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شكر و تقدير
الحمد هلل الواحد األحد و الفضل للذي خلق السماوات بال عمر،و رزق الرزق و لم ينسى أحد  ،الليم لك الحمد
حتى ترضى ،و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضا  ،و لك الحمد على كل حال ...
بعد شكرنا هلل عز و جل الذي وفقنا إلى ما يحبو و يرضاه في مجال العلم و المعرفة  ،ثم و من باب االعتراف
بالفضل ألىلو و عمال بقول الرسول صلى اهلل عليو و سلم :
من صنع إليكم معروف ا فكافئوه  ،ف إن لم تجدوا ما تكافئونو ف ادعوا لو حتى تروا أن قد كاف أتموه
يشرفنا أن أتقدم بعظيم الشكر و التقدير  ،و بأخلص الدعاء بالخير لكل أساتذتنا المحترمين كل من ساعدنا
و لو بكلمة طيبة ،كما نوجو خالص شكرنا إلى من لم يبخل علينا بنصائحو القيمة و إرشاداتو الوجيية  ،إلى الذي
كان و مازال و ندعوا أن يبقيو للدروب منير األستاذ المشرف  :سمير آيت عكاش .
كما ال يفوتنا أن أتقدم بالشكر الخالص و التقدير الكبير إلى مسؤولي العمل على كل مساعداتيم المادية
والمعنوي التي ال يمكنني حتى وصفيا ،المراقبون الماليون :مانع رمداني ،ويزة بن الحاج ،سعيد مداح ،وإلى كل
موظفي المراقبة المالية لوالية البويرة ،و بلدية امشدالة.
كما ال يسعني إال شكر كل من ساعدني بالمديريات الوالئية و أخص الذكر مديرية البرمجة و متابعة
الميزانية ،مديرية السياحة ،مديرية األشغال العمومية...

و إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد على إنجاز ىذا العمل ،ف الليم أجزل ليم الجزاء
و العطاء و وفقيم إلى ما تحب و ترضى إنك سميع مجيب .

إىـداء
الحمد للذي بنعمتو تتم الصالحات  ،و شيئ جميل أن يسعى اإلنسان إلى النجاح فيحصل عليو  ،و لكن
األجمل أن يتذكر من كان السبب في ذلك ،أىدي ثمرة ىذا المجيود :
صدقة جارية إلى من كان يتمنى أن يرى ىذا العمل و قد اكتمل إال أن األقدار و األعمار بيد اهلل ،إلى
ينبوع العطاء و الثقة بالنفس ،إلـى مـن نـمع مـن رو ـو و را تـو إلسـعادي ،إلـى مـن ربـاني أرادنـي أن أبلـا المعـالي ،
إليك أبتاه  ،ر مك اهلل و طيب ثراك و جماك اهلل الجماء األوفر .
إلى رمم الوفـاء و فيض السخاء و جود العطاء عند البالء ،إلى من قـال فييا الرسول صلى اهلل عليو و سلم
الجنـة تحــق أقــدام النســاء  ،إلــى التــي ســيرت الليـالي مــن أجــل را تــي و أ ــاءت لـي الــدر بالشــموع ،إلــى أول اســم
تلفظق بو شفـاىي ،إليك أماه ،أطال اهلل في عمرك .
إلى صا بة القـلب الطيب التي ساعدتني بالفعل و الكلمة الطيبة أختي.
إلى الشخص الذي أنظر إليو فيطمئن قـلبي ،إلى الذي كان لي درع أمان أ تمي بو من نائبات
الممان و تحمل عبئ الحياة ،أخي الو يد.
إلى الذي كان نبراسا و امتأل بو قـلبي ،رفيق ياتي و سندي العلمي و العملي ،الذي قـاسمني
أعباء الحياة ،إلى العمود الذي أ ل أرتكم عليو للصمود ،خطيبي.
إلى التي اختارىا القدر لتكون أسرتي الثانية.
إلى كل من علمني رفـا و أنار ياتي بشعاع العلم و األمل.
إلى من ساعدني من قريب و من بعيد على إنجاز ىذا العمل.
إلى من فتح ىذه الوريقـات و تصفحيا بعدي.
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مقدمة :

مقدمة :
مقدمة :
لقد مر بناء الدولة اجلزائرية منذ االستقالل بالعديد من التطورات االقتصادية و االجتماعية والسياسية و اليت
سامهت يف بناء برارلها التنموية ،حيث مرت مبرحلة االشرتاكية أين كانت الدولة ىي الفاعل األساسي يف التنمية ،و بعد
ذلك جاءت مرحلة اقتصاد السوق اليت دعت إىل القيام بإصالحات اقتصادية و وضع اسرتاتيجيات و سياسات جديدة،
و يتجلى ذلك من خالل االستثمار و استغالل الوسائل ادلادية ،البشرية و ادلالية من قبل اإلدارات العمومية من خالل
قيامها بعدة نشاطات يف إطار قانوين حبت ،و من ىذه النشاطات قيامها بأعمال لفائدهتا مقابل ذتن زلدد ،اعتمادا على
أشخاص طبيعيٌن أو معنويٌن ،و ىذا ما يعرف بالصفقة العمومية.
و الصفقة العمومية ىي عبارة عن عقود مكتوبة تتم بٌن ادلتعامل ادلتعاقد و ادلصلحة ادلتعاقدة يف إطار مشاريع
و برا مج استثمار ضخمة كوهنا تأخذ جزء كبًن من ادلصاريف العمومية شلا يستدعي احليطة و التحكم اجليد لتوفًن احلماية
األكرب للمصاحل ادلالية للدولة ،فالصفقات العمومية حتتل جانبا ىاما من أعمال الدولة و ذلك بالنظر إىل مكانتها يف
حتقيق اخلدمة العمومية ،إذ دتثل الشريان الذي يدعم عملية التنمية ،كما تعترب النظام األفضل الستغالل األموال العمومية
خاصة يف ظل اعتماد االقتصاد الوطين على زيادة النفقات من أجل تنشيط العجلة التنموية للبالد.
و مبا أنو يتعذر على احلكومة تسيًن أقاليمها بنفسها و االطالع على حقيقة أوضاعها و تلبية حاجيات أفراد
ىذه األقاليم من خالل أ جهزة مركزية جتهل حقيقة الواقع احمللي ،فإن احلكومة تعمد إىل اجياد آليات دتكنها من تلبية
حاجيات األفراد زلليا من خالل إ شراكهم يف تسيًن أقاليمهم بأنفسهم ضمن أطر و تنظيمات ال تؤثر على كيان الدولة
الواحدة ،حيث دتثل ىذه األطر و التنظيمات اجلماعات احمللية (البلديات) ،اليت تعترب ىيئات المركزية للدولة و واحدة
من اذلياكل و النماذج التطبيقية اليت تعمل على اجياد االسرتاتيجيات ادلالئمة و النماذج الكفيلة لتلبية حاجيات ادلواطن
اليت ال خترج عن سياقها العام و ىو البعد التنموي الوطين ادلستدام ضمن فضاء بيئي نظيف ومتجدد.
فمع بروز مصطلح االستدامة و مناداة ادلنظمات الرمسية و غًن الرمسية بضرورة دمج متطلبات االرتقاء هبذا
النموذج التنموي اجلديد الذي جيسد معىن االستدامة ضمن رتيع مستويات التنمية و على رتيع األصعدة احمللية والوطنية،
و ا لذي يعتمد على أسس و قواعد و مناىج العلوم االقتصادية و االجتماعية هبدف إحداث تغيًن يف أسلوب التفكًن
وطريقة العمل انطالقا من احمللية وصوال إىل الوطنية ،باتت التنمية احمللية ادلستدامة ركيزة من ركائز التنمية الوطنية الشاملة
و ادلتوازنة و ادلوافقة لشروط االستدا مة ،إذ تستهدف حتقيق التوازن التنموي ادلستدام بٌن سلتلف ادلناطق و يف مقدمتها

ب

مقدمة :
تنفيذ مشروعات البىن األساسية إىل جانب دورىا ادلؤثر يف تفعيل االستثمارات احمللية و خلق فرص العمل و ادلشروعات
ادلدرة للدخل و احملافظة على البيئة.
و نظرا لالىتمام ادلتزايد مبوضوع التنمية احمللية ادلستدامة و اعتبار البلدية بوابة ولوج ىذا الفضاء و النواة احمللية
الرئيسية لتحقيقها ،جاءت زلاوليت ىذه إلبراز دور الصفقات العمومية يف حتقيقها.
و انطالقا من ىنا فإن اإلشكالية اليت ميكن طرحها يف ىذا اجملال تتمحور حول تساؤل رئيسي ،و ىو :
ما هو الدور الذي تلعبه الصفقات العمومية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة ؟ و إلى أي مدى
ساهمت في تفعيل التنمية في بلدية البويرة ؟
و يشتق من صميم ىذا التساؤل الرئيسي أسئلة فرعية أخرى تتمحور و تدور حول الدراسة شكال و مضمونا
و حتليال يف االجابة عليها و منها :
 −ماذا نقصد بالصفقات العمومية؟
 −ما ىي العوامل اليت تدفع إىل االىتمام بالصفقات العمومية؟
 −ماذا نقصد بالبلدية و ما ىي شلارساهتا يف اجلزائر؟
 −ما ىي أىم مقومات التنمية احمللية ادلستدامة؟ و ما ىو واقعها يف اجلزائر؟
 −ما ىي معامل االسرتاتيجية التنموية اليت اتبعتها اجلزائر لرتقية الصفقات العمومية؟ و ما ىو مدى مسامهتها يف دفع
عجلة التنمية احمللية ادلستدامة يف اجلزائر؟
 −إىل أي مدى ميكن أن تساىم الصفقات العمومية و االسرتاتيجية احمللية كآلية لتحقيق التنمية احمللية ادلستدامة يف
بلدية البويرة؟
 −ما ىي السبل الكفيلة لتفعيل دور الصفقات العمومية يف حتقيق التنمية احمللية ادلستدامة يف بلدية البويرة؟
فرضيات البحث :
تقودنا معاجلة االشكالية الرئيسية و األسئلة الفرعية إىل اختبار مدى صحة الفرضيات التالية :
 −التنمية احمللية ادلستدامة عملية معقدة و ذات أبعاد متعددة كما أهنا ذات طبيعة ديناميكية.


ت

مقدمة :
 −رغم أن اجلزائر سطرت سلتلف اآلليات اليت تضمن التجسيد الفعلي جملموع مقومات التنمية احمللية ،إال أن ىناك
نقائص عديدة أثرت سلبا على حتقيقها.
 −يرجع ضعف تطبيق الصفقات العمومية إىل عجز البلديات ألسباب مالية و أخرى إدارية.
أهداف البحث :
نسعى من خالل تناولنا ذلذا ادلوضوع للوصول إىل عدة نقاط :
 −نشر سلتلف ادلفاىيم اليت تتعلق مبوضوع الصفقات العمومية ،البلدية و التنمية احمللية ادلستدامة.
 −إبراز مكانة الصفقات العمومية ضمن منظور جديد يتمثل يف بعد التنمية احمللية ادلستدامة.
 −زلاولة دراسة و تقييم دور ىذه الصفقات يف حتقيق التنمية احمللية و تسليط الضوء على مدى استفادة بلدية
البويرة من االسرتاتيجية احمللية لرتقية ىذه الصفقات.
أهمية الموضوع :
تنبع أمهية ىذا البحث من االعتبارات التالية :
 −ارساء سلتلف اآلفاق النظرية و التطبيقية اليت تستمد كياهنا من دراسة سلتلف اجلوانب ادلتعلقة بالصفقات
العمومية ،البلدية و بالتنمية احمللية ادلستدامة.
 −الدور الكبًن الذي تلعبو الصفقات العمومية يف االرتقاء بالدولة و يف رتيع اجملاالت و على رتيع األصعدة احمللية
و الدولية.
 −لكون التنمية احمللية ادلستدامة أصبحت من ادلرتكزات األساسية لعملية حتقيق و ارساء قواعد التنمية ادلستدامة
الشاملة.
 −االىتمام الكبًن الذي أولتو اجلزائر ذلذه الصفقات و االصالحات الكبًنة اليت سخرهتا لتأىيلها يف سلتلف
جوانبها و على رتيع األصعدة.
أسباب اختيار الموضوع :
من بٌن األسباب اليت دفعتنا الختيار موضوع  :مدى فعالية الصفقات العمومية في تحقيق التنمية المحلية
المستدامة ،نذكر ما يلي :
 −ادليول الشخصي لدراسة ىذا ادلوضوع ،باإلضافة إىل زلاولة تطبيق بعض ادلعارف الشخصية العملية و النظرية.

ث

مقدمة :
 −لكون ىذا ادلوضوع يقع يف قلب التخصص ادلهين ،حبيث نربط من خاللو الصفقات العمومية بأحد أىم
مرتكزات تطبيق التنمية ادلستدامة أال و ىي التنمية احمللية ادلستدامة.
 −األمهية اليت اكتسبها موضوع الصفقات العمومية خالل اآلونة األخًنة.
حدود الدراسة :
تدور الدراسة حول :
 −الحدود النظرية  :تعترب الصفقات العمومية من ادلواضيع ادلقرتحة اليت ميكن دراستها من سلتلف اجلوانب ،إال
أننا ارتأينا دراسة ىذا ادلوضوع من خالل الرتكيز على بعدىا التنموي احمللي ادلستدام.
 −الحدود المكانية  :دتحورت الدراسة ادليدانية يف بلدية البويرة.
 −الحدود الزمانية  :لقد ركزنا يف الدراسة على تطور مسامهة الصفقات العمومية يف حتقيق التنمية احمللية ادلستدامة
يف اجلزائر على ادلدة الزمنية ادلمتدة من  ،1023−1002أما الدراسة ادليدانية يف بلدية البويرة ستمتد من
 2111إىل  1022و يف بعض األوقات سوف يتعذر علينا التقيد هبذه ادلدة إما بسبب غياب ادلعلومات أو
ألسباب أخرى.
صعوبات البحث :
تتلخص أىم الصعوبات اليت واجهتنا إلصلاز ىذا العمل فيما يلي :
 −صعوبة احلصول على ادلراجع و الدراسات اليت تتناول موضوع الصفقات العمومية و مدى فعاليتها يف حتقيق
التنمية احمللية ادلستدامة ،األمر الذي كلفنا وقتا كبًنا لتوفًن ادلعلومات النظرية حول ىذا اجلزء من ادلوضوع.
 −صعوبة القيام بالدراسة ادليدانية خاصة أ ن طبيعة ادلوضوع تتطلب ذلك هبدف استيعاب ادلعارف النظرية بشكل
أحسن و مطابقتها مع واقع بلدية البويرة.
 −امتناع بعض االطارات عن منحنا ادلعلومات ادلتعلقة هبذا ادلوضوع و ختوفهم من طبيعة الدراسة ادليدانية اليت ضلن
يف صدد دراستها ،ىذا الذي أدى بنا يف معظم األحيان إىل زلاولة احلصول على ادلعلومات و البيانات بطرق
غًن رمسية.
 −صعوبة احلصول على البيانات ادلتعلقة بالدراسة ادليدانية لعدم قدرة أفراد ادلديريات ادلتاحة على مستوى البلدية
على فهم متطلباتنا ادلعلوماتية و البيانية بالرغم من زلاولتنا لتبسيط الفكرة إىل أقصى حد شلكن بغية االجابة على
أسئلتنا.

ج

مقدمة :
 −الغياب الفادح لإلحصائيات و الدراسات اليت تربط بٌن الصفقات العمومية و التنمية احمللية ادلستدامة يف بلدية
البويرة و عالقة ىذه األخًنة باالسرتاتيجية احمللية لرتقية الصفقات العمومية من الناحية التطبيقية.
منهج البحث :
مت االعتماد يف ىذه الدراسة على رلموعة من ادلناىج مبا يتماشى مع طبيعة ادلوضوع ،و ذلك كما يلي :
 −من أجل إرساء مفاىيم الصفقات العمومية ،البلدية و التنمية احمللية ادلستدامة ارتأينا االعتماد على ادلنهج
الوصفي دلعرفة سلتلف ادلفاىيم النظرية اليت تتناول دراسة الصفقات العمومية ،البلدية و التنمية احمللية ادلستدامة.
 −أما ادلنهج التحليلي فقد ساعدنا يف حتليل سلتلف ادلفاىيم ادلرتابطة يف البحث و كذا يف التحليل و التعليق على
البيانات و النتائج.
 −و إلسقاط الدراسة النظرية على واقع بلدية البويرة اعتمدنا على ادلنهج االستقرائي لدراسة دور الصفقات
العمومية يف حتقيق التنمية احمللية ادلستدامة يف البلدية.
تقسيمات البحث :
دلعاجلة إشكالية البحث و االدلام مبختلف جوانب ادلوضوع قمنا بتقسيم البحث إىل ثالثة فصول تسبقهم
مقدمة و تعقبهم خادتة و ذلك كما يلي :
استعرضنا يف ادلقدمة توطئة للموضوع من خالل طرح االشكالية و الفرضيات ،أمهية و أىداف ادلوضوع
وأسباب اختياره.
ميثل الفصل األ ول اجلانب النظري للبحث ،حيث تطرقنا إىل نظام الصفقات العمومية حيث قسم الفصل إىل
ثالثة مباحث تناولنا يف ادلبحث األول ماىية الصفقات العمومي ة ،و يف ادلبحث الثاين اجلانب القانوين و ادلايل لتنفيذىا مث
ادلبحث الثالث عاجلنا من خاللو الرقابة على الصفقات العمومية و أىم اجلرائم ادلتعلقة هبا.
و تناولنا يف الفصل الثاين اجلانب الذي خيص موضوع البلدية و التنمية احمللية ادلستدامة حتت عنوان دور
الصفقات العم ومية يف حتقيق التنمية احمللية ادلستدامة يف البلدية ،و قسم ىذا الفصل أيضا إىل ثالثة مباحث أساسية
األول يعاجل البلدية و استقالذلا ادلايل ،الثاين يتمحور حول التنمية احمللية ادلستدامة من خالل عرض سلتلف تعاريفها،
أبعادىا ،مؤشرات قياسها و أىدافها ،و كمبحث ثالث تناولنا االسرتاتيجية احمللية لرتقية الصفقات العمومية كآلية لدعم
التنمية احمللية ادلستدامة.


ح

مقدمة :
يف الفصل الثالث نأيت إىل لب ادلوضوع و ىو تقييم مسامهة الصفقات العمومية يف حتقيق التنمية ببلدية البويرة،
حيث قمنا فيو أوال بتشخيص االمكانيات ادلتاحة يف بلدية البويرة ،بعدما تطرقنا إىل واقع التنمية احمللية ادلستدامة يف بلدية
البويرة ،و قدمنا يف األخًن مدى فعالية الدور الذي تلعبو الصفقات العمومية يف حتقيق التنمية احمللية ادلستدامة وسبل
تفعيل دورىا يف البلدية.


