكس على اؼبالية احمللبا السياسة اؼبالية اعبزائرية    

ية بامتياز ئوىذا ما هبعلنا نبحث يف ىاتو السياسة اعببا ،ة عائدات اعبباية بتنويع مصادر دخلهااػبروج من قبض
فرقة واألنواع باعتبار وربليلية باؼبقارنة مع النظم األجنبية دوف التطرؽ إىل اؼبفاىيم ومعايَت التمن وجهة نظر تارىبية 

 ث يف اعبزء الثاين من ىذا اؼببحث.ذلك ؿبل حب
نتقادات اليت وجهت إىل السياسة اؼبالية احمللية أهنا ربولت بشكل تدرهبي إىل انعكاس مباشر من أىم اإل    

ذلك أف الضريبة احمللية اؼبباشرة أصبحت ، ارىا مل ذبد جذور جديدة سبتص منها حاجتها اؼباليةلسياسة الدولة باعتب
قتصادية كز مل تستطيع خلق منظومة مالية متأقلة مع اغبياة اإلباعتبار أف حكومة اؼبر ، احملور الرئيسي للمالية

 اعبديدة.

                                                           
 .12-11، ص1972عبد اؼبنعم فوزي، اؼبالية العامة والسياسة اؼبالية، دار النهضة العربية،  د. 1
 .16-15رجع سابق، صاؼب 2



 العام للتمويل المحلياإلطار                                                                        الفصل األول

29 
 

ىاتو األفكار سيطرت بشكل ، ترسيخ معناىالجباية كمورد مايل أصيل جذور فكرية كاف ؽبا السبب يف لو     
باعتبارىم من تبٍت ودافع عن ، الطبيعيوف *قتصادية دبا يعرؼ بالفكر الفيزيوقراطيواسع يف فًتة ما على اؼبفاىيم اإل

ة أصلو األرض ما هبعل حسب منطقتهم أف الضريبة ينبغي أف تكوف ذات مفهـو خاص و ر مصدر الثمبدأ أف 
لكية العقارية باعتبارىا اؼبسؤولة عن اؼبسانبة يف خلق الثروة كوسيط بُت عملييت اإلنفاؽ وعائها الدائم ىو اؼب

 واإليراد.
 الفرنسيشريع اعببائي تؽبا جذور متأصلة ومنبثقة من تطور الجزائرية  ة سياسية جبائيةمع العلم أف أي مقارب    

فبل يبكن  الفرنسي كمصدر أصلي يف ؾباؿ اعببايةنتيجة ألسباب تارىبية معروفة، وأخرى حبكم إعتماد التشريع 
لكثَت من والذي ساىم يف ذباوز ا تربير أي فكرة اقتصادية جبائية دوف ربطها هبذا التطور الثوري والتحريري

 الذين وريُتيار النظاـ اعببائي مت من طرؼ الثذلك أف اخت، بلغهاالطفرة الصناعية اليت  األفكار التقليدية نتيجة
زيادة على ، صب على العقار مع التقليل من حدة الرسـو على الدخل والقيمة العقاريةالضريبة كأولوية تنرسخوا 

بغية ذبنب أي ظلم يف ربديد اغبصة  Impots indiciairesعلى اؼبظاىر اػبارجية مبنية ذلك مت اقًتاح ضريبة 
إىل التعسف السيما ؿباربة ما يسمى مع التفكَت باغبد من الطرؽ اؼبؤدية ، الضريبية بأي شكل من األشكاؿ

 1بالغش الضرييب.
اس جبائي سهر تارىبيا اإلعتماد الكلي على أأظ، اجة إىل تنمية مالية مستمرةالتوجو كبو اإلقتصاد اؼبعاصر واغب    

على ، ىذا اػبندؽ اؼبظلم ال مفر من إعادة النظر فيو من خبلؿ تغيَت مكانيزماتو، قتصاديال عبلقة لو بالنشاط اإل
مع منحها حق ، خرلية فرصة زيادة الضرائب من وقت آلاألقل ما يتعلق باإلدارة اؼبركزية مع ترؾ للجماعات احمل

الذي وىذا السبب ، باعتبارىا ظبات الرجوع من جديد إىل نظاـ مستمر وقوي، انتخاب بعض الرسـو اؼبساعدة
العقاري ، العقاري على اؼبلكية اؼببنية، النشاط اؼبهٍت، قامةهم أف الرسـو التارىبية األربعة )الرسم على اإلهبعلنا نف

 على اؼبلكية غَت اؼببنية( كرسـو ثورية.
 (Impots révolutionnaires)    :أصل الرسوم الثورية: الفرع الثاني

أين مت التفرقة بُت نوعُت من اؼبسانبات  1791وبداية  1790اؼبباشرة احمللية تعود أصوؽبا إىل هناية  اعبباية    
 اؼبسانبة اؼبتعلقة باؼبنقوؿ واؼبسانبة العقارية. ،تقـو على أساسها الضريبة داخل الدولة

ارجية مت النص عليها ضريبة حقيقية مبنية على اؼبظاىر اػب La contribution fonciéreاؼبسانبة العقارية 
 1790.2ديسمرب  1نوفمرب و 23دبوجب قوانُت 

                                                           
سبشيا مع الفيزيوقراطيوف أو الطبيعيوف نادو خبلؿ القرنُت السابع عشر والثامن عشر يف فرنسا بفرض ضريبة واحدة على اؼبلكية العقارية الزراعية  *

الزيادة يف  نظريتهم القائلة بأف األرض ىي مصدر الثروات، وردد ىذه الفكرة ىنري جورج يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، عندما رأى وجوب امتصاص
 ريع األراضي نتيجة ازدياد عدد السكاف وانتشار العمراف بواسطة الضريبة.

1 Voir : J.-S. Klein, L’éxplosion des impots locaux, la documentation francaise, 1986 .P 55. 
2 M. Bouvier, Op.Cit, P 47-46. 
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يفًتض هبا جلب أكرب  ىاتو اؼبسانبة، مت إنشاؤىا من أجل إصبلح الوعاء اؼبتكوف من اؼبلكيات العقاريةإذ      
قبل تبٍت نظاـ الدفاتر  ،واليت كانت متواجدة سابقا على شكل ضرائب شخصية، ن اؼبوارد اعببائية للدولةقدر م

يف ىذا  سجل ضرييب مت إحصاؤه يف ىذا مليوف 240ووبصي األرشيف اعببائي الفرنسي ما يقارب  العقارية
 اػبصوص.

وىي ضريبة تشمل الرسم  1791فيفري  1جانفي و 13مسانبة متعلقة باؼبنقوؿ تأسست دبوجب القوانُت     
مليوف سجل مت  60اؼبفًتض أف يتم دفعو من طرؼ اؼبشاركُت دبا يعادؿ على الدخل من خبلؿ اإلهبار والذي من 

 إحصاؤه من طرؼ األرشيف اعببائي الفرنسي.
يف اغبقيقية مرت بداية ىاتو اؼبسانبات بتعقيدات كثَتة وإف كانت تشمل على العمـو طبسة رسـو أساسية     

وتشمل ، ارية للمحبلت اؼبعدة لئلقامة الشخصيةاحملدد ألساس القيمة اإلهب 1832أفريل  2استنادا إىل قانوف 
يمة على أرقاـ بيانية متعلقة باإلهبار أو القكأساس يقـو   Taxe sur les revenusرسم على الدخل : مايلي

 Taxeرسم اإلقامة ، مصدر خارجي للدخل ربت تأثَت معامل اإلهبار لتحديد الدخل اؼبستحقاإلهبارية ك
d’habitation  واؼبفروض على نفس الدخل ولكن بدوف حساب األساس اؼبطروح من اغبساب فيما ىبص

 Taxeرسم منزيل ، دبا يعادؿ ثبلثة أياـ عمل ؿبددة من طرؼ الناخبُت Taxe civiqueرسم مدين ، الضريبة
domestique  رسم على األحصنة والبغاؿTaxe sur les chevaux et mulets  ثبلث سجبلت(

 .1سجل لؤلحصنة والبغاؿ اؼبروضة( 12بغاؿ غَت اؼبروضة ولؤلحصنة وال
ت عن نانبة اؼبتعلقة باؼبنقوؿ مثبل قد أبفنجد اؼبسا، ىاتو الضرائب مل يتم إدخاؽبا على العمـو بشكل صحيح     

 Les physiocrates et lesيف كتابو  J.Blancوىذا ما جعل األستاذ  تركيبة غَت قابلة للتطبيق نظرا لتعقيدىا
impots de la révolution  يدعو إىل عدـ األخذ دببادئ اؼبدرسة الفيزيوقراطية من خبلؿ خلق ضريبة تفرض

ىاتو ، Contribution des patentesعلى النشاطات التجارية والصناعية ربت عنواف مسانبة اؼبهنيُت 
ر أو القيمة اإلهبارية للمحبلت عتماد على اإلهباباإل 1791مارس  17و 2جب القوانُت اؼبسانبة مت تأطَتىا دبو 

 اؼبستعملة واليت مل تكن دائما مطبقة.
رسم ، ت بالكمالية واؼبتمثلة يف )الرسم اؼبنزيلار اغبد من العمل بالرسـو اليت وصفمت ازباذ قر  1795إىل غاية      

ؼبنقوالت واليت مت حتفاظ باؼبسانبات اؼبتعلقة بامع اإل ...(رسم السيارات اؼبخالفة، م اؼبداخنرس، األحصنة
أما بالنسبة لضريبة اؼبهنة فقد مت إلغاؤىا دبوجب معاىدة مث أعيد من جديد ، 1798إنعاشها وتسهيلها أكثر سنة 

 .1795جويلية  22صياغتها دبوجب قانوف 

                                                           
1 M. Bouvier, Op.Cit, P 47. 



 العام للتمويل المحلياإلطار                                                                        الفصل األول

31 
 

فبا جعل مردود ، 1على العمـو ىاتو األحكاـ اؼبتخذة مل تعطي اغبكومة الوسائل اليت كانت حباجة إليها    
 1799نوفمرب  24 ار إىل غايةتوى الكارثي لذا كاف ينبغي اإلنتظاؼبنتخب احمللي يف ىذا اػبصوص يصل إىل اؼبس

باإلضافة إىل إعادة تنظيم اؼبسانبة غَت اؼبباشرة وإدخاؽبا يف اعبباية  ؼبنظومة اؼبسانبة اؼبباشرةمن أجل التأطَت 
وريُت ولكن مع تسهيلها وزبفيف التقليدية اؼبتخذة من طرؼ الثاية اؼبباشرة باعتبارىا األساس الذي يبثل روح اعبب

 أعبائها.
ربت عنواف عائدات الرأظباؿ  1917-1914أما فيما ىبص الضريبة على الدخل فتم اإلنتظار إىل غاية      

باعتباره كاف يعتمد بشكل كبَت على العائدات العقارية  1872جواف  28واليت كاف أساسها قانوف  اؼبنقوؿ
عائدات الدخل باعتبارىا مسانبة منقولة ربولت تدرهبيا إىل رسم على نفقات اإلسكاف ألسباب تقنية كذلك و 

كإديولوجية ضرورية لًتسيخ مفهـو البلمركزية   -وذلك، متعلقة بإشكالية الفهم الدقيق للكليات الضريبية اؼبكلفة
ىذه الطريقة يف ، __Idéologique relevant de la volonté de décentraliser la fiscalitéاعببائية 

 اإلصبلح أصبحت مفضلة على فكرة الضريبية اؼبوحدة.
على العمـو كانت ذبربة رائدة يف ؾباؿ ربديد الوعاء الضرييب ؼبدة طويلة مع ارتباطها يف بعض اؼبرات بإنعداـ      

اؼبنقولة والذي كاف غَت متوازف ما بُت العدالة بُت احملافظات والبلديات فيما ىبص الرسم السكاين للمسانبة 
رة وىذا ما أدى إىل التوجو كبو إصبلح اة عنصر الكفاية يف اؼبوارد اؼبتوف( بدوف مراع%35.30إىل  0.75%)

ة ة إىل ضريبة تشمل اؼبلكيات اؼببنية واؼبلكيات غَت اؼببنية وىاتوالذي قسم الضريبة العقاري 1890جبائي بتاريخ 
 .1914مارس  29يدة تبناىا مرة أخرى قانوف اؼبيكانيزمات اعبد

انطبلقا من ىاتو العيوب الكثَتة فإف جباية الدولة واعبباية اػباصة باعبماعات احمللية مل تبتعث إىل غاية     
وؿ كبَت كبو العصرنة والبحث عن الكفاية يف اؼبوارد بربطها مع ميبلدي أين شهدت رب 19منتصف القرف 

يم يظهر التوجو كبو تأكيد تنمية اقتصادية ال تعتمد على العقار ذلك أف عدـ تأقلم أي تنظ، لعموميةالنفقات ا
وذلك بًتؾ ، فحسب وإمبا على الصناعة دبا هبعل نفقات القطاع العاـ متنوعة وواسعة إضافة إىل موارده اعببائية

ؼبوارد اعببائية احمللية كمؤشر قوي على األسس واؼبعايَت التقليدية اليت عفا عنها الزمن واليت مل تساىم يف تنويع ا
قتصادية  الزمن والتكيف مع اؼبتغَتات اإلوؽبذا ظهرت اغباجة إىل اإلصبلح اؼبستمر عرب، تواصل لؤلزمات

 .2واعبغرافية واؼبتطلبات اؼبالية اؼبتزايدة
 
 

                                                           
كن موفقا خبلقو عدة يإلغاء الضرائب غَت اؼبباشرة مل  ؽباأسباب رئيسية تشرح ىذا اػبلل، أو يقدـ لنا ثبلث  G.Addantوىذا ما جعل األستاذ  1

الصناعية والتجارية مشاكل، ثانيا القوة الضريبية اؼبعتمدة على اؼبسانبة العقارية ربولت بسرعة إىل ثقل على اؼبسانبة وىذا ما يتطلب مشاركة أكثر للثورة 
 قولة، ولكن الفيزيوقراطيوف عارضوا بشدة ىذا التوجو، أخَتا ال مركزية اإلدارة اعببائية مل تساىم يف العملية بشكل فعاؿ.اؼبن

2 M. Bouvier. Op.Cit, P 48 



 العام للتمويل المحلياإلطار                                                                        الفصل األول

32 
 

 نظام جبائي غير متكيف مع المجتمع الصناعي: الفرع الثالث
أصبحت الرسـو التقليدية األربعة عبء على الدولة  ، ميبلدي 20دي وبداية القرف ميبل 19مع هناية القرف     

لنفقاهتا كلية من  األزمات ل لئلقتصاد واستغراؽمع عدـ قدرهتا على اإلستغبلؿ األمثفالدولة ، كوهنا مل تعد مرحبة
اعتربت كذلك غَت عادلة كوهنا ، باإلضافة إىل كوهنا غَت مرحبة، خلفتوالًتميم على أعقاب ماخبلؿ إعادة البناء و 

-ة الضريبتاف )النوعيةىات1وبعد عدة نقاشات نظرية وسياسية، مل تراع اعتبارات الدخل من حيث حجمو وتنوعو
تمد عليو مع منحها حق انتخاب بعض الرسـو اإلضافية مت ربويلها إىل اعبماعات احمللية كأساس يع، التكميلية(

Centimes additionels  مت ربويل الضريبة العقارية من الدولة مباشرة إىل اعبماعات احمللية  1948ويف سنة
 .« Le principal fictif »لتحقيق ما أطلق عليو "دببدأ الكثرة" 

ثار الدولة ستئبُت الدولة وىياكلها من خبلؿ إمث حدث تطور من نوع آخر من خبلؿ اقتساـ عائدات اعبباية     
الرسـو التقليدية للجباية احمللية بطابعها غَت اؼبربح واليت وجدت يف األخَت أسلوبا بالضرائب اؼبرحبة وترؾ صبيع 

 ؿبددا أو مصطنعا.
أسلوب  ؼباف كبوهج ربت تأثَت األغلبية يف الرب  عائدات اعبباية ظلت بشكل منظم تنتاجة الدولة إىلونظرا غب    

وإذا ، التجارية(، الصناعية، اإلهبارية، نبة )اؼبلكيةالتعديل اؼبتغَت حبسب الظروؼ اػباصة لكل فئة من فئات اؼبسا
ديد جب مل يأت، 2التكليفية ظل على حالو فإف التوزيع يف القدرة 1914-1917ة عدنا إىل قوانُت اعبباية لسن
ما  وىذا، اغباصل يف اجملتمع السيما القدرة أو القوة التسانبية لؤلفراد واؼبؤسسات اؼبعنيةخاصة أنو مل يراع التطور 

مواقف صارمة يف مواجهة ىذا النظاـ الذي مل يكن نبو سوى التحصيل اؼبتواصل  جعل الناخبُت احملليُت يتخذوف
مضبوطة سواءا فيما تعلق بالوعاء أو النسب دبا شكل حقيقة تارىبية اتسمت بعدـ الفعالية  بدوف مقاييس

 .واالعدالة استمرت نصف قرف من الزمن
وري اؼبستخلص من ىذا التطور الكبَت يف اعبباية احمللية ىو البحث عن نظاـ مستقر العنصر األساسي واحمل    

يتجاوز كل اإلضطرابات اؼبًتاكمة عرب الزمن من خبلؿ إدارة قوية ىدفها إصبلح جذري وعميق والذي بدأ يتأكد 
 ويظهر يف هناية اػبمسينيات من القرف العشرين بتجسيده يف الواقع.

 خطوات إصالح الجباية المحليةأولى : الرابعالفرع 
واليت وضعت اؼبالية احمللية يف  1929قتصادية العاؼبية لسنة يف ىذه اؼبرة تزامن مع األزمة اإلاقًتاح اإلصبلح     

 ا إلهباد حلوؿ ؽبذا اؼبأزؽ اعبديد.جعل اللجاف اؼبختصة ذبتمع اضطراي فبا، صعوبات ومشاكل خطَتة

                                                           
رف العشرين، ىذا هبدؼ تكييفو مع السياؽ اإلقتصادي وذلك مع هناية الق ،إلعادة إصبلح النظاـ اعببائي J.Caillauxالتقرير الصادر عن السيد  1

 Impotمت إعتماد ضريبة نوعية  1917جويلية  31والذي أعاد إقرار الضريبة التكميلية، وبتاريخ  1914جويلية  15اإلصبلح تبلور بقانوف 
cédulaire .عامة على الدخل مع إلغاء ضريبة اؼبهنة والضريبة على اؼبنقوالت باعتبارىا ضريبة خاصة بالدولة 

2 CF.G.Ardan, Histoire de l’impot, tome 2, Fayard, 1972 .P 220  
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مساراة وعلى أثر ذلك ارتسمت اؼبعامل الكربى للمبادئ تسم بعدـ الفعالية واالمن أجل اخًتاؽ الوضع السابق اؼبو 
 .11959جانفي 7اؼبعدلة للنظاـ اعببائي من خبلؿ أوىل النصوص الصادرة دبوجب األمر اؼبؤرخ يف 

يفا وبيانا تعر ة كبَتة كبو اإلصبلح احمللي للجباية ومتابعة تطبيقها ميدانيا من خبلؿ وضعو ىذا األمر خطو  يعترب    
 تبعتو عدة نصوص توضيحية وتطبيقية.موضحا ؽبيكل اعبباية أ

إما ذبديد النظاـ على أساس الرسـو التقليدية كما يبكن إلغاؤىا هنائيا ، عدة فرضيات ارتسمت يف ىذا السياؽ    
 لى القيمة اؼبضافةعتماد على رسـو جديدة ذات مردود أكرب كالرسم عدبسانبة اعبماعات احمللية أو اإل وتعويضها
(TVA)، ستقبللية احمللية.باب ذات الصلة الوثيقة دبسألة اإلقًتاح الثاين مت رفضو لعدة أساإل 

 عتبار صبيعـ القدًن مع ربديثو آخذا بعُت اإلالذي مت التوافق عليو ذبسد يف يف اغبفاظ على النظا لكن    
 من الزمن. قروف 4اإلقًتاحات اؼبعتربة طيلة 

انيزمات التوزيع ديث األساس الضرييب مع إلغاء ميكورب Actualiserكما دعا من جهة أخرى إىل ربيُت    
ديث األساس الضرييب يفًتض تسهيلو من خبلؿ اعتماد قاعدة إال أف رب، صاب احملدديضها دببدأ النالتقليدية وتعو 

الثبلثة اعبديدة )الرسم العقاري بنوعيو ورسم اػباصة بالرسـو هبارية للقيمة اإل Rose uniqueأو أساس موحد 
لصايف ا بدؿ اؼبسانبات القديبة، أما الرسم على النشاط اؼبهٍت فإنو يعوض بضريبة اؼبهنة بأخذ ناذبها ،2اإلقامة(

 السنوي من األمبلؾ اؼبستغلة.
قتصادية للتطورات اإلراجعة عامة هبدؼ مسايرة القيم اإلهبارية مت إقرارىا عن طريق م ىاتو التحديثات    

 لضرائب اؼبباشرة احمللية إىل ضريبة نصابقدـ نظريتو اؼبتعلقة بتحويل ا 1959جانفي  7اغباصلةكما أف أمر 
نتخاب اؼبباشر لنسب ميكانيـز مبدأ الكفاية مع إعطاء حق اعبماعات احمللية يف اإل ؿبددة من خبلؿ إلغاء

 من اغبيطة واغبذر حبكم أف ىاتو اغبرية وجدت نفسها ؿباصرة صبلح ازبذ من ناحية أخرى كثَتىذااإل، الضريبة
مع إمكانية تثبيت نسبة  ،بإطار نسيب دقيق يتجلى يف كوف أي نسبة موحدة يتم تثبيتها حسب نوع كل ضريبة

 كنسبة مرجعية.  %20عامة تشمل عدة ضرائب ربت ضماف عدـ ذباوز ما يعادؿ 
ذلك أف  ،هتدؼ إىل وضع اإلصبلح اؼبتخذ كبو التطور التدرهبي وثيقة توجيو 1959جانفي  7يعترب أمر     

 10عقيدات اؼبالية اؼبعاصرة لذا كاف ينبغي انتظار تالوصوؿ إىل تغيَت جذري ليس باألمر اؽبُت وال السهل نتيجة لل
 .31/12/1973متقدـ من خبلؿ قانوف  سنوات اضافية للوصوؿ إىل مستوى

                                                           
 Bonnetبوين  Projet auriol (1936)اقًتح إلغاء الرسـو اؼبساعدة، مث مشروع أوريوؿ  Projet peitri (1931)فظهر مشروع بياتخ  1

 دبا شكل مرحلة غنية باإلقًتاحات واغبلوؿ اقًتنت بفًتة ما بعد اغبرب العاؼبية الثانية.    Marchandea، مارشندو Blum (193)، بلـو (1937)
2 M. Bouvier, Op.Cit, P 49_ 50. 
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ييس فيما يتعلق بالنظاـ العاـ مع بعض اػبصوصيات واألحكاـ مقاتضمن عدة  31/12/1973 قانوف    
التخصص ب اؼبقياس اػباص يف ذبلىكما تضمن مقاربة اقتصادية قريبة من الواقع وأكثر ديناميكية  نتقاليةاإل

 1خاصة رسم اإلقامة. ضرييباإلجباري لؤلساس ال
مت تعديل ىذا ، لضريبةلسابق السيما الكتلة اإلصبالية لاأما اؼبقياس اإلنتقايل فقد حافظ على ميكانيـز التقسيم     

هبارية كل ستة سنوات مع ربديث دوري والذي أقر مراجعة دورية للقيم اإل 1974جويلية  18القانوف بتاريخ 
كمل مهمة اإلصبلح من خبلؿ والذي أ 1975جويلية  29مث صدر قانوف ، ؤلساس والنسب كل سنتُتل

نتخاب اؼبباشر اصة بالقواعد اؼبتعلقة بتحديد اإلة مع تقديبو ألوؿ مرة تعاريف خاؼبرحبربديث اغبصص الضريبية 
فتم ، ر منظومة جبائية متكاملةة القواعد مل تكن كافية لتبلو كل ىات،  من طرؼ اعبماعات احمللية للنسب الضريبية

 .1980جانفي  10ار إىل غاية نتظاإل
 حاسمة مرحلة 0981جانفي  01قانون : الفرع الخامس

امة ورسم اإلقنتخاب السنوي للنسب والرسـو العقارية ظبح ىذا القانوف للمجالس البلدية وللمحافظات باإل -   
 نتخاب الكلي للضرائب دبا يشكل ارتفاع موحد للنسب احملافظ عليها كنسب قائمة.والرسم اؼبهٍت مع إمكانية اإل

ئة اعببائية عًتافات يف ؾباؿ البيكحل وسط لتجنب صبيع اإلاؿ النسب  ظبح بتأطَت اؼببادرة احمللية يف ؾب -   
مع تعزيز التنمية يف السياسة اعببائية احمللية هبعلها مالية انتاجية خبلقة للموارد ، قتصاد اؼبعاصربتكييفها مع واقع اإل

 2يف إطار تنافسي كسياسة وطنية للدولة.
بالتقليل من ىوة ، ى اعتمادىا يف كل بلدية أو ؿبافظةتوخلفوارؽ والتباين بُت النسب اؼبوكذلك من خبلؿ تأطَت ا

يف العبء  Harmoniserوىذا يتطلب مواءمة  عدـ التجانس والفارؽ الكبَت دبا هبعل إقليم متفوؽ على آخر
 .Pression Fiscale3الضرييب 

فهو ، باإلقتصاد الكلي للدولةظبح بإعادة النظر يف الرسم على النشاط اؼبهٍت باعتباره مورد لو عبلقة مباشرة  -  
اإلنتاج والقدرة على متعلق على اػبصوص باؼبؤسسات الصناعية والتجارية اؼبتفاوتة يف رأظباؿ وكذلك حجم 

ذلك فإف النسب اؼبتعلقة بالوعاء الضرييب لكل مؤسسة ينبغي أف تكوف ـبتلفة ومتفاوتة ربقيقا ؼببدأ ل، ستثماراإل
دبا ىبلق قدرة مالية اقتصادية خاصة تساىم يف ، النسيج الصناعي الوطٍت ككل العدالة وذبنب عدـ التجانس يف

قتصاد وعلى اإل وعاء ضرييب فاحش يعود سلبا علىدوف أف تكوف عرضة ؽبزات وأزمات مصدرىا ، التنمية احمللية
الوضع اؼبايل لكل ار مبدأ العدالة والذي يقتضي تثبيت النسب حبسب وانتهى األمر بإقر ، باية احملليةموارد اعب

 مؤسسة دبا ىبلق تساوي أماـ األعباء العامة.

                                                           
1 Voir ; A. Wagner, Traité de la science des Finances, tome 4, 1913. 
2 Voir : M. Bouvier, Introduction au droit fiscale et à la théorie de l’impot, 8ème éd, COLL. Systémes, 
LGDJ, 2005. 
3 M. Bouvier. Op.Cit, P 53-55-57. 
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إىل غاية  1993جانفي  1وقانوف  1992صبلح اعببائي واقًتف بعدة قوانُت كاف أبرزىا اصبلح استمر اإل    
قتصادية مع وى تعديل يف النسب حسب الظروؼ اإلومعظم ىاتو القوانُت اعببائية مل تأت جبديد س، 2000سنة 
 د كلي للرسـو األربعة الثورية.اعتما
فبل قبدىا زبتلف كثَتا عن اؼبنظومة اعببائية الفرنسية إف مل تكن نسخة ، بالرجوع إىل اؼبنظومة اعببائية اعبزائرية    
اعبباية يف اعبزائر حركية أو مبطية  ؽبذا مل تشهد، وذلك يعود كما سبق التنويو إلعتبارات تارىبية أساسية، منها

ع اجملاالت السيما من الناحية قع متغَت وثوري يدعو إىل ربقيق مستوى من التوازف والعدؿ يف صبيأساسها وا
فاؼبنظومة اؼبالية عندنا مل تعرؼ ما يسمى بالرسـو الثورية الكبلسيكية اؼبنبثقة نتيجة نضاؿ طويل ، قتصاديةاإل

 وـباض عسَت وإمبا كاف تأثر مباشر بالتشريع اعببائي الفرنسي.
ولنقص  1965و 1963صبلح سنة ىاتو اؼبالية اعببائية مرت ىي األخرى بعدة إصبلحات كاف أنبها إ    
وتعلق على اػبصوص هبيكل للضرائب والرسـو ولكنو بقي على  1971عجل بظهور إصبلح ، وغموضو توفعالي

والذي كاف  1992و 1991إال أف ظهر أىم إصبلح جبائي جذري سنة ، العمـو بعيدا عن اؽبدؼ اؼبرجو منو
خاصة بعد تأثَت مفهـو إقتصاد السوؽ كنهج بديل لئلشراكية يف اؼبفاىيم اؼبالية العامة على اؼبستوى ، البد منو

 كما سبيز دبيلو كبو رجحاف الكفة لصاحل الضرائب اؼبباشرة على حساب الضرائب غَت اؼبباشرة،  الوطٍت والعاؼبي
ضرائب اؼبباشرة اؼبعدؿ بقانوف الفظهر ألوؿ مرة ما يسمى ب، اديةقتصس مباشر إلزدياد عدد اؼبؤسسات اإلكإنعكا

 .(IRG.IBS)عتماد بشكل كلي على ضريبيت ن مت اإلأي، 1991اؼبالية لسنة 
ية السيما بعد تسجيل عجز مايل واسع خَت ديناميكية وحركأمااعبباية احمللية فقد شهدت دبوجب اإلصبلح األ    

 : فتم النص على، ستوى الوطٍتطاؿ الكثَت من البلديات على اؼب
مت إقرار نوعُت من ىذا الرسم على العقارات اؼببنية  1992فطبقا لقانوف اؼبالية لسنة  (TF)أوال الرسم العقاري 

ويشمل الرسم اػباص برفع القمامة والرسم اػباص  (TA)ثانيا رسم التطهَت ، وآخر على العقارات غَت اؼببنية
 مت إلغاؤه والًتاجع عنو فيما بعد لعدـ قباعتوالدفع اعبزايف والذي  ثالثا نظاـ، بتصريف اؼبياه غَت الصاغبة للشرب

 .1996والذي اعتمد دبوجب قانوف اؼبالية لسنة  (TAP)رابعا الرسم على النشاط اؼبهٍت 
يف جوانب أخرى ما يسمى باالمركزية اعببائية من خبلؿ استحداث مؤسسات جبائية كما أقر ىذا اإلصبلح     

 ؿبلية وجهوية يعهد إليها بتحصيل الضرائب من خبلؿ اتباع طرؽ ودية إدارية وأخرى قضائية جربية.
 المحاور الكبرى المتعلقة بالجباية المحلية المباشرة: سادسالفرع ال

األساس الضرييب ، ستقبللية اعببائيةاؼبوضحة يف الفقرات السابقة )اإل اعبباية احملليةإنطبلقا من خصائص نظاـ     
إال أهنا تبقى أساسا ، يف الغالب عبلقة بالصعوبات التقنية وإف كاف ؽبا باف عن مشاكل جوىريةنو قد أفا ،اؼبعترب(

لة أو اعتمدت لفًتة طويلة من الزمن كوسي ذلك أف اؼبوارد اعببائية، متعلقة بالدور اؼبرجو من اعبباية احمللية شغلو
 واعبباية احمللية بدورىا مل تسلم من ىذا اؼبنطق.، جتماعيةطريقة مفضلة يف السياسة اإلقتصادية واإل
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تستحق اعبباية احمللية اىتماـ خاص يف ، عتقاد اعباـز أنو بالنظر إىل صبيع األنظمة اعببائيةوىذا يتطلب اإل    
ىاتو اعبباية اؼبتمحورة  تقييم ذلك قتصادية واليت يبقى ؽبا رؤية خاصة هبا يفاإلمقياس الدوؿ اليت هتتم بالتنمية 

 .1مزايا رئيسية حوؿ عدة
تقنية يف صبيع مقاربة ك   تصل إىل درجة التحديد والتعيُتمل السابقةيق نبلحظ أف ىاتو العناصر بتمعن دق    

 جتماعي.نب اػبوض يف التأثَت السياسي واإلوىذا ما يأخذنا إىل ذب، متيازية بالنسبة ؽبااألوقات اإل
دبا ، صبلحات اعببائية دوف ربديدىا بصفة دقيقةى اإلفهذا النهج يدعو بصفة طبيعية إىل البحث عن جدو     

وذلك بإنشاء تقنية  ،قط بالنسبة للمشاريع الطموحةيتطلب إما تعديل واسع لقواعد الوعاء الضرييب أو حصره ف
 ربكم زبتلف من وعاء إىل آخر أو إنشاء رسـو من نوع جديد يتم اقتساـ مواردىا مع الدولة.

ستغناء عنو فهو حباجة من ناحية أخرى إىل عنصر تكميلي أكثر منو وال يبكن اإلمناص فإذا كاف ىذا النهج ال    
 L’égitimité de l’imposition localeاجتماعي وسياسي من أجل تعريف ما يسمى بشرعية اعبباية احمللية 

بالطبع كل ذلك هبدؼ إقرار معايَت فعالة ومرحبة وكذلك من أجل توزيع السلطة اعببائية بُت الدولة واعبماعات 
  .2ية للوصوؿ إىل ضريبة ؿبلية عادلةاحملل

 األول: تنظيم العالقة الجبائية بين الجماعات المحلية: المحور
ما هبعلنا ، مسألة رئيسية يف إطار ؾبتمع معقد يزداد تنوعا دبرور الزمن اريب أف توزيع السلطة اعببائية غدال    

لذا يبكن القوؿ أف اجملاؿ اغبقيقي ، إليها سابقااؼبشار  ستقبللية اؼباليةنبحث عن تعريف واضح ؼبا يسمى باإل
للقرار اؼبايل اؼبستقل ال يتعلق باعبماعات احمللية إذا كاف تسيَتىا اؼبستقل غَت شريك يف السلطة اعببائية واليت عليها 

ت أف زبتار بُت اؼبوافقة على قانوف يسمح للجماعات احمللية يف إطار وبدده القانوف بإنتخاب النسب أو تثبي
 Pouvoirولكن إىل اليـو مل نلمس إرادة حقيقة من طرؼ اؼبشرع دبوجبها منح سلطة معيارية ، الوعاء الضرييب

normatif ،* بينها وبُت  بلؿ مبدأ التوزيع العادؿ يف األعباءللجماعات احمللية لًتسيخ مفهـو اؼبالية احمللية من خ
 الدولة من حيث األساس واؼبوارد.

األمر الذي ، فراط يف اغبذر واغبيطة خلق نوع من عدـ الثقة بُت الدولة وىياكلها القاعديةاإل على إعتبار أف    
وإف كاف ىذا اؼبفهـو ال ، جعل السلطة اؼبركزية دائما سبسك بزماـ األمر كلو فيما يتعلق باؼبالية العامة للدولة واحمللية

 .3 اؼبنظومة اعببائية احملليةىبلو من استثناءات جوىرية وأساسية قد سبهد لتغيَت جذري يف
 

                                                           
فتاح  الديبقراطية اعبوارية ) اوؽبا( تعترب وسيلة فعالة يف مالية التنمية، )ثانيها( ذبسد طريق كبو ارساء قواعد اؼبسؤولية يف التسيَت العمومي )ثالثها( بأهنا م 1

 .أو احمللية
_Démocratie de proximité_ 

2 M. Bouvier. Op.Cit, P 70-71. 
 : ألية قانونية سبنح للسلطات احمللية بغية سبكينها من تأمُت مواردىا استنادا إىل معايَت ؿبلية حبتة.Pouvoir normatifالسلطة اؼبعيارية  *

 3 .230، ص1977شريف رمسيس تكبل، مالية الدولة والتشريع الضرييب، دار النهضة العربية، القاىرة،  د. 
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 الجباية والمركزية الدولة مركزية -0
يشكل تطور مناقض  ستقبللية اعببائية اؼبتعلقة باعبماعات احملليةر يف اؼبستقبل يهدؼ إىل إلغاء اإلأي تطو     

اجملاؿ اؼبايل ويف غَته من كة اليت ربدد مسؤولية اؼبسَتيُت يف ًت ؼبنطق البلمركزية واليت تتطلب تنوع يف الوسائل اؼبش
 اجملاالت.

عتماد أكثر رد اؼبالية للجماعات احمللية من شأنو أف هبعل اإلد من تنوع اؼبواومن ناحية أخرى أي إنقاص أواغب    
ولكن السؤاؿ اؼبطروح ، اؿ يبقى للدولة مكاف جوىريوبطبيعة اغب، ـ اإلعانات اؼبركزيةعلى اعبهات اؼباكبة دبفهو 

 ة ربديد الوسائل واؼبوارد واليت من شأهنا ربقيق رفاىية اؼبواطنُت.يتعلق بكيفي
 ستقبللية اعببائية للجماعات حمللية.العبلقة اليت تدور حوؿ مفهـو اإل يبقى ىذا ىو التربير اعبدي لفهم ىاتو   
 الجبائي للجماعات المحلية التخصص -2

وكذلك للمرونة ، شرة دبا ينبغي أف ربملو من وضوح وسهولةىبضع التخصص اعببائي لتأثَت الضريبة احمللية اؼببا    
 دبا هبعلها متماسكة أماـ ازدياد األعباء الضريبية.

فعالية على اؼبستوى البعيد وذلك ينبغي التنوية أف اإلفراط يف تنويع مصادر اؼبوارد اعببائية قد ال يكوف لو     
فبا ينبغي معو التفكَت بطريقة أخرى يبكن ، ونسبية الوعاءضوع صبيع الرسـو والضرائب ؼببدأ عدـ ثبات النسب ػب

 بها خطر العجز.ؽبا أف تضمن اؼبالية احمللية وذبن
ىذا التخصص جوىره حصر عائدات ، لذا ظهر التوجو كبو التخصص الضرييب يف العديد من دوؿ العامل    

النسيب يف إطار مقاييس منضبطة بشكل منظم  اعبباية احمللية يف نوع ؿبدد من الرسـو ذات اؼبردود العايل والثبات
ومع ذلك فإف ىاتو اغبقيقة ذات اؼبظهر اعبذاب ، النظاـ البلمركزية باية احمللية جبعلها متوازنة معمن أجل عقلنة اعب

دبا  ماليتو مرىونة بتوجو ؿبدد ومغلق هبعل، ـعمل ربت الضغط واإلرغايئي احمللي واؼبغري قد ذبعل من النظاـ اعببا
، دختيار اعببائية احمللية يف سياؽ البحث عن اؼبوار لذلك فإف اؼبساس حبرية اإل، بداعيؤثر على قدرتو يف اؼببادرة واإل

ستواجو اعبماعات احمللية  انقاص قدراهتا يف اإلجابة على اؼبسائل اغبيوية اليت ؽبا أثر بالغ يتوجو بشكل جدي كبو
 دية المركزية.من البلدية والوالية كهياكل قاع لكل
متعلق على اػبصوص دبوضوع اؼبسانبة يف إطار سلطة جبائية حقيقية لكل من الوالية  سؤاؿ اؼبطروح بقوةال    
إىل رسـو موحدة ختيار بُت زبصص ؿبدود للمسانبة يف الرسـو اؼبهنية اؼبوحدة واليت ربملنا إىل تقييم اإل، لديةوالب

 .1ؾ مع الرسـو اؼبساعدة أو مع الضرائب اعبديدةًت ىل رسم موحد مشتحوؿ الرسم اؼبهٍت إوالتخصص اؼبتعلق ب
 29اؼبؤرخ يف  13-10من قانوف الضرائب اؼبباشرة اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم  197وإذا عدنا إىل اؼبادة     

 : قبدىا تنص يف الفقرة الثانية على مايلي، 2010ديسمرب 
 رسم التطهَت"، الرسم العقاري: دوف سواىا الضرائب احملصلة لفائدة البلديات -2"

                                                           

ىذا   La Mixité fiscaleأو مبدأ تنوع وتعدد الضرائب  D’unicité de l’impotوىذا يوصلنا إىل ضرورة لئلختيار بُت مبدأ الضريبة اؼبوحدة  1 
 ختيار اؼبرتقب من طرؼ النظاـ السياسي كسياسة مالية معتمدة.النقاش التقٍت يأخذنا مباشرة إىل اإل
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دات وذلك بتخصيص عائ، التخصصواضح كبو مبدأ توجو  اعبزائريالضرييب يف التشريع  ذبسد ىاتو اؼبادة    
دبا ال هبعل ، ستحواذ على الرسم العقاري ورسم التطهَتفقد أعطي للبلدية مكنة اإل، سواىاجبائية لفئة دوف 

وبذلك قد أعطى للبلدية قوة مالية ترتكز عليها بدوف منافسة أو منازعة دبا يبكن ، الرظبُتللوالية نصيب يف ىذين 
ولعل ىذا التوجو لو ما يربره بسبب تزايد العجز اؼبايل لفئة البلديات ، استقرارىا اؼبايل على اؼبستوى البعيدأف يهدد 

 على اؼبستوى الوطٍت.
ة اؼبسائل احملدثة يف اؼبستقبل دبا يتوافر عليو من وسائل قانونية وعادية ة أي نظاـ تتجلى يف قدرتو على ؾباهبفقو     

وقد يكوف التخصص الضرييب أداة فعالة للعب ىذا الدور ، سبثل مدى كفايتو وكفاءتو داخل الدولة وؿبيطة اغبيوي
ي ا يف أمن خبلؿ خلق ضريبة موحدة وخاصة بكل صباعة ؿبلية لتجنب أي خطر أو عجز مايل يبكن أف يدانبه

وىذا ما هبعلنا نقيس ، قتصادي واؼبايل الذي أباف على أنو نادرا ما يكوف مستقرغبظة نتيجة عدـ ثبات احمليط اإل
 لجباية وىي تتآكل مقارنة باعبباية.م حصتها يف اؼبوارد غَت اؼبخصصة لاغبالة الضنية للجماعات بتقيي

 لنظاـ جبائي ؿبلي تنبثق منو سلطة جبائية حقيقيةفاؼبسانبة بضريبة موحدة وخاصة يبكن ؽبا أف تؤسس     
ع الضرييب والذي بدوره ال يبكن إال باؼبقابل ىاتو السلطة تكوف قوية عندما تستند من ناحية أخرى على مبدأ التنو 

 1أف يكوف خاص ومتخصص.
والذي  « La dime royale »بعنواف كتاب   1707ينشر سنة  « Vauban »وىذا ما جعل األستاذ     

عتماد على نظاـ جبائي يرتكز على ضريبة أصلية مع ترؾ اجملاؿ حبسب ينبغي اإل « احتوى على ىاتو العبارة
 ».2 تصب يف صورة النظاـ الشمسيباعتبارىا أحكاـ ، ـ ثانويةو اػبطورة لرس

التخصص اؼبرتبط بظروؼ ىذا النمط من النظاـ اؼبايل يوحي بوجود تطور يف اؼبفاىيم اؼبالية اليت تتجو كبو     
ـ أف ىذا التخصص سوؼ يكوف لذا يبكن اعبز ، باعتباره يتأثر بالبيئة احمللية سلبا وإهبابا، وواقع كل صباعة ؿبلية

ختبلؼ واإلقتصادية يف كل منها وإلجتماعية إلختبلؼ البيئة اعبغرافية واإل ،ـبتلف من صباعة ؿبلية إىل أخرى
 Panier »يتسم بوظائف ـبتلف وىذا ما ىبلق سلة من الضرائب  اؼبسانبة الضريبية يف نظاـ معقد

d’impots » ،صاصات األصلية ؼبنظومة التسَت احمللي.تخذات طابع خصوصي حبسب اإل 
 (Péréquation, l’intégrationالتكامل، مبدأ التضامن الجبائي )التوزيع يمظنت -3

ءمة توزيع اؼبالية على اؼبستوى احمللي وذلك بتعزيز اؼبوااؽبدؼ اؼبسطر يف صبيع األشكاؿ يتجلى من خبلؿ     
 وىذا يتطابق مع اؼبعٌت الذي قصده االمساواة ة واغبد منو ر ة توزيع الثبإعاد، داخل البيئة احمللية

 A.Guenguant:3 األستاذ 
                                                           

1 M. Bouvier. Op.Cit, P 75. 
2 « Il y proposait un Système fiscal composé d’un impot principal autour duquel  gravitaient quelques 
impots secondaires, un dispositif qui était à l’image du systéme solaire ». 
3 A.Guenguant « La coopération fiscale intercommurale », in Revue française de finances publiques: 
N°34-1991. Cité par : M. Bouvier. Op.Cit, P 76. 
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 ر تنظيمأكث القيمة ولكنو كذلكايل تأثَت رسم عاألمل يف اغبصوؿ على ربح صايف من خبلؿ الشراكة ربت     « 
 1 ». مواتية ذبعلها تعمل كمؤسسة جديدةمن خبلؿ شروط  ،قتصاديةمن أجل مبو النشاطات اإل

كعامل ،  التكامل يف اؼبوارد اعببائية سبثل يف مظهر آخر ثقل موازف يف القدرة على اؼبنافسة بُت اعبماعات احمللية
النهاية الغرض من إعادة توجيو الدوائر اؼبالية وإعادة  ىاتو اؼبصلحة اليت وبملها تظهر يف، للنظاـ احمللي يميتنظ

 بناء الشبكة اؼبالية احمللية.
تظهر بشكل ، ختصاصات اؼبخولة للجماعات احمللية يف إطار البلمركزيةينبغي اإلشارة كذلك فيما ىبص اإل    

الدولة لتحقيق اؼبساواة  فوىذا ربت ضما، إلزامي اغباجة لتأسيس أحكاـ جديدة يف باب التوزيع والتكامل اؼبايل
 .2على اؼبستوى اإلقليمي خبصائصو اؼبتباينة يف الفرص

نصت على أف تقـو اغبكومة بتقدًن قرار إىل الربؼباف يعرض  1999من قانوف اؼبالية الفرنسي لسنة  40اؼبادة     
والذي ، 2000منو سنة إلنتهاء اىذا القرار مت   Départements فيو فرضيات اإلصبلح يف موارد احملافظات 

مساواة تضامن إقليمي من خبلؿ اغبد من االأهنا خلق شتضمن بشكل تأكيدي على توسيع الوسائل اليت من 
الضريبية كما طرح طرؽ تعديل نظاـ سبوين اؼباؿ احمللي بإحبللو ؿبل النظاـ القائم على عائدات اؼبؤسسات ذات 

حملافظات وكإنعكاس عاـ غَت يع جديد يتجاوز إطار اتجمعات كتوسوىي أحكاـ خاصة بال، الطابع اػباص
 منفصل عن الرسـو ذات الطابع اؼبهٍت.

ربت ضماف مبدأ إعادة التوزيع ، Conseil des impotsويف ىذا اإلطار قاـ اجمللس الضرييب الفرنسي     
لى نسبة سكانية تعادؿ والتكامل بإقرار رسـو مساعدة لفائدة البلديات ذات الطابع غَت السياحي واليت ربتوي ع

ىذا ، *3(FSRIF)ا يسمى بالتضامن اؼبايل بُت البلديات والنواحي الفرنسية كما مت التأسيس ؼب،  ساكن 500
جويلية  1و 1996مارس  26اؼبعدؿ دبوجب القانوف  1991ماي  13تضامن مت إقراره دبوجب القانوف ال

االمساواة بُت البلديات والنواحي الباريسية من ىذا اؼببدأ من أجل التقليل من  2004ديسمرب  30و 1999
من  %50تراوحت بُت  (FSRIF)فالبلديات اؼبستفادة من نظاـ ، أجل تسيَت وتعزيز اؼبوارد اعببائية احمللية

بالنسبة للبلديات البالغ عدد  %18و، ساكن وزيادة 10000البلديات ذات النسبة السكانية اؼبًتاوحة بُت 
 اكن.س 9999و 5000سكاهنا 

                                                           
1 « L’espoir d’obtenir un gain net par la coopération sous la forme d’un taux plus élevé, mais aussi plus 
régulier, de croissance des activités économiques, en offrant des conditions de localisations plus favorables 
aux nouvelles entreprises ». 

والذي يكوف بُت البلديات والواليات فيما بينها، والتوزيع  Péréquation horizontaleىذا التوزيع يف اعبباية يأخذ شكلُت أوؽبا التوزيع األفقي  2
، تقدمها من أجل التسيَت احمللي وىو موضوع خاص Dotation، ويكوف بُت الدولة يف شكل إعانات ومنح Péréquation verticale ديالعمو 

 باعبزء الثالث من ىذا الفصل.
* Le fonds de solidarité entre communes de region France. 
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ويف ىذا اػبصوص مت تكوين عبنة إدارية يعهد إليها بتأطَت عملية التوزيع وتقييمها من خبلؿ إصدار جداوؿ     
رئيس بلدية ، رئيس اجمللس العاـ الفرنسي، تتكوف ىاتو اللجنة من رئيس اجمللس اعبهوي الفرنسي، إحصائية دورية

 .التنظيم الثبلثي احمللي الفرنسي وىذا يف إطار، ةناحيثبلثة عشرة رئيس  ،ثبلث رؤساء يبثلوف البلدية، باريس
باعتبارىا منظومة تتكوف من ثبلث ىياكل ، عن التنظيم الثنائي احمللي اعبزائري بدوره ىذا التقسيم ىبتلف     

 .Départementاحملافظة ، Les regionsالنواحي ، Communeالبلدية : قاعدية
ع اؼبفاىيم اؼبالية إال أف يتنو  والذي من شأنو التشريع اعبزائري مل يعتمد ىذا النوع من التأطَت مع العلم أف    
عكس بشكل نىاتو النظرية ت، بسبب التحوالت الطارئة يف اؼبوارد اؼبتغَتة ووض يف كثَت من األحياف يظل يشوبالغم

لي باعتباره مل يصل إىل درجة التعريف اؼبايل احمل، Le principe de péréquationمباشر على مبدأ التوزيع 
 خاصة وأنو وبتل مكاف ىاـ يف موضوع اغبرية اإلدارية للجماعات احمللية.، اعبامع

بتعزيز اؼبواءمة داخل اإلقليم ، ة يتعلق بصفة أصليةأ التوزيع يف ؾباؿ اؼبالية احملليولعل اؽبدؼ األساسي ؼببد    
بتنويع اؼبوارد  خبلؿ ربقيق القدرة على اإلنفاؽ تقريب األوضاع من، االمساواةإعادة توزيع الثروة واغبد من  احمللي

 واؼبصادر اؼبالية وصوال إىل تطابق يف مستوى آداء اؼبصاحل مقارنة باؼبسانبة يف اعبباية.
ة على لبية احتياجات اؼبواطن اؼبتزايدة خبلق نوع من الطمأنينة والراحمن ناحية أخرى يهدؼ إىل الوصوؿ إىل ت    

عرض أكثر وقوي للعمل بفرض ، وىذا يتطلب أيضا إزاحة الفوارؽ على مستوى الدخل، مستقبل معيشتو
 .1اؼبتزايد يف التجمعات العمرانية وأعماؿ العنف Les nuissances incivilitésمكافحة السلوكات غَت اؼبدنية 

يرمي إىل خلق توازف داخل اعبماعات احمللية دبا ىبلق نوع من التضامن والتعاضد دبا يدفع عنو سبل  كما    
 وىذا كلو يصب يف خانة ربقيق رفاىية اؼبواطن.، التضاد والذي من شأنو تعكَت صفو العملية اؼبالية احمللية

اىم األكرب يف ترسيخ مبدأ ربويل نو اؼبساألوىل أ، ومفهـو التوزيع يثَت تفسَت وبتمل وجهة نظر من ناحيتُت    
مل مساىم يف الوصوؿ إىل الثانية أنو عا، ستقبللية اؼباليةت احمللية واؼبؤكد دبوجب مبدأ اإللتخصصات كبو اعبماعاا

 ستقبللية اعببائية دبا يؤدي إىل بناء حقيقي.نتيجة اإلعًتاؼ باإلستقبلؿ اؼبايل احمللي دبفهـو اإل
طور القضاء على التفاوت واؽبوة الشاسعة من حيث الكفاية بُت ـبتلف وؿبتما وفق ىذا اؼبن ا أصبح أساسالذ    

ة تقريب األوضاع وتعادؽبا دبا ال رادبلديات وواليات الوطن باعتبارىا المساواة طارئة وىو مطلب شرعي فحواه إ
فالتوزيع العادؿ دبفهومة التقٍت على اػبصوص يف إطار ، ىبلق اكبياز جهوي يأخذ األمور يف غَت ؾبراىا الطبيعي

 *.Peroequatio -لق ما يسمىمؤىل ػباحملاسبة العمومية 

                                                           
1 CF. « L’age de la nouvelle gouvernance financiére et de la responsabilisation généralisée des acteurs 
publics: un autre contrat social, un autre état », in Revue Française de finances publiques n°92-2005 
,Cité par M. Bouvier, Op.Cit ,P 82. 

*Peroequation   كلمة التينية األصل مشتقة من الفعلV.Paraoequarer ومعناىا اؼبعادلة ،« égaliser ». 
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إف مبدأ اؼبسؤولية اإلدارية عامل أساسي يف التسيَت اؼبايل احمللي ومن منطلق التوزيع والذي يهدؼ إىل تنويع     
الضغط على من دوره ىبلق نوع يضعها أماـ األمر الواقع وىذا بو  من شأنو أف يعزز ىاتو اؼبسؤولية، اؼبوارد اؼبالية

ودخوؿ ؾباؿ ، اؼبسَت احمللي ليكوف مبوذج للكفاءة واؼبهنية بالتخلص من اؼبنطق القدًن القائم على وسائل تقليدية
ف يسمح أ مع األخذ بعُت االعتبار أف التوزيع من شأنو، السيما اؼبفهـو اؼبايل اعببائي، التنوع جبميع مفاىيمو

كتساب القدرة ولكن كذلك إل ، تحقيق اإلستقرار الوعائيليس فقط ب، وة وسبكُتللجماعات احمللية األكثر حظ
 قليمية.يتعلق بأصوؿ مسألة االمساواة اإل على اؼبنافسة بوسائلو اػباصة أماـ صبيع اؽبيئات اإلدارية حىت فيما

مية اللجوء إىل فك من حتفإنو ال ين، السابق اإلشارة إليو العموديأما فيما ىبص مبدأ التوزيع األفقي والتوزيع     
ن ما وىذا ىبلق نوع، عانات اػباصة يف التوزيع العموديقوع العجز وتدارؾ ذلك باؼبنح واإلالدولة يف حالة و 

قليمها فإهنا كامل إوباعتبار الدولة مسؤولة على  ، حركة النمو احمللي اإلتكاؿ اؼبايل على الدولة كمفهـو مايل يعيق
فبا هبعل مبدأ  ،ا عنصر النفقاتعتبار ىاتو اغباجة من خبلؿ ربكمها يف اؼبوارد العامة السيمتأخذ بعُت اإل

علو مبدأ نسيب هبعل من جب مفهومو ونطاقو ومشولو وإطبلقو ستقبللية اؼبالية يتعرض ؽبزة يف الصميم من حيثاإل
 اؼبطلقة.اؼبالية احمللية نسبية يف إطار مالية الدولة 

بالتأثَت  بلح مالية الدولةوىذا يدفعنا إىل ضرورة تكييف مبدأ التوزيع مع اؼبفاىيم اعبديدة لبلمركزية باؼبشاركة يف إص
 .1ؤولية النظاـ السياسي واإلداري يف رسم السياسة اؼبالية العامةيف مس

والوطٍت من أجل الوصوؿ إىل التكامل يف الزمن مُت احمللي يوىذا ما يدعو إىل ضرورة إهباد آلية ذبمع بُت التنظ    
خاصة مع تطور اؼبوارد والنفقات العمومية من أجل تقييم شامل لآلداء ؼبا ىو صحيح وما ىو حباجة إىل ، واإلقليم

 التصحيح للوصوؿ إىل ربقيق القدرة على التنمية الشاملة.
 ت المحليةيم العالقة الجبائية بين الدولة والجماعاتنظ: الثاني المحور

باعتبار أنو ليس بإمكاف اعبماعات ، بإمكاف الدولة التدخل بطريقة جد مهمة يف ؾباؿ التسيَت اؼبايل احمللي    
 باستثناء إمكانية انتخاب نسب الرسـو اؼبمنوحة ؽبا.، ريتها احملدودةة إنشاء أو تعديل الضريبية نظرا غباحمللي

ية وىذا لو عبلقة حبضور الدولة وطريقة الدولة خبصائصها اغبديثة والرحبمن لذلك فهي معنية بضريبة منحية مقدمة 
ائل مالية كافية تساىم يف تعزيز ة بإعطائها وسقوة ؿبليتمحور حوؿ خلق باعتباره ي ،ات اؼباليةإدارهتا للمؤسس

ر تكييف دوري َتي من خبلؿ خلق توازف يف ميزانيتها اؼبنبثقة عن مقاييس مضبوطة يف إطاستقبلؿ قرارىا التسيإ
من أجل مقاربة  L’analyse quantitativeلطبيعة العبلقة بُت الدولة واعبماعات احمللية بتجاوز التحليل الكمي 

 2ربمي ىاتو العبلقة. Approche qualitativeنوعية 
 

                                                           
عقد دبختلف باعتبار أف اؼبشكل ليس مايل حبت بقدر ما ىو متعلق بالقدرة على التنظيم وفرض القوانُت اؼبسانبة يف رسم النظامُت احمللي والوطٍت اؼب 1

 الفاعليُت بتفادي نظاـ غَت مراقب ومؤطر.
2 M. Bouvier. Op.Cit, P 77-84. 
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 الجبائية مقاربة شاملة المنح -0
على وجو التحديد والذي هبسد  يف ىذا اإلجراءبلحظات اؼبتخذة ميكانيزمات اؼبقاصة اعببائية توضح سباما اؼب    

ىذا التدبَت يتطلب زبفيف اعبباية احمللية اؼبصوت عليها من طرؼ ، يف نفس الوقت عبلقة سلطوية وتضامنية
مبيز يف ىذا اإلطار ، إعادة الدفع من طرؼ الدولة إىل اعبماعات احمللية اليت تكوف يف حالة عجز يف إطار الربؼباف

وىذا ، وبعد ذلك تكييف ىذا اؼببدأ كخطوة ثانية، عن طريق اإلرخاء أو التخفيض كخطوة أوليةبُت اؼبقاصة 
يوضح جليا وبطريقة موحية تظهر الدولة وىي ربدد وتتحكم يف مسألة إنقاص أو زيادة اؼبقاصة اؼبتعلقة باؼبيزانية 

ومن ناحية أخرى فإف ىاتو ، ياحمللية واليت ال زبلو من توليد نوع من اإلعًتاضات من طرؼ اؼبسَت احملل
وىذا يفسر عدـ ، التخصصات اعببائية سبثل بصفة واسعة التغيَت يف شكل التوجو اؼبركزي احملدد للسلطة اعببائية

 قتصاد يف اؼبيزانية.ة يف خلق وسيلة لتنظيم وتأطَت اإلتردد الدول
إال يف إطار التدبَت اؼبتعلق ، ستغبلؿ اؼبايلالوصوؿ إىل اإل ىذا االذباه يفسر بأنو ال يبكن للجماعات احمللية    

ويف األساس ىذا النموذج يفهمنا ، واليت مازالت حباجة إىل توسيع أكثر، Subvention Fiscaleباؼبنح اعببائية 
لعبلقة سياسي ال يكفي عبعلو حقيقة ذبسد اوإمبا ىو ذو طابع اقتصادي و  ،أف منطق اعبباية ليس إداري وحسب

 ماعات احمللية وإمبا ظاىرة تفاعلية عامة.بُت الدولة واعب
من عائدات  %27اجملباة أو احملصلة واليت سبثل  تعويض الدخل اؼبرتقب من الرسـو غَتاؼبقاصة اعببائية غرضها     

 مليار أورو 16، 2006دبا يعادؿ يف فرنسا سنة ، عقاري بنوعيو(، إقامة، الرسـو األربعة احمللية اؼبباشرة )مهٍت
وىذا رسخ االذباه الذي يقوؿ بأف الدولة أصبحت مساىم ؿبلي ، %35ما يعادؿ  2003كانت سبثل سنة بينما  

 ىاتو اؼبقاصة بدأت تأخذ شيئا فشيئا شكل إعانات ربل ؿبل الرسـو اؼبباشرة.
بائية دبا يؤثر نح اعبسًتداد السلطة اعببائية احمللية من خبلؿ اؼبدبا يعٍت أف الدولة تباشر إسًتاتيجية جديدة كبو إ    

 2004عتماده دبوجب قانوف اؼبالية الفرنسي لسنة ىذا التوجو مت إ، ة للجماعات احملليةستقبللية اؼباليعلى اإل
ربوؿ الضريبة والذي أدخل تدرهبيا مبدأ اؼبقاصة اعببائية يف ؾباؿ اإلعانات العامة اػباصة بالتسيَت احمللى دبا هبسد 

وؽبذا فإف ىاتو اؼبنحة أصبحت تشكل ما يعادؿ ، يتجو كبو اختفاء الرسـو احملليةعن توجو  دبا ينبئ، إىل إعانة
اؼبؤرخ يف  21-01نظاـ اؼبقاصة اعببائية مت إلغاؤه دبوجب القانوف رقم  ،عن عائدات الرسـو األربعة اؼبباشرة 27%
 و هبذا اؼببدأبعد إقراره واعًتاف، دبا يفسر مراجعة اؼبشرع اعبزائري لسياسة اعببائية احمللية، 2001ديسمرب سنة  22

حاضر يف فبا هبعل ىذا اؼببدأ ، ةوإمبا حبسب الظروؼ اػباصة بكل سنة مالي ا عن اؼببدأمطلق اليزبوىذا ال يعٍت 
 كل ربضَت لبنود اؼبوازنة العامة.  ذىنية اؼبشرع اؼبايل عند

عنصر اإلعفاء  :ة اؼبالية اعببائيةقـو على مفهومُت أساسُت يف توجيو السياسقاصة اعببائية يمبدأ اؼب    
L’exonération ، والتخفيضDégrèvement1. 

                                                           
1 M. Bouvier, Op.Cit, P 86__87. 
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عفاء ىو نتيجة حكم صريح من اؼبشرع دبوجبو وضع فئة أو عدة فئات معنية خارج ؾباؿ تطبيق قانوف اإل
 دبعٌت أف الشخص اؼبعٍت ال يعتمد على دور الضريبة.، الضرائب

التخفيض يبثل إعادة أو إرجاع الضريبة دبا وبقق ربح من خبلؿ ربقيق اعبباية وىنا ينبغي التمييز بُت نوعُت من 
 .1التخفيضات

قتصادي واؼببادرات احمللية من أجل خلق اسة مالية غرضها تشجيع النشاط اإلعفاء الضرييب سيتعترب سياسة اإل    
اعبزائر كغَتىا تبنت ىذا النظاـ بنوع من ، عاملنظاـ معموؿ بو يف عدة دوؿ من ال وىو، تنمية مالية مستدامة

 التحفظ على اعتبار أف اعبباية مصدر رئيسي يف اؼبوازنة العامة للدولة.
م ؽباتو رائب اؼبباشرة اإلطار العاـ اؼبنظرب قانوف الضتويع، قتصاديةالت اإلعفائية بتنوع النشاطات اإلتنوعت اجملا    

اؼبتضمن لقانوف  0-13فنجد القانوف رقم ، ةإلعفاءات واليت تتعرض لتعديل مستمر حبسب قوانُت اؼبالية اؼبتغَت ا
مشل اؼبشاريع اؼبؤىلة لبلستفادة من إعانة ، قد أضاؼ تعديل مهم يف إطار اإلعفاء الضرييب 2014اؼبالية لسنة 

القرض اؼبصغر والصندوؽ الوطٍت للتأمُت على الصندوؽ الوطٍت لدعم تشغيل الشباب والصندوؽ الوطٍت لدعم 
وات حبسب سن 6دة ىذا اإلعفاء ما بُت سنتُت إىل تًتواح م، انوف الضرائب اؼبباشرة(من ق 13البطالة )اؼبادة 

كما مشل أيضا اؼبؤسسات السياحية احملدثة على اؼبستوى الوطٍت أو احمللي بإعفاء يصل إىل ،  مراعاهتا شروط ينبغي
ما خبصوص العمليات اؼبدرة للعملة الصعبة كعمليات البيع واػبدمات اؼبوجهة للتصدير فإهنا أ، سنوات 10

 تستفيد من إعفاء دائم حبسب نفس اؼبادة.
بعنواف الضرائب احملصلة لفائدة ، لقانوف الضرائب اؼبباشرة اػبامس وإذا عدنا إىل الفصل األوؿ من الباب    

أوؽبا ، فقد تضمن إعفاءين 250،251،252الرسم العقاري يف اؼبواد وعلى اػبصوص ، البلديات دوف سواىا
ومن ذلك ، در دخبلبشرط أف ال تفق عاـ ومنفعة عامة إعفاء دائم ويشمل اؼبلكيات اؼببنية واؼبخصصة ؼبر 

تابعة ألمبلؾ العمومية الا، العقارات التابعة للواليات والبلديات دبا فيها البنايات اؼبخصصة للقياـ بشعائر دينية
ثانيهما إعفاء مؤقت يشمل العقارات أو أجزاء العقارات اليت ىي على وشك ، للوقف واؼبكونة من ملكيات مبنية

سنوات  6سنوات إىل  3تًتاوح مدة اإلعفاء من، اإلهنيار والبنايات اؼبستعملة يف النشاطات اليت يبارسها الشباب
 على أساس شروط ؿبددة.