خ
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مدخل عام لنظام الصفقات العمومية

الفصل األول :
تمهيد الفصل :

نظرا لألزمة االقتصادية اليت زببطت فيها اعبزائر ،كان من الواجب عليها القيام بإصالحات اقتصادية و وضع
اسًتاتيجية و سياسة جديدة و التحلي بكل االعتبارات الضرورية لتحقيق فعالية اقتصادية.
فجاء قانون الصفقات العمومية ككل تنظيم قانوين يهدف إىل اغبفاظ على اؼبصلحة العامة عن طريق ربديد
واضح للمعامل و ربديد مهام ،حقوق و مسؤولية كل متدخل أو متعامل معٍت هبذا االجراء ،من أجل اعطائها الشفافية
الكاملة و االطار القانوين اؼبناسب ؽبا.
و من أجل ىذا حاولنا من خالل ىذا الفصل دراسة نظام الصفقات العمومية .
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مدخل عام لنظام الصفقات العمومية

الفصل األول :
المبحث األول  :مايية الصفقات العمومية

إن للصفقات العمومية أ مهية كربى يف االقتصاد الوطٍت فهي وسيلة أساسية لتجسيد الربامج التنموية ،و ؽبذا
أ والىا اؼبشرع اعبزائري أمهية خاصة ،لذلك أوال جيب معرفة نشأة و تطور الصفقات العمومية يف التشريع اعبزائري و ماذا
يقصد بالصفقات العمومية و كيف شرحها القانون اعبزائري و ّبُت اطأطر و القوانُت اليت زبصها.

المطلب األول  :مفهوم الصفقات العمومية

هبدف التحكم يف مصطلح الصفقات العمومية يقتضي اطأمر منا أوال اعطاء تعريف ؽبا ،كما يقتضي ربديد
اؼبراحل اليت مر هبا قانون الصفقات العمومية يف التشريع اعبزائري و يف اطأخَت اػبصائص اليت سبيز ىذه الصفقات.
الفرع األول  :تعريف الصفقات العمومية
 إن كلمة صفقة لغة ىي العقد أو البيعة و يقال صفقة راحبة أو خاسرة  ،1و كلمة صفقة بفتح فسكون مأخوذة منصفق ،دبعٌت ضرب اليد على اليد يف البيع و ىي عالمة إجرائو و اسبامو  ، 2أما يف االصطالح فكلمة صفقة داللة
على نقل السلع أ و اػبدمات من شخص آلخر ،كما يتضمن اؼبفهوم أيضا صيغة ذبارية حبتة احتكرهتا اللغة
االقتصادية و تداولتو كمصطلح خاص بعامل اؼبال و اطأعمال.
 أما الصفقات العمومية يف اؼبفهوم االصطالحي فهي عقد اداري باعتباره عمل قانوين صادر عن توافق إرادتُت علىإ حداث آثار قانونية ،و العقد االداري كما ىو معلوم شأنو شأن كافة العقود اؼبعروفة يف القانون اػباص ،إال أنو يتميز
عن ىذه اطأخَتة كون االدارة طرف جوىري فيو و ىي ربوز امتيازات ال مثيل ؽبا يف اطأحكام اؼبتعلقة بالعقود
اػباصة.
 و الصفقات العمومية ىي صورة من صور العقود االدارية و ربتل أمهية كربى يف ؾبال اؼبعامالت االقتصادية ،لذلكأوالىا اؼبشرع اعبزائري أمهية خاصة من خالل استقالؽبا بتشريع خاص و أحكام فنية تتماشى مع طبيعة أىدافها.
و قد عرفها اؼبشرع اعبزائري من خالل اؼبادة الرابعة من قانون الصفقات العمومية بأهنا عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع
اؼبعمول بو ،تربم وفق الشروط اؼبنصوص عليها يف ىذا اؼبرسوم ،قصد اقباز اطأشغال و اقتناء اللوازم و اػبدمات
والدراسات غبساب اؼبصلحة اؼبتعاقدة.
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مدخل عام لنظام الصفقات العمومية

الفصل األول :

 كما وردت بعض التعريفات الفقهية للصفقات العمومية من بينها ما تبناه الفقيو الفرنسي أندري ديلويادر بأهناعقود دبقتضاىا يلتزم اؼبتعاقد القيام بأعمال لفائدة اإلدارة العمومية مقابل شبن ؿبدد ،و ورد يف تعريف آخر أن
الصفقة العمومية عقد مكتوب بُت طرفُت أو أكثر يلتزم فيو اطأطراف بتنفيذ ما مت االتفاق عليو.
 من خالل ىذه التعاري ف و التعريف الذي تبناه اؼبشرع اعبزائري ،فالصفقات العمومية ىي عبارة عن عقود مكتوبةتربمها اإلدارة مع اطأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية اليت سبليها عليهم ،و ىذا هبدف اقباز اطأشغال أو
اقتناء اللوازم أو اػبدمات و الدراسات غبساب االدارة اؼبتعاقدة ،حيث الشخص العمومي الذي يربم الصفقة يسمى
اؼبصلحة اؼبتعاقدة أما الطرف اآلخر فيسمى اؼبتعامل اؼبتعاقد.
و ؿبل الصفقات العمومية إما اقباز اطأشغال كبناء اؼبرافق العمومية و إما اقتناء اللوازم و التجهيزات الضرورية لتسيَت
اؼبرافق العمومية و إما صفقات اػبدمات و الدراسات كالتصاميم الضرورية قبل القيام بإقباز مشروع ما أو بناء مرافق
معينة ،و ىو ما تضمنتو صراحة اؼبادة الرابعة من قانون الصفقات العمومية ،يف حُت أعفى اؼبشرع اعبزائري بعض
أنواع الصفقات العمومية من الشكلية ال سيما صفقات استَتاد اؼبنتوجات و اػبدمات ؼبا ؽبا من طابع السرعة يف
ازباذ القرار بشأهنا و التقلب السريع يف أسعارىا و مدى توافرىا و اؼبمارسات التجارية اؼبطبقة بشأهنا.
و اؼبالحظ من خالل التعريف الذي تبناه اؼبشرع اعبزائري أنو يرتكز على معايَت أساسية :
أوال :المعيار الشكلي
و يتضح جليا من تأكيد اؼبشرع على اعتبار الصفقات العمومية عقود مكتوبة و الشكلية اؼبتعلقة بإبرام
الصفقات العمومية تستمد أحكامها من اؼبرسوم الرئاسي الذي حيدد بدقة كافة اؼبراحل اليت سبر هبا عملية ابرام الصفقات
العمومية ،حيث ذبد االدارة نفسها مقيدة عند ابرام الصفقات العمومية ،أما اؼبتعامل اؼبتعاقد معها فهو ملزم إما بقبول
الصفقة اؼبعروضة كما وردت بكافة شروطها و معطياهتا و إما أن يرفضها ،فاؼبشرع من خالل قانون الصفقات العمومية
فرض صبلة من القيود و االجراءات تلتزم اإلدارة دبراعاهتا حفاظا على اؼبصلحة العامة و ضباية لألموال العامة ،و ىذا ما
يتضح لنا من خالل القيمة اؼبالية للصفقات العمومية.
ثانيا :المعيار الموضوعي
يقصد باؼبعيار أو العنصر اؼبادي أو اؼبوضوعي الرجوع إىل ؿبل أو موضوع العقد ،و يقصد دبحل الصفقة
العمومية موضوع اػبدمة اليت يقدمها اؼبتعاقد لإلدارة اؼبتعاقدة ،حيث يشمل موضوع الصفقات العمومية طبقا للقانون :

 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .6
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مدخل عام لنظام الصفقات العمومية

الفصل األول :

أ -صفقات األشغال  :ىي عقود تربم بُت اؼبتعاملُت و اإلدارة لتنفيذ اطأشغال ذات اؼبنفعة العامة و اؼبتعلقة بالبنايات
والعقارات مقابل شبن متفق عليو يزيد عن  8000.000دج ،و مثال ىذه الصفقات بناء العمارات و السدود
واؼبدارس أو الصيانة أو التأىيل و الًتميم أو اؽبدم بالنسبة للمنشآت أو جزء منها.
ب -صفقات اقتناء اللوازم  :ىي الصفقات اليت ديكن لإلدارة من خالؽبا أن ربصل على السلع و التجهيزات الضرورية
و شراء ما ىو أساسي لتسيَت عملها اليومي ،مثل شراء ذبهيزات اؼبرافق ،أشياء منقولة لتسيَت اؼبرفق العام مقابل شبن
متفق عليو يزيد عن  8000.000دج.
ت -صفقات الخدمات و الدراسات  :ىي عقود تربمها اؼبصلحة اؼبتعاقدة مع متعامل متعاقد معها هبدف تقدمي
اػبدمات إلجراء دراسات و أحباث حول اطأرض و تصميمها قبل بداية اطأشغال قصد تقدمي الدراسات حول
موضوع معُت و الذي ربدده اإلدارة مقابل شبن متفق عليو يزيد عن  4000.000دج.
أما فيما خيص صفقات استَتاد اؼبنتوجات و اػبدمات اليت تتطلب من اؼبصلحة اؼبتعاقدة اؼبعنية السرعة يف ازباذ القرارات
حبكم طبيعتها و التقلب السريع يف أسعارىا و مدى توفرىا ،و كذلك اؼبمارسات التجارية اؼبطبقة عليها ،فهي معفاة من
تطبيق بعض أحكام اؼبرسوم الرئاسي  236-10اؼبعدل و اؼبتمم اؼبتعلق بالصفقات العمومية.



الفرع الثاني  :نشأة و تطور الصفقات العمومية في التشريع الجزائري
لقد مر النظام القانوين للعقود اإلدارية ،خاصة الصفقات العمومية بعدة مراحل تبعا للتطورات السياسية
واالقتصادية اليت عرفتها البالد منذ االستقالل إىل اآلن.
أوال :المرحلة األولى ما قبل 7967
لقد كانت العقود اإلدارية و الصفقات العمومية أساسا خاضعة إىل النظام القانوين السائد إبان العهد
االستعماري إال ما كان منو منافيا للسيادة الوطنية.
ثانيا :المرحلة الثانية من  7967إلى 7981
اطأمر رقم  90-67اؼبؤرخ يف  1967-06-17اؼبتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ،فلقد كان اؽبدف من
إصدار ىذا النص يف ظل النظام االشًتاكي السائد آنذاك ،يتمثل أساسا يف ضباية االنتاج الوطٍت و اليد العاملة الوطنية
واالعتماد على الصفقات العمومية كآلية و أداة لتنفيذ اؼبخطط الوطٍت يف إطار سياسة التخطيط االقتصادي (اؼبخططات
الثالثية والرباعية و اػبماسية) ،و زيادة تنظيم العالقات بُت اإلدارات العمومية.

 للتوسع أكثر أنظر اؼبرسوم الرئاسي رقم  236−10اؼبعدل و اؼبتمم اؼبتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ،مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .05
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الفصل األول :
ثالثا :المرحلة الثالثة

اؼبرسوم رقم  145-82اؼبؤرخ يف  1982-04-10اؼبتعلق بصفقات اؼبتعامل العمومي سباشيا مع االختيار
االشًتاكي ،صدر ىذا اؼبرسوم هبدف مشولية تطبيقها على كافة اؼبؤسسات العمومية بغض النظر عن طبيعتها مركزية أو
المركزية ،إدارية أو اقتصادية (شركات وطنية) أ و اجتماعية أو ثقافية ،فهو جاء ليطبق على كافة و صبيع أجهزة الدولة
وىيئاهتا و وحداهتا يف سياق توحيد النظام القانوين لصفقات و عقود اإلدارات و اؼبؤسسات العامة انسجاما مع االختيار
االشًتاكي الذي يقوم أساسا على وحدة القانون ،و يف ىذا السياق حددت اؼبادة  05منو اؼبتعامل العمومي بصورة
واسعة حينما نصت على أنو :
أ -صبيع اإلدارات العمومية (الدولة ،الواليات و البلديات).
ب -صبيع اؼبؤسسات اإلدارية و االقتصادية و اؽبيئات العمومية.
ت -شركات االقتصاد اؼبختلط.
رابعا :المرحلة الرابعة مرحلة االصالح 7997
اؼبرسوم التنفيذي رقم  434-91اؼبؤرخ يف  1991-11-09اؼبتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،فبعد
صدور دستور  1989و التخلي عن النظام االشًتاكي ،كان ال بد من سن و وضع نظام قانوين يتكيف مع اؼبعطيات
السياسية و االقتصادية اعبديدة من خالل اطأخذ باالزدواجية و الثنائية القانونية من حيث التمييز بُت القانون العام
والقانون اػباص كما ىو سائد يف النظام الليبَتايل  ،و ؽبذا فقد مت إصدار اؼبرسوم ليقتصر تطبيقو على القطاع اإلداري
بالدولة دون قطاعها االقتصادي (اؼبؤسسات العمومية االقتصادية) الذي أصبح خاضعا للقانون اػباص (القانون
التجاري) ،ذلك أن اؼبادة  02منو نصت على أنو ال تطبق أحكام ىذا اؼبرسوم إال على الصفقات اؼبتضمنة مصاريف
اإلدارات العمومية و اؽبيئات الوطنية اؼبستقلة و الواليات و البلديات و اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري اؼبسماة
اؼبصلحة اؼبتعاقدة.
و تسمية اؼبصلحة اؼبتعاقدة ىي تسمية فرضية يف نظرة الواقع الذي يقضي بأن اعبهة اليت تربم الصفقة قد ال
تكون ىي نفسها اعبهة اليت تصادق على ىذه الصفقة ،و من مث فقد ميز اؼبشرع بُت اعبهة اؼبتعاقدة و ىي اعبهة اليت تربم
الصفقة طأهنا ىي اؼبنتفعة هبا و بُت اعبهة اليت تصادق و توافق على ىذه الصفقة طأهنا ىي اليت خولت ىذا اغبق دبوجب
السلطة اليت أسندت ؽبا و ىو ما أشارت إليو اؼبادة  07من نفس اؼبرسوم  " :ال تصح صفقات اؼبتعامل العمومي و ال
تكون هنائية إال إذا وافقت عليها السلطة اؼبختصة ،و ىي :
 الوزير فيما خيص صفقات الدولة.6

مدخل عام لنظام الصفقات العمومية

الفصل األول :
 الوايل فيما خيص صفقات الوالية. -رئيس اجمللس الشعيب البلدي فيما خيص البلدية.

 اؼبدير العام أو اؼبدير فيما خيص صفقات اؼبؤسسات العمومية الوطنية و احمللية ذات الطابع اإلداري.و ديكن ل كل وحدة يف ىذه السلطات أن تفوض صالحياهتا يف ىذا اجملال إىل اؼبسؤولُت اؼبكلفُت على أي
حال بتحضَت الصفقات و تنفيذىا طبقا لألحكام التشريعية و التنظيمية اعباري العمل هبا".
خامسا :المرحلة الخامسة
اؼبرسوم الرئاسي رقم  250-02اؼبؤرخ يف  2002-07-27اؼبعدل و اؼبتمم دبوجب اؼبرسوم الرئاسي رقم
 301-03اؼبؤرخ يف  2003-09-11اؼبتعلق بتنظيم الصفقات العمومية نظرا للسياسات االقتصادية (اػبوصصة،
الشراكة اطأجنبية ،الشفافية يف تسيَت اطأموال العمومية ،ضمان مبدأ اؼبساواة )...مت إعادة صياغة النص اؼبتعلق بالصفقات
العمومية باعتبارىا أىم أنواع العقود اإلدارية على النحو الذي يوافق بُت اؼبصلحة العامة و اػباصة.
سادسا :المرحلة السادسة
اؼبرسوم الرئاسي رقم  236-10اؼبؤرخ يف  1010-10-17اؼبعدل و اؼبتمم باؼبرسوم الرئاسي رقم 03-13
اؼبؤرخ يف  1013-01-13اؼبتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،جاء ليعدل ؿبتوى بعض اؼبواد مثل اؼبادة ،06 ،02
...44 ،27

1

الفرع الثالث  :خصائص الصفقات العمومية
لقد خص اؼبشرع اعبزائري الصفقات العمومية بتشريع خاص و مستقل بذاتو و دبقتضى مرسوم رئاسي الذي
جعلها تكتسي قيمة قانونية ال يستهان هبا يف دفع التنمية و تطوير االقتصاد الوطٍت ،و برجوعنا إىل قانون الصفقات
العمومية نلمس أىم اػبصوصيات اليت تنفرد هبا الصفقات العمومية.
أوال :تنظيمها بمقتضى مرسوم رئاسي
كما ىو معلوم أن اؼبرسوم الرئاسي ىو الشكل القانوين لسلطات رئيس اعبمهورية للتشريع يف كل ما مل يرد يف
اجملال التشريعي ،و قد مت تنظيم الصفقات العمومية دبقتضى اؼبرسوم الرئاسي رقم  236-10اؼبشار إليو سابقا و الذي
خضع لعدة تعديالت آخرىا دبقتضى اؼبرسوم الرئاسي  03-13اؼبؤرخ يف  ،2013-01-13و ىذا نظرا العتبار
الصفقات العمومية دبثابة اجملال اؽبام و االسًتاتيجي لتسيَت و استهالك اطأموال العمومية و تنفيذ اؼبشاريع اليت ؽبا عالقة
 1فيصل نسيغة ،النظام القانوين للصفقات العمومية و آليات ضبايتها ،ؾبلة االجتهاد القضائي ،العدد اػبامس ،جامعة ؿبمد خيضر ،بسكرة ،صص -112
.113
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الفصل األول :

وثيقة بتحقيق اػبدمات العمومية للجمهور ،ىذه اطأمهية ىي اليت جعلت النظام القانوين للصفقات العمومية خيضع إىل
عدة تطورات استجابة للتغَتات و اؼبؤشرات االقتصادية اليت عاشتها اعبزائر ،باإلضافة إىل التعديالت التشريعية اليت مر هبا
قانون الصفقات العمومية منذ صدور اؼبرسوم  103-64اؼبؤرخ يف  26مارس  1964اؼبتضمن إنشاء اللجنة اؼبركزية
للصفقات العمومية إىل غاية آخر تعديل بشأن تنظيمها.
ثانيا :تعلقها باألموال العامة
إن الصفقات العمومية تتعلق أساسا بتسيَت و استهالك اطأموال العمومية ،ىذه اطأخَتة اليت عرفها الفقو بأهنا
تلك اطأموال اؼبنقولة و الثاب تة اؼبملوكة للدولة أو اطأشخاص اؼبعنوية العامة و اليت يتم زبصيصها للمنفعة العمومية و ىي
ما تعرف بالدومُت العام ،و قد خص اؼبشرع اعبزائري اطأموال العامة حبماية دستورية تقضي بأن اطأمالك الوطنية حيددىا
القانون و تكون من اطأمالك العمومية و اػباصة اليت سبلكها كل من الدولة ،الوالية و البلدية  ،...و بالتايل فإن اطأموال
العمومية ال جيوز التصرف هبا أو حجزىا أو سبلكها بالتقادم...
و من خالل اغبماية الدستورية و التشريعية اليت ربظى هبا اطأموال العامة من البديهي كذلك أن يتم تنظيم
الصفقات العمومية بإجراءات صارمة و ضوابط قانونية دقيقة سواء بالنظر إىل اؼبصلحة اؼبتعاقدة أو اؼبتعامل معها ،و قد
نص قانون الصفقات العمومية على ضرورة أن تراعي يف إبرام الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية
و اؼبساواة يف معاملة اؼبًتشحُت و شفافية االجراءات يف التعاقد لضمان قباعة الطلبات العمومية و االستعمال اغبسن
للمال العام.
فاؼبالحظ أن اؼبشرع اعبزائري أوىل أمهية خاصة ؼبقتضيات ضباية اطأموال العمومية من خالل إبرام الصفقات
العمومية فضال عن الق يود اؼبتعددة اليت تظهر يف كافة مراحل ابرام الصفقة العمومية انطالقا من مرحلة االعالن عنها
وصوال إىل مرحلة تنفيذىا.
ثالثا :إحاطتها بحماية قانونية خاصة
إن القراءة العميقة لق انون الصفقات العمومية توحي بوجود العديد من اطأحكام اليت خصها اؼبشرع هبا ،ال
سيما على ضوء التعديالت اطأخَتة اليت طرأت على ىذا القانون هبدف تعزيز الشفافية و تثمُت مردود الصفقات
العمومية ،و تظهر ىذه اغبماية القانونية يف تضمُت الصفقات العمومية صبلة من الشروط و االجراءات الشكلية و ربديد
الشروط اليت تربم و تنفذ وفقها الصفقات و كذلك كيفية اختيار اؼبتعامل اؼبتعاقد ،و كافة القواعد اؼبوضوعية و االجراءات
الشكلية اليت تسري على اؼبناقصات و االستشارة اؼبسبقة اؼبنصوص عنها يف قانون الصفقات العمومية ،باإلضافة إىل
إلزامية اللجوء إىل االشهار الصحفي.
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الفصل األول :

و يف اطأخَت فقد نص اؼبشرع على اطأمهية البالغة اليت تكتسيها الصفقات العمومية و ىي الرقابة اليت يهدف
من خالؽبا اؼبشرع إىل ضباية اؼبال العام سواء تعلق اطأمر بالرقابة الداخلية اليت سبارسها اؼبصلحة اؼبتعاقدة أو الرقابة اػبارجية
اليت سبارسها اللجان اػباصة بالصفقات العمومية.