ؿ اؼبتعلق بكيفية اغبفاظ على التوازف يف العبلقة بُت يتطلب اإلجابة على التساؤ اؼبوضوع على العمـو ىذا     
ؽبذا ينبغي ، تساؽ بُت اؼبفاعلة احمللية والوطنيةربقيق التكامل من خبلؿ اإل أكرب وبصفة، الدولة واعبماعات احمللية

                                                           
 يتم إسًتجاع الضريبة يف ىذه اغبالة دبوجب نص قانوين مستقل ىبتص باألخطاء اإلدارية يف عملية اعبباية. L’égislatifزبفيض تشريعي  1

أساسو اإلعًتاضات اؼبقدمة من طرؼ اؼبسانبُت نتيجة وقوع أخطاء جبائية، يف ىذه اغبالة يكوف التخفيض بإعادة الضريبة   Ordinaireزبفيض عادي
 نة العمومية.بالتنسيق مع اػبزي

 



 العام للتمويل المحلياإلطار                                                                        الفصل األول

44 
 

العبلقة بُت السلطات ومفهـو عانات اعببائية وكذا أىداؼ السياسة اإلعفائية من خبلؿ معرفة مدى حجم اإل
 .1الشراكة

ولكن ىذا يظهر من ناحية أخرى صعوبة اهباد اغبلوؿ واعبواب اؼبتعلق بكيفية صياغة السياسة اعببائية الوطنية      
 ربت تأثَت مبدأ ترؾ ىامش حقيقي ؼببادرة اعبماعات احمللية.، واحمللية

دبا  Dérapage financier،2 بإمكانية حدوث إنزالؽ مايليبكن التنبؤ على اإلطبلؽ نو ال أمع العلم     
إال إذا مت إنشاء ، يعيدنا إىل التساؤؿ األساسي اؼبتعلق بوحدة أو تعدد ؾباالت التنظيم والغموض اؼبايل احملتمل

مؤسسات مشًتكة ذبمع الدولة واعبماعات احمللية يف صعيد واحد من أجل تسيَت مايل متسق على مستوى 
 ؼبتخذة من كل طرؼ.القرارات ا

 (Une Affaire de l’Etat)الضريبة المحلية قضية خاصة بالدولة  -2
 (DGI)فلدينا اؼبديرية العامة للضرائب ، يتعلق األمر باؼبصاحل اعببائية التابعة للدولة واليت تدير اعبباية احمللية    

ومن ناحية ، والرقابة الضريبية، واليت هتتم بتأمُت الوعاء من خبلؿ عملية التحصيل بضبط السجبلت اؼبعدة لذلك
واليت تأخذ على عاتقها عملية صرؼ اإلرادات وضبط  (DGCP)أخرى اؼبديرية العامة للمحاسبة العمومية 

 النفقات.
لقة باألساس الضرييب ووضعية ة باؼبعلومات االزمة واؼبتعىاتُت اإلدارتُت تعمبلف على تزويد اعبماعات احمللي    
مع مبلحظة أف التخصصات الواسعة للجماعات احمللية مل تصل إىل درجة أخذ على عاتقها مسؤولية  ةنياػبز 

 التسيَت يف ؾباؿ الوعاء والتحصيل.
إىل درجة تقليد زمامها على  البلدية. مل تصل بعد، الوالية، ذلك أف تفويض ىاتو الصبلحيات يف إطار الدولة    

 اإلداري اإللزامي واليت تعترب بالنسبة إليو موارد ينبغي زبصيصها.مستوى إطار التنظيم 
واحملاسب باعتباره عوف مكلف داخل اؼبديرية العامة  مر بالصرؼة تتطلب التفرقة بُت اآلة احملليالضريب    

اؼبديرية العامة للضرائب اؼبكلفوف بتحصيل الرسـو احمللية بالتنسيق وكذلك أعواف ، للمحاسبة العمومية وأمُت اػبزينة
  Les Services du cadastre مع مصاحل اؼبسح

 .3تأطَت دور الضريبة وتفعيل الرقابة، والقياـ كذلك بوضع اغبسابات النهائية، السيما فيما يتعلق بالرسم العقاري

                                                           
1 Creusot S, Benjamin o, Le Financement des nouvelles compétences des collectivités locales, LGDJ, 
2007, COLL, politiques locales, P 80. 
 Voir : Klein J-S, Moderniser la fiscalité locale, Economica, 1990, P 91.           
2 M. Bouvier. Op.Cit, P 95. 
Voir : CF. M.Bouvier, Esclassan, L’administration fiscale en France, PUF, 1998. 
3 Descheemaker C, et alii, Les risques de la gestion financiére des collectivités locales, Imprimerie 
Nationale, 2001, P 99. 
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تقـو بدور جد فعاؿ يف ؾباؿ تزويد اعبماعات  (DGI)ومن ناحية أخرى فإف مصاحل اؼبديرية العامة للضرائب     
من خبلؿ ضبط وتسيَت ملفات اؼبلكية ، احمللية باؼبعلومات اعببائية والعقارية فيما يتعلق بتعداد األراضي واؼبباين

وبات اؼبختلفة اليت تتلقاىا على مستوى مصاغبها مع ربديث سنوي انطبلقا من التصر ، بواسطة مصاغبها اػباصة
دبراسلة  (DGI)كما تقـو ،  فيما يتعلق بإنتقاؿ اؼبلكية ووضعية اؼبَتاث بالتنسيق مع مصاحل اؼبسح واحملافظ العقاري

يفيات بتزويدىا بالعناصر األساسية اؼبتعلقة بك، وزارة اؼبالية والداخلية من خبلؿ اؼبديرية العامة للجماعات احمللية
 .(DGCP)ىذا باإلضافة إىل الدور الفعاؿ واؼبهم للمديرية العامة للمحاسبة العمومية  حساب القيمة اإلهبارية،

واليت يتم التصويت على نسبتها  ع اؼبوارد اعببائيةوعلى العمـو فإف اعبماعات احمللية ال زبتص فقط بتأمُت وصب    
 DGIمن أعواف  %25تشغيل عدد كبَت من العاملُت ما يعادؿ ولكن أيضا اؼبسانبة يف ، من أجل ربصيلها

 .1موظف 30.000ما ؾبموعة قرابة  DGCPمن أعواف  %50و
 الجبائية المواردإدارة  -3

وإمبا يتم ربويل عائداهتا اعببائية بواسطة حساب ، اعبماعات احمللية ال تقـو بإدارة إيرادهتا اعببائية بطريق مباشر    
 « Avances aux collectivités locales »مايل جاري يف ميزانية الدولة باعتباره حساب خاص بعنواف 

 ."سلفية اعبماعات احمللية"
 ألنظمة".اؼبؤسسات وـبتلف ا، البلدية، وكذلك يف شكل آخر بعنواف "سلفية على إصبايل الضرائب العائدة للوالية

« Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes 
établissements et divers organismes » 

م أف حساب اعبماعات احمللية ىاتو األحكاـ مل زبلو من عيوب طالتها باإلضافة إىل بعض اؼبزايا اؼبعتربة مع العل
 Milliard 80)صافية ، ما يعادؿ شبانوف مليار أورو جباية بيل اؼبثاؿعلى س فرنسا بلغ يف 2008لسنة 

d’euros).يف اعبزائر ال توجد إحصائيات وافية يبكن ااإلعتماد عليها بالنظر إىل منهجية االحصاء اؼبعتمدة ، 
التزاـ دبا يفيد ، لصندوؽيأخذ مصدره من قاعدة وحدة ا، Compte d’Avancesيراد اغبساب التسليفي إ    

 Fermier »ا من كوف اعتبار الدولة على أهناويأخذ جذوره أيض، اعبماعات احمللية بوضع أمواؽبا اغبرة يف اػبزينة
général »* لجماعات احمللية.ل 

من  1/12ىاتو الضرائب يتم احتساهبا شهريا باؼبقارنة مع عائدات السنة اعبارية بتحويل حسايب يصل إىل     
وىنا ، متيازات اؼبمنوحة للجماعات احمللية من خبلؿ عبلقتها باػبزينة العامةدبا يظهر اإل، ؽبايرادات اؼبصوت اإل

                                                           
ربت وصف إدارة  (DGI-DGCP)إىل اقًتاح إدماج اؼبديرتُت معا  2008صوص أف اؼبشرع الفرنسي عمد يف ربيع وذبدر اؼببلحظة يف ىذا اػب 1

  اؼبديرية العامة للمالية العامة واعبباية « Direction générale des finances publiques et de la fiscalité »جبائية موحدة تسمى 
 .2012واليت مت إفرارىا هنائيا يف 

*Fermier génerale."مصطلح فرنسي التيٍت مهجور، نعٍت بو "ملـز الضرائب : 
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اػباصة دبجموع ونعٍت بو تكلفة الضماف « Effet de solde » مبيز بُت نوعُت من التأثَتات "تأثَت الرصيد" 
 يف السلطة دبا يبثل عبء ىاـ للدولة. قصد بو تكلفة التوريدوي  « Effet de profil »الضرائب "التأثَت اعبانيب" 

L’effet profil     ، هبسد مصروفات اغبساب اليت يتم توزيعها بشكل منظم يف هناية كل شهر يف مقابل
ما يتعلق مثبل بضبط رسم اإلقامة ففي، وذلك من أجل التخفيف من حدة امتداد الدفع، اؼبداخيل غَت اؼبضبوطة

مليوف  395ة دبا يعادؿ تكلفة نيجل ربقيق التوازف على مستوى اػبز ًتاض من أيف فرنسا لئلق مثبل تلجأ الدولة
 جراء غَت معموؿ بو يف التشريع اعبزائري.  إوىو  2006أورو مسجلة لسنة 

Effet solde ، انية فالدولة تأخذ على عاتقها يظهر يف حالة تسجيل تأخَت يف ربصيل الرسـو على مستوى اؼبيز
 ارىا أحكاـ خاصة باعبماعات احمللية كنفقات معوضة من اؼبيزانية.متياز اؼبايل باعتباإل

 المساواة أمام الضريبة المحلية: الثالث المحور
مبدأ اؼبساواة أماـ الضريبة احمللية يظهر بشكل بارز يف ؾباؿ اؼبالية احمللية واليت تتأثر بدورىا دبجموعة من     

التعديل يف القيم اإلهبارية نتيجة ، اؼبراجعة التقليدية لؤلساس الضرييب ومن ذلك، العوامل قد ذبعلها زبل هبذا اؼببدأ
إضافة إىل التباين يف ، آلخرينعترب امتياز لؤلقلية دوف اؼبسانبُت ااإلعفاء الضرييب والذي ي، تعدد اؼبناىج اؼبختلفة

 .اء الضرييب يف حق كل فئة من اؼبسانبُتضريبية على اؼبستوى الوطٍت واإللتو النسب ال
كافئة يف حُت أف منطق تسنتفاجئ بوجود معاملة ضريبية غَت م، وإذا قمنا بتحليل يشمل اؼبستوى الوطٍت    

 البلمركزية يتضمن يف جوىره عكس ذلك.
ومن منظور ربليلي شامل ينبغي وضع العبلقة بُت األعباء الضريبية ومدى ربملها من طرؼ اؼبسانبُت عن     

 رؼ اعبماعات احمللية.طريق اػبدمات اؼبقدمة من ط
ومثاؿ ذلك توسيع  ىناؾ أحكاـ جد مهمة وضعت لغرض تصحيح االمساواة يف ؾباؿ اعبباية احمللية، حقيقة    

 .1الفضاء اعببائي من خبلؿ ؾبموعات البلديات
ولوجي ال نبلحظ يوسذلك أنو حىت على اؼبستوى الس، هامع ذلك يبقى اجملاؿ مفتوح للتخوؼ من عدـ كفايت    

 حركة حقيقة تتجو كبو رفض الضريبة احمللية.
تظهر من خبلؿ العدد الكبَت من الشكاوى اليت يتم ، حد اآلف تدابَت مقاومة الضريبة احمللية اؼبتخذةإال    

واؼبتعلقة ، ىاتو الشكاوى ال تتجاوز يف كثَت من األحياف إجراء الطعوف الداخلية، معاعبتها أماـ اإلدارة اعببائية
 مع،  والذي ينجم عن رفض الضريبةاؿ الضرييبغفمايسمى باإلصيلية ما يؤدي إىل حـو باألخطاء التعلى العم

 اعبباية. مبلحظة ظاىرة التهرب الضرييب نتيجة أفعاؿ الغش وعدـ الدفع وىذا من خبلؿ التحدي العنيف إلدارة 
 
 

                                                           
1 M. Bouvier, Op.Cit , P 99_100. 
   Voir : Nizet J-y. Fiscalité, économie et politique, LGDJ ,1991. 
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 Les taxesلمحليةاالرسوم المساعدة وأنواع الضريبة : المطلب الثاني
additionnelles aux impots locaux 

 في التشريع الجزائري الضريبة المباشرة المحلية: الفرع االول
 :العقاري الرسم-0

اؼبتضمن لقانوف اؼبالية التكميلي لسنة  2015يونيو  23اؼبؤرخ يف  15-01مت إدراجو دبوجب األمر رقم     
كما ىو ؿبدد يف ،  اؼببنية مهما تكن طبيعتها القانونيةوالذي أسس لرسم عقاري سنوي على اؼبلكيات ، 2015

 : ومايليها من قانوف الضرائب اؼبباشرة بتقسيمو إىل رظبُت 24اؼبادة 
 :على الملكيات المبنية العقاريالرسم  -

أراضي ، وكذلك اؼبنشآت التجارية، رين اؼبنتوجاتاألشخاص واؼبواد أو لتخ ويشمل اؼبنشآت اؼبخصصة إليواء    
األراضي غَت ، ستغناء عنهاوال يبكن اإل، اؽب بنايات جبميع أنواعها والقطع األرضية اليت تشكل ملحقا مباشراال

ستعماؿ ذباري أو صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضائع وغَتىا من األماكن من نفس اؼبزروعة واؼبعدة إل
 1النوع.

ويف ىذا اإلطار صدر القرار الوزاري اؼبشرؾ ، التنظيم ريقوبدد تصنيف البلديات حسب اؼبناطق الفرعية عن ط    
لتحديد القيمة اإلهبارية ، يتضمن تصنيف البلديات حسب اؼبناطق واؼبناطق الفرعية 1994ماي  24اؼبؤرخ يف 

 اعببائية يف ؾباؿ الرسم العقاري اؼبطبق على اؼبلكيات اؼببنية وغَت اؼببنية وتقييم األمبلؾ العقارية يف حالة وجود
 نقص يف التصريح.

فبالنسبة للملكيات اؼببنية بأمت معٌت ، ع للضريبةاػباضتم حساب ىذا الرسم وبسب معدؿ يبٌت على األساس ي    
ستعماؿ السكٍت اؼبملوكة من طرؼ األشخاص غَت أنو بالنسبة للملكيات اؼببنية ذات اإل، %3الكلمة دبعدؿ 

 مشغولة سواء بصفة شخصية أو عائلية أو عن طريق الكراء.الطبيعُت والواقعة يف اؼبناطق احملددة وغَت 
 : و التايلوتكوف اؼبعامبلت سنوية على النح %10فتخضع ؼبعدؿ مضاعف قدره 

 (.2ـ500مًت مربع ) 500عندما تقل مساحتها أو تساوي  5%
 (.2ـ1000)مًت مربع  1000وتقل أو تساوي ، (2ـ500مًت مربع )500عندما تفوؽ مساحتها  7%

 (.2ـ1000مًت مربع ) 1000عندما تفوؽ مساحتها  10%
 :الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية-

وتشمل ، التأسيس لرسم عقاري على اؼبلكيات غَت اؼببنية جبميع أنواعها 2015تضمن قانوف اؼبالية لسنة     
دبا فيها األراضي قيد التعمَت غَت ، لتعمَتلاألراضي الكائنة يف القطاعات العمرانية أو القابلة ، على اػبصوص

                                                           
ؼبساحة اػباضعة للضريبة، ووبدد بعد تطبيق معدؿ زبفيض يعتمد أساس فرض ىاتو الضريبة على ناتج القيمة اعببائية لكل مًت مربع للملكية اؼببنية يف ا 1

 .%25سنويا مراعاة لقدـ اؼبلكية ذات اإلستعماؿ السكٍت، غَت أنو ال يبكن ذباوز ىذا التخفيض بالنسبة ؽبذه اؼبباين كحد أدىن قدره  %2يساوي 
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يف اؽبواء إضافة إىل احملاجر ومواقع استخراج الرمل واؼبناجم ، اػباضعة غبد اآلف للرسم العقاري للملكيات اؼببنية
 بكات واألراضي الفبلحية.الطلق مناجم اؼبلح والش

اؼبعرب عنها باؼبًت اؼبربع أو اؽبكتار  يةللملكيات غَت اؼببنيعتمد األساس الضرييب من حاصل القيمة اإلهبارية     
 : حسب اغبالة تبعا للمساحة اػباضعة للضريبة يتم حساب الرسم بعد أف يطبق على أساس الضريبة بنسبة الواحد

 بالنسبة للملكيات غَت اؼببنية اؼبتواجدة يف اؼبناطق غَت العمرانية. 5%
 .1متفاوتة العمرانية ربدد نسبة الرسم بنسب مئويةبالنسبة ألراضي 

إال أنو بالنسبة للملكيات غَت اؼببنية اؼبتواجدة يف اؼبناطق العمرانية أو الواجب تعمَتىا واليت مل تنشأ عليها     
فإف اغبقوؽ ، ابتداءا من تاريخ اغبصوؿ على رخصة البناء أو صدور رخصة التجزئة، سنوات 3بنايات منذ 

 أضعاؼ. 4اؼبستحقة بصدد الرسم العقاري ترفع إىل 
أحكاـ مشًتكة فيما ىبص الرسم  2015دبوجب قانوف اؼبالية لسنة  -ط–فقرة  262وقد تضمنت اؼبادة     

 مكاف فرض الضريبة ومسألة نقل اؼبلكيات.، وف بالضريبةاؼبدين، مشلت ثبلث مواضيع، لعقاريا
حة اػباضع ؽبا والقائمة عند يستحق الرسم العقاري لسنة كاملة على اؼبسا وف بالضريبةبالنسبة ؼبسألة اؼبدين    

ويف غياب أي حق ، من صاحب حق اؼبلكية أو حق فباثل يف اؼبلكية اؼببنية وغَت اؼببنية، تاريخ أوؿ يناير من السنة
وجود رخصة أو حق ويف حالة ، فإنو يتعُت على شاغل اؼبلكية السعي لدفع الرسم العقاري، ملكية أو حق فباثل

 يسدد اؼبستفيد من الًتخيص أو صاحب حق اإلمتياز الرسم اؼبستحق.، امتياز لشغل األمبلؾ العامة للدولة
فإنو يؤسس الرسم العقاري يف البلدية اليت توجد فيها األمبلؾ اػباضعة ، بالنسبة ؼبسألة مكاف فرض الضريبة

 للضريبة.
ومن أجل معاينة  اإلدارة بعملية نقل اؼبلكيات من طرؼ اؼببلؾ اؼبعنيوف تعلم، بالنسبة ؼبسألة نقل اؼبلكيات    

ينبغي للموثقُت أف يودعوا يف مكتب التسجيل يف الوقت الذي يقدموف ، نقل اؼبلكيات يف جداوؿ الرسم العقاري
رية منح عقامستخرجا موجزا من ىذه العقود اليت ربمل نقل أو  فيو أصل العقود اؼبربمة أمامهم لعملية التسجيل

وعليو يبقى اؼبالك القدًن ، لتزاـ على كتاب الضبط فيما ىبص العقود القضائيةويطبق نفس اإل، بأية صفة كانت
ويف ىذا اػبصوص يشعر مدير الضرائب للوالية ، ادمت معاينة النقل مل تتم بعدمخاضعا عبدوؿ الضرائب 

وبعد ، يوما 30ويطلب منهم تقدًن مبلحظاهتم يف أجل ، باقًتاحات نقل اغبصة الضريبية تلقائيا، األطراؼ اؼبعنية
 .انقصاء ىذا األجل يبت اؼبدير يف األمر

                                                           
 أو تساويها. 2ـ500عندما تكوف مساحة األراضي أقل من  باؼبائة  5 1
 2ـ1000وتقل أو تساوي  2ـ500عندما تفوؽ مساحة األراضي  7%

  2ـ1000عندما تفوؽ مساحة األراضي  10%
 بالنسبة لؤلراضي الفبلحية. 3%
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حكما خاصا  2015مكرر )قانوف الضرائب اؼبباشرة( اؼبعدلة دبوجب قانوف اؼبالية لسنة  262تضمنت اؼبادة     
ا مضمونو أنو قبل أوؿ فرباير من كل سنة هبب على مصاحل صاحل اعببائية ومصاحل البلديات مبعنواف التعاوف بُت اؼب

فا تبُت فيو تراخيص البناء الصادرة اقليميا كشالبلديات اؼبكلفة بالعمراف أف ترسل إىل اؼبصاحل اعببائية اؼبختصة 
تقدًن ، ةفمصاحل البلديات ملزمة بعملية اإلرساؿ التلقائي أو بناء على طلب اؼبصاحل اعببائي، خبلؿ السنة اؼباضية

ذلك أف تقدًن مستخرج من جدوؿ  أي معلومة أو وثيقة الزمة إلعداد القوائم الضريبة فيما ىبص الرسم العقاري
السيما للحصوؿ على تراخيص العقارات وكذا بالنسبة  الضرائب مصفى صادر عن أمُت خزينة البلدية ضروري

 .1لعقود تتضمن مطابقة اؼبباين
 :رسم التطهير-2

ما  1993يناير لسنة  19اؼبؤرخ يف  01-93استحداث ىذا الرسم دبوجب اؼبرسـو التشريعي رقم مت     
يؤسس لفائدة البلديات اليت تشغل فيها مصلحة رفع القمامات اؼبنزلية رسم سنوي لرفع القمامات اؼبنزلية  مضمونو

والذي حدد  2015التكميلي لسنة  مت تعديل ىذا اؼبرسـو دبوجب قانوف اؼبالية، وذلك على كل اؼبلكيات اؼببنية
 : الرسم كاآليت

 .دج على كل ؿبل يف استعماؿ سكٍت1500دج و1000ما بُت -
 دج على كل ؿبل ذي استعماؿ مهٍت أو ذباري أو حريف أو ما شاهبو.12000دج و3000ما بُت  -
 دج على كل أرض مهيأة للتقييم واؼبقطورات.23000دج و8000ما بُت  -
ينتج  ، ي استعماؿ صناعي أو ذباري أو حريف أو ما شاهبودج كل ؿبل ذ130.000ج ود 20.000بُت ما  -

 كمية من النفايات تفوؽ األصناؼ اؼبذكورة أعبله.
لس الشعيب بناء على مداولة اجمل، ربدد الرسـو اؼبطبقة يف كل بلدية بقرار من رئيس اجمللس الشعيب البلدي    

 ة.أي السلطة الوصيالبلدي وبعد استطبلع ر 
سنوات ابتداءا من أوؿ  3تكلف اجملالس الشعبية البلدية يف أجل أقصاه ، وبغض النظر عن كل حكم ـبالف    
 بعملية التصفية والتحصيل واؼبنازعات اؼبتعلقة برسم رفع القمامات اؼبنزلية. يناير
من مبلغ الرسم اؼبطبق على رفع القمامات  %15يف حدود  العملية ىاتو يتم تعويض البلديات اليت سبارس    

 .2سًتجاع ؼبنشأة اؼبعاعبةتسليم قمامات التسميد القابلة لئلاؼبنزلية بالنسبة لكل منزؿ يقـو ب
 
 

                                                           
1 Bourdin. J, Les finances communales, Economica, 3 éd, 2001, p 102. 
Voir: Blanc. J, Les finances locales comparées, LGDJ, 2002, COLL, Systéme, P 200.   
2 Voir : M.Bouvier,  Introduction au droit fiscale et la théorie de l’impot ,8 éd, LGDJ, 2007, coll, 
Systémes. 
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 :الرسم على النشاط المهني-3
شكل الرسم على من ؾبموع الرسـو األربعة ي %44بنسبة  2006مليار أورو لسنة  25.85دبا يعادؿ     

 ىذا الرسم اؼبتعلق أساسا، اؼبهٍت يف فرنسا اؼبورد الضرييب األكثر أنبية بالنسبة للجماعات احملليةالنشاط 
نتقادات واليت تأخذنا إىل اغبقيقة اليت مفادىا أف تثبيت الوعاء اػباص كاف ؿبور عبملة من اإل  ،باؼبؤسسات
 ستثمار.ؼبؤسسات من شأنو أف يكبح حركة اإلبتجهيزات ا

نتقادات كانت مكثفة خبصوص األساس الضرييب اؼبتعلق على اػبصوص بالدخل اؼبدفوع من طرؼ ىاتو اإل    
قانوف اؼبالية لسنة بواسطة  2003-1949بُت سنوات  لدخل مت إلغاؤىا تدرهبياىاتو اغبصة من ا، اؼبؤسسات

الطبيعية األشخاص اػباضعوف للضريبة دبفهـو الرسم على النشاط اؼبهٍت تشمل صبيع األشخاص ، 1999
 واؼبعنوية الذين يبارسوف بشكل معتاد ومنتظم نشاطات يف صنف األرباح غَت التجارية.

التثبيتات ىاتو ، Immobilisations corporellesىذا الرسم يرتكز على أساس مفاده تثبيت شخصي     
فنجد ، يضات ؿبددةبقيمة إهبارية زبضع لتخف،  واألراضي اؼبعرضة للرسم العقاريتشمل على اػبصوص اؼبباين

وقد وصل ىذا ، من األساس¾ ليصل التخفيض إىل ؿ عما 3يشغلوف  نالذيلتخفيضات لصاحل اغبرفيُت مثبل ا
 .19871لسنة  %16التخفيض على العمـو بنسبة 

لحرفيُت صبلة من اإلعفاءات من أجل دعم بعض الفئات ار ضمن التشريع اعببائي الفرنسي لويف ىذا اإلط    
 مؤسسات التعليم اػباصة، اؼبشتغلُت يف الفبلحة مشل العامليُت يف إطار منفرد، بعنواف إعفاء دائم، واؼبؤسسات

يع الوكاالت صب، شهاريةمؤسسات النشر اإل، Sages femmesالقاببلت ، احملاميُت اؼبًتبصُت، الفنانُت
ناءا على القرار الصادر من سنوات كحد أقصى واؼبتخذ ب 5عفاء اؼبؤقت اؼبًتاوح بُت اؼبعتمدة.... أما اإل

Conseil de la collectivité locale  ،تعلق باؼبؤسسات اليت تقع يف ، ؾبلس اعبماعات احمللية الفرنسية
 Loi d’orientation pour،1995فيفري لسنة  4أقاليم معينة بصفة تفضيلية طبقا للقانوف 

l’aménagement et le développement du territoire.* 
اطق الريفية ويقصد بذلك مناطق التهيئة العمرانية دبا يشمل اؼبن، 1996نوفمرب  14وكذلك دبوجب القانوف     

 ائد اؼبناطق العمرانية اغبساسة ىاتو اإلعفاءات اؼبؤقتة تتجو بشكل خاص كبو انعاش الريفز ، بتنمية ذات أولوية
الرحبية هبدؼ ضبط اليد العاملة وسبكينها من ربقيق ويتعلق األمر كذلك باؼبؤسسات ، وأيضا اؼبناطق اغبضرية

 استثمارات مهمة بتجنيب وضعها يف مركز مايل صعب.

                                                           
1 M. Bouvier,Op.Cit ,P 67. 
 Voir: Guengant A, Taxe professionnelle et intercommunalité, LGDJ, 1993, COLL, Décentralisation et 
développement local. 

 ، اؼبتعلق بالتوجيو من أجل التهيئة والتنمية اإلقليمية.1995فيفري،  4قانوف  *
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سنوات خاصة بالشركات اؼببتكرة للشباب واليت  7كما نص ؾبلس اعبماعات احمللية على إعفاءات ؼبدة     
 .1زبصص حيز كبَت من نفقاهتا يف ؾباؿ البحث العلمي

ؼبؤسسات الوطنية اػباصة اؼبتواجدة على اػبصوص يف البلديات اليت يصل عدد األوؿ مرة  إلعفاءاكما يشمل     
 ويف األخَت ربقيق خاص بفئات اؼبستثمرين اعبدد.، ساكن 2000سكاهنا إىل حوايل 

ع لفئات اؼبشمولة هبذا الرسم بالتفصيل مائب اؼبباشرة حددت امن قانوف الضر  217اؼبادة يف التشريع اعبزائري     
 : كوف بصددالفرنسي فيستحق ىذا الرسم عندما نخصوصيات وطنية دبا ال هبعلو يتطابق مع الشريع اعببائي 

اإليرادات اإلصبالية اليت وبققها اؼبكلفوف بالضريبة الذين لديهم يف اعبزائر ؿببل مهنيا دائما ويبارسوف نشاطا  -
 ُتما عدا مداخيل األشخاص الطبعي، ح غَت التجاريةزبضع أرباحو للضريبة على الدخل اإلصبايل يف صنف األربا 

 الناذبة عن استغبلؿ األشخاص اؼبعنوية أو الشركات اليت زبضع كذلك للرسم دبوجب ىذه اؼبادة.
رقم أعماؿ وبققو يف اعبزائر اؼبكلفوف بالضريبة الذين يبارسوف نشاطا زبضع أرباحو للضريبة على الدخل  -

 .2يف صنف األرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح الشركات، اإلصبايل
يف اؼببلغ اإلصبايل للمداخيل اؼبهنية اإلصبالية أو رقم األعماؿ فتؤسس الرسم ، أما عن أساس فرض الضريبة    

 بدوف الرسم على القيمة اؼبضافة عندما يتعلق األمر باػباضعُت ؽبذا الرسم احملقق خبلؿ السنة.
 .%30َت أنو يستفيد من زبفيض قدره غ
 .مبلغ عمليات البيع باعبملة -
من اغبقوؽ غَت  %50واؼبتعلقة دبواد يشمل سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيد عن ، مبلغ عمليات البيع بالتجزئة -

 اؼبباشرة.
 ؿبليا.عمليات البيع احملققة من طرؼ اؼبنتجُت والتجار باعبملة اؼبتعلقة باألدوية اؼبنتجة  -

 .%50يستفيد من زبفيض قدره 
 : مبلغ عمليات البيع بالتجزئة اػباصة باألدوية بشرط أف -

يناير  15اؼبؤرخ يف  31-90ـو التنفيذي رقم االسًتاتيجية كما ينص عليها اؼبرستكوف مصنفة ضمن اؼبواد  -1
1996 

 %75زبفيض قدره يستفيد من  %30و %10كوف معدؿ الربح للبيع بالتجزئة يًتاوح بُت أف ي -2
 مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين اؼبمتاز والعادي والغازواؿ. -
 
 

                                                           
1 M. Bouvier, Op.Cit, P 69_70. 
2  Voir: Creusot S, Benjamin  O, Le Financement des nouvelles compétences des collectivités locales, 
LGDJ, 2007, COLL, Politiques locales. 
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 : البلدية على النحو اآليت، ن الواليةحدد حصة كل م 2015التكميلي لسنة  قانوف اؼبالية
الرسم على النشاط 

 اؼبهٍت
اغبصة العائدة  للوالية  اغبصة العائدة

 للبلدية
شرؾ الصندوؽ اؼب

 احملليةللجماعات 
 اجملموع

 %2 %0.11 %1.30 %0.59 اؼبعدؿ العاـ
فيما ىبص رقم األعماؿ الناتج عن نشاط لنقل  %3غَت أف معدؿ الرسم على النشاط اؼبهٍت يرفع إىل     

 : يتم توزيع الناتج على النحو اآليت، احملروقات بواسطة األنابيب
 اجملموع الصندوؽ اؼبشرؾ للجماعات احمللية اغبصة العائدة للبلدية اغبصة العائدة للوالية

0.88% 1.96% 0.16% 3% 
ويتم توزيع ىذا الرسم على ، من التخفيضات بالنسبة لنشاطات اإلنتاج %1ىبفض معدؿ ىذا الرسم إىل     

 : النحو اآليت
 الصندوؽ اؼبشًتؾ 
 للجماعات احمللية

 اغبصة العائدة للوالية اغبصة العائدة للبلدية

0.05% 0.66% 0.29% 
 .%251مع زبفيض بنسبة  %2ػ ربدد نسبة الرسم ب، فيما ىبص نشاطات البناء واألشغاؿ العمومية والري    

وي خاضع للرسم أف يكتب سنويا ليت ينبغي على كل شخص طبيعي أو معنىاتو النسب مبنية على التصروبات ا
صبالية احملقق أو اإليرادات اؼبهنية اإل رقم األعماؿ تصروبا دببلغ، لدى مفتش الضرائب التابع ؼبكاف فرض الضريبة

يؤسس الرسم ، و جزئياويف حالة التنازؿ عن النشاط أو توقفو كليا أ حسب اغبالة يف الفًتة اػباضعة للضريبة
 َت احملصلةدبا يف ذلك الديوف اؼبكتسبة وغ، على رقم األعماؿ أو اإليرادات اليت مل زبضع بعد للرسم اؼبستحق فورا

 عفاءات فإف اؼبشرع اعببائي اعبزائري مل يعتمد ىذا اؼببدأ يف باب الرسم على النشاط اؼبهٍت.أما فيها ىبص اإل
 الضريبة المحلية غير المباشرة: الفرع الثاني

وقد مت اعتماد ، مقارنة بالضريبة اؼبباشرة، يعترب ىذا النوع من الضرائب ىو الغالب من حيث العدد واغبجم    
 1976اؼبؤرخ يف  104-76ع من اعبباية يف قانوف الضرائب غَت اؼبباشرة الصادر دبوجب األمر رقم ىذا النو 

 .2012اؼبتضمن لقانوف اؼبالية لسنة  16-11واؼبعدؿ دبوجب القانوف 
اؼبعدؿ دبوجب القانوف رقم  1976ديسمرب  09اؼبؤرخ يف  105-76قانوف التسجيل الصادر دبوجب األمر رقم 

 .2015ن لقانوف اؼبالية لسنة اؼبتضم 01-15

                                                           
ة لوالية من حصة الرسم على النشاط اؼبهٍت العائدة للبلديات اليت تشكل دوائر حضرية تابع %50تدفع نسبة  2016وحبسب قانوف اؼبالية لسنة  1

 اتفاقية بُت الوالية والبلديات.مقابل خدمات غَت مأجورة للبلديات اؼبعنية واؼبسجلة يف  اعبزائر 
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 18-15اؼبعدؿ دبوجب القانوف  1976ديسمرب  09اؼبؤرخ يف  103-76قانوف الطابع الصادر دبوجب األمر 
 .2016اؼبتضمن لقانوف اؼبالية لسنة 

ص من اغبقوؽ والرسـو غَت اؼبباشرة واؼبقتطعة لفائدة الدولة ت عددا ال وبىاتو الًتسانة من القوانُت تضمن    
باعتبار أف حصتها األكرب يتم اقتطاعها كضرائب مباشرة على ما سبق ، أساسا واعبماعات احمللية بصفة ثانوية

 تفصيلو.
رؼ بالرسم لذا قبد حصة اعبماعات احمللية اشتملت يف ىذا النوع من الضرائب على اػبصوص فيما يع    

قد نص على العديد من الرسـو الداخلة يف ىذا يف حُت قبد اؼبشرع الفرنسي ، رسم الذبحالصحي على اللحـو أو 
 الباب على ما سنفصلو.

 :الرسم الصحي -0
مت زبصيص ىذا الرسم لفائدة البلديات دوف سواىا كمقاربة منطقية الغرض ، يف إطار تعزيز موارد اؼبالية احمللية    

يتم ، ؽ مقتطعة بصفة غَت مباشرةباعتبارىا رسـو وحقو ، منها ربقيق التوازف القاعدي بُت البلديات والواليات
زبتلف ، عليها من طرؼ اؼبنتخبُت احملليُتصبها مباشرة يف حساب البلدية اعباري وبنسب مئوية يتم التصويت 

 بالنظر إىل الظروؼ اؼبالية لكل بلدية ومدى كفاية ميزانيتها.
 .1ستهبلؾ العاـرحلة اإلندما يتم إعدادىا لتدخل ميتعلق ىذا الرسم على اػبصوص بالثروة اغبيوانية ع

 : ىذا الرسم يفرض على وزف اللحم الصايف للحيوانات اؼبذبوحة حبسب النسب اؼبئوية اآلتية
 عن الضأنيات واغبليسات واعبمليات. 50%-
 عن الثَتاف اؼبخصبة والثَتاف الفحوؿ. 50%-
 عن العجوؿ. 55% -

من ىذه التعريفة لفائدة صندوؽ التخصيص اػباص  150دج زبصص 10أما الرسم فقد مت ربديد مبلغو بػ     
شارة أف الرسم الصحي قد تضمن استثناءا خاصا ذبدر اإل، ضمانة الصحة اغبيوانية""صندوؽ  070-302رقم 

طرؼ مندوبوف بلديوف مؤىلوف  نأف عملية ربصيل ىاتو الرسـو تتم ممفاده ، مقارنة مع األحكاـ اعببائية العامة
ما مفاده أف البلدية تأخذ على عاتقها جباية وربصيل ىذا النوع من الرسـو دبا يعطيها دور ، للقياـ هباتو العملية

ولعل السبب يف ذلك يعود ، جبائي غَت معروؼ يف باب الصبلحيات اإلدارية العامة اؼبخولة ؽبا كسلطة المركزية
مع اإلشارة أف ىذا الرسم يذىب لفائدة الصندوؽ ، سم من حيث التحصيل واغبسابإىل سهولة ووضوح ىذا الر 

اؼبشرؾ للجماعات احمللية يف حاؿ ما مت ربصيلو عن طريق مؤسسات التربيد أو التخزين اليت ال سبلكها البلديات 
 اد.وعندما يتم ربصيلو بواسطة اإلستَت  اليت يوجد على تراهبا

 
                                                           

 من قانوف الضرائب غَت اؼبباشرة تنص على أف:  446فنجد اؼبادة  1
 "ذبح اغبيوانات ىبضع لرسم لفائدة البلديات...."
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 :ةالرسوم المحلية الفرنسي -2
 Le taxe locale d’équipement1الرسم المحلي للتجهيزات -

وكذلك ، ساكن 10.000ينظر إليو كحق من اغبقوؽ اؼبفروضة لصاحل البلديات اليت يصل عدد سكاهنا إىل     
 اري.شروط مسبقة وبوصف اختيلصاحل النواحي الفرنسية مع إمكانية مشوؿ ىذا الرسم لبقية البلديات بدوف 

 فرضها من أجل إصبلح البنايات بإعادة تصليحها وتوسيعها دبا يف ذلك العمارات دبختلف أنواعهاويعود سبب 
عتبار الواجهة ونوع مع أخذ بعُت اإل « Valeur au m2 »يتم ربديدىا جغرافيا من خبلؿ نظاـ قيمة اؼبًت اؼبربع 

 جويلية. 1ىاتو القيمة اؼبًتية يتم تعديلها كل سنة بداية من ، التصميم
( كما يشمل األشخاص اؼبصرح ؽبم بالبناء يف %5-1يتو من طرؼ اجمللس البلدي ما بُت )ىذا الرسم يتم تثب    

 البلديات والذين يهدفوف إىل ربقيق الربح.
 Taxeتسمى بالرسـو اؼبكملة ، وكتدبَت خاص مت اعتماد رسـو مساعدة يف حق النواحي الفرنسية    

complémentaire ، من أجل سبويل األشغاؿ  1987رسم خاص بتجهيز الطريق اؼبعتمد سنة باإلضافة إىل
ويف األخَت ، %5والذي اعتمد على أساس نسبة 1992اؼبختلفة يف الطريق بسبب تنظيم األلعاب األوؼببية لسنة 

 .2%0.3رسم خاص باحملافظات من أجل سبويل ؾبلس اؽبندسة اؼبعمارية بنسبة مل تتجاوز 
 Taxe départementale des: بالفضاءات الطبيعية الحساسة رسم المحافظات الخاص-

espaces naturels sensibles 
مت استدالو بالرسم اػباص ، كاف ىناؾ رسم خاص باؼبناطق اػبضراء التابعة للمحافظات  1987إىل غاية     

ذي حددىا دبستوى ال ىذا الرسم يتم ربديد نسبتو من طرؼ اجمللس العاـ وال، باؼبناطق اغبساسة بصفة اختيارية
 .%2يتجاوز 

 اآلتاواة من أجل انشاء محالت ومكاتب البحث بالنواحي الفرنسية:-
La redevance pour création de bureaux au de locaux de 

recherche en région de France 
ـبتلفة من خبلؿ اؼبًت  قة نسبةبلث مناطق لكل منطتطبيق ىاتو األتاوة يتم على أساس تقسيم البلديات إىل ث     
 بلت التجارية وؿببلت التخزينحملبلت اؼبستعملة يف شكل مكاتب واحملفيما يشمل ىذا الرسم ا، ع للواجهةاؼبرب
كرسـو سنوية معينة دبلكيات احملبلت ذات الطابع اؼبكتيب بواجهات متساوية أو   1990معتمد منذ سنة  وىو

وزيادة من خبلؿ تقسيم البلديات إىل ثبلث مناطق  (5000m2)مًت مربع  5000عالية تصل إىل التخزين 
 .3بالنظر إىل النسب اؼبختلفة بتطبيق اؼبًت اؼبربع من أجل رفع مستوى التسيَت استنادا إىل تكلفة البناء

                                                           
1 M. Bouvier, Op, Cit, P 101. 
2 M. Bouvier, Op, Cit, P 102. 
3  Op, Cit, p 103. 
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 La participation de stationnement: بمواقف السيارات المتعلقةالمساهمة -
ال  نويتعلق بأصحاب اؼبشاريع البنائية والذي، يتم ربديدىا من طرؼ اجمللس البلدي ىاتو اؼبسانبة اؼبالية     

 .1وبًتموف اؼبقاييس اؼبتعلقة بتحديد مواقف السيارات بفرض تعريفو جزافية تشمل صبيع األماكن غَت اؼبنجزة
  Le versement destiné aux transports en commun :الدفع الموجه للنقل البلدي-

زبضع لدفع موجو لتمويل نفقات التسيَت واستثمارات األعماؿ ، األشخاص الطبيعية اؼبعنوية العامة واػباصة    
الدخل اؼبدفوع إىل اعبماعات احمللية اليت يصل عدد  ىذا الدفع أساسو، اػباص بالنقل العمومي اغبضري البلدي

بواسطة ؾبلس اعبماعات اؼبعٍت بنسب يف النسب الضريبية تطبق على الدخل وتقرر ، ساكن 10000سكاهنا إىل 
إذا كاف الغرض من  %1.75وقد تصل أحيانا إىل ، ساكن 100000عندما يتجاوز عدد السكاف  %1حدود 

عندما يكوف عدد السكاف يًتاوح ما بُت  %0.55كما تصل النسبة إىل ،  ذلك إقباز بنية ربتية للنقل احمللي
أما احملافظات فقد مت ربديد نسب ـبتلفة على سبيل اؼبثاؿ  ساكن فيما ىبص النواحي 100.000و 10.000

 .Val-de- MARNEبالنسبة حملافظة  %1.70، بالنسبة حملافظة باريس 2.6%
 La Taxe intérieure sur les produits :(TIPP)الرسم الداخلي على المواد البترولية -

pétroliers 
من  72/2عملية التحويل اؼبتعلق باغبد األدىن للنشاط عمبل باؼبادة من خبلؿ حملافظات يتعلق األمر دبالية ا    

هبدؼ تغطية ، والذي أسس لتحويل مايل مصدره اؼبواد البًتولية 2004الدستور على اػبصوص قانوف اؼبالية لسنة 
 ، 2التمويل اؼبتعلق بالوظائف اعبديدة

ىذا ، (Régions)أسس ؼببدأ توزيع عائدات اؼبواد البًتولية أيضا للنواحي  2005قانوف اؼبالية الفرنسي لسنة     
 13التدبَت مت اعتماده استنادا إىل مبدأ اؼبقاصة اعببائية من خبلؿ عملية التمويل اؼبايل اؼبنصوص عليو يف قانوف 

 . Liberté et responsabilité locale تعلق باغبرية واؼبسؤولية احملليةاؼب 2004أوت 
 لفرنسا اعتماد تعريفة 25/11/2005 ظبح اجمللس الوزاري لئلرباد األورويب دبوجب قرار صادر بتاريخ    

 -2007ؼبدة ؿبددة مقدرة بثبلث سنوات ) 2007جانفي  1ىذا التصريح مت اعتماده يف ، مبوذجية للنواحي
اعتماد مباذج تعريفية عالية أو منخفضة ولكن بشكل ؿبدود بُت وعليو بإمكاف النواحي ، (2009 -2008

(0.01- 11.77h)ع/ 
أما ربديد األساس الضرييب للوعاء فيتم حبسب حجم الوقود اؼبستهلك ، فيما يتعلق بالوقود اػبايل من الرصاص    

 للسنة السابقة يف إقليم النواحي.
 

                                                           
1 Guengant A, Analyse Financiére des communes, Economica, 1998, P 106.  

ية أكثر منو ىذا الرسم ال يبثل سلطة جبائية حقيقة للمحافظات، بقدر ما ىو تدبَت مايل يبقى دائما ربت رضبة الربؼبانيُت، باعتباره يشكل إعانة مال 2
 مورد مايل خاص.
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 La taxe sur les conventions d’assurance: الرسم على اتفاقيات التأمين-
 .20051ىذا الرسم جزء منو مت ربويلو إىل احملافظات استنادا إىل قانوف اؼبالية الفرنسي الصادر سنة      

 بقية الرسوم غير المباشرة: الثالث الفرع
 من اإليرادات الصافية. % 3على اؼبصاعد وىو رسم اختياري ال يتجاوز  الرسم احمللي -
( احملدد يف HTحبسب قوة التيار الكهربائي اإلصبايل ) %80-30يًتاوح ما بُت ، على الكهرباء الرسم احمللي -

 بالنسبة للمحافظات. %4بالنسبة للبلديات و %8ىذا الرسم ال يتجاوز ، الفاتورة
أورو يف  0.58 سبتو إىليتعلق بالبلديات اليت تعتربه مورد يًتاوح ن، الضريبة اإلضافية البلدية على اؼبياه اؼبعدنية -

 .(euro par hictolitre 0.58)ز اؽبيكتوليت
 خاصة دبنطقة النواحي بتعريفو غَت ؿبدودة.، الرسم على رخصة السياقة -
 نواحي.البطاقة الرمادية خاصة دبنطقة الالرسم على  -
رة اغبجز يف ذكت، الرسم البلدي على التجمعات واؼبلتقيات وىي عبارة عن رسم إلزامي يشمل الندوات الرياضية -

 السينما....
 .2وىو عبارة عن رسم إلزامي بلدي يوزع حبسب فئات البلدية، رسم الًتخيص على اؼبشروبات -
أو ربتوي على مناطق ذات ينابيع ساخنة ، الرسم السياحي يتعلق باؼبناطق الساحلية اؼبصنفة على أهنا سياحية -

ويف ىذا اػبصوص بإمكاف البلدية اتباع ، تشمل أصحاب الفنادؽواليت تقـو باعداد نشاطات لفائدة السياح كما 
أو رسم ، ستقباؿ وعدد الليايل اؼبفتوحة للجمهورفو جزافية تؤسس على القدرة يف اإلإما تطبيق تعريأحد األسلوبُت 

أورو  1.50-0.20ثابت يفرض على كل شخص بإحتساب عدد لياؿ اإلقامة بنسب تًتاوح يف فرنسا ما بُت 
 بالنسبة لؤلشخاص مع إمكانية احملافظات اعتماده كرسم مساعد.لليلة 

 البلديات وربسب باؼبًت اؼبربع حبسب حجم اللوحة اإلشهارية.تفرض لصاحل ، شهاريةالرسم على اللوحات اإل -
 الرسم البلدي على السيارات اإلشهارية )اختياري(. -
 رسم بلدي اختياري يؤسس على حجم اؼبكاف.وىو ، الرسم البلدي على اؼبناطق اإلشهارية الثابتة -
نسبتو تعدؿ ، غَت اؼببنيةسم مساعد للرسم العقاري على اؼبلكيات ىو ر ، لى مصاريف الغرفة الفبلحيةالرسم ع -

 حتياجات اؼبالية للغرفة.حبسب اإل
بنسب تعدؿ ، الرسم على مصاريف الغرفة التجارية والصناعية باعتباره رسم مساعد للرسم على النشاط اؼبهٍت -

ُت والتعاونيات يتجارية والصناعية مع إعفاء اؼبهن غَت التجارية وكذلك اغبرفبالنظر إىل اغباجة ؼبوازنة الغرفة ال
 الفبلحية.

                                                           
1 M. Bouvier, Op, Cit, P 104. 
2 Voir : Lachaume J- F, La commune ,3 éd, LGDJ, 2007, COLL. Politiques locales. 
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كما ىو ،  ىو رسم متعلق باؼبؤسسات اغبرفية والذي يشمل على جزءين، الرسم على مصاريف الغرفة الفبلحية -
 .1ؿبدد يف فرنسا

على النشاط  والرسم، لرسم العقاري على اؼبلكيات اؼببنية وغَت اؼببنيةىو رسم مساعد ل، بالتجهيزم اػباص الرس -
لفائدة اؼبؤسسات العمومية من أجل سبويل أشغاؿ التجهيزات داخل مناطق يف اإلقليم الفرنسي  مقرر واؼبهٍت وى

 : تشمل
La région Ile de France, la Basse- Seine, la métropole lorraine, le Nord- Pas- de 

Calais, le Puy de Dome, l’Ouest Rhone- Alpes, la région PACA.2 
قبدىا غَت مستقرة إىل حد بعيد داخل النطاؽ ، تعدد الضرائب اؼبباشرة واغبقوؽ غَت اؼبباشرة، على العمـو    

يشمل الوعاء الضرييب اؼبعتمد على سواء فيما تعلق دبالية اعبماعات احمللية أو ما ، اغبقيقي كتقدير اقتصادي
مع العلم أف عدد كبَت من ىاتو الضرائب مفروض بصفة اختيارية وـبصص ؼبختلف اعبماعات  ،اؼبسانبات
 فبا ال يسهل على تقدًن ربليل وايف ؽباتو اعبباية.، اؼبستحدثة

 من أجل تعزيز اؼبيزانية احملليةتأيت ، كبَتة  مع مبلحظة أف عدد من الرسـو واليت تشمل يف بعض األحياف موارد    
 ىاتو اؼببلحظة ال تشمل حقوؽ النقل ورسم البطاقة الرمادية واليت تعترب موارد أساسية بالنسبة للواليات.

 األساس القانوني للضريبة: الفرع الرابع
فيما ذىب ، فردذىب فبلسفة القرف الثامن عشر إىل أف الضريبة تقـو على أساس عبلقة تعاقدية بُت الدولة وال    

 الرأي اغبديث إىل أف األساس اغبقيقي للضريبة ىو ما للدولة من سلطة آمرة على الرعية.
 :النظرية التعاقدية-0

أف الضريبة تدفع مقابل النفع الذي ، (Montesquieu, Hobbes, Mirabeau)يرى أنصار ىذه النظرية     
وىذه الفكرة ، دبوجب عقد ضمٍت مرـب بُت الدولة وللمواطنُت يعود على اؼبموليُت من آداء الدولة للمرافق العامة

 3تطبيق لنظرية "العقد االجتماعي" اليت قاؿ هبا جوف جاؾ روسو يف تبياف أساس الدولة.
 :نظرية سيادة الدولة-2

تقـو ىذه النظرية على أساس أف الدولة تؤدي وظائفها بقصد إشباع اغباجيات اعبماعية وال تضع نصب     
واحملافظة على التضامن ، بقدر تغليب اؼبصلحة العامة على اؼبصاحل اػباصة، ها ربقيق مصاحل األفراد اػباصةيعين

 القومي بُت األجياؿ اغباضرة واؼبستقبلة.

                                                           
مية واإلتصاؿ ثانيهما رسم باؼبائة لتمويل النشاطات اإلعبل10، ويبكن أف يصل إىل 2008أورو لسنة  125أوؽبما رسم ثابت حبد أقصى يصل إىل  1

 باؼبائة من أجل دعم اإلستثمار. 85باؼبائة وال تتجاوز  50قوؽ  تتجاوز تتجاوز لرسم اؼبهٍت وبدد من طرؼ الغرفة اغبرفية حبلمساعد 
2 M. Bouvier, Op.Cit, P 107. 

 .135ص ، لية الدولة، دار النهضة العربيةؿبمد حلمي مراد، ما د. 3
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كاف للدولة اغبق يف أف تلـز رعاياىا واؼبقيمُت على أرضها دبا ؽبا ،  وؼبا كاف آداء ىذه الوظائف يستلـز اإلنفاؽ    
 1أف يتضافروا صبيعا يف النهوض بعبء ىذا اإلنفاؽ.، يادةمن حق الس

 :قتصادية للضريبةالطبيعة اإل-3
 فرؽ بُت الضريبة وبقية اؼبوارد األخرى اليت تعتمد عليها اعبماعات احمللية يف موازنتها العامةيف ىذا اعبزء ن    

 ىذا البحث.كما سنتطرؽ إليو يف الفصل الثاين من ،  كعائدات مالية خارج اعبباية
 بين الضريبة والقرض -

فيما عدا ، ما يبيز الضريبة بشكل خاص أهنا ال ترد يف حُت أف القرض يدفع من الثروة ويدر فائدة وينتهي برده    
 حالة القرض العاـ.

 بين الضريبة والدومين -
يف حُت أف الضريبة  للدولةيراد الدومُت ىو عبارة عن شبن متفق عليو يدفع كمقابل للحصوؿ على سلع فبلوكة إ    

 .2عبارة عن اشراؾ إجباري يدفع للدولة بدوف مقابل، بشكل عاـ
 :معيار التفرقة بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة -4

أما الضريبة غَت اؼبباشرة فإهنا  ،الضريبة اؼبباشرة ىدفها اؼبباشر ىو اؼباؿ الذي تفرض عليو دوف مواربة أو إلتواء    
 .3اؼباؿ اؼبوجود يف حوزة األفراد دبناسبة استعمالو أو تداولو إىلصل بطريق غَت مباشر ت

 رض غير المالي للضريبةفكرة الغ: الفرع الخامس
وال يعٍت ، بدأت الضريبة ؿبايدة ال ترمي إال للحصوؿ على مواد للخزانة العامة بقصد تغطية نفقات الدولة    

ومن ىنا ، ودةقتصادية ولكن اآلثار اليت ربدثها غَت مقصالناحيتُت اإلجتماعية واإلانت عديبة األثر من ذلك أهنا ك
 بل.ٌت انعداـ تأثَتىا يف األحواؿ اإلقتصادية يعترب أمرا مستحيالضريبة دبع يبكن القوؿ بأف حياد

لتحقيق سياسية ترى أف الضريبة اليت تستخدـ كآداة ، كما كانت النظرية التقليدية يف علم اؼبالية العامة    
ولكن ثبت عمبل أف ىذا ، اليةتضعف حصيلتها وتعجزىا عن آداء وظيفتها اؼب، اقتصادية أو أغراض غَت مالية

 4وأف الضريبة قد تستخدـ لتحقيق أغراض غَت مالية دوف أف تفقد رسالتها األساسية. ،غَت صحيح الرأي
 المالية عن طريق مساعدة الدولة: المبحث الثالث

مليار يورو  70سبثل يف كل سنة ما يعادؿ ، اؼبساعدات اؼبالية اؼبقدمة من الدولة اذباه اعبماعات احمللية ؾبموع    
جزء من ىاتو  مع العلم بأف، ىاتو اؼبساعدات تقدـ حصريا يف إطار ما يسمى باإلعانات، 1)احصائية فرنسية(

 إلشارة من قبل.اإلعانات تقدـ يف شكل مقاصة إعفائية أو زبفيض تشريعي كما سبق ا
                                                           

 .136 ص مرجع سابق،،د.ؿبمد حلمي مراد 1
 .138-137سابق، صالرجع اؼب 2
 .144سابق، صالرجع اؼب 3
 .209سابق، صالرجع اؼب 4
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يتجلى يف ، خبصوص ىذا النوع من اؼبالية احمللية يف إطار مبدأ البلمركزية، السؤاؿ الرئيسي الذي يبكن طرحو    
ال يبثل وسيلة ربكم يف يد الدولة بالتدخل بطريقة غَت  Les subventionsمعرفة ما إذا كاف أسلوب اإلعانات 

 Les dotationsوىل يبكن القوؿ بأف اؼبخصصات ، ا وربديدىامباشرة يف السياسة احمللية من خبلؿ حصرى
 اؼبعتمدة من الدولة ال تشكل خطرا على مفهـو استقبللية القطاع العاـ احمللي؟

 *« Ce lui qui paie a tout les droits »ببداىة تكوف استنادا إىل القوؿ اؼبأثور جابة اإل
مع ، ذلك فإف اغبس السليم يدفع إىل الشعور بعدـ إمكانية تطبيق ىذا اؼببدأ بوضوح يف ىذا اجملاؿ ومع   

ذلك أف فرض الوسائل اؼبالية قد ، إمكانية عكس ىاتو اغبجة باعتباره أسلوب هبسد حقيقة حرية اؼبؤسسات
ستقبللية يف التسيَت ىي اؼبهيمنة أف اإلإذا اعتمدنا ىذا الرأي قبد ف، يؤدي يف هناية اؼبطاؼ إىل اغبرية يف التسيَت

 والغالبة.
ثل مورد مايل خارج سبدبعٌت ؾبرد حصة  ،ولكن ينبغي ربديد ما إذا كانت ىاتو اإلعانات ذبسد فقط عائد سبويلي   

 حىت نستطيع تقييم درجة استقبللية السلطات احمللية من خبلؿ ىاتو اؼبخصصات.، منظومة القروض
ينبغي أف ، يف النظاـ اغبايل اؼبتعلق باإلعانات اؼبخصصة من الدولة لفائدة اعبماعات احمللية وضإذا أردنا أف لب    

 Subvention globaleواؼبتعلق باإلعانات العامة  يف اغبقيقة فرضو نأخذ دبا ال يقبل اعبدؿ اؼببدأ الذي مت
 والذي يضمن بشكل كامل حرية استخدامها من طرؼ اعبماعات اؼبستفيدة. 

 P.Coupaye etكما يقوؿ األستاذين ،  ىذا اؼببدأ يرمز سباما إىل تغيَت يف موقف الدولة يف ىذا اجملاؿ    
P.Josse2 »اعبماعات احمللية(و طرفُت )الدولة تغيَت عميق يف النسق السياسي يف العبلقات اؼبالية بُت ال .«  

ار اؼبتعلقة باالعانات اػباصة اؼبدرجة يف إط يف ىذا الصدد يؤسفنا للغاية أنو إذا عدنا إىل اإلجراءات    
ة بالرجوع إىل ما يسمى دبالية ستثمار سوؼ نرى أهنا مازالت بعيدة وغَت كافياؼبخصصات اإللزامية لفائدة اإل

 ستثمار.اإل
رؼ دىا اؼبالية وبالنظر إىل التحويبلت اؼبعتمدة من طر لجماعات احمللية مصادر متعددة ؼبواعلى الرغم من أف ل    

 عانات اؼبالية على األقل موارد عادية أساسيةإال أنو تبقى اإل ،التوزيع العادؿ واليت ال تلعب دورىا يف إعادة الدولة
باعتبارىا مساىم رئيسي ، اؼبشاركة الوطنيةولكن من زاوية أخرى يظهر من الطبيعي أهنا ضرورية للدولة من خبلؿ 

 يف اؼبالية احمللية.

                                                                                                                                                                                     
 كيفية ذبدر اإلشارة أف اإلحصائيات اؼبالية يف اعبزائر غَت دقيقة ويغلب عليها الطابع الكمي دبعٌت تضخيم عملية اإلحصاء دوف إشارة دقيقة إىل 1

 حسابو وىو موضوع لو عبلقة وطيدة بعامل الشفافية يف ؾباؿ اؼبعامبلت اؼبالية.
 ـو بالدفع لو كل اغبقوؽ".مثل علمي فرنسي مفاده "من يق *

2 P.Caupay et P.Josse, in Revue française de finances publiques « les subventions », n°23 cité par : M. 
Bouvier. Op. Cit p 110.  
« Mutation profonde du contexte politique des relations financiéres entre les deux parties ». 
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 فإف، اؼبتعلق بأسلوب اإلعانات كمورد مايل للميزانية احمللية، اؼببدأ اؼبسلم بو على العمـوانطبلقا من ىذا     
اغباالت اؼبتعلقة بالتشريع  ويف ففي كثَت من األحياف، الية تأخذ ميزاهتا من خبلؿ اؼبضاعفات اػباصةاآلليات اغب

إضافة إىل بعض اؼببادئ غَت اؼبتأثرة ، ية(يف الغالب على أسس براغمانية )نفعاؼبايل اؼبعاصر والذي ال يبٌت 
يفسر لنا مدى أنبية ىاتو ، رفضباألوضاع اغبساسة للنظاـ القائم واليت ال يتولد عنها رد فعل ذو أنبية من حيث ال

إال أف نقص الشفافية اؼبالية ال يسهل دائما عملية التسيَت والرقابة على ىاتو ، اإلحتياجات اعبديدة اؼبتطلبة
 طرؼ اعبماعات احمللية اؼبعنية. اإلعانات من

السيما يف إطار تنوع العبلقات القانونية ، كثَت من الغموض يشوب مسألة تسيَت ىذا النوع من اؼبخصصات    
هبعل من الصعوبة دبكاف ربديد ، ا هبعل منو تنوع يكتسي نوع من التعقيدفب، اليت ربكم الفاعلُت واؼبقررين

طرح مسألة التوازف بُت ىاتو اؼبوارد البشرية ومدى تأثَتىا يف عملية التسيَت ويف يف بعض األحياف يو  ،اؼبسؤوليات
 : G. Jèzeىذا الصدد يقوؿ األستاذ 

 واألعواف لتفرقة بُت اغبكومةوعلى اػبصوص التنظيم الفرنسي ىو ا، يزة الرئيسية للتنظيم اإلداري اغبديثاؼب «
تفرض على أصحاب القرار دبا هبعل واليت ، جتماعياؼببنية على التضامن اإلاؼبتعددة اؼبصاحل ، داخل الدولة اغبديثة

ىذا يقودنا إىل تعيُت األفراد من أجل مساعدهتم على آداء ، حبكم طبيعة األشياء معو من اؼبستحيل تسيَتىا
 مهامهم.

 .الفٍت الدقيقىم األعواف باؼبفهـو  األفراد الذين يعملوف ربت السلطة والرقابة وضباية أصحاب القرار
يل شيء فشيئا كبو وىي سب، عواف غَت واضحة اؼبعاملواأل أف توزيع اؼبهاـ بُت اغبكومةيف اغبقيقة يبكن معاينة 

 ضماف اغبكومة ؼبهمة إعادة تشكيل القواعد العامة.
اغبكومة  دبفهـو آخر فإف مهاـو  ما ىي السلطات والواجبات اؼبلقاة على عاتق األفراد، يبكن القوؿ على العمـو

 إصدارالدخوؿ يف عبلقات مع األفراد و وىذا ما يضمن ؽبا ، تتجلى يف سن القوانُت ووضع اؼبنظمات األساسية
 » . 1القرارات يف ىذا اػبصوص

                                                           
1 G. Jéze, Les principes Genéraux du droit Administratif, Berger- Levrault, Editeurs, Paris, 1904.« Le 
trait principal de l’organisation administrative moderne, en particulier de l’organistation française, c’est la 
distinction des gouvernants et des agents. 
Dans l’etats modernes, les services que la solidarité sociale impose aux gouvernants et aux extrémement 
nombreux, il est impossible à ceux ci de les gérer par eux- mèmes. Par la force des choses, ils ont été 
conduits à désigner des individus pour les aider à accomplir leur tache. 
Les individus qui agissent sous l’autorité, sous le contrôle sous  la surveillance des gouvermants, sont les 
agents proprement dits. 
En fait on peut constater que la répartition de la besogne entre les gouvernants et les agents a tendu et 
tend et tend de plus en plus à réserver aux gouvernants la mission de formuler les régles générales, de 
dire, d’une manière génerale quels sont les pouvoirs et les devoirs des individus ; 
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إضافة إىل ذلك يعترب   إلقباز اؼبهاـ اليت تقع على عاتق أصحاب القرارترب ىذا التوزيع يف العمل جد موايتيع    
 Moinsذلك أف عملية التسيَت تكوف أقل خطرا ، أجل التسيَت بالنسبة لئلدارة وأعواهناضماف ذو قيمة من 

redoutables ستمرار للقياـ ها بقواعد مؤسسة من أجل اإلإذا اسند األمر إىل ىيئات ؿبددة بوضوح وذلك بربط
وضباية أصحاب ل ربت رقابة ولكن األىم أف تظ، باختصاصات وإف كانت ؿبدودة من حيث الزماف واؼبكاف

 1القرار.
 Les dotations et subventionsنات والمخصصات وظيفياااإلع: المطلب األول

de fonctionnement 
واليت يتم ، هتدؼ إىل سبويل النفقات من أجل التسيَت، اإلعانات اؼبقدمة من الدولة اذباه اعبماعات احمللية    

العامة من أجل التسيَت، كما تشمل أيضا ىيئات خاصة من  تأنبها اإلعانا، تقديبها يف شكل ـبصصات متنوعة
أجل سبويل مشاريع اإلسكاف اػباصة بفئة اؼبدرسُت وـبصصات عامة المركزية باإلضافة إىل إعانات متنوعة ذات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2طابع خاص.
رتباط القائم هبسد مدى اإل دبا اشر ىو مالية الدولةاإلطار القانوين ؽبذا النوع من اؼبوارد باعتبار مصدرىا اؼبب    

دات ليس لغرض من خبلؿ انتهاج الدولة لسياسة مالية مفادىا تقدًن إعانات ومساع، بُت اؼبالية العامة واحمللية
تغطية أو ل، تغطية العجز اؼبايل احملليوإمبا يصب يف بعض األحياف كأعباء مالية ل، وي واستثماري حبتتنم

 يبكن التنبؤ بو عن طريق وسائل اإلستشراؼاألخطار والظواىر واليت تكوف خارج سيطرة اعبماعات احمللية دبا ال 
 أو دفعو عن طريق القوة العمومية.

اؼبعتمدة كأساس متُت من األسس اليت تعتمد عليها مالية اعبماعات احمللية تنقسم إىل ىاتو الوسيلة اؼبالية     
 قسمُت.

من قانوف  151ـبصصات وإعانات عادية تدخل يف إطار تكوين موارد اؼبيزانية واؼبالية للوالية والبلدية )اؼبادة -
 قانوف البلدية(. 170اؼبادة ، الوالية

جة العجز اؼبايل أو التبعات اؼبرتبطة بالتكفل حباالت القوة القاىرة السيما ـبصصات وإعانات غَت عادية نتي -
 قانوف الوالية(. 154اؼبادة ، قانوف البلدية 172الكوارث الطبيعية أو النكبات )اؼبادة 

نرى أف موقف اؼبشرع اعبزائري حبصوص ىذا النوع من اؼبوارد اؼبالية واؼبتجلى يف مداخيل اإلعانات اؼبالية أو 
اؼبخصصات مل يرقى البتة إىل ماوصل إليو التشريع الفرنسي كما سنفصلو، فهو عمد إىل إعتباىا كعناصر جوىرية 

وإمبا أشار  يف اؼبوارد اؼبيزانية واؼبالية لليلدية والوالية دوف أف يقدـ تفصيبل وافيا يشمل ىذا النوع من اإليرادات،

                                                                                                                                                                                     

en d’autres termes, leur mission essentielle est de faire les lois et les réglements. Aux agents, il sera réservé 
d’entrer en contact avec les 1individus et de prendre les decisions particuliéres ». P 23. 
1 G. Jèze. Op, Cit. même page. 
2M. Bouvier, Op, Cit, P 111. 
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دوف توضيح خاصة من حيث من قانوف البلدية  170من قانوف الوالية و 151يف اؼبادتُت  إليها بصيغة العمـو
 مصادرىا ونسبتها وكيفية ربصيلها وصرفها على غرار التشريع الفرنسي.