1

المطلب الثاني  :أصناف الصفقات العمومية و نطاق تطبيقها
نتناول يف ىذا اؼبطلب ـبتلف تصنيفات الصفقات العمومية و تبيان اطأشخاص العمومية اليت تقوم بالصفقات
العمومية و ربديد نطاق تطبيقها.
الفرع األول  :أصناف الصفقات العمومية
يف إطار تنفيذ و اقباز الصفقات العمومية ديكن للمصلحة اؼبتعاقدة اللجوء إىل إبرام عدة أنواع من العقود حىت
تتمكن من االستجابة للصعوبات اليت تنتج عن التحديد الدقيق للحاجيات الواجب توفَتىا و ضمان االقباز احملقق
للصفقة :
أوال :الصفقة الوحيدة
الصفقة الوحيدة ىي اسناد اقباز الصفقة أو تقدمي اػبدمة إىل متعامل واحد فقط ،لكن ديكن ؼبقاوالت أخرى
التدخل إلقباز اؼبشروع أو الصفقة عندما يقرر اؼبتعامل اؼبتعاقد اقباز اؼبشروع أو جزء منو عن طريق التعامل الثانوي ،ىذا
النوع من الصفقة يتقارب مع صفقة ؾبمع اؼبقاولُت اؼبتضامنُت باعتبار أن صاحب اؼبشروع ال تربطو عالقة مع اؼبتعاملُت
الثانويُت اؼبشاركُت يف اقباز اؼبشروع ،لكن تربطو عالقة واحدة مع اؼبتعامل اؼبتعاقد.

2

ثانيا :الصفقة البسيطة
الصفقة البسيطة زبص اقباز أشغال أو تقدمي خدمات ؿبددة بطريقة ؿبددة مسبقا.
ثالثا :صفقة الزبون
تربم صفقة الزبون لتحقيق بعض اغباجيات اؼبتعلقة بصيانة شبكة االنارة العمومية ،تصليح تسربات
القنوات ،...فهي ال تتضمن أية كمية و قيمة للطلبات االصبالية ،و بسبب اؼبدة الطويلة اػباصة بتنفيذ صفقة الزبون
واؼبقدرة بـ  05سنوات جيب أ ن تتضمن ىذه الصفقة بنود تسمح بتعديل شروط تنفيذ العقد من أجل التكفل بإدخال
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تقنيات جديدة و خيارات مهمة للظروف االقتصادية و كذلك بالنسبة لفسخ العقد بُت الطرفُت اؼبتعاقدين يف حالة
ظهور اختالفات.
كما تسمح صفقة الزبون باغبصول على التزام اؼبتعامل اؼبتعاقد من أجل تنفيذ و تقدمي اػبدمات اؼبطلوبة يف
الوقت احملدد من جهة ،و ضمان و ضباية اػبدمة العمومية و ربديد أسعار اػبدمات اؼبقدمة من جهة أخرى.
رابعا :صفقة الطلبات
إن اللجوء إىل إبرام صفقة من ىذا النوع يصبح مفروضا عندما ال ديكن ربديد حجم اػبدمات اؼبطلوبة و وتَتة
التنفيذ ،حبيث تتضمن صفقة الطلبات أسعار و كميات قصوى ؿبددة تكون موضوع الصفقة إذ نالحظ أن ىناك
التزامُت ،من جهة اػبدمات الدنيا اليت تلتزم اؼبصلحة اؼبتعاقدة بطلبها من اؼبتعامل اؼبتعاقد ،و من جهة أخرى اػبدمات
القصوى اليت ديكن للمتعامل اؼبتعاقد االلتزام بتقدديها ،علما أن صفقة الطلبات تربم ؼبدة سنة واحدة قابلة للتجديد يف
حدود مدة قصوى ال تتعدى  05سنوات ،حيث يسمح ىذا التحديد بتوفَت جو اؼبنافسة و ذبنب قيام احتكار من
طرف متعامل متعاقد واحد.
إن سبديد العمل بصفقة الطلب ات و إمكانية فسخ ىذه الصفقة من أحد اطأطراف ،ىي بنود جيب إدراجها يف
الصفقة و من جهة أخرى صفقة الطلبات تتميز باقتناء مواد أو خدمات بشكل متكرر ،حبيث ينصح بإبرام صفقة
الطلبات للتموينات اػبارجية.
إن تنفيذ صفقة الطلبات يتم بالتدرج و حسب حاجيات اؼبصلحة اؼبتعاقدة عن طريق طلبات شراء أو أوامر
اؼبصلحة اليت تبلغ إىل اؼبتعام ل اؼبتعاقد و اليت تتضمن طرق التسليم أو تقدمي اػبدمة (كمية اؼبواد ،آجال التسديد،)...
حيث يتم تنفيذ عقوبات التأخَت يف حالة ذباوز اؼبتعامل اؼبتعاقد أجال التسليم ،لكن ديكن للمصلحة اؼبتعاقدة ابرام
صفقة طلبات جزئية كما ىو اغبال يف حالة نقص قروض الدفع اؼبخصصة لتوريد أو تقدمي خدمات.
و تقدم صفقة الطلبات لكل من اؼبشًتي و البائع االمتيازات التالية :
أ-

المشتري  :ضبط تسيَت اؼبخزون و اطأسعار و الغالف اؼبايل اؼبتعلق بالعملية.

ب -البائع  :ضمان تقدمي اػبدمات و اغبصول على ـبطط أعباء مستقر طيلة مدة تنفيذ الصفقة.
يربم ىذا العقد عندما تكون اػبدمة اؼبقرر تقدديها مربؾبة على عدة سنوات ،و رخصة الربنامج تغطي النفقات اؼبلتزم هبا،
حيث خيضع ككل العقود ؼبختلف أشكال اؼبراقبة الداخلية و اػبارجية.
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الفصل األول :
الفرع الثاني  :نطاق تطبيق الصفقات العمومية

إن اطأشخاص العموميُت الذين يسعهم ؾبال تطبيق قانون الصفقات العمومية ،ديكن حصرىم فيما يلي :
أ-

ؾبمل اإلدارات العمومية للدولة.

ب -اؽبيئات الوطنية اؼبستقلة.
ت-

الواليات و البلديات.

ث-

اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع االداري.

ج-

مراكز البحث و التنمية و اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي.

ح-

اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقايف و اؼبهٍت.

خ-

اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقٍت.

د-

اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.

1

المطلب الثالث  :كيفيات ابرام الصفقات العمومية
تربم الصفقات العمومية وفقا إلجراء اؼبناقصة الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء الًتاضي كاستثناء.

2

الفرع األول  :اجراء المناقصة
أوال :تعريف المناقصة
 يقصد بعقد اؼبناقصة بأنو إرساء العقد على أفضل العروض عند وجود عروض متعددة يف وقت واحد. أما اؼبناقصة حسب قانون الصفقات العمومية ىي إجراء يستهدف اغبصول على عروض من عدة متعهدينمتنافسُت مع زبصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض.

3

ثانيا :مبادئ المناقصة
إن إبرام الصفقات العمومية جيب أن يستجيب إىل أسس و مبادئ ىي :
أ-

مبدأ المنافسة  :حيث يتيح مبدأ حرية اؼبنافسة الفرصة لكل من تتوافر فيو شروط التقدم للمناقصة ،حىت تتسع
الفرصة أمام جهة اإلدارة الختيار أفضل اؼبتعاقدين.
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مبدأ المساواة  :و مفاد ىذا اؼببدأ أنو جيب التعامل مع صبيع اؼبتناقصُت على قدم اؼبساواة من حيث الشروط
اؼبطلوبة و اؼبواعيد و االجراءات اؼبقررة دون تفرقة بُت اؼبتناقصُت من جانب اعبهة اإلدارية.

ت-

مبدأ اإلشهار  :و يقصد باإلشهار إخطار ذوي الشأن باؼبناقصة و إبالغهم بالشروط العامة للعقد و كيفية
اغبصول على دفاتر الشروط و اؼبواصفات و قائمة اطأسعار.

1

ثالثا :أشكال المناقصة
ديكن أن تكون اؼبناقصة وطنية و  /أو دولية ،و ديكن أن تتم حسب أحد اطأشكال اآلتية :
أ-

المناقصة المفتوحة  :و ىي تلك اؼبناقصة اليت يعلن عنها عبميع الراغبُت يف التعاقد مع اإلدارة دون تعيُت ،فهي
إجراء ديكن من خاللو أي مًتشح مؤىل أن يقدم تعهدا.

ب-

2

3

المناقصة المحدودة  :ىي اؼبناقصات اليت يقتصر االشًتاك فيها على جهات أو أشخاص معروفُت من حيث
القابلية الفنية و اؼبقدرة على تنفيذ أنواع معينة من اطأعمال موضوع التعاقد ،فهي إجراء ال يسمح فيو بتقدمي
تعهد إال للمًتشحُت الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا اؼبؤىلة اليت ربددىا اؼبصلحة اؼبتعاقدة مسبقا ،وجيب
أن تكون ىذه الشروط يف ؾبال التأىيل و التصنيف و اؼبراجع اؼبهنية متناسبة مع طبيعة و تعقيد و أمهية
اؼبشروع.

ت-

4

االستشارة االنتقائية  :يتمثل ىذا الشكل من اؼبناقصة يف انتقاء أويل تقوم بو اؼبصلحة أو اإلدارة اؼبتعاقدة من
خالل إجراء تنافس بُت ؾبموع اؼبًتشحُت و بعد اختيار و انتقاء عدد منهم ،يرخص ؽبم دون سواىم بتقدمي
عروضهم و تعهداهتم للتعاقد بالنهاية مع واحد منهم ،فاالستشارة االنتقائية ىي إجراء يكون اؼبرشحون اؼبرخص
ؽبم بتقدمي عرض فيو ىم اؼبدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أويل.
و تنفذ اؼبصلحة اؼبتعاقدة االنتقاء اطأ ويل الختيار اؼبرشحُت إلجراء اؼبنافسة عندما يتعلق اطأمر بعمليات معقدة
و /أو ذات أ مهية خاصة ،كما ديكن للمصلحة اؼبتعاقدة القيام باستشارة مباشرة للمتعاملُت االقتصاديُت اؼبؤىلُت
و اؼبسجلُت يف قائمة مفتوحة تعدىا اؼبصلحة اؼبتعاقدة على أساس انتقاء أويل ،دبناسبة إقباز عمليات ىندسة
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مركبة أو ذات أمهية خاصة و  /أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري ،و يف ىذه اغبالة جيب ذبديد
االنتقاء اطأويل كل ثالث سنوات.
ث-

1

المزايدة  :تسلك اإلدارة طريق اؼبزايدة يف ابرام العقود اؼبتعلقة ببيع اطأشياء اليت تستغٍت عنها اإلدارة أو اليت
يتقرر بيعها وفقا للقانون ،و تشمل العمليات البسيطة من النمط العادي و ال زبص إال اؼبًتشحُت الوطنيُت،
فهو ذلك االجراء الذي سبنح الصفقة دبوجبو للمتعهد الذي يقدم العرض اطأقل شبنا.

ج-

2

المسابقة  :و ىي إجراء يضع أصحاب و رجال الفن يف منافسة قصد اقباز عملية تشتمل على جوانب تقنية
واقتصادية و صبالية أو فنية متميزة و خاصة  ،3مثل وضع غبن لنشيد ؼبناسبة وطنية معينة ،تصميم و إعداد
أوراق نقدية ،تصور و إعداد شارات و رموز فنية...

رابعا :مراحل إبرام المناقصة
أ-

إعداد المشروع  :دير إعداد اؼبشروع باؼبراحل اآلتية :
 .7اختيار اؼبشروع وفقا للحاجات االجتماعية و االقتصادية.
 .1دراسة اعبدوى الفنية للمشروع و اليت يتم فيها دراسة امكانية تنفيذ اؼبشروع من الناحية الفنية ،مالئمة اؼبوقع،
توفر اؼبواد الالزمة و االمكانيات الالزمة للتنفيذ.
 .3دراسة اعبدوى االقتصادية ،و ىي دراسة تكاليف اؼبشروع و مقارنتها باؼبردود االقتصادي و اطأثر االجتماعي
والبيئي للمشروع.
 .4التصميم اؼببدئي للمشروع ،و يتم فيها إعداد التصور العام للمشروع و ربديد وظائف العناصر اؼبختلفة منو
ودراسة اؼبواد اليت سيتم استخدامها و إعداد التكلفة التقديرية للمشروع و من مث مناقشة ذلك مع مالك اؼبشروع
إلقراره أو إدخال ما يلزم من تعديالت.
 .5التصميم التفصيلي للمشروع ،و يشمل إعداد كافة التفاصيل اؼبعيارية و االنشائية و اطأعمال اؼبيكانيكية
والكهربائية و الصحية و خالف ذلك.
 .6إعداد التصميم النهائي ،بعد مراجعة التصميم التفصيلي و اعتماده يتم إعداد التصميم النهائي و الذي يتضمن
كافة التفاصيل اعبزئية الالزمة لضمان دقة التن فيذ ،و كذلك إعداد اؼبواصفات الفنية العامة و اػباصة و جداول
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الكميات و اعبدول الزمٍت اؼبقًتح لتنفيذ اؼبشروع و التكلفة التقديرية و شروط الدعوة للعطاء و الشروط العامة
واػباصة لعقد الصفقة.

1

ب -تحرير دفتر الشروط  :إن دفًت الشروط عبارة عن وثيقة ربتوي شروط تضعها اإلدارة ،تلزم هبا اؼبتنافسُت عامة
مث اؼبتنافس اؼبختار خاصة ،فهو باؼبقابل ؾبموعة حقوق تفتحها للمتنافسُت مث بعد ذلك للمتنافس اؼبختار ،فيعد
دفًت أعباء متبادلة بُت اإلدارة و اؼبتعامل اؼبتعاقد ،فمن شروط اؼبتنافسُت قبد :
 .7من  :اطأشخاص الذين يسمح ؽبم باؼبنافسة حسب نوع استدراج العروض.
 .1متى  :وقت سحب دفاتر الشروط و وقت ايداعها.
 .3أين  :مكان سحب و ايداع ىذه الدفاتر.
إضافة إىل شروط أخرى خاصة باؼبتنافس اؼبختار كالتزاماتو التعاقدية الحقا (اآلجال حسب التنفيذ )...وباؼبقابل
فإنو يضمن حقوق للمتنافسُت :
 ضمان الشفافية من حيث امكانية اغبضور يف جلسات فتح العروض و امكانية الطعون.
 امكانية اؼبراجعة و ربيُت اطأسعار.
 التسبيقات.
و دفًت الشروط ليس لو عمر كباقي القرارات االدارية ،فهو ديتد إىل ما بعد هناية الصفقة و ما ديكن أن يظهر من
منازعات أو رقابة ،كما أن اغبقوق اؼبالية و العينية للدولة ال تسقط بالتقادم ،لذا على ىذا الدفًت أن يتميز
بالدقة و البساطة يف ربريره ،و ىو يشمل باطأساس على ما يأيت :
 دفاتر البنود اإلدارية العامة  :اؼبطبقة على كل صفقات اطأشغال و اللوازم و الدراسات و اػبدمات اؼبوافق
عليها دبوجب قرار وزاري مشًتك.
 دفاتر التعليمات المشتركة  :اليت ربدد الًتتيبات التقنية اؼبطبقة على كامل الصفقات اؼبتعلقة بنوع واحد من
اطأشغال و اللوازم و اػبدمات ،اؼبوافق عليها بقرار من الوزير اؼبعٍت.
 دفاتر التعليمات الخاصة  :اليت ربدد الشروط اػباصة بكل صفقة.
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ت -طرح األعمال للتناقص :

 .7اإلعالن عن الصفقة  :إن اإل عالن يعد وثيقة ىامة ديكن هبا تصنيف أو توسيع منافسة ما ،يهدف إىل إضفاء
الشفافية على العمل اإلداري حيث يتم إعالم اؼبعنيُت (اؼبقاولُت ،اؼبوردين  )...فبا يفسح اجملال للمنافسة بينهم
و يضمن احًتام مبدأ اؼبساواة و يسمح لإلدارة باختيار أفضل العروض و اؼبرشحُت ،يعد الفرق اعبوىري بُت
صيغ الًتاضي الذي ينعدم فيها طابع الشكلية (شكلية الدعوة للمنافسة).
 .1طبيعة اإلعالن  :جيب اللجوء إىل االشهار الصحفي إلزاميا يف اغباالت اآلتية :

1

 اؼبناقصة اؼبفتوحة.
 اؼبناقصة احملدودة.
 الدعوة إىل االنتقاء اطأويل.
 اؼبسابقة.
 اؼبزايدة.
 .3محتوى اإلعالن  :جيب أن حيتوي إعالن اؼبناقصة على البيانات االلزامية اآلتية :

2

 تسمية اؼبصلحة اؼبتعاقدة ،عنواهنا و رقم تعريفها اعببائي.
 كيفية اؼبناقصة (مفتوحة أو ؿبدودة ،وطنية أو دولية ،أو اؼبزايدة أو عند االقتضاء اؼبسابقة).
 شروط التأىيل أو االنتقاء اطأويل.
 موضوع العملية أو الصفقة.
 الوثائق اليت تطلبها اؼبصلحة اؼبتعاقدة من اؼبًتشحُت مع إحالة قائمة اؼبستندات اؼبطلوبة إىل أحكام دفًت
الشروط ذات الصلة.
 تاريخ آخر أجل و مكان ايداع العروض.
 إلزامية كفالة التعهد إذا اقتضى اطأمر.
 التقدمي يف ظرف مزدوج ـبتوم تكتب عليو عبارة ال يفتح و مراجع اؼبناقصة.
 شبن الوثائق عند االقتضاء.

 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره  ،اؼبادة .45
 2نفس اؼبرجع السابق ،اؼبادة .46
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الفصل األول :
 .4طبيعة اإلعالن :

 ينشر إجباريا يف النشرة الرظبية لصفقات اؼبتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع) ،و على اطأقل يف جريدتُت
يوميتُت وطنيتُت موزعتُت على اؼبستوى الوطٍت.
 ديكن اعالن مناقصة الواليات و البلديات و اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري اؼبوضوعة ربت
وصايتها و اليت تتضمن صفقات أشغال أو لوازم و دراسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري،
على التوايل طبسُت مليون دينار (50.000.000دج) أو يقل عنها و عشرين مليون دينار
(20.000.000دج) أو يقل عنها ،أن تكون ؿبل اشهار ؿبلي حسب الكيفيات التالية :
 نشر االعالن عن اؼبناقصة يف يوميتُت ؿبليتُت أو جهويتُت.
 إلصاق إعالن اؼبناقصة باؼبقرات اؼبعنية للوالية ،لكافة بلديات الوالية ،لغرف التجارة و الصناعة واغبرف
و الفالحة ،للمديرية التقنية اؼبعنية يف الوالية.
 .5لغة اإلعالن و آجاله :جيدر إعالن اؼبناقصة باللغة العربية و بلغة أجنبية واحدة على اطأقل.

1

و لإلشارة إن التنظيم اعبديد للصفقات العمومية مل يبُت تاريخ االعالن ،يف حُت قبد أن أول تنظيم قانوين ؽبا و ىو
اطأمر رقم  90-67وضح بأن اإلعالن ينشر قبل  20يوما على اطأقل من التاريخ احملدد الستالم العروض مع
إمكانية زبفيض اؼبدة إىل  10أيام عند االستعجال.
ث-

مرحلة ايداع العروض و تقديم العطاءات  :بعد االعالن عن اؼبناقصة تضع اؼبصلحة اؼبتعاقدة ربت تصرف أية
مؤسسة أو مًتشح يسمح ؽبما بتقدمي العروض ،كل الوثائق اؼبتعلقة بالصفقة مع امكانية إرساؽبا إىل اؼبًتشح
الذي يطلبها ،و ربتوي ىذه الوثائق على صبيع اؼبعلومات الضرورية اليت سبكنهم من تقدمي تعهدات مقبولة
لل مواصفات اؼبطلوبة ،و بعد االطالع على ىذه الوثائق يقوم اؼبًتشحون بتقدمي عطاءاهتم من أجل الظفر
بالصفقة.
و تعرف العطاءات بأهنا العروض اليت يتقدم هبا اطأفراد يف الصفقة ،و كذلك ربديد السعر الذي يقًتحو و الذي
يرتضي على أساسو إبرام العقد فيما لو رست عليو الصفقة.
و عليو جيب أن تكون عروض اؼبتقدمُت مطابقة لدفًت الشروط اػباصة لكل صفقة متقدم إليها ،على أن تتم
ايداعها خالل اؼبدة احملددة لتقدمي العطاءات ،و حسب اؼبادة  50من اؼبرسوم الرئاسي رقم  236-10فإن
اؼبشرع مل يضع أجل ؿبدد الستقبال العروض و إمنا ترك اغبرية للمصلحة اؼبتعاقدة يف ربديد اطأجل الذي تراه

 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .49
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الفصل األول :

مناسبا تبعا لعناصر معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة اؼبعتزم طرحها و اؼبدة التقديرية الالزمة لتحضَت العروض
وايصال التعهدات.
و جيب أن تشتمل العروض على عرض ت قٍت و عرض مايل ،يوضع كل منهما يف ظرف منفصل و مقفل و ـبتوم
يبُت كل منهما مرجع اؼبناقصة و موضوعها و يتضمنان عبارة تقٍت أو مايل حسب اغبالة ،و يوضع الظرفان يف
ظرف آخر مقفل و حيمل عبارة ال يفتح مناقصة رقم  ،...موضوع المناقصة.
 .7فالعرض التقني يشتمل على :
 تصريح باالكتتاب.

1

 كفالة تعهد تفوق  %1من مبلغ العرض ،فيما خيص صفقات اطأشغال و اللوازم اليت خيضع مبلغها
الختصاص اللجان الوطنية للصفقات و عبان الصفقات القطاعية ،جيب إدراجها إذا اقتضى اطأمر يف
ظرف مقفل حيمل عبارة كفالة تعهد ال يفتح إال عند فتح األظرفة المالية.
 كل الوثائق اليت زبص تأىيل اؼبتعهد يف اؼبيدان اؼبعٍت (شهادة التأىيل و الًتتيب لصفقات اطأشغال
واالعتماد لصفقات اطأشغال و االعتماد لصفقات الدراسات) و كذا اؼبراجع اؼبهنية.
 كل الوثائق اطأخرى اليت تشًتطها اؼبصلحة اؼبتعاقدة كالقانون اطأساسي للمؤسسة اؼبتعهدة و السجل
التجاري و اغبصائل اؼبالية و اؼبراجع اؼبصرفية.
 الشهادات اعببائية و شهادات ىيئات الضمان االجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيُت و اؼبتعهدين
اطأجانب الذين يعملون يف اعبزائر.
 مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق اطأمر بشخص طبيعي و للمسَت أو اؼبدير
العام للمؤسسة عندما يتعلق اطأمر بشركة.
 شهادة اإليداع القانوين غبسابات الشركة التجارية.
 تصريح بالنزاىة.

2

 رقم التعريف اعببائي بالنسبة للمتعهدين اعبزائريُت و اؼبتعهدين اطأجانب الذين سبق ؽبم العمل باعبزائر.
 دفًت الشروط حيتوي يف آخر صفحتو على عبارة قرئ و قبل.

 1أنظر اؼبلحق رقم  ،01ص .196
 2أنظر اؼبلحق رقم  ،02ص .198
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الفصل األول :
 .1العرض المالي يتضمن ما يأيت :
 رسالة تعهد.

1

 جدول اطأسعار بالوحدة.
 تفصيل تقديري و كمي.

2

3

و ربدد مناذج رسالة التعهد و التصريح باالكتتاب و التصريح بالنزاىة دبوجب قرار من الوزير اؼبكلف
باؼبالية.

4

إن اؽبدف من كل ذلك أن تتمكن اؼبصلحة اؼبتعاقدة من التأكد من اطأىلية القانونية يف التعاقد من ناحية
واؼبفاضلة بُت اؼبتعهدين اؼبتنافسُت بناء على أسس و معايَت موضوعية من ناحية أخرى.
يوافق يوم و آخر ساعة إليداع العروض يوم و ساعة فتح اطأظرفة التقنية و اؼبالية  ،و إذا صادف ذلك يوم
عطلة أو يوم راحة قانونية فإن اؼبدة سبدد إىل غاية يوم العمل اؼبوايل.
ج-

5

مرحلة فحص العطاءات  :بعد تقدمي العطاءات باطأوضاع و الشروط السابق عرضها و تضمُت كافة البيانات
اليت يطلبها قانون الصفقات العمومية ،تقوم اؼبصلحة اؼبتعاقدة بفحص دقيق عبميع العطاءات كل على حدى
من أجل التأكد من مطابقتها للشروط اؼبعلن عنها ،و منو فهي مقيدة جبملة من القيود جيب أن تضعها يف
اغبسبان و تتصرف يف حدودىا ربقيقا للمصلحة العامة.
و ربقيقا ؽبذ ا الغرض و ضمانا ؼببدأ الشفافية الذي كرسو التنظيم اعبديد للصفقات العمومية ،فقد اسند ىذا
التنظيم مهمة فحص العطاءات و ربليلها إىل عبنتُت :
 .7لجنة فتح األظرفة  :فقد أفادت اؼبادة  121من اؼبرسوم الرئاسي رقم  236-10اؼبعدل و اؼبتمم بأنو ربدث
يف إطار الرقابة الداخلية عبنة لفتح اطأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة ،حيدد مسؤول اؼبصلحة اؼبتعاقدة دبقرر
تشكيلة اللجنة اؼبذكورة يف إطار االجراءات القانونية و التنظيمية اؼبعمول هبا ،و ذبتمع ىذه اللجنة يف جلسة
علنية حبضور العارضُت ،فتنظر يف البداية إىل مدى مطابقة العرض يف مظهره اػبارجي مع االعالن (الظرف ىل
ىو مزدوج ،مغلق ،ؾبهول اؽبوية ،ال حيمل اشارة ،ظرفان داخليان ،مفصوالن ،)...مث تفتح العروض التقنية و يتم

 1أنظر اؼبلحق رقم  ،03ص .199
 2أنظر اؼبلحق رقم  ،04ص .200
 3أنظر اؼبلحق رقم  ،05ص .201
 4اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .51
 5نفس اؼبرجع السابق ،اؼبادة .50
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الفصل األول :

استبعاد العروض غَت اؼبطابقة تقنيا و اليت ال تفتح عروضها اؼبالية و تبقى العروض اؼبطابقة للفتح اؼبايل.
 .1لجنة تقييم العروض  :فقد نص قانون الصفقات العمومية يف مادتو  125على إحداث عبنة تقييم العروض
على مستوى كل مصلحة متعاقدة ،و ذلك من أجل ربليل و تقييم كل العروض اؼبقدمة وصوال طأحسن
العارضُت ؼبنحو الصفقة.
يتوىل مسؤول اؼبصلحة اؼبتعاقدة تعيُت أعضائو من غَت أعضاء عبنة فتح اطأظرفة و ىذا لتنايف العضوية للجنتُت
معا و الذين يتم اختيارىم من أشخاص مؤىلُت من ذوي الكفاءة و اػبربة ،و تتوىل ىذه اللجنة :
 دراسة و ربليل العروض و بدائل العروض و اطأسعار االختيارية عند االقتضاء.
 تقدمي االقًتاحات اؼبناسبة للجهة اؼبختصة بازباذ القرار النهائي يف إبرام الصفقة ،و اليت ال ديكنها اختيار
سوى ما بُت اؼبًتشحُت اؼبقبولُت من طرف عبنة تقييم العروض.
حيث تقوم بانتقاء إما العرض اطأقل شبنا إذا تعلق اطأمر باػبدمات العادية و إما أحسن عرض من حيث اؼبزايا
االقتصادية ،إذا كان االختيار قائما أساسا على اعبانب التقٍت للخدمات ،مث يتم تنقيط اؼبًتشحُت بعد دمج
العروض اؼبالية مع التقنية و اؼبتحصل على أعلى نقطة ىو الذي يأخذ الصفقة.
ح-

مرحلة ارساء الصفقة  :بعد اسبام اجراءات فحص العروض و انتقائها عرب عبنيت فتح اطأظرفة و تقييم العروض
واختيار أفضل متعهد ،يصدر يف حقو قرار منح مؤقت ؽبذه الصفقة اليت رست عليو ،و يعلن عن ىذا االجراء
يف الصحافة يف نفس اعبرائد اليت مت نشر اعالن الصفقة فيها سابقا ،مع ربديد السعر و آجال االقباز و كل
العوامل اليت ظبحت باختياره بإدراج نقاط االنتقاء اؼبتبعة حسب طبيعة كل صفقة ،مع تبيان أن لباقي العارضُت
امكانية تقدمي طعوهنم القانونية خالل  10أيام ابتداء من تاريخ نشر إعالن اؼبنح اؼبؤقت للصفقة و ىذا يف
حدود اؼببالغ القصوى احملددة.

خ-

1

مرحلة اعتماد المناقصة  :اؼبنح اؼبؤقت للصفقة ال يعدو أن يكون اختيارا مؤقتا من قبل اؼبصلحة اؼبتعاقدة ،وال
يكون هنائيا إال بعد صدور قرار باعتماده من اعبهة اؼبختصة ،و ىذا ما تبينو جبالء اؼبادة  08من قانون
الصفقات العمومية اليت تنص على أن ال تصح الصفقات و ال تكون هنائية إال إذا وافقت عليها السلطة
اؼبختصة.
و بعد اسبام عملية االبرام و اؼبصادقة جيب أن يكون العقد أو منوذج الصفقة اؼبوقع عليها من صبيع اطأطراف

 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .125
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اؼبتعاقدة متضمنا البيانات التالية :
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1

 .7البنود االجبارية :
 التعريف الدقيق باطأطراف اؼبتعاقدة.
 ىوية اطأشخاص اؼبؤىلُت قانونا إلمضاء الصفقة و صفتهم.
 موضوع الصفقة ؿبددا و موصوفا وصفا دقيقا.
 اؼببلغ اؼبفصل و اؼبوزع بالعملة الصعبة أو الدينار اعبزائري حسب اغبالة.
 شروط التسديد.
 أجل تنفيذ الصفقة.
 البنك ؿبل الوفاء.
 شروط فسخ الصفقة.
 تاريخ توقيع الصفقة و مكانو.
 .1البنود التكميلية :
 كيفية ابرام الصفقة.
 اإلشارة إىل دفاتر اطأعباء العامة و دفاتر التعليمات اؼبشًتكة اؼبطبقة على الصفقات اليت تشكل جزء ال
يتجزأ منها.
 شروط عمل اؼبتعاملُت الثانويُت و اعتمادىم إن وجدوا.
 بند مراجعة اطأسعار.
 بند الرىن اغبيازي إن كان مطلوبا.
 نسب العقوبات اؼبالية و كيفيات حساهبا ،شروط تطبيقها أو النص على حاالت االعفاء منها.
 كيفيات تطبيق حاالت القوة القاىرة.
 شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ.
 النص يف عقود اؼبساعدة التقنية على أمناط مناصب العمل ،و قائمة اؼبستخدمُت اطأجانب و مستوى
تأىيلهم ،و كذا نسب اطأجور و اؼبنافع اطأخرى اليت سبنح ؽبم.
 شروط استالم الصفقة.
 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره  ،اؼبادة .62
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الفصل األول :
 القانون اؼبطبق و شرط تسوية اػبالفات.
 بنود العمل اليت تضمن احًتام قانون العمل.
 البنود اؼبتعلقة حبماية البيئة.
 البنود اؼبتعلقة باستعمال اليد العاملة احمللية.

و هبذه االجراءات اؼبختلفة تنتهي كيفية اؼبناقصة باؼبصادقة على الصفقة من طرف الشخص اؼبختص قانونا.
الفرع الثاني  :اإلجراء بالتراضي
إن إجراء اؼبنافسة دير عن طريق إجراءات معقدة و طويلة اؼبدى فبا جيعل اإلدارة ال تستطيع اللجوء إليها يف
بعض الظروف ،كما أن بعض اغباالت ال تستدعي كل ىذه االجراءات ،ؽبذا مت الًتخيص دائما لإلدارة بإمكانية التعاقد
بكيفية الًتاضي.
أوال :تعريف التراضي
الًتاضي ىو الطريق االستثنائي إلبرام الصفقات العمومية ،حيث يتم زبصيص و منح الصفقة ؼبتعامل متعاقد
واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة ،و لذلك فهو استثناء خيتلف عن اؼبناقصة اليت تشكل القاعدة العامة يف إبرام
الصفقات العمومية ،و اليت تستند إىل مبدأ اؼبنافسة.
ثانيا :أشكال التراضي
ديكن أن يكتسي الًتاضي شكل الًتاضي البسيط أو شكل الًتاضي بعد االستشارة.
أ-

التراضي البسيط  :تلجأ اؼبصلحة اؼبتعاقدة إىل ىذا االجراء يف اغباالت التالية :

1

2

 .7يف حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة اؼبتعاقدة أو اطأمن العمومي ،ديكن الًتخيص دبوجب مقرر
معلل بالشروع يف بداية تنفيذ اػبدمات قبل إبرام الصفقة.
 .1عندما يتحتم تنفيذ خدمات بصفة استعجالية و ال تتالءم طبيعتها مع آجال اجراءات إبرام الصفقات ،بشرط
أنو مل يكن يف وسع اؼبصلحة اؼبتعاقدة توقع الظروف اؼبسببة غباالت االستعجال ىذه ،و أن ال تكون نتيجة
مناورات للمماطلة من طرفها ،و يف ىذه اغبالة جيب أن تتم اؼبوافقة اؼبسبقة على اللجوء إىل ىذه الطريقة يف إبرام
الصفقات االستثنائية أثناء اجتماع اغبكومة.
 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبادة 27
 2نفس اؼبرجع السابق ،اؼبادة .43
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 .3عندما ال يكون تنفيذ اػبدمات إال على يد متعامل متعاقد وحيد حيتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتالك الطريقة
التكنولوجية اليت اختارهتا اؼبصلحة اؼبتعاقدة.
 .4يف حاالت االستعجال اؼبلح اؼبعلل خبطر داىم يتعرض لو ملك أو استثمار ،قد ذبسد يف اؼبيدان و ال يسعو
التكيف مع آجال اؼبناقصة ،بشرط أنو مل يكن يف وسع اؼبصلحة اؼبتعاقدة التنبؤ بالظروف اؼبسببة غباالت
االستعجال و أن ال تكون نتيجة فبارسات احتيالية من طرفها.
 .5يف حالة سبوين مستعجل ـبصص لضمان سَت االقتصاد أو توفَت حاجات السكان اطأساسية.
 .6عندما يتعلق اطأمر دبشروع ذي أولوية و ذي أمهية وطنية ،و يف ىذه اغبالة خيضع اللجوء إىل ىذه الطريقة
االستثنائية إلبرام الصفقات إىل اؼبوافقة اؼبسبقة من ؾبلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشر
ماليَت دينار (10.000.000.000دج) و للموافقة اؼبسبقة أثناء اجتماع اغبكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل
عن اؼببلغ السالف الذكر.
 .7عندما دينح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام دبهمة اػبدمة العمومية.
 .8عندما يتعلق اطأمر بًتقية اطأداة الوطنية العمومية لإلنتاج ،و يف ىذه اغبالة جيب أن خيضع اللجوء إىل ىذه
الطريقة االستثنائية يف ابرام الصفقات إىل اؼبوافقة اؼبسبقة من ؾبلس الوزراء.
ب -التراضي بعد االستشارة  :تنظيم ىذه االستشارة يكون بكل الوسائل اؼبكتوبة اؼبالئمة دون أية شكليات
أخرى ،أي إبرام الصفقة بإقامة اؼبنافسة عن طريق االستشارة اؼبسبقة و اليت تتم بكافة الوسائل اؼبكتوبة كالربيد
والتلكس و بدون اللجوء إىل االجراءات الشكلية اؼبعقدة لإلشهار ،و تلجأ اؼبصلحة اؼبتعاقدة إىل الًتاضي بعد
االستشارة يف اغباالت اآلتية :

1

 .7عندما يتضح أن الدعوة إىل اؼبنافسة غَت ؾبدية.
 .1يف حالة صفقات الدراسات أو اللوازم أو اػبدمات اؼبمنوحة اليت كانت ؿبل فسخ و كانت طبيعتها ال تتالءم مع
آجال مناقصة جديدة.
 .3يف حالة العمليات اؼبنجزة يف إطار اسًتاتيجية التعاون اغبكومي ،أو يف إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويالت
االمتيازية ،و ربويل الديون إىل مشاريع تنموية أو ىبات.

 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .44
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المبحث الثاني  :الجانب القانوني و المالي لتنفيذ الصفقات العمومية
زبضع الصفقات العمومية للقوانُت وفقا للتنظيمات اؼبعمول هبا ،و تربمها اؼبصاحل اؼبتعاقدة وفقا لسياسة قانونية
و إدارية و مالية متبعة.