ىذا الغموض اغباصل على اؼبستوى التشريعي، إنعكس بدوره على اعبانب النظري والتحليلي أين ال قبد يف ىذا 
   كاملة تعٌت بتفصيل وربليل ىذا النوع من اؼبوارد اؼبالية.   قانونية علميةاغبصوص نطرية 

 يف القانوف العاـ للجماعات اإلقليميةعلى خبلؼ كبَت مع التشريع الفرنسي والذي وضع نطرية كاملة ؽبا     
(CGCTكما سنفصلو يف أسفل ىذا اؼبطلب )اجل ، وألجل ىذا قبد يف الفقة الفرنسي نطرية متكاملة تع

، مع العلم أف اؼبشرع اعبزائري قد أخذ بنودىا عن اؼبشرع الفرنسي بالتحليل موضوع اإلعانات واؼبخصصات اؼبالية
  وبالتايل فهي يف األصل نطرية مالية فرنسية.

 اإلعانات والمخصصات العادية: الفرع األول
 La dotation Globale de fonctionnement (DGF)اإلعانات العامة للتسيير 

منها ـبصصة  %50، أىم إعانة مالية مقدمة من طرؼ الدولة (DGF)والبلديات سبثل  محافظاتبالنسبة لل     
الية من توضيح التعقيدات وىذا نتيجة تطور كبَت على عدة مراحل واليت مل تكن خ لفائدة البلديات واجملموعات

 اؼبفارقات اػباصة اؼبتعلقة بالقرارات اؼبالية. وأحيانا
تعترب يف تطورىا بعيدة من أف توجد بطريقة عفوية وتلقائية ومن نسيج ، اإلعانات العامة من أجل التسيَت    

واليت تعد  ،وإمبا ىي ميكانيـز تطور نتيجة عدة فبهدات قديبة وأيضا ربت تأثَت ربوالت متتالية، خياؿ اؼبشرع
دوف أف يبر بالضرورة على كل اؼبراحل اليت مر هبا التشريع  مصدر تارىبي للتشريع اؼبايل احمللي اعبزائري والذي تبناىا

 الفرنسي.
تعود جذور ىاتو اإلعانة ،  ربويل الضريبة إىل إعانة ماليةإىل فًتة سبتد ألربعُت سنة عندما مت ىذا النظاـ عودي    

بالرسم احمللي على اؼببيعات بالتجزئة  Droits d’octroiعندما مت تعويض حقوؽ اؼبنحة ، 1941إىل سنة 
ا يشمل دب، 1945ىذا الرسم توسع نطاقو سنة ، د داخل اؼبدفالغذائية وعلى توزيع ىاتو اؼبوا وباػبصوص اؼبواد

يف ىاتو الفًتة تعايش الرسم ، قتصادية اؼبعنية داخل البلدياتإلوصوال إىل النشاطات ا، 1صبيع األقاليم الفرنسية
الذي ربوؿ فيما بعد من رسم مساعد ، الرسم على اؼبعامبلت التجارية ومع، م اؼبوحد على اإلنتاجمع الرساحمللي 

  ألعماؿ غَت اؼبعنية برسم اإلنتاج.إىل رسم على رقم األعماؿ يفرض على صبيع ا
مالو من ارتباط وثيق ومبلـز  مع م بالنسبة للبلدياتىاتو الفًتة العائد الضرييب األىشكل يف ىذا الرسم احمللي     

 إلنشاء الرسم على القيمة اؼبضافة.
أفريل  3وأتبعو مرسـو  1954أفريل  10دفعت إىل صدور قانوف ، تبسيط اعبباية من أجل النفقات الرغبة يف    

ـو رس ثبلث تدبعٌت ظهر ، والذي أوجد الرسم على القيمة اؼبضافة بإلغاء الرسم على اؼبعامبلت التجارية 1955
                                                           

1 Bérard F, Les dotations de l’état aux collectivités locales, LGDJ, 2001, COLL, Politiques locales, P180. 
          Voir : Douat E, Guengant A, leçons de finances locales, Economica 2002, P 105.   
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ىاتو الرسـو مل تشكل كتلة إضافية ، الرسم على فوائد اؼبصاحل والرسم احمللي، الرسم على القيمة اؼبضافة، أساسية
واؼببيعات اليت تستهلك على ، التظاىرات، اغبرفيُت، مركزة على ذبارة التجزئة %2.7وإمبا رسـو مستقلة بنسبة 

 الفور.
نتيجة ، لت غَت كافيةاحمللية دائما ؿبل عرضو للنقد لكوف عائداهتا ضكانت ىاتو الرسـو ،  طواؿ فًتة تواجدىا    

موؽبا على عدة وذلك لش، ما دفع البلديات للبحث عن وسائل سبويل أخرى لصاحل التنمية، قتصاديةللتقلبات اإل
أىاليها إىل كسبب مباشر لعدـ اؼبساواة بُت اؼبدف والبلديات ذات الطابع القروي واليت عبأ معظم ،  عيوب رئيسية
 .1مت اإلقرار على اعتماد توزيع عادؿ، ومن أجل تسريع وتَتة القضاء على ىاتو الثغرات، اؼبدف التجارية

ىذا اؼبيكانيـز شكل األساس الذي قامت عليو كل التعديبلت اليت غبقت منظومة اؼبالية احمللية سبهيدا إلنشاء     
 مبدأ اإلعانات اؼبالية.

شكل حقل حيوي لتطبيق ، 1968جانفي  1الذي ظل ساري اؼبفعوؿ إىل غاية  1966جانفي  6قانوف     
(TVA)  مت تعويضو دبوجب قانوف و ، 1959ديسمرب  26على ذبارة التجزئة مع إلغاء الرسم احمللي دبوجب قانوف
 بالرسم على الراتب. 1966

من الرسم على اؼبرتبات كملحق تطبيق الرسم  %85أثر على اؼبيزانية احمللية بنسبة  1966جانفي  6قانوف     
ديسمرب  29دبوجب قانوف  (TVA)مع إعفاء اؼبسانبُت يف الرسم على اؼبرتبات من رسم ، على القيمة اؼبضافة

 ما دفع مرة أخرى إىل اختيار امكانية ىاتو اؼبوارد وأثرىا على اؼبيزانية احمللية.، 1968
والذي تطور بعنواف "الدفع اؼبمثل ، تماد على عائدات الدخل عن اؼبرتباتعالطريق اؼبختار غبد اآلف ىو اإل    

قة يف اغبقي، 2Versement représentatif de la taxe sur les salaires" (VRTS)للرسم على اؼبرتبات 
 عتماد مبدأ اإلعانات العامة من أجل التسيَت.ىذا التطور ىو مقدمة حقيقية إل

(VRTS) مت توزيعها استنادا إىل الفئات التالية : 
Attribution de garantie- زبصيص الضماف 

Effort fiscal- .القوة الضريبية 
 1966جانفي  6قانوف  Fonds d’action localeنهاية مت إقرار ما يسمى بصندوؽ العمل احمللي اليف     

إعادة توزيع اؼبسانبات اػباصة باعبماعات احمللية وذلك من أجل ، (VRTS)ىذا الصندوؽ مت ربويلو بعائدات 
 األكثر فقرا مقارنة بالبلديات السياحية واعبهوية.

السيما باعتمادىا  كشفت على أهنا غَت كافية من خبلؿ آلية إعادة التوزيع،  (VRTS)ىاتو اإلعانة بعنواف     
 1970وىذا ما حصل فعبل سنة ، اقتصاديعلى عائدات اؼبرتبات كمورد حساس يتأثر بشكل مباشر بأي ركود 

                                                           
صيصها للبلديات والذي أسس ؼبنهج اقتطاع من ؾبموع عائدات الرسم احمللي وزب 1951، استنادا إىل قانوف اؼبالية لسنة 1951بداية من سنة  1

 األكثر فقر من أجل ضماف عدـ استمرار اؽبجرة كبو اؼبدف.
2 M. Bouvier. Op, cit, P 112-113. 
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والذي أسس رظبيا لئلعانة اؼبالية العامة للتسيَت  1979جانفي  3فبا دفع إىل مراجعة ىذا النظاـ دبوجب قانوف 
(DGF). 

وذلك بالعمل على انقاص حالة ، أنشأ بشكل رظبي ؼبفهـو اإلعانة اغبكومية، 1979جانفي  3قانوف     
 وتارة أخرى ضريبة مالية عادية، والذي كاف يأخذ شكل مورد بديل عن الضريبة (VRTS)الغموض اليت طالت 

 هذا القانوف ساىم يف توضيح نظاـ اؼبساعدات اؼبالية اؼبقدمة من الدولة.ف
ولة لفائدة اعبماعات احمللية مساعدة حقيقية مقدمة من الد، تشكل اإلعانات العامة من منطلق ىذا التحليل    
العلم أنو يتم استعماؽبا بكل حرية  مع، اط اإلقتصادي العاـ لؤلمةمعيار حركية التسيَت وفردية النش ستناد إىلباإل

 من طرؼ اعبماعات احمللية.
ربديد سنوي ، مشلت يف اؼبرحلة األوىل، 1979جانفي  3حددت دبوجب قانوف  (DGF)آلية ربديد إصبايل     

 عتماد على العائدات الصافيةوذلك باإل، مساعدة مالية ة بعنوافللكتلة اؼبالية اؼبخصصة من طرؼ الدول
(TVA)1 ، مع، %16.45وربسب كل سنة من خبلؿ اإلقتطاع الثابت من الرسم على القيمة اؼبضافة دبعدؿ 
 حتماؿ مراجعة دورية ؽبذه السنة حبسب التغيَتات التشريعية اليت سبس تعديل النسب.إ

 1979قانوف ف، يف كيفية توزيع ىاتو اإلعانات اؼبالية داخل اعبماعات اؼبعفية اؼبرحلة الثانية ؽباتو اآللية تتجلى   
 : قرر نظاـ توزيعي يقسم إىل ثبلث ؾبموعات

  ـبصصات جزافيةUne dotation forfaitaire على  متعلقة باؼبلحق القدًن للمسانبة اؼبتعلقة بالضماف
 أحيانا لصاحل اؼبخصصات اؼبعادلة(.)ىاتو اغبصة يتم انقاضها  (VRTS)اغبفاظ على استمرارية 

  ـبصصات توزيعيةUne dotation de péréquation وتشمل قسمُت 
ويف حالة ما إذا كانت ، توزيع متعلق بالقدرة اعببائية للفرد داخل البلديات حبسب الطابع الغالب عليها -

ا ال تستفيد البلديات من معند، ىاتو القدرة عالية بنسبة ثبلث مرات للقدرة اؼبتوسطة للفرد داخل اجملموعات
 ىاتو اآللية قررت على وجو اػبصوص للبلديات احملرومة جبائيا.، حصتها

اؼبعتمد أصبل يف نظاـ  « L’effort Fiscal »توزيع يف إطار الرسم على اؼبعاشات والذي لو عبلقة بػ  -
(VRTS). 

  مساعدات خاصةConcours particuliers 
واليت يبكن توزيعها على اػبصوص للبلديات احملتاجة إىل ، من اإلعانات العامة %5ىاتو اغبصة تصل إىل نسبة 

 : حاالت 5مساعدات من نوع خاص ويشمل 
وبقدرة جبائية أقل من ، ساكن 2000حد أدىن من اإلعانات للبلديات ذات اغبجم السكاين على األقل  -

 اؼبتوسط.
                                                           

1 Voir : Levoyer L, TVA et collectivités territoriales, Edition du moniteur, 2007. 
               Laurent Ph, Boyer B, les stratégies financiéres des collectivités locales 2éd, LGDJ, 1997.  
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 إعانة إضافية خاصة بالبلديات السياحية واعبهوية. -
 ية.لديات ذات القوة الديبغرافئلعانات اعبزافية خاصة بالبدفع مساعد ل -
 .1Agglomérationيةيات ذات التجمعات السكانية العالمساعدات خاصة بالبلد -

ىاتو اللجنة تتكوف على ، يف ؾباؿ النصوص اؼبتعلقة باؼبالية احمللية ااء رأيهبإعط اللجنة اؼبالية احمللية قـوتكما     
 11، برؼبانيُتزائد أربع  فبثل من اؼبنتخبُت احملليُت 28: اػبصوص من منتخبُت وإطارات حكومية دبا يتضمن

 عضو يبثل الدولة.
ومن  (CFL)تضمن مهاـ جديدة لػ ، اؼبتعلق بالتهئية والتنمية العمرانية 1995فيفري  4من قانوف  75اؼبادة     

لمالية احمللية عند تقدًن مشروع قانوف اؼبالية مع إعداد الضرورية والبلزمة لحكومة كل التحليبلت لذلك تقديبها ل
كما تقـو بإقباز حبوث ودراسات متعلقة بالعوامل اؼبؤثرة يف تطور ،  تقرير سنوي فيما ىبص وضعية اؼبالية احمللية

نواف "رصد اؼبالية احمللية" وألجل ىاتو اؼبهمة األخَتة قامت ىاتو اللجنة بإعداد تكوين خاص بع، النفقات احمللية
« L’observation financier locales » ،.خاصة بأعضاء اللجنة بالتنسيق مع أربع جامعات 

ا يف التشريع اؼبايل احمللي اعبزائري كألية مغَت منصوص عليه (FAL)و (CFL)ذبدر اؼببلحظة أف نظامي     
 خبلؿ ذبارب القائمُت عليها.لرصد وضبط الظواىر اؼبؤثرة يف اؼبيزانية احمللية ومن 

 اإلعانات العامة تطور نظام : الفرع الثاني
والذي  هبدؼ اتقاف وتدقيق نظاـ توزيع اؼبساعدات 1985نوفمرب  19توزيع جديد مت اعتماده دبوجب قانوف     

ىاتو ، 1993ديسمرب  31وأخَتا بقانوف  1992و 1988و 1986مت تعديلو دبوجب عدة نقاط سنوات 
 2: اتبعت اػبطوات التالية اآلليات

 :اإلعانات العامة للتسيير الخاصة بالبلديات -0
من اؼبساعدات العامة اؼبوزعة بالنظر إىل عدد السكاف يف كل  %40واليت سبثل وتشمل اؼبساعدات األساسية     
 (habitants de plus 200.000) 2.5إىل  (à 499 habitants 1 0)دبعامل ترجيحي يًتاوح ما بُت ، بداية

عانات العامة للتسيَت حبسب عدد السكاف مع أخذه يف اغبسباف النفقات اإلضافية ىذا اؼبعامل أوجد زيادة يف اإل
هتدؼ إىل ، %30من اجملموع اؼبوزع دبا يشمل  %37.5أما إعانات التوزيع فقد بلغت نسبتها ، اػباصة بذلك

طاع من تكإق  %7.5، ماليا نتيجة عدـ كفاية الوعاء الضرييبخلق توازف مايل بالنسبة للبلديات اليت تعاين عجزا 

                                                           
، للقياـ Comité des finances locales (CFL)، مت تعويضو باللجنة اؼبالية احمللية (FAL)باؼبوازاة مع ىذا اإلصبلح، صندوؽ العمل احمللي  1

من أجل اعتمادىا يف قانوف اؼبالية وكذلك لرقابة توزيعها داخل البلديات مع تقرير الكتلة  (DGFI)مبلغ مقدار اؼبساعدة اؼبالية يف إطار دبهمة اقًتاح 
 اغبجمية للمساعدات اػباصة.

2 M. Bouvier,Op.Cit, P 116. 
Voir : Isaia H, Spindler J, Histoire du droit des finances publiques, Economica, 1988, vol 3. 
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ىذا اؼبيكانيـز األخَت من أجل إعانة ، مع األخذ بعُت االعتبار إمكانيات كل بلدية، الرسم على دخل السكاف
 1جتماعي.كل قوة ذات أنبية على اؼبستوى اإلالبلديات اليت يعاين سكاهنا من ضعف القدرة على اؼبسانبة دبا يش

 :ـبصصات دبفهـو اؼبقاصة-
ويتم اعتمادىا نتيجة شروط خاصة تتعلق بعدد األطفاؿ ، من الكتلة اؼبوزعة %22,5ىاتو اإلعانة سبثل     

بالنسبة  ،%4.5بالنسبة للطريق السريع البلدي بنسبة  ،%4.5اؼبتمدرسُت واؼبقيمُت داخل البلدية بنسبة 
 .%13.5جتماعية بنسبة للسكنات اإل

وذلك بتحديد نسبة   يتم تثبيتها من طرؼ عبنة اؼبالية احمللية، اؼببالغ اؼبعتمدة كمساعدات مالية خاصة قيمة    
 دبختلف اإلعانات اؼبشار إليها سابقا. وخبصوص اؼببالغ اؼبتبقية فيتم توزيعها DGFمن  %3و 2تًتاوح ما بُت 

 : اآلتيةوتشمل اإلعانات اؼبالية اػباصة على اؼبستوى البلدي اجملاالت 
ـبصصات اؼبدف اؼبركزية واليت تأخذ يف حساباهتا األعباء اػباصة اؼبرتبطة باستعماؿ األفراد اؼبقيمُت يف البلديات  -

 للمرافق العامة اؼبنجزة وذلك كعائدات ضرورية ؼبواجهة التدفقات السكانية. اجملاورة
 .2لديةب 2000ـبصصات لفائدة البلديات السياحية واعبهوية دبا يعادؿ  -
ساكن باعتبارىا  75000ـبصصات البلديات ذات الطابع السياحي بامتياز بنسبة سكانية على األقل  -

وتشمل  « Dotation parking »مساعدة مالية توجو على اػبصوص لتدعيم مواقف للسيارات وؽبذا تسمى 
 بلدية. 2300

 :محافظاتاإلعانات العامة للتسيير الخاصة بال -2
 : ات اؼبالية على مستوى احملافظات يشمل مايليتوزيع اؼبساعد

  من  %45ـبصصات جزافية دبعدؿDGF .للمحافظات 
  كإقتطاعات جبائية.  %55ـبصصات توزيعية دبعدؿ 
  ـبصصات التسيَت األدىنFonctionnement minimal 

إعتماده دبوجب قانوف ىذا اغبكم مت ، ذات القدرة اعببائية الضعيفة، وىي مساعدات مالية مقدمة للمحافظات
 .1996مارس  26و 1993ديسمرب  31و 1991ماي  13
ىو وضع ، واؽبدؼ من ذلك، والذي أسس ؼبفهـو التضامن اؼبايل على األخص بُت احملافظات الغنية والفقَتة    

 6ة وؿبافظة مركزي 24دبا يشمل ، نظاـ توزيعي مايل عادؿ يسمح دبساعدة الفئات احملرومة داخل الوسط الريفي
 .(le Cantal, l’Yonne, la Guadeloupe, La Réunion)ؿبافظات ساحلية على سبيل اؼبثاؿ 

احملافظات اؼبشاركة يف ىذا التضامن اؼبايل ىي اليت لدى سكاهنا قدرة جبائية متوسطة مقارنة بالقدرة اعببائية     
مع إعفاء  DGFمن  %15بنسبة طاع ضرييب تقولذلك فهي تستفيد من إ، حملافظاتالوطنية للسكاف داخل ا

                                                           
1 M. Bouvier, Op. Cit, P 117. 
2 M. Bouvier,Op.Cit, p 117. 
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من إصباؿ  %5قتطاع دبا ال يتجاوز فر على نسبة عالية من السكنات اإلجتماعية من ىذا اإلاحملافظات اليت تتوا
 النفقات اغبقيقية للتسيَت

 جتماعية واليت مت اعتمادىا بعد إنشاء اؼبعاعبة الصحية الشاملة دبوجب قانوف ـبصصات خاصة للمساعدة اإل
 واليت كانت يف بداية انشائها لصاحل البلديات مث حولت مباشرة لفائدة احملافظات.، 1999ة جويلي 27

 0993ديسمبر  30بموجب قانون  الإلعانات العامة للتسيير: الفرع الثالث
من  1996مارس  26مت إقرار ىذا القانوف بغرض إصبلح مفهـو إعانات التسيَت العامة إضافة إىل قانوف     

هبدؼ تعزيز التهيئة ، ستقرار لفائدة اؼبواردوذلك لضماف حد أدىن من اإل، 1985أحكاـ قانوف أجل تسهيل 
 العمرانية داخل اإلقليم احمللي دبا يشمل البلديات واجملموعات.

 :اإلعانات العامة للتسيير الخاصة بالبلديات والمجموعات-0
 : ُت كبَتتُت توزعاف كاآليتاؼبساعدات اؼبالية العامة يف ىذا اإلطار ترتكز على حصت    
 1ـبصصات جزافية -

 مساعدات التوزيع، دبعٌت اؼبساعدات األساسية، ىاتو اغبصة تشمل اؼبكونات القديبة اؼبستقرة لئلعانات العامة    
وذلك لضماف حد أدىن من ، واؼبساعدات اػباصة باستثناء مساعدات التضامن العمراين، مساعدات اؼبقاصة
ىاتو النسب يتم تثبيتها من ، DGFمن ؾبموع موارد  %55و 50اؼبتطورة واؼبًتاوحة ما بُت  التدرج يف النسب

ويف حالة إزدياد النمو الديبغرايف ، 1996مارس  26واليت مت التأسيس ؽبا دبوجب قانوف ، طرؼ عبنة اؼبالية احمللية
 من رسم النمو الديبغرايف %50 لنسبة صل للنسب اؼبتدرجة اؼبعادلةية ربسب بتطبيق اجملموع اؼبتحاإلعانة اعبزاف

والذي تضمن عملية  1999ديسمرب  29وعدؿ دبوجب قانوف  1993ىذا اغبكم مت اعتماده دبوجب قانوف 
 .2000إحصاء الزيادة أو النقصاف يف عدد السكاف ؼبدة ثبلث سنوات إىل غاية 

 .ـبصصات التهيئة -
 : اؼبساعدات اؼباليةات من ىاتو اغبصة الثانية تشمل ثبلث فئ    

مع ، ماد على الرسم اؼبهٍت اؼبوحدعتاإلبحالة ما إذا مل تقم اعبماعات  إعانة مالية عامة يف صورة جزافية يف -
غَت معنية هبذا اإلجراء بدوف تقدًن ضماف خاص ال يقل عن  (EPIC)قتصادية العلم أف اؼبؤسسات العمومية اإل

 خيلو للسنة السابقة.تشمل ؾبموع مدا %120وال يزيد عن  80%
 اعانات مالية لفائدة التضامن العمراين. -
 اعانات مالية لفائدة التضامن الريفي. -
 
 

                                                           
1 M. Bouvier. Op. Cit, P 119. 
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 اإلعانات العامة الخاصة بالمحافظات -2
مع ، 1995اإلعانات العامة اؼبخصصة لفائدة احملافظات مل تشهد تعديبلت رئيسية دبوجب قانوف ديسمرب     

اإلعانات العامة "السيما آلية ، الغنية والفقَتةمبلحظة يف ىذا اإلطار تقوية ميكانيزمات التوزيع بُت احملافظات 
 La dotation de fonctionnement minimal(DFM) "لحد األدىنل

 *اؼبوجهة لصاحل احملافظات اليت تعاين ضعف يف القدرة اعببائية من طرؼ السكاف.
اؼبعدؿ لسنة  2004قانوف اؼبالية لسنة  2005و 2004اعبديدة اؼبقررة دبوجب قانوف اؼبالية لسنة اإلعانات  -

اؼبساعدات اؼبالية سواءا يف  وذلك جبمع كل، DGFأقر تعديبلت حساسة مشلت األحكاـ العامة لػ ، 2005
بعنواف مساعدات ، Les régionsألجل انشاء اعتمادات مالية لفائدة النواحي ، إطار اؼبقاصة أو إلغاء الرسـو

 جزافية وأخرى توزيعية.
كما مشل إعادة تنظيم اإلعانات اؼبالية اؼبقدمة لفائدة احملافظات يف إطار اؼبساعدات اعبزافية من خبلؿ     

دبا يشمل اغبصة اؼبمنوحة يف ، من أجل ضماف اغبد األدىن للنمو، اؼبقاصة وإلغاء حصة الراتب من الرسم اؼبهٍت
أيضا تشمل اإلعانة العامة البلمركزية تتعلق خصوصا باؼبقاصة اعببائية من  %95النظاـ القدًن للتوزيع بنسبة إطار 

ىاتو اؼبساعدات اعبزافية تشمل ثبلث ؿباور )أوؽبا( مساعدة يف ، خبلؿ إلغاء الرسم على قسيمة السيارات
و من الرسم اؼبتعلق بإصبايل مب %70إىل  %35بُت األساس تندرج نسبتها حبسب ما ربدده اللجنة اؼبالية احمللية ما 

يها( ضماف تكميلي مؤمن دبوجب اإلعانات اعبزافية يف إطار تدرجي عاـ ومتطور وبنسب )ثان، DGFموارد 
كما يشمل ،  DGFمن الرسم اؼبتعلق بإصبايل مبو موارد  %50دبا ال يتجاوز ، ؿبددة من طرؼ عبنة اؼبالية احمللية

ومن ناحية أخرى لدينا نسبة ، ت مالية يف إطار اؼبقاصة بعنواف إعانة خاصة كمنح تعويضيةىذا احملور مساعدا
ؼبوانئ البحرية للتجارة بائية كمساعدة مالية خاصة تشمل امن اإلعانات البلمركزية خارج اؼبقاصة اعب 95%

ة العمرانية لفائدة احملافظات ربتسب ها( يتعلق باإلعانات اؼبالية اؼبوجهة للتنميوالصيد واؼبكتبات يف احملافظات )ثالث
من الرسم العمراين يف حالة ما إذا كانت القدرة اعببائية للمحافظات أقل أو ضعف القدرة اعببائية  %65بنسبة 

وكذلك يشمل إعانات مالية يف إطار ضماف اغبد األدىن من التسيَت موجهة ، اؼبتوسطة للمحافظات العمرانية
 .2004مع العلم أف أحكاـ اإلعانات يف إطار اؼبقاصة قد مت إلغاؤىا سنة  ،للمحافظات غَت العمرانية

من منطلق تعميم أحكاـ خاصة لصاحل البلديات واجملموعات  2004كما تضمن قانوف اؼبالية لسنة     
اإلصبلح من خبلؿ التكامل والتجانس يف تقدًن ىاتو اؼبساعدات اؼبالية من خبلؿ مبدأ اؼبقاصة بإلغاء حصة 

وىذا مع تقدًن مساعدات مالية يف إطار التهيئة العمرانية دبا يشمل ـبصصات مالية ، رتبات من الرسم اؼبهٍتاؼب
واعبديد بالنسبة للبلديات واجملموعات يشمل اؼبخصصات  ،ـبصصات التضامن الريفيو  لفائدة التضامن العمراين

 أجزاء. 4اعبزافية واليت مت تقسيمها إىل 
                                                           

* (D’au moins 40%, au PF/HAB, moyen des départements) ou par kilométre carré (d’au moins 60% à la 
moyenne). 
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 Une dotation superficiaire 
 Une dotation de Compensation 
 Un complément de garantie 
 La dotation d’aménagement1  ىاتو اؼبخصصات اؼبالية تتعلق بالتهيئة العمرانية وتنقسم بدورىا

 أجزاء.  5إىل 
 ـبصصات اجملموعات والبلديات -
 ـبصصات التوزيع -
حصة رئيسية سبنح لفائدة البلديات ، باألحواؿ الوطنية اؼبوزعة على حصتُتـبصصات وطنية معادلة وتتعلق  -

يات داخل نفس من القدرة اعببائية اؼبتوسطة بالنسبة لسكاف البلد %105حبسب القدرة اؼبالية الساكنة بأقل من 
 .2تزيد على اؼبتوسط بالنسبة للبلديات يف نفس الطبقة واليت ة اعببائية على اؼبعاشاتو اجملموعة وحبسب الق

معدؿ  1991ماي  13مت اعتمادىا دبوجب قانوف ، جتماعيالتماسك اإلـبصصات التضامن العمراين و  -
عتمادات اؼبالية من أجل أسس ؽبذا النوع من اإل، 1996مارس  26و 1993ديسمرب  31دبوجب قانوف 

وتستفيد ، العمراين واليت تدخل يف إطار اإلعانات اؼبالية العامة من أجل التسيَت معاعبة اؼبشاكل اغباصلة يف اجملاؿ
لديات اليت ال البواؼبدرجة كل سنة يف خانة ، ساكن وزيادة 10.000من ىاتو اإلعانات البلديات األقل من 

، دخل السكاف، جتماعيةاإل من الناحبة عدد السكاف، عتبار قدرهتا اؼباليةأخذ بعُت اإل تشهد مبو صناعي مع
 جتماعية.ستفادة من فوائد السكنات اإلدرجة اإل

ساكن واؼبصنفة حبسب اؼبعايَت السابق  9999و 500تتعلق ىاتو اؼبساعدات اؼبالية بفئة البلديات األقل من     
 وبالعودة كذلك إىل القيمة اؼبرجعية اؼبتوسطة لعدد السكاف.، ذكرىا
تقدـ  (DSU)قرر اعتمادات مالية يف إطار ، جتماعياػباص بربؾبة تقوية التماسك اإلوباؼبقابل فإف القانوف     

 تكوف األفضلية فيها للبلديات ذات اؼبناطق العمرانية اغبساسة واؼبناطق اؼبكتظة بالعمراف. ،سنوات 5يف ظرؼ 
جتماعية يف ياة اإلومة من أجل اغبفاظ على اغبالريفي هتدؼ إىل مساعدة البلديات احملر ـبصصات التضامن  -

عتبار بأخذ بعُت اإل (DSR)ساكن بإعانة مالية دبفهـو  1000الوسط الريفي ومشل البلديات الريفية أقل من 
 3ساكن. 20.000و 10.000وكذلك البلديات بُت ، القدرة اؼبالية داخل القوة اعببائية للبلديات

 

                                                           
1 M. Bouvier. Op.Cit, P 126. 

بالنظر إىل القدرة اؼبالية اؼبتوسطة للسكاف يف البلديات داخل نفس اجملموعة، وبقوة  %5ساكن بقدرة مالية أقل من  10.000البلديات دبعدؿ  2
من القوة اعببائية اؼبتوسطة، يبكن ؽبا أيضا أف تستفيد من ىذه اؼبساعدات اؼبالية، أما اغبصة الثانية فهي تشكل عبلوة مالية  %90جبائية تصل إىل 

 ن.ساك 200.000إضافية تقدـ للبلديات بأقل من 
3 M. Bouvier, Op, Cit, P 128. 
Voir : M.Bouvier, Réforme des finances publiques, démocratie et bonne gouvernance, LGDJ, 2004.  
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 الفرع الرابع: الوسائل القانونية اإلدارية
يتم التداوؿ بشأهنا داخل الربؼباف وذلك بالتصويت عليها من ، عامة فإف منظومة اؼبساعدات اؼبالية كقاعدة    

دبا هبسد ارتباط حيوي بُت مالية الدولة  باعتبارىا تدرج ضمن مالية الدولة العامة، خبلؿ قانوف اؼبالية السنوي
 واؼبالية احمللية.

كتسي ىاتو القوانُت من ؼبا ت، الواسع أساسها التشريع العادي ية دبفهومهاالوسيلة القانونية الغالبة لتسيَت اؼبال    
إال أف ىذا ال ينفي منح ؾباؿ غَت واسع لئلدارة ، أنبية تطاؿ صبيع نواحي اجملاؿ احمللي بتقلباتو اإلهبابية والسلبية

 ذات األنبية اػباصة.لتنظيم بعض اعبوانب اؼبالية ، مركزية كانت )حكومة( أو غَت مركزية )صباعات كلية(
ىذا اجملاؿ هبسد مدى أنبية السلطة التنظيمية اؼبمنوحة لئلدارة يف اعتماد تنظيمات يف صورة قرارات إدارية     

إما لتفسَت القوانُت اؼبالية اؼبعقدة أو لتوضيح بعض التفاصيل ذات الطابع التقٍت ، ومراسيم تنفيذية )لوائح(
 البحث.

وذلك ، ال يبكن تعقبها بسهولة لكثرهتا ولتعقيدىا يف بعض اغباالت، ؼبالية العامة احملليةالتنظيمات يف ؾباؿ ا    
" سكيوويف ىذا الصدد نستلهم أثر من فلسفة "مونت، جتماعيةتغَتات اغباصلة يف البيئة اإلمسايرة القوانُت لل هردم

وعبميع ، ن طبيعة األشياءالضرورية اؼبشتقة مىي العبلقات ، القوانُت يف أوسع معناىا «: القانونية عندما يقوؿ
 من اإلنساف قوانينها ي أظبىولؤلفهاـ اليت ى، لعامل اؼبادي قوانينوفل، ودات قوانينها من ىذه الناحيةاؼبوج

 1. » ولئلنساف قوانينو، انات قوانينهاوللحيو 
كسياسة مرجعية كبو اإلستثمار والتنمية مات الدولة  ولكوف اجملاؿ اإلداري يزداد تعقيدا السيما بعد توجو اىتما    
بقفزة فباثلة من حيث اؼبكنات ، كاف البد من مواكبة ىاتو القفزة النوعية يف تغَت الوظائف العامة،  قتصاديةاإل

لذلك تعترب السلطة التنظيمية آداة فعالة ؼبواجهة التحديات ، والوسائل القانونية اؼبتاحة ؼبواجهة ىذا الطموح
ال  ألسباب القوية للمنفعة العامة السابق ذكرىااG. Jéze «  ويف ىذا الصدد يقوؿ األستاذ، نمية احملليةاؼبرتبطة بالت

ذلك أف مهامهم الرئيسية ىي القياـ ، يبنع من زبصيص السلطة التنظيمية لؤلعواف اإلداريُت بصفة استثنائية
 2. » ردية وليس إقرار التدابَت العامةبأعماؿ ف

إمبا ىي تطبيق للمراسيم  ،يف إطار التسيَت، من القرارات الفردية اؼبتخذة من اعبماعات احمللية ذلك أنو كثَت    
التنظيمية اؼبتعددة يف ىذا اجملاؿ فتحديد ؾباؿ سلطة القرار أمر جد ضروري دبا ىبلق ديناميكية وحيوية تسمح 

 ية.بفتح اجملاؿ الواسع للمبادرة للتقليل من تنفيذ األوامر بطريقة روتين

                                                           
 .11ص ،1953مونتسكيو، روح الشرائع )اعبزء األوؿ(، ترصبة عادؿ زعيًت، اللجنة الدولية لًتصبة الروائع اإلنسانية )األونسكو(، دار اؼبعارؼ،  1

2 G. Jèze, Op.Cit, P 31 « Les puissants motifs d’utilité publique que nous venons de rapeler n’empechent 
pas que l’attribution du pouvoir réglementaire à des agents administratifs soit exceptionnelle, leur mission 
capitale est, en effet, de faire des actes individuels, et non de prescrire des mesures générales ». 
Voir : R. Chapus, Droit administratif générale, tome 1 ,15 ème éd ,2001 et tome 2, 14 ème éd, 2000, 
Montchrestien.  
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بتقييد اإلعتمادات اؼبقدمة ؽبا من ، من قانوف البلدية امكانية لئلدارة احمللية 173يف ىذا الصدد أعطت اؼبادة 
 الدولة بعنواف مسانبات الدولة يف زبصيص خاص.

روج أمواؿ من اػبزينة أو دخوؽبا إليها بصورة د العمليات اؼبالية اؼبًتتبة عن خحساب التخصيص اػباص هبس    
فهي ال تعترب إنفاقا أو إيرادا باؼبعٌت الصحيح للكلمة بل عبارة عن أمواؿ تدخل اػبزينة على أف زبرج ، هنائيةغَت 

لذا يقتضي اؼبنطق العلمي عدـ تدوين ىذه العمليات يف اؼبيزانية على أف تفتح ؽبا يف قيود اػبزينة ، منها فيما بعد
 نة واليت يرجع اعتمادىا لوجود ثبلث مربرات.حسابات مستقلة يطلق عليها اغبسابات اػباصة للخزي

 خاصة بالنسبة للعمليات اؼبؤقتة اؼبمنوحة من الدولة واليت ليس ؽبا طابع ، تعترب إجراء مرف للمحاسبة
 نظاـ اإلعانات اؼبالية.ك،  ديبومةال
  داـ نشاط عمومي ـبصص عندما يتعذر استختسمح للخزينة باستخراج من كتلة اؼبوازنة العامة نتائج

 إجراءات اؼبيزانية اؼبلحقة.
 والتجاري احملققة بصفة استثنائية من طرؼ ، تسمح بتسجيل صبيع العمليات ذات الطابع الصناعي

 اؼبصاحل العمومية.
ضعف من ما من طرؼ الربؼبانيُت باعتباره ينتقادات السيص اػباص للكثَت من اإلصيتعرض حساب التخ    

 باعتبارىا يف الغالب مبالغ مؤقتة زبرج من اؼبيزانية لتعود إليها، جة يف ىاتو اغبساباتقدرهتم على رقابة اؼببالغ اؼبدر 
ذلك أنو قد وبدث أال يتحقق اسًتداد ىذه ، وىذا ىبلق نوع من الغموض يف تدقيق قيمة النفقات اؼبصروفة فعبل

 .1اؼببالغ اليت منحت
تقيد فيها صبيع اإلعانات ، مستقلة عن اؼبوازنة العامةالتخصيص اػباص عبارة عن ميزانية خاصة تكاد تكوف     

أما عملية انفاقها فيتم ضبطها بدقة يف اؼبيزانية ، اؼبقدمة من الدولة دبختلف أشكاؽبا كإيرادات صافية من الدولة
من قانوف  172عتمادات يف غَت اجملاؿ اؼبخصص لو )اؼبادة إذ ال يبكن أف تصرؼ ىاتو اإل، ولةالعامة للد

 دية(.البل
 إعانات من نوع خاص: الفرع الخامس

 La dotation spéciale instituteurs(DSI)العلمية الخاصة  اإلعانات -0
ىذا النوع من اإلعانات يتعلق بالبلديات يف إطار التدابَت اؼبتعلقة بتوفَت السكنات الوظيفية لؤلساتذة     

 : مل حصتُتشتو  1986ها سنة بسحب DGFىاتو اؼبخصصات اؼبالية مت دؾبها يف منظومة ، واؼبعلمُت
 حصة مرتبطة بتعويض األعباء ذات الصلة بالسكنات اؼبتعلقة بفئة اؼبدرسُت داخل البلديات. -

                                                           
ب التخصيص اػباص، باستثناء ما ىو ؿبدد يف قانوف اؼبالية يف ذبدر اؼببلحظة أنو ال ينبغي أف تتجاوز ؾبموع النفقات ؾبموع اإليرادات يف حسا 1

 حدود اؼببلغ اؼبسموح بو ووفق قواعد احملاسبة العامة.
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وإمبا من خبلؿ تعويض مقاصي ، حصة متعلقة بفئة اؼبدرسُت الذين ال يتحصلوف على سكناهتم من البلديات -
Indemnité compensatirice ، ىاتو اإلعانات اؼبالية ال سبر إطبلقا عرب ميزانية البلدية ولكن يتم تسيَتىا

 مباشرة بتحويلها من طرؼ اؼبركز الوطٍت للوظيفة العمومية.
 La dotation Générale de Décentralisation(DGD)اإلعانات العامة الالمركزية  -2

ختصاصات يتم ربويلها من طرؼ نصت على أف نقل اإل، 1983جانفي  7و 1982مارس  2قوانُت     
أما الباقي بعنواف اإلعانات العامة ، ن ناحية دبوجب ضرائب الدولة من خبلؿ اؼبقاصةعدات الدولة ممسا

يتم تسيَتىا واستعماؽبا  (DGD)مع العلم أف  البلمركزية فتهدؼ لتغطية األعباء اؼبتزايدة على اعبماعات احمللية
 .(DGF)نفس أسلوب ب

( مت دؾبها ىي األخرى يف مفهـو اإلعانات العامة للتسيَت %95اغبصة األكرب من إعانات البلمركزية )
(DGF)1. 

 La dotation élu localeإعانات المنتخبين المحليين  -3
 اؼبساعدات اؼباليةخصت البلديات ذات الطابع الريفي هبذا النوع من ، 1992فيفري  3من قانوف  42اؼبادة     

لقدرة ا(Fois 1.25) عندما تكوف القدرة اؼبالية للسكاف أقل من ، ساكن 1000واليت ال يقل عدد سكاهنا عن 
كما تساىم يف ،  لساكنة وهتدؼ إىل السماح بتحويل مصاريف التكوين اػباصة برؤساء البلدياتلاعببائية اؼبتوسطة 

استفادت من ىاتو  23707يف فرنسا ما يقارب  2007سنة ، وؼبساعديهمإعادة تقييم اؼبكافآة اؼبقدمة ؽبم 
 يورو. 2616دبا يبثل زبصيص مايل لكل بلدية بقيمة ، اإلعانات

 La dotation de développement rural2إعانات التنمية الريفية  -4
النشاط اؼبهٍت لفائدة  واؿ الوطنية وتوزع كعائد جبائي مرتبط بالرسم علىتؤخذ ىاتو اإلعانات من األم    

 : البلديات ذات اعبباية اػباصة وتشمل حصتُت
 .حصة من أجل سبويل مشاريع التنمية 

 جتماعية واؼبساحات الطبيعيةغبركية احمللية لصاحل التنمية اإلقتصادية واإلىاتو اغبصة اؼبالية هتدؼ إىل سبويل ا    
واليت تباشر ، مكونات اإلقليم احمللي ذو اعبباية اػباصةتخصص لفائدة اؼبؤسسات العامة بالشراكة مع صبيع ل

بشرط أال يتجاوز عدد سكاهنا ىاتو األقاليم اؼبعنية ، قتصاديةيئة اؼبساحات من أجل التنمية اإلمهامها يف ؾباؿ هت
 ساكن. 60.000

وعدد ، لتابعة ؽباعتمادات يتم أوال داخل احملافظات مع األخذ يف اغبسباف عدد البلديات اتوزيع ىاتو اإل    
(EPIC) .وحجم اؼبكانة وقدرهتا اؼبالية 

                                                           
1 M. Bouvier, Op. Cit, P 129. 
2 M. Bouvier, Op. Cit, P 130. 
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ار اللجنة اؼبنتخبة واليت بصرؼ ىاتو اؼببالغ دوف إشع (Le préfet)وفيما ىبص اؼبعامل اعببائي ال يقـو احملافظ     
البلديات  يتم تعينهم من طرؼ صبعية رؤساء، نساك 60.000جم سكاين ال يتجاوز حب(EPIC) سبثل رؤساء 

جتماعية دبعايَت از مشاريع التنمية اإلقتصادية واإلوحبسب القانوف ىاتو اؼبخصصات تقدـ يف إطار اقب، افظاتواحمل
 تضبط من طرؼ اللجنة اؼبعنية برصد تنامي األساس الضرييب مقارنة بالرسـو احمللية وفتح مناصب الشغل.

 حصة من أجل مساعد تنمية اؼبصاحل العمومية يف الوسط الريفي 
والبلديات اؼبشاركة معنية بشكل مباشر هباتو ، باية خاصةجبقتصادي و اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع اإل    

البلديات اؼبعنية فتستفيد من ـبصصات بعنواف اعانات ما وأ، (EPIC)فتوجو كمرحلة أوىل لصاحل ، اؼبخصصات
 التضامن الريفي بنفس شروط اغبصة السابق اإلشارة إليها.

ومهامها وتشمل وزارة التضامن اؼبعنية حبسب زبصصاهتا  انات يتم تقديبها من طرؼ الوزاراتبقية اإلع -6
 نحها إعانات مالية خاصة لفائدة اعبماعات احمللية.دب، وزارة الثقافة، حة والداخليةوزارة الفبل، جتماعياإل

 1عانات غير العاديةاإل: الفرع السادس
باعتبار أف الدولة تأخذ على ، ؾباين مقدـ من الدولة لفائدة اعبماعات احمللية عانات دبثابة تأمُتتعترب ىاتو اإل    

 يف افتعاؽبا. وارث الطبيعية واليت ال دخل إلرداة اإلدارةعاتقها مهمة إصبلح وترميم ما تفسده الك
ة لكل ما والذي جوىره أف الدولة ضامن، جتماعيإلعانات يف إطار مبدأ التضامن اإليندرج ىذا النوع من ا    

السيما السهر على ضباية وصيانة البنية التحتية ببعدىا الوطٍت وضماف سَت صبيع مرافق ، يبس تركيبة اجملتمع وبناءه
 الدولة بانتظاـ واضطراد.

دبا يفتح اجملاؿ ، ترب ىذا األسلوب مدى قدرة الدولة على ذباوز العقبات اليت تصيب جهازىا اإلداري احملليىب    
 د اؼبسؤوليات وفن الرقابة.ؼبسألة ربدي

دبا ، مدى حضور الدولة وسطوهتا، عانات غَت العادية يعيد إىل األذىافلتدبر العميق يف ىذا النهج من اإلإف ا    
هبعل اجملاؿ كلو مفتوح ، احتياطيمبوذج تسيَتي  اعتبار البلمركزية يف ىذا اإلطارال يدع ؾباال للشك يف كوف 

 اإلدارية.ؽبيمنة اؼبركزية 
اد أو فتزيد يف أوقات الكس، قتصادية اؼبختلفةيف مقدارىا تبعا ألوجو الدورة اإلعانات كثَتا ما تتفاوت ىاتو اإل    

 .2ل يف فًتات الرواج والرخاءوتق، يف مستوى النشاط اإلقتصادي العاـ ركودال
 
 

                                                           
تم جردىا وإدراجها اؽببات والوصايا األجنبية من اإلعانات غَت العادية، اليت تتلقاىا اؼبالية احمللية، واليت ينبغي أف زبضع ؼبوافقة السلطة السلمية وي تعترب 1

 يف اؼبيزانية.
قد يشجع على اإلسراؼ من جانب اؽبيئات يعاب على ىذا األسلوب اغبكومي يف تسيَت اؼبالية احمللية، أنو قد يوىن من عـز الوعي احمللي، كما أنو  2

 احمللية لذا هبدر بالدولة أف تعمل على التنسيق بُت ماليتها ومالية اعبماعات احمللية دبا يتفق والتوزيع األمثل للخدمات العامة.
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 Les dotations etاإلعانات والمخصصات تجهيزيا: المطلب الثاني
subventions d’équipement. 

نتيجة  ، كشفت عن تعديل يف العبلقة بُت الدولة واعبماعات احمللية،  ئلعانات اؼباليةاغبقيقة الواقعية بالنسبة ل    
عامة احمللية ترتكز على إقباز يف حُت أف السياسة ال، كثرة اإلعانات العامة واليت قد ذباوزت إعانات التجهيز

 .ستثمارات وربقيقهااإل
ذلك أف عملية التسيَت ينبغي أال تتجاوز اػبطوط والتوجهات اليت ترظبها ، أف ىذا اؼبنهاج سليم نايف تقدير     
عتماد على ـبصصات نوعية تستطيع الدولة ربقيق توزيع عادؿ للموارد كما نعتقد أنو باإل،  ة لعدة أسبابالدول

لي اعباذبية ماوربت تأثَت ع، اخل التنمية احملليةدستثمار فبكنة اإلدبا هبعل فرص ، داخل اعبماعات احمللية
 كحافز إضايف خبلق ديناميكية داخل اعبماعات،  يلجأ اؼبنتخبُت احملليُت إىل اعتماد ذبهيزات خاصة، واعبمالية

 دبراعاة اؼبقاييس الوطنية. وىذا يف إطار مصلحي حبت، احمللية
مت العمل عليها يف فرنسا يف بداية السبعينات عندما صدر القرار الشهَت بعنواف "كبيا ، اةىاتو النتيجة اؼبتوخ    

من خبلؿ ميكانيزمات فعالة بغية توحيد األوضاع  والذي رسم اػبطوط الكربى، vivre ensemble »1 »معا" 
 من خبلؿ زبطيط عقبلين للتجهيزات.

ل ذباوز كثَت من من أج ةوظيفي مع اإلعانات العامىدفو خلق تكامل ، ىذا األسلوب يف التسيَت اؼبايل    
 .واليت ربتاج إىل أمباط جديدة يف التسيَت وصوال إىل بلوغ اغبلوؿ اؼبنشودة اؼبشاكل العالقة

مل يتطرؽ بالتفصيل إىل بنودىا وإمبا  شارة اليو، فانوفكما سبق اإل التشريع اؼبايل احمللي اعبزائري أما فيما ىبص     
 نص عليها عموما يف قانوين الوالية والبلدية.

 La dotation globale D’équipement: (DGE)الفرع األول: اإلعانات العامة للتجهيز 
عانات اإل، قة بعملية التجديد العمرانيةواؼبتعل ستثنائية واحملددة بدقةا من اؼبصادر يف إطار اغباالت اإلنطبلقإ    

هبدؼ إصبلح ، 1972مارس  10العامة يف ؾباؿ التجهيزات مت النص عليها بوضوح باؼبرسـو الصادر بتاريخ 
مرونة  بنظاـ أكثر، دخلت مقارنة بأسلوب اإلعانات اػباصةمن اؼبرسـو أ 26اؼبادة  ،نظاـ اإلعانات اإلستثمارية

العمليات اؼبعقدة ىبلق توازف مايل داخل ؾبموع  ستفادة من أحكاـ مندؾبة معيسمح للجماعات احمللية اإل
ىاتو التدابَت تسمح من ناحية بتقصَت ، سية عالية بغية إقباز األىداؼ احملددةفوبتنا، النشاطات دبختلف أنواعها

 ومن ناحية أخرى، عملية بعد عملية تقدًن طلب اغبصوؿ على اؼبساعدات اؼبواعيد من خبلؿ تفادي إجراء
ومع ذلك فإف ، يدة ؼبساعدة عملية التجهيز داخل اعبماعات احمللية واإلقليم احمللي ككلأدخلت مفاىيم جد

                                                           
1 Voir : Guichard  O, Vivre ensemble, Rapport de la commission de dévelopement des respensabilités 
locales (2 tomes), La Documentation française, 1976. 
            _ Terrazzouni A,  L’administration territoriale en France, LGDJ, 1992. 
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مل تكن دائما ؿبل تطبيق كوف أف إمكانية التجهيز استمرت مفتوحة خاصة يف إطار  1972أحكاـ اؼبرسـو رقم 
 اإلجراءات التعاقدية للتهيئة.

يف مشروع  مت إعتماده الذي (Rapport Guichard)ىذا اؼببدأ مت معاعبتو يف إطار ما يسمى بقرار قيشارد     
تأخذنا إىل  مهدات إضافة إىل اصبايل اإلعاناتقبد ىاتو اؼب، القانوف اؼبتعلق بالتنمية ومسؤولية اعبماعات احمللية

مرورا بالرقابة البلحقة إىل رقابة ربليلية  ن رقابة سابقةم، يدة للرقابة على النشاط احملليمفاىيم جد
(Analytique) ، واليت بدورىا تقودنا إىل رقابة صناعيةSynthétique .بطابع أكثر عملي 

 (DGE)تأسيس اإلعانات العامة للتجهيز -0
رض تأسيس غستثمارية بطرحت مبدأ ذبميع اؼبخصصات اإل، 1982مارس  2من قانوف  101اؼبادة     

 1983جانفي  7قانوف ، للتجهيز لصاحل البلديات واحملافظات تدرهبيا كبديل عن اإلعانات اػباصة إعانات عامة
 5، 1985ديسمرب  20و 1983ديسمرب  29إىل قانوف إضافة  توىل تدقيق ىاتو اآلليات اليت سبت مراجعتها

 .1996مارس  26وقانوف ، 1996وأخَتا بقانوف اؼبالية لسنة ، 1988جانفي 
تعرضت عبملة من ، (DGE)احملددة للخطوات األوىل لنظاـ  1983ديسمرب  29جانفي و 7 قوانُت    

 على الواقع. هاتطبيقوجهت لطريقة ، اإلنتقادات
سنة  %2.2إىل  1983سنة  %2اؼببدأ العاـ يف التطبيق كاف يعتمد على نسبة يف اؼبساعدات اؼبالية ما بُت     

وجهت على اػبصوص للجماعات ، ستثماراعبماعات احمللية من أجل اإلانية مرصدة يف ميز ، 1985و 1984
أف اعتماد ، أظهر التطبيق يف اؼبدف الكربى، 1ىتماـ اػباص واليت أخذت على عاتقها استثمارات منتظمةذات اإل

لق تطبيق اؼبتعيأخذنا إىل ـبصصات تكاد تكوف متطابقة مع نفس ال، التجهيزات اؼبتوقعةنسب ضعيفة من إصبايل 
باؼبقابل فإف البلديات الصغَتة واليت تستثمر بشكل غَت منتظم ومتقطع ، ستثمارات اػباصةبنسب أعلى ببعض اإل

 يف النظاـ القدًن لئلعانات اػباصة. %10واليت وصلت إىل  من اؼبخصصات اؼبالية %2مت تفضيلها بنسب تفوؽ 
بالنظر إىل أنبية البلديات  DGEتعديل يف األحكاـ من خبلؿ تنويع ، DGEكذلك فبا تضمنو نظاـ 

 إال أف ىاتو األحكاـ مل تتغَت وظلت على حاؽبا.، واحملافظات
 عانات التجهيز لفائدة البلدياتتحويل إ-2

ضبل عدد من التعديبلت تنص على أنبية مواكبة ، 1988جانفي  5وقانوف ، 21985ديسمرب  20قانوف     
DGE أما ، العودة لنظاـ اإلعانات اػباصة وتقوية، اعبماعات اؼبؤىلة وذلك حبصر، ػبصوصيات اعبماعات احمللية

                                                           
1 Muzellec R, Finances locales, Dalloz, 14 éd, 2002,P 130. 
2 M. Bouvier, Op.Cit , P 134-135. 
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أتى ، )قانوف تنظيم األحكاـ اؼبختلفة اؼبتعلقة دبساعدات الدولة اذباه اعبماعات احمللية( 1996مارس  16قانوف 
 .1من أجل تكملة القوانُت السابقة

 (DGEمن اعتمادات  %51اإلعانات العامة )
ساكن إذا مل تكن مشمولة  2000وما بُت ، ساكن 100.000ىاتو اغبصة تتعلق بالبلديات األكثر من     
 عانات العامة.فة سياحيا أو ضبويا وقررت أخذ اإلساكن إذا كانت مصن 2000وبأقل من ، عانات اػباصةباإل

اؼبقرر للزيادات اؼبمنوحة بالنظر ستثمار لفائدة اإل، آللية ألجل الوصوؿ إىل نسبة ؿبددة يف بداية كل سنةىاتو ا
 لعدة معايَت.

 : ىذا النظاـ يتم ضبطو على النحو اآليت    
من  %2تتمحور حوؿ  ستمارات اؼبقررةاؼبوزعة بنسبة تطبيقية خاصة باإل من اؼببالغ %90جزء أساسي دبعدؿ  -

 اؼببالغ اؼبدفوعة كل شهر.
من القدرة اعببائية  %20ذات القدرة اعببائية األقل من من اؼببالغ اؼبوزعة ؿبجوزة خصيصا للبلديات  10% -

مقارنة باؼبعدؿ اؼبتوسط   %20وأيضا بالنظر إىل القوة اعببائية بزيادة تصل إىل ، اؼبتوسطة للبلديات بنفس الطابع
 كما زبص أيضا اجملموعات ذات اعبباية اػباصة.

 Subventions spécifiques (51%)اإلعانات الخاصة 
ساكن بصفة  100.000و 2000ساكن أو زيادة واؼبًتاوحة ما بُت  2000تشمل البلديات األقل من     

فائدة الطرقات السريعة توزع يف ىذا اػبصوص يقبض احملافظ مبالغ ؿبددة من أجل النشاط السكاين ول، اختيارية
 .2لتلقي ىاتو اؼببالغ شعار عبنة احملافظات اؼبتكونة من اؼبنتخبُت احملليُت للبلديات اؼبؤىلةبعد إ
ة واحدة وإمبا دًن ـبصصات مالية ال تكوف على دفعم يف إطار اإلعانات اػباصة بتقتت تقنية التخصيص    

، يقـو احملافظ باقفاؿ القائمة اػباصة بالعمليات اؼبعنية هبذا النوع من اإلعانات، حبسب اؼبتقلبات دفعة بعد دفعة
أدخل تسهيبلت مهمة بإلغاء اإلعانات العامة يف إنتظار تقسيم إجراء  1996مارس  16مع العلم أف قانوف 

اإلعانات اػباصة واليت يبقى توزيعها دائما من اختصاص احملافظ ويف مرحلة ثانية مشلت البلديات اؼبؤىلة للحصوؿ 
اؼبكوف الصايف للرأظباؿ الثابت  ساكن على األقل تفهرس حبسب 20.000بنسب سكانية تعادؿ  DGEعلى 

 لئلدارات العمومية.
 
 

                                                           
 عانات اؼبالية إىل حصتُت منظمتُتمشلت اإلصبلحات األوىل، إقرار األحكاـ اؼبتعلقة باؼبعاملة اؼبختلفة بالنسبة للبلديات العاجزة، وؽبذا مت تقسيم اإل 1

 أو مبوذجُت خاصُت مشل إعانات عامة وإعانات خاصة.
من القيمة اؼبصفاة من الرسم  %60و 20عانة بنسب معدؽبا يًتاوح ما بُت تقـو ىاتو اللجنة بضبط العمليات ذات األولوية يف اغبصوؿ على ىاتو اإل 2

 اػباص باإلستثمارات.
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 إعانات التجهيز الخاصة بالمحافظات: الفرع الثاني
 2116قبل سنة  -0

DGE  كاف يقسم إىل قسمُت،  2006اػباص باحملافظات إىل غاية قانوف اؼبالية لسنة : 
 :الحصة األولى تسير على ثالث مراحل

 ستثمار الريفي.لئلتوجو  %3توزع بتطبيق نسبة اإلعانات اؼبالية بنحو  %75جزء أساسي بنسبة  -
 توزع لتسيَت الطرؽ الريفية داخل احملافظات. %20جزء خاص بالطرؽ بنسبة تعادؿ  -
 .يوجو للمحافظات ذات القدرة اعبباية الضعيفة %5جزء اصبايل دبعدؿ  -

 :الحصة الثانية تسير على ثالث مراحل
ة ئيتوجو لنفقات الته %14بتطبيق نسب مئوية من اؼبساعدات اؼبالية حبوايل  %80أساسي دبعدؿ  جزء -

 وللمخصصات اؼبعدة ألشغاؿ التجهيز الريفي.العمرانية 
لساكنة بأقل ودة بالنظر إىل القدرة اعببائية ليشمل احملافظات ذات القدرة اعببائية احملد %10جزء اصبايل دبعدؿ  -

اعببائية اؼبتوسطة للمحافظات أو بالنظر للقدرة اعببائية يف الكيلو مًت اؼبربع بنسبة أقل من  من القدرة 40%
 من القدرة اؼبتوسطة. 60%

 .1بعنواف هتيئة اؼبباين %10إصبايل  -
 2116سنة  -2

 اػباصة.عتمادات بعنواف ىاتو اغبصة مت ادماجها يف اإلعانات يف حُت أف اإل، اغبصة األوىل مت إلغاؤىا    
 : أما خبصوص اغبصة الثانية فقد مت ربديدىا على النحو اآليت

توجو لدعم نفقات التهيئة  2007سنة  %13كمساعدات مالية يف حدود   %75عبزء األساسي بنسبة  ا-
 العقارية.

 زبصص بعنواف هتيئة عمرانية منجزة. %9 إصبايل -
 زبص احملافظات ذات القدرة اعببائية احملدودة. %15 إصبايل -

 بقية إعانات التجهيز: الفرع الثالث
إعانات المحافظات للتجهيزات الخاصة بالثانويات * (DRES)اإلقليمية للتجهيزات  اإلعانات -0

(DDES)* 
DRES ،DDES ،تضمنو ختصاص الذي ن أجل تغطية تعويض التحويل يف اإلعانات مت النص عليها منبا إ

 قانوف البلمركزية.
                                                           

1 M. Bouvier, Op.Cit, P 137-138. 
* DRES. La dotation régionale D’équipement scolaire. 
* DDEC, la dotation Départemental D’équipement des collèges. 
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DRES ،ستثمار اؼبتعلق بالثانويات واؼبؤسسات ذات اؼبستوى اؼبعادؿ.سبنح للنواحي من أجل اإل 
DDES ،ستثمار اؼبوجو للثانويات.سبنح للمحافظات من أجل اإل 

 :اإلعانات الخاصة -2
وتتعلق بإصبايل اغبصص ، صفة استثنائيةمت إقرارىا ب، اإلعانات اػباصة اؼبعتمدة يف إطار قواعد القانوف العاـ    

 ةالفبلح، نذكر منها وزارة الثقافة، صةعدة وزارات سبنح ىذا النوع من اإلعانات اػبا، DGEاؼبتكاملة مع نظاـ 
 النقل.

 (TVA)لرسم على القيمة المضافة اإلعانات في إطار مقاصة ا -3
ىاتو ، نقطة خبلؼ بُت الدولة واعبماعات احملليةأين شكل ، 1970سنة ىذا الرسم مت اعتماده يف بداية     

ففي ، سًتداد اؼبتعلقة بالرسـو اػباصة هبااعًتضت يف فرنسا على عملية اإل، ةستثمارياألخَتة ولصاحل التنمية اإل
أحد رؤساء البلديات والذي كانت إجابتة  مت فتح ربقيق دببادرة من الوزير األوؿ الفرنسي يسائل فيها  1977سنة 
ات اػباصة اؼبمنوحة والذي مفاده يف تقديرنا أف إصبايل اإلعان، رؤساء البلديات ينتقدوف ىذا الوضع «: ايلكالت
 .1 » لغاؤىا من خبلؿ اؼببالغ احملصلة لفائدة البلديات من عائدات الرسم على القيمة اؼبضافةيتم إ، لدولةمن ا
ويف ىذا اإلطار اعتمدت ، يكن حصري لفئة البلديات هبسد حقل خاص إف مل ف الرسم على القيمة اؼبضافةإ    

 واليت تدفع عن طريق اإلستثمارات وتسًتد بعنواف اعتمادات خاصة.  ، (TVAالدولة أسلوب مقاصة )
 على القيمة اؼبضافة اسًتداد الرسمأسس لنظاـ  1975وقانوف اؼبالية لسنة  1975جويلية  29قانوف     
ىاتو اؼبقاصة مت ، ستثماراؼبفروض يف إطار اإل ؼبخصصات تعوض األعباء على الرسمعتماد على آليات تؤسس باإل

 .1975سبتمرب  13من قانوف  13إنشاؤىا دبوجب اؼبادة 
يف النهاية اليت ربصل عليها ال تشكل عائد جبائي دبعٌت ، *(FECL)أمواؿ ذبهيزات اعبماعات احمللية     

جانفي  1ن صدور قانوف ستثمارات اؼبنجزة وانطبلقا مة خاصة باإلإعانات ذبهيزية مستقل وإمبا ىي، الكلمة
مت ، (FECL)يف إطار  1977أكتوبر  18وكذلك مرسـو  1976ديسمرب  29عتماد على قانوف وباإل 1978

فبا هبسد ، *(FCTVA)تغيَت ىاتو التسمية واليت أصبحت أمواؿ اؼبقاصة اػباصة بالرسم على القيمة اؼبضافة 
عتمادات برسم األمر أكثر وضوحا خبصوص عبلقة اإلفبا هبعل ، ستثماربُت اإلعانات ونفقات اإلسيس رابط تأ

TVA. 
 
 

                                                           
1 « Les maires critiquent une situation dans laquelle ils estiment que le montant des subventions 
spécifiques versées par l’état est annulé par les sommes que les communes lui acquittent au titre de la 
TVA » cité par : M. Bouvier. Op, Cit, P 139.  
* FECL, Le Fonds d’équipement des collectivités locales. 
* FCTVA, Le Fonds de compensation de la TVA. 
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 اإلعانات بعنوان عائدات غرامات المرور -4
افظة وزعت بُت البلديات داخل كل ؿب، 12008مليوف يورو لسنة  680ما يعادؿ  شكلت ىاتو العائدات    

ىاتو اؼبخصصات توزع من أجل ، اؼبرتكبة يف إقليم اعبماعات احمللية اؼبستفيدةفات يف إطار رصد العديد من اؼبخال
ىاتو اؼببالغ ترصد لفائدة البلديات واجملموعات ، كتظاظ اؼبروري النقل داخل البلديات وتنظيم اإل عملية ربسُت

 ائمة اؼبستفدينتوزع من طرؼ اجمللس العاـ والذي يضبط ق، ساكن 10000ذات الكثافة السكانية اؼبعادلة لػ 
 ستعجاؿ ويسقف شبن األشغاؿ اؼبراد اقبازىا.ووبدد ؾبموع اؼبخصصات يف حالة اإل

فتكوف عرضة ؼبعاعبة خاصة من خبلؿ تقسيم ىاتو العائدات بُت البلديات واجملموعات ، أما بقية النواحي    
 .%50ونقابات النقل يف حدود 

اؼبباشرة من طرؼ اآلالت اإللكًتونية وتقيد ىاتو اغبصة يف حساب عائدات الغرامات ربصل يف إطار الرقابة     
خصصت كنفقات ، مليوف يورو 194يف حدود  بلغت، اؼبرورية" مايل بعنواف "الرقابة واعبزاء اآليل على اؼبخالفات

قل البلدي خصصت لتحسُت الن، مليوف يورو 100ومن ناحية أخرى يف حدود ، توجو لصيانة ىاتو اآلالت
 لفائدة احملافظات من أجل سبويل عملية أمن شبكة الطرقات توزع حبسب طوؿ الطرقات.مليوف يورو  30 وحبدود

 نية التحتية والنقل داخل فرنسا.ة على العمـو اللجنة اؼبالية للبتتحكم يف ىاتو األرصد
 ت احملليةلة واعبماعايعيد إىل األذىاف طرح مسألة جودة العبلقة بُت الدو ، ىذا النوع من اؼبخصصات اؼبالية    

ربفظ ؽبا نوع من اػبصوصية مقارنة بباقي اؼبؤسسات يف القطاعُت العاـ  واليت ينبغي أف تكوف إمتيازية وتفضيلية
حىت ذبد نفسها يف ، وذلك بتدعيم اؼبالية احمللية أكثر بربطها بعبلقة متنوعة مع اؼبؤثرين يف اجملاؿ اؼبايل، واػباص

 ستقبلؿ اؼبايل اؼبنشود.اشرة صبيع اختصاصاهتا يف إطار اإلؽبا دببوضع اقتصادي مريح يسمح 
 بين الدولة والجماعات المحلية في النظام الفرنسي *ستقرار الماليعقد اإل: الفرع الرابع

، 2مليوف يورو 70ؾبموع اؼبساعدات اؼبالية اؼبقدمة من الدولة إىل اعبماعات احمللية بلغت يف فرنسا ما إصبالو     
مت اعداد برنامج سنوي خاص بتطور ، وألجل التحكم اعبيد يف ىذا التطور العاـ، مبلغ يزداد تدرهبيا كل سنةوىو 

من خبلؿ عدة أحكاـ خصصت يف ىذا اجملاؿ لتحقيق رقابة نوعية على ؾبمل ، ىاتو اؼبساعدات اؼبعتمدة
 النفقات اليت سبثل اؼبساعدات اؼبالية اؼبقدمة من الدولة.