المطلب األول  :الجانب القانوني لتنفيذ الصفقات العمومية
الصفقات العمومية ىي عقود مكتوبة يقوم هبا اؼبتعامل اؼبتعاقد بواسطة مؤسسات وطنية و خاصة ،و ىذه
العقود ربدد دبعيار مايل ،و لكي تصبح صفقة عمومية سارية اؼبفعول جيب أن تتوفر فيها ثالثة معايَت مستوحاة من
اؼبرسوم الرئاسي  236-10اؼبعدل و اؼبتمم و اؼبتعلق بالصفقات العمومية ،أوؽبا اؼبعيار العضوي اؼبتعلق باؼبصلحة
اؼبتعاقدة اليت سبثل اؽبيئة أو العضو اليت أعطى ؽبا اؼبشرع صالحية ابرام الصفقات ،يليها اؼبعيار اؼبادي الذي يوضح أن
الصفقات العمومية تشتمل على بعض العمليات منها اقتناء اللوازم و التجهيزات ،تقدمي خدمات أو إقباز أشغال حيث
تكون ؿبددة دبدة مضمونة ،اؼبعيار الشكلي الذي يرتكز على صيغتُت ىي الكتابة و اتباع كل االجراءات وفقا لألحكام
اؼبنصوص عليها و ذلك بتوفَت دفاتر الشروط العامة و ـبتلف العمليات الداخلية ابتداء من النشر يف اعبرائد إىل غاية
اهناء الصفقة.
الفرع األول  :الشروط القانونية
تسعى اإلدارة إىل ربقيق اؼبصلحة العامة و تسيَت مرافقها العامة ،و سبارس نشاطها اإلداري عن طريق اجراء
عقد رضائي بُت اؼبصلحة اؼبتعاقدة و اؼبتعامل اؼبتعاقد ،و ىذا ما يسمى بالعقود الرضائية ،و زبضع الصفقات العمومية
للشروط التالية :

1

أوال :االلتزامات بالتنفيذ
أ-

من الواجب على اؼبتعامل اؼبتعاقد و اؼبصلحة اؼبتعاقدة اتباع كل االجراءات و االلتزامات اؼبكتوبة يف دفًت
الشروط و اؼبقررة يف العقد ،و أي ـبالفة يف اؼبشروع قد تكون نتائجها وخيمة باستثناء حدث مفاجئ * خارج
عن نطاق اؼبتعاقدين الذي يستحيل فيو التنفيذ.

 1سهايلي ليلى ،الصفقات العمومية ،تقرير تربص هناية التكوين ،اؼبدرسة الوطنية للضرائب ،القليعة ،2009 ،صص .16-14
* حدث مفاجئ كالكوارث الطبيعية ،حيث يستحيل التنبؤ هبا كالزالزل و الفيضانات...
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ب -أما يف حالة وجود أي ـبالفة ؽبذه القواعد فتنص اؼبادة  07من اؼبرسوم الرئاسي  236-10اؼبعدل و اؼبتمم أن
يف حالة وجود خطر يهدد ملكا للمصلحة اؼبتعاقدة ،استثمارا أو أمنا عموميا فيمكن للوزير أو اؽبيئة الوطنية
اؼبستقلة أو الوايل اؼبعٍت أن يرخص دبوجب مقرر معلل بالشروع يف عملية التنفيذ قبل ابرام الصفقة.
و بالتايل تلتزم اؼبصلحة اؼبتعاقدة بالعقد اؼبربم و تنفيذ الشروط تنفيذا كامال و سليما.
ثانيا :التعامل الثانوي
كثَت من اطأحيان ال يستطيع اؼبتعامل اؼبتعاقد ربمل كل اطأعباء و االلتزامات اؼبوثقة يف العقد ،فيلجأ يف بعض
اطأحيان إىل اللجوء طأشخاص غَت متواجدين يف العقد من أجل تنفيذ و استكمال الصفقة و الذي يعرف باؼبتعامل
الثانوي ،فيمنح لو جزء م ن الصفقة إلسبامها ،و يكون شريك و مسؤول يف نفس الوقت لتنفيذ اعبزء اؼبتفق عليو يف
الصفقة.

1

ثالثا :الفسخ
يعترب الفسخ من اطأخطار اليت يتعرض ؽبا اؼبتعامل اؼبتعاقد ،فمن الواجب على اإلدارة أن تتخذ إجراءات
لت صنع هناية للعقد ،و ىذا يكون يف حالة عدم التزام اؼبتعامل اؼبتعاقد بالتزاماتو ،فتقوم اؼبصلحة اؼبتعاقدة بفسخ العقد من
جهة واحدة و قيامها دبالحقاهتا االلزامية للتعويض عن الضرر الذي غبقها.

2

الفرع الثاني  :الوثائق المكونة للعقد
تتكون وثائق الصفقة من ثالثة وثائق :

3

أوال :عقد االلتزام
ىو وثيقة تعهد اؼبتعامل اؼبتعاقد للمصلحة اؼبتعاقدة بتطبيق كل الشروط و االلتزامات اؼبطلوبة ،و ىذا مقابل
مبلغ.
ثانيا :دفاتر الشروط
و ىي عبارة عن شروط مكتوبة قابلة للتنفيذ ،فاإلدارة ىي اليت تقوم بصياغة العقد قبل ابرامو ،عن طريق إعداد
دفاتر الشروط معدة مسبقا ،و ىي :
أ-

دفاتر البنود اإلدارية العامة C.C.A.G

 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبواد .108-107
 2نفس اؼبرجع السابق ،اؼبادة .112
 3سهايلي ليلى ،مرجع سبق ذكره ،صص .18-16
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ب-

دفاتر التعليمات اؼبشًتكة C.P.C

ت-

دفاتر التعليمات اػباصة C.P.S

ثالثا :وثائق األسعار
إن ربديد سعر الصفقة ديثل خطوة ىامة إلبرام العقد ،فإن اؽبدف من وثائق السعر ىو ربديد اؼببلغ االصبايل
للصفقة و ذبزئتو على صبيع العمليات اؼبنفذة و العمليات اإلضافية يف إطار الصفقة ،و ىناك وثائق متعلقة باؼبصاريف
اطأخرى :
أ-

االحتياطات الخاصة  :جيب االىتمام باالحتياطات اػباصة عند ربديد العقد و ذلك ذبنبا للغموض واؼببهمات
يف حالة أي خالف.

ب -التأمينات  :ىناك عدة صفقات تتطلب أموال طائلة ،و ؽبذا السبب جيب التأمُت عليها لضمان تعويض
اػبسائر اعبزئية أو الكلية للمشروع ،و يكون التأمُت دبعزل عن العقد أو الصفقة اؼبربمة ،و ال بد أن يغطي كل
اؼبخاطر و يكون التأمُت على الوسائل اؼبادية كالتجهيزات و مواد البناء و كذلك على اؼبوارد البشرية.
ت -الرين الحيازي  :حسب اؼبرسوم الرئاسي  236-10اؼبعدل و اؼبتمم فإن الصفقات اليت تتم بُت اؼبصلحة
اؼبتعاقدة و اؼبتعامل اؼبتعاقد ،ىي صفقات قابلة للرىن اغبيازي أي ديكن للمتعامل اؼبتعاقد أن يقًتض من البنك
لتمويل الصفقة.

1

الفرع الثالث  :تسوية النزاعات
يهدف النظام القانوين إىل إجياد حلول ل تسوية النزاعات اليت ربدث عند تنفيذ الصفقة يف إطار اطأحكام
التشريعية و التنظيمية اؼبعمول هبا ،غَت أنو جيب على اؼبصلحة اؼبتعاقدة القيام بإصالحات دون اؼبساس بتطبيق ىذه
اطأحكام ،و أن تبحث عن حل ودي للمنازعات اليت تطرأ عند تنفيذ صفقاهتا كلما ظبح ىذا اغبل و الذي يتمثل يف :
أ-

اجياد التوازن للتكاليف اؼبًتتبة على كل طرف من الطرفُت.

ب -التوصل إىل أسرع إقباز ؼبوضوع الصفقة.
ت -اغبصول على تسوية هنائية أسرع و بأقل تكلفة.
و يف حالة االتفاق ما بُت الطرفُت جيب أن يصدر مسؤول اؽبيئة الوطنية اؼبستقلة أو الوزير أو الوايل أو رئيس اجمللس

 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .110
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الشعيب البلدي مقرر ،و ىذا طبقا لطبيعة اؼبصاريف و النفقات اؼبلتزم هبا يف الصفقة.

1

ىناك مقاييس أساسية ديكن ازباذىا لتصدي كل اػبالفات اليت تعرقل تنفيذ الصفقات ،و ىي :

2

 .1احًتام االلتزامات.
 .2معاقبة كل تأخَت غَت مربر و ىذا بتطبيق العقوبات مسبقا.
 .3اؼبراقبة اؼبستمرة للورشات و ىذا بالتحقق من تنفيذ اؼبشروع.
 .4مراعاة الشروط اؼبالية و القانونية و احًتامها.
 .5اختيار اؼبتعامل اؼبتعاقد ذو الكفاءة و اػبربة التقنية ،اؼبالية و التجارية.
 .6اغبماية عن طريق الضمانات القانونية.
أما يف حالة عدم وجود التسوية باغبل الودي أو الطعن السليب يوجد حل آخر و ىو الطعن يف النزاع ،يتم أمام احملكمة
اإلدارية و ىذا يف أجل ال يتعدى أربعة أشهر ابتداء من تاريخ اطأمر باالعًتاض.

المطلب الثاني  :الجانب المالي لتنفيذ الصفقات العمومية
نتناول يف ىذا اؼبطلب ثالثة عناصر أساسية يف تنفيذ الصفقات العمومية و اؼبتعلقة باعبانب اؼبايل ؽبا ،و ىي
تطبيق السعر على الصفقات العمومية و تغَتاتو ،و كذا كيفيات الدفع و تسديد مستحقات اؼبتعامل اؼبتعاقد و تسليم
الصفقة وفقا للعقد.
الفرع األول  :طريقة تحديد السعر و مراجعته
أوال :تطبيق السعر على الصفقات العمومية
إن فكرة تطبيق السعر على الصفقات العمومية بُت اؼبتعاقدين ،يعترب عنصر مهم يف كل صفقة ،طأن تسديد
مستحقات اؼبتعامل اؼبتعاقد مرتبط أساسا باؼبعرفة الدقيقة طأسعار اطأشغال اؼبنجزة أو اػبدمات اؼبقدمة.
حيث جاء ربديد السعر يف الصفقات العمومية يف اؼبادة  63من اؼبرسوم الرئاسي  236-10اؼبعدل و اؼبتمم
و يدفع أجر اؼبتعامل اؼبتعاقد وفق الكيفيات اآلتية :
أ-

صفقة بسعر إجمالي و جزافي  :ىي صفقة يتم فيها ربديد اػبدمات اؼبطلوبة من اؼبتعامل اؼبتعاقد ربديدا
مسبقا و بأسعار إصبالية غَت قابلة للتحيُت أو اؼبراجعة ،و تسعر اطأشغال عادة بسعر جزايف و ذلك من أجل :
 .7ضباية صاحب اؼبشروع ضد كل زيادة يف اطأشغال اليت تؤدي إىل رفع سعر الصفقة.

 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره  ،اؼبادة .115
2
سهايلي ليلى ،مرجع سبق ذكره ،ص.19
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 .1حث اؼبتعامل اؼبتعاقد على اؼبعرفة اعبيدة دبلف اؼبناقصة مع اطأخذ بعُت االعتبار يف ربديده للسعر كل
خصوصيات اؼبشروع قبل االلتزام بإقباز اؼبشروع ،مع كل الواجبات اليت يفرضها على نفسو يف إقباز اؼبشروع.
إال أن ىذه الطريقة و إن اعتربت الشكل اطأسهل و اطأ نسب للمصلحة اؼبتعاقدة لتحديد اطأسعار إال أهنا ربمل
ـباطر ،كما ذبعل اؼبتعامل اؼبتعاقد يف وضعية استئثارية سبكنو من فرض تقديره لألسعار ،و الذي قد يطلب مبالغ
كبَتة فبا تؤدي إىل ربمل اإلدارة ؼببالغ ضخمة ،و مع ىذا واصل القانون دعوتو الصرحية للمصاحل اؼبتعاقدة
لتفضيلها ، 1حيث ديكن للمصلحة اؼبتعاقدة مراعاة ؼبصلحة اطأسعار تفضيل دفع مستحقات الصفقة بالسعر
االصبايل و اعبزايف.

2

ب -صفقة بأسعار وحدوية  :نعٍت بسعر وحدوي كل سعر غَت جزايف ،و الذي يطبق حسب طبيعة اؼبشروع أو
عنصر من عناصر اؼبشروع اليت تكون كمياتو غَت ؿبددة يف الصفقة بشكل توقعي ،و عليو فإن الصفقة اؼبربمة
بسعر وحدوي ىي الصفقة اليت تتم فيها عملية التسديد حسب اطأشغال اؼبنجزة و اؼبالحظة يف مكان اؼبشروع،
مع اطأخذ بعُت االعتبار السعر الوحدوي لكل نوع من اطأشغال.
يستعمل سعر الوحدة عندما تتضمن الصفقة تنفيذ عدة خدمات فباثلة أو عدة أصناف تتضمن وحدات
متماثلة ،و اليت ال تكون دائما الكمية الكلية ؿبددة سلفا.
ت -صفقة نفقات المراقبة  :إن الصفقات اليت تكون اػبدمات فيها منجزة طبقا لنفقات اؼبراقبة جيب ذكر طبيعة
ىذه اػبدمات و طريقة اغبساب و قيمة كل عناصر الصفقة اليت ربدد مبلغ الدفع ،و عليو فإن صفقة نفقات
اؼبراقبة ىي اليت تكون أسعار اطأشغال اؼبنجزة مسددة فيها حسب النفقات اؼبعللة من طرف اؼبتعامل اؼبتعاقد،
ويتعلق اطأمر خاصة باليد العاملة ،اؼبواد اؼبستهلكة ،عتاد النقل ،...باإلضافة إىل التكاليف العامة و فائدة
اؼبتعامل اؼبتعاقد ،حيث يف ىذا النوع من الصفقات :
 .7ال ديكن ربديد السعر مسبقا قبل الشروع يف التنفيذ ،و إمنا يتم ربديده من مراقبة النفقات اغبقيقة
والفعلية لألشغال اليت نفذىا اؼبتعامل اؼبتعاقد و كذا فوائده.
 .1صفقات نفقات اؼبراقبة ال تتضمن بدقة السعر اطأويل ،و لكن فقط سعر الدفع أو التسوية و يظهر
فقط عند اسبام الصفقة.

 1سهايلي ليلى ،مرجع سبق ذكره ،ص .25
 2اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .63
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إن ابرام الصفقات بناء على كيفية نفقات اؼبراقبة جيب أن يتضمن طبيعة صبيع العناصر اليت تساعد يف ربديد
السعر ،ىذه الكيفية ال ديكن أن تستعمل إال استثناء يف اؼبمارسة و التطبيق بسبب تعقيداهتا و الصعوبات اؼبالية
اليت تطرحها  ،و ىي ربمل خطورة على النفقات العمومية طأن مراجعة اطأسعار يف ىذا النوع من الصفقات
غَت فبكنة.
ث -صفقات بأسعار مختلطة  :تكون اطأسعار ـبتلطة عندما تكون بعض اػبدمات اؼبقدمة مسددة بسعر جزايف
والبعض اآلخر بسعر وحدوي ،حيث جيد ىذا النوع من اطأسعار ؾبالو اػبصب يف صفقات أشغال البناء ،حيث
يطبق السعر االصبايل و اعبزايف على اؼبنشآت القاعدية اليت ديكن ربديدىا مسبقا ،و يطبق السعر الوحدوي على
اطأشغال اليت ال ديكن ربديدىا بدقة.

1

ثانيا :تحديد طبيعة السعر
ديكن أن يكون السعر ثابتا أو قابال للمراجعة.
أ-

2

صفقة بسعر ثابت  :تقوم البنود اؼبتعلقة بالسعر يف الصفقات العمومية على مبدأ أساسي ىو ثبوت السعر ،أي
عدم قابليتها للتعديل و ىي تتمحور حول فكرة القوة االلزامية للعقود ،و نعٍت دببدأ ثبوت السعر أن الشروط
اؼبتعلقة بالسعر ال ديكن أن تكون ؿبل تعديل سواء من طرف اؼبصلحة اؼبتعاقدة أو اؼبتعاقد معها.
يسمح ربي ُت الصفقة العمومية بتحويل السعر اطأويل الثابت إىل سعر جديد ،إذا ما مرت فًتة تفوق آجال
صالحية العروض بُت آخر أجل إليداع العروض و تاريخ تقدمي اطأمر بالشروع يف اػبدمة و إذا تطلبت الظروف
االقتصادية ذلك ،و ىذا يف إطار استثناء التحيُت ،حيث ال يتم التحيُت إال مرة واحدة قبل بدء الشروع يف
تنفيذ اػبدمات.
يظهر السعر الثابت على أ نو سعر ال ديكن تعديلو و يقدم على أنو الصورة اؼبثلى للسعر اليت سبكن أو تسمح
باحًتام السعر الناتج عن الدعوة إىل اؼبنافسة ،فتحدد اطأسعار بصفة هنائية عند إبرام الصفقة و يلتزم اؼبتعاقدون
بأن يتحملوا نتائج التغَتات االقتصادية اليت ديكن أن تطرأ أثناء تنفيذ اػبدمة.
تقدم اطأسعار الثابتة بال شك عدة اجيابيات و مزايا من الناحية التطبيقية ،إال أن اؼبؤسسات اليت تتعاقد هبذا
الشكل من اطأسعار ال تكون قادرة على قياس و تقدمي التغَتات االقتصادية اليت ديكن أن تطرأ أثناء التنفيذ،
واليت يكون لديها اذباه كبو التغطية دائما بطريقة مبالغ فيها ،و ؽبذا يتعُت استعمال ىذه التقنية حبذر شديد حىت

 1سهايلي ليلى ،مرجع سبق ذكره ،صص .26-25
 2اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .64
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الفصل األول :

ال يتحول إىل نقمة على اؼبتعامل اؼبتعاقد ،و ىذا طأنو جيب أن يتضمن السعر صبيع التكاليف االضافية اليت
تكبدىا اؼبتعامل اؼبتعاقد ؼبواصلة تنفيذ الصفقة ما يتطلب لتحقيق العدالة اؼبالية ربديد السعر اطأويل.