 
 
 

                                                           

إحصائية فرنسية متعلقة باالعانات اؼبقدمة للجماعات احمللية متمثلة يف البلديات و احملافظات.   1 
* Le contrat de stabilité entre l’état- collectivités locales.  
2 M. Bouvire, Op.Cit, P140. 
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 *ستقرار المالي إلى عقد التنمية والتضامن.ط اإلمن شر  -0
حددت مدة ثبلث سنوات لتحقيق ىذا ، 1996ستقرار اؼبايل سنة حكاـ األوىل اليت نصت على شرط اإلاأل    

 -2000 -1999ىاتو اؼبدة فبتدة من سنة )والذي بُت كيفية تأطَت  1999تبعها قانوف اؼبالية لسنة ، الشرط
 درهبية لبعض اؼبساعدات اؼبالية.( من أجل ضماف زيادة ت2001

وبعنواف اؼبساعدات  2007ىذا التأطَت خرج بعنواف عقد التنمية والتضامن والذي استمر العمل بو لغاية     
 مل تشهد ىاتو اؼبساعدات ،(DCTP, DCE, DDES, DGD, DSI, DGE)اؼبالية اؼبتنوعة بأسلوب 

ستهبلؾ خارج التبغ كانت عبارة عن عائدات بأسعار اإلمؤشر النبؤ ذلك أف ، على العمـو تدرج نوعي سريع
 ومن ناحية أخرى فإف فهرسة ـبتلف اؼبساعدات اؼبالية ظلت بدوف تغيَت. * اشهارية

واليت وضع ؽبا األستاذ ، من فكرة التضامن اإلجتماعي أصولو، من عقد التنمية والتضامن يستمد كل    
 1891سنة  La division du travail socialكتابو   نظرية كاملة يف « Durkheime »"دوركاييم" 

، 1901سنة  Le droit objectif et la loi positiveيف كتابو  « Léon Duguit »واألستاذ "دهبي" 
ويظلوف يف ، دبا يف ذلك األفراد يكونوا موحدين داخل اجملتمع، حسب ىاتو النظرية فإف صبيع مكونات الدولةفب

وذلك ، جتماعي الوطٍتلب مزيدا من التضامن والتكافل اإلمستجدات اغباضر واليت يتطوحدة حتمية خاصة مع 
 .1لوحدة اغباجات اؼبشًتكة وكذلك لتأمُت اؼبصاحل اؼبختلفة يف نفس الوقت

 : ففي ىذا الصدد يقوؿ األستاذ ليوف دهبي
ىو تضامن من ، العصريةتارة مثل اجملتمعات ، حبسب الدولة ةجتماعي يكشف عن جوانب ـبتلفالتضامن اإل« 

كتضامن يف إطار ؿباكاة التفوؽ مثل اجملتمعات  وتارة على النقيض، أجل تقسيم العمل واؼبعتمد كخطة أوىل
بعناصره األساسية وإمبا يعرب عن نفسو ، ومهما يكن فيبقى التضامن حدث مستمر، يف مراحلها األوىل اؼبتحضرة

 * ». ماعيةجتختزاؿ داخل اجملموعة اإلغَت القابلة لئل

                                                           
* Du pact de stabilité financière au contrat de croissance et de Solidarité. 
* (20% du pub pour 1999, 25% pour 2000, 33% pour 2001, 33% de puis 2002) 
1 L. Duguit, traité de droit constitutionel, 2 ème édition, Tome 1, Ancienne librairie Fontemoing, 
Editeurs Paris , 1921. 
* « La solidarité sociale, revét des aspects différents suivants les pays. Tantot comme dans les societés 
modernes, c’est la solidarité par division du travail qui apparait au premier plan. Tantot, au contraire, la 
solidarité par similitudes est prépondérante, comme dans les sociétés aux premiers stades de la civilisation. 
Quoi qui’il soit , la solidarité est un fait permanant, toujours identique à lui- méme, l’élement constitutif 
irréductible de tout groupement social ». 
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فبحسبو فإف صبيع مكونات الدولة تأخذ على عاتقها تقدًن اؼبعونات اؼبتبادلة من أجل ربقيق ضماف أمواؽبا     
حياة اإلجتماعية يف صر األوؿ للاؼبشركة من خبلؿ خاصية التشارؾ بفصل اؼبهارات اؼبتبادلة ىذا اعبزء يكوف العن

 Solidarité mécanique.1والذي ظباه التضامن اؼبيكانيكي Durkheim تصور األستاذ 
 "Contrat de stabilitéالعقد الجديد بعنوان "عقد اإلستقرار"  -2

وىنا نذكر ، ألغت دبوجبها التطور اغباصل يف نسبة النمو، أسس ألحكاـ جديدة 2008قانوف اؼبالية لسنة     
وافًتضت عدـ ، اػباصة حبساب عقد التنمية والتضامنبتعديل يف النماذج  2006أف اغبكومة قامت يف ربيع 
ىذا اغبدث ، 1996ستقرار اؼبايل اؼبعتمد سنة كما ىو اغباؿ يف شرط اإل،  تضخمية األخذ باغبسباف أي نسب

 مت توسيعو مؤقتا.
 اإلعانات العامة للتسيَت واإلعانات اػباصة«: على مايلي 0200وف اؼبالية لسنة من قان 36نصت اؼبادة     

اإلعانات ، اإلعانات العامة البلمركزية، اإلعانات العامة للتجهيز، إعانات اؼبنتخبُت احملليُت، دبساكن اؼبدرسُت
إعانات احملافظات ، اإلعانات العامة البلمركزية اػباصة جبزيرة كورسيكاو  العامة االمركزية من أجل التكوين اؼبهٍت

إعانات اؼبقاصة باإللغاء التدرجي غبصة الدخل من الرسم ، ؼبدارسإعانات النواحي لتجهيز ا، لتجهيز الثانويات
إعانات اؼبقاصة  ،إعانة اؼبقاصة للحد من الضريبة على إيرادات الرسم اؼبهٍت، اؼبهٍت احملولة لفائدة احملافظات

اػباصة اإلعفائية اػباصة باؼبساحات الفبلحية والنواحي من خبلؿ الرسم العقاري على اؼبلكيات غَت اؼببنية 
إعانة اؼبقاصة على الرسم اؼبهٍت دبا يف ذلك اغبد اػباص بإنشاء ، باؼبساحات الفبلحية خارج جزيرة كورسيكا

من أجل ، ة السابقةادا إىل قانوف اؼبالية اػباص بالسنتشكل ؾبموعة خاصة بإصبايل اؼببالغ اؼبتزايدة استن، اؼبؤسسات
ستهبلؾ بالنسبة لسنة اإل شر عادؿ للنسب اؼبخصصة لتطور سعرمن خبلؿ تطبيق مؤ ، قانوف اؼبالية لسنة الدفع

  ». ؼبشروع قانوف اؼبالية لنفس السنةالدفع بالنظر 
 ربت تأثَت مفاىيم التنظيم العاـ للمالية العمومية، من أجل متابعة الدولة ؽبذا النهج اؼبعتمد، نفهم من كل ىذا    

 السيما إدارة الدولة واإلدارة احمللية، جتماعيالتحكم يف النظاـ اإلايل ؼبفهـو اتبعت منطق يعتٍت باؼبشروع اإلصب
دبا يتطلب منطق خاص ، ىاتو السياسة أخذت يف التمدد عرب السنُت يف اؼبستقبل مؤثرة بذلك يف القطاع العاـ

 طرح مهمةكما ت،  ئ الرئيسية للقانوف العاـ احمللي كمبدأ الوحدةبرقابة منظمة تأخذنا إىل إعادة تشكيل اؼبباد
ىذا اؼبنطق بإصبالو لو صلة وثيقة بإندماج الدولة ، مسألة قيادة اجملتمع اؼبعاصر اؼبتزايد يف التعقيد والتغيَت اؼبتسارع

كشرط ،  تدابَت اؼبعتمدة من قبلوتكاملها مع احمليط الداخلي واػبارجي وربط ذلك باألسباب األساسية اػباصة بال
 ستقرار.نمية والتضامن وصوال إىل عقد اإلتستقرار اؼبايل مرورا بعقد الاإل

دبا هبسد مدى قدرة الدولة على اعتماد مباذج مالية معاصرة ذات ، كبو ربوؿ ال مفر منو ضيىذا التطور يب    
 الصلة دبواضيع القرارات يف إطار التسيَت اؼبايل احمللي والوطٍت. 

                                                           
1 L. Duguit, . Op.Cit, P 23 
Voir : M. Bouvier, Solidarités locales, LGDJ, 1986, COLL, Décentralisation et dévelopement locale. 
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يف ، اؼبًتصبة يف حقل مبو نفقات اعبماعات احملليةىتمامات من خبلؿ اإل، مبلمح خطوطو األوىل بدأت تظهر     
 فًتة يظهر فيها عدـ ضرورة التحكم يف ؾبموع النفقات العمومية والدين العمومي.

 و عدـ اليقُتتفاعل يبضي كببتجنيبها ، ينبغي أف نقوؿ أف ىاتو اؼبناقشات تدور كلها حوؿ عقلنة اؼبالية احمللية    
إقليمو اغبيوي من خبلؿ إعادة تشكيل شراكة و ، ايل احمللي مع ؿبيطو اعبديدنظاـ اؼبذباه كبو تأقلم أساسي للباإل

اؼبرجو  وكذلك اؼبؤسبرات الوطنية التنفيذية، حقيقة يف ؾباؿ تطور القرار اؼبايل انطبلقا من عقد اؼبؤسبرات اؼبالية الوطنية
 1.منها لعب دورىا األساسي

                                                           
1 M. Bouvier, Op.Cit, p143- 146. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 التسييرالميزانية المالية ورقابة 

 
 



 الميزانية المالية ورقابة التسيير  الفصل الثاني

84 
 

وتفعيل عاملي الرقابة وتسيَت  برزىا ضبط اؼبيزانيةحتمية أ ريب تقـو على عدة دعائم جودة اؼبردودية اؼبالية ال    
يزانية غالبا تقدـ فاؼب اؼبتمعن ؽباتو العملية اؼبعقدة يبلحظ تداخل كبَت بُت ىاتو العوامل الرئيسية، مواؿ العامةاأل

احمللية اليدع ؾباال جباري يف اؼبوازنة خبلق توازف إليت تعٌت بضبط النفقات وربصيل اإليرادات قة اؼبالية اهنا الوثيعلى أ
لى ية يظهر من خبللو وضعية كل جهة ؿبلية عَت من األنبكاف للميزانية احمللية قدر كب  ،ختبلالت لذاللثغرات واإل

تسعى اجملالس احمللية  ة احمللية التشاركيةوانطبلقا من مفهومي اإلستقبللية واالمركزية وعمبل دببدأ الديبقراطي، حدى
ستقرار مايل يعود بالنفع على القطاع احمللي العاـ لدفع عجلة التنمية من خبلؿ السهر على ضماف إىل تخبة إاؼبن

من خبلؿ اعادة النظر يف عائدات ىذا ، ومُت العاـ واػباصدتسيَت الذمة اؼبالية احمللية دبا يصطلح علية دبفهـو ال
هـو اؼبصاحل العامة فال من خبلؿ ضبط ممر اليتم إؤلال وعادة ىذا، اليةو و حجم كل بلدية أو القطاع دبا بتناسب 

اؼبعايَت يم ىاتة اؼبصاحل و يصبحت من الكثرة والعدد ما يطرح للنقاش والبحث مسالة تقأو اؼبرافق العامة واليت أ
وحدة اؼبوازنة  أما تسيَت مباشر يقـو على مبدإسلوب التسيَت احمللي يقـو على مقاربتُت ذلك اف أ، اؼبناسبة لذلك

 فتح اجملاؿ لتجزئة اؼبيزانية احمللية.يو تسيَت غَت مباشر أاحمللية 
ما  ضافيةوحساب التسيَت دبا يف ذلك اؼبيزانية اؼبلحقة واإل دارياإلتعددة مشلت اغبساب ماؼبواثيق اؼبالية احمللية     

تمادات اؼبرصدة يف عاإلو ع اؼببالغ ينفاؽ صبلي إدارية ومالية ربتم على اؼبسَت احملإماـ عملية ألية احملهبعل السلطات 
معظم دوؿ العامل سبد يراد واف كانت دبا يتطلب فهم جيد ؼبيكانيزمات التحصيل واإل، ؾباؽبا اؼبخصص دوف فباطلة

ؼبالية عتبار القيم اا ىو معموؿ بو يف اعبزائر خاصة بإ حبت كمطارات ذات تكوين مايل وؿباسيببإية لية احمللااؼب
سسات اؼبالية اسع لعبلقة ضرورية وحتمية باؼبؤ و الاجملاؿ  احمللية تودع غالبا يف صناديق اػبزينة العمومية دبا يفسح

 احمللية.
لية احمللية طيلة اىاتو العملية اؼبالية ربتاج الريب لرقابة صارمة وعصرية ومرنة تواكب صبيع مراحل العملية اؼب    

يف التشريع ، ليومردودية السوؽ احملخر حسب حجم اؼبيزانية تنوع وزبتلف من بلد آٍل ة تمبادج الرقاب، اليةالسنة اؼب
ىل الرقابة الداخلية ة كرقابة خارجية بعدية باإلضاقة إحملاسبعباء ىاتو اؼبهمة التقنية واؼبالية ؾبلس ااعبزائري يتحمل أ

لق نوع جديد من الرقابة يسمى بالرقابة ػبيف فرسا تسعى الدولة ، حملليُتدارية اؼبباشرة من طرؼ اؼبسيَتين ااإل
ا خلق اربة شاملة مفادىجتماعي يقـو على مقصادي وإقتكمفهـو إ  Contrôle systémiqueالنظامية 

قاليم الدولة من خبلؿ لقاءات ومؤترات دورية لنقل اػبربات وجرد الذات وتوحيد تضامن جهوى وطٍت بُت صبيع أ
 .   Solidarité socialeجتماعي طار مايسمى بالتضامن اإلوطٍت يف إاحمللي والاؼبفاىيم والرؤى بُت القطاعُت 

 المالية والمؤسسات البنكية: المبحث األول
ذلك أف ىذا األسلوب كاف ، ترب حدثا وسابقةيع يةكمورد مايل من موارد اؼبوازنة احمللإعتماد منظومة القروض      

 عتباره مورد غَت عادي تلجأ إليو الدولة لتغطية نفقاهتا اؼبتزايدة.للدولة بإري على اؼبوازنة العامة لعهد قريب حص
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يعرب عن تغيَت اسًتاتيجي يف موقف الدولة من اؼبالية ، ًتاضقللجماعات احمللية للجوء إىل اإل اء اإلمكانيةإعط    
كونو يدعم   ،أخرى ةن ناحيم كما يبثل مكسب حقيقي لئلدارة احمللية يف ؾباؿ التسيَت احمللي،  احمللية من ناحية

 ستقبلؿ اؼبايل واغبرية اؼبالية.مبدأي اإل
يعرض مسألة البحث يف شروطو ومباذجو وكذلك ؾبالو من خبلؿ العبلقة اؼبباشرة مع  أسلوب اإلقًتاض    

واألىم ، اؿاجمل وأسباب اللجوء إليو كآلية منظمة يف التسيَت ؽبا عبلقة بالفاعلُت واؼبؤثريُت يف ىذا، اؼبؤسسات اؼبالية
 يفية تصفيتو.كو من ذلك طريقة سداده 

دبا هبعلها ، ال تزاؿ فكرة السلطة العامة مبدأ راسخ من اؼببادئ اليت تعتمد عليها اإلدارة العامة يف عملية التسيَت    
تفوؽ وتتجاوز قد قبازات كوهنا هتدؼ إىل ربقيق إ،  لوية يف تفاعلها مع القطاع اػباصدائما يف موقف فبتاز ذو أو 

 ائوحتو يض ىذا اؼببدأ وإقد يبضي كبو تقو  ديد يف التسيَتإال أف ىذا األسلوب اعب، مكاناهتمقدرات األفراد وإ
 ة.نيوذلك عندما تصبح اإلدارة مد

ضرورات لئلذعاف واػبضوع لؼبراكز القانونية دبا ال يدع ؾباال يقرب إىل األذىاف تساوي ا، نةياؼبدمبدأ اإلدارة     
وربدي مرىوف دبدى  ا جديدا من أعباء اإلدارة العامةدبا يعٍت أف اؼبديونية احمللية قد أصبحت عبئ، الصاحل العاـ

 قدرهتا على السداد أو الدفع دوف تعسف سلطوي أو فباطلة بَتوقراطية.
دبا يثَت البحث  دارة وامتناعها عن السدادلعل أنبها يف حالة تعنت اإل، لشأفتساؤالت كثَتة تطرح يف ىذا ا    

 لنقاش مسألة الطبيعية القانونية للدين اإلداري العاـ.لهبعلو يطرح ، عن األسس القانونية اؼبعتمدة يف ىذا النزاع
من خبلؿ تنويع ، قتصادية يف النهوض بالقطاع العاـ احملليلقروض من أنبية إال ينبغي أف نغفل ما ؼبنظومة ا    

ديناميكية يف عملية  دبا ىبلق، اؼبسطرة يف كل سنة ماليةالية ترصد ػبدمة الربامج العامة وتأمُت سيولة م اؼبوارد احمللية
 قتصادية ؼبنظومة القروض.ا يطرح للنقاش مسألة الطبيعة اإلدب، نظرا لتزايد اغباجات العامة، اإلنفاؽ اؼبتزايد

دبا ينبغي ، ىل غاية اؼبخالصة والدفعالبداية إيتطلب ىذا األسلوب تأطَت قانوين دقيق ينظم عملية اإلقًتاض من     
إذ يتكفل القانوف العاـ بذلك من خبلؿ تبياف اعبهات اؼبالية اؼباكبة والنسب ، قًتاضمعو معرفة طرؽ وأساليب اإل

لية ستقبللية اؼبالية احملجديد طرح اؼبوضوع اؼبتعلق دبدى إ دبا يعيد من، اؼبئوية اػباصة بكل فئة من اعبماعات احمللية
 .1ونطاؽ حريتها يف ىذا اجملاؿ

 
 
 
 
 

                                                           
1 M. Bouvier, Op.Cit, P 147-148. 
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 جذري في السوق المالي المحليالل تحو ال: المطلب األول
Transformation radicale du marché financier local. 

دبا ، يقتصاد اإلدار ربوؿ حقيقي كبو اعتماد أسلوب اإل هبسد، ذباه إىل البنوؾ كوسيلة لتمويل اؼبوازنة احملليةاإل    
السيما ، قتصادية اؼباليةعتبار اؼبفاىيم اإلتأخذ بعُت اإل، ةعلى القرارات اؼبالية احمللية خلفية إقتصادية حبتيضفي 

ومسألة النسب احملددة يف اؼبوازنة واليت تضبط ، متيازيعر الفائدة بغية اغبصوؿ على دين إتلك اؼبتعلقة بتقلبات س
 .إصبايل اؼببالغ اؼبستحقة للسنة اؼبالية اؼبقبلة

من خبلؿ ربط النظرية ، األزمة ألدوات واألساليب العلمية اؼبطلوبةائلدارة على العمـو ىذا األسلوب يقدـ ل    
بواقع نشاط األعماؿ اإلدارية بتقليل اؼبخاطر الناصبة عن و  ية للمالية احملليةقتصادية باألساليب الكمية والنوعاإل

 سوء التسيَت.
يهدؼ إىل سبويل القطاع احمللي من خبلؿ التوجو كبو البنوؾ عمومية كانت أو ، حبيالسوؽ اؼبايل احمللي غَت ر     

مل مع خواص دبا هبعل اإلدارة تتعا، خاصة هبدؼ اغبصوؿ على قروض تفضيلية ربت تأثَت خدمة الصاحل العاـ
أصحاب ىاتو علما أف لبعض ، وبآليات احملاسبة اؼبخاصة، قتصادية تسَت دبنطق آخرمؤسسات إ، من نوع جديد

 .1اؼبؤسسات ثقل يف صنع القرار السياسي يف بعض البلداف
ىذه العملية اؼبعقدة ربتاج إىل تأطَت دقيق من أجل النأي باإلدارة عن تأثَتات أصحاب اؼبؤسسات اؼبالية     

نسبتها عند  ذلك أف مكمن اػبطورة ىنا يتجلى يف ربويل الفوائد اؼبالية واليت ربدد، الكربى السيما اػباصة منها
قتصادية ؽبا عبلقة قد تكوف فوائد مصلحية أو إ، أخرى منح ىاتو القروض إىل فوائد غَت مالية تأخذ أشكاؿ

دبنحها رخص ، دبا هبعل اإلدارة احمللية تدخل ىذا اؼبضمار بقوة ـبتارة أو ؾبربة، باؼبنافسة بُت ىاتو اؼبؤسسات اؼبالية
ا يفتح اآلفاؽ واسعة ؼبواضيع تتعلق دبعايَت جديدة تغَت يف مفهـو دب، أو اعتمادات يف إطار عملها اإلداري

قد ، ما ؽباتو العملية من تأثَت يف صنع القرار اإلداري اؼبايل احمللي كما ال ىبفى،  سف يف استعماؿ السلطةالتع
ولية اإلدارية يفتح اآلفاؽ واسعة ؼبعايَت جديدة تضبط مفهـو اؼبسؤ  هبعلو، ينحرؼ منهاجو عن خدمة الصاحل العاـ

 عند اعتماد ىذا النوع من التسيَت يف اؼبالية احمللية.
على اعتبار أف بعض اؼبؤسسات ، وىذا أمر غَت مستبعد، خبصوص التوجو كبو البنوؾ العمومية التابعة للدولة    

التوجو كبو بنك  فيكوف من حسن التسيَت، اؼبالية اػباصة تفرض أسعار فائدة عالية كوهنا هتدؼ إىل ربقيق الربح
 عتبارات اإلدارية احملضة واؼبرتبطة باؼبصلحة العمومية.عمومي يراعي اإل

                                                           
1 Vincent F, Gestion de la dette de la collectivités territoriales, éd Coprur, 2004, P 115. 
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والبنوؾ العامة ىي عبارة عن أمواؿ ، فعلى اعتبار اعبماعات احمللية تشكل اعبهاز اإلداري البلمركزي للدولة    
إمبا ، اؼبالية اؼبمنوحة من بنك عموميعتمادات قديرنا أف ىاتو اإليف ت، رصدت لتسيَتىا مؤسسات عمومية *عامة

 1.رين أساسيُتعتباعامة يف صورة قروض مفتوحة وذلك إلىي يف األصل إعانات مالية 
ستقبلؿ اؼبايل ال تًتجم بقوة تدعيم مبدأ اإل، ـوقًتاض واليت أصبحت حقيقة واقعية اليالقوؿ أف عملية اإليبكن     

وربديد شروطو من خبلؿ ، قًتاض واليت تتفرد الدولة بتحديد نسبتواإللعل من أبرزىا تقييد عملية ، بلعدة أسبا
لودائع واألمانات نسب من طرؼ ؾبموعة صندوؽ اففي فرنسا مثبل يتم اقًتاح ىاتو ال، تثبيت نسب مئوية معتمدة

Caisse des dépôts et consignations ،واليت لقرض الفبلحي أو القروض اؼبتبادلة عند اللجوء إىل عملية ا
 قبدىا منخفضة كثَتا وسلبية بالنظر إىل معدؿ التضخم.

ة هبعل الكثَت من اعبماعات احمللية تتدرب أكثر وربضر نفسها للتعامل مع ىاتو اغبرية اؼبالي، ىذا الواقع    
ا إىل دبا يدفعه، ار مدى القدرة على التحكم يف ىاتو اآلليات اعبديدة واؼبعقدةدبا يتطلب أحيانا اختب، النسبية

قًتاض وأف صبيع قراراهتا اؼبتعلقة باإل السيما، التسليم بالقيود اؼبرتبطة هبذا اؼبورد اؼبايل اعبديد يف السوؽ اؼبايل احمللي
.  يف ىذا اجملاؿ مراقبة بشكل صاـر

فهي خطورة ، دخلت يف نظاـ ذو خطورة بالغة على ماليتها احملليةىذا اإلطار أف اعبماعات احمللية قبد يف     
عتماد على اػبيارات اؼبقدمة ؽبا من طرؼ القرارات واليت ستصبح مرىونة باإلمتعلقة بسلطتها يف إصدار 

عندما يتعلق األمر ، ىاتو اػبطورة تظهر بوضوح، وذلك بتقدًن ضمانات مستقلة لزبائنها اعبدد، اؼبؤسسات اؼبالية
دابَت قد هبعل منها ىذا األسلوب غَت قادرة على ازباذ ت ،لعاجزةباعبماعات احمللية ذات القدرات احملدودة واؼبالية ا

 2قتصادية ومالية ومصدر ذلك كلو توازف يف قرارهتا.وؿ إىل قوة إؿبكمة وال ىي قادرة على التح
واليت قد تصبح ، سًتاتيجية اؼبسطرةة هباتو الشروط هبعل من الصعوبة الوصوؿ إىل األىداؼ اإلعتماد شراكإ    

ىاتو الشراكة ال يبكن أف تقدـ قيمة مضافة ، اؼبالية شريكة يف وضعها واؼبؤثر اؼبباشر يف ىندستها اؼبؤسسات
 ما مل تعطى ؽبا آليات كافية لرسم اسًتاتيجيتها التنموية بنفسها.، للمالية احمللية من حيث تسيَت وضبط مواردىا

 للقروض واإلقتصادية الطبيعة القانونية: ألولالفرع ا
 القانونية الطبيعة-0

ة لعبلقة بُت اعبماعات احمللية اؼبقًتضفإف ا، دور قانوف يأذف بإبراموغم من أف القرض ال ينشأ إال بعد صبالر     
وبُت اؼبقًتضُت ال تعد عبلقة ناشئة عن القانوف وخاضعة لو حبيث يبكن إدخاؿ التعديل عليها بُت وقت وآخر 

                                                           
من قانوف النقد والقرض، األمر  10، 09بنك اعبزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية اؼبعنوية واالستقبلؿ اؼبايل، سبتلك الدولة رأظبالو كلو )اؼبادة  *

03-11.) 
غَت مفهـو يف علم اؼبالية العامة وثانيها وىو يكمل اإلعتبار األوؿ على وؽبما أنو ال يبكن للدولة بأي حاؿ أف تقرض نفسها بنفسها فهذا مصطلح أ 1  

قيق أرباح أساس أف اؼبفهـو اإلصطبلحي الدقيق لعملية القرض تتم بإجراءات ـبتلفة، ألنو يف هناية اؼبطاؼ ىو عمل تقـو بو الدولة التستهدؼ بذلك رب
 صادر دخلها بغية تلبية اإلحتياجات العامة واؼبتزايدة.مالية بقدر ما ىو مساعدة للجماعات احمللية على تنويع م

2 M. Bouvier.Op.Cit, P 148 
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 عملية إىل ئللتجاءلىو إال ؾبرد شرط نص قانوين ما قرض بفإمكانية اللجوء إىل ال، دبقتضى قانوف جديد
ألمر بالصرؼ ومدير اػبزينة من اأما عن القرض يف ذاتو فهو عقد يتم بتقابل أطرافو اؼبكلف باؼبالية و ، قًتاضاإل

 .1جانب واؼبكتتب يف القرض من جانب آخر
هبوز تعديل شروط القرض بدوف موافقة اعبهات إذ ال ، بٌت على ذلك أنو ال هبوز اؼبساس حبقوؽ اؼبقرضُتوين    

وال جداؿ يف أف ىذا التكييف يبنح الثقة للبنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية على الدخوؿ يف عبلقات مباشرة مع ، اؼباكبة لو
على عكس لو مت تكييف ىاتو العملية على أهنا عمل من أعماؿ السيادة كوف ، اإلدارة بغية سبويل نشاطها اإلداري

ًتاض لتحقيق مقاربة اقتصادية ذات أبعاد وطنية ال قجماعات احمللية يف اللجوء إىل اإلومة ىي اليت تأذف للأف اغبك
أو على أنو عمل تشريعي وقانوين هبوز إلغاؤه يف أي غبظة وتعديل ، ينبغي التنازؿ فيها عن امتيازات السلطة العامة

ومن ناحية ، هاعالتشريعي تقضي على ىاتو الثقة وتزعز  فنظرية أعماؿ السلطة العامة والعمل، شروطو بقانوف آخر
تم يف إطار ت، عملية معقدة وبطيئة، أخرى لتقيدىا دببادئ القانوف اإلداري العاـ والذي هبعل من األعماؿ اإلدارية

ـو ع آخر تقواليت تتطلب أعمالو شروط من نو  ،ال يتناسب مع مبادئ اغبركية الدائمة يف السوؽ اؼبايل، بَتوقراطي
 2ئتماف.على مبدأي السرعة واإل

 قتصادية للقروضالطبيعة اإل-2
ى ربقيق التوازف بُت اإلدخار قتصاد الرأظبايل قادر ذاتيا علأف اإل، لسائد يف الفكر الكبلسيكيعتقاد اكاف اإل    
ة ؾبملة عن بصفألمر الذي يًتتب عليو أف تكف اإلدارة العامة ا، امل دائمالكستثمار عند مستوى التشغيل اواإل

قًتاض اه يعتقد أف عبوء اإلدارة إىل اإلذبفهذا اإل، دبيزانية عامة متوازنة وأف ربتفظ، قتصاديالتدخل يف اؼبيداف اإل
وأف عملية ، ات عامة غَت منتجةانتاجية إىل نفق تاواؿ كانت معدة لتوظيفها يف مشروعيًتتب عليو ربويل أم

 لعرض النقدي دبا يؤدي إىل التضخم وسوء توزيع الدخل القومي.قًتاض من اؼبصارؼ تسبب زيادة يف ااإل
فبا أدى إىل ، متأثرا بآراء كينز وغَته من الكتاب، قتصادي واؼبايل كثَتا يف ىذا اجملاؿىذا وقد تطور الفكر اإل    

يف تنمية فاؼبدرسة اغبديثة تؤمن بأنبية القروض العامة  قًتاض العاـلتجاء الدولة إىل اإلتساع نطاؽ إهتيئة الطريق إل
 3ستقرار يف ربوعها.موارد اجملتمعات وبناء إقتصادياهتا وإشاعة اإل

كما تعتقد أف القروض العامة ال تؤدي إىل التضخم إال يف حاالت معينة كحالة التشغيل الكامل أو حالة توجيو 
 4عبهاز اإلنتاجي هبا للمرونة البلزمة.فتقار اة إقتصاديا أو حالة إمنتج الدولة لؤلمواؿ اؼبقرضة كبو نفقات غَت

 
 

                                                           
 .235ؿبمد حلمي مراد، مرجع سابق، ص د. 1
 .236سابق، صالرجع اؼب 2
 .309عبد اؼبنعم فوزي، مرجع سابق، ص د. 3
 .310سابق، صالرجع اؼب 4
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 التشريع المالي المحلي: نيالفرع الثا
ىاتو ىو نتاج تطور ديناميكي يف التشريع الفرنسي وعنو استقى اؼبشرع اعبزائري ، عتماد القروض كمورد مايل ؿبليإ

كما نص عليهما من جديد يف قانوف الوالية ،  1990والبلدية لسنة مينها ألوؿ مرة يف قانوين الوالية األحكاـ بتظ
 (.12/07و 11/10)القانوف رقم  2012و 2011والبلدية لسنوات 

يبكن اعبماعات احمللية من ، أف اؼبشرع اعبزائري اعتمد ىذا األسلوب كمخرج جديد، اؼببلحظة يف ىذا التطور     
سواء من خبلؿ انعداـ سياسة ، ما يفسر الغموض اغباصل يف ىذا اجملاؿذباوز العقبات اؼبالية بدوف سابق دراسة 

واضحة ترسم وترسخ اؼبفاىيم الكربى ؽبذا األسلوب وىذا ما انعكس على البحوث يف ىذا اػبصوص واليت تكاد 
 لعدـ وجود اؼبادة األولية اليت يعتمد عليها اؼبفكرين يف إثراء النقاش هبذا الشأف.، تكوف منعدمة

األروبية اؼبالية اليت  عاشتها اعبزائر واليت ، ومن أبرز األسباب اليت جعلت ىاتو اؼبنظومة اعبديدة غَت مفعلة    
ما جعل ، مليار دوالر 180باحتياطي صرؼ من العملة الصعبة قارب حدود ، صادفت اعتماد ىذا األسلوب

 امة واػباصة.عانات العاؼبالية احمللية على اعبباية واإلوؿ يف سبويل الدولة تع
واليت شهدت البفاض حاد يف أسعار البًتوؿ ما أوقع الدولة يف  2014ولكن األمر تغَت مع مطلع سنوات     

ىذا األمر الواقع ، %98ورطة خاصة وأهنا مل ربسب حساب تنويع مواردىا اؼبالية خارج الريع الطاقوي بنسبة 
فبا ترتب معو البحث عن حلوؿ ، قتصاديةبا وإهبابا بالتغيَتات اإلتأثر سلواػبطَت انعكس على اؼبوازنة احمللية كوهنا ت

 ناجعة لتفادي الوقوع يف عجز مايل يوقف عجلة التنمية.
 كبديل مايل قد يكوف مؤقت  اؿ اعبماعات احمللية اللجوء إىل اإلقًتاضجز احملتمل سوؼ يدفع ال ؿبىذا الع    

ار حقيقي لدور منظومة القروض يف دبا هبسد اختب، ت قباعتوا إذا أثبن يتم التخلي عنو مستقببل خصوصولكن ل
 خلق توازف مايل داخل ىيئات اعبماعات احمللية.

ذلك لاؼبفارقة ىنا تتجلى يف كوف أف اؼبالية احمللية الفرنسية عندما عبأت إىل ىذا األسلوب مل تكن مدفوعة     
واسًتاتيجية تدخل يف إطار تعزيز اؼبوارد ، اؼبوازنة احملليةاج تطور مستمر يف وإمبا كانت نت، ئفة مالية حلت هبابضا

 .1احمللية خبلق ديناميكية جديدة سبضي كبو تطوير اؼبالية احمللية
ستقبل فًتاض يف اؼب ؿباؿ مدفوعة إىل اللجوء إىل اإليف حُت أف اعبماعات احمللية يف اعبزائر ستجد نفسها ال    

 لي وإمبا لتفادي الوقوع يف عجز مايل ؿبتم.قتصاد احملليس كبديل حيوي إلنعاش اإل
ية وؿبلية ال قتصادية وطناؼبالية احمللية مرىوف بتغَتات إ عل مستقبلهبلدى اؼبشرع اعبزائري سوؼ  ذا التوجوى    

 وبعيدة كل البعد عن تطلعاتو وتتجاوز بكثَت إمكاناتو. سبت بصلة إىل واقعو
                                                           

1 Hoorens D, Peretti M-P, L’emprunt Locale, LGDJ, 2001, 2 éme éd, COLL, politiques locales, P 231. 
          Voir : Hoorens D, L’enjeu économique de L’investissement public et de son financement, LGDJ, 
2006, collection Décentralisation dévelopement local. 
              _ Huron D, Spindler J, Le managment public local, LGDJ, 1998 , COLL, politiques 
locales,P175. 
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 قتراض المالياإلجذور : ثالثالفرع ال
من قانوف البلدية  170سبق اإلشارة أف التشريع اؼبايل احمللي تضمن ىذا األسلوب اؼبايل يف كل من اؼبادة     

من قانوف الوالية، مع العلم أف ىذا النظاـ القانوين اؼبايل لو جذور تارىبية أصيلة مًتسخة يف النظاـ  151واؼبادة 
 ري إستقاه من نظَته الفرنسي.اؼبايل احمللي الفرنسي باعتبار أف اؼبشرع اعبزائ

أين مت تسجيل  1990يف فرنسا كانت البداية بتخفيض الديوف اػباصة باعبماعات احمللية خبلؿ سنوات     
تتعلق على اػبصوص بالبلديات الكربى واحملافظات ، 2000-1997البفاض يف ىاتو الديوف بُت سنوات 

مع ارتفاع نسيب ؽباتو الديوف ابتداءا من ، 2000ابتداءا من والنواحي دبا شهد اعتداؿ تدرهبي يف وتَتة الدفع 
2003. 

ستثمار احمللي اؼبتزايد ويف حدود ض اعبديدة من أجل متابعة تطور اإلعتماد على القرو إلمت ا 2006بداية من     
 بنسبة همت سداد، 2006مليار يورو سنة  17لقروض اعبديدة شكلت ما يعادؿ تو اىا، 2005مقارنة بػ  5%

 مليار يورو. 14.2مالية بقيمة 
لو اتضح من خبل، من خبلؿ متابعة اؼبالية احمللية من طرؼ عبنة اؼبالية احمللية 2007معاينة أخرى تتعلق بقرار     

خذت يف السَت كبو التباطؤ أومع ذلك فإف القروض احمللية  2003رتفاع مقارنة بػ أف فوائد الديوف إزدادت يف اإل
 1.%1.3ستقرار يف عملية اللجوء إىل اؼبديونية أين سجل ارتفاع بنسبة نتيجة اإل 2007 يف اإلستثمار سنة

 0982مارس  2األوضاع قبل قانون -
األحكاـ اؼبتبعة كانت تتطلب من الدولة تأمُت رقابة على القروض اؼبمنوحة ، قبل اعتماد قوانُت البلمركزية    

ذلك أف ، قتصادية واؼبالية للسياسة احملليةعلى توجيو الشؤوف اإلا بالتأثَت دبا يسمح ؽب، للجماعات احمللية
رة السلمية كما كانت تنتظر اإلدا،  زبدـ عملية اؼببادرة مقيدة دبجموعة من اإللتزامات ال اعبماعات احمللية كانت
وىنا يتم ، خاصة عند ارتفاع معدؿ الفائدة، ًتاض اؼبمنوحة من طرؼ اؼبؤسسات اػباصةعند توجهها لعملية اإلق

ًتاض مل تكن مسموح لتزامات اإلقمن ناحية أخرى إ، يةالتدخل لتحديده بقرار يتم إعبلنو كل شهر يف جريدة رظب
ايراداهتا عن ذلك أف القانوف العاـ كاف يتطلب من اعبماعات احمللية سبويل ، هبا سوى يف إطار حاالت خاصة

تثمار ومن ناحية أخرى أتاح القانوف ؽبا امكانية اغبصوؿ سستغبلؿ ىاتو العائدات يف ؾباؿ اإلبا طريق اإلقًتاض
 Semi-publiquesن طرؼ اؼبؤسسات اؼبالية العمومية أو الشبو عمومية يلية مقدمة معلى قروض بنسب تفض

وع اعبماعات احمللية ما هبسد قاعدة أساسية مفادىا خض، ستثمارات تستفيد من إعانات مركزيةبشرط أف ىاتو اإل
 ستثمارية للدولة.اإلللقرارات 

يد التوقيف الكلي لعرض القروض بنسب فعاؿ على اعتبار أف الدولة ال تر  ىذا النظاـ يف اغبقيقة بدى غَت    
دبا ، ك بتخفيضهابتعديل أحيانا يف نفقات اإلعانات وذل إلزامية من خبلؿ أسلوب اإلعانات تفضيلية وبطريقة

                                                           
1 M. Bouvier. Op.Cit, p 149. 
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الفرؽ بُت نفقات اإلعانات واؼبساعدات اؼبمنوحة وليس الفرؽ بُت عتبار هبعل مؤسسات اإلقراض تأخذ بعُت اإل
 النفقات اغبقيقية واؼبساعدات اؼبالية.

-Prétبعدما مت التخلي عن منظومة القروض اإلعانية  1976عبلمات التقرر بدت إرىاصاهتا يف مطلع     
subvention  10.000األقل من ات وحصر ىذا األسلوب فقط بالنسبة للبلدي، 1979دبوجب إصبلح 
 مد على النظاـ القدًن القائم على عملية التمويل من طرؼ صندوؽ الودائع واألمانات.تل تعساكن واليت تظ

 المحلي  المالي تراضاإلق أسلوب: رابعالفرع ال
ت احمللية من خبلؿ إلغاء صبيع حدد حق اللجوء إىل اإلقًتاض بالنسبة للجماعا، 1982مارس  2قانوف     
 لتزامات الداخلية اؼبصروفة يف النظاـ القدًن.اإل

ررت من لكوهنا رب جهيز أصبحت أكثر مرونةنفقات التواليت مل تكن تتعلق سوى بتغطية قًتاض مكانية اإلإ    
كلها أصبحت خيارات تتخذىا ،  اعبهات اؼبقرضة، نسبتو، مبلغ القرض، نظاـ اؼبوافقة اؼبسبقة والرقابة البلحقة

أما خبصوص قرار اجملالس اؼبنتخبة احمللية فتكوف قابلة للتنفيذ بعد إرساؽبا إىل فبثلي الدولة ، ية حبريةاعبماعات احملل
 *ويف مقابل ىاتو اغبرية فإف تسديد الديوف يتعلق فقط بالنفقات اإللزامية.

 :محددةالتأطيرية التدابير ال -0
 :القروض المحلية-

إضافة إىل اؼبادة ، 2001أوت  1اؼبؤرخ يف ، اؼبتعلق بقانوف اؼبالية احملليةمن القانوف العضوي  26عمبل باؼبادة     
مت إلزاـ اعبماعات احمللية بإيداع ، اؼبتعلق بالقواعد العامة للمحاسبة العمومية 1962ديسمرب  29من اؼبرسـو  43

افظات بإمكاهنا إقراض غَت أف احمل، ًتاض من صباعات أخرى عمومية أو خاصةواؽبا باػبزينة حىت ال تستطيع اإلقأم
البلديات الداخلة يف حدودىا اإلقليمية إذا كاف األمر يتعلق بتمويل التجهيزات يف إطار اؼبصلحة اؼبشركة بُت 

 .Intérét régional، وتشمل حىت النواحي، احملافظات والبلديات
 قتراضضمانات اإل-

القروض اؼبتعاقد عليها مع اػبواص بإصبايل ظبح للجماعات احمللية بضماف ، 1982من قانوف  06اؼبادة     
 %60من العائدات اغبقيقية للتسيَت بالنسبة ؼبيزانية البلديات  %70ضماف ال يبكن أف يتجاوز نسبة ؿبددة بػ 

 ضبل صبلة من التعديبلت يف ىذا اإلطار. 1988جانفي  5قانوف ، بالنسبة للنواحي %40، بالنسبة حملافظات
 قروض مضمونة يضاؼ إليها ، اط السنوية )الفوائد + اؼباؿ اؼبستحق على النشاط(اؼببلغ اإلصبايل لؤلقس

من  %50دبا ال يتجاوز ، القروض اػباصة باعبماعات ذات األقساط السنوية األوىل من القرض احملتمل ضمانو
 تطبق على كل اعبماعات احمللية(. %50العائدات الفعلية للتسيَت ؽبذه اعبماعات )نسبة 

  10اؼبدين واحد )بلدية واحدة( ال يتجاوز مقدار الضماف إذا كاف%. 
                                                           

* (Art, L, 2321-2, L, 3321-1, 2,4321-1 du code général des collectivités territoriales), cité par : 
M.Bouvier, Op, Cit, P 151.  
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  1من إصبايل القروض %50إذا تعدد اؼبدينُت )عدة بلديات وؿبافظات( ال يتجاوز مقدار الضماف. 
 La suppression de contraintesإلغاء القيود )القواعد االجبارية(  -2

اعبماعات احمللية بشكل خاؿ من إلغاء النسب التفضيلية فتح باب اؼبنافسة بُت اؼبؤسسات اؼبالية إلقراض     
ذلك أف التخلي عن القروض ، 1986صادؼ التحوؿ الكامل يف النظاـ اؼبايل احمللي بداية من سنة ، متيازاتاإل

ويف نفس الوقت نتيجة ، *من طرؼ اؼبدخرينلبفاض يف اؼببالغ اؼبودعة كاف سببو اإل،  Préts bonifiés، اؼبدعمة
فقداف البنوؾ غبصة من زبائنها على اعتبار أف بعض اؼبؤسسات اعتمدت يف سبويلها مباشرة من السوؽ اؼبايل من 

 ستغبلؿ.أف ىناؾ سوؽ مايل ؿبلي يف صدد اإلدبا هبعلنا نبلحظ ، ػبزينةاخبلؿ عملية إصدار سندات 
اؼبنافسة فبكنة ومتاحة للقطاع البنكي التقليدي من أجل اغبصوؿ على عقود مرحبة مع ىاتو اإلجراءات جعلت     

 Taux privilégiésخاصة بعد إلغاء القروض اؼبدعمة ذات النسب التفضيلية. ، اعبماعات احمللية
 الفرع الخامس: سوق مالي محلي جديد

ة خيارات متنوعة سواءا تعلق األمر بفئة أصبح للجماعات احمللي، نفتاح على السوؽ اؼبايلبسبب ىذا اإل    
وىذا ما ظبح ؽبا باستخداـ آليات جديدة يف عملية التسيَت اؼبايل ، اؼبقرضُت أو من خبلؿ منتجاهتم اؼبعروضة

 احمللي.
  Une diversité de préteursتنوع فئة المقرضين -0

اعبماعات احمللية التوجو  بدأت، البنوؾتبارىم زبائن من نوع خاص يبكن اإلعتماد عليهم من طرؼ ععلى إ    
، 1980فمع هناية سنة ، ةكبو ىاتو اؼبؤسسات اؼبالية بنوع من اغبذر خاصة بعد إلغاء نظاـ النسب التفضيلي

تواجدوا صبيعا يف ، تقليدين للجماعات احملليةؾ واؼبقرضُت المنافسة صارمة أخذت يف النمو بُت البنو  ردظهرت بوا
األمر الذي فتح ، ض مواردىم اعبديدة خاصة مع استحالة إصدار قروض بنسب تفضيليةسوؽ مايل من أجل عر 

رضيُت جدد مثلوا إصبايل البنوؾ يف إمكانية السوؽ اعبديد من خبلؿ مقاجملاؿ لبقية القطاع البنكي لئلستفادة من 
ويف مرحلة ثانية من خبلؿ ، باقًتاح شروط تكوف أحيانا جذابة للغاية، التعامل مع زبائنهم )اعبماعات احمللية(

اعبماعات احمللية بإمكاهنا أف تتحوؿ إىل صباعات معرضة للخطر خاصة من ، وضعية مذىلة يف بعض األحياف
فبا هبعل اؼبؤسسات اؼبالية تتعامل حبذر ، خبلؿ الشروط اؼبالية الصعبة والنتائج السلبية اؼبتوصل إليها أحيانا

 16( اقًتحت يف Baleوية عامل اليقظة يف التعامل مع زبائنها )عبنة من خبلؿ تعديل يف نظامها بتق، مستمر
 .2ار عميق للمخاطر احملتملة اؼبتعلقة باألوضاع اؼبالية للمقًتضُت(أحكاـ دبوجبها اختب 2000جانفي 

 

                                                           
 تطبق على ضماف القروض اؼبمنوحة للمؤسسات العمومية احمللية إدارية كانت أو ذات طابع اقتصادي. نسجل خبصوص ىاتو القواعد اغبذرة، أهنا ال 1

* Pour des raisons à la fois liées à la conjoncture économique et à un changement d’attiude vis- à-vis des 
placements financiers. 
2 M. Bouvier, Op.Cit,P 152. 
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 (CDC)صندوق الودائع واألمانات -2
CDC     ، من خبلؿ وظيفة أساسية ، 1816أفريل  28عبارة عن مؤسسة عمومية مت إنشاؤىا دبوجب قانوف

كما تقـو بدور فعاؿ ،  والكفبلت، شراكاتعدـ توافر اإل، حالة حصوؿ نزاعات تتعلق بتسيَت األمواؿ اػباصة يف
 ح اؼبتعلقة دبسار معاشات للتقاعد.يف ؾباؿ اؼبن

ولكن بداية من  1821ت قًتاض اؼبوجو للجماعات احمللية ابتداءا من سنواؾباؿ اإل صندوؽ الودائع دخل    
والذي ألـز صناديق اإلدخار بإيداع أمواؽبا ، 1837مارس  31أخذ ىذا الدور ربت تأثَت قانوف  1837سنة 

ربوؿ اؼبدخرات اػباصة إىل عامل  من خبلؿ، ما جعل القدرة اؼبالية ؽبذا الصندوؽ أكثر فاعلية، (CDC)داخل 
 قتصادي بدرجة أوىل.إ

لي يعهد إليو بتحويل لودائع ربوؿ إىل أحد بنوؾ القطاع احملصندوؽ ا، الدولةتدخل ؿبدد من طرؼ يف إطار     
صندوؽ الودائع واآلمانات وصندوؽ اإلدخار  1960وبداية من سنة ، ستثمارية للجماعات احملليةاؼبشاريع اإل

امة التوجو تطلب األمر يف مرحلة أوىل من خبلؿ مشاورات ع، عرفا إجراءات جديدة تتعلق بعملية رسكلة القروض
قراض احمللي د على القروض مت تدعيم منظومة اإلوربت تأثَت الطلب اؼبتزاي 1966يف سنة ، كبو إلغاء القروض
 Caisse d’aide à l’équipementصندوؽ إعانات ذبهيز اعبماعات احمللية ، (CAECL)دبؤسسة عمومية 

de CL.2.1 انظم إىل نظامي   والذي 1966مارس  4 دبوجب اؼبرسـوCDC من أجل  وصندوؽ اإلدخار
 .Préts globalisésإىل نظاـ القروض العمومية  1976اقًتاح نظاـ سنوي لئلقراض والذي تطور بداية من 

بفصل عبنة ، فًتة ضرورية من أجل مواكبة كثرة الطلبات اؼبتزايدة يف التضخم يف جاء (CAECL)إنشاء نظاـ     
هبدؼ السماح للجماعات احمللية التوجو كبو السوؽ ، واليت تعترب أصل نشأة ىذه اؼبؤسسة « Masteau »ماستو 
إعادة ذبميع اإلشراكات اؼبختلفة للجماعات احمللية الراغبة يف رفع القيود ب ن خبلؿ عملية إصدار القروضاؼبالية م

روض اإلقليمية أو اعبهوية الطويلة كما ظبح ىذا النظاـ بتكوين حساب خاص لفائدهتا تعاجل فيو مسألة الق،  عنها
كن استخدامها من خبلؿ منح قروض ابَت يبتد أوجد CAECLأما خبصوص اإلدخار اػباص فإف نظاـ ، األمد

لنفس اعبماعات )النصف  CDCؽبا لنصف اؼببالغ اؼبقًتضة كودائع من طرؼ الجماعات احمللية من خبلؿ استقبل
تدرهبيا صندوؽ إعادة التجهيز احمللي بقي إىل جنب ، اآلخر يدفع يف اغبساب اػباص للجماعات باػبزينة(

أين مت ربويلو إىل شركة مغفلة  1987أكتوبر  13راض احمللي إىل غاية الودائع يف إطار رسكلة عملية اإلق صندوؽ
Société Anonyme فرنسي.بعنواف القرض احمللي ال 

 
 
 
 

                                                           
1 M. Bouvier, Op.Cit,P 153. 
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  Crédit local القرض المحلي -3
 1987أكتوبر  1إىل شركة مغفلة برأظباؿ إصبايل عاـ يف  CAECLبالنظر إىل التحوؿ الذي طاؿ نظاـ      

  *كييالقرض احمللي الفرنسي والقرض البلدي البلج ذلك أف ،1993مت خصخصتو كليا يف جواف  يالقرض احملل
وعة بتنويع نشاطاهتا فبا جعلها تتحوؿ إىل هتتم ىاتو اجملم 1996كونا فيما بعد ؾبموعة بنكية أوروبية يف هناية 

 ل من الدرجة األوىل يف السوؽ اؼبايل الوطٍت واػبارجي.فاع
 La caisse d’épargneصندوق اإلدخار  -4

وأيضا من خبلؿ ، ربت تأثَت اإلغراءات القرضية وظائف ىاتو الصناديق مت تغيَتىا جذريا يف السنوات األخَتة    
 بإنشاء فروع مشًتكة مع ؾبموعة البنوؾ العمومية. 2006والذي توج سنة ، إعادة ىيكلة القطاع البنكي

األوضاع تغَتت بداية من ، CDCمل يكن ؽبا سوى امكانية التعامل بنظاـ ، اعبماعات احمللية ؼبدة طويلة    
 ستقبللية لصاحلوالذي أطر لنوع من اإل Loi Minjose 1950جواف  24نوف من خبلؿ قا، 1950سنوات 

ن خبلؿ الًتخيص ؽبا دبنح القروض مباشرة مع مراعاة بعض القيود واليت بداية من سنوات م، صناديق اإلدخار
والذي قاـ  1983جويلية  1غَت أف التغيَت اعبوىري مت إدخالو دبوجب قانوف ، بدأت يف التبلشي 1970

تعمل دبواصفات بنكية  *بلح جوىري من خبلؿ شبكة تتكوف من ؾبموعة ؿبدودة من صناديق اإلدخاربإص
 حقيقية.

 (CLF). القرض العقاري-5
ذلك أف بداية نشاطو وافقت سنة ، القرض العقاري شكل أحد أوائل اؼبقرضُت للجماعات احمللية تاروبيا    

 لى عن القطاع احمللي يف سنوات اػبمسينياتىذا البنك زب، التهيئة العمرانية يتمحور رئيسيا حوؿ سبويل 1866
 .1996إال أنو يف األخَت عاد إىل ىذا السوؽ بداية من سنة 

 (CA)القرض الفالحي -6
على اػبصوص يف الوسط ، 1923دخلت ؾباؿ القطاع احمللي بداية من سنة  *صناديق القرض الفبلحي    

 ىذا البنك أصبح معٍت بالوسط العمراين. أنو يف السنوات األخَتة الريفي على الرغم من
 Le crédit mituelالقرض التعاوني )تشاركي( -7

ىذا التوجيو هبد ، 1976مت توجيهو بالنظر إىل نشاطو كبو اعبماعات احمللية بداية من سنة  عاوينالقرض الت    
بصرؼ جزء من حصتو لئلدخار اػباص من خبلؿ  البنكوالذي ظبح ؽبذا ، 1975أصولو يف قانوف اؼبالية لسنة 

                                                           
*Crédit local de Fnance ; CLF بعدما باشر تعديبلت يف منظومة اؼبسانبُت حصة 1991، من أجل تقدًن حصة يف البورصة بداية من سنة ،

مع  CLFعندما مت إدماج  1996وبعد ذلك قامت الدولة ببيع حصتها يف آخر سنوات  %25.5إىل  %47.5الدولة ربولت من نسبة تعادؿ 
 .Crédit comnunal de Belgiqueمنظومة القرض البلجيكي 

 من السوؽ ما هبعلها ربتل اؼبرتبة الثانية يف السوؽ اؼبايل احمللي كمموؿ رئيسي للجماعات احمللية. %30سبثل صناديق اإلدخار نسبة  *
 من السوؽ ما هبعلو يبثل اؼبرتبة الثالثة يف السوؽ اؼبايل احمللي كمموؿ رئيسي للجماعات احمللية. %12يبثل القرض الفبلحي نسبة  *
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دبقابل ىاتو ، تعمل بنفس طريقة سجبلت اإلدخار، السجبلت الزرقاء « Livrets Bleus »إنشاء ما يسمى 
من اؼببالغ اجملمعة للعماؿ إىل فوائد عامة زبص القروض اؼبوجهة  %65األولوية القرض التعاوين معٍت بتحويل 

 *.1976مارس  1وجب قرار للجماعات احمللية دب
 Les autres préteursية المقرضين بق -8
 فية وبنوؾ إيداعيةساىم يف إنشاء عدة أعماؿ مصر  القروض اؼبوجهة للجماعات احمللية، كما سبق أف قلنا      

 ن قوة يف السنوات األخَتة.دبا كشف نوعا ما ع، الية احملليةمثلت السوؽ اؼب
دبا خلق ، ُتاؼبقرضُت نتج عنو تنوع يف اؼبنتوجات اؼبعروضة واؼبوجهة باػبصوص للمقًتضُت احملليالتنوع يف فئة     

ب معو ما يتطل، عتبار صبلة من اؼبخاطرؤسسات اؼبالية مع األخذ بعُت اإلنوع من الديناميكية واؼبنافسة بُت اؼب
 .1حًتافية كميكانيزمات بسيطة مألوفةاعتماد سلوكيات بنوع من اإل

 Une diversité de produitsتنوع المعروضات )المنتوجات( الفرع السادس: 
  Un dispositif simpleأحكام بسيطة: المنتوجات القديمة -0

شكلت قروض بنسب ؿبددة من األقساط ، القروض اؼبمنوحة للجماعات احمللية يف إطار النظاـ القدًن     
وعلى ذلك فإف ، التسيَت اؼبستمر اؼبفتوح من طرؼ اؼبنتخبُت احملليُتسهل عملية ، السنوية ىذا األسلوب البسيط

قد يكوف سبب ذلك ، قتصاديوجدت غَت متأقلمة مع احمليط اإل، اآلليات اػباصة والتفضيلية يف حالة التضخم
 شهد نوع من، ففي منتصف الثمانينات أعباء الديوف احمللية، أيضا عدـ ثبات يف النسب اؼبتكررة يف كل مرة

 الزيادة كوف أف النسب البفضت بسبب تباطؤ التضخم.
قبد حصة اؼبصاريف اؼبالية ىي ، %20وىذا ما جعل اغبصوؿ على القروض أحيانا بنسب زائدة تصل إىل     
 .2بنسبة ديوف عالية 1970ستثمارات يف فًتة ملت على اػبصوص اإلخرى توسعت فشاأل

بلغ نسبة التضخم حبوايل  1980ففي سنة ، ية من نوع خاصمشل التمويل احمللي كذلك قروض أظهرت أنب    
دبا خلق موقف جديد ازبذتو ، ىذا الوضع أثر بشدة على اؼبيزانية احمللية، %8بقرض ؿبلي بنسبة  14%

ىذا اؼبوقف احمللي ، قًتاضخبلؿ إعادة التفاوض حوؿ عملية اإلاعبماعات احمللية إزاء منظومة الديوف ظهر من 
قبم عن ذلك إعادة هتيئة منظومة الديوف مت اؼبوافقة عليها يف اؼبرحلة األوىل ، 1986-1985بُت سنة اعبديد برز 
مل يكن  ىاتو اؼبفاوضات، مث تعمم القبوؿ من بقية اؼبقرضُت، %13بنسب فائدة تقدر بػ  (CAECL)من طرؼ 

لتعديل يف اؼبنظومة البنكية للكنها أسست لؤلمارات األوىل ، يةقًتاض بنسب ثانالغرض منها التخلي عن اإل
ما مهد معو الطريق لطرح ، وكذلك بالنسبة ألصحاب القرار احمللي من خبلؿ مقاربة تقنية لتسيَت القروض

 منتوجات يف السوؽ جبودة عالية وبنوع من اإلحًتافية مع مراعاة منظومة اؼبخاطر اؼبصرفية.

                                                           
 سنة. 30مدة اىتبلؾ ىاتو األقساط تقدر بػ  %4من أجل ال مركزية تكوف لديها شبكة قوية، القرض التعاوين شغل حصة يف السوؽ بنسبة  *

1 M. Bouvier. Op.Cit,. P 156. 
2 M. Bouvier. Op.Cit, P 157. 
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 Les nouveaux produitsالمعروضات )المنتوجات( الجديدة  -2
للجماعات احمللية دخلت يف إطار ما يسمى بالصدمة اغبقيقية ، متيازاتإنطبلقا من قروض خالية من اإل           

« Véritable choc » ، لذا فهي اليـو بصدد مراجعة النسب اؼبتعلقة جبملة من القروض اليت حصلت عليها
بالنص على فهرسة  « Taux postfixé »إىل معدؿ الحق  « Taux préfixé »وذلك من معدؿ سابق 

أو بالنظر إىل السوؽ اؼبايل دبفهـو ، *(TMO-TEC)جديدة للديوف يف إطار السوؽ اإللزامي من خبلؿ نسبيت 
(TAM, EURIBOR*, EONIA .1دبا هبعل إمكانية االقًتاض بالعملة الصعبة فبكنة 

دبقابل تقدًن  إىل نسب ثابتة أو متغَتةىاتو األحكاـ صبعت كل ىاتو التقنيات هبدؼ تغيَت نسب الفائدة     
متعلقة بعملية السداد األوىل مرورا إىل السداد النهائي كحصيلة  (Taux- Plafond)ضمانات بنسب مسقفة 

 تشمل قروض قصَتة األجل أو قروض طويلة األجل.
مليوف   100أدىن دببلغ حد اد التزامات من خبلؿ إصدار مايل كيبكنها اعتم، يف النهاية اعبماعات احمللية    

يف ىاتو اغبالة زبضع للقواعد التطبيقية اػباصة واؼبرتبطة بنظامي ، كنفقة ثابتة تضبط من خبلؿ ىيئة التنقيط
اعبماعات احمللية ملزمة باغبصوؿ على ، ويف حالة ما إذا اعتمدت يف سبويلها من اػبارج، القرض العاـ واإلدخار

ما يبنحها إمكانية ذباوز دور ، كما يبكنها اإللتجاء إىل أسلوب سندات اػبزينة،  ترخيص من وزارة اؼبالية والداخلية
 الوسيط يف العملية اؼبالية.

دبا ، لجماعات احمللية خيارات كثَتة نظرا لتنوع اؼبنتجات اؼبالية واليت أصبحت متنوعةأصبحت ل على العمـو    
ية احملضة مرورا إىل القرارات تتجاوز العقلية اإلدار  هبعلها سبضي قدما كبو تسيَت مايل فعاؿ من خبلؿ قرارات

 واإلمكانية التشريعية اؼبتاحة. ة نظرا للحاجة اؼبالية اؼبتزايدةقتصادية الفعالاإل
لتزاماهتا ؾبربة على تسيَت ديوهنا من أجل ربقيق اكتفاء مايل بق قبد اعبماعات احمللية ووفقا إلانطبلقا من كل س    

كما أهنا ملزمة بإتباع أسلوب أكثر ديناميكية ومتوافق مع ،  وكذلك من أجل تفادي اؼبخاطر، داخل ىذا النظاـ
ىذا التطور يكشف مدى ، أسلوب التسيَت اػباص السيما اؼبؤسسايت يف إطار ما يعرؼ بتسيَت احملفظة اؼبالية احمللية

تقاسم الشك فيو بُت اعبماعات اليت  دبا يفسر، أنبية التشريع اؼبايل احمللي وتطبيقاتو يف ؾباؿ منظومة القروض
يف إطار العجز اؼبادي بغية الوصوؿ إىل نظاـ تسوية يف ، زبتار الوسائل اؼبالية واػبواص من أجل تسيَت ىذا التعقيد

                                                           
* TMO: Taux du Marché obligataire. 
  TEC: Taux de rendement actuariel des obligations assimiliables du trésor. 
  TAM: Taux annuel monétaire, Il s’agit du taux de rendement d’un placement mensuel renouvelé 
chaque fin de moi au taux moyen mensuel du marché monétaires.  
* EURIBOR: European interbank offered rate (taux interbancaire de rumunération pour les placements 
de 1 à 12 mois). 
  EONIA: Euro overnight index average (taux au jour le jour du marché interbancaire) 
1 M. Bouvier. Op.cit, p 157. 
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موافقة اعبماعات احمللية  ،Conseil financierحىت وإف كانت وظيفة اجمللس اؼبايل ، ؾباؿ النسب الثابتة
 .1قًتاضعي لعملية اإلللوصوؿ إىل تسيَت نو 

 Traitement de la detteمعالجة الدين المحلي  :المطلب الثاني
 الدين اإلداري والدين العام: األول الفرع

بأف الدين  يقر فمعيار ىدؼ الدين، مت اعتماد ثبلث معايَت أساسية للتفرقة بُت الدين اإلداري والدين العاـ     
أما الدين ، اإلداري ىو الذي تتعاقد من أجلو اإلدارة بغية تسيَت مصاغبها يف إطار أعباء التسيَت اؼبصلحي

جو الدين العاـ وعلى ىذا األساس يو ، قًتاض أو اؼبنحل عليو اإلدارة عن طريق عملية اإلالعمومي فهو الذي ربص
 و لفائدة بعنواف الدين.ستثمار أما الدين اإلداري يوجلفائدة بعنواف اإل

عملية  اآلخر قد يرصد ػبدمة نواحي أنبها أف الدين اإلداري ىو معيار ىدؼ الدين غَت دقيق من عدة    
ىدفو العاـ ىو تسيَت اعبهاز اإلداري كما أف الدين العمومي ،  ة كربىموينتعندما يتعلق األمر دبشاريع ، مارستثاإل

 دبفهومو الواسع حكومي وغَت حكومي.
 يعترب الدين العاـ عملية حكومية يف حُت الدين اإلداري ىو ذبسيد لعملية إدارية ؿبلية، معيار طبيعة الدين      

ة وىو اآلخر معيار منتقد على أساس أف األعباء اإلداري، تحملها كل قطاعساس تفاوت األعباء العامة اليت يعلى أ
فاإلدارة جهاز ، ال من الناحية اؼبالية وال من الناحية التنظيميةال يبكن فصلها عن العبء اإلداري اؼبركزي  احمللية

 بَتوقراطي عاـ يتحرؾ بطريقة آلية ومرسومة من أجل ربقيق سياسة وطنية دبفهـو اؼبصلحة العامة.
أما إذا كانت ، اريفنحن بصدد دين إد يئات اؼبالية اؼبقرضة جهات خاصةإذا كانت اؽب، معيار مصدر الدين     

فالدين العاـ ما ىو ، ة بعملية التصفيةتىذا اؼبعيار أقرب للصواب لعبلق ،كوف بصدد دين عموميفن 2عموميةبنوؾ 
لى اعتبار ع ة من الدولة يف صورة قروض ولذلك فإف سداد ىاتو الديوف ليس بذي أنبيةإال إعانات خاصة مقدم
واص يف إطار القطاع اإلداري أمواؿ اػب يف حُت أف مصدر الدين، ىي رؤوس أمواؿ عامة أف اؼباؿ اؼبتحصل عليو

 مواجهة مباشرة مع فئة أين ذبد اإلدارة وضعها يف عليها دائما أحكاـ القانوف العاـواليت ال تسري  البنكي اػباص
دبا يفسح اجملاؿ واسع لنظرية الضماف  ،مالية من خبلؿ أعماؽبم اؼبصرفية كشركاء يهدفوف إىل ربقيق أرباح  الدائنُت

ة الدين اإلداري ذو لذلك قبد تصفي تتوخاىا البنوؾ يف عملية اإلقراضواليت ، سيما منظومة اؼبخاطراػباص ال
قد ال  ف طاليب السداد يف الدين اإلداريزبتلف كليا عن تصفية الدين العمومي على اعتبار أ خصوصية حساسة

ذلك جزء من تصريف العبء غبكومة باعتبار اتحمل ذلك ف سباطل اإلدارات عن عملية الدفع كما تيتحملو 
 كبديل إلزامي من أجل استيفاء حقوقهم.  اؼبطالبة القضائية حقا مشروعاوؽبذا السبب تبقى ، العاـ

 
                                                           

1 Magnet J, Les gestions de fait ,2éd, LGDJ, 2001, COLL, système,P 250. 
           Voir : Molinier J, Droit du marché intréieur européen, LGDJ, 2008, COLL, Systémes. 
2 Voir : Falzon M, L’action économique des collectivités locales, LGDJ, 1996, COLL, Politiques locales.  
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 ضمان الدين اإلداري: الفرع الثاني
تأخذ على عاتقها أعباء الدين احمللي من أجل استمرارية العمل اإلداري بانتظاـ عندما تكوف ، اإلدارة احمللية     

تتعلق األوىل بطرؽ تنفيذ ، وذلك من خبلؿ أولوية ذات وجهُت، قد يشمل ىذا الدين أمبلكها اػباصة، حباجة إليو
ىاتو الديوف واليت تستعمل فيها آليات القانوف العاـ وثانيها عند عملية السداد غالبا ما تتم وفق اإلجراءات 

 .1اإلدارية
 بالقانوف العاـ تقـو اإلدارة احمللية باستخداـ آليات التنفيذ اػباصة ،ستحالة بالنسبة للدائنُتن اإلانطبلقا م    

 لطرؽ التنفيذية.فيما تعلق دبجمل الديوف أو بنوع اسواءا ، ستحالة قد تكوف مطلقةذلك أف ىاتو اإل
ليس يف مقدورىم اللجوء إىل  2الدائنُت حىت وإف كاف يف الغالب حبوزهتم سندات تنفيذية أو أحكاـ إلزامية    

كما ال يستطيعوف حجز ،  لصة الديوف عن طريق اغبجز على العائدات اؼبالية احملليةاوال ـب، حجز العقارات اإلدارية
 3وال ترتيب رىوف على ىاتو األمواؿ العامة واػباصة.، اؼبنقوالت

 ة عملية ولكنها تفتح اجملاؿ لكثَت من اعبدؿمسألة ترتيب رىن قانوين على اؼباؿ العاـ ال تكتسي طابع ذو أنبي    
قد يوحي إليهم ذلك إمكانية ترتيب رىن على اؼباؿ  حمللية بعد حصوؽبم على حكم قضائيذلك أف دائٍت اإلدارة ا

شك ىذا اغبكم أو القرار  بدوف، العاـ من أجل اغبصوؿ على مستحقاهتم يف حالة التأخر أو التماطل عن الدفع
حىت ولو قامت ، باعتماد ىذا اإلجراء من خبلؿ بيع األمواؿ احمللية باؼبزاد العلٍت اال يسمح ؽبم قانون القضائي

اعبماعات احمللية بنقل ملكية أمواؽبا إراديا على اعتبار أف ىذا اإلجراء ال يسمح ؽبا اطبلقا بتطبيق أولوية على 
 جويلية 18 يف حكمها الصادر بتاريخ Agenؿبكمة ، حأمواؽبا دبا يشكل ؾبرد تدبَت ربفظي واؼبؤكدين ؽبذا الطر 

 Revue général d’Administrationيف اجمللة العامة اإلدارية  M. Michoudاألستاذ  وتعليق ،1892
يف اجمللة العامة ، S.Seignouretُت ؽبذا الطرح األستاذ ومن الناف، (69ص، 1894)العدد الصادر بتاريخ 

 1895يف نفس اجمللة )عدد  Humblot( ورأي األستاذ 257ص، 1893بتاريخ اإلدارية )العدد الصادر 
 واليت أكدت ىذا الرأي بوضوح. 1895فيفري  7الصادر بتاريخ  Seineوىنا نسجل حكم ؿبكمة  (274ص

-ها ال يكوف إال بإجراء صادر منهادبا يًتتب أولوية يف حق، حيث أف شبن بيع اؼباؿ العاـ من طرؼ البلدية « -
حيث أف ىذا التوجو ال يبكن أف - العنواف ال تسمح بتلقي ىذا النوعأف خصائص األمواؿ البلدية هبذا حيث 

                                                           
1 M. Bouvier. Op.Cit, P 158. 
  Voir : F. Vincent, Gestion de la dette des collectivités territoriales, éd, Coprur, 2004. 
2 M. Hauriou, précis de droit Administratif et de droit public Général, librairie de la sociéte du recueil 
général des lois et des arrées, fondé par J-B SiREY, et du journal de palais, 4 ème édition, Paris, 1900. P 
775. 
3 M. Hauriou, Op,Cit, P 775. 
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ذلك أف اإلخصاص  نها أف ربل ؿبل السلطات اإلداريةيفتح باب األولوية للسلطات القضائية واليت ال يبك
 .1 » القضائي يقتصر على تنبيو اإلدارة بواجب السداد من األمواؿ العامة

جل استيفاء حقوقو لدى أل لب ضمانات ـبتلفة يقتضيها اؼبصرؼذلك أف منظومة البنوؾ يف نشاطها تتط    
اشًتاط تقدًن كفيل شخصي أو رىن حيازي على بضائع أو أوراؽ مالية أو حقوؽ أو ، عمبلئو فلدينا نظاـ اػبصم

 بأرصدة اغبسابات اعبارية اليت يقدمهاومنها ما ىبتص بنوع من العمليات كالضمانات اػباصة ، تقدًن كفالة نقدية
 .2ها ؽبملزمبلئو لتنفيذ عمليات اعتماد يفتح

وإف كاف مقدار  قة البنك يف عملية طالب اإلعتمادأهنا تقـو على ث، عتماد اؼبصرفيةاألصل يف كل عمليات اإل    
كوف النظر فيها إىل وبعض ىذه العمليات ي ىذه الثقة ىبتلف من عملية إىل أخرى تبعا لظروفها وطبيعتها

وف الًتكيز فيو على شخص اؼبستفيد وإف  وبعضها اآلخر يك ات اليت تقدمها بذاهتا إىل البنكموضوعها والضمان
 إذ قد يرفض البنك عملية سليمة سباما ألف اؼبستفيد فيها ال يوحي بالثقة. كاف ىذا التقسيم غَت حاسم

ب ضررا خطَتا ألف التاجر عموما يعتمد يف وفاء ما عليو على يرت، َت العميل يف الوفاء ما عليووؾبرد تأخ    
لوفاء حدث متوقع داخل يف اغبسباف لكن صحيح أف زبلف العميل هنائيا عن ا، استيفاء حقوقو يف مواعيدىا
ال هبد يف مثل ىذا اغبادث موضوع أو سبب نشاطو وؽبذا يعترب ىذا التخلف حادثا  البنك خببلؼ شركة التأمُت

ر شركة التأمُت اليت ف مفاخوؽبذا فإ احتماؿ وقوعو كما ىو شأف اؼبؤمن ال ينتظره وال يبٍت تقديره على غَت عادي
 لكن البنك الذي هبعل مثل ذلك يفقد ال ؿبالة ثقة مودعيو ومراسليو.، تذيعها عدد ومقدار اغبوادث اليت عوضتها

 يتوقف على ظروؼ العميل والعملية وىو بكل عميلخاطر اليت يتعرض ؽبا البنك كثَتة فهناؾ اػبطر اػباص اؼب    
ة وكفاءة مديريها وأمانتهم وىناؾ اػبطر اؼبهٍت أو اغبريف كهبوط أسعار السلعة اليت من حيث اؼبركز اؼبايل للمؤسس

ث يرتبط باألزمات السياسية أو وخطر ثال، يف اػبارج، أو إقفاؿ أسواقها فتح اإلعتماد تصنيعها أو تسويقها
 .3ستيبلء على السلطة أو التأميماتية كاغبروب أو اإلاإلقتصاد

ولو    تسيَتىا ربت رضبة الدائنُت حىتحىت ال تقع اإلدارة احمللية يف، متيازاترار ىاتو اإلوالسبب وراء عدـ إق    
 دبا ال يسمح ألي سلطة أف زبضع اؼبالية احمللية لعملية التصفية، كانت ذبمعهما عقود يف إطار أعماؿ مصرفية

Liquidation ،على اعتبار أف التسيَت اؼبايل احمللي ضرورة عمومية عرقلة سَت عمل اإلدارة بإنتظاـ  حىت ال يتم

                                                           
1 M. Hauriou. Op.Cit, P 776, « -Attendu que le prix du ( bien vendu par le commune) une fois 
consigné, ce prix, propriété de la commune, aurait par la même. -Attendu que le caractère de deniers 
communaux qu’a ce titre il ne pourrait pas recevoire d’autre. -Attendu que destination celle qui aurait 
été prévue dans le budget de la commune ;- qu’un ordre ne saurait davantage étre ouvert, l’autorité 
judiciaire ne pouvant se substituer à l’autorité administrative, seule compétente pour l’ordonnancement 
des fands communaux ». 

 .1989صباؿ الدين عوض، عمليات البنوؾ من الوجهة القانونية، طبعة مكررة، القاىرة،  علي د. 2
 .1027سابق، صالرجع اؼب 3
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Nécessité publique ، ىاتو الضرورة تؤمن العملية اإلدارية واليت تقـو على اعتبارات مستمدة من القرض
 العاـ.

  La gestion de la dette administrative ن اإلداريتسيير الدي: الفرع الثالث
وىذا ، يسعوف للحصوؿ على أمواؽبم من خبلؿ عملية السداد دائٍت اإلدارات العمومية احملليةينبغي العلم أف      

لعمـو يف اؼباليتُت يتطلب إجراء إداري ـبتلف سواءا تعلق األمر بالدولة أو باعبماعات احمللية ولكنو يفرض على ا
وىنا حىت ال زبلط األمور ، عتماد اؼبفتوح يف اؼبيزنيةطريق النفقات العمومية اؼبدفوعة عن طريق اإل نع تصفية للدين

 فرؽ بُت الديوف اؼبركزية والديوف البلمركزية.بغي أف نين
 تصفية الدين المركزي )الدولة( -0

ولكن ، أجل سداد الديوف اؼبستحقةىاتو العملية ال تتم عن طريق فتح اعتماد خاص يف ميزانية النفقات من       
واليت تقرر أف أحد ىاتو ، عن طريق فتح اعتمادات عامة من طريق النفقات العمومية بواسطة الوزارة أو أحد فبثيلها

ن طريق اعتمادات النفقات العمومية اؼبفتوحة يف اؼبيزانية ىذا القرار ؼ يتم ربويلها إىل نفقات مدفوعة مالديوف سو 
 1تتم يف إطار عملية إدارية ذات مستوى عايل من األنبية.، Liquidationفية يأخذ اسم التص

بعنواف "نفقة  الدين اؼبركزي رتبة يف اؼبيزانية ُتيتم عن طريق وسيلة القرار اإلداري بتضم، فإجراء التصفية    
حيث اإلجراء فتح ىاتو التصفية تعادؿ من  وبعد ذلك تأمر السلطات اؼبركزية بالدفع، عمومية" ـبصصة للدفع

ا( تظهر مدى اعتماد خاص يف اؼبيزانية بعنواف نفقات مدفوعة لسداد الدين دبا يًتتب عليو صبلة من النتائج )أوؽب
رتبة رئيسية داخل فصوؿ من خبلؿ ربديده ومنحو  ن كعبء عاـ داخل اؼبوازنة العامةعًتاؼ بالديضرورة اإل

 L’Etatلدولة اؼبدينة(دولة على أهنا يف حالة مديونية )اقضائي يعلن العًتاؼ ال يًتجم بقرار ىذا اإل ،اؼبيزانية
débiteur  ،قوط الدين على ال يبكن للدولة معارضة ديوهنا من خبلؿ اجراء س، )ثانيها( من وجهة نظر احملاسبة

 عتمادات اؼبالية اؼبرصودة لنفقات اؼبديونية.أساس عدـ كفاية اإل
ا ال يسمح معو ألي جهة فية ىو إجراء حصري وؿبجوز لصاحل اإلدارة اؼبركزية دبأف عملية التص يظهر من ذلك    

لقضاء اإلداري عند اتصاؽبا دبوضوع يتعلق بالدين اإلداري كعبء من أعباء الدولة أف تأمر بإجراء من جهات ا
على صبلحيات السلطة دبا هبعلها تتعدى ، إذ ال يبكن للسلطة القضائية أف تصدر قرارات إدارية انفرادية، التصفية

 التنفيذية.
للدائنُت  ىبوؿ Acte de gestionي َت على أنو عمل تسي اإال أف قرار التصفية أو عدـ التصفية يكيف قانون    

 يف النظاـ الفرنسي إمكانية اللجوء إىل القضاء للحصوؿ على حقوقهم.
 26مث قانوف  1790ية جويل 17يف قانوف القانوف الفرنسي اؼبتمثل ، ىذا التكييف األخَت مصدره التارىبي    

دارة إعبلف اإل مة تسمح دبوجبها للجهات القضائيةتتضمن قاعدة عا ىاتو النصوص القديبة 1793سبتمرب 

                                                           
1 M. Hauriou, Op.Cit, P 776. 
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ولكن حبسب طبيعة الديوف فتارة يكوف القضاء اإلداري ىو اؼبختص ولكن يف صبيع األحواؿ  ةنياؼبركزية كدولة مد
 1عملية تصفية الديوف تتم بتحويلها إىل نفقات عمومية. بعد صدور القرار القضائي فإف

يف كتابو "دروس  A.Mestreينبغي اإلشارة خبصوص ىاتو اؼبسألة إىل التحليل اؼبهم الذي قاـ بو األستاذ     
 Etude sur l’autorité compétence pour déclarer)حوؿ السلطات اؼبختصة يف تقرير مديونية الدولة 

l’état débiteur) Paris 1899, Pag 61-99 
أنو ال يبكن إعبلف الدولة يف حالة مديونية إال ، دبوجب ىذا القوؿ اؼبأثور دة طويلة كنا نعتقد كحقيقة مطلقةؼب« 

ومع ذلك ؾبلس الدولة وباعتماده على صبلة من النصوص مل قبده مقنعا بتطبيق ىذا ، من طرؼ احملاكم اإلدارية
 C.E.conflis.4 fév, 1824, Bourbon, conti, 9 Mai 1841, de)اؼببدأ على أمواؿ اإلدارة اػباصة 

Bdvre) ، علقة ألوؿ مرة بالتفريق بُت الديوف اػباصة باألمواؿ العامة وتلك اؼبت قاـ 1844ديسمرب  7فقرار
 .يونية فيتم من طرؼ القضاء العاديأما إعبلف حالة اؼبد، باألمواؿ اػباصة للجهات اإلدارية

عندما بررت رأيها بتحدي اؼببدأ السابق  ؿبكمة التنازع، 1873فيفري  8، (Blanco)فإنطبلقا من قرار ببلنكو 
 مل اإلداريمن خبلؿ مفهـو العرفضت يف إجتهادىا التوجو السابق وابقت للمحاكم اإلدارية سلطة التصدي 

 Laيف كتابو  Laferièreاألستاذ ، وجد اؼببدأ السابق يف الوسط بُت االذبهايُت بداية من ىذه اللحظة
juridiction Administrative, 1898 ، ج مل يدافع عن رأي ؿبكمة التنازع على اعتبار أف كثَتا من مباذ

 ية.ال تعاجل من منظور اؼبنازعات اإلدار  التسيَت
ليس فقط  ، ال هتمنا ىاتو اؼبخاوؼ بقدر ما يهمنا ىو مدى اختصاص القضاء اإلداري يف ؾباؿ التسيَت اؼبايل

إجراء التصفية اإلداري ال  2 » اإلداري العميقة وإمبا كذلك من خبلؿ طبيعة التسَت، كإمتياز منوط باؼباؿ العاـ
                                                           

1 M. Hauriou. Op.Cit, P 777. 
2 M. Hauriou. Op.cit, P 777-778, « Pendant longtemps on a cru à la vérité absolue de cet adage que 
l’état ne pouvait étre déclaré débiteur que par la juridiction administrative, toutefois le conseil d’état 
s’appuyait sur une quantité de textes dont aucun n’était bien probant, on appliquait le prétendu principe 
même aux dettes provenant de l’administration du domaine privé (C.E.confli, 4 Févr, 1824 Bourbon-
confli 9 Mai 1841, de Bdvre), une décision C.E.7 dec 1844, final, Fil pour la première fois la distinction 
des dettes provenant de l’administration du domaine privé et de celles provenant de la gestion des 
services publics et par seuil, la distinction entre la liquidation toujour résrvée l’autorité administrative, et 
la déclaration de dette qui pent revenir à la juridiction ordinaire, A partir de la décision Blanco, 8 Février 
1873, le tribunal des conflits manifests sa défiance du prétendu principe en refusant de l’invoquer a 
l’appui de sa jurisprudence qui réserve aux tribunaux adminisratifs = 
Le règlement des indeminités pour faits de service et en fondant cette jurisprudence sur d’autre motif. 
Depuis ce moment le prétendu principe paraissait bien compromis « M.Laferière »ne le defendait plus 
que parce qu’il se demandait si beaucoup de matieres de gestion n’allaient pas échapper au contentieux 
administratif, Nous n’avons pas cette crainie, nous qui fondons la competence de la juridiction 
administrative dans les matiéres de gestion, non pas sur un privilège financier plus ou moins fragile, mais 
sur la nature profonde de la gestion administrative elle-même ».  
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السداد بأجل معُت ينبغي  عند طلب الدولة غَت ؾبربةذلك أف ، يعطي الدائن أي وسيلة للضغط على اإلدارة
ا يقدموف طلب رظبي لتحصيل حقوقهم صحيح أف الدائنُت عندم، أف تلتـز الصمت معو يبكن ؽبا دبا مراعاتو

عدؿ  1900جويلية  17ولكن قانوف ، َت اإلداري ال يضرىميؤدي ذلك إىل عدـ سقوط حقهم وأف التأخ
ومل  أشهر من إيداع طلب التصفية 4بلؿ واليت دبوجبها أنو يف خ العامة للمادة الثالثةن خبلؿ األحكاـ األوضاع م

 .)إجتهاد خاص دبجلس الدولة الفرنسي(يستطيع اؼبعنيوف اللجوء إىل ؾبلس الدولة تقم الوزارة بإصدار قرار التصفية
 تصفية الدين الالمركزي )الجماعات المحلية( -2

 َت ؾباؿ نظرية القرارات اؼبنفصلة ؼبعاعبة اؼبديونية احمللية ومردال يوجد غ، احمللية فيما ىبص ديوف اعبماعات     
تفتح على العمـو ، فاجملالس احمللية اؼبنتخبة اليت تصادؽ على اؼبيزانية أف اؼبيزانية احمللية أكثر زبصص ذلك

 مات.كأسلوب إداري ىبضع لعدة تقيي  ية خاصة بكل نوع من أنواع الديوفاعتمادات مال
عملية كمبدأ عاـ تتم بصفة ىاتو ال، إجراء الدفع إذف يتم من خبلؿ تسجيل الدين اػباص يف حساب النفقات    

ولكن حىت ال يظل الدائنُت ربت رضبة ىاتو السلطات  لية تأخذ موقف اإلدارة اؼبدينةهبعل اإلدارة احمل إدارية
نفقات إجبارية بقرارات صادرة من طرؼ السلطات الوصية صبيع الديوف اؼبستحقة يتم ربويلها إىل ، اإلدارية

بعنواف تسجيل رظبي يف ميزانية اإلدارة احمللية بدوف أف يكوف للدائنُت سلطة إلزاـ اإلدارة اؼبركزية هبذا ، )السليمة(
 .1التسجيل الرظبي

يف حالة إفبلس ، لعجز اؼبايلال يبكن بأي حاؿ من األحواؿ أف تعلن اإلدارة يف حالة توقفها عن الدفع نتيجة ا    
Etat de faillite ،وذلك بتعيُت ما يسمى بوكيل  وضع أمواؽبا بيد القضاء لتصفيتهادبا يبهد معو العملية ل

 : التفليسة كما ىو اغباؿ بالنسبة للمؤسسات اػباصة لعدة اعتبارات
حىت ولو كانت اإلدارة احمللية  مةيف إطار امتيازات السلطة العا أف عملية السداد إجراء إداري خالص يباشر -

 تعاقدت بشأهنا مع مؤسسات مالية خاصة. تنفيذ عقود مالية بأعماؿ مصرفية بصدد
تدخل يف إطار نظرية اؼباؿ العاـ واحملصن بالقاعدة الذىبية اؼبتعلقة بعدـ جواز اغبجز ، أمواؿ البلدية والوالية -

 على األمواؿ العامة وال سبلكها بالتقادـ.
تكييف صمتها وعدـ ردىا كقرار إداري ضمٍت يسمح ؽبم ، ت اإلدارة وعدـ سدادىا حالة تعنيبكن للدائنُت يف -

 بالتوجو كبو القضاء اإلداري.
 وإمبا يقتصر دوره على رقابة مشروعية ىذا، ال يستطيع القضاء اإلداري إلزاـ اإلدارة احمللية بدفع ديوف الدائنُت -

عدـ اإللزامية ىذا مرجعها إىل ، مة ىذا القرار إذا كنا بصدد سلطة تقديريةمقيدة ودببلء القرار إذا كنا بصدد سلطة
 دور القاضي اإلداري وإىل اعتبارات مبدأ الفصل بُت السلطات.

قد هبعل ، دور القضاء اإلداري احملدد، مبدأ الفصل بُت السلطات، امتياز السلطة العامة، العاـ اؿؼبنظرية ا -
د اعبماعات قبلذا  اعات احمللية بوسيلة اإلقًتاض خوفا عن عدـ استيفاء حقوقهمف عن سبويل اعبمالدائنُت وبجمو 

                                                           
1 M. Hauriou, Op. Cit, P 778. 
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احمللية وفقا ؽباتو اؼبزايا والقيود اإلدارية يف كثَت من األحياف تفضل اللجوء إىل أسلوب الدين العاـ بدال من الدين 
 اإلداري.

 La gestion de dette publique   تسيير الدين العام: الفرع الرابع
وىي تتعلق بوجو خاص ، Des arréragesيتم دفعها دبفهـو اؼبتأخرات اؼبستحقة الدفع  ىاتو الديوف    
وقلنا بأهنا  أف بينا نظامها يف اؼبطلب األوؿ وقد سبق، عانات اؼبقدمة من الدولة يف إطار دعم التنمية احملليةباإل

قروض ىي بنوؾ عمومية ى اعتبار أف البنوؾ اؼباكبة ؽباتو العل ات يف صورة قروض مقدمة من الدولةىي إعان
ال يبكن للدولة أف تقرض نفسها بنفسها على اعتبار أف القروض ، لذا فمن وجهة نظر قانونية ومالية برأظباؿ عاـ

القطاع إمبا ىي أمواؿ الدولة اؼبرصدة لتسيَت بنوؾ  لية يف إطار أسلوب الدين العاـاحملولة لفائدة اعبماعات احمل
 العاـ.
على اعتبار  راعي فيها اعتبارات الصاحل العاـسبنح خبصائص ي، ىاتو الديوف قد تكوف دائمة كما تكوف مؤقتة    

كديوف توجو على ح للقطاع احمللي  ن ناحية أخرى على اعتبار أهنا تتيوم هنا سبنح من مؤسسات مالية عموميةأ
 ستثمار.اػبصوص لفائدة اإل

فهو يدخل  و قرض مايل أما من وجهة النظر القانونيةوجهة النظر اؼبالية على أساس أنمن يكيف الدين العاـ     
على اعتبار نفقات اؼبوازنة العامة للدولة اؼبدرجة بعنواف قروض ؿبلية إمبا ىي  ار النظرية العامة ألمبلؾ الدولةيف إط

 و اؼبنحة.ملك من أمبلؾ الدولة اػباصة بعنواف ملكية الدخل أ
د بشأنو بعملية من وجهة النظر عاققبد أف الدين العاـ يتم الت، إذا تركنا الديوف اؼبقدمة من الدولة يف صورة منح    

نقل  أما من وجهة النظر القانونية فهي تؤسس ؼبفهـو اإليراد أو الريع اؼبايل دبعٌت أف، اؼبالية تسمى اعتماد مايل
 نح اغبق بتصوير ىاتو اؼبتأخرات كقيم منقولة.يب اؼباؿ العاـ بعنواف اؼبلكية

 والدين العاـ البلمركزي )اعبماعات احمللية(، يف ىذا الصدد يبكن لنا التمييز بُت الدين العاـ اؼبركزي )الدولة(    
 Formalitéح اجملاؿ ؼبفهـو الشكلية اإلدارية اػباصة يف كوف دين الدولة العاـ يفس، عاتمن وجهة نظر اؼبناز 

Administrative Spéciale ،ىذا التسجيل خاص ، من خبلؿ تسجيلو يف الكتاب اػباص بالديوف اؼبنظمة
صب يف إطار ضماف عتبار أف ىاتو الشكلية اإلدارية تعلى ا، بوزارة اؼبالية واليت تشرؼ على ترتيب ىذا السجل

تصاص هباتو اؼبنازعات من نصيب خاإلو  اع يف إطار عملية التسيَت اؼبايلسَت اؼبرافق العامة للدولة بدوف انقط
 .1احملاكم اإلدارية

الدين البلمركزي ال يفسح فيو اجملاؿ ؽبذا التسجيل اإلداري اؼبايل على اعتبار أهنا ديوف تتعاقد اإلدارة احمللية بشأهنا 
 2من أجل ضماف اغبياة اؼبدنية للوالية والبلدية.

 
                                                           

1 M. Hauriou. Op.Cit, P 779. 
2 M. Hauriou. Op.Cit, P 800. 
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 المحليةتسيير الذمة المالية للمصالح : المبحث الثاني
أنبيتها وأيضا بالنظر إىل طرؽ اعبماعات احمللية بوسعها تنويع عائداهتا حبسب درجة ، فيما يتعلق بالذمة اؼبالية    
يف  وفيما يتعلق باعبماعات احمللية على العمـو نبلحظ أهنا مل تعرؼ يف تسيَتىا تدقيق كبَت، ستغبلؿ يف التسيَتاإل

أهنا مل تصل بعد إىل مفهـو التسيَت العقبلين دبا هبعلها تواجو وضعا فباثبل فيما ذلك  القيم اػباصة بذمتها اؼبالية
 يتعلق بكيفية استغبلؿ مصاغبها.

كبو تسيَت أفضل للذمة اؼبالية للمصاحل  أوجد مطالبة داخلية باؼبضي، حملليةىذا الشغل الشاغل لئلدارة ا    
ذات تظهر لنا أنبية تقييم ىذا التفاؤؿ والذي ينبغي أال الب يف ىاتو النقطة، العمومية بشيء من اعبدية والتأكيد

على ما يبدو وبأخذ ىذا التوجو العقبلين بعُت  ،سلبا على التسيَت دبفهومو العاـ حد اإلفراط دبا ينعكس يصل إىل
إىل ىاتو  دبا يسمح خبلق نوع من الديناميكية والتطور وصوال الية احمللية قد قطعت شوطا كبَتاعتبار تكوف اؼباإل

ال حرج على اإلدارة أف تستعَت مباذج التسيَت اػباصة باؼبؤسسات بغية مواءمة التسيَت العاـ ، النتيجة اؼبفرطة
 بأسلوب التسيَت اػباص.

ينبغي أف يتجو التسيَت احمللي كبو مفهـو أصلي مفاده عدـ حصره يف  على الرغم من التحديات والصعوبات    
لتقليدية واؼبعتادة وفسح اجملاؿ للتفكَت العميق واعبدي ألسلوب مايل ؿبلي أكثر فعالية زاوية ضيقة من األفكار ا

اؿ واليت من بُت أىم مكوناهتا أمو  يف عناصر الذمة اؼبالية احمللية تظهر ىاتو الفعالية من خبلؿ التحكم اعبيد وقباعة
 .1وأمواؿ خاصة زبضع ألحكاـ ـبتلفة ،عامة يبنع التصرؼ فيها إطبلقا

فرؽ يف ىذا الصدد بُت اؼبلكية العامة للبلدية واليت أحاؽبا إىل اؼبفهـو العاـ احملدد ، قانوف اعبماعات اإلقليمية    
 (.1990أوؿ ديسمرب  30-90يف قانوف األمبلؾ الوطنية )قانوف رقم 

 .ألمبلؾ الوالئيةاق تبعو يف حاونفس األسلوب  إف عمد إىل تعدادىا حبسب األنبيةو  لبلدية اػباصةوبُت األمبلؾ ا
إذا مل تتحكم وبشكل دقيق يف ىاتو  ائداهتا اؼبالية من ىاتو األمبلؾالرفع من حصيلة ع ال تستطيع اإلدارة احمللية

تسيَت  ىبتلف عن أسلوب تسيَت الدومُت العاـ ذلك أف، التفرقة واليت ؽبا جذور تارىبية أصلية على ما سننبيو
ظهرت عدة معايَت قانونية تضبط ىاتو اؼبفاىيم لتسهيل عملية استغبلؿ اإلدارة يف ىذا الصدد ، الدومُت اػباص

 والتسيَت.
بل ينبغي على اعبماعات احمللية تقييم عملية التسيَت من حيث مدى قدرهتا ، ال يتوقف األمر عند ىذا اغبد    

ػبواص كشركاء ؿبليُت يسند أو التوجو كبو ا لي بطريقة مباشرة دوف شراكة خاصةعلى التحكم يف الدومُت احمل
ويف ىذا اإلطار يظهر مدى جدية أسلوب التسيَت اؼبباشر ، إليهم تسيَت بعض اؼبرافق العمومية وفق شروط ؿبددة

 .2)االستغبلؿ اؼبباشر( وأسلوب التسيَت غَت اؼبباشر عن طريق اإلمتياز والتفويض
                                                           

1 M. Bouvier, Op,Cit, p 160. 
   Voir : Huron D, Spindler J, Le management public local, LGDJ, 1998, COLL, Politiques locales. 

.50، ص  2006 اإلسكندرية، ، األمواؿ العامة، منشأة اؼبعارؼ بد العزيز شيحا،ع إبراىيم د.  2 
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 La gestion du domaine( تسيير الدومين المحلي )العام والخاص: المطلب األول
locale (privé, public) 

 أصل المسألة في التمييز بين األشياء العامة واألشياء الخاصة: الفرع االول
 على اعتبار أف ىناؾ فرؽ بُت األشياء واألمواؿ، Bienوليس اؼباؿ  Choseالشيء ، األصل يف اؼبصطلح     

أما الشيء سواء كاف ماديا ، سواءا كاف عينيا أو شخصيا أو أدبيافاؼباؿ يف عرؼ القانوف ىو اغبق ذو القيمة اؼبالية 
والغرض من ىذا تفادي تعريف اؼباؿ بأنو شيء فيؤدي إطبلؽ التقسيمات ، فهو ؿبل ذلك اغبق، أو غَت مادي

يف حُت أف بعض ىذه التقسيمات ال يصدؽ إال على األشياء كتقسيم ، اػباصة باألشياء على األمواؿ أيضا
 ىل مثلية وقيمية.األشياء إ

شياء فلقد كاف ىذا القانوف يبيز بُت األ، بدأ التمييز بُت األشياء العامة واألشياء اػباصة يف القانوف الروماين    
وكانت األشياء العامة  للخزانة واليت ىي ملك اإلمرباطوروبُت األشياء اؼبملوكة  العامة وىذه تبع للناس كافة

وىذا تبع للشعب الروماين بأصبعو وقسم تتمثل  ة العامة كطرؽ اؼبواصبلت الرئيسيةقسم تتمثل فيو اؼبصلح، قسمُت
دبا  ص األمواؿ العامة ؼبنفعة اعبمهوركاؼبباين العامة للبلديات أخذا بعُت اإلعتبار مفهـو زبصي  فيو اؼبصلحة احمللية

 ال هبوز معو التصرؼ يف ىذه األمواؿ وال سبلكها بالتقادـ.
فقد عرؼ ىذا القانوف ، واستمر إىل عهد الثورة الفرنسية قائما يف القانوف الفرنسي القدًنييز بقي ىذا التم    

أو دومُت التاج ، Domaine royalالتمييز بُت األشياء العامة واألشياء اػباصة بعنواف الدومُت اؼبلكي 
Domaine de courone ،على استعماؿ  والرسـويشاء من اآلتاوات ا م إذ كاف اؼبلك يستطيع أف يفرض

ولكن  تةوكانت ىاتو األتاوات والرسـو عنصرا ىاما من عناصر مالية اؼبلك وميزاني، فاع بوؽبذا الدومُت واإلنت الناس
أف ميزوا يف دومُت التاج ، Domatودوما  Loyseauميبلدي وخباصة لوازو  17ما لبث فقهاء أواخر القرف 

 ؼبلك على والية اإلشراؼ واغبفظ والصيانة دوف أف تقيد برسم أو أتاوة.طائفة من األمواؿ يقتصر فيها سلطات ا
أصبح دومُت التاج ىو دومُت األمن القومي ، وحلوؿ سيادة األمة ؿبل سيادة اؼبلك د نشوب الثورة الفرنسيةبع    

Domaine national ، صدور وبعد ، 1790نوفمرب وأوؿ ديسمرب  22ورد ذلك يف الديكريتو الصادر ما بُت
 1التقنُت الفرنسي خلط ما بُت الدومُت القومي والدومُت العاـ وجعلهما شيء واحدا.

والذي كاف أستاذ للقانوف اؼبدين  Proudhonبرز األستاذ برودوف ىذا اػبلط وإزالة اللبس اغباصل  يفولتبل    
 داري موريس ىوريو.وعميد لكلية اغبقوؽ بدوبيوف وىي نفس الكلية اليت يدرس فيها أستاذ القانوف اإل

ميز فيو بُت الدومُت العاـ وىو ما خصص للمنفعة العامة وىو  1833األستاذ برودوف صنف كتابا ثوريا سنة     
بكونو ال يعترب فبلوؾ ألحد وربوزه الدولة باسم اعبمهور  Domaine de protectionيف جوىره دومُت ضباية 

                                                           
أليف عبد الرزاؽ أضبد السنهوري، الوسيط يف شرح القانوف اؼبدين، حق اؼبلكية مع شرح مفصل لؤلمواؿ واألشياء، اعبزء الثامن، مطبعة عبنة الت د. 1

 .90ص ، 1967والًتصبة والنشر، القاىرة، 
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باعتباره فبلوؾ للدولة  الدومُت اػباص أو دومُت اؼبلكية وبُت، انتووؼبصلحتو فهي وكيلة عن اعبمهور يف حفظو وصي
 ملكية خاصة ؽبا أف تتصرؼ فيو.

 (Théorie de la propriété 1866)ويف ىذا الصدد نورد بعض الفقرات اؼبهمة من كتاب برودوف بعنواف     
كل امتيازاهتا اؼبتعلقة   دفقاإلقطاعية اغبرة ستقاد أنو دبرور الدولة من نظاـ اإلقطاعية اؼبطلق إىل عتال هبب اإل «

القدرة على ، والتقييم العادؿ، ستقبللية واغبركيةـ اؼبلكية غزا اعتبارات اإليف نفس الوقت قبد مفهو ، دبلكيتها العليا
سيم إصدار تنظيمات ومرا، الدولة بالنظر إىل امتيازاهتا يبكنها أف تضع حقوؽ ارتفاؽ، وسيلة الرىن...، قًتاضاإل

فاستبداد الدولة يتعارض ، جملزأةذلك أهنا مطالبة اليـو بتثبيت حدودىا ا، قانونية خاصة بنزع اؼبلكية للمنفعة العامة
رد فعل متبادؿ يف صورة تأمينات ن األخر من خبلؿ النشاط اؼبستمر ستبداد باؼبلكية دبا يتطلب كل ممع اإل

كما أنو ربدث   1 » انتصارا هنائيا للحرية والعمل والعدالةجديدة للمجتمع وضمانات جديدة للملكية دبا يشكل 
استنادا إىل مبادئ اغبرية «  ال نظَت لو من خبلؿ ىذا احملتوىعن العوامل اؼبؤثرة يف مفهـو اؼبلكية العامة بشكل 

خل الفصل بُت السلطات دا 1، فإف ضماف اؼبلكية ربكمو عدة عوامل أنبها، والعدالة احملددة ؼبفهـو اؼبلكية
.تنظيم 6والديوف  .البنوؾ اػباصة5.نظاـ الديوف العامة والرىوف اؼبرتبة 4.نظاـ اعبباية 3.مبدأ البلمركزية 2الدولة 

، سوؽ التأمينات، نظاـ البورصة، السكك اغبديدية، اؼبوانئ، القنوات، دالربي، دبا يشمل الطرؽ اؼبصاحل العامة
 .2 » .التجارة اػبارجية8بلحية . الشركات الصناعية والف7األشغاؿ العمومية 

 المدلول القانوني لمفهوم الدومين العام: الفرع الثاني
ىو معيار عدـ قابلية الشيء للملكية اػباصة ، لتحديد مدلوؿ الدومُت العاـ الفقو الفرنسي أوؿ معيار أخذ بو     

وىذا اؼبعيار  Berthélemyوتبعو برتلمي ، يف مؤلفو القانوف اإلداري Ducrocquقاؿ بو األستاذ ديكورؾ 
فإنو يدخل ضمن األشياء العامة  ياء فما كاف منها غَت قابل بطبيعتو ألف يبتلك سبلكا خاصايرجع إىل طبيعة األش

أف ىذا اؼبعيار ولكن سرعاف ما لوحظ  ،وتسري عليو قاعدة عدـ جواز التصرؼ فيو وعدـ قابليتو للتملك بالتقادـ
 فإف كثَتا من األشياء العامة كاؼبباين قابلة للتملك اػباص. بضيق أكثر فبا هب

                                                           
1 P- J. Proudhon, théorie de la proprieté, édition libre, 1866. P 96 , «Il ne faut pas croire cependant que 
l’état, en passant du systéme féodal au systéme allodial, ait perdu toutes ses prérogatives et son domaine 
supérieur. En même temps que la propriété conquérait l’indépendance, la mobilité, l’égalité de partage, 
la faculté d’emprunter au moyen de l’hypothéque, etc, l’état, en vertu de sa prérogative, à établi des 
servitudes, fait des réglements de commodo et incommodo, décrété une loi d’expropriation pour cause 
d’utilité publique ; on lui demande aujourd’hui de fixer une limite au morcellement : c’est ainsi que 
l’absolutisme de l’état s’oppose à l’absolutisme propriétaire, et qu’ils agissent l’un sur  
l’autre, engendrant sans cesse… de nouvelles garanties au propriétaire, et faisant triompher en définitive 
la liberté, le travail et la justice ». 
2 P- J. Proudhon. Op.Cit, P 120. 
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 Affectation de la chose auلمرفق عاـ إىل معيار زبصيص الشيء ل، اؼبعيارمت العدوؿ عن ىذا     
service public ، أخذ هبذا اؼبعيار األستاذ دهبي يف كتابو القانوف الدستوري اعبزء الثالث واألستاذ جيز يف

مُت العاـ أشياء ال تكوف فيدخل حبسب ىذا اؼبعيار ضمن الدو ، 1911اؼبنشور يف ؾبلة القانوف العاـ سنة مقالو 
ار مع ذلك يضيق عن ولكن اؼبعي، ولكنها تكوف ـبصصة ػبدمة مرفق عاـ ر اؼبباشرستعماؿ اعبمهو ـبصصة إل

 نتفاع هبا عاما ولكن عن غَت طريق اؼبرفق العاـ.أشياء يكوف اإل
ستعماؿ اعبمهور ذا اؼبعيار الضيق إىل معيار أوسع ىو زبصيص الشيء إلأجل ذلك مت العدوؿ عن ىومن     

Affectation de la chose a l’usage de tous ،ستعماؿ اعبمهور يكوف الشيء عاما إذا كاف ـبصصا إلف
اتذة  ذا اؼبعيار كل من األسأخذ هبوي السلطة كما ىو اغباؿ يف الطرؽ بطبيعتو كما ىو اغباؿ يف األهنار أو بإرادة

ولكن ىذا اؼبعيار ىو اآلخر يضيق عن بعض العقارات وكثَت من اؼبنقوالت اليت  نديركوالف وكابيتاف ودي الموندا
 هبب اعتبارىا داخلة يف الدومُت العاـ.

 Affectation de la chose aوانتهى الرأي أخَتا إىل ازباذ معيار "زبصيص الشيء للمنفعة العامة     
l’utilité public ،وأخذ بو فقهاء القانوف اإلداري ، وىو الرأي الذي استقر يف آخر تطورات الفقو اإلداري

فمن خبللو زبصص الدولة الشيء للمنفعة العامة فتنقلو  ذا اؼبعيار أخذ اؼبشرع اعبزائريوهب، قاليُت ،روالف، ىوريو
حىت ولو كاف ىذا الشيء فبلوكا ، أو ما يقـو مقامو قانوفلعاـ عن طريق رظبي دبوجب من الدومُت اػباص إىل ا

 .1لؤلفراد
 تكييف حق الجماعات المحلية في األمالك العامة: الفرع الثالث

سبثل صباعات قاعدية كجهاز إداري ؿبلي  على اعتبار أف الوالية والبلدية حق اعبماعات احمللية من حق الدولة     
 ولذلك فإف التكييف يشمل الدولة وصباعاهتا احمللية.، يسَت بأمواؿ الدولة وذبهيزاهتا

كاف الرأي الساند يف فرنسا وىو الرأي الذي أخذ بو األستاذ برودوف منذ ميز بُت الدومُت العاـ والدومُت     
بل ىو والية اشراؼ وحفظ وصيانة ؼبصلحة الناس ، أف حق الدولة ليس حق ملكية، اػباص )دومُت اؼبلكية(

 أقطاب من فقهاء القانوف العاـد ىذا الرأي سان، Une fonction de garde et de surveillenceصبيعا 
 والتصرؼ ستغبلؿلل اؼبلكية إىل عناصرىا الثبلثة حق اإلستعماؿ واإلف األستاذ ديكروؾ من أوائلهم عندما حكا

يف ذلك كل من األساتذة دهبيو وتبعو  يف حق الدولة على األشياء العامةوتوصل أف ىذه العناصر الثبلثة منعدمة 
 .2وجيز وبلرتلمي

                                                           
 .102-101-100عبد الرزاؽ أضبد السنهوري، مرجع سابق، ص د. 1

2 Voir : G. Vedel, P. Delvolvé, Droit administratif, tomes 2, PUF, 1990. 
             _ J-M,-. Maillot, La théorie administrative des principes généraux du droit, Dalloz, 
COLL. « Bibliothéque des théses ». 
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رأي آخر ضبل لواءه األستاذ ىوربو الذي أثبت أف للدولة وىيئاهتا  وبل نبت إىل جانب، ىذا الرأي مل يبق سائدا
 Alibert, Rolland, Mastre, Bernardحق ملكية يف الشيء العاـ وتبعو بعد ذلك كثَت من الفقهاء أمثاؿ 

صة بعد تدخل الدولة يف اغبياة جتماعية خالدولة للشيء العاـ باعتبارات إقتصادية وإالقائلوف دبلكية اوقد تأثر 
يف  بل نشطت، األشياء موقفا سلبيا مل تعد اإلدارة تقنع بالوقوؼ منشراكية تأثرا باألفكار اإلف ،اإلقتصادية

ل حقها يتطور من والية اإلشراؼ إىل ما جع، استعماؿ حقها يف ىذه األشياء نشاطا ال يصدر إال عن مالك
 1قاؿ هبذا الرأي األخَت كل من األستاذين جانس ودي لوبادير.، اؼبلكية

 األمالك البلدية والوالئية: الفرع الرابع
بأف للبلدية أمبلؾ عمومية وأمبلؾ خاصة وىو نفس النهج ، 17/10من القانوف رقم  157أقرت اؼبادة      

( 132التكرار اقتصر يف أمبلؾ الوالية )اؼبادة اعبزائري وليتفادى اؼبشرع ، اؼبتعلق بالوالية 12/07اؼبتبع يف قانوف 
 متبلكها.اقتناء األمبلؾ العقارية وعقود إ على تبياف كيفية

 :( األمالك البلدية0
 :الدومين العام

ف اؼبلكية الوطنية باعتماد ألحكاـ قانو ، من قانوف البلدية يف خصوص اؼبلك العاـ البلدي 158أحالت اؼبادة      
أخذا باؼببدأ العاـ بعدـ جواز ، نفس التقسيم وذلك بتجزءهتا إىل أمبلؾ عمومية طبيعية وأمبلؾ عامة اصطناعية

 30-90من قانوف  15اؼبادة ، كتساب عن طريق التقادـمبلؾ وعدـ قابليتها للتنازؿ واإل التصرؼ يف ىاتو األ
شكل خاص دبا حدد األمبلؾ العمومية الوطنية ب 1990يونيو  20اؼبؤرخ يف اؼبتضمن لقانوف األمبلؾ الوطنية 

ؾباري اؼبياه...اجملاؿ اعبوي اإلقليمي ، اؼبياه البحرية الداخلية، البحر اإلقليمي وباطنو قعر، يشمل شواطئ البحر
اعية دبا يشمل على حددت األمبلؾ العمومية االصطن 16اؼبادة ، والثروات واؼبوارد الطبيعية السطحية واعبوفية

اؼبوانئ اؼبدنية والعسكرية ، السكك اغبديدية وتوابعها، عن تأثَت األمواج ػبصوص األراضي اؼبعزولة اصطناعياا
بعها اغبدائق والبساتُت الطرؽ العادية والسريعة وتوا، اؼبوانئ اعبوية واؼبطارات اغبديثة والسكرية، وتوابعها
 أعماؿ التنقيب. اؼبعطيات اؼبًتتبة عن، ...العمومية

خاصة ، كاف أكثر دقة وتوضيح من حيث التحديد واغبصر،  التشريع الفرنسي يف ؾباؿ أمبلؾ البلدية العمومية     
أين وضع نظرية عامة للتفريق بُت الطرؽ  يزىا عن الطرؽ الوطنية والوالئيةمسألة الطرؽ وأنواعها من خبلؿ سبي

 الريفية والطرؽ القروية.
يتم ربديدىا قانونا من  طريق الرابط بُت البلدية والقريةتشمل ال:  Chemins vicinaux:الطرق القروية

 نوين واؼبدرجة ضمن الطرؽ القرويةإضافة إىل كل اؼبمرات اؼبعًتؼ هبا يف شكل قا، طرؼ السلطات احمللية اؼبختصة
العادية كل فئة من ىاتو الطرؽ ؽبا طرؽ اؼبصاحل اؼبشركة والطرؽ ، تصاؿ الكبَتةطرؽ اإل، ومبيز ىنا بُت ثبلث فئات

                                                           
 .131-128عبد الرزاؽ أضبد السنهوري، مرجع سابق، ص د. 1
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ويتم إدراج كل منها يف أمبلؾ احملافظات من خبلؿ اجمللس العاـ عن طريق عبنة ، فبيزات ـبتلفة عن األخرى
 احملافظات.

ماي  21وبأكثر دقة يف قانوف ، 1824جويلية  28إنشاء شبكة الطرؽ القروية بدأت من خبلؿ قانوف 
جهة النظر القانونية ومن و ، َتهتا دبساعدة الدولة واحملافظاتؽباتو الطرؽ تسارعت وتعملية البناء النشطة ، 1836

.عندما يتعلق األمر بعملية التهيئة والتوسيع ؽباتو الشبكة من خبلؿ عملية ربط 1 -اتو الطرؽ ؽبا أنبية تربز مايليى
.سبثل 2ؿ مبوذج التخطيط والتصميم تتميز إجرائيا بصدور قرار اجمللس العاـ أو عبنة احملافظات من خبل، الطرؽ

 عائدات مالية خاصة من أجل تأمينها وصيانتها.
ـ واليت مت تصنيفها كطرؽ ىي الطرؽ البلدية اؼبخصصة لئلستعماؿ العا:  Chemins rurauxالطرق الريفية

بينها وىي طرؽ ال يوجد اختبلؼ  1881أوت  20الطرؽ سبثل يف قانوف أوؿ قانوف قاـ بتعريف ىاتو ، ريفية
 .1إال أهنا تعترب ثانوية مقارنة بغَتىا، وبُت الطرؽ القروية من حيث الطبيعة

لطرؽ التابعة ألمبلكها دوف أف أعطتها صبلحيات صيانة ا، البلدية من قانوف 123يف التشريع اعبزائري اؼبادة 
 يفصل يف أنواع ىاتو الطرؽ ومقدارىا.

قابر إال أنو يبكن للبلدية أف تشغل ىاتو اؼب، البلدية العمومية تعترب اؼبقابر أحد أمبلؾ:  Cimetièreالمقابر
يف التشريع الفرنسي يلـز على كل ، دوف أف يتعارض ذلك مع عمومية ىاتو األمبلؾ بوسيلة التسيَت غَت اؼبباشر

ىو  Le préfetاحملافظ ، بلدية أف تشرؼ على هتيئة اؼبقابر بشرط ترؾ مسافة معتربة بينها وبُت األحياء السكنية
جتهاد يف ىذا الصدد ننوه إال إ، اؼبلـز لبلدي غَتصاحب السلطة يف ربديد ىاتو اؼبسافة بعد أخذ رأي اجمللس ا

عندما اعتربت أف مراسيم الدفن يف اؼبقابر اػباصة غَت قابلة ، (Cass, 23jan, 1894)لنقض الفرنسية ؿبكمة ا
 .2للتصرؼ

نص على أف اػبدمات اعبنائزية وهتيئة اؼبقابر وصيانتها دبا فيها مقابر الشهداء تتم يف  149البلدية يف اؼبادة  قانوف
 إطار ضماف البلدية لتسيَت اؼبصاحل العمومية واليت هتدؼ إىل تلبية حاجات مواطنيها وإدارة أمبلكها. 

ملزمة بأف تشرؼ على إقامة مدارس عمومية حبسب  فكل بلدية، ويف مقدمتها اؼبدارس العامة :البنايات العمومية
القروية ىتماـ باؼبدارس ـبتلطة أو خاصة فقط بفئة البنات مع إلزامية اإل ىاتو اؼبدارس قد تكوف، عدد السكاف

تلميذ يف القسم ودبسافة ال تتعدى بثبلث   20عتبار حددت يف فرنسا دبعدؿ بأخذ عدد السكاف بعُت اإل
كما يبكن للمحافظات خارج الشروط السابقة أف تشرؼ على إقامة مدارس قروية ويف ىذا ،  كيلوميًتات عن اؼبنزؿ

من القانوف رقم  122اإلطار تقـو الدولة بتقدًن مساعدات مالية تساىم يف إقباز ىذا النوع من اؼبشاريع )اؼبادة 
 اؼبتعلق بالبلدية(. 11-10

                                                           
1 M. Hauriou. Op. Cit, P 639-640. 
2 M. Hauroiu. Op.Cit, P 641. 
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ات اليت تقدـ من طرؼ الدولة أو يف إطار اتفاؽ مع البلدية التشريع الفرنسي مشل بنايات من نوع آخر وىي البناي
هنا تدخل يف ملكية ا خبصوص اؼبستشفيات ودور العجزة فإأم، ومن ذلك الفنادؽ ومؤسسات الربيد واؼبواصبلت

ؿبطات ، كما يشمل أيضا اؼبباين اؼبخصصة للمرافق البلدية كاؼبسارح والثكنات،  البلديات ولكن بشروط ؿبددة
خبصوص عملية التزويد باؼبياه فتشمل اؼبلكية القنوات ، اؼبكتبات...، اؼبتاحف، مراكز الشرطة، غبريقإطفاء ا

مشكل قانوين يف ؾباؿ وأنابيب جلب اؼبياه ىاتو األخَتة قد تثَت ، أدوات التصفية والتحلية، السدود اؼبائية، اؼبائية
 .1حملددختصاص على اعتبار أف سبديدىا قد يتعدى ؾباؿ إقليمها ااإل

هتا يف ؾباؿ الًتبية كما يدخل على وجو اػبصوص ضمن األمبلؾ البلدية العامة كل مالو عبلقة بنشاطا    
فالبلدية ملزمة بإنشاء ىاتو اؼبرافق العمومية  ، جتماعية والرياضية والشباب والثقافة والتسلية والسياحةواغبماية اإل

كما ،  ها عامة الناس على اعتبار أهنا ـبصصة للمنفعة العامةوالسهر على حسن تسيَتىا وصيانتها ليستفيد من
ائر اغبظ، على أمبلؾ أخرى مشلت على اػبصوص األسواؽ اؼبغطاة واألسواؽ واؼبوازين العمومية 149نصت اؼبادة 

 اؼبساحات اػبضراء.، اؼبذابح البلدية، احملاشر، ومساحات التوقف
 :لخاصاالدومين 

اػبصوص البنايات واألراضي اليت سبلكها البلدية غَت اؼبخصصة ضمن أمبلكها  ىاتو األمبلؾ مشلت على     
األراضي اعبرداء ، ا اؼبتبقيةستعماؿ السكٍت وتوابعهاحملبلت ذات اإل، ؽبيئات اإلداريةواؼبخصصة للمصاحل وا

 اإللزامية أو الوظيفية اؼبساكن، مبلؾ العقارية غَت اؼبخصصة اليت اقتنتها البلدية أو أقبزهتا بأمواؽبا اػباصةواأل
لؤلمبلؾ  يت تشمل مقابل قيمة حصص مسانبتهااغبقوؽ والقيم اؼبنقولة وال، األمبلؾ اؼبنقولة والعتاد الذي اقتنتو

من القانوف  159اآلتية من األمبلؾ اػباصة للدولة أو الوالية واليت حولتو أو مت التنازؿ عنها لصاغبها )اؼبادة 
 (.اؼبتعلق باألمبلؾ الوطنية 30-90من القانوف  20واؼبادة اؼبتعلق بالبلدية، 11/10
يبثل ملكية عامة  البلدي أو الوالئي على ما سنينو ُت العاـي اإلشارة إىل تفرقة مهمة مفادىا أف الدومىنا ينبغ    

لجماعات كأي ملكية فردية دبا يسمح ل،  أما الدومُت اػباص احمللي بوجو عاـ فهو حق ملكية مدنية ؿبضة، إدارية
 2ستحقاؽ غبماية ملكيتها ودعاوى اغبيازة غبماية حيازهتا.رفع دعاوى اإل احمللية
ويتم جرد ، يف ىذا اإلطار يتم إحصاء األمبلؾ البلدية غَت اؼبنقولة يف السجل البلدي عبرد األمبلؾ العقارية    

ىاتو السجبلت تكوف ربت ، اإللزاميةيكتسي ىذا السجل طابع ، األمواؿ اؼبنقولة يف سجل عبرد األمواؿ اؼبنقولة
اؼبتعلق  11/10من القانوف  162-161-160اؼبسؤولية اؼبباشرة لرئيس اجمللس الشعيب البلدي )اؼبواد 

 بالبلدية(.
 
 

                                                           
1 M. Hauriou. Op.Cit, P 641. 

 .167-166عبد الرزاؽ أضبد السنهوري، مرجع سابق، ص د. 2
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 :الوالئية األمالك -2
 :الدومين العام

 الفرنسي دبوجب أوؿ إنشاء ؽباتو اؼبلكية ظهر يف القانوف ، تشمل الطرؽ الوالئية والسكك اغبديدية:الطرق
ىاتو  Routes royalesوالذي ترؾ للمحافظات جزء من الطرقات القديبة اؼبلكية  1811ديسمرب  16 اؼبرسـو

مًت دببلغ  12بعرض متوسط يصل إىل  كيلومًت  33.691حبوايل  1882سنة  األمواؿ تطورت تدرهبيا بداية من
مبليُت فرنك  10إىل  9مليوف فرنك فرنسي وبصيانة قدرت من  700كلف اؼبيزانية يف ذلك الوقت ما يعادؿ 

مت إدراجها يف ملكية البلدية حىت تتفرع احملافظات إلدارة خطوط السكك ، ىذا العدد الكبَت من الطرؽ، فرنسي
 1880.1جواف  11ب قانوف اغبديدية اؼبنشأة دبوج

جزء كبَت من الطرؽ لصاحل الوالية ذلك أف اجمللس التشريع اعبزائري مازاؿ يعتمد التصنيف القدًن بتخصيص     
كما يقـو بإعادة   ؼبسالك الوالئية وصيانتها وحفظهايبادر باألعماؿ اؼبرتبطة بأشغاؿ هتيئة الطرؽ وا الشعيب الوالئي

 اؼبتعلق بالوالية(. 07-12من القانوف  89-88تصنيف الطرؽ واؼبسالك الوالئية )اؼبادة 
 بدأت العملية يف ، يف ىذا الصدد، تشمل صبيع البنايات اؼبخصصة للمرافق العمومية :البنايات المخصصة

 مشلت يف فرنسا احملاكم 1811أفريل  9مرسـو  سبيل اؽبديةفرنسا بتقدًن الدولة للمحافظات عدة بنايات على 
 .2بتدائيةإلاؼبدارس العادية ا، واؼبصحات العقلية، السجوف، وقصور العدالة، واجملالس والفنادؽ

الثانويات مؤسسات التكوين ، يف التشريع اعبزائري مشلت البنايات على اػبصوص مؤسسات التعليم اؼبتوسط    
مراكز ضباية األمومة ، اغبماية اؼبدنية، اؼبستشفيات، اؼبتعلق بالوالية( 12/07من القانوف  92اؼبهٍت )اؼبادة 

 جتماعي اػباص بفئة اؼبشردينمراكز التضامن اإل، ػباصةحتياجات ادور اؼبسنُت واألشخاص ذوي اإل، اؿواألطف
دور ح والًتفيهية كة كاؼببلعب واؼبسابكما مشل اؽبياكل الثقافية كاؼبسارح ودور الثقافة والرياضي،  اؼبصحات العقلية

إىل  92مراكز ضباية الًتاث التارىبي وكذلك البنايات اؼبوجهة لفائدة اإلسكاف دبختلف صيغها )اؼبواد من  الشباب
 (.12/07من قانوف الوالية رقم  100

 :الدومين الخاص
على اػبصوص ومشلت  19اؼبتضمن لقانوف األمبلؾ الوطنية يف اؼبادة  90/03تكفل بتبياهنا القانوف رقم     

احملبلت ذات االستعماؿ السكٍت ، البنايات واألراضي غَت اؼبصنفة يف األمبلؾ الوطنية العمومية اليت سبلكها
 األمبلؾ العقارية واألراضي اعبرداء غَت اؼبصنفة اليت مت اقتناؤىا أو إقبازىا. ،وتوابعها الباقية

أمبلؾ الدولة اؼبتنازؿ عنها لفائدهتا أو احملولة ، اؽببات والوصايا، األمتعة اؼبنقولة والعتاد الذي تقتنيو بأمواؽبا اػباصة
 واليت سبثل مقابل حصص مسانبتها يف تأسيس اؼبؤسسات أو دعمها اؼبايل.، اغبقوؽ والقيم اؼبنقولة، إليها

                                                           
1 M. Hauriou. Op.Cit, P 638-639. 
2 M. Hauriou. Op.Cit, P 639. 
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 Les produits du domaine publicعائدات األمالك العمومية والخاصة: الفرع الخامس
et privé 

جزء خاص دبداخيل الدومُت اػباص باعبماعات احمللية واألخر ، عائدات الدومُت احمللي تنقسم إىل قسمُت      
 .1دبداخيل الدومُت العاـ

 عائدات الدومين الخاص 
بإمكاهنا استغبلؿ ىاتو األمبلؾ أو جزء منها دبا يعطيها القدرة قانونيا على ترتيب أعماؿ أو  اعبماعات احمللية     

وذلك من خبلؿ التصرؼ فيها باعتبارىا مالكة ؽباتو ، ذبٍت دبوجبها مداخيل تساىم يف إثراء اؼبيزانية احملليةعقود 
 ستغبلؿ والتصرؼ.ة اإلستعماؿ واإلاألمواؿ بكل ما يبثلو ىذا اغبق من امكاني

شبار األراضي اليت مبيعات ، عائدات اؼبلكية، ستغبلؿ كثَتة ومتنوعة وىي تشمل باػبصوص التأجَتعائدات اإل    
يل ىاتو العملية إجباريا كموارد كما يبكن ؽبا بيع جزء من ىاتو األمبلؾ مع إلزامية تسج،  تستغلها مباشرة...

 ستثمارية.إ
 عائدات الدومين العام 

ما يعُت  ئدات ومداخيل قد تبلغ من األنبيةوربصيل عا، استغبلؿ أمبلكها العامة، بإمكاف اعبماعات احمللية     
 وازنة احمللية على ضبط مواردىا والتحكم فيها مع العلم أف ىاتو األمبلؾ غَت قابلة للتنازؿ عنها.اؼب

ربصيل ىاتو اؼبوارد اؼبالية يتم بطريقة منح رخص لتشغيل األمبلؾ العامة على سبيل اؼبثاؿ من أجل توزيع الكهرباء 
 Hydrocarburesن ربت األرض للهيدروكاربَت التخزي، شغل األماكن العامة بالنسبة لوسائل النقل، أو الغاز

 ...ؿ األرصفة العامة لفائدة اؼبقاىيرخض استغبل، مواقف السيارات األجرة
اغبقوؽ ، أكشاؾ بيع الصحف... ،أو من خبلؿ التصاريح اػباصة بالطرقات واؼبوجهة إلنشاء ؿبطات البنزين

 .2احمللية اؼبنتخبةاحملصلة هبذا العنواف يتم ربديدىا من طرؼ اجملالس 
بصيغ ـبتلفة يف  Redevancesقبده نص على تقدًن أتاوات  اعبزائري بالرجوع إىل قانوف األمبلؾ الوطنية    

 : ستغبلؿ األمبلؾ احمللية خاصة كانت أو عامة ومن ذلكإطار إ
 فبنوح بطريقة اإلمتياز.لحق عمومي قيمة اإلهبارية يف حالة استغبلؿ ؼباألتاوة السنوية احملددة على أساس ال -
 .ستفادة من رخص الطريقاألتاوة اؼبدفوعة دبوجب اإل -
الغاز واحملروقات واؼباء واؼبواصبلت السلكية ، أتاوى شغل القنوات وخطوط النقل والكهرباء وتوزيعها -

 والبلسلكية.
 التعويضات اؼبتعلقة باستغبلؿ األمبلؾ احمللية بدوف سند. -

                                                           
1 M. Bouvier. Op.Cit, P 160.   

. 90، ص 2006ؿبمد عبد اغبميد أبوزيد، ضباية اؼباؿ العاـ، دار النهضة العربية، القاىرة،  د.  2 
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واحملدد لشروط إدارة األمبلؾ  1991نوفمرب  23اؼبؤرخ يف  454-91ـو التنفيذي رقم من اؼبرس 10اؼبادة  -
ُت اػباص عن طريق نصت على إمكانية بيع اؼبمتلكات العقارية الداخلة يف الدوم، اػباصة والعامة التابعة وتسيَتىا

 العلٍت بعد أخذ اإلذف من الوايل ورأي اؼبدير الوالئي لؤلمبلؾ الوطنية. اؼبزاد
احملدد لشروط كيفيات منح اإلمتياز على األراضي التابعة لؤلمبلؾ  04-2008من األمر رقم  09اؼبادة  -

متياز يكوف باؼبزاد العلٍت مقابل تسديد أتاوة نصت على أف منح اإل، يع استثماريةاػباصة واؼبوجهة إلقباز مشار 
 سنوية إهبارية.

واحملدد لكيفية منح اإلمتياز  2009ماي  2اؼبؤرخ يف  152-2009من اؼبرسـو التنفيذي رقم  15اؼبادة  -
ة سنوية عند نصت على دفع أتاو ، التنميةعلى األراضي التابعة لؤلمبلؾ اػباصة بالدولة واؼبوجهة بإقباز مشاريع 

از عن عندما يبنح اإلمتي سبثل ىاتو األتاوة السنوية ناتج عملية اؼبزاد العلٍت، منح امتياز على أراضي تابعة للدولة
وسبثل ، قتضاءات وشبن النسخة التنفيذية عند اإلالعلٍت مع دفع مصاريف اإلعبلنات واؼبلصقات والنشر  طريق اؼبزاد

 من القيمة اإلهبارية عندما يتم منحو عن طريق الًتاضي. %5ىاتو األتاوة 
 La gestion des servicesالعمومية المحلية  رافقتسيير الم: المطلب الثاني

publics locaux 
ىم ملزموف بالتسيَت  ؼبنتخبُت احملليُت وبطريقة حتميةيثَت اىتماـ خاص لفئة ا، العمومية احمللية رافقتسيَت اؼب     

 احمللي من خبلؿ أعباء ضماف وتغطية اغباجات العامة.
 قتصادي.جتماعية وضغط التطور اإلوضاع اإلىاتو اؼبرافق أو اؼبصاحل تعددت ربت تأثَت األ

ىذا الفضاء اغبيوي يظهر L’espace local ضاء احمللي يف إطار ما يسمى بالف، ية احملليةالعموم رافقاؼب تعمل    
ختيارات اؼبتاحة لضماف ات ومبط التسيَت اؼبتنوع حبسب اإلاليـو بطريقة ـبتلفة من خبلؿ عملية إصدار القرار 

 التنمية.
اؼبسانبة اػباصة يف انفتاح النظاـ احمللي على عدة ؾباالت يظهر كذلك من خبلؿ ، العمومية رافقتسيَت اؼب    

من خبلؿ تنوع النماذج اؼبستعملة بُت تسيَت بالتفويض وتسيَت مباشر بالشراكة مع اػبواص ، وبعناوين ـبتلفة
 .1إىل جانب رابطة الفاعليُت اػبواص، ورابطة الفاعليُت العموميُت يف صبيع اؼبستويات

نتقاد بكونو يشكل خطرا من خبلؿ التأسيس مل يسلم من اإل، ط اغبركة احملليةم يف إطار ضبتوجو هباتو اؼبفاىي    
ومع ذلك فهو يبثل ؾباؿ ، لنموذج ذبزئة القطاع العاـ احمللي دبا يسبب أضرارا تعود سلبا على آداء اػبدمات العامة

دي إىل إعادة تعريف يف اؼبفاىيم خاص إلعادة تركيب الدولة يف ؾباؿ ربويل الوسط احمللي والذي ينبغي أف يؤ 
  اؼبستعملة عادة يف التسيَت.