1

ب -صفقة بأسعار قابلة للمراجعة  :رغم ما ربملو تقنية السعر الثابت من إجيابيات إال أن الواقع بُت أن ىذه التقنية
ال تتالءم و متطلبات تنفيذ الصفقات خاصة مع فًتات التضخم اليت دير هبا االقتصاد لذلك مت إدخال بنود
اؼبراجعة تلقائيا يف الصفقة العمومية.
فاؼبراجعة نقصد هبا ىي عملية هتدف إىل أن تساير أسعار الصفقات العمومية التغَتات االقتصادية اليت تطرأ منذ
الشروع يف تنفيذ اػبدمات إىل غاية هنايتها ،و اليت تتم بواسطة صيغ حسابية دبراعاة اطأمهية اؼبتعلقة بكل خدمة
تتضمنها الصفقة و اطأرقام االستداللية القياسية اليت تعرب عن تطور اطأسعار اؼبتعلقة هبا.
إال أنو ال ديكن للمنافسة أن تكون سليمة إذا كانت اؼبؤسسات عندما ربدد اطأسعار تعرف مسبقا أنو ديكن أن
تكون ؿبل تغَتات فبا يؤثر سلبا على اؼبنافسة اليت هتدف إىل جعل السعر اغبقيقي ينتج فقط و حصرا عن
الدعوة إىل اؼبنافسة ،كما أن اؼبراجعة تصطدم بعدة صعوبات منها :
 .7تأخر نشر اطأرقام االستداللية من طرف اؼبركز الوطٍت للمساعدة التقنية الذي يقوم بإجراء ربقيقات
ميدانية و توضع النتائج اؼبتوصل إليها يف فهرس يقدم لوزارة اؼبالية الذي يصادق عليو بقرار وزاري ،مث
تنشر يف اعبريدة الرظبية و النشرة الرظبية إلعالنات اؼبتعامل العمومي و يف نشرة تفصيلية ينشرىا اؼبركز
الوطٍت للمساعدة التقنية ،إال أهنا تتأخر كثَتا لذلك تضمن قانون الصفقات العمومية إجراء تسهيليا وىذا
بدخوؽبا حيز التطبيق من تاريخ مصادقة وزير اؼبالية عليها.
 .1صيغة اؼبراجعة تطرح عدة اشكاالت على اؼبصاحل اؼبتعاقدة و خاصة على اعبماعات احمللية و اؼبقاولُت.
ثالثا :تغيرات سعر الصفقات العمومية
يفًتض مبدئيا أن السعر اؼبوضوع عند إبرام الصفقة يكون ثابتا و يربط أطراف العقد ما دام ناتج عن اتفاق
إرادتيهما ،إال أنو ديكن أن يكون ؿبل عدة تعديالت قد تزيده أو تنقصو أو خارج إرادة اطأطراف.
أ-

التعديالت االتفاقية للسعر  :إن أول فرصة لتعديل اطأسعار اطأولية ىي االتفاق أثناء ابرام الصفقة و مسبقا
على بنود التغيَت ،ىذا البند دينح اغبق لألطراف اؼبتعاقدة لتعديل السعر اطأويل عندما ربدث تعديالت يف
الظروف احمليطة بإقباز الصفقة ،و ىذا يتم عن طريق :

 1دودة ؿبمد ،السعر يف الصفقات العمومية ،حبث ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت ،زبصص نقود ،مالية و بنوك ،البليدة ،2005 ،صص .7-5
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 .7تحيين السعر  :يهدف التحيُت إىل ربويل السعر اطأويل إىل سعر جديد و ىذا مرة واحدة ،فيمكن
اعتباره استثناء للسعر الثابت الذي مت توقعو عند ابرام الصفقة ،قبده بقوة يف صفقات اطأشغال العمومية
و الصناعية.
و لقد نص اؼبشرع اعبزائري يف اؼبادة  3/64من اؼبرسوم الرئاسي  236-10اؼبعدل و اؼبتمم على
امكانية التحيُت ،وكذلك يف نص اؼبادة  1/65و اؼبادة  66من نفس اؼبرسوم  ،و اليت نستنتج من
خالؽبما أنو ال بد من توفر شرطُت حىت نكون بصدد التحيُت ،و مها كالتايل :
 الشرط األول  :مرور فًتة تفوق مدة صالحية العرض بُت التاريخ احملدد إليداع العروض و تاريخ
اطأمر بالشروع يف تنفيذ اػبدمة و يتضمن :
 آخر أجل إليداع العروض  :و ربديده مًتوك إلدارة اؼبصلحة اؼبتعاقدة و الذي يبدأ حسابو من
تاريخ أول صدور لإلعالن للدعوة إىل اؼبنافسة ،كما أنو يبدأ منو حساب فًتة التحيُت.
 أجل صالحية العقود  :ىي الفًتة اليت يبقى فيها اؼبتعاملُت ملتزمُت بعروضهم ،تركت للسلطة
التقديرية ربديدىا ،و ربدد اجباريا يف ملف الدعوة للمنافسة.
 تاريخ تقديم األمر بالشروع في الخدمة  :حيث اطأمر بالشروع يف اػبدمة ىو وثيقة إدارية
مكتوبة تقوم اؼبصلحة اؼبتعاقدة أو من ديثلها بتبليغها للمتعامل اؼبتعاقد و اليت تتضمن التعليمات
اؼبتعلقة بسَت و تنفيذ الصفقة ،فتاريخ تقدمي ىذا اطأمر ىو العنصر الذي حيدد اللجوء إىل ربيُت
السعر اطأويل ،و ىذا السعر يكون غَت معروف عند ابرام الصفقة.
 الشرط الثاني  :حدوث تغيَت يف الظروف االقتصادية ،حيث إذا أبرمت الصفقة بالًتاضي ديكن
للمصلحة اؼبتعاقدة أن ربُت اطأسعار عند انقضاء أجل صالحية العروض  ، 1كما ديكن للمتعامل
اؼبتعاقد طلب التحيُت حىت و لو أبرمت الصفقة بأسعار ثابتة إال أنو جيب عليو أن يثبت أنو مل
يتسبب يف التأخر يف تنفيذ الصفقة.
يتضمن ربديد مبلغ التحيُت طريقتُت مها :
 طريقة اصبالية و جزافية و باتفاق مشًتك ،حيث يتم االتفاق بُت اطأطراف اؼبتعاقدة على اؼببلغ
احملُت الذي ديثل السعر اعبديد الذي يطبق على الصفقة.
 للتوسع أكثر ،أنظر اؼبرسوم الرئاسي  236−10اؼبعدل و اؼبتمم اؼبتعلق بالصفقات العمومية ،مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .64
 1نفس اؼبرجع السابق ،اؼبادة .2/65
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 تطبيق صيغة مراجعة اطأسعار إذا نصت عليها الصفقة.
و حيسب التحيُت عن طريق الصيغ اغبسابية ،أما اطأرقام االستداللية القاعدية اليت جيب مراعاهتا عند
حساب معامل التحيُت ىي أرقام شهر هناية صالحية العرض.
 .1مراجعة السعر  :إن تطبيق بند اؼبراجعة يهدف إىل تغيَت السعر اطأويل اؼبوضوع عند انعقاد الصفقة موازاة
مع التغَتات االقتصادية اليت ربدث أثناء تنفيذ اػبدمات ،حيث أكد اؼبشرع على إلزامية النص على بند
اؼبراجعة يف نص اؼبادة  3/67من اؼبرسوم الرئاسي  236-10اؼبعدل و اؼبتمم  ،و ما نستنتج منو أنو ال
يوجد مراجعة إال إذا وجد اتفاق صريح بُت اطأطراف ،و إذا مل تنص االتفاقية على بند اؼبراجعة فهذا يعٍت
أن الصفقة أبرمت بسعر ثابت ،و ال ديكن طأي طرف مهما كانت الظروف أن يطلب مراجعة السعر.
إن صيغة اؼبراجعة ال تشمل إال اػبدمات اؼبنفذة فعال دون سواىا عند تاريخ حدوث تغَتات يف الظروف
االقتصادية ،و ىذا يعٍت أنو ال يطبق على اػبدمات اليت مل تنفذ بعد عند حدوث ىذه التغَتات  ،1كما
أن مبدأ اؼبراجعة ال يشمل إال العناصر اؼبتفق عليها.
تتكون صيغة مراجعة اطأسعار من عدة عناصر بعضها ثابتة و بعضها متغَتة ،حيث جيب أن تراعى يف
صيغ مراجعة اطأسعار اطأمهية اؼبتعلقة بطبيعة كل خدمة يف الصفقة من خالل تطبيق معامالت و أرقام
استداللية زبص اؼبواد ،اطأجور و العتاد.
و تتمثل اؼبعامالت اليت جيب مراعاهتا يف صيغ مراجعة اطأسعار فيما يأيت :
 اؼبعامالت احملددة مسبقا و الواردة يف الوثائق اؼبتعلقة باؼبناقصة.
 اؼبعامالت احملددة باتفاق مشًتك بُت اطأطراف اؼبتعاقدة عندما يتعلق اطأمر بصفقة مربمة حسب
إجراء الًتاضي.
كما أن صيغ مراجعة اطأسعار جيب أن تشتمل على ما يأيت :
 اعبزء الثابت ( % 15التكاليف العامة ،الفائدة .)...
 حد استقرار التغيَت يف اطأجور %5 ،يتحملها اؼبتعامل اؼبتعاقد.
 اطأرقام االستداللية لألجور و اؼبواد اؼبطبقة و معامل التكاليف االجتماعية.

 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره  ،اؼبادة .2/67
 2نفس اؼبرجع السابق  ،اؼبادة .68
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إال أنو ىناك استثناءات على تطبيق بند اؼبراجعة اليت قضت أنو عندما يكون السعر قابل للمراجعة ،فإنو
ال ديكن العمل ببند مراجعة السعر يف اغباالت التالية :
 يف الفًتة اليت تغطيها صالحية العرض. يف الفًتة اليت يغطيها بند ربيُت اطأسعار عند االقتضاء. -أكثر من مرة واحدة كل ثالثة أشهر.

1

 .3تعديل الصفقة بالملحق  :ديكن أن تكون اطأسعار اطأولية للصفقة العمومية ؿبل تعديل اتفاقي يتنج عن
اتفاق جديد لإلرادتُت ،يطلق عليو اسم اؼبلحق ،و اؼبلحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة يربم يف صبيع
اغباالت إذا كان ىدفو زيادة اػبدمات أو تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية يف الصفقة.

2

ىناك عدة أنواع من اؼبلحقات ،حبيث ديكن تصنيفها إىل اطأنواع التالية :
 ملحق اطأشغال اؼبضافة أو اؼبنقصة  :و ديكن أن يأخذ ىذا اؼبلحق إحدى اطأشكال التالية :
 ملحق اطأشغال اؼبضافة أو اؼبنقصة للبنود اؼبتضمنة يف الصفقة اطأولية.
 ملحق إدخال أشغال جديدة غَت متضمنة يف الصفقة اطأولية.
 ملحق التغيَت.
 ملحق اإلقفال النهائي للصفقة.
و لكي يكون السعر اطأويل ؿبل تعديل من خالل ملحق جيب أن حيًتم اؼبتعاقدون ؾبموعة من الشروط،
و ىي :
 أن يكون ىناك التزام تعاقدي جديد. -خيضع اؼبلحق للشروط االقتصادية اطأساسية للصفقة.

3

 ال يربم اؼبلحق إال يف حدود اآلجال التعاقدية إال يف حالة إذا مل يكن لو أثار مالية على الصفقةاطأولية أو يربم يف حالة تأخَت اآلجال التعاقدية اطأصلية أو إذا أبرم بصورة استثنائية.
 جيب أن خيضع اؼبلحق للرقابة اليت زبضع ؽبا الصفقة اطأصلية ،و مع ىذا ىناك حاالت ال يلزمفيها القانون بإخضاع اؼبلحق إىل الرقابة إذا استوىف الشروط التالية :
 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .1/67
 2نفس اؼبرجع السابق ،اؼبادة .103
 3نفس اؼبرجع السابق  ،اؼبادة .104
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 إذا كان موضوع اؼبلحق ال يعدل تسمية اطأطراف اؼبتعاقدة و الضمانات التقنية و اؼبالية
و آجال التعاقد.
 إذا كان مبلغ اؼبلحق أو اؼببلغ االصبايل ؼبختلف اؼبالحق ال يتجاوز بالزيادة أو بالنقصان
النسب التالية :
 %20 من الصفقة اطأصلية ،إذا كانت الصفقات من اختصاص عبنة صفقات التابعة
للمصلحة اؼبتعاقدة.
 %10 من الصفقة اطأصلية ،إذا كانت الصفقات من اختصاص اللجنة الوطنية
والقطاعية للصفقات.

1

ب -تعديالت السعر خارج االطار التعاقدي  :ديكن أن يكون السعر أثناء تنفيذ الصفقة ؿبل تعديالت خارج إرادة
اطأطراف ،و ذلك عن طريق :
 .1التعديالت الناتجة عن تدخل المصلحة المتعاقدة  :تتمثل سلطات اؼبصلحة اؼبتعاقدة اليت تغَت السعر
فيما يلي :
 التعديالت الناتجة عن سلطة التعديل االنفرادي  :ديكن لإلدارة أن تقوم بتعديالت انفرادية
على االلتزامات التعاقدية ،و منها تعديل ؿبتوى السعر و اؼبرتبط بالشروط اآلتية :
 جيب أن يربر تعديل الصفقة باؼبصلحة اؼبتعاقدة.
 إن فبارسة ىذا اغبق جيب أن يتم يف حدود إمكانيات و وسائل التعاقد ،فإن جاوزتو ديكنو أن
يطلب فسخ الصفقة.
 جيب أن ال ديس التعديل ؿبل العقد
 إذا أ دت ىذه السلطة إىل عدم التوازن يف العقد ،حيق للمتعامل اؼبتعاقد أن يطلب تعويضا
إلصالح الضرر الذي غبقو.
 التعديالت الناتجة عن سلطة اتخاذ عقوبات  :إن إخالل اؼبتعاقد بالتزاماتو التعاقدية كالتأخَت
يف تنفيذ اطأشغال أو تنفيذ شيء مثال يف الصفقة العمومية يؤدي إىل تطبيق عقوبات التغيَت من

 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .106
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السعر اطأويل اؼبتفق عليو ،و ىذه العقوبات ؽبا خصوصية و ذلك طأهنا تعلن بواسطة قرار انفرادي
صادر من اؼبصلحة اؼبتعاقدة ،و الذي يعدل إما عن طريق :

1

 الغرامات التعاقدية  :و ىي تعويضات جزافية يتفق عليها يف الصفقة العمومية يف حالة ما إذا
قصر اؼبتعامل اؼبتعاقد يف تنفيذ اطأشغال و اػبدمات اؼبتفق عليها ،مثل التأخَت يف مواعيد
التنفيذ ،و تكون سلطة ايقاعها للمصلحة اؼبتعاقدة اليت ديكنها اعفاء اؼبتعامل اؼبتعاقد من دفعها،
و للمصلحة اؼب تعاقدة اغبق يف اقتطاعها من الدفوعات دبوجب بنود الصفقة ،فيقتطع مبلغ
الغرامات من الدفوعات على اغبساب أو على التسوية على رصيد اغبساب ،و ىذه الغرامات
التأخَتية عادة ال تتجاوز  %10من مبلغ الصفقة.
 التعويض  :ىو عبارة عن عقوبة مالية تقع على عاتق اؼبتعامل اؼبتعاقد الذي يلتزم بدفع عقوبات
مالية بسبب إخاللو بالتزاماتو التعاقدية ،و يكون من أجل إصالح الضرر الذي يكون على عاتق
اإلدارة ،و يتم تطبيق التعويض بقرار انفرادي من اإلدارة و ذلك بتمتعها بامتياز اطأولوية ،إذ تعد
مبلغ التعويض.
 .2التعديالت الناتجة عن الظروف الطارئة  :تتعلق بقطاع التوازن اؼبايل اؼبتفق عليو يف الصفقة العمومية،
بسبب ظروف طارئة أثناء تنفيذ العقد و اليت مل تكن متوقعة أثناء العقد ،أي خارجة عن إرادة اطأطراف
اؼبتعاقدة اليت تؤدي إىل زيادة أعباء اؼبتعامل اؼبتعاقد بأكثر تكلفة أو أقل فائدة دون جعل تنفيذ مواصلة
الصفقة مستحيلة ،فيحق حينئذ للمتعامل اؼبتعاقد طلب التعويض بناء على نظرية الظروف الطارئة ،اليت
من أسسها :
 اؼبساواة.
 االثراء بال سبب.
 فكرة اؼبرفق العام.
 العقد االداري.
و لتطبيقها جيب توفر ثالثة شروط حىت تقوم االدارة بالتعويض :
 جيب أن يكون اغبادث الذي أدى إىل صعوبات يف تنفيذ العقد غَت متوقع و غَت عادي.
 جيب أن يكون اغبادث مستقال عن إرادة الطرفُت.
 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .1/90
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 جيب أن يؤدي اغبادث إىل انقالب حقيقي يف العقد (نفقات إضافية) تؤدي إىل اػبسارة ،ذباوز
السعر اطأقصى الذي توقع عند ابرام الصفقة.
فتعويض الظرف الطارئ يراد منو ؿباولة حل أزمة طارئة و مؤقتة دون أن يتضمن إصالحا كامال
لالضطراب الذي عرفو التوازن اؼبايل ،فإما تؤدي إىل سعر إضايف بسبب التعويض و إما تؤدي إىل سعر
ناقص بسبب الغرامات التأخَتية.

1

الفرع الثاني  :كيفيات الدفع
تتم التسوية اؼبالية للصفقة بدفع التسبيقات و  /أو الدفع على اغبساب و بالتسويات على رصيد اغبساب.

2

أوال :التسبيق
يقصد بالتسبيق كل مبلغ مايل يدفع قبل تنفيذ اػبدمات موضوع العقد ،و بدون مقابل للتنفيذ اؼبادي
للخدمة 3و ال يدفع إال إذا قدم اؼبتعامل اؼبتعاقد مسبقا كفالة بقيمة معادلة بإرجاع تسبيقات يصدرىا بنك خاضع
للقانون اعبزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية ،و اليت ربرر حسب منوذج حيدد دبوجب قرار من الوزير اؼبكلف
باؼبالية  ، 4ىناك نوعُت من التسبيقات :
أ-

5

التسبيق الجزافي  :حيدد التسبيق اعبزايف بنسبة أقصاىا  %15من السعر اطأويل للصفقة ،و ديكن للمصلحة
اؼبتعاقدة أن تقدم استثناء جزافيا يفوق النسبة احملددة إذا كان يًتتب على رفضها لقواعد الدفع و  /أو التمويل
ضرر أكيد دبناسبة التفاوض على الصفقة ،و ذلك بعد اؼبوافقة الصرحية من الوزير الوصي أو الوايل أو مسؤول
اؽبيئة الوطنية اؼبستقلة حسب اغبالة ،و اليت تكون بعد استشارة عبنة الصفقات اؼبختصة.
و ديكن أن يدفع ىذا التسبيق اعبزايف إما مرة واحدة و إما على عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمٍت.

6

ب -التسبيق على التموين  :ديكن طأصحاب صفقات اطأشغال أو التزويد باللوازم أن يتحصلوا باإلضافة إىل
التسبيق اعبزايف تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازهتم على عقود أو طلبات مؤكدة للمواد أو اؼبنتوجات الضرورية
للصفقة.

7

 1دودة ؿبمد ،مرجع سبق ذكره ،صص .17-11
 2اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .73
 3نفس اؼبرجع السابق ،اؼبادة .74
 4نفس اؼبرجع السابق ،اؼبادة .75
 5نفس اؼبرجع السابق ،اؼبادة .76
 6نفس اؼبرجع السابق  ،اؼبواد .79-78-77
 7نفس اؼبرجع السابق ،اؼبادة .80
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إضافة إىل ذلك ،فإنو ال ديكن أن يتجاوز اؼببلغ اعبامع بُت التسبيق اعبزايف و التسبيقات على التموين بأي
حال من اطأحوال نسبة  %50من اؼببلغ االصبايل للصفقة ،و يتم استعادة ىذه التسبيقات عن طريق اقتطاعات من
اؼببالغ اؼبدفوعة يف شكل الدفع على اغبساب أو التسوية على رصيد اغبساب اليت تقوم هبا اؼبصلحة اؼبتعاقدة ،و مهما
يكن اطأمر فإنو جيب أن ينتهي تسديد التسبيقات إذا بلغ ؾبموع اؼببالغ اؼبدفوعة نسبة  %80من مبلغ الصفقة.