                                                           
1 M. Bouvier,Op.Cit, P 163. 
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 Les modes traditionels de)التسيير المباشر( نماذج التسيير التقليدي: الفرع األول
gestions 

 1La régie directستغالل المباشر اإل
وعادة ال يتم عن طريق إنشاء شخص ، العموميةاؼبرافق لنموذج األكثر أنبية يف تسيَت يعترب اإلستغبلؿ اؼبباشر ا    

تفظ بالرقابة اؼبطلقة على كيفية يف ىذا اػبصوص اعبماعات احمللية رب، معنوي منفصل عن الوالية أو البلدية
ماعات مثل صبيع ستغبلؿ مباشرة يف ميزانية اعبد اإليرادات والنفقات اػباصة باإلتقيإذ  اؼبرافق ستغبلؿ ىاتوإ

دبا يضمن خضوع ىاتو العملية للقواعد التقليدية بغية التحكم يف اغبركة احمللية وضبطها )اؼبادة  اؼبصاحل اإلدارية
 من قانوف الوالية(. 142واؼبادة ، من قانوف البلدية 151
 ستقاللية المالية ستغالل باإلتمتع اإلLa régie dotée de l’autonomie 

financière 
السيما يف أعقاب اغبرب ، جتماعيللجماعات احمللية يف اجملاؿ اإلقتصادي واإلد إنطبلقا من التدخل اؼبتزاي      

حمللية يف ن اعبماعات اانُت تشجع استقبللية النشاطات اإلقتصادية دببادرة مأين صدرت عدة قو ، *العاؼبية األوىل
ديد و العملية هتدؼ إىل ربىات كن دوف التمتع بالشخصية اؼبعنويةول ستقبللية يف اؼبيزانيةستغبلؿ مدعم باإلإطار إ

 دبا يبكن ربليلو كأوؿ خطوة كبو ذبزئو اؼبيزانية احمللية. عملية التقييد يف اؼبيزانية
ىذا النوع من  يزانية البلديةستغبلؿ يتم ضبطها يف ميزانية خاصة ملحقة دبعائدات ىذا النموذج يف اإل    
اؼبنتخب بواسطة مدير مساعد يشرؼ على ما يسمى ستغبلؿ يف فرنسا يسَت من طرؼ رئيس البلدية وؾبلسو اإل

 Leقرارات ىذا اجمللس يتم اؼبصادقة عليها من طرؼ ؾبلس ، Consiel* d’exploitationدبجلس االستغبلؿ 
Consiel de la collectivité ،2  من قانوف  141من قانوف البلدية واؼبادة  152ىذا النموذج قبده يف اؼبادة

 الوالية إذ أرصدت مهاـ ضبط إرادات ونفقات ىاتو اؼبؤسسة من طرؼ أمُت خزينة البلدية.
 ستغالل الذاتي اإلLa régie personnalisée 

وىو النموذج الذي أخذ بو قانوف البلدية  باستقبلؿ مايل وبالشخصية اؼبعنوية يتمتع ىذا النوع من اإلستغبلؿ     
 ىذا اؼبستوى يف التسيَت احمللي مل يتم الوصوؿ إليو دبحظ الصدفة، 146وقانوف الوالية يف اؼبادة  153يف اؼبادة 

أنبية بعض اؼبصاحل ذات البعد  عندما انتبو اؼبشرع الفرنسي إىل ألصليةوإمبا كاف نتيجة تطور هبد جذوره ا
وسنة  يف تسيَت عملية النقل 1915ك سنة بدأ ذل، استغبلؿ مايل وشخصية معنوية نحهافرأى أف يبسًتاتيجي اإل

                                                           

.110، ص  2013عمار بوضياؼ، الوجيز يف القانوف اإلداري، دار جسور للنشر والتوزيع، د.  1 
مفادىا عزؿ األنشطة الصناعية  1933، وجانفي 1930فيفري  17، 1926ديسمرب  28نوفمرب و 5يف ىاتو الفًتة صدرت عدة مراسيم قانونية  *

 والتجارية.
 من أعضائو يعينهم رئيسو. 3/4أعضاية يعينهم احملافظ و¼ ؾبلس االستغبلؿ  *

2 M. Bouvier. Op.Cit, P 164. 
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دور قانوف ولكن بعد ص، 1953استغبلؿ السوؽ احمللي والوطٍت سنة أما  يف تسيَت مصاحل الغاز والكهرباء1917
ستوى صبيع ملية على متغَتت النظرة باعتماده خصائص استثنائية من خبلؿ تصميم ىاتو الع 1955ماي  20

ائها إمكانية إنشاء مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي أو ذباري تتمتع بالشخصية بإعط، اعبماعات احمللية
 اؼبعنوية.

لق بقدرة رقابة ىاتو العمليات اإلستغبللية ضبلت يف طياهتا بعض اؼبخاوؼ فيما يتع ىاتو األحكاـ اؼبصممة    
اعبماعات احمللية وىذا يتطلب البحث عن آليات لعقلنة عملية التسيَت  قتصادي من طرؼخاصة يف اجملاؿ اإل

 وضماهنا.
 يتم من خبلؿ مداولة اجمللس من أجل تقرير اللجوء إىل ىذا النوع من األحكاـ، عملية تسيَت ىاتو العملية    

 اؼبتعلقة هباتو العمليةستغبلؿ يديره ؾبلس إداري يأخذ على عاتقو عبء اؼبداولة يف صبيع اؼبسائل أف اإلذلك 
أما اختيار احملاسب سواءا كاف ؿباسب مباشر يف ، ينتخب ىذا اجمللس رئيسو والذي يقـو بدوره بتعيُت مدير

 .1باقًتاح من اجمللس اإلداري بعد أخذ رأي اػبزينة العمومية فيتم من طرؼ احملافظ، اسب خاصاؼبيزانية أو ؿب
 ستغبلؿ مع اؼبؤسسات يربز من خبلؿ األىداؼ اؼبسطرة يف احملاسبةمن اإليف تسيَت ىاتو الفئة  قاربنوع من الت

ستغبلؿ وربليل كلفة القطاعات ديد مبالغ اإلرادات والنفقات واإلذلك أف رب ىذا يسمح برقابة تنفيذ التوقعات
 *.النشطة يتم بنفس األىداؼ احملددة يف الوثائق اؼبالية اؼبنصوص عليو

 Lesللقطاع الخاص)التسيير غير مباشر( رافق العموميةض المالتسيير التقليدي بتفوينموذج : الفرع الثاني
modes traditionnels de délégation de service public au secteur 

privé 
يدفع لو من طرؼ   Entrepreneur*يبكننا تقسيم من بُت اإلجراءات اؼبستخدمة واليت دبوجبها اؼبتعامل اػباص

 وبُت اليت تتم عن طريق الدفع الذايت.، ليةاعبماعات احمل
 :الجماعات المحلية تساهم مباشرة في النتائج المالية-0

 التسيير بواسطة المؤسسة أو المسير
استغبلؿ اؼبصاحل يتم من طرؼ شخص خاص تدفع لو اعبماعات احمللية يف ، يف إطار ىذا النموذج التفويضي     

 إطار الشروط احملددة يف العقد.
 
 

                                                           
1 M. Bouvier. Op. Cit, P 164-165 

  Compte de resultats، حساب النتائج Bilant، اؼبيزانية La balance générale des comptesالتوازف العاـ للحسابات  *
*_entrepreneur  متعهد، مقاوؿ، وكلها مصطلحات غَت دقيقة لذلك ، ترصبتها باؼبتعامل باعتباره مصطلح  ارتأيناترصبة ىذه الكلمة مشل، ملتـز

 يفسر التداخل بُت العملية اإلقتصادية واإلدارية.
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 اإلستغالل الخاص
عن ، يَتتعامل اػباص بتحصيل رسـو اػبدمة كحقوؽ مًتتبة على التسمستغبلؿ يسمح للىذا النوع من اإل     

ت تتحمل لوحدىا اػبسائر اعبماعا، اؼبستغل يدفع جزافيا من خبلؿ اؼبشاركة يف النتائج، طريق ربديد تعريفو ثابتة
 .1ستثماراحملتملة كوهنا تأخذ على عاتقها عملية اإل

 الجماعات المحلية ال تشارك مباشرة في النتائج المالية-2
 La concessionمتياز اإل

ح اإلمتياز يسمح لشخص خاص أو عمومي يسمى صاحب انىو عقد دبوجبو م، مةالعا رافقز اؼبإمتيا     
ز صاحب اإلمتيا، ليةاحملباستغبلؿ أحد اؼبرافق أو اؼبصاحل العامة التابعة للجماعات ، Concessionaireاإلمتياز 

كرسـو نظَت اػبدمة اؼبقدمة من أجل ضماف سَت ىذا ،  يبوؿ من خبلؿ األتاوات احملصلة من اؼبستعملُت ؽبذا اؼبرفق
 اؼبرفق بعيدا عن اؼبخاطر احملتملة.

تطور ، ستغبلؿ والتنفيذعلى اعتبار أف صاحب اإلمتياز يضمن عملية اإل، كثر حريةيبثل اإلمتياز مبوذج عمل أ    
 بالنسبة لصاحب، ستغبلؿ من خبلؿ بروز فكرة التخفيف من أعباء اؼبخاطر التجاريةيف أحكاـ ىذا النوع من اإل
 .Concedontمن حصة مانح اإلمتياز  االمتياز يبثل إلتزاـ مايل أكرب

 L’afferamageالمزارعة أو المحالقة 
تحمل اؼبتعامل اػباص التكاليف اؼبتعلقة بإقامة اؼبشروع ياليت ال  لصاحب اإلمتياز يف إطار التدابَتبالنسبة       

يقـو بعد ذلك ، Fermierاؼبزارع ، ىاتو التكاليف تتحمل أعباءىا اعبماعات احمللية، ووضعو حيز العمل
يف ىذا ، تكمن يف التوزيع اؼبتعلق بالعدالة يف األعباء واؼبداخيل الفائدة من ىذا األسلوب، اؼبرفق باستغبلؿ ىذا

والذين ليس يف وسعهم ربمل ىاتو  اـ من أتاوة تفرض على اؼبستخدمُتاإلطار يتحصل مستغل ىذا اؼبرفق الع
اعبماعات احمللية بدورىا ربصل على حصتها من ىاتو ، ستثمارات اؽبامةكبَتة اؼبتعلقة هبذا النوع من اإلاألعباء ال

دبا يسمح ؽبا على األقل بتعويض التكاليف اليت تتحملها  ،« Surtaxe »األتاوة تسمى بلقاء التكلفة اإلضافية 
 2يف إقامة ىذا اؼبشروع.

يف إطار ، كأسلوب خاص باإلدارة احمللية،  زبتلف عن مبوذج اؼبستثمرات الفبلحية، مبوذج عقد اؼبزارعة      
 *.استغبلؿ األراضي الفبلحية التابعة ؽبا

مقابل ، ف منها اؼبستثمرةنتفاع الدائم على ؾبمل األراضي اليت تتألاإلالدولة للمنتخبُت الفبلحُت حق دبوجبو سبنح 
اإلنتاج ىذا العقد يبنح للفبلحُت حق ملكية صبيع وسائل ، ىا وكيفية ربصيلها يف قانوف اؼباليةدفع أتاوة وبدد وعاؤ 

 ىاتو اؼبلكية زبضع قانونا ألحكاـ الشيوع.، ن األمبلؾ العامةما عدى األرض باعتبارىا م
                                                           

. 80، ص 1975مبادئ القانوف وأحكاـ القانوف اإلداري، منشأة اؼبعارؼ اإلسكندرية،  د.  1 
. 160، ص 1983اغبلو، القانوف اإلداري، دار اؼبطبوعات واؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية،  ماجد راغب د.  2 

 واؼبتعلق بضبط وكيفية استغبلؿ األراضي الفبلحية التابعة لؤلمبلؾ الوطنية. 1987ديسمرب  8اؼبؤرخ يف  87/19أنظر أحكاـ القانوف  *
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يف حُت ، على أنو عقد إداري، بُتبلقة اؼبفًتضة بُت الدولة واؼبنتجظبت معامل العا القانوف ر ن ىذم 12اؼبادة     
ما يعٍت أف ىذا النوع من التسيَت ىبضع ، عبلقة اؼبنتخبُت ببعضهم البعض على أنو عقد مدين أو شركة مدنية

 للتطبيق اؼبزدوج ألحكاـ القانوف اإلداري واؼبدين.
 *المؤسسات العمومية المحلية: ع الثالثالفر 
من أجل تسيَت ، عبارة عن أسلوب مستعمل من طرؼ اعبماعات احمللية والدولةاؼبؤسسات العمومية     

فازدياد وتوسع ؾباؿ النشاط العمومي ساىم يف تنامي ظاىرة اؼبؤسسات العمومية بنسبة كبَتة ، النشاطات اؼبتنوعة
لمؤسسة العمومية دبا ح بتكييف الشكل القانوين لىذا ظب، نية اعبماعات احملليةبب أكثر مرونة مقارنةوبشكليات 

أين مت ، خر القرف العشرين من طرؼ العميد ىوريوىذا التوسع مت انتقاده يف أوا، هبعلو يتأقلم مع اغباجات اؼبتغَتة
خاص مكانو ؼبختلف األشلصمود وعدـ ترؾ سنة للنظر ما إذا كاف قادرا على ا 50ار ىذا اعبانب طيلة اختب

على اعتبار أف اؼبؤسسات العمومية ال تعترب الفئة الوحيدة كشخص معنوي يف ؾباؿ القانوف العاـ خارج ، اؼبتنوعة
 .1اعبماعات احمللية والدولة

دبا هبعلو  متعدد كما أف نظامها القانوين،  تعريف وتقسيم اؼبؤسسات العمومية شكل صعوبة يف بعض األحياف    
كما أف مفهومها ال يبكن أف يشمل صبيع األشخاص العمومية خارج ؾباؿ اعبماعات احمللية ،  ظبات مشًتكةوبمل 
 Nature singulière.2ذلك أنو يوجد أشخاص معنوية يف ؾباؿ القانوف العاـ ذات طبيعة فردية ، والدولة

  قانوف اعبماعات اإلقليميةيف ؿبل اىتماـ لدى اؼبشرع اعبزائري كانت،  َت احمللياؼبؤسسة العمومية كوسيلة للتسي    
وذلك حبصره اؼبؤسسة العمومية يف شكلُت أو  من خبلؿ اعتبارىا كنموذج حيوي وحساس يف عملية التسيَت

اتو ؽبدبا هبعل من األنبية دبكاف معرفة اؼبفاىيم األساسية ، الطابع اإلداري والطابع الصناعي والتجاري طابعُت
 اؼبؤسسة وربليل أسباب تنوعها واختبلفها.

 :مفهوم المؤسسة العمومية -0
اف زبضع وىي هبذا العنو  *، Service public personnalisé عمومي ذايت رفقتعرؼ تقليديا بأهنا م     

ىذا  ولكن، ن مبدأىا األساسي يف تسيَت اؼبصاحل العمومية وليس النشاطات اػباصةمكي، لقواعد القانوف العاـ
ظى بًتحيب واسع على اعتبار أنو يف تعامل ىاتو اؼبؤسسات مع اػبواص وأعواهنا التعريف من حيث اؼببدأ ال وب

 ىبضع نشاطها لقواعد القانوف اػباص.

                                                           
 من قانوف الوالية. 147ادة من قانوف البلدية، واؼب 154على وجو اػبصوص اؼبادة  *

1 D, Dragon, la crise de la notion d’établissement public, pedone, 1950, P 190. 
2 M. Lambard, G. Dumont, Op.Cit, P 201. 

 Martine Lambart, Gilles Dumontىذا التعريف خاص باألستاذين  *
- Martine lambard بروفيسور يف جامعة :Panthéon- ASSAS (parsi 2) 
- Gilles Dumont بروفيسور يف جامعة نانت :(Nantes)   ية اغبقوؽ والعلـو السياسية.لكوعميد 
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فهناؾ ؾباالت ال زبضع ؽبذا النوع ، العمومية رافقاؼبلتسيَت  *ست وسيلة حصرية كنموذجاؼبؤسسة العمومية لي     
ضافة إىل عدد وافر من النشاطات اليت إ ستغبلؿ الفحم ومناجم الفحمفرنسا على سبيل اؼبثاؿ امن التسيَت يف 

 تتخطى يف تسيَتىا مهاـ اؼبؤسسة العمومية.
من أجل تسيَت  فاؼبؤسسة العمومية إذف ىي كل شخص عمومي يؤسس من طرؼ الدولة أو اعبماعات احمللية     

وبنظاـ يستخدـ كوسيلة من ، قانوف اػباص السيما فيما ىبص اؼبيزانيةبشروط زبتلف عن قواعد ال نشاطات ؿبددة
والذي ينعكس بدوره  نو بأزمة مفهـو اؼبؤسسة العموميةىذا الوضع يفسر يف جزء م، أجل ضبط وتنظيم نشاطاهتا

 1ي عناية خاصة ؽبذه الصيغة.يَت بعنواف أزمة التسيَت العمومي والذي يوحعلى مفهـو التس
 :ات العموميةستصنيف المؤس-2

اؼبؤسسات العمومية ىي أشخاص عامة تابعة ومرتبطة ضروريا باعبماعات احمللية لذا ينبغي التفرقة بُت      
ىذا التصنيف ال ىبصص بوظيفة ذات طابع وطٍت أو ؿبلي لنشاط اؼبصاحل ، اؼبؤسسات العمومية احمللية والوطنية

 العمومية اؼبسَتة.
فمثبل التعليم اإلبتدائي والذي يعترب مصلحة عمومية وطنية يتم ، ستوى اعبماعاتولكن بوظيفة ملحقة على م    

باؼبقابل ىناؾ ، يف فرنسا يسَت بواسطة مؤسسات عمومية ؿبلية للتعليم اإلبتدائي، تسيَته من طرؼ البلديات
 تشمل صبيع اإلقليم مرتبطة بالدولة كما ىو اغباؿ بالنسبة للجماعات.، مؤسسات عمومية وطنية

فنجد اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع ، عدة مؤسسات ذات طابع متنوععنو ىذا التصنيف األساسي نتج     
قتصادية دبوجب اؼبؤسسات العمومية اإلو  1968نوفمرب  12العلمي والثقايف يف فرنسا واؼبنشأة دبوجب قانوف 

باؼبؤسسات العمومية اإلدارية واؼبؤسسات إال أف التفرقة اعبوىرية تتعلق على اػبصوص ، 1994أوت  8قانوف 
 العمومية الصناعية والتجارية ىاتو األخَتة تقـو على مفاىيم الشركة العمومية.

 المؤسسة العمومية اإلدارية والمؤسسة العمومية الصناعية والتجارية 
دبا ، مومية الصناعية والتجاريةالع رافقالعمومية اإلدارية واؼب رافقاعبانب اآلخر اؼبيف ىاتو اؼبؤسسات تقابلها      

على أف ىناؾ ، موحد يضبط ىاتو العملية خاصة بعدـ توافر معيار، يشكل نوع من الصعوبة يف التفرقة بينهما
إهباد قاعدة ربدد مدلوؿ الطابع اإلداري واؼبدلوؿ الصناعي  ا حالة حبالةوقرائن تسمح عند عرضه آمارات معتربة 

 والتجاري للمؤسسة.
 : جتهاد يف ربديد ىذا اؼبدلوؿ من خبلؿ اؼبعايَت التاليةيستند اإل

 La mission de l’etablissementمهاـ اؼبؤسسة  -
  la nature de son Activitéطبيعة النشاط -

                                                           
 Groupement d’intérêt publicيف فرنسا إىل جانب اؼبؤسسة العمومية، يوجد ما يسمى دبجموعات اؼبصاحل العامة  *

1 M. lombard, G. Dumont. Op.Cit, P 202. 
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 les conditions d’organisation et de fonctionnement1والتسيَتشروط التنظيم  -
 المؤسسة العمومية والشركة التجارية: 

مفهـو الشركة العمومية يستوعب اؼبؤسسات اليت سبلك الدولة فيها على األقل جزء من ، يف القانوف الفرنسي    
 رأظباؽبا وىو نفس اؼبفهـو اؼبعتمد يف التشريع اعبزائري.

 :النظام القانوني للمؤسسات العمومية -2
سواءا ، ستند إىل مبادئ مشًتكةي أشكاؿ متعددة فإف وضعها القانوينذ إذا كانت اؼبؤسسات العمومية تتخ     

 فيما يتعلق بإنشائها أو إلغائها أو فيما يتعلق دببادئ تسيَتىا.
 اإلنشاء واإللغاء Création et suppression  

 2تم بنفس أسلوب اإلنشاء.تعملية اإللغاء ، ىي من صبلحيات السلطة التشريعية وليس التنظيمية     
 مبادئ تسير المؤسسات العمومية 
 L’autonomieستقبللية اإل -
 La spécialitéالتخصص  -

 Les services publicsالعمومية المرافق : الفرع الرابع
يتجلى  Fonction normativeبوظيفة معيارية )ضابطة( ، الوظيفة اإلدارية تتسم من ناحية، بوجو عاـ     

 Fonction deدماتية خومن ناحية أخرى وظيفة ، النشاطاتتأطَت ، اؼبنع، غرضها يف منح الًتاخيص
prestation ، العناية باؼبرضى، ـ اعبماعات العمومية بتوفَت السلع أو اػبدمات كالتعليم والتكوينمن خبلؽبا تقو 

 وكذلك خدمات ثقافية.، الصرؼ الصحي، التوزيع، النقل
ارية من أجل اؼبعي ف نشاطات اػبدمات تفًتض فبارسة الوظيفةكو وإف كانت متداخلة بقوة ب، لوظيفتُتىاتُت ا    

 ويف اؼبقابل فبارسة الوظيفة اؼبعيارية ىي األخرى يبكن أف تتم يف شكل خدمايت.، تنظيم اػبدمات
ينبغي من اؼبفيد كتحليل ضروري عدـ اػبلط بُت اػبدمة العمومية والضبط  ومع ذلك ربت تأثَت عدـ الوضوح    

 وال نفس األثر على اغبريات العامة.، يةعلى اعتبار أنو ليس ؽبما نفس اؽبدؼ أو الغا، اإلداري
 La notionالمفهوم  -0

دبعٌت ارتباطها اؼبباشر أو غَت  يبكن أف تعرؼ من خبلؿ اجتماع عناصرىا العضوية، العموميةاؼبرافق اؼبصاحل أو 
 هتدؼ إىل ربقيق اؼبصلحة العامة كغرض هنائي. ة كعناصر ماديةاؼبباشر باعبماعات احمللي

بدوف شك ال يبكن ربديدىا دبفهـو ، عامة اليت سبيز اػبدمة العمومية اؼبقدمة من اؼبرافق العامةىاتو اؼبصلحة ال 
كل «  ذا قدمها األستاذ دهبي على أنوما جعلها مسألة مطروحة للنقاش منذ حقبة زمنية طويلة وؽب، ثابت

على اعتبار أف إقباز ىاتو ، اليت هبب ضماهنا وتأمينها كإقبازات منظمة ومراقبة من طرؼ اغبكومة األنشطة
                                                           

. 200، ص 2011الوجيز يف القانوف اإلداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ؿبمد صباؿ الذنيبات، د.  1 
2 M. lombard, G. Dumont, Op.Cit, P 307. 
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جتماعي والذي بالنظر إىل طبيعتو ال يبكن ربقيقو كليا سوى النسبة لتحقيق وتطوير الًتابط اإلاألنشطة أساسي ب
فبا جعل كثَت من الكتاب يشاركوف يف ؿباولة ربديد طبيعة اػبدمة العمومية أو  1 » وميةالقوة العمعن طريق 

العمومية سبثل بصفة  رافقيف شامل أبرزىا على أهنا "اؼبوصوال إىل تعر ، ق العمومياؼبصلحة العمومية أو مهاـ اؼبرف
 لتدخل العمومي باستعماؿ اعتبارات القوة العمومية".ل Finalités légitimantؾبملة األغراض الشرعية 

 Les éléments matériels, du service publicالعمومية  رافقالعناصر المادية للم -2
جتماع الدائم حوؿ العناصر العضوية واؼبادية تتعلق على اػبصوص والذي يفًتض اإل رافق العموميةاؼبتعريف      

 .2دبضموف وىدؼ النشاطات اؼبعنية دبفهـو اؼبصلحة العامة
و اغباؿ كما ى،  ال سبارس بصفة ضرورية ويف صبيع األوقات ؼبهاـ ذات مصلحة عامة صبيع الكيانات العمومية     
خاصة هتدؼ إىل  قبد كيانات باؼبقابل، تدفع إليو اعتبارات مالية ضروريةكهدؼ خاص   تسيَت أمبلكها اػباصةيف 

وكذلك صبع ومعاعبة النفايات إضافة إىل  ربقيق مصلحة عامةكنشاطات التكوين بغرض اإلدماج اإلجتماعي
مات العمومية دبفهومو النسيب ال يبكن دبا ينتج عنو أف تسيَت اػبد ،ستجماـركة الثقافية ومراكز اإلنشاطات اغب

العمومية ؾباؿ مفتوح ومشًتؾ لتدخل  رافقعلى اعتبار أف اؼب، لمرفق العاـل ضبطو بالعناصر اؼبادية أو العضوية
 الكيانات العامة واػباصة.

 :العمومية رافقاختالف فئات الم -3
أسلوب التسيَت اػباص يف ؾباؿ بعض األنشطة اػباصة أنو بإمكاف اإلدارة استعماؿ ، مل يكن يف اغبسباف يوما     

ية بداية من فكرة امكانية عمل اؼبصاحل بنظاـ التسيَت اػباص تبلورت ربت تأثَت جزء كبَت من األفكار الفقهف ،هبا
 أين ترجم األمر يف هنايتو بظهور أزمة يف تسيَت اؼبصاحل العمومية. منتصف القرف العشرين

فيما ىبص ، 1921جانفي  22د من طرؼ ؿبكمة التنازع الفرنسية بقرارىا الصادر بتاريخ فرغم اغبل اؼبعتم     
يتعلق األمر دبستعمرة كوت ديفوار واليت مت يف إقليمها ، Bac d’Eloca -الشركة التجارية لغرب إفريقيا باؾ ديلوكا

ؿبكمة التنازع يف ، ألضرار بالغةأين تعرضت للغرؽ فبا تسبب يف تعرض ضبولتها ، استغبلؿ سفينة ديلوكا يف البحر
 La colonie de la cote d’ivoire exploite »لجهة اؼبختصة بالنزاع قررت ما مضمونو لمعرض ربديدىا 

un service de transport dans les mémes conditions qu’un industriel ordinaire » * 
ألضرار اؼبًتتبة عن اغبادث انتائج  أف تأخذ بعُت اإلعتبارلقضائية اؼبختصة عبهة ااؿبكمة التنازع قررت بعد ربديد 

 3باعتبار تسيَت اؼبصاحل ذات الطبيعة الصناعية والتجارية يف ىاتو اغبالة ىبضع لقواعد القانوف اػباص.

                                                           
1 Voir : L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Tome 2, 2 ème éd, Parie, 1923. 
2 M. lombard, G. Dumont, Op.Cit , P 310. 

 باستغبلؿ مصلحة النقل بنفس الشروط الصناعية العادية" قامت"مستعمرة كوت ديفوار  *
3 M. lombard, G. Dumont, Op.Cit, P 319. 



 الميزانية المالية ورقابة التسيير  الفصل الثاني

121 
 

 يسمح استنادا إىل ىذا القرار ال، العمومية اإلدارية رافقومية الصناعية والتجارية واؼبالعم رافقالتمييز بُت اؼبف    
 16لذا جاء اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي )، رافقيتم التمييز بُت ـبتلف اؼب ودائما باعتماد معيار بسيط دبوجب

بأخذه ؾبموعة من اآلمارات والقرائن كدالئل دبوجبها ، يتعلق بارباد نقابات الصناعات اعبوية(، 1956نوفمرب 
 اعبهة اؼبشرفة على ىاتو اػبدمات وألي قانوف زبضع.يبكن ربديد نوع اؼبصلحة اؼبتوخاة وبالتايل نوعية 

 : ىاتو اآلمارات والقرائن مشلت
 L’objet du serviceموضوع اػبدمة  -
 L’origine de ses ressourcesمصدر اؼبوارد  -
 Des modalités de son organisation et de son fonctionnement1 والتسيَتمباذج التنظيم  -
 العمومية رافقمبادئ تسيير الم - 4
  Le principe de continuitéستمرارية مبدأ اإل -
 Le principe de l’égalité مبدأ اؼبساواة -
 le principe de mutabilité2مبدأ التكييف -

 العمومية رافقة العمومية كوسيلة لتسيير المالصفق: الفرع الخامس
درج يف إطار اللجوء إىل إبراـ عقد من نوع خاص ينالعمومية  رافقهااحمللية يف معرض تسيَتىا ؼبئلدارة يبكن ل     

 دبا هبسد أسلوب خاص يف إدارة الشأف العاـ.، ما يسمى بعقد الربامج أو إبراـ صفقات طلبية
يتداخل يف سنتُت ويبكن أف ، يكتسي عقد الربامج شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكوف مرجعا     

تفاقية ربدد طبيعة اػبدمات ىاتو اإل، سنوات 5دة عقد الربامج أنو ال يبكن أف يتجاوز مكما   ماليتُت أو أكثر
قتصادية تتطلب ندما تكوف شروط تقنية أو إوع، ومبلغ عقد الربامج ورزنامة اقبازه الواجب تأديتها وأنبيتها واؼبوقع

و حسب رزنامة سبق حسب ظهور اغباجات أ لبيتها من طرؼ اؼبصلحة اؼبتعاقدةزبطيط اغباجات الواجب ت
 3قتصاديُت ذبري بينهم مناقصة.نح عقد الربامج لعدة متعامليُت إفإنو يبكن للمصلحة اؼبتعاقدة أف سب إعدادىا

اؼبتعلق بالصفقات العمومية  247-15ويو أف اؼبشرع اعبزائري يف القانوف رقم ويف ىذا الصدد ينبغي التن    
متيازات عقود إدارية زبضع ؼبنطق باشر أو التسيَت بالتفويض أو اإلاعترب التسيَت غَت اؼب، ـوتفويضات اؼبرفق العا

جراءات إبراـ الصفقة من خبلؿ مبادئ حرية دؽ هبب أف تراعي يف ىذا األسلوب إدبعٌت أ، الصفقة العمومية
 (.247-15من اؼبرسـو  5ادة الوصوؿ للطلبات العمومية واؼبساواة يف معاملة اؼبرشحُت وشفافية اإلجراءات )اؼب

                                                           
1 M. lombard, G. Damont, Op.Cit, P 324. 
2 Voir, S.Braconnier, Droit des services publics, 2°éd, PUF, coll. « thémis » 2007. 
J: chevallier, le service public, 8° éd, PUF, COLL, « que sais-je ? », 2010. 
P: Espuglas, le service public, DALLOZ, COLL, « connaissance du droit », 2002. 

 العاـ. يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض اؼبرفق 2015سبتمرب  16، اؼبؤرخ يف 247-15من اؼبرسـو الرئاسي رقم  33أنظر اؼبادة  3
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أسلوب  تشابك معقد ىبلط اؼبفاىيم وهبعلها ت كتوجو إداري للتسيَت غَت اؼبباشر1إخضاع الصفقة العمومية     
الطلبات والذي يعتمد على إبراـ ىذا النوع من الصفقات كإجراء تقليدي يشمل طائفة ؿبددة من  التسيَت اؼبباشر

رار صفقات اقباز األشغاؿ واقتناء اللواـز وإقباز ا على غتواترت اإلدارة على استخدامه العمومية وفق شروط معينة
 .2الدراسات وتقدًن اػبدمات

اعترب اؼبعيار  قتصادية حبتةإلبس ولكوف العملية مت البحث عن معيار واضح يزيل ال، ربت تأثَت ىذا الغموض     
كوف يف ىذا اجملاؿ غَت قابلة للتطبيق باؼبعايَت اإلدارية واإلجرائية  ذلك أف جل األنسب للتمييز بُت العمليتُت اؼبايل

 أف األسلوبُت ىبضعاف لنفس اإلجراءات ويطبق عليهما نفس القانوف.
دبوجب اؼبعيار اؼبايل تعترب الصفقة العمومية عبءا ماليا يف أسلوب التسيَت اؼبباشرتسجل بعنواف نفقات إلزامية      

سَت غَت اؼبباشر فتمثل إيرادا ماليا يسجل يف خانة إيرادات اؼبيزانية تزانية احمللية أما يف أسلوب الواجبة الدفع يف اؼبي
 ومصدرىا يف ذلك األتاواة السنوية اليت يدفعها اؼبتعاملُت اػبواص واؼبستفدين من عقود اإلمتياز.

عناية خاصة يف اؼبؤسبر الدويل العاشر للعلـو  ية اختيار اإلدارة للمتعاقد معهاويف ىذا الصدد كاف ؼبوضوع كيف     
 أباف من خبللو عن انقساـ دويل يف ىذا اؼبوضوع.، 1956اإلدارية والذي عقد يف مدريد يف سبتمرب 

 وسبتاز ىاتو الدوؿ بوجود موظفُت عموميُت ، للتعاقد وىي دوؿ ليس هبا إجراءات ؿبددة :الفريق األول
 ايرلندا ،ىذه الدوؿ بريطانيا نوم لذي يتعاقدوف معويتمتعوف حبرية اختيار الطرؼ ا اإلدارية 3ـبتصُت بإبراـ العقود

 تريكو.ىاييت بور 
 عاقد غَت أف ىذا الفريق من الدوؿ ينقسم إىل قسمُتتدوؿ هبا إجراءات ؿبددة لل يوى :الفريق الثاني : 
وحينئذ ، مفلها اغبرية أف تلجأ إىل الطريق اؼبنظ ة كبَتة يف اختيار طريقة للتعاقدهبعل لئلدارة حري :القسم األول -

 سويسراالدمبارؾ.، أؼبانيا، ىولندا، منها اليوناف عليها أف ربًـت قواعده
حبيث تلتـز اإلدارة باتباع الوسيلة اؼبقررة قانونا ولكن من ، وىو الغالب هبعل التنظيم إجباريا :القسم الثاني -

ومنها ما ، تناـفي، رويجالن، ىندوراس، شيلي، العقود ومن ذلك بلجيكا الدوؿ من هبعل القيد عاما يغطى صبيع
 ومن ىذا القبيل الياباف، ويسمح بالتحرر منو يف حاالت أخرى ض القيد يف حاالتر فيأخذ بنظاـ مزدوج في

 1957.4ماي  5بنشره اإلدارة السياسية عبامعة الدوؿ العربية يف  لتفتقرير أعماؿ ىذا اؼبؤسبر تكف ،كياتر ، السويد
 

                                                           
 من قانوف الوالية. 137إىل  135قانوف البلدية واؼبادة  194إىل  189أنظر اؼبادة  1
.75، ص 2014عمار بوضياؼ، شرح تنظيم الصفقات العمومية، دار اعبسور للنشر والتوزيع،  د,  2 

3 P, Delvolvé, sécurité intérieure, justice et contrats publics, Bull. jur. Des contrats publics, 2002. N°25, 
P 418. 
Voir : C: Guettier, Droit des contrats Administratifs, 3 éd, PUF, CALL, thèmis, 2011. 
H: Hoepfner, La modification du contrat Administratif. LGDJ, 2009. BDP N°260. 

 .235-234، الصفحة 1991سليماف ؿبمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية )دراسة مقارنة(، مطبعة عُت مشس، الطبعة اػبامسة  د. 4
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 : تطور التسيير بالشراكة في النظام الفرنسي: الفرع السادس
شكل حجر  أو بينها وبُت التنظيمات اػباصة، وبُت الدولة واعبماعات احمللية الشراكة بُت اعبماعات احمللية     

من خبلؿ مبوذج معُت أسس  تنمية على اػبصوص يف السنوات األخَتةىاتو الذبسدت ، الزاوية للتنمية احمللية
 L’économieقتصاد اؼبختلط احمللي ص ربقيقا أو اقبازا ؼبا يسمى باإلؼبفهـو العبلقة بُت القطاعُت العاـ واػبا

mixte locale1 
 Les partenariats « public- public »2عمومي(  -الشراكة )عمومي-0

اؼبشرؾ من خبلؿ ىياكل  نية بالنسبة للجماعات احمللية من أجل ربديد وذبسيد سياسة العملمكااإل     
 ذبلى ذلك يف إنشاء مؤسسات مناسبة ،ميبلدي 19ىو أسلوب قوي وقدًن يعود إىل أواخر القرف التجمعات 

للنجاح دبا ال يتجاوز  وبعد ذلك الدولة مل هتتم بتشجيع ىاتو التجمعات إال إذا كانت نتائجها ومردوديتها قابلة
ذلك أنو يف إطار النماذج األكثر مرونة من حيث التعاوف لوحظ بروزه بشكل قوي يف ، رغبة الدولة يف إقبازىا

 ؾباؿ النشاط احمللي.
 تفاقات والمؤتمرات التجمعيةاإل  Les ententes et conférences intercommunales 

يقة مرنة وبشكل قانوين عنوانو لتعاوف اعبهوي مت اعتماده بطر ا، 1884أفريل  5تأسست دبوجب القانوف      
تفاقات ظهرت من خبلؿ اؼببادرة بإنشاء ىذا النوع من اإل، )يشمل ـبتلف النواحي والقرى( تفاقات التجمعيةاإل

مسألة اؼبصلحة ، بعملهم على تكوين مؤسسات زبصص للنفع العاـ النشطة لرؤساء البلديات اؼبعنيُتاغبركة 
إال  لقرارات اؼبتخذة ال يبكن تنفيذىاا، ركة طرحت مرارا للنقاش يف عدة مؤسبرات حضرىا فبثلي اجملالس البلديةاؼبش

 3بعد حصوؿ إصباع من طرؼ صبيع اؼبمثلُت اغباضرين.
لنوع من اغبرية تسمح ؽبذه التجمعات  لو نظرا التأسيس للتعاوف اعبهوي دبفهـو ىذا اإلتفاؽ مت ؿالشكل األو     

 يف إزباذ القرارات لكل بلدية عضوستقبللية مع ترؾ ؾباؿ اإل ،داؼ دقيقة وؿبددةبالقياـ بنشاطات يف إطار أى
تفاؽ اؼبًتجم سبويل نشاطاهتا يتم من خبلؿ اإل، ية اؼبعنوية وال دبيزانية مستقلةال تتمتع بالشخص ىاتو اإلتفاقات

 ع.ا صبطريق اإل دبسانبات مالية تدفع من طرؼ كل بلدية عن
  النقابات الجهويةLe syndicat intercommunal 

وؿ مرة شكل مهنة فريدة من أخذت عند تأسيسها أل، (Sivu)أسس ؼبا يسمى بػ  1890مارس  22قانوف      
ىاتو النقابة تتمع بصفة أصلية بالشخصية ، وىي تأخذ مبوذج مؤسسة عمومية نوعها بغية تبسيط العمل اعبهوي

 دبا يسمح ؽبا تغطية صبيع األعماؿ القانونية اليت ؽبا عبلقة بأىدافها الضرورية. ؼباليةاإلدارية وا

                                                           
1 Voir : Falzon M. l’action économique des collectivités locales, LGDJ. 1996 COLL. Politiques locales. 
2 Voir : M: Bouvier, La solitarité intercommunale dans ses expressions financières, ouvrage collectif sous 
la dir, de J.Moreau. Économica à 1993. 
3 M. Bouvier. Op. Cit, P 167. 
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نخرطة واليت يقع على عاتقها ال يتم إنشاء ىذا النوع من النقابات إال باتفاؽ صباعي يشمل صبيع البلديات اؼب    
ىاتو اؼبسانبة اؼبالية يتم  هناكمورد مايل خاص تعتمد عليو النقابة يف تسيَت شؤو ،  شراكات مالية ؿبددةدفع إ

 التصويت عليها داخل ؾبلس كل جهة عضو.
ىاتو اللجنة تقـو ، ىاتو النقابة يتم تسيَتىا من طرؼ عبنة أعضاؤىا منتخبُت من طرؼ ؾبالسهم البلدية    

 باختيار رئيس النقابة.
 اؽ بُت ىيئات النفع اؼبشرؾ واعبهويتفبا يف النهاية أف اعبماعات احمللية بإمكاهنا إنشاء نقابات ـبتلطةشَت ن    

دبا يشمل ، (EPIC)واؼبؤسسات العمومية من أجل التعاوف اعبهوي ، احملافظة، وىيئات احملافظات، النواحي
 غرفة الفبلحة.، غرفة التجارة والصناعة، البلديات

 المجمعات الحضريةLa communauté urbaine1 
تعاوف لوؾباراة عدـ التكيف ل، هبدؼ تعويض النقائص، 1966ديسمرب  31مت تأسيسها دبوجب قانوف     

لديات اؼبتواجد يف احمليط بتأطَتىا من خبلؿ مركز كبَت ؼبختلف الب، اعبهوي داخل القطاعات اغبضرية الكربى
 ومن جهة أخرى التأسيس بصفة رظبية للتجمعات اغبضرية اػباصة دبدف دبا يبثل من جهة أحكاـ خاصة، اغبضري

Strasbourg, lyone, lille, Bardeaux ،إىل تعزيز وضماف مستقبل  اؼبشرع الفرنسي هبذا العمل يهدؼ
ستفادة من الرسم كما يبكن لو اإل متع جبباية خاصة.اجملمع اغبضري يت،أفضل لتجسيد مبادئ التنمية اغبضرية

 للتسيَت. ـبصصات مالية عامة، قروض، كما تستفيد من موارد متعددة من ذلك إعانات،  اؼبهٍت اؼبوحد
  نقابة الضواحي الجديدةLes syndicats d’agglomération Nouvelle 

 باعتماد  *، قاـ بتعديل النظاـ اؼبايل لتجمع نقابات التهيئة، 1983جويلية  13قانوف       
واليت بإمكاهنا  (SAN)رباد إىل ما يسمى بػ ربوؿ ىذا اإل، 1970ة دبوجب قانوف اربادات ضواحي جديد

ة كبو واليت توجو مباشر ، وربصيل إصبايل ىاتو العائدات من الرسـو، على رسم مهٍت موحد داخل اإلقليمالتصويت 
 قتصادية.هتيئة اإلقليم والتنمية اإل

  تجمعات الضواحيLes communautés d’Agglomération 
مؤسسة عمومية للتعاوف احية يبثل ذبمع الض ،يف اإلطار القانوين اؼبتعلق بتقوية وتسهيل التعاوف اعبهوي     

ضاء واؼبختصة ختصاصات من خبلؿ ترتيب البلديات األعىذا التجمع يبارس عدة إ، ة بلدياتاعبهوي تضم عد
  رسم معامل سياسة اؼبدف، للساكنة جتماعيربقيق التوازف اإلو  قليم التجمعيهتيئة اإل، قتصاديةيف ؾباؿ التنمية اإل

 الصرؼ الصحي، مواقف السيارات داخل التجمع، ؾباؿ الطرقات كما تقـو دبهاـ أخرى من نوع خاص تشمل
 .2التجهيزات الرياضية والثقافية، البيئة، التزود باؼبياه

                                                           
1 M.Bouvier, Op. Cit, P 169. 
*Syndicats communautaires d’aménagements. 
2 M. Bouvier, Op.Cit, P 170. 
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الة القمامة من تشمل إيرادات ميزانية ىذا التجمع جباية خاصة مصدرىا الرسم على النشاط اؼبهٍت رسم إز      
 التوزيع كما تشمل عائدات األمواؿ اؼبنقولة والعقارية اػباصة هبارسم ، رسم اإلقامة، شهاريالرسم اإل البيوت

منح ومساعدات الدولة ، مقابل اػبدمة اؼبقدمة، واألفراد، ات العمومية واعبمعياتواؼببالغ اؼبتحصل عليها من اإلدار 
 والنواحي واحملافظات والبلديات.

 طاع العاـ وبُت مكوناتو األساسية اإلقليميةمفادىا أف الشراكة داخل الق، مبلحظة مهمة يف ىذا الصدد    
من كل ىذا ىو عقلنة وتبسيط تسيَت اؼبصاحل  ،اؽبدؼ دبا يشكل ذبمعات حضرية موحدة، يةاؼبركزية واعبهو 

دبا يسمح للجماعات احمللية خلق ، ستقبللية اؼباليةيتمتع باإل بالتأسيس لفضاء ؿبلي وإداري جديدالعمومية احمللية 
 .Intégration fiscaleنظاـ حقيقي متكيف دبفهـو التكيف اعببائي 

على اعتبار أف اؼبنطق يقتضي عدـ إهباد سلطات ، خلق ىاتو الكيانات يف اجملاؿ احمللي يثَت عدة تساؤالت    
ل من منطلق قاعدة تقسيم اجملاؿ احمللي سلطات تعم ولكن يبكن اعتبارىا موازية ومنافسة للجماعات احملليةؿبلية 

تدخل يف إطار إعادة  ة حبتة ولكنها أيضا مسألة وطنيةىاتو اؼبسألة ليست ؿبلي، ختصاص واعببايةمن خبلؿ اإل
 تركيب الدولة.

 « Les partenariats « Public- Privéخاص(  -الشراكة )عمومي-2
تغيَت عميق يف  واليت سبثل بكل تأكيد وجدية، اصالعاـ واػبانطبلقا من تعدد مباذج الشراكة بُت القطاع      

ت طفرة كبَتة يف ىاتو الشراكة شهد، قتصاد اؼبختلط ليس جديدالسلوكات والعقلية وعلى اعتبار أف مفهـو اإل
 فتصور خاطئ من يظن أف ىاتو السياسة يبكن أ، قتصادية احملليةالسنوات األخَتة بًتكيزىا على سياسة التنمية اإل

صل مدى إدماجها ة واليت يبكن أف يعتماد على ذبمع اعبماعات العمومية واػباصتؤيت شبارىا بدوف اؼبرور أو اإل
إىل اعتماد رأظباؿ مشرؾ ولكن ال يتم ذلك من خبلؿ حقيقة واقعية مفادىا اعتماد مباذج مرنة بغية ذبسيد 

 وسنربز،  إطار تركيب معقد للغايةيف 1، جلة التنميةمشاريع ربًـت فيها كل اؼبقاييس دبا يف ذلك اؼبواعيد للدفع بع
 يف ىذا اػبصوص النماذج واألشكاؿ األكثر استعماال ؼبفهـو الشراكة.

 قتصادية المحلية المختلطة الشركات اإل(SEML) 
 برأظباؿ ـبتلط عمومي وخاص  (SEML)  ما يسمى، (1926ديسمرب  27)مرسـو  1926أنشأت سنة     

ؾباؿ مهاـ ىاتو الشركات تأكدت يف  *، 1950خبلؿ سنوات  األىداؼ ذات اؼبصلحة العامةابعة من أجل مت
إذ مل يكن يسمح ؽبا بتحمل األعماؿ  اتو الشركات مل يكن كافيا وؿبدداومع ذلك اإلطار القانوين ؽب، ة اإلقليمئيهت

اؼبعدؿ بتاريخ ، 1983ية جويل 7لذلك مت توضيحها دبوجب قانوف ، اعبديدة واليت استدعيت خصيصا لتحقيقها

                                                           
1 M. Bouvier, Op. Cit, P 172. 

منح احملافظات اختصاصات كانت حصرية على البلديات، بتثبيتو ؼببلغ اؼبسانبة القصوى اؼبسموح هبا للجماعات احمللية  1955ماي  20مرسـو  *
 .%40بدال من  %65بنسبة 
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كمحاولة للتوفيق بُت منطق الشركة   ركات التجاريةوالذي أقرىا باستخداـ مبادئ قانوف الش 2002جانفي  2
 1وأغراض اؼبصلحة العامة.

 سهل ىاتو العملية 1983قانوف ، اتومن أجل تعزيز وتقوية الدور الرقايب للجماعات احمللية على ىاتو الشرك    
ا موقع أساسي يف ؾباؿ دبنحه تسيَت اؼبصاحل العمومية احمللية باعتبار ىاتو اؼبكونات أحد األجهزة ذات األولوية يف

 قتصادية اؼبتوخاة.التنمية اإل
ة األوىل من يف إطار التدابَت اؼبتوخاة يف اؼباد ية احمللية اؼبختلطة واسع النطاؽقتصادؾباؿ نشاط الشركات اإل    

نشَت ىنا أف  2، والذي خفف إىل حد كبَت من مبدأ التخصص اؼبنضم لنمط ىياكلها 1983لية جوي 7قانوف 
بإمكاهنا اؼبشاركة أو اإلنضماـ إىل جانب ـبتلف التنظيمات اػباصة والعامة بغية  ،احمللية وؾبموعاهتا اعبماعات

صاحل العمومية الصناعية والتجارية وكذلك بصفة موسعة من أجل استغبلؿ اؼب ق وإقباز عمليات البناء والتهيئةربقي
أف تكوف  بشرط ختلطة يف وسعها تسيَت عدة نشاطاتيف اؼبقابل ىاتو الشركات اؼب*يف شىت ؾباالت اؼبنفعة العامة.

ها رأظباؿ ؾباؿ اؽبيئات اليت ال هبمعها مع يف ىذا اإلطار ظبح القانوف ؽبا أف تدخل يف، مرتبطة دبهامها األصلية
 *مشرؾ.

حبصص ، Qualité d’actionnaireبإمكاهنا أف تأخذ صفة اؼبساىم ، ىذا الصدد اعبماعات احملليةيف     
نفع العاـ كما يبكنها تقدًن مساعدات مالية ؽبا تصب يف إطار الربامج ذات ال  *، سبلكها يف رأظباؿ ىاتو الشركات

من ناحية أخرى للجماعات احمللية اغبق يف  *، ابغية تسيَت اؼبصاحل اؼبشركة ؽب قتصادية لئلقليماؼبرتبطة بالرىانات اإل
ىذا اؼبمثل ، فبثل على األقل داخل اجمللس اإلداري وؾبلس اإلشراؼ ؽباتو الشركات يعُت بعد مداولة اعبمعية اؼبعنية

لو اغبق يف  الصحة اؼبالية للجماعات احمللية إذا الحظ من خبلؿ حضوره ؼبداولة اعبمعية أف قراراهتا خطَتة على
 .3طار ؾبلس احملاسبة يف مدة ال تتعدى شهرإخ
  مجموعات المصلحة العامة(GIP) 

إمبا ىي أشخاص  اص وال صبعيات وال مؤسسات عموميةىاتو اجملموعات ليست بشركات يف إطار القانوف اػب    
ىذا  ية إمكانية اإلنضماـ كشريك عمومي أو خاص من أجل ذبسيد عمليات ؿبددةمعنوية تعطي للجماعات احملل

ج البحث دبا يسمح بتجميع الوسائل من أجل برام، 1982جويلية  15الشكل القانوين مت تأطَته دبوجب قانوف 

                                                           
1 Voire :  J.C. Michel. Les sociétés d’éconimie mixte locales, préf, d’A. Santini, LGDJ, 1989. 
2 M. Bouvier. Op. Cit, P 173. 
* Art. L. 1521. 1. CGCT. 
* Art. L. 1523. 1 du CGCT. 
* Art. L. 1522. 4 du CGCT. 
* Art. L. 1523. 7 du CGCT. 
3 Voire : M. Falzon, les interventions économiques des collectivités locales, LGDJ, 1996, COLL, 
politiques locales. 
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ية لنشاطاهتا يف ؾباؿ التنمية وكذلك تسيَت التجهيزات ذات اؼبصلحة اؼبشركة والضرور  والتنمية التكنولوجية
 .1قتصاديةاإل
 جتماعي تحاد اإلقتصادي واإلاإل(UES) 

ل نفس ىدفها العاـ ذبميع داخ 1985جويلية  12و 1983جويلية  20 النص عليها دبوجب قانوفمت      
اعبمعيات ، Coopérativesالتعاونيات  هاومن، فق على تسميتو بالقطاع الثالثات جزء منها يتتنظيم، ةاؼبؤسس
أف تقبل كشخص  ىاتو اؼبؤسسة يف شكل تعاونية أو صبعية يبكن، 1901جويلية  1دبوجب قانوف ، اؼبنظمة

ىاتو اػبطوة ال ، دبا يسمح للجماعات احمللية أف تدخل معها كشريك، طبيعي أو معنوي برأظباؿ يف حدود الربع
والذي يأخذ على عاتقة التأكد من جدية اؼبصلحة  ى اؼبوافقة اؼبسبقة جمللس الدولةيتم ازباذىا إال بعد اغبصوؿ عل

 اؼبتوخاة من طرؼ اؼبنتخب احمللي.
 اتالجمعي Les associations 

تستخدـ من طرؼ اعبماعات احمللية بغية تسيَت عمليات ، 1901جويلية  1مت تنظيمها دبوجب القانوف      
ا يف ؾباؿ النشاطات ىاتو اعبمعيات وجدت أساس، ؿبددة وبقواعد أكثر مرونة اؼبفروضة وفق احملاسبة العمومية

 2قتصادية احمللية.يف التنمية اإل ؼبشاريعاعتبار بعُت اإلية مت إنشاؤىا أيضا أخذا جتماعالثقافية واإل
 Complices de laها كشريك ال مركزي تضع 3، قبد على سبيل اؼبثاؿ اؼبواثيق اعبهوية للتنمية والتهيئة    

décentratisation ، من خبلؿ التحليل الرائع لؤلستاذينF.Bloch- Lainé وlagrange J. M. 
Garrigou ، يف كتاهبما« Associations et développement local » "بإمكاهنا  "اعبمعية والتنمية احمللية

مشاكل كبَتة يبكن أف تطرح  من خبلؿ ىذا الدورف، ة. والثقافية احملليةجتماعياإل، اؼبشاركة يف التنمية اإلقتصادية
ال يقتصر فقط على  ـباض عسَت، سلطة العامة واؼبواطنُتبُت أعواف ال الدولة اغبديثةيف ؾباؿ عبلقتها داخل 

 اعبمعيات.
  خاص( -الشراكة )عموميعقودLes contrats de partenariat « Public- 

Privé » 
ىو من فئات العقود اؼبرصودة لغاية تسمح دبوجبها للدولة واعبماعات احمللية ، خاص -عقد الشراكة عاـ     

والذي  2003جويلية  2مت تنظيمو دبوجب قانوف ، العموميةللقطاع اػباص بتسيَت واستغبلؿ وسبويل التجهيزات 
 .Ordonnanceظبح للحكومة بإنشاء ىذا النوع من العقود دبوجب أمر 

 ومشلت النقل 1992سنة  الربيطانية واليت مت اعتمادىامبادرة التمويل اػباص ىذا اإلجراء مستوحى من      
 تسيَت اؼبياه والنفايات.، الصحة، التعليم السكن

                                                           
1 M. Bouvier, Op. Cit, P 174. 
2 M.Bouvier, Op. Cit, P 175. 
3 Voire : M. Bouvier, Solidarité locales, LGDJ. 1986, COLL. Decentralisation et développement locale. 
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 كندا.،  ايطاليا، ىولندا، أشكاؿ فباثلة قبدىا يف كل من اسبانيا
يرخص للحكومة أف تنفذ دبوجب أوامر « *: تنص على مايلي 2003جويلية  2من قانوف  6ذلك أف اؼبادة 

بإنشاء شكل جديد ، وعبلقتها باألعماؿ اػباصة، األحكاـ الضرورية لتعديل القانوف اؼبتعلق بضبط األشغاؿ العامة
ىذا األمر   » تقها أعباء مهاـ اػبدمة العموميةلعقد هبمع بُت األشخاص العامة واألشخاص اػباصة تأخذ على عا

 ظبي بعقد الشراكة. 2004جويلية  17مت إصداره فعبل بتاريخ 
 Les grandesاألسئلة الكبرى المتعلقة بتسيير المصالح العمومية المحلية : الفرع السابع

questions posées par la gestion des services public locaux 
 La tarification des services  تسعيرة الخدمات  -0
ختيار األمثل الواجب اتباعو من طرؼ اؼبرافق العمومية كمقابل األعباء اليت مشكل التسعَتة طرح يف إطار اإل      

أو يف صورة مسانبة ضريبية ، Juste prixىل تأخذ ىذا اؼبقابل يف صورة سعر مناسب ، تتحملها
Contribuable par l’impôt. 

ما  خاصة بعد ازدياد القيود اؼبالية، 1ىو اعًتاؼ دببادئ التسيَت اػباص، ىتماـ اؼبتجدد يف ىذا اػبصوصاإل    
 دفع اعبماعات احمللية إىل تبٍت مواقف جديدة ؼبعاعبة ىاتو اؼبشاكل اؼبالية.

والذي ظل  تساىم يف زيادة عائدات اإلستغبلؿىاتو اغبرية مل  عرؼ حرية كبَتةاػبدمة العمومية  تأطَت سعر    
تغطي حصة كبَتة لذا ضلت الضريبية  ،تكاليف اغبقيقية للخدمات اؼبعنيةضعيفا بعدـ قدرتو على مواكبة سبويل ال

 : الوضعية عدة عوامل سانبت يف خلق ىذا الوضع إذا أردنا فهم ىاتو، فق العموميةاسبويل اؼبر  ومهمة يف
ترددوا يف رفع أسعار  تقليدية جملانية اػبدمة العموميةؤلسباب انتخابية أو ربت تأثَت اؼبفاىيم الول اؼبنتخبُت -

 اػبدمات.
 جتماعي.خدمات خاصة يف اػبدمات ذات الطابع اإلعدـ إمكانية التسعَت الكلي لل -
نظرا لتعدد اؼبستخدمُت للمصاحل العمومية بطريق مباشر أو  ربديد مفهـو عملية اإلستغبلؿ ليست دائما سهلة -

بطريق غَت مباشر يسعى لتسهيل  ولكن من فعبل مصلحة مباشرة للمستعملُتفمثبل النقل العمومي يؤ ، غَت مباشر
 ختناؽ اؼبروري باغبصوؿ على سيولة قد تكوف غَت مشروعة يف كثَت من األحياف.اإل
ذلك أف  للخدمةبالتحديد الدقيق للتكلفة اغبقيقة  يف التسيَت ال تسمح دائما األدوات  واآلليات اؼبستعملة -

 اؼبصطلحات احملاسبية غموضها أحيانا ال يوصل إىل تفريد ىاتو الكلفة.

                                                           
* L’article de la loi du 2 Juillet 2003 : « Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les 
dispositions nécessaire pour modifier la loi relative à la maitrise d’ouvrage public et à ses rapports avec la 
maitrise d’œuvre privée et créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou 
des personnes privées chargées d’une mission de service public ». 
1 Voire : M. Long. La tarification des services publics locaux, LGDJ. 2001, COLL. Système. 
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ؼبرفق العمومي بالنسبة ال يبنع اعتماد إجراءات سبييزية داخل نفس ا أماـ اػبدمات العموميةمبدأ اؼبساواة  -
وىذا ىبلق نوع من عَتات تفضيلية لصاحل اؼبقيمُت يف إقليم بعض اؼبرافق أقل من األجانب فنجد تس، للمتعملُت

 1كفائدة عامة ضرورية قابلة للتحوير.  التذبذب اؼبايل
 L’évaluation des services publics مة الخدمات العمومية المحلية مالء  -2

locaux 
خل عدة فئات من األحكاـ على اعتبار تد جد حساسةعلى اػبصوص  ت العموميةمة اػبدمامسألة مبلء     

ؽبا عبلقة دبدى القدرة على اكتساب أو ادخاؿ وسائل ضرورية لتقييم التقنيات يف ؾباؿ الفعالية اؼبالية  اؼبختلفة
من أجل ربديد عدد معُت من ، ن التحليل الكمي إىل التحليل النوعيقبدىا أكثر صعوبة إذا انتقلنا م، للمصاحل

 َت الكافية واؼبوضوعية لتكوف دبثابة مرجع.اؼبعاي
مادامت اؼبفاىيم متعددة يف ربديد قيقة أي تدوين أو منهجية دقيقة مل يف اغبتقييم اػبدمة العمومية ال رب    

مثبل إذا أردنا أف ، دبا يطرح سؤاؿ أساسي يتعلق دبفهـو الربط التقييمي للخدمة العمومية ،امةالقيمة اؼبصلحية الع
ة خاصة يف ؾباؿ ولكن تواجهها صعوبات كبَت  ىاتو اػبدمة خارجة عن اؼبرفق يتطلب منحها استقبللية كبَتةكوف ت

مة وبرامج النشاطات حىت تعمل على تلبية حاجات اؼبواطنُت ىذا يتطلب منح األولوية كمبلء ،ذبميع اؼبعلومات
 من خبلؿ كذلك عقلنة تسيَت اؼبصاحل.

بار على اعت، مبدأ التقييم واإلرادات اؼبالية اؼبيدانية تظهر من خبلؿ عدـ احتكار البحث اؼبستمر والتطبيقات    
دبا هبسد نوعية العمل والدراسات اؼبخصصة واؼبعتمدة  أهنا كلها زبضع لعملية اؼببلءمة من خبلؿ صبلة من القواعد

 2واليت تسمح بالوصوؿ إىل نتائج معينة. ر بُت مفهـو التقييم واؼببلءمةعلى اغبوا
دبا ىبلق ؾباؿ  مشاريع ديبقراطية اغبياة احمللية َت وكذلكأخرى تًتجم من خبلؿ مشاريع التسي مة معاينللمبلء    

 حيوي لئلصباع والتوفيق وتوضيح أساليب الرقابة لضماف قباعة وفعالية اؼبصاحل.
 « La séparation « Public- Privéخاص"  -الفصل بين ما هو "عمومي-3

يف موقع جد صعب نظرا ف أنفسهم و ف احملليو اؼبنتخب وجد ،اعتماد مبدأ استقبللية اعبماعات احملليةمنذ      
دبعٌت  العمومية دبراعاة اؼبصلحة العامة رافقن جهة ملزموف بتسيَت اؼبفهم م، ب اؼبزدوجة الواجب تأديتهالمطالل

ومن ناحية أخرى عدة عوامل  3، من القواعد اؼبعتربةليد القانونية والسياسية واؼبًتصبة يف ؾبموعة ااستنادا إىل التق
تدفع وتشجع على انتقاد عملية التسيَت احمللي بالنظر إىل النماذج ، مؤثرة نتيجة تطور الواقع واختبلؼ العقليات

 اغبقيقية اؼبعتمدة يف تسيَت اؼبؤسسة.

                                                           
1 M. Bouvier. Op.Cit, P 178- 179. 
2 Voire : C. Join- lambert, L’évaluation des actions publiques au niveau local, 2007, P 350 
3 M. Bouvier, Op.Cit, P 180.  
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خاصة من منطلق  انب النظريصبلح خاصة يف جانبو التقٍت مقارنة باعبىذا الشكل ليس دائما سهل اإل    
يم اؼبنطلق يبكن ذباوزه من خبلؿ تقي ىذا، اإليديولوجية القديبة واليت فحواىا معارضة العاـ لكل ما ىو خاص

سهل ومرف ألسلوب التزاوج بُت اؼبصلحة العامة واػباصة على األقل ذباوز الندرة يف اؼبوارد اؼبالية العامة دبا ىبلق 
 اؼبتوخاة يف التسيَت.ويدفع كبو الفعالية 

دبا يتطلب مزيدا ، عاـال يزاؿ الطريق غَت معبد للوصوؿ إىل ىاتو اؼبرحلة من التطابق الكلي بُت ما ىو خاص و     
شرافية مستمرة على مستوى وآفاؽ وحلوؿ ودراسات استذؿ على مستوى اؼبؤسسة التشريعية بمن اعبهود ت

إلدارة احمللية ؿباصرة يوميا دبطالب متجددة وملزمة قانونا اصة وأف اخ ،بل بتقريب وجهات النظريكوف كفي اغبكومة
كروح جديدة سبنح ،  وىذا أسلوب جديد ال ينبغي إنبالو اعتمادا على األمباط التقليدية دبواكبة العصرنة واغبداثة

 من تحقق ىذا إالوال ي، وذبسيد الربامج احمللية بكفاءة احمللي األدوات االزمة لتحقيق اؼبصلحة العامةللمسَت 
ميز هبا حىت ال تفقد ثقة من خبلؿ الشفافية اؼبالية اليت ينبغي على اإلدارة أف تت خبلؿ عدـ تبذير اؼباؿ العاـ

 ىاتو الشفافية تفاديا لتحوؿ اؼبطالب العامة إىل مطالب سياسية  اعبمهور فبل يبكن فبارسة اإلقتصاد احمللي إال عرب
 اسي للدولة.كمنعرج خطَت يصطدـ بالبعد السي

 تعلق باختيار اؼبنتخبُت احملليُتمن ناحية أخرى ينبغي اعتماد اؼبعايَت اػباصة اؼبعتمدة يف القطاع اػباص فيما ي    
على اعتبار أف اإلدارة احمللية مزيج ـبتلط من األشخاص العامة ، من خبلؿ شروط شكلية وموضوعية معيارية

وليس من السهل مباشرة ىذا التحويل خاصة وأنو يصطدـ ، العاملُتأو األفراد  عنويةاؼب بطبيعتها واألشخاص
دبا  بية ضيقة أو جهويةواليت قد تكوف مفاىيم حز ، احملليةبعقليات وأفكار قد ال تتماشى مع اؼبفاىيم العامة لئلدارة 

فعالة على طوؿ لق آليات تسمح برقابة خبيتطلب من الدولة مراجعة عبلقة اؼبنتخب باإلدارة وعبلقتو باؼبواطن 
 1اب.ابية وليس فقط يـو اإلنتخفًتة اإلنتخال

ال يسعها إىل الدمج يف  تتجاوز الوقوع يف أزمة اؼبفاىيم وحىت، يةمهاـ جد صعبة تضطلع بآدائها اإلدارة احملل
 2أساليب التسيَت بُت ما ىو خاص وعاـ توخيا للحذر اؼبطلوب وعمبل دبا ىو متاح ومتوفر.

 رقابة على القرارات والتسيير المالي المحليال: لمبحث الثالثا
 ت اؼبالية احملمية من طرؼ الدولةخاصة بالنسبة للجماعات احمللية أو العبلقا ن بُت األسئلة اؼبتعلقة باؼباليةم     

جدية كمشكل آخذ اليـو يربز بقوة باعتباره ىبترب مدى ،  يف إطار بياف العبلقة بُت الرقابة التنظيمية ورقابة التسيَت
تساع بُت القواعد القانونية اؼبطبقة يف ؼبعاعبة الفجوة اآلخذة يف اإل أفىاتو الرقابة والتدابَت اؼبتخذة يف ىذا الش

والسياؽ اؼبايل اؼبتميز من خبلؿ البحث عن الفعالية ، سياؽ ىيمنة روابط التبعية بُت الدولة واعبماعات احمللية
قبدىا مل تكن يف صبيع  منطلق أولوية مفاىيم البلمركزية ارات اؼبعتمدة منبالنظر إىل نتائج اػبي، اؼبثلى للتسيَت

 األوقات مبلئمة.
                                                           

1 M. Bouvier. Op.Cit, P 181. 
2 Voire : Moreau  J, Darcy G, La libre administration des collectivités locales, Economica, 1984. 



 الميزانية المالية ورقابة التسيير  الفصل الثاني

131 
 

ىذا اؼبفهـو  Synonyme de vérificationالتعريف األكثر شيوعا للرقابة يقدـ على أنو مراجعة مًتادفة     
 وىري يبلمس روح النشاط احمللييقدـ كإجراء جو  للرقابة التنظيمية يباشر من طرؼ األجهزة اإلدارية والقضائية

الرقابة يتوافق ىذا النوع من ، يربز مدى اغباجة إىل دولة القانوف باعتماد مقاييس دقيقة تطبق بشكل صحيحل
العمل اؼبؤسسايت كبعد أساسي  يف البحث عن الشفافية يف ؾباؿىتمامات السياسية اآلخذة بنظرة تنسيقية مع اإل

 1ؼببدأ الديبقراطية.
ينبغي أف تتمتع بقدر من اؼببادرة  ، النظاـ احمللي عها حىت تكوف مندؾبة ومتوافقة معرقابة مهما كاف نو أي     

ولكن يتطلب ىذا األمر ربريرىا من كافة القيود وإعطائها ديناميكية أكثر حىت ، كحيز ىاـ يؤدي حتما إىل التغيَت
 لنشاط احمللي.تباطئ اال تكوف عائقا وعامل يف 

 أف يتم الكشف عن عدـ توافق مع طبيعة البحث عن الفعالية يف التسيَت.يبكن أحيانا 
تسمى برقابة ، Managementنأخذ دبفاىيم التسيَت اػباص ، عندما تدقق الفهم يف ؾباؿ نوع آخر من الرقابة

يَت مستمر بتسيَت وقيادة أكثر فعالية لنظاـ ؿبلي حباجة إىل تغ لوسائل تقنية قد تسمحولكن باستعماؽبا ، التسيَت
 ودائم.

تستجيب  Contrôle de vérificationرقابة مراجعة ، ىذا التحليل يكشف عن اعتماد منطقُت يف الرقابة    
 تستجيب ألىداؼ التسيَت. Contrôle de régulationورقابة تنظيمية ، لؤلىداؼ السياسية والقانونية

إدماج وتكييف تسيَت عصري وحديث مع تقاليد  يتعلق بكيفية، سؤاؿ يف العمق يبكن طرحو يف ىذا الصدد    
رغم ؿباولة العديد من ، شكالية ليس من السهل حلهاإ، ؼببنية على أسس وسياقات ـبتلفةالديبقراطية القديبة ا

ليست  ألهنا من خبلؿ تفكَتىم مت التوصل إىل أنو من الصعب جدا تسيَت اعبماعات احملليةو ، الباحثُت واؼبؤلفُت
اكبتها وبالتايل فبل ينبغي إغفاؿ النماذج القديبة وإمبا ىي مسألة وجدوى مو  Entrepriseة دبؤسسة أو شرك

 2الواقع احمللي اعبديد. للتطورات اغبديثة دبا يسمح ؽبا التأقلم مع
اـ يف ؾباؿ بغرض اعتماد منطق ع مدى جدية التصور احمللي والوطٍت تكشف يف الواقع ىاتو اغباالت اؼبماثلة    

دبعٌت ذبميع طبيعي  بوجهُت كما سبق القوؿ Intégrantلمة فإذا فضلنا اعتماد رقابة متأق ،والبلمركزية التنظيم
لك القواعد اؼبطبقة  تيشمل  توازف دائم ىبضع إلعادة التعريف بغية إهباد، للتسيَت يف ؾباؿ الديناميكية والتغيَت

 كموقف نظري قابل للتعديل.  كمرحلة أوىل
ا إىل ضرورة تطوير مباذج تنتهي بن، لق شبكة من اؼبقاربات اؼبنطقية والتقنية والقانونيةومن منط كإطار ربليلي    

دبا يتطلب معو رسم اػبطوط الكبَتة للتصورات ، بعد ربليل مفهـو رقابة التسيَت والرقابة التنظيمية تنظيمية
 Contrôleبعنواف الرقابة النظامية اؼبستقبلية ؼبفهـو الرقابة األكثر فاعلة وقابلية يف اجملتمع اؼبعاصر 

Systémique. 
                                                           

1 M.Bouvier, Op.Cit, P 183. 
2 M.Bouvier. Op.Cit, P 184. 
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 Le contrôle de la gestion    رقابة التسيير: المطلب األول
 Le contrôle par les décideurs locaux  رقابة المسيرين المحليين: الفرع األول

 1980ال مع بداية سنوات إ أنو تارىبيا مل يكن مسألة أساسيةذلك ، شهد ربوال مهما تسيَت النظاـ احمللي     
ية تضمن إصبايل األعماؿ كانت اعبماعات احملل  إذ، انت اؼبيزانية احمللية ضعيفةك  ومع هناية القرف العشرين ميبلدي

فكار وتوجيهات اغبرية فًتة حكمت فيها األ، يتعلق األمر بفًتة الدولة اغبارسة، خاصة يف ؾباؿ الطرقات اإلدارية
وربت  بعد اغبرب العاؼبية األوىل، ياه اإلقتصادية واإلجتماعيةللقطاع العاـ التدخل يف اغبيسمح دبا ال  التقليدية

يف ـبتلف  ىاتو النتائج دفعت اعبماعات احمللية للتدخل، تأثَت ضرورة إعادة بناء الدولة وفشل القطاع اػباص
يتم «: يف عبارتو الشهَتة ،1ضمن اإلطار الذي رظبو اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي نواحي اجملاالت كالسكن

بظروؼ ، عتماد يف ىذا اػبصوص على معيارين أساسيُت من خبلؿ النشاط الذي يبثل اؼبصلحة العامةاإل
ن خبلؿ الزيادة يف النفقات ؼبواجهة ربديات القطاع احمللي ىذا الدور قعها ماؼبيزانية احمللية راجعت مو ’* » خاصة
 1929.2قتصادية لسنة شرين خاصة بعد تأثَت األزمة اإللعمع مطلع الثبلثيات من القرف ا تأكد

 النشاط احمللي أخذ يف التأقلم تدرهبيا مع السياسة التدخلية للدولة.، بعد اغبرب العاؼبية األوىل
وأحيانا أخرى كمناضلُت يبحثوف عن ، اؼبسَتين احملليُت اعتربوا أحيانا إداريُتف 1970إستمر األمر لغاية سنة     

باشرت رقابة مزدوجة على  لوساطة من خبلؿ اؼبؤسسات اؼباليةالدولة مباشرة أو عن طريق ا، استقبللية حقيقية
ؿ التحكم وربديد أكثر اتساع تًتجم من خبل دارية سابقة سبارس من طرؼ السلطات احملليةورقابة إ، القطاع احمللي

 .Verticalistes et centralisatricesية ومركزية السياسة احمللية كمقاربة تطبيقية عمود
بدأت من خبلؿ التوجو كبو منح القروض واإلعانات العامة ومن ، من اؼبسؤولية مشلت النسيج احمللينوع     

دبفهومو العملي والذي  Le principe de subsidiarité ،3 التبعيةمبدأ ، نظاـ اعبباية احمللية خبلؿ إصبلح
يف ىذا ، جسد أنبية تأكيد استقبللية النشاط احمللي ات احملليةيقتضي الوساطة بُت األفراد والدولة واعبماع

إىل غاية إقرار مبدأ  لور عرب السنُتتطور ىاـ تب 4، اػبصوص صدرت اؼبراجع األوىل واليت عاعبت ىاتو اؼبسائل
من ىذا اؼبنطلق أصبح البحث عن الفعالية أمر ، يؤكد أنبية القطاع احملليكمبدأ حساس يف التسيَت   البلمركزية

                                                           
1 Voire :  M.Bouvier. M.C.Esclassan, les interventions économiques des collectivités locales, in  Histoire 
du droit des finances publiques, tome 3: Finances locales, économica 1988. 
* « Autour notamment de deux critères essentiels : une activité présentant un intérêt général, des 
circonstances particuliéres ». 
2 M.Bouvier, Op.Cit, P 185. 
3 Principe clairement posé par le raport Guichard, sur les origines et la philosophie de ce principe, voir : 
C.du Granrut, la citoyenneté européenne. Coll. Systèmes. LGDJ. 1997. 
4 Voire :  J.Bouinot, la nouvelle gestion municipale, CUJAS, 1977, J-P. anastopoulos et J-P, larçon, la 
gestion des grandes métropoles, 1975, J.couarieu, la gestion financiére de votre commune, édition du 
moniteur, 1977.  
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ستقبللية اعبديدة اؼبمنوحة ليست فقط مطلب شرعي ولكن تفرض كذلك رقابة ذلك أف القيود اؼبالية واإل، حتمي
 1على تسيَت اعبماعات احمللية.

يف اعبزائر ، عبماعات احمللية تأكدت بشكل هنائيتسيَت انيات إىل غاية اليـو اغبرية يف بداية من منتصف الثما    
إداري  اتضح أف القطاع احمللي ليس فقط ؾباؿ من خبلؿ ىاتو الشرعية القانونيةف، 1990تأكدت بداية من سنة 
أضفى عليو نوع من اػبطورة دبا يتطلب معو إلزاميا رقابة فعالة  ازباذ القرارات ذلك أف وإمبا أيضا ؾباؿ للتسيَت

 وتنظيمو.لضبطو 
 Le budget et la comptabilité  الميزانية والمحاسبة -0

 ربمل قواعد تقًتب كثَتا من تلك اؼبستعملة يف تسيَت الشركات.، احملاسبة واؼبيزانية احمللية
  الميزانية من وجهة النظر الماليةLe Budget au point de vue Financier 

 واؼبقارنة الدورية اؼبستمرة يف مدة زمنية التعديل والتقييم، يف اإلحصاء لىوضع اؼبيزانية من ىذا اؼبنظور يتج     
 من خبلؿ النفقات اؼبعتمدة واإليرادات احملصلة. مستقبلية

ايل الدقيق ىو التخطيط وإمبا مفهومها اؼب، فجدوؿ النفقات واإلجراءات ال يبثل اؼبيزانية من ىذا اؼبنظور    
 بُت النفقات واإلرادات خبلؿ الفًتة القادمة.حصاء واؼبقارنة والتقييم واإل

  : من خبلؿ اؼبيزانية مبيز بُت
 .(Bilan)حساب النتائج أو اغبساب اػبتامي  -
  compte                            اغبساب -
 Estimation moyenne             التقديرات اؼبتوسطة  -

ذلك أف حساب النتائج ىو عبارة عن جدوؿ يتكوف من ، النتائجحساب غي خلط مفهومها مع اؼبيزانية ال ينب    
، تم ضبطها خبلؿ مدة زمنية ؿبددةي Passifوأخرى سلبية تسمى اػبصـو  actifبيانات اهبابية تسمى األصوؿ 

 انطبلقا من قيمة الرأظباؿ أو عائدات األمواؿ العامة اؼبتأخرات دبفهـو األعباء العامةتم ربديد اصبايل الرأظباؿ أو ي
ولذلك يتم البحث عن مكونات الذمة اؼبالية إهبابا وسلبا من أجل جرد القوة اؼبالية أو اؼبخزوف اؼبايل اغبقيقي 

 Compte généraleتعريف حساب النتائج يف إيطاليا يتم بإجراء عنوانو اغبساب العاـ للذمة اؼبالية ، للمالية
du patrimoine.2 

أما ، فاؼبيزانية برنامج مايل يف شكل ـبطط عمل، ساب اػبتامياغبعن ىدؼ  كذلك  ىدؼ اؼبيزانية ىبتلف    
 .Inventaireمن خبلؿ إجراء اعبرد  ئية لعناصر الذمة اؼباليةاغبساب اػبتامي فهو عملية إحصا

                                                           
1 M.Bouvier, Op.Cit, P 186. 
2 G.  jéze, cours de science des finances et de législation financière française, théorie générale du budget , 
Marcel Giard, libraire- éditeur, 6 ème édition, Paris, 1922, P 07. 
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 حاالت معينة وفًتة يف كإجراءات احًتازية لضبط اؼباليةزبتلط بعملية التقديرات اؼبتوسطة  اؼبيزانية كذلك ال     
لذلك تبقى اؼبيزانية  ،يرادات األقبع على اؼبدى اؼبتوسطمن خبلؿ البحث عن اإلنفاؽ األمثل واإل زمنية ؿبددة

 ة كإجراءات ضرورية.بليحتياجات اؼبستقت اؼبتوسطة عمل إحصائي ؼبعرفة اإلعمل تسيَتي يف حُت التقديرا
يرادات اؼبسًتدة يف واإل أف اغبساب يكشف النفقات اؼبنفذة على اعتبار، ب بدوره ال ىبتلط باؼبيزانيةاغبسا    

فهي أما اؼبيزانية ، للوقائع اؼبنجزة اب ىو موجزفاغبس Temps écouléeوخبلؿ فًتة زمنية ماضية  حاالت معينة
فهي عمل  زانية تطبق على األحداث احملتملةاؼبي ذلك أف، اؼبستقبل للطريق الواجب اتباعو أما اغبساب فهو اؼباضي

أما اغبساب فيغلق مع ، تقديري برنامج من النفقات واإليرادات يتم غلقها يف حالة وجود فائض أو عجز ؿبتمل
 1ودبوجب اغبساب يتم إحصاء التدابَت البلزمة إلجراء التقديرات اؼبنجزة يف اؼبيزانية. ؿبدد وجود فائض أو عجز

  األصول التاريخية للميزانيةLes origines Historiques du budget 
فرنسا بدورىا كونت ، واليت دبوجبها تبلور مفهـو اؼبيزانية اغبديثة وليةا ىي اليت أقرت اؼببادئ األتارىبيا إقبلًت      

انية لميز ىاتو النظرية اغبديثة لنتشرت لك إوبعد ذ، مقارنة بإقبلًتا اؼبفاىيم بطريقة أكثر نظامية وطبقت بسرعة ىاتو
لتاف رظبتا الطريق يف فرنسا واقبلًتا نبا ال، ولكن بتطبيقات ليست بالضرورة متشاهبة يف صبيع اجملتمعات اؼبتحضرة

 ا يف ذلك بقية شعوب العامل.موتبعه ىذا اجملاؿ
بدأ الذي اؼبتبلورت من خبلؿ نطبلؽ نقطة اإل، زانية شهد نفس اغبساسيةيف فرنسا واقبلًتا مراحل مسار اؼبي    

عًتاؼ بو مت ىذا اؼببدأ بعد أف مت اإل ،الشعب يقتضي أف الضريبة ينبغي أف يتم اؼبوافقة عليها من طرؼ فبثلي
أكدوا على موضوع اغبق يف التصويت على  سانبُت يف رفع الرسـواؼبمثلُت اؼبنتخبُت اؼب، ضبايتو جبزاءات قانونية

من خبلؿ مناقشة األسباب اليت تفرض اللجوء إىل  استعماؿ اصبايل اؼببالغ احملصلة الضريبة بغية اغبفاظ وضباية
وأخَتا  ، عًتاؼ بسلطة مناقشة صبيع اإليرادات والنفقات بدوف استثناءوبعد ذلك البحث عن سبل اإل الضريبة

 نتخاب الدوري للنفقات واإلجراءات العمومية.م من سلطة اإلافحوا من أجل سبكينهك
مرورا حبقبة زمنية مليئة  إليها ىاتو النتيجة األخَتة مت التوصل النهائي، اليـو اؼبيزانية اغبديثة أصبحت حقيقة واقعية

 2بالكفاح والنجاح.
 

                                                           
1 G. Jéze, Op,Cit, P 10-11. 

( عرؼ اؼبيزانية على أهنا "العمل الذي دبوجبو يسمح بتقرير اإليرادات والنفقات السنوية للدولة. 1862ماي  31مرسـو احملاسبة العمومية الفرنسي ) *
« L’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l’etat… » (art.5). 

( عرفها "النفقات واإليرادات العمومية اؼبخصصة ػبدمة كل سنة مالية...، تشكل اؼبيزانية العامة 1846ماي  15قانوف احملاسبة العمومية البلجيكي ) *
 للدولة".

« Les recettes et les dépenses publiques a efféctué  pour le service de chaque exercice… forment le 
budget générale de l’état », (art 1). 
2 G. Jéze. Op.Cit, P 11. 
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  الميزانية من وجهة النظر القانونيةLe budget au point de vue juridique 
وإمبا ؽبا ، يلللنظاـ اؼبا Evaluation arithmétiqueيم حسايب اؼبيزانية ليست ؾبرد تقي، ؼبتحضرةيف كل الدوؿ ا

 : ثبلث نظريات برزت يف ىذا اػبصوصمن خبلؿ  لذا ينبغي معرفة الطبيعة القانونية للميزانية أيضا مفهـو قانوين
 Le budget formule des régles juridiquesاؼبيزانية ؾبموعة قواعد قانونية  -
 Le budget est un acte d’administration    اؼبيزانية عمل إداري -
 Le budget n’est jamais une loi -Acte particulier-1اؼبيزانية ليست بقانوف  -

، حبسب تقديره كل ما يغطي يف شكل قانوين هبسد مبدأ قانوين Haenelاألستاذ األؼباين  :النظرية األوىل    
ىاتو الشكلية بإمكاهنا أف تتحوؿ إىل مبدأ  الصيغة القانونية على اؼبيزانية ذلك أف اعبانب الشكلي للقانوف يضفي

 قانوين عاـ.
 .Droit public de l’empire allemandيف كتابو  Labandكما قاؿ األستاذ ،  يبكن ذباوز ىذا الطرح    

ىاتو العقيدة وجدت يف اغبقيقة من  *، » اؿمت تقديسها كأسلوب قوي وفعذبسد قوة خارقة  الشكلية القانونية«
 يؤمن هبا كمحتوى قانوين ينبغي حصريا ربطو بفئات األعماؿ القانونية للميزانية.

مت  فهو قانوف وبدد اإلختصاص ؼبفهـو اؼباديأكد بأف اؼبيزانية قانوف با، Vitaglianoاألستاذ اإليطايل     
أعضاء داخل الدولة أو اإلدارةكإمكانية قانونية سبكنهم من التصرؼ راد الذين يعملوف كإنشاؤه وسنو من أجل األف

 باسم وغبساب الدولة يف اجملاالت واألىداؼ احملددة من طرؼ القانوف.
القانونية للعمل بصورة صحيحة ليست اؼبيزانية الذي يبنح ألعواف اإلدارة السلطة ، ال يبدو دقيقا الطرح ىذا    

 وإمبا القوانُت العضوية اؼبتعلقة باإلختصاص.
 Laالطبيعة التشريعية للميزانية الشك فيها فقد ورد يف كتابو ، Carré de Malbergفيما ىبص األستاذ     

théoire générale de l’Etat ،كربنامج ينفذ ،  على أهنا حقيقة إدارية واقعية اؼبيزانية تؤخذ ككل «ما مفاده
 .* ». يف اؼبستقبل... يعمل يف شكل قانوف

إمبا عمل إداري ولكن ميزانية ميزانية النفقات ليست قانوف و  Duguitبالنسبة لؤلستاذ : النظرية الثانية    
يف الدوؿ الربؼبانية عندما تقـو بإحصاء سنوي ، ات تارة تكوف قانوف وتارة أخرى عملية إدارية بسيطةراداإلي

اؼبيزانية ، Le prinape de l’annalité de l’impotللضريبة والرسـو فيما يسمى باؼببدأ السنوي للضريبة 

                                                           
1 G. Jéze. Op.Cit, P 23. 
* Laband, « le dogme de la transsubstantiation au moyen de la puissance miraculeuse de la forme de la 
loi ». 
* Carré de Malberg , « le budget prit dans son ensemble, constitue un véritable programme 
d’administration pour l’exercice à venir … En cela meme il est fonciérement une loi ». 
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وتقديبها حبسب  أما عندما يتعلق األمر باإليرادات، دبوجب ىذا اإلحصاء سبثل قواعد تشريعية باؼبفهـو اؼبادي
 1كوف بصدد عملية إدارية.عائدات الدومُت فن

سواءا  ، بدوف التمييز بُت ميزانية النفقات وميزانية اإليرادات رب اؼبيزانية ليست إطبلقا بقانوفتعت :النظرية الثالثة    
لقانوف يف الدولة معظم رجاؿ ا ذا الرأي ه، أخذ هبقر مبدأ سنوية الضرائب أو ال يقر كاف التشريع يف أي دولة ي

 *ايطاليا.، أؼبانيا، سواءا يف فرنسا، اغبديثة

عندما اعترب اؼبيزانية عمل من نوع خاص وأطلق  يبدو أف اؼبشرع اعبزائريأخذ باؼبعيار الثالث بصفة أساسية    
بعد ذلك ىذا التوجو وأضاؼ  ولكنو استدرؾ، Programme de prévisionعليها وصف جدوؿ تقديرات 

دبا يستشف منو أخذه باؼبعيار الثاين والذي يعترب اؼبيزانية عمل إداري فالًتخيص ، عقد ترخيص وإدارة عبارة
Autorisation  واإلدارةGestion  يفهم من ىذا أخذه ، صميم األعماؿ اإلدارية يف القطاع احملليىي من

 *دبعيار ـبتلط صبع بُت اؼبفهـو اؼبايل للميزانية واؼبفهـو اإلداري.
 يزانية من وجهة النظر السياسيةالم   Le budget au point de vue politique 

يف ؾباؿ التصويت الدوري على  تشريعيةللسلطة ال حيز مهم زبصص يتم حضرةتصبيع الدوؿ اؼب دساتَت يف    
على  عاؼبيا من بُت اؼبواضيع األكثر أنبية تعترب Le Pouvoir budgétaireيف اغبقيقة سلطة اؼبيزانية ، اؼبيزانية

 ة السياسية للميزانية من خبلؿ التطبيقات التشريعية واؼبمارسات الربؼبانية.تظهر القيم اذلك أهن، اإلطبلؽ
لعامة يف طريقة آدائها من خبلؿ يتم من خبلؿ مناقشة اإلدارة ا ى اؼبيزانية من طرؼ الربؼبافالتصويت عل -1

ذلك أف اؼبيزانية تعترب بالنسبة للحكومة أو اإلدارة احمللية كربنامج سياسي  ،ع اجملاالتانتقادىا يف صبي
Programme politique لمصاحل العامة اؼبالية اؼبقبلة.ؾبربة على تبياف طريقة تسيَتىا ل فالسلطة العامة 

اؼبالية اؼبخصصة من  عتماداتإلعلى اؼبيزانية يهدؼ إىل معرفة االربؼباف واجملالس احمللية من خبلؿ التصويت  -2
ىاتو السلطة الرقابية تسمح ،  واعتماد مقاييس يف طريقة العملكضغط قوي يسمح بازباذ تدابَت  طرؼ اإلدارة

عندما ترى أهنا غَت ذات  لية اؼبخصصة لبعض اؼبرافق العامةعتمادات اؼبابرفض اإل أحيانا عند استخداـ ىذا اغبق
طريقة رفض ويف صبيع اغباالت تعترب ، ة إصبلحات عضوية من طريق اؼبيزانيةوىنا بإمكاهنا مباشر  مردودية

 عبلقة اإلدارة باجملالس اؼبنتخبة. خاصة يف ؾباؿ يبلمس موضوع الثقة يفعتمادات حدث خطَت بصفة اإل
 كاؼبيزانية اؼبلحقةإقرار تدابَت تشريعية بصفة سريعة  من أجل  نبغي التصويت عليها يف مدة ؿبددةأخَتا اؼبيزانية ي -3

 Desيتعلق األمر ىنا دبسألة مرفقات اؼبيزانية  ية حىت وإف كاف بدوف خاصية ماليةأو أي عمل خارج عن اؼبيزان
Adjonctions budgétaire. 

                                                           
1 G.  jéze. Op. Cit, P 24. 

. النظاـ االقبليزي والذي يتم اعتماده من طرؼ الواليات اؼبتحذة األمريكية وأمريكا 1أكرب أربع أنظمة يف ؾباؿ اؼبيزانية،  يف ىذا الصدد مبيز بُت *
 . النظاـ األؼباين.4. النظاـ اإليطايل، 3. النظاـ الفرنسي وأخذ بو كل من بلجيكا والنمسا، 2الشمالية، 

 من قانوف الوالية. 157ة من قانوف البلدية، واؼباد 176أنظر اؼبواد  *
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 ,En résumé La physionomie politique du budget »ويف ىذا الصدد يقوؿ األستاذ جيز 
examinons chacun de ces points »1 

 *Les documents budgétairesوثيقة الميزانية   -2
 فع النفقاتاؼبيزانية عمل تقديري يشمل النفقات واإليرادات واليت ترخص لعملية ربصيل اإليرادات ود    

يبكن إدراج قرارات تعديلية  أين اؼبيزانية األولية تشمل ،ر على األقل وثيقة ميزانيةاعبماعات احمللية ربضف
Modificatife ىاتو اجملموعة من الوثائق تكوف لنا ميزانية اعبماعات احمللية. ،واؼبيزانية اإلضافية أساسية 

 Le budget primitif  الميزانية األولية -
ويتم  واإلرادات للسنة اؼبدنية اؼبقبلةتسمح بتحديد النفقات  إذ ىي اؼبيزانية اليت يتم التصويت عليها أوال    

مارس بالنسبة إىل  31مارس من السنة اؼبوالية بالنسبة إىل عمليات التصفية ودفع النفقات و 15تنفيذىا إىل غاية 
قانوف  172 -166اؼبادة ، من قانوف البلدية 187عمليات تصفية اؼبداخيل وربصيلها ودفع النفقات )اؼبادة 

أكتوبر من السنة اؼبالية  31طرؼ اجمللس الشعيب البلدي قبل فيتم من ، أما التصويت على ىاتو اؼبيزانية، الوالية(
 من قانوف الوالية(. 165اؼبادة ، من قانوف البلدية 181اليت تسبق سنة تنفيذىا )اؼبادة 

يب البلدي اعداد مشروع يتوىل األمُت العاـ للبلدية ربت سلطة رئيس اجمللس الشع، بالنسبة ؼبيزانية البلدية    
من قانوف  180ـ رئيس اجمللس الشعيب البلدي مشروع اؼبيزانية أماـ اجمللس للمصادقة عليو )اؼبادة ويقد اؼبيزانية
يبكن للمجلس الشعيب البلدي إجراء ربويبلت من باب ، يصوت على اإلعتمادات بابا بابا ومادة مادة البلدية(

إجراء ربويبلت من مادة إىل  البلديويبكن لرئيس اجمللس الشعيب ، إىل باب داخل نفس القسم عن طريق مداولة
عتمادات اؼبقيدة بتخصيص خاص و ال يبكن القياـ بأي ربويل لئلغَت أن، داخل نفس الباب دبوجب قرار مادة

 *من قانوف البلدية(. 182)اؼبادة 
ي يصوت الشعيب الوالئي الذعداد مشروع ميزانية الوالية وعرضو على اجمللس يتوىل الوايل إ بالنسبة للوالية    

ك توزيع النفقات واإليرادات يف شكل ويشمل كذل، التوازف وجوبا بابا باباعلى مشروع ميزانية الوالية ب ويصادؽ
 .(من قانوف الوالية161 -160اؼبواد فصوؿ وفصوؿ فرعية ومواد )

لحقة فتتعلق دبحاسبة منفصلة أما اؼبيزانية اؼب، اؼبيزانية األولية ىي الوحيدة اليت يبكن تشكيلها خارج اؼبيزانية الرئيسية
 2بالنسبة للمرافق اليت ليس ؽبا شخصية معنوية.

 

                                                           
، اؼببلمح السياسية للميزانية، ىي اختبار لكل ىاتو النقاط"  1  .G. Jéze. Op. Cit, P 34"على العمـو
 Le Compte de gestionوحساب التسيَت  Le compte administratifمن بُت وثائق اؼبيزانية اغبساب اإلداري *

*En France, l’année du renouvellement du conseil, le délai et repoussé au 15 avril (car les élections ont 
généralement lieu au mois de mars ; lorsqu’ elles ont lieu après, et, Par exemple, en juin comme en 1995 
pour les municipales, la date butoire redevient le 31 Mars). 
2 M.Bouvier. Op.Cit, P 187-188. 
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 * Le budget supplémentaireالميزانية اإلضافية
واليت دبوجبها تعدؿ من خبلؿ إجراء  تتم يف إطار القرارات التعديلية، ليست إجبارية ىي بعكس اؼبيزانية األولية    

نتائج تنفيذ ، لبعض اػبيارات اؼبقررة يف اؼبيزانية األولية بالنسبة للسنة اؼبالية السابقة Rectificationsالتصويب 
إذا   وليةن طرؼ اؼبيزانية األىاتو النتائج يبكن اعتمادىا م ،ويت عليها يف اؼبيزانية اإلضافيةاؼبيزانية السابقة يتم التص

ف اغبساب اإلداري قد اعتمد قبل التصويت وإذا كا Ordonnateurمر كاف حساب التسيَت قد أحيل إىل اآل
 على اؼبيزانية األولوية.

 Les décisions modificatives     القرارات التعديلية
ن وم، تدخل طوؿ مدة سرياف اؼبيزانيةتصويب ومراجعة التقديرات دائما فبكنة عن طريق ىاتو القرارات واليت ت     

ويف حالة ما إذا مت  قات إجباريةإذا مل تكن متوازنة أو إذا مل تنص على نفذلك أنو ال يبكن اؼبصادقة على اؼبيزانية 
إذا مل تضبط وفق و ، لتمر دبداولة ثابتة يوما من استبلمها 15حظاتو خبلؿ التصويت فإف الوايل يرجعها مرفقة دببل

 يقـو اجمللس الشعيب وعندما ال، من قانوف البلدية( 183)اؼبادة  الشروط اؼبطلوبة يقـو الوايل بضبطها تلقائيا
،  زمة عندما يًتتب على تنفيذ ميزانية البلدية عجز فإنو يتم ازباذىا من طرؼ الوايلاالجراءات االالبلدي بازباذ 

كما أنو يقـو باستدعاء اجمللس يف دورة غَت عادية للمصادقة على اؼبيزانية عند وقوع خلل يف أعضائو )اؼبادة 
 من قانوف البلدية(. 185-186

 من قانوف الوالية( 160اؼبادة من طرؼ الوزير اؼبكلف بالداخلية )أما بالنسبة ؼبيزانية الوالية فيتم اؼبوافقة عليها     
داخلية اؿ األمر إىل الوزير اؼبكلف بالإذا مل يتم التوصل إىل حل ؿبلي وب ميزانية الواليةف هافيما يتعلق بضبطأما 

 اإلجراء يتخذ يف حالة ما إذا ترتب على تنفيذ ميزانية الوالية عجز.ونفس ، الزباذ التدابَت اؼببلئمة
 La présentation budgétaireتقديم الميزانية  -3
 La comptabilité publique locale المحاسبة العمومية المحلية -

ؼبؤسسات اػباصة احاسبة دبتعتمد يف األصل ـبطط ؿباسيب شبيو  اسبة العمومية للجماعات احملليةجذور احمل     
 ارب بُت احملاسبة العامة واػباصةىذا التق، 1957مث أعيد تنظيمو سنة ، 1947والذي مت تطويره بداية من سنة 

ووقف يف ، تضمن القواعد العامة للمحاسبة العمومية والذي 1962ديسمرب  29يدىا دبوجب مرسـو مت تأك
ربدث عن  *G.Montagnierاألستاذ ، حملاسبة اػباصةمسألة اعتماد ىاتو احملاسبة على األسس اؼبعتمدة يف ا

تجميع الل على مقل ؿباسبة تعفعلى األ  توحيد احملاسبة العامة واػباصةإذا مل يؤدي إىل «: ىذا اؼبنظور الوحدوي
 1954سنة  ىذا التقارب ظهرت مبلؿبو»  ارية يف ؿبسابة اقتصادية وطنيةللحسابات العمومية والتج اؼبباشر

                                                           
 من قانوف الوالية. 164من قانوف البلدية واؼبادة  177 اؼبادة أنظر *

* « D’aboutir, sinon à l’unification des comptabilités publique et privée du moins à une comptabilité se 
prétant à l’agrégation directe des comptes publics et commerciaux dans la comptabilité économique 
nationale ». Voir : G.Montagnier, principe de comptabilité publique, Dalloz. 1975. 
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مت اعتمادىا بداية من  بالنسبة للمحافظات، ساكن 10.000بالنسبة للبلديات ذات الكثافة السكانية يف حدود 
عندما دعى إىل مواءمة شاملة ذبعل احملاسبة العمومية  J.Magnetتبناه األستاذ وىو نفس الرأي  1961سنة 

احملاسبة اػباصة تعرؼ نتائج ىاتو ، العمليات اؼباليةيف مراقبة تنظيم « اسبة اػباصةتتطابق ومفاىيم احمل
 .* » العمليات

  ربوؿ إىل قلق على مستوى الدولة دبا وبتم البحث عن وسيلة لئلدماج احملاسبتُت معاىذا النوع من التسيَت    
قانوف  شبيهة دبحاسبة الشركات وبعد ذلك قاـ الربؼباف بالتصويت على جعل من ؿباسبة البلدية 1994إصبلح ف

 أما 1، 2003فيفري  9وبالنسبة للمحافظات مت إقرارىا دبوجب قانوف ، 1994جواف  22يف  ؿباسبة البلدية
يتعلق  1990غشت  15اؼبؤرخ يف  21-90تم إقراره دبوجب القانوف فقانوف احملاسبة العمومية يف اعبزائر 

على اؼبيزانيات والعمليات اؼبالية اػباصة بالدولة ...تطبق يف مادتو األوىل نطاؽ تطبيقو " باحملاسبة العمومية حدد
 مية ذات الطابع اإلداري..." يستشفوؾبلس احملاسبة واؼبيزانيات اؼبلحقة واعبماعات اإلقليمية واؼبؤسسات العمو 

 : مبادئ ربكم احملاسبة العمومية من ىذا القانوف ثبلث
 Le principe de prudenceمبدأ اغبذر  -
 Le principe d’indépendance des exercicesالتنفيذ مبدأ استقبللية  -
 Le principe de non-affectation des recettes auxات إىل نفقات دراـ ربويل اإليمبدأ عد -

dépenses 2 
  Forme et contenu du budget شكل ومحتوى الميزانية -

كل قسم يتكوف من ،  بالتسيَت وقسم خاص بالتجهيز واإلستثمار قسم خاص، اؼبيزانية تستوعب قسمُت    
 نفقات وايرادات تصنف يف فصوؿ ومواد.

 -1: فيما ىبص اإليرادات مت التطرؽ إليها بالتفصيل يف اؼبباحث السابقة أما خبصوص النفقات مبيز بُت مايلي    
 ذلك أجور العماؿ ومستخدمي البلدية ننفقات قسم التسيَت والتجهيز واإلستثمار وم نفقات البلدية وتشمل

نفقات صيانة طرؽ ، نفقات صيانة األمبلؾ اؼبنقولة والعقارية، نتخابيةات واألعباء اؼبرتبطة باؼبهاـ اإلالتعويض
أنظر على عادة هتيئة اؼبنشآت البلدية.... )نفقات إ، تسديد رأظباؿ القروض نفقات التجهيز العمومي، البلدية

 من قانوف البلدية(. 198-195اػبصوص اؼبواد 

                                                           
* « Vérifier la régularité des opérations financiéres, la comptabilité privée à connaitre le résultat de ces 
opérations ». 
- Voir : J.Magnet, Elément de comptabilité publique, 5 éd, LGDJ, 2001. 
1 M. Bouvier. Op.Cit, P 188. 
 

.60، ص1999مؤسسة الوراؽ، عماف،  احملاسبة اغبكومية واؼبيزانية العامة للدولة، اغبسيٍت قاسم إبراىيم، د.  2 
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 ىذا القسم من اؼبيزانية ، نامجنفقات الوالية ربدد حبسب الطبيعة أو اؼبصلحة أو الربنامج أو العملية خارج الرب  -2
 1يتم ضبطو وربديده دبوجب تشريعات خاصة.

 L’équilibre budgétaireتوازن الميزانية -
ينبغي أف يكوف حقيقي دبا ال  دبعٌت ،تصويت عليها بالتوازفيتم ال ميزانية اعبماعات احمللية عكس ميزانية الدولة    

ىاتو القاعدة تطبق على وثائق اؼبيزانية سواءا  ، هبعل قسم اإليرادات يزيد على قسم النفقات دبا هبعلها أقل منو
 كانت أولوية أو إضافية أو ملحقة أو قرارات تعديلية.

دبا يتطلب تغطية  واليت هبب ضماهنا دبوارد هنائية ستثمارنفقات اإل رى تسديد الديوف يتم من رأظباؿمن ناحية أخ
 بطريقة إلزامية لعدد من النفقات.

 L’exécution du Budgetتنفيذ الميزانية -4
 لو عبلقة باػبيارات اؼبتخذة يف ؾباؿ النفقات واإليرادات. تنفيذ اؼبيزانية 

 La période d’exécutionمدة التنفيذ 
ة السنشهرا وظباىا ب 12والذي حدد مدة  1960ترجع أصولو إىل القانوف الفرنسي لسنة  اؼبيزانيةتوقيت     

يت ال يزيد عدد اعبماعات ال ماد ىذا اؼببدأ بالنسبة ؼبيزانيةمت اعت 1997وبداية من سنة ، L’anné civileاؼبدنية 
 لية اعبزائري.وىي نفس اؼبدة اليت اعتمدىا قانوف اعبماعات احمل نسمة 3500سكاهنا 

 La séparation des odonnateurs et desالفصل بين األمرين والمحاسبين : الفرع الثاني
comptables 

حباجة إىل الفكرة  ية بغية ربقيق التوازف والفعاليةالصياغة اؼبالية كمفهـو أساسي يف إطار الفلسفة اإلدارية واؼبال     
ذلك أف تنفيذ العمليات ، بأعباء تنفيذية ـبتلفة اؼبراحل اؼبالية بُت األعوافقسيم اؼبهاـ أو اؼبفهـو والذي مفاده ت

اؼبالية للتنظيمات العمومية تفرض التعاوف بُت نظامُت من األعواف ـبتلفُت ومنفصلُت تشمل األمرين بالصرؼ 
 .21-90من القانوف  14ىذا اؼببدأ مت النص عليو يف اؼبادة ، 2واحملاسبُت

ىي فكرة قديبة من نسيج أفكار الفيلسوؼ مونتسكيو يف ؾباؿ ، بدوف شك اسبة العموميةمبدأ الفصل يف احمل
يف احملاسبة ، « Le pouvoire limite le pouvoire »نظرية الدولة بعبارتو الشهَتة "السلطة توقف السلطة" 

 3وذبنب الغش.، هاـتوزيع اؼب، تسهيل الرقابة، العمومية ىذا اؼببدأ ىي تطبيق خاص من خبلؿ وحدة الصندوؽ
 

                                                           
حدد إجراءات الدفع باإلعتماد من نفقات الدولة واعبماعات احمللية واؼبؤسسات العمومية ذات  1992يناير  9اؼبؤرخ يف  19-92أنظر، اؼبرسـو  1

فيفري  6 اؼبؤرخ يف 46-93اؼبتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اليت يلتـز هبا، اؼبرسـو  1992نوفمرب  19اؼبؤرخ يف  414-92الطابع اإلداري، اؼبرسـو 
 ربديد آجاؿ دفع النفقات وربصيل األوامر بااليرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبوؿ القيم اؼبنعدمة. 1993

.        75، ص 1984مطبعة اؼبدين القاىرة،  احملاسبة اغبكومية، اػبويل غبد اغبي،د.  2 
3 Ali Bissaad, comptabilité publique (Budgets, Agents et comptes), 1ère édition, alger, Février 2001. 
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 La division des tachesتوزيع المهام -0
 La gestion desوتسيَت اؼبالية  La gestion du budgetنظاـ احملاسبة العمومية يفرؽ بُت تسيَت اؼبيزانية     

fonds ،عتمادات من صبلحيات األمرين بالصرؼ تسمى سلطة اؼبيزانية تسيَت اإلAutorité budgétaire 
 .Autorité trésorerieباؼبقابل تسيَت ىاتو اؼببالغ اؼبعتمدة من صبلحيات احملاسب تسمى سلطة اػبزينة 

 L’unité de caisseوحدة الصندوق -2
-21من القانوف  34قا للمادة طب، ربت رقابة وزارة اؼبالية واؿ العمومية توضع يف صندوؽ موحدصبيع األم    
وىي مراقبة دورية على تنفيذ  مدين من أجل القياـ هباتو اؼبهاـبتعيُت ؿباسبُت معت تقـو الوزارة اؼبكلفةو  90

 العليات اؼبالية العمومية.
 La lutte contre les fraudesمحاربة الغش -3

ىذا الفصل هبعل ، أف يقـو نفس العوف باألمر بالنفقة ودفعها أو ربديد اإليرادات وربصيلهايبنع على اإلطبلؽ     
دبا هبعلو يبثل مبدأ ضباية قبل أف يكوف مبدأ  اؼبالية احمللية ويقف يف وجو اإلختبلس صعب التحايل علىمن ال

 .1تسيَتي
 اآلمريين بالصرف -4

ال يبكنهما بأي حاؿ ذباوز النفقات ، الوايليشمل اآلمَتيُت رئيس البلدية و ، يةبالنسبة للجماعات احملل    
بالنسبة ، واألمر بتحصيل اغبقوؽ والديوف  Liquideويقوماف بعملية التصفية  واإليرادات احملددة يف اؼبيزانية

واحملاسب ويضعها ربت  Receveur لئلجراءات اؼبصوت عليها يتم إدراجها يف اػبزينة من طرؼ القابض
ىذا  ،أمر واضح من قبل اآلمريُت بالصرؼولكن البد إلزاما أف يسبق ىاتو العملية صدور ، تصرؼ اعبماعات

 2Titre de recette"وسند اإليرادات Titre de perception التحصيل ألمر يصدر من خبلؿ "سندا
 لمبلغ اؼبستحقل ُتنيضافة إىل تعيُت اعبماعات تعيُت أظباء ومقر اؼبدتشَت إ، Les titresىاتو السندات     

يرادات سندات خاصة جبميع اإلكما يقـو اآلمريُت بإعداد  ،ات متعددة حوؿ اؼبطالبة بالديوفإضافة إىل معلوم
وعلى ذلك فاآلمرين بالصرؼ ، استبلـ القروض...، العائدات اؼباليةو  واػبدمات اؼبقدمة اؼبتعلقة بعائدات الدومُت

صبلحيات اؼبديرية ن بل م ،لتايل ال يصدروف سندات خاصة بذلكال يتدخلوف يف عملية جباية الضرائب وبا
لنفقات اأما ، للقابض Ordre de recouvrerصيل أمر يسمى بأمر التحالعامة للضرائب إذ تقـو بإصدار 

 تحقق منهااليتم قبوؽبا بعد إذ  مة اؼبرصودة ؽبازبضع لعملية التصفية مىت قدمت اػبد اؼبعتمدة من طرؼ اآلمريُت
فاية األمر مدى كوذلك برصد ، عملية اؼبراجعة تتعلق بدور اإلدارة احمللية يف ؾباؿ ضماف جودة عالية للخدماتف

بتوقيع ما يسمى باألمر  م قبوؿ الفاتورة من طرؼ اآلمريُتبعد ذلك يت الذي يتم إصداره ومصداقية اؼببالغ اؼبعتمدة

                                                           
1 Ali Bissaad, Op.Cit, P 9-11. 
2 L.Saidj, Le budget et le comptes de la commune. Dalloz, 2002,P 270. 
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واليت يتم ربويلها إىل احملاسب  Mondatف يسمى باغبوالة أو اإلذ، Ordre de payerبالدفع 
 يقوموف هبا. األمرين بالصرؼ ملزمُت بتسجيل صبيع العمليات اليتف*العمومي

 Le comptable public1المحاسب العمومي  -5
وأمُت  Receveure- Percepteurقابض اعبباية ، Percepteureاعبباة  يشمل احملاسب العمومي     

يستقبلوف األوامر ، يشكلوف يف ؾبملهم أعواف مديرية احملاسبة العمومية، Trésorier principalاػبزينة الرئيسي 
عمليات ألمر يتطلب ؿباسبة كاملة جبميع وىذا ا جل دفع النفقات وربصيل اإليراداتبالصرؼ من أمن اآلمرين 

 اعبماعات احمللية طواؿ السنة اؼبالية اؼبعتمدة.
 *Compte administratifالحساب اإلداري  -6

ت ىاتو أعط 175 قانوف الوالية يف اؼبادة، يتم اعتماده من طرؼ اعبهات اآلمرة بالصرؼ ىذا اغبساب     
ستثمار والتجهيز وكل د قسم خاص بالتسيَت وقسم خاص باإلفنج، ويأخذ نفس شكل اؼبيزانية الصبلحية للوايل

اغبساب اإلداري يبكنو تبياف حدوث فائض أو عجز يف التسيَت يسجل يف ، قسم وبتوي على نفقات وإيرادات
يرادات التسيَت من إ% 5اف الفائض يساوي أو يعادؿ يف النظاـ الفرنسي إذا ك، اؼبيزانية اإلضافية للجماعات

احملاسبة  العجز يف اغبساب اإلداري ىبضع لرقابة غرفة، نسمة 20.000توزع على البلديات األقل من  10%
يضمن احملافظ يف فرنسا مصداقية تسجيل اإليرادات والنفقات يف ىذا اغبساب )اؼبادة  من ناحية أخرى، اعبهوية

ىبضع ىذا اغبساب دبوجب القانوف اؼبذكور لعملية التصويت من طرؼ ، (1944جواف  22من قانوف  07
 جواف من السنة اليت تلحق تنفيذ اؼبيزانية. 30اجملالس قبل 

 *Compte de getionحساب التسيير  -7
أما يف النظاـ الفرنسي ىذا ، حساب التسيَت يف التشريع احمللي اعبزائري من صبلحيات احملاسب العمومي    

يتضمن ، لس احمللية البلدية واحملافظات أو النواحي قبل التصويت على اغبساب اإلداريااغبساب يقدـ إىل اجمل
 Entrées et sorties deاألمواؿ  حساب التسيَت اؼبدخوالت واؼبخرجات أو اإليرادات واؼبدفوعات من

Fonds  ، دات ار احملدد إلج 1993سبتمرب  7اؼبؤرخ يف  313-91كما ىو ؿبدد يف اؼبرسـو التنفيذي رقم
 .2ومباذج وؿبتوى احملاسبة واآلمريُت واحملاسبُت العموميُت

 
 

                                                           
 من قانوف البلدية. 208-207-204من قانوف الوالية واؼبادة  173أنظر اؼبواد  *

1 Voir : M.Magnet, les comptables publics, LGDJ, coll. Systéme, 2ème éd. 2001. 
 من قانوف الوالية. 173من قانوف البلدية، اؼبادة  206-205أنظر اؼبواد  *
 Comptesيف فرنسا بدور نقاش ىاـ حوؿ امكانية ادماج اغبسابُت معا )اإلداري، التسيَت( يف حساب واحد مؤىل يسمى باغبساب اؼبايل اؼبوحد  *

financier unique.يضمن ضبط ؿبكم يف التسيَت وتقدًن اؼبعلومة يتطابق مع منطق تسيَت الشركات ، 
2 Ali Bissaad. Op.Cit, P 11. 
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 La question du contrôle de gestionمسألة رقابة التسيير : الفرع الثالث
واإللتزامات القانونية اؼبلقاة على  رقابة تسيَت اعبماعات احمللية تثَت قلق كبَت يواجو موضوع إنباؿ الواجبات     

قد أف القانوف قد عفا عليو طواؿ مدة من الوقت كنا نعت  M.Long  « يف ىذا السياؽ يقوؿ األستاذ ،عاتقها
حباجة إىل ، التحكم يف التسيَت احمللي، * » التسيَتوأف صبيع اؼبشاكل يبكن معاعبتها من خبلؿ العلم وفن  الزمن

 1تقنيات متطورة وسرعة يف العمل دبا ال هبعل القانوف عائق وعقبة يف وجو العمل اإلداري.
وف اإلداري ىاتو القيود قبدىا زبضع بشدة ألحكاـ القانوف العاـ والقان، خاصة بالنسبة للمشاريع اجملسدة ميدانيا

نوع قواعد القانوف اػباص واليت قبدىا تتدخل تدرهبيا يف اغبياة احمللية ك، فبا يزيد األمر صعوبة اؼبايلوكذلك القانوف 
 .من الشراكة ىي يف صدد التطور

حًتافية يف التسيَت تواجهها مسألة اغبقيقة القانونية وكيفية إدماجها إهبابيا مع تعقيدات اغبياة السياسية اإل
 لتجنب نزاعات تكوف دائما مكلفة.لمجتمع وعبلقتها بالتسيَت العاـ ل

 La planification stratégique2ستراتيجي التخطيط اإل   -0
ضل التسيَت واإلقباز يف أحسن الظروؼ وبأف، أو غَت ذلكأىداؼ اعبماعات احمللية متعددة  سواءا كانت     

وذلك باعتماد خطة  يهدؼ إىل تطوير اؼبالية احمللية ـبطط تنمويو  ستثمارالشروط يتطلب ـبطط اسًتاتيجي لئل
ستثمارات بطريقة دقيقة تربمج فيها اإل، ة وقصَتة اؼبدىمن خبلؽبا يتم تسجيل خطط فرعية متوسط، طويلة اؼبدى

رية باعتماد برامج تعطي اإلمكانية احمللية من خبلؿ مداوالهتا الدو  وىنا يربز دور اجملالس، على مدى عدة سنوات
وإمبا على دفعات بغية ضماف سبويل سنوي للتجهيزات ، بعدـ التصويت على اعتمادات مالية دفعة واحدة ؽبا

 3احمللية.
 La maitrise de la trésorerie et deالتحكم في الخزينة والديون  -2

l’endettement 
نفقات واإليرادات عمليات ال، ميزت بُت نوعُت من العمليات اؼبالية 91-21من القانوف  09اؼبادة     

جويلية  7اؼبؤرخ يف  17-84من القانوف  62/2ىاتو التفرقة مت اعتمادىا أصبل يف اؼبادة ، وعمليات اػبزينة
نة  يتشمل عمليات اػبز إذ ، 91-21ن قانوف م 10دبوجب اؼبادة دبوجب اؼبادة و  اؼبتعلق بقانوف اؼبالية 1984

لهاتو ف اغبسابات اعبارية وحسابات الديوفوحسابات اإليداع و قدا والقيم اؼبعبأة كافة اغبركات واألمواؿ ن
، ستقبللية احملليةقوة اإل ت عرب عدة سنوات ومن ذلكالعمليات عبلقة مباشرة باؼبالية احمللية لعدة اعتبارات تطور 

                                                           
* « Pendant longtemps on a cru que le droit était dépassé et que tout les problèmes pouvaient étre résolus 
par la science et l’art de la gestion ». 
1 M. Bouvier. Op.Cit, P 195. 
2 Voir : B. Boyer, la stratégie financière des collectivités locales. 2éme éd, LGDJ. 1997. 
3 M.Bouvier. Op. Cit, P 195. 
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لت إىل ضب، ىذا التحوؿ الطبيعي وربت تأثَت اؼبصلحة العامة، صقل أساليب التسيَت...، تطور اؼبيزانية احمللية
 ؼببدأ البلمركزية والتسيَت احمللي. فائدة اعبماعات احمللية وتدعيمااعتماد ما يسمى تسيَت اػبزينة وفق قواعد ملزمة ل

 L’obligation du dépôt des fonds auمبدأ إلزامية ايداع األموال في الخزينة -3
trésor 

 ها أمواؽبا الصافيةختيار اؼبؤسسات اؼبالية حىت تودع لديحرة يف ا ىذا اؼببدأ مفادة أف اعبماعات احمللية ليست     
 Contestationؽبذا اؼببدأ عدة اعًتاضات  ؤسسة اػبزينة العموميةدبوإمبا ىي ملزمة بإبداعها لدى الدولة فبثلة 

 :تشمل مايلي
 الحساب المالي للدولة والجماعات المحلية ومقابل الودائع-

 ذلك أنو من الطبيعي أي إيداع تقابلو فائدة، مواؿ اؼبودعةبعدـ تقدًن مقابل األعلى اػبصوص تقاد تعلق اإلن    
عدة دراسات مت ، بُت الدولة واعبماعات احمللية لنموذج األفضل للحساب اؼبايلفي إطار النقاش اؼبتعلق باف

سابات العشوائية ينبغي ولتفادي اغب، بغية ربديد التوازف يف رصيد األعباء واؼبكاسب اػباصة بكل طرؼ *إجراؤىا
وذلك أنو يف عدة ؾباالت من غَت اؼبمكن تلبية ، عتماد شبكة خاصة بالوظائف اغبصرية لكل طرؼالتأسيس إل

 Méférentsىاتو الشروط بسبب نقص أجهزة التحليل دبا يتطلب معو إعادة تعريف مبدأ التسيَت اؼبرجعي 
 1.والذي مل يتم التوصل إليو بعد

 إيداع األموالبإلغاء اإللتزام -
نونية قبد فرضيتاف أوؽبما يف فيما يتعلق دبشكل الزامية إيداع أمواؿ اعبماعات احمللية يف اػبزينة من الزاوية القا    
ىذا اغبدث  يقابل مدى ذباوب القانوف مع، يها إلغاء ىذا االلتزاـ دوف التقيد بووثان، عدـ التقيد هبذا اإللتزاـ حالة
ية ال زبضع ؼبقياس التطبيق دبا هبعل من اؼبمكن إصدار قرارات فرد خارج ؾباؿ التساؤالت اؼبتعلقة باغبدود اؼبهم
فأنصار اإللغاء خبلؿ عدة سنوات  ىذا النقاش أثَت بشدة يف فرنسا، لتزاـإىل إلغاء ىذا اإلؼبدى ايصل هبا  العاـ

دبوجبو الدولة تقـو بإلغاء  1988جواف  24يف  ًتؾور ما يسمى بالتوجيو اؼبشربمسوا ؽبذا الطرح خاصة بعد صد
يشمل األشخاص الطبيعية واؼبعنوية كما ورد يف ملحقو الثاين ما  1990بدءا من سنة ، ى حركة األمواؿالقيود عل

ق ىذا التوجيو خلق نوع من يتطب، مفاده ربرير عمليات اغبسابات اعبارية واإليداعات لدى اؼبؤسسات اؼبالية
 انونية.اؼبشاكل الق

دبا فتح ، 1989أكتوبر  20بداية ىذا التوجو مت تأييده من طرؼ ؾبلس الدولة الفرنسي بقرار صدر بتاريخ     
سبنع  يةولكن ىذا التوجو إصطدـ بعده قوانُت تأسيس، جاح بو كسند قوي يف مواجهة السلطات اؼبركزيةاجملاؿ لئلحت

 باعتباره قانوف عضوي 1959جانفي  2من األمر اؼبؤرخ يف  15ىذا النوع من التصرفات ومن ذلك اؼبادة 

                                                           
* Voir : le rapport loridant, Doc, sénat N° 447, session 1989-1990 et la revue française de finances 
publiques, N°30, 1990. 
1 M.Bouvier, Op. Cit, P 198. 



 الميزانية المالية ورقابة التسيير  الفصل الثاني

145 
 

خاصة اؼبعايَت الدستورية ومعايَت العضوية يف  ؾ يف أدىن سلم اؼبعايَت اؼبعتمدةي مشروع التوجو اؼبشر ولذلك بق
 .1ائيا عن ىذا الطرحمت التخلي هن 1988جواف  24وبتاريخ ، السلم اإلداري للدولة

 لجماعات احملليةوظبح ل 2004لسنة ولكن ربت تأثَت الضغط استجاب اؼبشرع الفرنسي يف قانوف اؼبالية 
قتصادية والصناعية بإبداع أمواؽبا بعد أخذ إذف من الوزارة واػبزينة العامة يف مكاتب الربيد واؼبؤسسات العمومية اإل

La poste .2أو يف مؤسسات القرض العاـ اؼبعتمدة 
 La maitrise de la gestion de la trésorerieالتحكم في تسيير الخزينة والديون  -4

et de la dette 
يبثل أحد اعبوانب األكثر أنبية يف ؾباؿ التسيَت ، التحكم يف أمواؽبا اؼبودعة يف اػبزينة إرادة اعبماعات احمللية     

، در اإلمكاف للتجهيزات والقروضوىذا يدعم الفكرة واليت ؿبتواىا التمويل الذايت بق، للمالية احملليةالعقبلين 
ألنو يف حالة التحكم اعبيد يف اػبزينة تقل فرضية اللجوء إىل  وضوع الديوفتسيَت اػبزينة لو عبلقة واسعة دبف

تم التحكم يف التدفق باؼبالية احمللية كضرورة ربػباصة ستخداـ األفضل للموجودات ااض دبا يسمح لزيادة اإلاإلقًت 
 اؼبايل.

 تصفية أموال الخزينة  -5
عتبار تماـ هباتو األمواؿ أخذا بعُت اإلىفينبغي اإل، يرتب أي فائدة مالية إذا كاف إيداع األمواؿ يف اػبزينة ال     

اؿ اؼبذلك أف معامل رأس  كارثية يبكن أف تؤدي إىل نتائج  واليت، Erosion monétaireمسألة تآكل النقد 
رعة حىت ال يبقى ذو أنبية جد بالغة دبعٌت ينبغي ربريك اؼباؿ اؼبودع بس، Le fonds de roulement العامل 

ضئيلة فقد تصل النبية األلبلديات ذات اأما  ،أياـ 4يوما وقد زبفض إىل  30يف خبلؿ مدة  راكدا يف اغبساب
 .*أشهر 4ىاتو اؼبدة إىل 

تكوف  إصبايل الودائع يبنغي أف ، دؼ الرئيسي ىو ترؾ اغبد األدىن من السيولة اؼبودعة ويف أقل وقت فبكناؽب    
لذلك ، أو سبتنع عن ذلك ية ال وبق ؽبا أف تتوقف عن الدفعذلك أف اعبماعات احملل كافية لضماف الدفع واإلنفاؽ

 السيولة من خبلؿ التنبؤ دبسألة التدفقات اؼبالية.يتوجب عليها أف تتابع وبانشعاؿ متواصل ألفضل السبل لزيادة 
ترصد من خبلؽبا تقديرات ، ينةؼبدة زمنية مع ماعات احمللية خطة خاصة باػبزينةيف ىذا اػبصوص تعتمد اعب    

حىت ال تلجأ ، Mondat des emprunts3ىاتو اؼبتابعة تسمح ؽبا دبراقبة حوالة القروض ، ات والنفقاتاإليراد

                                                           
أشار إىل القيمة الدستورية، لؤلمر الصادر  ،(Rep. Minist du 10 Juille 1989)وزير االقتصاد الفرنسي، يف إطار رده على أسئلة الربؼباف  1

 للتطبيق والعمل دببدأ إلزامية اإليداع. 1988جواف  24وبالنتيجة عدـ قابلية التوجيو الصادر بتاريخ  1959جانفي  2بتاريخ 
. 180، ص2000 الوجيز يف اؼبالية العامة، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، سوزى عديل ناشد، د.  2 

، مل يتعرض إىل مسألة مدة بقاء األمواؿ اؼبودعة يف اػبزينة بالنسبة للجماعات احمللية يف حُت أف اؼبشرع الفرنسي قد 21-90بة العمومية قانوف احملاس *
 ضبط ىاتو اؼبسألة كما بينا أعبلف وجعلها زبتلف من بلدية إىل أخرى.

3 M.Bouvier. Op.Cit, P 203. 
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 كلما مت التأخر يف عملية التصفيةواليت تزيد   الودائع يقلل من اؼبخاطر اؼباليةإحصاء ف لية إال عند الضرورةؽباتو العم
 بًتؾ مبالغ كبَتة يف اػبزينة.

والذي ينبغي أف يكوف حدث مستمر كونو وبقق ، « Trésorerie zéro »إنطبلقا من مبدأ خزينة فارغة ف    
فالفكرة ىنا تتعلق برقابة ىذا لذا  ،احملاسبة العامةتواصل فبتاز للوصوؿ إىل اؼبعلومة فيما يتعلق باغبصة اؼبتبقية يف 

 *ًتاض يف صبيع األوقات ؼبواجهة الطلبات اؼبالية اؼبتزايدة.اؽبدؼ يفتح اجملاؿ إلمكانية اإلق ىذا، اغبساب يوميا
 Le rééquilibrage par l’état: les avancesالتوازن المالي من خالل سلفة الخزينة -6

de trésorerie 
 موقع عدـ القدرة عن الدفع أو فعندما قبد اعبماعات احمللية يف، ىذا اإلجراء معتمد بقوة يف التشريع الفرنسي     

فها دببلغ الضرائب ىاتو اؼببالغ اؼبمنوحة يتم تسقي، من الدولة Avanceبإمكاهنا طلب سلفة ، قطاع يف السيولةإن
عد أخذ رأي اػبزينة العامة عن طريق قرار صادر من وزير اؼبالية وباقًتاح من احملافظ ب للسنة اعبارية بدوف فوائد

 *.ودبوجب قرار من احملافظ واقًتاح اػبزينة العامة للدفع بالنسبة للبلديات، لصاحل احملافظات والنواحي للدفع
 L’évaluation de la gestion financièreتقييم الرقابة المالية : الفرع الرابع

ذبسيد التحليل اؼبايل والذي يتم مراجعتو على ، تقييم التسيَت اؼبايل للجماعات احمللية تتضمن قبل كل شيء    
يف اؼبقابل قبد تطبيقات مستخدمة منذ مدة طويلة من طرؼ اؼبؤسسات اػباصة من خبلؿ تصدير ، أوسع نطاؽ

 Rating.1والتصنيف   La notationالًتقيم.  ذلك القطاع احمللي مشل يف سانبت يف تنمية، وراؽ اؼباليةألا
 L’analyse financièreالتحليل المالي  -0

تشمل ، التدابَت اؼبواكبة لتطلعات اإلدارة احمللية يف ؾباؿ النشاط احمللييتطلب التحليل اؼبايل ؾبموعة من      
ىاتو اؼبعاينة اؼبالية سوؼ ، واألخطاء احملتملة، والقدرة اؼبالية، تنظيم اغبسابات اػبتامية اؼبالية ؼبعرفة نقاط الضعف

 2وبأثر رجعي. تصورات اعبديدة لسياسة التجهيزاتتشكل أساس لل
ات اغبقيقية يف اغبساب اإلداري تشمل ربليل النفقات واإليراد، عطياتض طرح عدد معُت من اؼبىذا التحليل يفًت 

يظهر  Diagnosticفهو تشخيص عاـ  تشمل العملية كذلك حساب التسيَت، ػبمس أو ست سنوات األخَتة
 *نقاط الضعف والقدرة اؼبالية اغبقيقية للجماعات احمللية.

                                                           
، أضفت الشرعية على إجراء اإلقًتاض من اؼبؤسسات البنكية يف إطار سبويل خارج اؼبيزانية 1989ري فيف 22يف فرنسا صدرت تعليمية بتاريخ  *

Crédit hors budget والذي بإمكانو تدعيم مبدأ ،Trésorerie Zéro وىذا من أحد االجراءات اليت تدفع الوقوع يف حالة ،La rupture 
de paiement. 

، من خبلؿ فرض Avances exceptionnelles، أمر سلفة من نوع خاص 1947ماي  16واؼبرسـو  70يف اؼبادة  1932مارس  31قانوف  *
 فوائد مالية على اؼببالغ اؼبمنوحة.

1 M.Bouvier. Op.Cit, P 204-205 
2 Voir : J.B.Mattret, l’analyse financière des communes, 2 ème éd, LGDJ, 2002. Coll. Systèmes, 
A.Guengant. Analyse financière des communes, economica, 1998. 
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 La notation ou ratingالترقيم والتصنيف  -2
ن أي، ىو مبوذج مطبق منذ فًتة طويلة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، الًتقيم والتصنيف يف اعبماعات احمللية     

عملية الًتقيم ف، بدعوة لتحقيق وفورات يف اؼبعرض كإجراء إلزامي يف السوؽ اؼبالية تقـو اعبماعات احمللية تقليديا
دبا يسمح تكوين وجهة نظر حوؿ  الفاعلُت تتدخل يف السوؽ اؼباليةؿ ربركها ؾبالس خاصة مستقلة ومن خبل

 احتمالية سداد الديوف.
مح بدراسة احمليط اإلقتصادي العاـ للجماعات احمللية باإلعتماد على التحليل اؼبايل والبحث ىذا اؼبنهج يس     

 مستوى اؼبنتخب احمللي ومسؤوليتودبا يضمن فعالية اآلداء والقدرة والتكوين على  على مستوى منظومة الديوف
 1ليلية ألسلوب الًتقيم اؼبعتمد.ييم يفسح اجملاؿ لتقدًن قرارات تعهذا التقف

 قانوف بالتوجو إلزاميا إىل السوؽ اؼبايلحمللية واليت يسمح ؽبا الىذا األسلوب ليس جديد بالنسبة للجماعات ا    
وىنا تظهر أنبية ، ستثماريةاؼبفاوضات بغية اغبصوؿ على قروض إ ولكنو يساعد اعبماعات ذات القدرة الضئيلة يف

تأطَت أفضل للتواصل اؼبايل داخل لاحتبللو موقع فبتاز كوسيلة مستخدمة ب، La ratingأسلوب التصنيف 
 اعبماعات احمللية وشراكائها.

 Le contrôle de la الرقابة التنظيمية ورقابة المساواة في الميزانية والحساب : الفرع الخامس
régularité et de la légalité des budgets et des comptes* 

 قد تكوف رقابة سابقة أو، Contrôle de tutelleزبضع لرقابة وصائية )رقابة الوصاية( ، اعبماعات احمللية     
ًتاض اػبارجي واليت ال تتطلب إذف مسبق من إال بالنسبة لبعض اإلستثناءات اؼبتعلقة باإلق، اؿ اؼبايلحقو يف اجملال

ال سبنع من خضوعها ؽبذا النوع من الرقابة اؼبزدوجة واليت قد تصل إىل حد  غبرية اإلدارية للجماعات احملليةفا الدولة
 الغاء بعض األعماؿ اليت باشرهتا اإلدارة احمللية أو تصحيحها دبا يتوافق مع القوانُت والتنظيمات.

كمتطلبات   ستقبللية واغبريةز وضوح منطق البلمركزية دبا ال يشكل عائق وعقبة أماـ مبدأي اإلابة ترب ىاتو الرق    
 جوىرية يف دولة القانوف.