1

ثانيا :الدفع على الحساب
ىو كل دفع تقوم بو اؼبصلحة اؼبتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي ؼبوضوع الصفقة  ، 2و ىو تسديد يبدأ عند تقدمي
اؼبتعامل اؼبتعاقد طأول كشف لألشغال اؼبنجزة ،يقدم لكل من حاز صفقة أشغال أو خدمات إذا أثبت القيام بعمليات
جوىرية يف تنفيذ ىذه الصفقة و ال يستفيد بأي حال من اطأحوال من ىذا الدفع على اغبساب إال فيما خيص التموينات
اؼبقتناة يف اعبزائر.

3

و يكون الدفع على اغبساب شهريا ،غَت أنو ديكن أن تنص الصفقة على فًتة أطول تتالءم مع طبيعة
اػبدمات ،و يتوقف الدفع على إحدى الوثائق اآلتية ،حسب اغبالة :
أ-

4

ؿباضر أو كشوف حضورية خاصة باطأشغال اؼبنجزة و مصاريفها.

ب -جدول تفصيلي للوازم موافق عليو من طرف اؼبصلحة اؼبتعاقدة.
ت -جدول اطأجور اؼبطابق للتنظيم اؼبعمول بو ،أو جدول التكاليف االجتماعية مؤشر عليو من صندوق الضمان
االجتماعي اؼبختص.
كما يشًتط مطابقة اؼببالغ لألشغال اؼبنجزة ،و لذلك يقوم مكتب الدراسات بعملية سبتَت ؼبا مت اقبازه كل
شهر ،فيقيم وضعية اطأشغال و حيرر اؼب كتب على أساسها فاتورة ديضيها اؼبقاول و يصادق عليها مكتب الدراسات
ورئيس القسمة أيضا ،مث ربول الفاتورة على مستوى اؼبديرية للمراقبة و تصدر حوالة دفع ترسلها إىل خزينة الوالية لًتاقبها
بدورىا ،مث ديكن للمتعامل أن يسحب أموالو.

 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبواد .83-82
 2نفس اؼبرجع السابق  ،اؼبادة .74
 3نفس اؼبرجع السابق ،اؼبادة .84
 4نفس اؼبرجع السابق ،اؼبادة .85
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و يتعُت على اؼبصلحة اؼبتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على اغبساب يف أجل ال يتجاوز  30يوما من
استالم الكشف أو الفاتورة ،غَت أنو ديكن ربديد أجل أطول لتسوية بعض أنواع الصفقات بقرار من الوزير اؼبكلف
باؼبالية.

1

ثالثا :التسوية على رصيد حساب
ىو الدفع اؼبؤقت أو النهائي للسعر اؼبنصوص عليو يف الصفقة بعد التنفيذ الكامل و اؼبرضي ؼبوضوعها ، 2
وىنا منيز بُت حالتُت :
أ-

التسوية على رصيد الحساب المؤقت  :تتم التسوية بصفة مؤقتة عند التسليم اؼبؤقت و ذلك لوجود كفالة
الضمان أو اقتطاع الضمان ،حيث هتدف التسوية إىل دفع اؼببالغ اؼبستحقة للمتعاقد بعنوان التنفيذ العادي
للخدمات اؼبتعاقد عليها مع اقتطاع الضمان احملتمل و الغرامات اؼبالية اليت تبقى على عاتق اؼبتعامل عند
االقتضاء ،و كذا الدفوعات بعنوان التسبيقات و الدفع على اغبساب.

3

ب -التسوية على رصيد الحساب النهائي  :يًتتب على ىذه التسوية ارجاع اقتطاعات الضمان و شطب
الكفاالت اليت قام بتكوينها اؼبتعامل اؼبتعاقد عند االقتضاء.

4

إضافة إىل ذلك ،يتعُت على اؼبصلحة اؼبتعاقدة أن تقوم بصرف الدفوعات على اغبساب أو التسوية النهائية يف
أجل ال يتجاوز  30يوما ابتداء من استالم الكشف أو الفاتورة ،غَت أنو ديكن ربديد أجل أطول لتسوية بعض أنواع
الصفقات بقرار من الوزير اؼبكلف باؼبالية ،و ال ديكن أن يتجاوز ىذا اطأجل شهرين ،و حيدد أجل صرف ىذه الدفعات
يف الصفقة مع العلم أن اؼبصلحة اؼبتعاقدة تعلم اؼبتعامل كتابيا بتاريخ الدفع يوم إصدار اغبوالة.

5

تعمل اؼبصلحة اؼبتعاقدة على اجياد الضمانات الضرورية اليت تتيح أحسن الشروط باختيار اؼبتعاملُت معها و /
أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة ،ربدد ىذه الضمانات و كذا كيفيات اسًتجاعها حسب اغبالة يف دفًت الشروط ،أو يف
اطأحكام التعاقدية للصفقة اعتمادا على اطأحكام التشريعية أو التنظيمية اؼبعمول هبا  ، 6و تنقسم إىل قسمُت :

 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .89
 2نفس اؼبرجع السابق ،اؼبادة .74
 3نفس اؼبرجع السابق  ،اؼبادة .86
 4نفس اؼبرجع السابق ،اؼبادة .87
 5نفس اؼبرجع السابق  ،اؼبادة .89
 6نفس اؼبرجع السابق ،اؼبواد .93-92
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 .7الضمانات الحكومية  :و ىي تلك الضمانات اليت زبص اؼبؤسسات اطأجنبية و تشمل اطأحكام اليت
تندرج يف إطار استعمال القرض الناتج عن عقود حكومية مشًتكة ،و كذلك الضمانات اليت تستخدم
مسامهات اؽبيئات اؼبصرفية أو ىيئات التأمُت ذات الصبغة العمومية أو شبو العمومية.
 .1الضمانات المالية  :ىي تلك الضمانات النقدية اليت تغطيها كفالة مصرفية يصدرىا بنك أجنيب من
الدرجة اطأوىل ،يعتمده البنك اعبزائري اؼبختص و يتعُت على اؼبتعامل اؼبتعاقد أن يقدم كفالة حسن تنفيذ
الصفقة زيادة على كفالة التسبيقات باستثناء بعض أنواع صفقات الدراسات و اػبدمات ،و ديكن أن
يعفى اؼبتعامل من كفالة حسن التنفيذ ،إضافة إىل ذلك حيظى باطأسبقية يف اختيار اؼبتعاملُت اؼبتعاقدين
اطأجانب من يقدم منهم أ وسع الضمانات ،و كذلك أمهية اغبصص أو اؼبواد اؼبعاعبة ثانويا بالسوق
اعبزائرية.

1

و إذا مل يتعدى أجل تنفيذ الصفقة  03أشهر ديكن تعويض ىذه الكفالة باقتطاعات حسن التنفيذ فيما
خيص صفقات اػبدمات و الدراسات عندما ينص دفًت شروط اؼبناقصة على ذلك ،و حيدد مبلغ كفالة
حسن التنفيذ ما بُت  %5و  %10من مبلغ الصفقة حسب طبيعة و أمهية اػبدمات الواجب تنفيذىا،
و تسًتجع الكفالة أو االقتطاعات اؼبذكورة سابقا يف مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ التسليم النهائي
للصفقة.

2

الفرع الثالث  :تسليم الصفقة
تطرق اؼبرسوم الرئاسي  236-10اؼبعدل و اؼبتمم يف مادتو  62إىل كيفية االستالم ضمن بيانات الصفقة،
ومل يتعمق فيها ،و ىناك نوعُت من االستالم :
أوال :االستالم المؤقت
ىو إجراء يقدمو اؼبتعامل اؼبتعاقد إىل اؼبصلحة اؼبتعاقدة اؼبكلف بإقباز الصفقة وفقا للعقد ،و يتمثل ىذا
اإلجراء يف إرسال رسالة يبعثها اؼبقاول إىل صاحب اؼبشروع إلبالغو أن كافة اطأشغال قد مت إقبازىا و من مث يقوم الطرفان
بتفقد ورشة اطأعمال ؼبالحظة االقبازات اؼبتوصل إليها ،و بعد ذلك حيرر و ديضي الطرفان على ؿبضر يدعى ؿبضر
االستالم اؼبؤقت لألشغال.

 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره  ،اؼبادة .95
 2نفس اؼبرجع السابق ،اؼبواد من  96إىل .99
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و إن وجدت نقائص يف اؼبشروع أثناء الزيارة يتم ذكرىا ضمن احملضر ،و بذلك جيرب اؼبقاول على إزالة النقائص
يف فًتة وجيزة أقصاىا سنة ،و أي تأخَت عن اؼبدة االصبالية يؤدي باؼبقاول إىل اغبصول على عقوبات سواء عقوبات
التأخَت أو العقوبات اؼبالية اؼبنصوص عليها ضمن دفًت الشروط ،فبا يؤدي باؼبصلحة اؼبتعاقدة إىل التعاقد مع مقاول ثاين
لتصحيح العيوب مع اقتطاع نسبة من اؼببلغ االصبايل للمقاول اطأول ،و يف أي حال من اطأحوال عقوبات التأخَت ال
تتجاوز  %10من مبلغ الصفقة.
ثانيا :االستالم النهائي للمشروع
يف ىذه اؼبرحلة ربدد مصلحة و مسؤولية كل طرف على حدا ،فبعد إزالة العيوب و النقائص يتم االمضاء
على ؿبضر االستالم النهائي و ترفع اليد عن كفالة الضمان.
و يتم االستالم النهائي دبحضر موقع من طرف اؼبصلحة اؼبتعاقدة و اؼبتعامل اؼبتعاقد و صاحب الدراسات
وىيئة اؼبراقبة التقنية للبناء ،و إذا مل يلتزم اؼبقاول بإزالة ىذه العيوب اليت ظهرت وجب على كل طرف رفض ربرير ؿبضر
االستالم النهائي و وجب سبديد اؼبدة القانونية احملددة إىل حُت إزالة كل العيوب.

المطلب الثالث  :المشاكل التي تعرقل سير الصفقات العمومية
تقابل الصفقات العمومية الزيادة الالمتناىية ؼبتطلبات اجملتمع ،ؽبذا رباول اإلدارة العمومية إىل ربقيق السَت
اعبيد للصفقات و التحكم فيها ،طأهنا تأخذ اعبانب اطأكرب من االتفاق العمومي ،كما تساىم يف ربقيق أىداف التنمية،
إال أهنا تتعرض إىل عدة مشاكل تعيق مواصلة تنفيذ اؼبشروع ،و تتمثل ىذه اؼبشاكل يف :
أوال :المشاكل االدارية
تعمل االدارة العمومية على استخدام ـبتلف اؼبؤسسات العمومية خاصة تلك اليت تتميز بقدرات مالية و بشرية
و تقنية إلقباز مشاريع عمومية يف ـبتلف اجملاالت ،غَت أهنا بعد تسليم ىذه اؼبشاريع ذبد اإلدارة نفسها أمام مشكل
عجز مايل يف اؼبيزانية فتتأخر يف التسديد أو ال تسدد ،و بالتايل تكلف اؼبقاول خسائر مالية كبَتة غَت قابلة للتعويض،
حيث تقدر اؼبعطيات اطأخَتة أن  %50إىل  %60من اؼبشاريع اؼبمولة من طرف الدولة تعاين مشكل نقص يف الغالف
اؼبايل و نقص يف الوسائل اؼبادية ،و ىذا راجع لعدة أسباب منها :
أ-

التجاوزات الالؿبدودة و الالمباالة.

ب-

انعدام عنصر الثقة.

ت-

التأخر يف التنفيذ ،و ذلك راجع لعدم احًتام آجال التنفيذ.
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الفصل األول :
ث-

اللجوء إىل الغش يف االقباز.

ج-

نقص يف اؼبراقبة و اؼبتابعة اؼبستمرة.

مدخل عام لنظام الصفقات العمومية

ثانيا :المشاكل التقنية
تتمثل اؼبشاكل التقنية يف ما يلي :
أ-

قلة و قدم االمكانيات اؼبادية  ،و ىذا راجع إىل قلة و انعدام اؼبكاتب التقنية اؼبختصة.

ب -التباطؤ يف عملية إعداد البطاقات التقنية خاصة على اؼبستوى احمللي.
ت -كثرة االجراءات تشكل عائق أمام سرعة االقباز.

المبحث الثالث  :الرقابة على الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها
إن اطأمهية البالغة اليت اكتسبتها الصفقات العمومية من حيث االعتمادات اؼبالية اؼبخصصة ؽبا ،جعل اؼبشرع
حيدث عدة ىيئات لرقابتها ،تكون تدخالهتا أثناء إعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة ،و بعدىا  ،1و اؽبدف من كل ىذه
الرقابة ىو ضباية اطأموال العمومية.

المطلب األول  :أشكال الرقابة على الصفقات العمومية
إن الرقابة على الصفقات العمومية ليست تلك الرقابة اليت تفرضها اؼبصلحة اؼبتعاقدة على اؼبتعامل معها يف
مرحلة تنفيذ و اقباز اؼبشروع ،و إمنا ىي ال رقابة اليت سبارس من طرف بعض اؽبيئات ضمانا غبسن إقباز اؼبشروع ،و ىي
تتعلق بفحص السندات و تقدير اغبسابات اؼبالية للصفقة للتأكد من صحتها و انسجامها مع طبيعة اؼبشروع وضخامتو،
و ىي تؤكد على اطأمهية البالغة اليت تكتسيها الصفقات العمومية و االعتمادات اؼبالية الضخمة اليت خصصتها الدولة
لتسيَت و تطوير خدمات اؼبرافق العامة.
إن ىذه الرقابة متعددة يف أشكاؽبا ،فهناك الرقابة الداخلية و الرقابة اػبارجية و الرقابة الوصائية اليت سبارسها
السلطة الوصية.

2
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الفصل األول :
الفرع األول  :الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية ىي الرقابة التلقائية اليت سبارس من طرف ىيئات االدارة اؼبتعاقدة ،أي داخل االدارة نفسها ،و
ىي ما يعرف بالرقابة الذاتية ،حيث تقوم اؼبصلحة اؼبتعاقدة دبراجعة نفسها يف كل اطأعمال و اؼبشاريع اليت أقبزهتا ،و ىذا
من خالل فحص العروض و ربليلها و تقييمها ،و كذا مراقبة تنفيذىا ،و ىي تتم دبقتضى عبنتُت :
أوال :لجنة فتح العروض
و توجد يف إطار الرقابة الداخلية عبنة لفتح اطأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة  ،1و تتمثل مهمتها فما يلي :
أ-

تثبت صحة تسجيل العروض يف دفًت خاص و تعد قائمة العروض حسب ترتيب وصوؽبا مع بيان مبالغ
اؼبقًتحات.

ب -تعد وصفا مفصال لألوراق اليت يتكون منها كل عرض.
ت -توقع باغبروف اطأوىل على كل وثائق اطأظرفة اؼبفتوحة.
ث -ربرير ؿبضر انعقاد اعبلسة و اؼبتضمن التحفظات احملتملة اؼبقدمة من قبل أعضاء اللجنة ،و الذي جيب أن
يكون موقع من قبل صبيع أعضاء اللجنة اغباضرين.
ج -دعوة اؼبتعهدين إىل استكمال عروضهم التقنية يف أجل أقصاه  10أيام ،ربت طائلة رفض عروضهم من قبل
عبنة تقييم العروض.
ح -إرجاع اطأظرفة غَت اؼبفتوحة إىل اؼبتعاملُت االقتصاديُت.

2

ذبتمع عبنة فتح اطأظرفة بناء على استدعاء اؼبصلحة اؼبتعاقدة يف آخر يوم من اطأجل احملدد إليداع العروض،
وذبتمع ىذه اللجنة يف جلسة علنية حبضور اؼبتعهدين الذين يتم إعالهنم مسبقا يف دفًت الشروط.
ثانيا :لجنة تقييم العروض
ىي عبنة تقوم بتقييم و ربليل و تنق يط العروض ،و ذلك باالطالع و البث يف مدى مطابقة اؼبلف لدفًت
الشروط ،و إلبراز االقًتاحات اليت ينبغي تقدديها للهيئات اؼبعنية ،و تتكون ىذه اللجنة من أعضاء مؤىلُت خيتارون نظرا
لكفاءهتم و خربهتم ،و كذا اختصاصهم و قدرهتم يف ربليل العروض ،و تقدمي البدائل للعروض إذا اقتضى اطأمر ذلك،
إال أن ؽبذه اللجنة دور تقٍت أكثر منو إداري ،و ديكن للجنة استشارة أي شخص من شأنو أن يساعد يف أعماؽبا.
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الفصل األول :
و مهمة عبنة تقييم العروض تكمن يف :
أ-

دراسة ؿبضر عبنة فتح اطأظرفة.

ب -ربليل العروض اؼبقبولة ،البدائل و اطأسعار االختيارية.
ت -اقصاء العروض غَت اؼبطابقة ؼبوضوع الصفقة و حملتوى دفًت الشروط.
ث -تعمل على ربليل العروض الباقية يف مرحلتُت على أساس اؼبعايَت و اؼبنهجية اؼبنصوص عليها يف دفًت الشروط.
ج -ترد اطأظرفة اؼبالية للعروض التقنية اليت مت اقصاؤىا إىل أصحاهبا دون فتحها.
في المرحلة األولى  :تقوم بالًتتيب التقٍت للعروض مع إقصاء العروض اليت مل تتحصل على العالمة الدنيا الالزمة
اؼبنصوص عليها يف دفًت الشروط.
في المرحلة الثانية  :تتم دراسة العروض اؼبالية للمتعهدين اؼبؤىلُت مؤقتا بعد فتح اطأظرفة (مت تأىيلهم اطأويل تقنيا) طبقا
لدفًت الشروط باقتناء إما العرض اطأقل شبنا إذا تعلق اطأمر باػبدمات العادية ،و إما أحسن عرض إذا تعلق اطأمر بتقدمي
خدمات معقدة تقنيا.
و جيب االشارة إىل أن العضوي ة يف عبنة تقييم العروض تتناىف مع العضوية يف عبنة فتح اطأظرفة ،و تبلغ نتائج
تقييم العروض التقنية و اؼبالية يف إعالن اؼبنح اؼبؤقت للصفقة ،و ال تبلغ فيو إال نتائج تقييم العروض التقنية و اؼبالية ؼبن
منح الصفقة مؤقتا ،أما فيما خيص اؼبتعهدين اآلخرين فإنو يتعُت على اؼبصلحة اؼبتعاقدة أن تدعو يف نفس االعالن أولئك
الراغبُت منهم يف االطالع على النتائج اؼبفصلة لتقييم عروضهم باالتصال دبصاغبها يف أجل أقصاه  03أيام ابتداء من
اليوم اطأول لنشر إعالن اؼبنح اؼبؤقت للصفقة.

1

الفرع الثاني  :الرقابة الخارجية
ىذه الرقابة فرضها اؼب شرع على اؼبصلحة اؼبتعاقدة و ىذا هبدف مراقبة مدى مطابقة الصفقات اؼبعروضة
للقوانُت و التنظيمات اؼبعمول هبا

2

 ،و ىي سبارس من طرف أجهزة خارجة عن اؼبصلحة اؼبتعاقدة ،تعرف بلجان

الصفقات العمومية  ، 3و ىي كل من :

 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .124
 2نفس اؼبرجع السابق ،اؼبادة .126
 3نفس اؼبرجع السابق ،اؼبادة .131
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الفصل األول :
أوال :اللجنة الوطنية للصفقات العمومية
و خيتص دورىا فيما يلي :
أ-

تساىم يف برؾبة الطلبات العمومية و توجيهها طبقا للسياسة اليت ربددىا اغبكومة.