ىاتو الرقابة تتم يف إطار اؼبراجعة والبحث عن اػبلل والذي قد يتعارض ويصطدـ مع ضرورة التسيَت الديناميكي    
 .2ؼبتطلبات اجملتمع الديبقراطيومن ناحية أخرى مراعاة ، واؼبستمر

 
                                                                                                                                                                                     
* Par exemple autofinancement brut/ recettes réelles de fonctionnement ou autofinancement net/ 
dépenses d’équipement. dépenses de fonctionnment/ population, potentiel fiscal/ habitant. produit 
fiscaux/ recettes de fonctionnement. Taxe professionnelle/produits fiscaux, annuité de la dette/recettes de 
fonctionnement. 
1 M. Bouvier. Op.Cit, P 207. 
* Pour une vue d’ensemble des controles financiers, voir : M.Bouvier et alli, Manuel de finances 
publiques, 8éd, LGDJ, 2006. 
2 M.Bouvier. Op.Cit, P 208. 



 الميزانية المالية ورقابة التسيير  الفصل الثاني

148 
 

 شريع الجزائري )مجلس المحاسبة(تفي ال -0
مراقبة وتدقيق اغبسابات اإلدارية ، من قانوف الوالية 175واؼبادة ، من قانوف البلدية 210دبوجب اؼبادة      

بية مت إنشاؤىا دبوجب ىاتو اؽبيئة الرقا، للبلدية وتطهَت حسابات التسيَت اػباصة هبا تتم من طرؼ ؾبلس احملاسبة
غشت  26اؼبؤرخ يف  02-10اؼبعدؿ واؼبتمم باألمر رقم  1995يونيو  17اؼبؤرخ يف  20-95األمر رقم 

ألمواؿ الدولة  *نصت اؼبادة الثانية منو على أف ؾبلس احملاسبة ىو اؼبؤسسة العليا للرقابة البعدية، 2010
 قليمية واؼبرافق العمومية.واعبماعات اإل

رؼ ة اعبماعات احمللية من اختصاص الغرقابة مالي، يتكوف ؾبلس احملاسبة من غرؼ وطنية وأخرى جهوية    
ابة اغبسابات برق صها اإلقليميتكلف ىاتو الغرؼ يف دائرة اختصا، اعبهوية اؼبوزعة على كامل الًتاب الوطٍت

ويبكن أف تكلف ، حملاسبة التابعة ؽباقليمية واؽبيئات واؼبؤسسات اػباضعة لرقابة ؾبلس اوتسيَت اعبماعات اإل
ختصاص أخذ رأي عبنة الربامج والتقارير دبساعدة الغرؼ ذات اإل قرار من رئيس ؾبلس احملاسبة بعد دبوجب

 (.20-95من القانوف رقم  31الوطٍت يف تنفيذ عمليات الرقابة اؼبسجلة يف برنامج نشاطها السنوي )اؼبادة 
واجباهتم دبوجب قانوف يتضمن القانوف األساسي لقضاة و اة ربدد حقوقهم ؾبلس احملاسبة يتكوف من قض    

روريُت لعمل كتابة الضبط واألقساـ التقنية واؼبصاحل اإلدارية )اؼبادة كما يشتمل على مستخدمُت ض،  اسبةؾبلس احمل
 (.20، 95من القانوف رقم  39-40

  :تقسم رقابة ؾبلس احملاسبة يف صدد آدائو ؼبهامو إىل مايلي
 رقابة تقنية على حسابات تسيَت احملاسبُت العموميُت واغبسابات اإلدارية اآلمريُت بالصرؼ. -
 .العمومية رقابة إدارية على نوعية التسيَت من خبلؿ تقييم اؼبشاريع والربامج والسياسات -
تسيَت اؼبيزانية واؼبالية يف اؼبادة رقابة مالية وىي اليت هتمنا وردت يف الفصل الرابع بعنواف رقابة اإلنضباط يف ؾباؿ  -

رقا صروبا لؤلحكاـ التشريعية والتنظيمية األمر حددت اؼبخالفات لقواعد اإلنضباط عندما تشكل خ من ىذا 88
واليت تسري على استعماؿ وتسيَت األمواؿ العمومية أو الوسائل اؼبادية وتلحق ضررا باػبزينة العمومية أو هبيئة 

 : ار ؾبلس احملاسبة يعاقب علىيف ىذا اإلط، عمومية
 رؼ األحكاـ التشريعية أو التنظيمية اؼبتعلقة بتنفيذ اإليرادات والنفقاتص. 
 عتمادات واؼبساعدات اؼبالية يف غَت األىداؼ اليت منحت من أجلهااستعماؿ اإل. 
 القبلية.رقا للقواعد اؼبطبقة يف ؾباؿ الرقابة ات دوف توفر الصفة أو السلطة أو خلتزاـ بالنفقاإل 
 عتمادات أو ذباوز الًتخيصات اػباصة باؼبيزانية.اإللتزاـ بالنفقات دوف توفر اإل 
 وإما تغيَتا للتخصيص األصلي ، عتماداتة بصفة غَت قانونية من أجل إخفاء أو ذباوز اإلخصم نفق

 لئللتزامات أو القروض اؼبصرفية اؼبمنوحة لتحقيق عمليات ؿبددة.
                                                           

)السلطات الوصية، الرقابة القبلية سبق التطرؽ إليها يف اعبزء اؼبتعلق بالقرارات التعديلية وىي تشمل رقابة داخلية )اجملالس اؼبنتخبة( ورقابة خارجية  *
 الوزارة، الوايل(.
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 رجة بشكل واضح عن ىدؼ أو مهمة اؽبيئات العموميةتنفيذ عمليات النفقة اػبا. 
  الرفض غَت اؼبؤسس للتأثَتات أو العراقيل الصروبة من طرؼ ىيئات الرقابة القبلية أو التأثَتات اؼبمنوحة خارج

 الشروط القانونية.
 1فاء مستندات عنولس احملاسبة أو إختقدًن وثائق مزيفة أو خاطئة إىل ؾب. 

اليت يعٌت ىذا اجمللس دبراقبتها ضمانا لتسيَت فعاؿ وناجع باعتبارىا رقابة بعدية تكملة  ىاتو ىي أىم اجملاالت
دبا ال يدع ؾباال للشك يف اىتماـ اؼبشرع اعبزائري بأدؽ تفاصيل تسيَت اؼباؿ العاـ وإف كاف ىذا ال ، للرقابة القبلية

 لرقابة كفيلة بسدىا يف اؼبستقبل.تطورات عملية ا، ينفي وجود عدة ثغرات يف اجملاؿ العملي والتطبيقي
 في التشريع الفرنسي -2
 Le contrôle des chambres régionales* desالجهوية للمحاسبة رقابة الغرف-

comptes (C R C) 
 Cour desوالذي أضاؼ ؿباكم احملاسبة  2001ديسمرب  21ىاتو الرقابة مت تأطَتىا دبوجب قانوف      

comptes  ،د يف التسيَت والرقابة على اؼبالية العمومية واليت تطورت تدرهبيا دبوجب القانوف كمقدمة ؼبنطق جدي
يف الواقع اؼببلمح احمللية مت ربويلها دبا يتواءـ والثقافة اؼبالية  2001أوت  1العضوي اؼبتعلق بقوانُت اؼبالية اؼبؤرخ يف 

 2احملاسبة كضمانة فعلية.ىذا التحوؿ مرىوف دبدى جدية عمل القضاة على مستوى ؿباكم ، العامة
 (Organisation)تنظيم الغرف الجهوية للمحاسبة 

كل ناحية يف فرنسا زبصص ؽبا غرفة ،  باؽ يف تأسيس ىاتو الغرؼ اعبهويةىو الس، 1982مارس  2قانوف     
الغرؼ  كل أعضاء،  يًتأسها مستشار رئيسي أو مستثار مقرر بالنسبة حملاكم احملاسبة واليت تتكوف من مستشاريُت

يقـو الرئيس بتنظيم أعماؿ الغرفة بعد إشعار مفوض اغبكومة ىبتار من بُت اؼبستشاريُت ويضمن ، قضاة معينوف
ويبكن بالنسبة للنواحي ذات األنبية اػباصة ، كل غرفة تتضمن على األقل رئيس ومستشارين،  اإلدارة العامة

 يرأسهم مستشار والذي يوزع اؼبهاـ بُت القضاة. كل قسم دبعدؿ ثبلث مستشاريُت،  اءاعتماد قسمُت من األعض
 (Compétences)إختصاص الغرف الجهوية للمحاسبة 

ومية عتبارات إقليمية وحبسب عدد اؼبؤسسات العمتشمل كل اعبماعات احمللية وفقا إل، (C R C)رقابة     
اؼبختلطة احمللية إضافة إىل قتصادية و الرقابة تشمل أيضا اؼبؤسسات اإلىات، يات(ثانو ، جامعات، )مستشفيات
 شمل الرقابة أيضا غرؼ التجارة والصناعة والغرؼ اؼبهنية.، كما تدعمة من طرؼ اعبماعات احملليةاعبمعيات اؼب

افذة وإذا الحظ احملافظ عدـ حىت تصبح ن، يوما 15ميزانية اعبماعات احمللية هبب ربويلها إىل احملافظ يف خبلؿ 
 بإحظار الغرفة اعبهوية للمحاسبة. ت يقـوماة اؼبيزانية للتنظيمطابق

                                                           
1 Voir : Raynaud. J. les chambres régionales des comptes, PUF, 1984, Que sais- je ? 
* Voir : G. piolé, les chambres régionales des comptes, LGDJ, 2ème éd, 2007, COLL, Politiques locales.  
2 M. Bouvier, OP. Cit, P 208. 
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 *تباشر ىاتو الغرؼ ثبلث أنواع من الرقابة
 رقابة الميزانية

 : ىا من طرؼ فبثل الدولة تشملر اأربعة ؾباالت عندما يتم إخطيف ىذه اغبالة غرفة احملاسبة تتدخل يف            
  انتخاب اؼبيزانية خارج اآلجاؿVote de budget hors delais 
  خطأ يف تسجيل النفقات اإلجباريةDéfaut d’inscription d’une dépense obligatoire 
  توقيف اغبساب أو عجز يف اغبساب اإلداريL’arrété des comptes et le déficit du 

compte administratif 
 غياب التوازف اغبقيقي للميزانية  L’absence d’équilibre réel du budget 
 القضائية الرقابة
خاصة  إختصاص حصري على ؿبكمة اغبسابات ىاتو الرقابة كانت، 1982مارس  2قبل صدور قانوف      

بالنسبة لباقي البلديات فكانت من صبلحيات ، والبلديات ذات األنبية اػباصة واحملافظات بالنسبة للنواحي
 ة حملكمة اغبساب.ة تابعأو عبن Le trésorier- payeur généralاػبزينة العامة للدفع 

بنفس األشكاؿ والسلطات اؼبقررة يف ، أصبح من صبلحيتها مراقبة اعبماعات احمللية الغرؼ اعبهوية احملاسبة    
اؼبؤسسات العمومية أقر رقابة من نوع خاص بالنسبة للبلديات و  2001ديسمرب  21قانوف ، التقليديةالرقابة 

ونفقات التسيَت اػباصة هبا أقل من ، نسمة 3500سكاهنا ال يتجاوز قتصادي عندما يكوف عدد ذات الطابع اإل
 وفق ىاتو الشروط تكوف الرقابة من صبلحيات اػبزينة العامة للدفع.، (euro)أرو  750000

دبا يف ذلك ، ذبدر اؼببلحظة أف الغرفة اعبهوية للمحاسبة تراقب ؾبموع احملاسبُت العموميُت للجماعات احمللية    
ألمواؿ  La gestion de fait1يف إطار ما يسمى بالتسيَت الفعلي ، Le comptable de faitالفعلي احملاسب 
 2كما تقـو دبراجعة العمليات اؼبنجزة من طرؼ اعبمعيات واليت ؽبا عبلقة واسعة باعبماعات احمللية.،  اعبماعات

 رقابة التسيير
كرقابة بعدية تقـو الغرؼ اعبهوية بتقدًن مبلحظات حوؿ تسيَت اعبماعات احمللية يف شكل تقارير      

Rapports d’observations ،قيامهم حًتاـ اآلمرين بالصرؼ للتنظيمات القانونية عند حوؿ مدى جدية إ
                                                           

  Un contrôle budgétaireرقابة اؼبيزانية  -تشمل ىاتو الرقابة:  *
  Un contrôle Juriductionnelرقابة قضائية  - 
 Un contrôle de gestonرقابة تسيَت  - 

1 La Gestion de fait peut étre définie comme la détention ou le maniement par une personne non 
habilitée, de deniers qui auraient du étre encaissés et conservées par un comptable public.  

ا وحفظها "التسيَت الفعلي يبكن تعريفو، بأنو امتبلؾ أو حيازة ألمواؿ من طرؼ شخص غَت مؤذوف لو ومؤىل ؼبعاعبتها، ىاتو األمواؿ كاف ينبغي صرفه
، يف ىذا 1990ديسمرب  20، يف نقاش على مستوى الربؼباف يف M. Maurice Arreckxمن طرؼ ؿباسب عمومي" جواب قدمو األستاذ 

 .J-Magnet – (LGDJ.COLL. . 2ed, les gestions de fait 2001)اؼبوضوع أنظر األستاذ 
2 M. Bouvier, Op.Cit, P 212. 



 الميزانية المالية ورقابة التسيير  الفصل الثاني

151 
 

ىاتو الغرؼ بتقييم النتائج وبذلك تقـو  قتصاد يف الوسائل اؼبعتمدة يف ؾباؿ عملهمالسيما اإل، هباتو العملية
 اؼبتوصل إليها مقارنة باألىداؼ اؼبسطرة من طرؼ اعبمعية اؼبتداولة.

ال يبكن أف تكوف  واليت أشار إىل عدـ مناسبة ىاتو األىداؼ، 36يف اؼبادة  2001ديسمرب  21قانوف     
مراقبة مدى  عند الغريب إذ اعترب أنو ليس من، G.Cazenoveوىو ما أشار إليو األستاذ ، موضوع للمراقبة

يف  ، نوعية التسيَت احمللي أف يتعدى ذلك إىل تقييم السياسة العامة احمللية ككل وجعلها تسَت وفق شروط ؿبددة
حىت ال لبلط بُت التقييم اػبارجي « أورد ىذا احملتوى  Le contrôle financier et juridictionnelكتابو 

األوىل حجة يف متابعة اػبيارات األولية للمبادرات اؼبتخذة من طرؼ مداوالت وحىت ال تكوف  والتقييم الداخلي
 *. » اعبمعية

  Le contrôle du juge Administratif رقابة القاضي اإلداري: الفرع السادس
زبضع كغَتىا من األعماؿ األخرى للرقابة الشرعية اؼبباشرة  يزانية اػباصة باعبماعات احملليةاألعماؿ اإلدارية للم    

خاصة فيما  ت اؼبخالفة للقانوف يف ىذا الصددتتجلى ىاتو الرقابة يف إلغاء القرارا، من طرؼ القاضي اإلداري
وضوع وكذلك م 1، عتبار للمصلحة العامة فيما يتعلق بالنفقاتلية أخذا بعُت اإليتعلق بنظاـ التصويت والرسـو احمل

من قانوف  200سنوات( بالنسبة للبلدية والوالية عندما يكوف ؿبل نزاع أماـ القضاء )اؼبادة  4النظاـ الرباعي )
 من قانوف الوالية(. 174اؼبادة ، البلدية

 Le contrôle systémiqueالرقابة النظامية : المطلب الثاني
من خبلؿ التنسيق بُت وحداهتا غَت اؼبتجانسة دبا هبعل   ل على ضماف تأمُت القيادة اإلداريةىاتو الرقابة تعم     

كل عنصر فيها ال يتحرؾ إال ضمن إطار نسيب وضيق يف إطار تدابَت ترابطية يف العبلقة بُت كل مكونات اعبهاز 
 اإلداري احمللي.

الوحدات  ينبغي أف يكوف نظامها قابل لفهم تسيَت على مستوى كل ىاتو الرقابة حىت تكوف فعالة ومتسقة    
-Macroوبالنتيجة التأسيس ألجهزة جزئية أو رقابة كلية ، كضرورة تشمل ؾباؿ التنظيم على كل مستوى  اإلدارية

Contrôle. 
ة مبدأ اإلحتياط أو ستناد إليها خاصة يف إطار البلمركزي اؼببادئ الضرورية اليت يبكن اإلولذلك من بُت    
 Le principe de subsidiaritéستدراؾ اإل
للمطالبة برقابة على اؼبستوى الوطٍت البلمركزي أو اؼبركزي داخل نظاـ  طنا الضوء على اؼبقاربة النظاميةفإذا سل     

 تظهر اغباجة إىل رقابة متكيفة ومتأقلمة ذبمع بُت رقابة التسيَت والرقابة التنظيمية.، الدولة اؼبوحدة

                                                           
*« De ne pas confondre évaluation exetrne et évaluation interne, et de ne pas prétendre poursuivre la 
première jusqu’aux choix initiaux définis en opportunité par les assemblées délibérantes ». 
1 M. Bouvier, OP.Cit, P   214  
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 L’ensembleمعقدمنفتح( ، والدولية )نظام مختلفالوطنية ، المقاربة النظامية المحلية: الفرع األول
local- national- international dans l’approche systémique : Un, 

système différencié- complexe, ouvert.1 
 يتسلل تدرهبيا يفاؼبنهج النظامي بدأ ، بعد معرفة النجاح الكبَت الذي مت ربقيقو يف ؾباؿ الفيزياء والبيولوجيا     

مشاركة إلعادة تعريف اؼبقاربة ك،  قتصاداعبغرافيا...(اإل، القانوف، السياسة، اإلجتماع نسانية )علمؾباؿ العلـو اإل
 2فتح.ومن، معقد، اعتمادىا كنظاـ ـبتلف جتماعية اغبديثة واليت متاإل
 Un système diférencié, décentralisé etال مركزي وديناميكي ، نظام مختلف -0

dynamique. 
ؤدي دبوجبها كل تغيَت ناصر مرتبطة دبجموعة من العبلقات يعلى أنو ؾبموعة من الع« ن تعريفوىذا النظاـ يبك     

 Les systèmes duىذا التعريف ورد يف كتاب   » صر إيل التأثَت يف تعديل العناصر األخرىيف أحد ىاتو العنا
destin  لؤلستاذJ.Lesourne ،ؾبموعة من العناصر  « بتعريف آخر مفاده أف النظاـهـو يبكن تكملة ىذا اؼبف

 J. deلؤلستاذ  Le macroscopeورد يف كتاب   »  إطار منظم يعمل على ربقيق غايةتتفاعل دينامكيا يف
Rosnay  ىذين التعريفُت يرمياف إىل نقطة مشركة يف إطار مقاربة ىيكلية كنوع من الديناميكية قبدىا أيضا عند
نظرية النظاـ هتتم باألمور والعناصر اؼبقدمة يف ؾبموعة من السَتورة « عندما كتب  J.Fontanetاألستاذ 

يتم احملافظة عليها دبوجب عاـ يف ؿبيطها وعبلقتها ، الديناميكية وليس من خبلؿ العبلقات احملددة سلفا واعبامدة
د بالنظر إىل عدة ار ؿبدو دبا يعطيها القدرة على التكيف يف إط اؼبرنة حىت تستطيع حفظ خصائصها

 .Le social et le vivantىذا التعريف ورد يف كتاب » تعديبلت
ىذا اعبانب والذي هبسد إطار ، مفهـو ىذا النظاـ ربت تأثَت فكرة التغيَت والتحوؿ والتحكم يف ىذا التحوؿ     

للمؤسسات كنظرة تشمل أيضا رؾ أثر يف البناء العاـ ؿبل حبث من طرؼ اؼبسَتيُت الراغبُت يف ت، تفسَتي خاص
 ذلك أف كل نظاـ يسجل نشاطو يف إطار تفاعلي واسع كما صرح بو األساتذة ، اجملتمع

»J.E.Rosenzweig,R.A.Johnson, F.E. Kast*توفر بيانات ، اؼبسانبة يف أي نظاـ مهما كانت ضآلتو
   » دة يف التسيَت على أعلى مستوىتستخدـ لتحويل ىاتو البيانات يف اؼبسانبة اعبا، مهمة للنظاـ الذي يليو

 Méthodeمن خبلؿ النمط النظامي ، جتماعي المركزي يبكن ضبطو وإدراكوفإف أي نظاـ إ، من ىذا اؼبنطلق
systémique  ،يستوعب على العمـو من خبللو عبلقات متعددة يبكن توسيعها يف صبيع اجملاالت ، كنظاـ معقد

                                                           
1 Voir : J. lesourne, les systémes du destin, Dalloz, 1976 
J. de Rosnay, le macroscope. Seuil, 1975. 
J. Fontanet, le social et le vivant,Plon, 1977. 
2 M. Bouvier, Op.Cit, P 215. 
* Voir : R.A.Johnson, F.E.Kast, J.E.Rosenzweig, théorie, conception et gestion des systèmes, Dunod, 
1970. 
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مصطلح "القرية  عندما أوجد M.Mc Luhanثاال للمقولة الشهَتة لؤلستاذ تواألماكن يف الداخل والنماذج إم
 Village global ».1 »العاؼبية" 

 Un système complexe et ouvertنظام معقد ومنفتح  -2
دبساعدة ، قادر على احملاولة واػبطأ يف نفس الوقت ديث كثَتا عن ىذا النظاـ اؼبعقد كتنظيم ذايتيتم اغب     

ى األقل إمكانيات لتطوير سبتلك عل يتضمن ىذا النظاـ أحكاـ خاصة بالرقابة، متطورة دبا فيو الكفايةأجهزة 
ىذا التنظيم الذايت قادر على الوصوؿ إىل ، ختبلالت اؼبؤثرةَت تستجيب على اعبملة للتفاعل مع اإلكتداب  اإلدارة

اؼبعدة من طرؼ النظاـ العاـ يف إطار أىداؼ ؿبددة من خبلؿ خيارات مسطرة من طرؼ أو من خبلؿ الغايات 
 .Programmationبرؾبة النظاـ احمللي 

يبكن ؽبا يف إطار القانوف وبوجو عاـ يف إطار ، إذا أخذنا اعبماعات احمللية كنموذج يعٌت دبجاؿ التسيَت احمللي    
ل اغبصوؿ على حد أدىن ومن ناحية اخرى من أج، ترؾ ؾباؿ ؽبا للتأسيس وإعادة بناء النسيج احمللي اػباص هبا

سسات على سواءا كانت صبعيات أو مؤ ، اػباصة واألفراد واجملموعات من اؼبقدرة تسمح بًتؾ ؾباؿ للتنضيمات
 تأخذ على عاتقها يف ذلك أعباء احمليط.، عتماد على مقوماهتا اػباصةضبط اغبركة احمللية باإل

لقرارات الداخلية للمحيط غطي ديناميكية ات، وعة بكثافةومتنتنشأ عبلقات جديدة ، يف إطار ىذا التطور العاـ    
يف إطار ما يسمى بالتوأمة  مع مدف عاؼبية ذباري مؤسسات ذات طابع صناعي أو، احمللي جبميع مكوناتو صبعيات

 من قانوف البلدية(. 106)اؼبادة 
 قبد  اؼبعاصرة واليت يبكن معاينتها اليـوعتبار الظاىرة العامة للتعقيد يف اجملتمعات يف الواقع وأخذا بعُت اإل    

 2وي على تطور ربت تأثَت النظاـ العاؼبي.لية تظهر بشكل متزايد كنظاـ ينطاعبماعات احمل
 خذ يف التوسع ويف نفس الوقت بصيغة تضامنيةقبللية اآلستتبُت مدى تنامي عنصر اإل، ؼبفارقةمن خبلؿ ىاتو ا
عمودي من خبلؿ ـبتلف اعبماعات احمللية أو على اؼبستوى ال األفقي رجية سواءا على اؼبستوىكاستقبللية خا

 ـبتلف األمم والتنظيمات العاؼبية.العبلقة مع الدولة و 
القدرة وربقيق  عاملصر حيوي ومقاـو يف القطاع احمللي يظهر بأف لو عبلقة خاصة بكعن بقاء اعبماعات احمللية    

نفس الوقت اؼبشاركة يف ضماف اؼبصلحة الوطنية ويف بعض اغباالت  ويف، ىتماـ كدرجة أوىلاألىداؼ موضوع اإل
اإلنفراد دبسار مستقل هنايئا عن احمليط  من الصعب على اعبماعات احمللية بالنتيجة اػباصة اؼبصلحة الدولية

 اػبارجي.
بدوف ، واسعتم عليها اعتماد ديناميكية مشركة مع باقي اجملموعات وبشكل ذلك أف أصالتها وخصوصيتها رب    

لذلك فنجاح ، أف تذوب يف ىاتو الكيانات حفاظا على ىويتها اػباصة اؼبتعلقة بالتنمية احمللية والوطنية والدولية
 .La dynamique généraleاألىداؼ احمللية تظهر من خبلؿ شروط ذبسيد الديناميكية العامة 

                                                           
1 M. Bouvier, OP.Cit, P 216. 
2 M. Bouvier, Op.Cit, P 217. 
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 -L’ensemble localنظام موحد ومتحكم، المجموعة المحلية والوطنية: الفرع الثاني
National: un systéme unifié et gérable 

سيكوف ىذا النظاـ عقيم على  ومصدر الفاعلية ؿبدودةإذا كانت اؼبفاضلة ، انطبلقا من اؼبقاربة النظامية     
وىذا  تعدد اؼبصاحل للتجهيزات احمللية فيؤدي إىل اؼبواجهة بُت، اعتبار عدـ توحيد ؾباؿ النشاط والعمل داخلو

 األمر سيولد ال ؿبالة شلل تاـ على مستوى النظاـ.
 ات مرنة وقابلة للجدولة والتخطيطيتطلب ؾبموع فاعل داخل النظاـ الوطٍت واحملليأنبية ىذا الت وبالنتيجة    

فكبلنبا ملـز بالتوحد واؼبنافسة معا من أجل التنمية  ،ف تفرقة بُت القطاع العاـ واػباصتتمتع بنماذج فباثلة بدو 
 Comportementsىذا األمر سيكوف سببا يف والدة نوع من السلوكات اؽبجينة )اؼبختلطة(  الشاملة

Hybrides ومبادئ ، اؼبسؤولية واعبزاء(، اؼببادرة، اؼبنافسة، )السوؽ اػباص تستوعب عدة مفاىيم يف القطاع
 1توحيد النشاطات(.، التضامن، العامةالقطاع العاـ )مصلحة 

بلنية يف صميم حياة التنظيمات وىذا يسمح خبلق نوع من العق، كل عنصر ذو أنبية داخل ىذا اؼبخطط    
هتدؼ إىل ربقيق وإقباز طريقة عمل مثلى للنظاـ العاـ والذي  إرادة فبتدة يف الزمنالًتشيد والعقبلنية ك، جتماعيةاإل

 يعتمد ىدؼ عاـ من خبلؿ اؼبقاربة النظامية.
على غرار ، من اؼبؤلفُت يف ىذا اجملاؿ من فكر يف اعتماد وسائل تضمن وتؤمن التحكم اؼبمتاز يف اجملتمع    

ة على م يف اؼبغامرة اإلنسانية مثل الرقابيصبح من اؼبمكن اعتماد تصور عاـ للتحك J.Lesourne  « األستاذ
هبذا اؼبنطق يبكن ربقيق حد أدىن من  2 » مصَت النظاـ، تصاالت بُت األفراد واألمةـبتلف األنظمة اؼبتعددة اإل
 واػباص تعتمد عليو التنمية احمللية والعاؼبية. العقبلنية يف التسيَت العمومي

مهمة تنطوي ليس فحسب من أجل ؾبموعة من اؼبهاـ والتخصصات وجهة نظر ، بالنسبة للجماعات احمللية    
مر حىت يتعلق األ، كل داخل ـبتلف وحداهتاولكن كذلك بغرض التنبؤ هباتو النشاطات يف إطار ـبطط لو ش

واليت ذبمع ـبتلف ، La planification ou la programmationبالربامج من خبلؿ التخطيط والربؾبة 
 منظومة اسًتاتيجية مشركة. الفاعلُت احملليُت يف

وبالنتيجة فمحرؾ التسيَت بواسطة النظاـ ال يتبلءـ مع اإلنسداد واعبمود على مستوى اؼببادرات دبا ينعكس     
دبقياس تصاعدي من القاعدة ، صباليةواإلالعامة ولكن من خبلؿ ربديد األىداؼ ، زءعلى اغبياة ككل والنظاـ كج

دبا هبعل كل ، خاص -عاـ، عمودي -أفقي و أف تؤطر على صبيع اؼبستويات أفقياؼبعاينة ينبغي ف، إىل القمة
 3ؾبموعة تشكل نظاـ متكيف وعاؿ اآلداء.

                                                           
1 M. Bouvier, meme page. 
2 « Il devient alors possible de concevoir la maitrise de l’adventure hamaine comme le contrôle de 
nombreux systèmes intreconnectés de l’individu à la nation, les systémes du destin ». 
3 M. Bouvier, Op.Cit, P 217. 
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 L’ensembleقابل الرقابة ، متطور، نظام متكيف، المجموعة المحلية الوطنية: الفرع الثالث
local- national: un systéme intégré, co- évolutif et controlable 

 Un systéme controlableنظام قابل للرقابة  -0
 Inيف كتابو ، M. De monicaultالتسيَت وفق منهج نظامي يكوف على منواؿ ما حدده األستاذ     

correspondance municipale ،»دبا يشمل  اخل شبكة منطقية ومتسقة كحد أقصىتكييف األىداؼ د
ىذا اؼبفهـو النظامي يقدـ إطار عاـ يسمح بإدماج وتكييف ، * » ؾبموع العناصر ربت تأثَت التنظيمات احمللية
 صبيع الفاعلُت يف احمليط الداخلي واػبارجي.

َت دبا يسمح بتسي، تسهل الوعي التاـ بتعقيدات اغبياة احمللية، La théorie de systèmeنظرية النظاـ     
 لتحقيق الكفاءة القصوى.، وـبتلف اؼبعارؼ عند استخدامها أفضل عن طريق ربديد اؼبتغَتات

ولكن ىاتو اؼبهاـ صعبة  ـبتلف العناصر اؼبتصلة بُت، اؼبواءمة، التكيف، باإلندماج، الفعالية يف التسيَت تتحقق    
دبا يدفع إىل الشعور باغباجة ، داخل عبلقات النظاـ قيدات التدابَت اؼبتوخاة وتعددىاالتجسيد من منطلق تع

 جتماع يف إطار التمرف على اسًتاتيجية مشركة جملموع الفاعلُت.واإل، ؤ والتوقعالتنب، دة للتخطيطاؼبتزاي
 Un gestion controlée et participativeالتسيير القائم على المشاركة والرقابة -2

فالرقابة هبذا اؼبفهـو ىي عمل النظاـ والذي وبفظ اؼبتغَتات ، الرقابة تتطلب عناصر أساسية للتسيَت النظامي    
أ من النظاـ نبغي النظر إىل الرقابة كفرع متجز لذلك ي، داخل النظاـ احمللي واليت تدور حوؿ أىداؼ ؿبددة ومقبولة

 1وبفظ الفرع الكلي للنظاـ العمليايت داخل إطار من النشاطات الواسعة.
صورات منضبطة وفق ربت تأثَت التدابَت اؼبتخذة يف إطار ت ظاـيتحمل عبء تسهيل ومرونة الن النشاط الرقايب    

 فهيكل الرقابة يتحمل عبء اغبفاظ على اؼبسارات داخل اػبطوط اؼبقًتحة.، خطة ؿبددة
السيما يف ؾباؿ ، يسعى يف ؾباؿ اغبصوؿ على اؼبعلومات اليت ينبغي أف وبيط هبا، Le controleurاؼبراقب     

بغية تصليح اؼبسار ، نتائج اػبارجة منواؼبعلومات اليت دبوجبها وبدث خلل كبَت على مستوى داخل النظاـ وال
 بوضعو يف اؼبكاف الصحيح.

ؽبذا اعتماد ، يف مع أي ظاىرة أو خطر غَت متوقعىاتو اؼبرونة يف اؽبياكل والبناءات يعتمد على قدرهتا يف التك    
حىت تكوف الرقابة فعالة تنطوي على ترؾ اجملاؿ للمبادرات  ،حد أدىن من البلمركزية جد ضروري يف ؾباؿ الرقابة

 اؼبختلفة داخل ىذا النظاـ.
 
 

                                                           
* « Vise à intégrer dans un méme réseau logique et cohérent un maximum sinon la totalité des éléments 
influents de l’organisation locale ».  
1 M. Bouvier, Op.Cit, P 218. 
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 La régulation التنظيم-3
 قدرتو دبعٌت، د من خبلؿ قانوف اؼبتغَتات اؼبكتسبةتحدي، تنظيم وضبط النظاـ احمللي لضماف توازنو اؼبستمر     

ىذا يتطلب اعتماد الرقابة على أسلوب يف البناء ، تواجهوختبلالت اليت يبكن أف على التجاوب مع ـبتلف اإل
دبا هبعلو أيضا يتجاوب مع ـبتلف التقلبات ، والتكوين على قدر من اؼبرونة حىت يتفاعل مع متغَتات احمليط احمللي

 « Boucle de rétroaction négative »من خبلؿ ما يعرؼ بػ "اغبلقة الرجعية السلبية" 
 و اؼبراقبة ىي ؿبور اؽبياكل اؼبختلفة واليت ينبغي أف تعمل بطريقة عفوية وغَت رظبية أو شكليةىات، نهايةالقبد يف 
يف إطار تدابَت اجملموعات ، عامل مع الضغوط اليت يبكن أف سبارس على مستوى ـبتلف وحدات النظاـتمثبل ال

من الرقابة يتسع ليشمل التسيَت  هذا اؼبوضوعف ذي يؤلف ؽبم العضوية واألىداؼ اإلصبالية والعامةواألفراد ال
 التشاركي.

 Une gestion participative التسيير التشاركي-4
ولذلك ، البقية األخرى كل وحدة داخل النظاـ يف عبلقة مع  ذلك أف، اؼبشاركة ضرورية يف اؼبقاربة النظامية     

ىاتو اؼبشاركة سبر كمرحلة أوىل عرب ، ـتتحتم تأكيد عامل اؼبشاركة العامة يف إطار األىداؼ اؼبسطرة داخل النظا
دبا هبعل حياة كل عنصر مستقلة عن األخرين  ندرج داخل اجملموعةمؼ كل عنصر إكتساب الوعي من طر 

 1ومتوازنة معهم يف نفس الوقت.
من  لضماف مشاركة فعالة ي يتكوف منوأي نظاـ حىت يعمل بكفاءة ينبغي أف يشارؾ اجملتمع الذ كمرحلة ثانية    

 وضع، عرض مشاريع التجهيز، إعبلف اؼبعلومات حوؿ اؼبيزانية على اػبصوص أجل الوصوؿ إىل تنمية تضمن
ستفاء وأي وسيلة يانا حىت طريقة استخداـ وسائل اإلىتماـ بلجاف األحياء وأحاإل، تكوين اعبمعيات حيز التنفيذ

 فبكنة لتوسيع العبلقات التشاركية.
  اؼبعاصر من خبلؿ اؼبنهاج النظامي يف اؼبصطلحات اآلتيةاؼبقاربة اؼبتعلقة باجملتمع إذا أردنا تلخيص ىاتو     

هبد تصميم على أعلى مستوى  يف التنظيم *اف النظر يف ىذا اؼبنطق قبد أف ىذا اؼبفهـوبإمعو ، كخصائص ضرورية
هبعلو وبمل معٌت ، داريزية تقسيم جديد لئلختصاص اإللذلك تعترب البلمرك، وصوال إىل الدولة باؼبفهـو الواسع

 عميق ؼببدأ التشارؾ.
ولكن يف نفس  استقبللية يف النشاط، يبتلك ىوية خاصة يف نفس السياؽ كل عنصر ومكوف داخل النظاـ    

ولكن من خبلؿ حقيقة واقع ، ليس من منطلق اعبمود، ؿ إىل فكرة التضامن مع اآلخرينو الوقت يساعد للوص

                                                           
1 M. Bouvier, Op.Cit, P 220 

 Collaborationالتعاوف  *
 Codéveloppementالتنمية اؼبشركة 
 Coévolutionالتطور اؼبشرؾ 
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يقود يف النهاية إىل كوف ىاتو اجملموعة عامل مهم لتسهيل التكيف وإعادة ، اليت يفرزىاتعدد العبلقات الديناميكية 
 كل عنصر يتدخل بصفتو قاعدة للتنظيم.،  التنظيم الدائم

وبتمل أف  أقصى اغبدود للمفاىيم البلمركزيةنبلحظ أف الدفع إىل ، Légitimementمن منطلق شرعي     
ربت تأثَت فرضية ، دبا ينعكس على ربقيق األىداؼ العامة قيادة ىذا النظاـينطوي على عدة ـباطر أنبها صعوبة 

على اعتبار أف صبيع الفاعليُت ال يتشاطروف نفس ، والسماح ؽبذا السلوؾ بالتطور بصفة طبيعية وتفاعلية التوازف
 Corporatismesلية فاػبطر اغبقيقي قد يتمثل يف إنفجار ىذا النظاـ من خبلؿ تزايد أعداد األعضاء احمل الرؤية

locaux .1اؼبختلفة دبفاىيم اؼبصلحة العامة 
على اعتبار أنو بزيادة ، ـ ككلختبلالت اؼبتكررة على مستوى النظاا الوضع قد يفتح اجملاؿ لظهور اإلىذ    

 اؼبقابل تزداد اؽبشاشة يف النظاـ واإلضطراب.ب اإلختبلفات والتعقيدات النظامية
 La conférence nationale des financesالمؤتمر الوطني للمالية العامة : الفرع الرابع

publiques 
لتفات إىل ىذا النوع من اللقاءات ينبغي اإل، ة ؿبلية متزايدةوقرارات مالي، من أجل ضماف تسيَت نظامي فعاؿ     

ستقبللية اؼبالية للجماعات مفهـو اإلؼبالية والتقنية لتحديد واليت تصب يف إطار توحيد اعبهود اإلدارية ا، الوطنية
احمللية يف ؾباؿ التحكم يف النفقات العمومية ومن زاوية أخرى هتدؼ إىل إصبلح التسيَت خاصة إجراءات إصدار 

عميق يف النظاـ ذلك أف أي غموض يف ربديد اؽبوية يف تسيَت اؼبؤسسات قد تكشف عن ربوؿ ، القرارات اؼبالية
 كبو دائرة اػبطر. بو اؼبايل العمومي  يبضي

أفضل من ترؾ التنمية احمللية ، من خبلؿ رقابة الدولة للتسيَت احمللي اقعية تقتضي العودة إىل اؼبركزيةاغبقيقة الو      
من أجل  ، ال نقاش فيها تؤسس على مبدأ التحكم يف اإلنفاؽ العاـ تأطَت إداري مركزي كعبلقة حتمية بدوف

وىذا يقتضي إعطاء مفهـو دقيق للدولة الليربالية ، البحث عن ربوؿ جذريكسب الوقت الذي يبكن تضييعو يف 
اعبماعات  تيجيات يف إطار عبلقة تشاركية معسًتاوتطوير اإل، باإلقًتاحات، ة من خبلؿ وظائفها الرئيسيةاؼبعاصر 

 احمللية وصبيع الفاعلُت العموميُت.
لة واعبماعات احمللية  العمومي دبا يشمل مالية الدو ينبغي أساسا تعريف وربديد النظاـ اؼبايل، ويف الواقع    

 بغية ربقيق مفهـو إعادة بناء الشبكة اؼبراقبة بنمط نظامي كشرط ضروري للتحكم.، جتماعيوالضماف اإل
 ن حسن سَت القيادة اإلدارية والتنسيق بُت العناصر غَت اؼبتجانسة.ىاتو الرقابة النظامية تضم

تعاجل من خبلؿ  بتقدًن وتوفَت اؼبعلومات البلزمةتقـو  ي تأسيس أجهزة يف إطار الشراكةبغين عمبل هبذا اؼبنطق    
جهزة تعمل يف إطار رقايب بغية ىاتو األ، ف اؼبستويات اإلداريةالتشاور وتطور اؼبوارد والنفقات العمومية على ـبتل

                                                           
1 M. Bouvier, Op.Cit, P 220. 
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ا يسمح لو التكييف يف صبيع األوقات ودب، ربقيق مواءمة داخلية وخارجية للمؤسسات دبا يعطيها اؼبرونة البلزمة
 واؼبراحل مع ـبتلف التقلبات.

عمومية خطوة أولية ذات ؾباؽبا اغبيوي اؼبؤسبرات الوطنية للمالية ال، سًتاتيجية اؼبالية اؼبركزةتطوير وإنتاج ىاتو اإل    
تسيَتي تتمحور حوؿ تطوير مبوذج ، Culture systémique لوية قصوى تسمح دبيبلد ثقافة نظاميةو لية وأأفض

 .جديد للمالية العمومية
 2004أكتوبر  6يف  ؼبؤسبر ألوؿ مرة من طرؼ وزارة اإلقتصاد واؼبالية والصناعةيف فرنسا مت اإلعبلف عن ىذا ا     

 شاكل اؼباليةتنظيم مؤسبر سنوي للمالية العامة يهتم دبعاعبة كل مع على الوزير األوؿ لو باىتمامها باقًتاح ىذا اؼبشر 
دبوجبو ، 515-06تنفيذا للمرسـو رقم  *(CNFP) 2006جانفي  11مت االعبلف عن أوؿ مؤسبر مايل يـو 

هبدؼ ، جتماعي(الضماف اإل، اعبماعات احمللية، لةالية العامة )الدو اؼبهبتمع كل سنة فبثلي أكرب ثبلث ىيئات 
 ,CGC)اقًتاح أقبع السبل وطرؽ التحكم يف النفقات العمومية والديوف وحبضور كل من اؼبؤسسات اآلتية 

UNCAM, CNAV, CNAF, CNSA, ACOSS). 
جملتمع الية العامة بأكثر اندماجية وتكييف مع تطور اتصب يف إطار ثقافة جديدة للم َتةىاتو اؼببادرة الكب    

وىو منحى واذباه  1، سجل جديد للمفاىيم اؼبالية اؼبعتمدة يف اؼبؤسسات العموميةل لذلك فهي تؤسس، اؼبعاصر
 أف يقتدي بو يف اؼبالية العامة واحمللية يف التشريع اعبزائري. ؿبمود حري

                                                           
* CNFP: Conférence Nationale des finances publiques. 
1 M. Bouvier, Op.Cit, P 221-224. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
  



 الخاتمة

160 
 

طلبو من مقاربة تقنية يف التسيَت ىذا يف اغبقيقة غَت  ضروري دبا يت ف السياؽ اعبديد للمالية احملليةإذ كا  
التسيَت  عندما يصبح، دبفهومها اجملرد ؽبا تأثَت ال يستهاف بو على النظاـ اؼبايل احمللي كاؼ فالتعقيدات السياسية

يبر فقط ة خطأ من يعتقد أف ترشيد وعقلنة اؼبؤسسات واؽبيئات اإلداريف، اؼبفهـو من ناحية أخرى وسيلة زبدـ ىذا
كما أف مباذج التسيَت اػباصة بالشركات حىت ولو مت ادماجها يف ؾباؿ اعبماعات احمللية من ،  عرب اؼبقاربة التقنية

البتة أهنا تبقى ذات ىوية ـبتلفة وإف كانت بل يبكن أف ننسى ف، ستثمارحيث عمليات التسيَت والتجهيز واإل
 .مركزيلواسع فيما يعرؼ بالتسيَت االتشارؾ يف تكوين وإعادة بناء الدولة دبفهومها ا

أو عرب اإلعتبارات اؼبالية احملضة ولكن  أيضا بنظريات  ال تقتصر نظريتو على مفهـو اإلدارة1فعلم التسيَت    
 .ديولوجيةياإلو تطورت مع الوقت بالنظر إىل الواقع اإلقتصادي والتأثَتات النظرية 

عتبار مقاربة التضامن بعُت اإل ؼبنافسة يأخذي دبفهـو ابنموذج تسيَت تشارك أيضا تتعلقف فاؼبسألة إذ    
ية يف التسيَت اؼبايل اربة التقنرورة حتمية مع اؼبقواليت ينبغي أف تتفاعل كض، La solodarité socialeجتماعي اإل

 .Lien social  جتماعيةيف مقابل ضماف جودة العبلقات اإل رافق دوما ربت تأثَت اؼبصلحة العامةت احمللي
تتعلق بالتسيَت اؼبايل كرؤية  يف صورة إقًتاحات ا البحث بعض األفكاروعلى ىذا األساس سنطرح يف هناية ىذ    

من خبلؿ اإلطار اؼبرجعي لعلم التسيَت اؼبايل ومرتكزاتو اعبوىرية من جهة وبالنظر إىل درجة تأقلمو مع التغيَتات 
 اغباصلة دوريا من جهة أخرى.

والتارىبية وتيار اؼبسيَتين يتعلق األوؿ بأصولو اإلجتماعية ، فلكوف التسيَت اؼبايل احمللي يتأثر بتيارين ـبتلفُت    
ض دبناسبة التأسيس  والعصرنة للمؤسسات الصناعية يف فإف التيار األوؿ سبخ، مية احملليةالفاعليُت يف ؾباؿ التن

ي والذ « Gestion moderne »إطار رسكلة اإلقتصاد وإعادة اإلدماج وصوال إىل مفهـو التسيَت اؼبعاصر 
السياؽ قبد التيار الثاين يأخد بعُت اإلعتبار ىاتو يف ىذا التقليدي،  من أصوؿ التسيَتورث ؾبمل تقنياتو 

 اد قرارات يف سياؽ التسيَت العاـ يف ؾباؿ النقل واألشغاؿ العمومية.ت اإلقتصادية كمعطيات ضرورية إلزباغبسابا
باعتبارىم من  ايناحملسوبيُت على التيار الثقواعد أصحاب التجارب وعلى رأسهم رؤساء الشركات ومدراء البنوؾ  

 Administration»تطبيقهم ؼبضموف فلسفة إدارة االشياء  خبلؿ ومن، ركائز السوؽ اإلقتصادي اؼبايل احمللي
des choses»بشكل كبَت يف التأثَت على التسيَت العاـ وعلى الصعيد احمللي بصفة ؾبملة. واسانب 

احمللي أكثر حداثة بولوجو عامل العصرنة والذي يقتضي متابعة صبح التسيَت اؼبايل أانطبلقا من ىذين التيارين ف    
لذا قبده أخذ شكل خاص بعناصره الواسعة يف إعادة بناء اغبركة ، دورية للتغَتات اليت تطرأ على البيئة احمللية

 باختبلؼ الغايات اؼبسطرة. ة على قواعدياؼببن « Action finalisèe »النهائية 
خلق تناغم ال يستهاف بو بُت التيارين السابقُت سبهيدا للعمل بقواعد  ،التنظيم هبذا الواقع مفهـو

« Management »  واليت تصب يف خانة اؼبقاربة التقنية« Approche technique ». 

                                                           

يف "اجمللة الفرنسية للتسيَت"  1988نقطة انطبلؽ البحث يف تاريخ علم التسيَت مت التطرؽ اليها أكاديبيا ألوؿ مرة يف تاريخ سبتمَت  1 
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 ية.زئية ؼبفاىيم التسيَت التقليدىذا التطور واغبركية يف عملية التسيَت اؼبايل مهد لنوع من القطيعة اعب
فها جبعلو حقيقة واقعية مدينة يف تكي ربع عومل أجربت اجملاؿ العلمي للتسيَت للتأقلمأ يف ىذا الصدد مبيز بُت    

ينبغي على اؼبشرع اعبزائري أف يوليها عناية خاصة  واليت  « Connaissances spécifiques »ةاػباص للمعارؼ
 عند التوجو كبو إعادة إدماج وإصبلح اؼبنظومة احمللية.  

بإثارة رد فعل فيما يتعلق بتطبيقات مباذج ، ديدة حملاكمة منظومة التسيَت احمللياعبجتماعية اإل باؼبعايَت العناية -
فسلوكات اؼبواطن يف ، يف ؾباؿ البيئة والشغل واإلنفجار اإلجتماعي « Méthode d’évaluation »التكييف 

 مواجهة العراقيل اإلدارية السيما البَتوقراطية ونقص الشفافية وإنعداـ الصرامة يف تطبيق مبدأ الديبقراطية التشاركية
ىاتو اغبركية سانبت يف  ،يةجسد عامل جوىري يف التغيَت األويل يف إطار اؼبعايَت اؼبعتمدة يف إرباذ القرارت اإلدار 

 معادلة األىداؼ التنظيمية. 
قبد مباذج التسيَت يف ىذا  ،يبكن اغبديث يف ىذا الصدد عن جدوى اؼبسؤولية يف عملية التسيَت اذباه اؼبواطنيُت  -

ؾباؿ خاصة يف ؾباؿ رفع معدؿ اغبسابات يف  اػبصوص عملت على اإلغواء بإشاعة ىاتو اؼبفاىيم اعبديدة للتسيَت
إدماج تطبيقات علم وحساب معدؿ التكلفة اإلجتماعية السيما  مراعاة اؼبعطيات الضرورية للبيئة،اإلستثمار

يف ىذا الصدد يتم غالبا البحث عن توطُت التسيَت يف ،اإلدارة بقواعد ضباية يف ؾباؿ اإلستهبلؾ العاـ احمللي
تبقى اإلدارة احمللية حتمية رغم إعتماد ىاتو  ومع ذلك ،مواجهة الصعوبات من خبلؿ معايَت جديدة للتسيَت

 اؼبفاىيم اؼبوسعة.
أثارت اإلدعاء واؼبطالبة بشمولية يف فقد ، األقاليم اعبغرافية اعبديدة للتنمية اإلقتصادية احملليةمنظومة  تطوير -

إلغواءات السياسية اؼبتغَتة بعيدا عن ا، ؾباؿ التسيَت اؼبايل أخذا بعُت اإلعتبار السياؽ اإلجتماعي التارىبي والثقايف
ىذا الطرح يبهد لنوع من التواءـ ومفهـو التسيَت اغبديث بغية ذبنيبو العمل بقواعد السبت بصلة ، لؤلسف الشديد

 لقيمو ومبادئو خاصة وأف قواعد التسيَت التقليدي مل تعد مرحبا هبا يف عامل اإلدارة اؼبعاصرة.
أخذا بعُت اإلعتبار ربديث ميكانيزمات اؼبوازنة  من أنبية مالئلسًتاذبية اؼبالية التجاريةالننسى يف ىذا الصدد البتة 

ىذه العناصر اغباظبة تصب الريب يف صميم  ،احمللية إنفاقا وإيرادا السيما اؼبنظومة اعببائية اؼبتهالكة تقنيا وإجرائيا
 ىداؼ اؼبسطرة.    إعادة رسكلة السياسة اؼبالية احمللية حىت الربيد عن متابعة األ

مرصدة بشكل حصري غبماية اؼبصلحة العامة من خبلؿ  ،اعبماعات احمللية ودبفهـو واسع التنظيمات احمللية -
وذلك من خبلؿ ىامش ، لذا ينبغي أف تعترب مراكز للسلطة والقرار ولو بصفة جزئية، أدوات وآليات السلطة العامة

ذلك أف اإلستقبللية اؼبطلقة منعدمة يف ىذا اجملاؿ ، فقط تشريعيامن اإلستقبللية يتم ضمانو دستوريا وليس 
ومع ذلك ، خاصة يف الدوؿ اؼبوحدة أين زبتفي مبادئ االمركزية السياسية ،إلتصاؽبا باعتبارات سياسية خالصة

لورة فهامش من اإلستقبللية اؼبالية واإلدارية دبجاالت حصرية على اعبماعات احمللية يساىم الريب يف إعادة ب
 مفهـو االمركزية اإلدارية خاصة يف ؾباؿ إزباذ القرار وكبن نعلم أنو يبكن فهم اإلدارة احمللية أيضا خارج منظومة

 نقصد بذلك من خبلؿ سلطة اؼبنتخبُت احملليُت احملدودة.، إعادة بناء اؼبيكانيزمات اؼبالية
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ويف  ،ماعات احمللية خاصة من منظور علم التسيَتية لتحديد مصَت اعبىاتو السلطة احمللية التتوافر على أدوات فعل
 نفس اإلطار بعض اجملاالت التقليدية احملددة اؼبتعلقة باؼبردودية

اؼبهارة اؼبطلوبة كمعيار إلنتخاب أعضاء اجملالس احمللية تكاد تكوف مفقودة السيما يف ؾباؿ التخطيط ف    
يبقى أصل النظاـ العقبلين للتسيَت اؼبايل احمللي  ومع ذلك « Planification stratégique » اإلسًتاتيجي

جليا من  ذلك يربز ،مرتبطا بشكل وثيق بالظاىرة اإلجتماعية والثقافية ؼبنطق التسيَت رغم وضعو اؼبعقد واؼبرف
 خبلؿ ظاىرة التطور والتحديث اؼبستمر.

اإلقتصادي احمللي بفعل اإلنفجار ىو الذي يرى ربوؿ فعلي يف النشاط ، العامل األكثر بروز يف ىذا اإلطار    
اؽبائل ألشكاؿ التنظيمات احمللية ربت تأثَت مفهـو معاعبة مبدأ االمركزية من خبلؿ تقوية روابط التنظيمات 

 . « Inter-organisationnels »اػبارجية
معاعبة قضايا الصاحل ؾباؿ التسيَت الوبتكر لوحده اغبقيقة والواقعية فيما يتعلق دبسألة النجاعة والفاعلية يف     
 Action »وإمباىي ؾبموعة من العناصر للحركة اعبمعوية ، والحىت التنظيمات احمللية باؼبفهمـو اؼبوسع العاـ

collective »  يف تكتل إلزامي مستوحى من مبادرة التضامن العاـ والذي يصب يف صميم مضموف مقاربة
 .« Solidarité social »التضامن اإلجتماعي 

لذا كاف لزاما على تيار ، مسألة التسسَت اؼبايل احمللي من دوف ىاتو اؼبقاربة معرض الريب لئلضمحبلؿف    
جتماعية من خبلؿ مبدأ الشمولية واإلحتواء يف عامل التسيَت بعيدا حمللي أف يعززوا ىاتو الروابط اإلأصحاب القرار ا

ا إلعتبارين أحدنبا أف مسالة التسيَت وهتيئة البيئة ىذا الطرح مهم جدة اإلقصاء ذو النزعة اإلستئصالية، عن لغ
احمللية قضية وطنية وتتطلب جهود كل الفاعليُت اإلقتصاديُت ؿبليا دبا يف ذلك اػبرباء يف شىت اجملاالت ونعٍت 

لئلعتناء أما اإلعتبار الثاين فمصدره األفكار النظرية اؼبمهدة ، بذلك منظومة القطاع اػباص كشراكة حتمية مرحبة
السيما وأف اؼببادرة الفردية غدت اليـو غبياة، بثقافة التكتل والعمل اعبمعوي الرائدة يف عامل اليـو يف صبيع مناحي ا

 أساس اإلقتصاد العاؼبي اؼببٍت على ربرير اؼببادرات الفردية.   
يف مقابل  كَت دبنهاج مشويل كامل،دا عن التففمازاؿ اؼبسَت احمللي بعيالروابط اؼبتعددة يف إنفصاؿ تاـ،  قبد ىاتو

 .ىذا التطور اػبطَتيف ؾبايل اإلقتصاد وعلم اإلجتماع
على العمـو ىاتو العوامل األربع إذا مت اإلعتناء هبا قد ذبنب اعبماعات احمللية الوقوع يف كثَت من اؼبشكبلت 

 السيما منها اؼبالية.
ُت اؼبسيَتين خارج اإلقليم احمللي ينطر اليها من خبلؿ مبوذج أف العبلقات ب أيضا يف ىذا اإلطار ينبغي التذكَت    

التفاعل مع ميكانيزمات إجراءات السلطة الوصية من خبلؿ ربرير مبدأ الرقابة الوصية لتصبح رقابة نظامية أساسها 
رونة ىذا من وجهة نظر غَت براغماتية وإمبا اؼباإللغاء والسحب للقرارت اؼبخالفة، التوجيو واإلصبلح وليس 

 والسرعة وتدعيم ثقافة اعبدارة على حساب الؤلقدمية.
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فإف القضاء اإلداري إنطبلقا من مبدأ اؼبشروعية ومن خبلؿ ية يف التسيَت، تبقى مسألة معاعبة األخطاء اؼبال    
ابة ؾبلس رقابيت اإللغاء والتعويض كفيل بسد العجز اإلداري يف ؾباؿ الرقابة اإلدارية القبلية والبعدية السيما رق

 احملاسبة.
يشكبلف البناء الذي  « La science de gestion » يف األخَت فإف اؼبنتخبُت احملليُت ومنظومة علم التسيَت    

وىذا سيضع يطرة واؼببادئ الكبلسكية القديبة، على أساسو تقاـ سياسة مالية ؿبلية فاعلة بعيدا عن اؼبثالية اؼبس
 .اؼبايل احمللي للتسيَت « Référence » األمثل أواؼبرجعياغبد للبحث اؼبستمر عن النموذج 

صبح شائعا اليـو امية يف اعبزائر سبضي كبو مصطلح أيف نفس اؼبعٌت أفكار ؿبددة يف ىذا اإلطار تنم عن جهود متن
هيئة يسمح بتيف ؾباؿ التسيَت العاـ، س « Modernisation »يف يوميات اإلدارة احمللية وىو مصطلح العصرنة 

 عادة إنتاج مبوذج تسيَت مايل ؿبلي عصري.ؼبكاف للمفاىيم واألدوات إلا
 أىدافواظ على بيئتة،ىويتو،اغبف خبلؿ ىو يف اغبقيقة ربدي معترب يف حقل اؼبعارؼ اؼبطبقة يف ؾباؿ التسيَت من

 اإلسًتاذبية.  
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DGF des régions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Assemblée nationale. Rapport général sur le projet de la loi finances pour 
2004 (condition générales de l’équilibre financier). N°1110. Tome2. 

 
  

Dotation de compensation de la 

suppression de la part salaire de 

la taxe professionelle versée aux 

régions 

Compensation de la suppression 

de la taxe additionnelle aux 

mutations à titre onéreaux 

Compensation de la suppression 

de la part régionale de la taxe 

d’habitation  

95% de la dotation générale de 

decentralisation attrbuée aux 

régions. 

Dotation Forfaitaire 

Dotation de péréquation Fonds de correction des 

déséquibibres regionaux. 
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Montant des différentes redevances perçues par les collectivités locales en France 
2005. 

Communes Montants en euros  
Produits des services, du domaine et ventes diverses 

Redevances d’eau  
Redevances funéraires 

Redevances pour appareils distributeurs d’essence 
Redevances de ski de fond 

Redevances d’enlèvement des ordures et des déchets 
Redevances et droits des services à caractère culturel  

Redevances et droits des services à caractère sportif et de 
loisirs 

Redevances et droits des services périscolaires et 
d’enseignement   

Redevances d’assainissement 
Redevances d’archéologie préventive  

Autre produit de gestion courante. 
Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, 

procédés, logiciels, droit similaires. 
Redevances pour défaut de branchement à l’égout 

Redevances versées par les fermiers et les concessionnaires 

 
2 161 693 
9 330 440 
1 303 211 
2 795 891 
2 781 160 

 
195 250 001 

 
235 777 004 

 
577 389 873 

 
921 523 862 

8 463 650 
16 729 

17 035 452 
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Produit de servicesn du domaine et ventes diverses 
Redevances d’occupation du domaine public 

départemental  
Redevances pour appariels distributeurs d’essence 

Redevances et droits des services à caractère culturel  
Redevances et droits des services à caractère de loisirs 

Redevances et droits des services à caractère social 
Redevances et droits des services périscolaires et 

d’enseiguement 
Redevances et droits des services à caractère sportif autres 

produits d’activités 
Redevances versées par fermiers et les concessionnaires 

Redevances pour concessions, brevets, brevets, licences, 
morques, procédés droit et valeurs similaires 

 
 

 
22 149 72 

 
3 557  

9 447 082  
 

6 930 501  
15 010 641 

 
77 276 677 

 
436 052 

 
0 

42 993  

 

 
Source: DGCR, Rapport de l’observatoire des finances locales pour 2007, cité 

par : M. Bouvier, op.cit, P 161.162. 
  

Régions 
Redevances et droits des services à caractère culturel 

Redevances et droits des services à caractère sportif 
204 591 

 
0 
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 النصوص القانونية.: رابعا
 : القوانين األساسية

 .2008نوفمرب  16اؼبؤرخ يف  19-08اؼبعدؿ دبوجب القانوف  1996ديسمرب  8دستور  -
 : القوانين العادية

 يتعلق بالبلدية. 1990ابريل  7اؼبؤرخ يف  80-90قانوف رقم  -
 يتعلق بالوالية. 1990ابريل  7اؼبؤرخ يف  09-90رقم  قانوف -
 يتعلق بالبلدية. 2011يونيو  22اؼبؤرخ يف  10-11قانوف رقم  -
 يتعلق بالوالية. 2012فرباير  21اؼبؤرخ يف  07-12قانوف رقم  -
 يتعلق بالقانوف التوجيهي للمدينة. 2006فيفري  20اؼبؤرخ يف  06-06قانوف رقم  -
 اؼبتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميتو اؼبستدامة. 2001ديسمرب  12اؼبؤرخ يف  20-01قانوف رقم  -
 اؼبتعلق بشروط إنشاء اؼبدف اعبديدة وهتيئتها. 2002ماي  8اؼبؤرخ يف  08-02قانوف رقم  -
 اؼبتعلق بالتهيئة والتعمَت. 1990ديسمرب  1اؼبؤرخ يف  29-90قانوف رقم  -
 اؼبتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو. 2006فَتاير  20اؼبؤرخ يف   01-06قانوف رقم  -
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 .2015يتضمن قانوف اؼبالية لسنة  2014ديسمرب  30اؼبؤرخ يف  10-14قانوف رقم  -
 الوطنية. اؼبتعلق باألمبلؾ 1990ديسمَت  1اؼبؤرخ يف  03-90قانوف رقم  -
 بالصفقات العمومية وتفويضات اؼبرفق العاـ. اؼبتعلق 2015سبتمرب  16اؼبؤرخ يف  247-15قانوف رقم  -
 متعلق باحملاسبة العمومية. 1990غشت  15اؼبؤرخ يف  21-90قانوف رقم  -
 يتعلق دبجلس احملاسبة. 1995ابريل  17اؼبؤرخ يف  20-95قانوف رقم  -

 : األوامر والمراسيم القانونية
 : األوامر: أوال
 اؼبنظم لقانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة. 1976ديسمرب  09يف  اؼبؤرخ 101-176األمر رقم  -
 .2015اؼبتضمن لقانوف اؼبالية التكميلي لسنة  2015يونيو  23اؼبؤرخ يف  15-01األمر رقم  -
 اؼبنظم لقانوف الضرائب غَت اؼبباشرة. 1976ديسمرب  09اؼبؤرخ يف  104-76األمر رقم  -
 يتضمن قانوف التسجيل. 1976ديسمرب  09رخ يف اؼبؤ  105-76األمر رقم  -
 يتضمن قانوف الطابع. 1976ديسمرب  09اؼبؤرخ يف  103-76األمر رقم  -
وبدد شروط وكيفيات منح اإلمتياز عن األراضي التابعة  2008سبتمرب  01اؼبؤرخ يف  04–08األمر رقم  -

 لؤلمبلؾ اػباصة للدولة اؼبوجهة إلقباز مشاريع إستثمارية.
 : المراسيم التنفيذية: نياثا
احملدد لشروط إدارة األمبلؾ اػباصة والعامة  1991نوفمرب  23اؼبؤرخ يف  454-91اؼبرسـو التنفيذي رقم  -

 التابعة وتسيَتىا.
احملدد لكيفية منح اإلمتياز عن األراضي التابعة  2009نوفمرب  02اؼبؤرخ يف  152-09اؼبرسـو التنفيذي رقم  -

 اؼبوجهة إلقباز مشاريع التنمية.و للدولة  لؤلمبلؾ اػباصة
احملدد إلجراءات ومباذج وؿبتوى احملاسبة  1993سبتمرب  07اؼبؤرخ يف  313-91اؼبرسـو التنفيذي رقم  -

 واألمرين واحملاسبُت العموميُت.
الدولة وبدد إجراءات الدفع باإلعتماد من نفقات  1992يناير  09اؼبؤرخ يف  19-92اؼبرسـو التنفيذي رقم  -

 واعبماعات احمللية واؼبؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.
 اؼبتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اليت يلتـز هبا. 1992نوفمرب  19اؼبؤرخ يف  414-92اؼبرسـو التنفيذي رقم  -
صيل اؼبتعلق بتحديد اجاؿ دفع النفقات ورب 1993فيفري  06اؼبؤرخ يف  46-93اؼبرسـو التنفيذي رقم  -

 األوامر باإليرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبوؿ القيم اؼبنعدمة.
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Principales Abréviations 
 

ACOSS:  Agence centrale des organismes de sécurité sociale.                 
CA:  Credit agricole. 

CAECL: .  Caisse d’aide a l’équipement des collectivites locales 
CDC: . Caisse des depots et consignations 
CFF:  Crédit foncier de france. 
CFL:  Comité des finances locales.    

CNAF:  Caisse nationale des allocations familiales. 
CNAV:  Caisse nationale d’assurance vieillesse. 
CNFP:  Conférences nationale des finances publiques. 
CNSA:  Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 
CRC: . Controle des chambres regionales des comptes 

DDES: .  Dotation département d’équipement des colleges 
DGCP  Direction générale de la comptabilité publique. 
DGD: .  Dotation générale de décentralisation 

DGE:  Dotation global d’équipement. 
DGF:  Dotation globale de fonctionnement. 
DGI:  Direction régionale des impots           

DRES:  Dotation régionale d’équipement scolaire. 
DSI:  Dotation spéciale instituteurs.    

DSR:  Dotation de solidarité rurale. 
DSU:  Dotation de solidarité urbaine. 

EPCI:  Etablissement public de coopération    
FAL:  Fonds d’action locale. 

FCEL:  Fonds d’équipement des collectivites locales. 
FCTVA:  Fonds de compensation pour la TVA. 

GIP:  Groupement d’interet public. 
IBS:  Impots sur les benefices des société 

IRG:  Impots sur le revenu globale 
SAN:  Syndicat d’agglomeration nouvelle. 

SEML:  Société d’économie mixte locale. 
SIVU:  Syndicats intercommunaux a vocations uniques. 

TA:  Taxe d’assainissement 
TAP:  Taxe sur l’activité professionnelle. 

TF:  Tax foncière 
TVA:  Taxe sur la valeur ajoutée 
UES:  Unions d’économie sociale. 

UNCAM:  Union nationale des caisses d’assurance maladie. 
VRTS  Versement representatif de la tax sur les salaires.     

ZHHN:  Zones d’habital urbaines nouvelles.  
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