ب -إعداد صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات اطأمهية الوطنية.
ت -تقًتح أي إجراء من شأنو أن حيسن ظروف إبرام الصفقات و تشارك يف تطبيق أي إجراء ضروري لتحسُت
ظروف إبرام الصفقات و تنفيذىا.
ث -تفحص دفاتر اطأعباء العامة و دفاتر اطأحكام اؼبشًتكة و مناذج الصفقات النموذجية اػباصة باطأشغال و اللوازم
و الدراسات و اػبدمات قبل اؼبصادقة عليها.
ج -تدرس كل الطعون اليت يرفعها اؼبتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات اؼبنجرة عن تنفيذ الصفقة ،أو عند
معارضتو االختيار الذي قامت بو اؼبصلحة اؼبتعاقدة يف إطار مناقصة أو الًتاضي بعد االستشارة.
تتكون ىذه اللجنة برئاسة الوزير اؼبكلف باؼبالية أو فبثل لو ،فبثل عن كل وزارة ،غَت أن للوزير اؼبكلف باؼبالية و وزير
اطأشغال العمومية فبثالن اثنان ،و ذبدد اللجنة الوطنية للصفقات كل  03سنوات و تتوىل يف ؾبال الرقابة
البث يف كل الصفقات اليت يفوق مبلغها :
.7

مليار دينار 1000.000.000دج بالنسبة لصفقات اطأشغال.

.1

ثالشبائة مليون دينار 300.000.000دج بالنسبة لصفقات اقتناء اللوازم.

.3

مائيت مليون دينار 200.000.000دج بالنسبة لصفقات الدراسات و اػبدمات.

ثانيا :اللجنة الوزارية للصفقات
زبتص ىذه اللجنة بصفقات الوزارة اليت تربمها االدارة اؼبركزية ،و تتكون من :
أ-

الوزير اؼبعٍت أو فبثلو رئيسا.

ب -فبثل عن اؼبصلحة اؼبتعاقدة.
ت -فبثلُت عن الوزير اؼبكلف باؼبالية من مصاحل اؼبيزانية و احملاسبة.
ث -فبثل عن الوزير اؼبكلف بالتجارة.

 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبواد .147-138
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الفصل األول :
ثالثا :اللجنة الوالئية للصفقات

تتكون اللجنة الوالئية للصفقات من الوايل أو فبثلو رئيسا ،ثالثة فبثلُت للمجلس الشعيب الوالئي ،اؼبديرين
الوالئيُت لكل من اطأشغال العمومية ،الري ،السكن و التجهيزات العمومية ،التخطيط و هتيئة االقليم ،اؼبصلحة التقنية
اؼبعنية باػبدمة إىل جانب أمُت اػبزينة الوالئية و اؼبراقب اؼبايل.
و زبتص ىذه اللجنة بدراسة الصفقات اليت تربمها :
أ-

الوالية و اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري للوزارة ذات االختصاص احمللي.

ب -اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع االداري للوزارة ذات االختصاص احمللي.
ت -البلدية و اؼبؤسسات العمومية احمللية ،و اليت يساوي مبلغها أو يفوق :
 .7مائيت مليون دينار 200.000.000دج فيما خيص صفقات اقباز اطأشغال أو اقتناء اللوازم.
 .1طبسُت مليون دينار 50.000.000دج فيما خيص صفقات اػبدمات.
 .3عشرين مليون دينار 20.000.000دج فيما خيص صفقات الدراسات.
و جيب أن ال يفوق مبلغ ىذه الصفقات اؼببالغ اليت زبتص هبا اللجنة الوطنية و إال خضعت لرقابتها.

1

رابعا :اللجنة البلدية للصفقات
تتكون ىذه اللجنة من :
أ-

رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو فبثلو رئيسا.

ب -فبثل اؼبصلحة اؼبتعاقدة.
ت -منتخبُت ديثالن اجمللس الشعيب البلدي.
ث -فبثلُت عن الوزير اؼبكلف باؼبالية من مصلحة اؼبيزانية و احملاسبة.
ج -فبثل اؼبصلحة التقنية اؼبعنية باػبدمة.
و تقوم ىذه اللجنة بدراسة مشاريع الصفقات اليت تربمها البلدية و مؤسساهتا العمومية ضمن حدود اؼببالغ اليت زبتص هبا
اللجنة الوالئية للصفقات.

2
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الفصل األول :
الفرع الثالث  :الرقابة الوصائية

يقصد بالرقابة الوصائية باؼبفهوم الواسع تلك اليت دينحها القانون لسلطة عليا سبارسها على أعمال و تصرفات
اؽبيئات الالمركزية ضباية للمصلحة العامة ،أما يف ؾبال الصفقات العمومية سبارسها السلطة الوصية ،و تتمثل أىدافها يف
التحقق من مطابقة الصفقات العمومية اليت تربمها اؼبصلحة اؼبتعاقدة لألىداف اؼبتعلقة بالتنمية االقتصادية ،و مدى
اعتبارىا ىي موضوع الصفقة ،فعند التسليم النهائي للمشروع اؼبنجز تتوىل اؼبصلحة اؼبتعاقدة إعداد تقرير تقوديي يتضمن
كافة الظروف احملاطة بإقباز اؼبشروع و كلفتو االصبالية و مدى مطابقتها مع اؽبدف اطأصلي للصفقة العمومية ،و يتم
إرسالو إىل الوزير أو الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي باإلضافة إىل اؽبيئات اػبارجية للرقابة.

1

المطلب الثاني  :الرقابة المالية السابقة و الالحقة على الصفقات العمومية
تعترب رقابة اطأجهزة و اؽبيئات اؼبالية من أكثر أنواع الرقابة فعالية ،حيث تتضمن ؾبموع أنواع الرقابة اؼبالية
اؼبطبقة على صبيع اؼبؤسسات العمومية ،كما أن الرقابة اؼبنظمة دبوجب قانون الصفقات العمومية و اؼبدعمة بأنواع أخرى
من الرقابة تساىم بشكل ىام يف ترشيد النفقات العمومية.
و تنقسم رقابة اطأجهزة و اؽبيئات اؼبالية إىل رقابة سابقة ،سبارس من طرف اؼبراقب اؼبايل و احملاسب العمومي،
و رقابة الحقة تقوم هبا اؼبفتشية العامة للمالية باإلضافة إىل ؾبلس احملاسبة.
الفرع األول  :الرقابة المالية السابقة
تعترب اؼبرحلة اطأىم يف الرقابة اؼبالية ،و تعٍت قيام ىيئات الرقابة دبراقبة اطأعمال و التصرفات اؼبالية للهيئات
اإلدارية قبل وقوعها سواء كانت متعلقة بالنفقات أو التعاقدات و التصرفات اؼبالية على أكرب قدر من الدقة و الصحة،
أي قبل أن يدخل التصرف اؼبايل حيز التنفيذ ،أي قبل أن يصبح اطأمر بالتحصيل أو اطأمر بالدفع نافذا ،إذ تواكب
عملية التنفيذ و تكون قبل التأشَت و إعطاء االذن بصرف النفقات ،و سبارس من طرف اؼبراقب اؼبايل و احملاسب
العمومي ،فهي إذن إجراء وقائي يهدف إىل منع وقوع أي ذباوزات غَت مشروعة.
أوال :المراقبة المالية
أنشئت من أجل اغبفاظ و ترشيد اطأموال العمومية ،و تكون على جانب النفقات و هتتم أساسا بالتأشَتة قبل
التسديد و االلتزام بالصرف ،و ىذه اؼبهمة يقوم هبا اؼبراقب اؼبايل ،و عليو أن يراجع عند إبرام صفقة أو اتفاق ما يلي :
أ-

اعبهة اآلمرة بالصرف.

 1اؼبرسوم الرئاسي رقم  ،236-10مرجع سبق ذكره ،اؼبادة .127
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ب -مطابقة الصفقة مع القوانُت و التنظيم اؼبعمول بو.
ت -توفر الغالف اؼبايل.
ث -توافق اؼببلغ االصبايل للصفقة مع البنود احملتواة.
ج -التأكد من وجود تأشَتة عبنة الصفقات و اؼبصلحة اؼبتعاقدة.

و للمراقب اؼبايل مدة يدرس فيها اؼبلف ،و خالؽبا إما يوافق أو يرفض و ىي عشرة أيام ، 10و الرفض يكون إما مؤقتا
أو هنائيا.

1

ثانيا :رقابة المحاسب العمومي
بعد تقدمي اغبالة اؼبالية من طرف اؼبتعامل اؼبتعاقد للمصلحة اؼبتعاقدة ،أين يتم مراجعتها ربضر االجراءات
الالزمة مث ترسل إىل احملاسب العمومي بوصل استالم قبل  20يوم من كل شهر ،ليحول بدوره اؼببلغ اؼبعُت غبساب
اؼبقاوالت خالل عشرة أيام.
إن احملاسب العمومي و اؼبتمثل يف مصلحة اػبزينة القابض أو احملاسب اؼبكلف بالصفقة ملزم بالبث فيما يلي :
أ-

التأكد من مصداقية االعتمادات اؼبالية.

ب -مراقبة ملف الصفقة (العقد ،اؼبلحق إن وجد ،أمر القيام باطأشغال.)...
ت -اؼبراجعة اغبسابية للحالة اؼبالية اؼبقدمة.
يف حالة وجود خلل يف ملف التسديد و عدم توافقو و االجراءات القانونية يرفض من قبل احملاسب العمومي و يعاد إىل
اؼبصلحة اؼبعنية دبقرر سبب ،و للمصلحة اؼبتعاقدة اغبق يف التسخَت و إلزام احملاسب بالتخليص مسلمة بذلك نسخة من
مقرر التجاوز إىل السلطات اؼبعنية.
إال أن احملاسب ديكنو رفض للمرة الثانية ىذا التسخَت يف اغباالت التالية :
.7

عدم توفر االعتمادات اؼبالية.

.1

عدم توفر السيولة النقدية.

.3

غياب اثبات اػبدمات الفعلية.

.4

عدم التطابق مع خصائص طبيعة اؼبشروع (الصفقة).

 1اؼبرسوم التنفيذي  374-09اؼبؤرخ يف  2009-11-16اؼبعدل و اؼبتمم للمرسوم التنفيذي رقم  414-92اؼبؤرخ يف  1992-11-14اؼبتعلق بالرقابة
السابقة للنفقات اؼبلتزم هبا.
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1

الفرع الثاني  :الرقابة المالية الالحقة
تباشر اؼبراقبة اؼبالية الالحقة بعد تنفيذ التصرفات اؼبالية و ازباذ القرار بصرف النفقات و ربصيل االيرادات،
وىي ال ربول دون أن يصبح اطأمر بالتحصيل أو اطأمر بالدفع نافذا كما ىو اغبال بالنسبة لرقابة احملاسب العمومي
واؼبراقب اؼبايل ،و هبذا تكون ىذه الرقابة الحقة لعملية التنفيذ و ال تكون إال بعد استيفاء االجراءات القانونية الالزمة،
وسبارس من طرف اؼبفتشية العامة للمالية و ؾبلس احملاسبة.
أوال :رقابة المفتشية العامة للمالية
اؼبفتشية العامة للمالية جهاز أنشئ للرقابة اؼبالية الالحقة دبوجب اؼبرسوم التنفيذي رقم  272-08اؼبؤرخ يف
 2008-09-06اؼبتضمن صالحيات اؼبفتشية العامة للمالية.
سبارس اؼبفتشية العامة للمالية رقابتها على كل شخص معنوي يستفيد من اؼبساعدة اؼبالية من الدولة
أواعبماعات احمللية أو ىيئة عمومية بصفة تسا مهية أو يف شكل إعانة أو قرض أو تسبيق أو ضمان ،كما تتوىل اؼبفتشية
العامة للمالية القيام بالعديد من اؼبهام و التدخالت يف إطار االختصاصات العامة ،و منها القيام دبا يلي :
أ-

تقييم أداء أنظمة اؼبيزانية.

ب -التقييم االقتصادي و اؼبايل لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادي.
ت -التدقيق أو إقباز الدراسات أو التحقيقات أو اػبربات ذات الطابع االقتصادي و اؼبايل و احملاسيب.
ث -تقييم شروط تسيَت و استغالل اؼبصاحل العمومية من طرف اؼبؤسسات االمتيازية مهما كان نظامها.
ج -اجراء دراسات مقارنة و تطورية جملموعة من القطاعات أو ما بُت القطاعات.
ح -ربديد مستوى االقبازات مقارنة مع اطأىداف احملددة ،و التعرف على نقائص التسيَت و عوائقو و ربليل أسباب
ذلك.
خ -رقابة الصفقات العمومية فيما خيص اختيار صيغ االبرام ،إعالن اؼبنافسة و االختيار ،صياغة الصفقات ،تنفيذ
الصفقات.
و اؼبالحظ أن اؼبفتشية العامة للمالية بالرغم من كوهنا ىيئة رقابة إال أهنا ؾبرد وسيلة من وسائل التأشَت ،و نتائج رقابتها
على الصفقات ال تعدو إال أن تكون ؾبرد توصيات و مالحظات غَت ملزمة للهيئات و اؼبصاحل اؼبتعاقدة.
 1القانون  21-90اؼبؤرخ يف  1990-08-15اؼبتعلق باحملاسبة العمومية.
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ثانيا :رقابة مجلس المحاسبة

إن ىذا اجمللس لو أمهية كبَتة ،حيث أشار إليو الدستور اعبزائري و نص على ضرورة رقابة ؾبلس احملاسبة
للنفقات العمومية رقابة الحقة ،و زبضع لرقابتو مصاحل الدولة و صباعاهتا احمللية و مؤسساهتا العمومية اليت تسري عليها
قواعد احملاسبة العمومية.
و قد أنشئ ىذا اجمللس دبوجب القانون  05-80و قد عدل دبوجب القانون  32-90اؼبؤرخ يف -12-14
 ،1990و من مهام ؾبلس احملاسبة :
أ-

ربديد اغباجة اليت من أجلها تلزم ابرام الصفقة.

ب -سبويل الصفقة مطابقة للعمليات اؼبصادق عليها مع اطار اؼبيزانية و التأكد من وجود موارد سبويلية لتغطية العملية.
ت -مراقبة ابرام الصفقة و كيفيات اختيار اؼبتعامل اؼبتعاقد.
ث -مراقبة ربرير و توقيع الصفقة.
ج -مراقبة تنفيذ و اهناء الصفقة.
و يف حالة ما إذا كانت اغبسابات اؼبراقبة غَت شرعية ،فيتم اخضاع اآلمرين بالصرف لعقوبات جزائية إضافة إىل عقوبات
إدارية.

1

المطلب الثالث  :التجريم و العقوبات المتعلقة بالصفقات العمومية
إن اعبرائم اؼبتعلقة بالصفقات العمومية ثالث صور ،و ىي :
أ-

ابرام عقد أو صفقة أو التأشَت عليها أو مراجعتها خرقا لألحكام التشريعية أو التنظيمية اعباري هبا العمل بغرض
امتيازات غَت مربرة للغَت.

ب -استغالل النفوذ للحصول على منفعة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى اؽبيئات التابعة ؽبا.
ت -قبض أجرة أو فائدة دبناسبة ربضَت أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد باسم الدولة أوإحدى
اؽبيئات التابعة ؽبا  ،و ىذا ما يعرف بالرشوة.
الفرع األول  :جنحة المحاباة
و ىي إعطاء اإلدارة للمًتشح لصفقة امتيازا غَت مربر ،فبا يؤدي إىل الالمساوة يف معاملة اؼبًتشحُت  ،و ىذا
الفعل يعاقب عليو ،و عموما ديكن حصر أىم اطأعمال اؼبخالفة لألحكام التشريعية و التنظيمية اؼبكون للجنحة :
 1فيصل نسيغة ،مرجع سبق ذكره ،صص .125-121
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اؼبساس بالقواعد اؼبتعلقة باإلشهار كعدم نشر إعالن اؼبناقصة يف الصحافة و يف نشرة صفقات اؼبتعامل
االقتصادي.

ب -اؼبساس بالقواعد اؼبتعلق ة باعتماد اؼبًتشحُت و من ىذا القبيل اؼبتعامل العمومي الذي ينوي إبعاد مؤسسات
مؤىلة للفوز باؼبشروع على حساب مًتشح خيصو برضاه ،فيقرر بأن تلك اؼبؤسسات ال تتوفر فيها الشروط
اؼبطلوبة فيما يتعلق بالكفاءة اؼبهنية أو خيتار مؤسسة من اؼبفروض أن ال تكون من اؼبرشحُت اعتبارا إىل كون
ترشيحها غَت مقبول.
ت -اؼبساس بالقواعد اؼبتعلقة بإيداع العروض يف اطار اجراءات الوضع يف اؼبنافسة ،حيث جيب أن يكون للمرشحُت
وقت إلعداد عروضهم و أن يكونوا على علم تام و دقيق باؼبيعاد احملدد ؽبم ؽبذا الغرض ،و تقوم اعبردية بعدم
احًتام اؼبواعيد احملددة يف القانون للسماح للمرشحُت بإعداد عروضهم ،و كذلك ربديد موعد قصَت جدا عمدا
إليداع العروض عندما ال حيدد القانون آجاال غَت مربر.
ث -اؼبساس بالقواعد اؼبتعلقة باختيار اؼبستفيد من الصفقة يف إطار اجراءات اؼبنافسة.
و بالنسبة لشروط وقوع جنحة احملاباة و العقوبات اؼبطبقة عليها قبد :
أوال :الشروط الموضوعية إلجراء االختيار
يشكل اختيار اؼبستفيد من الصفقة بطريقة غَت شرعية صورة من صور اعبردية ،ويتحقق ذلك عندما ال ربًتم
معا يَت االختيار اؼبعلن عنها ،و اليت يستوجب احًتامها ،و حىت يف غياب أي التزام بإجراء االختيار حسب معايَت معينة،
فإن أحسن عرض ىو الذي جيب التمسك بو ،و من مث جيب اسناد اؼبشروع للمرشح الذي يستجيب أكثر من غَته
للحاجة اؼبطلوبة و اقًتاح أحسن اػبدمات بسعر أنسب.
ثانيا :الشروط االجرائية المتعلقة باالختيار
جيب أن تشكل سلطة مكلفة باالختيار ضمانا غبرية اغبصول على الصفقات العمومية و مساواة اؼبرشحُت
ؽبذه الصفقات.
ثالثا :العقوبات على جنحة المحاباة
أ −العقوبات األصلية  :إن عقوبة جنحة احملاباة ىي اليت تفسر من سنتُت إىل عشر سنوات و بغرامة من
500.000دج إىل 5000.000دج.
49

مدخل عام لنظام الصفقات العمومية

الفصل األول :

ب −العقوبات التكميلية  :و تتمثل اغبرمان من اغبقوق الوطنية (حق أو أكثر) ؼبدة سنة إىل طبسة سنوات،
واؼبصادرة اػباصة اليت ىي عقوبة اجبارية تتمثل يف مصادرة اطأشياء اليت تسلمها اؼبستفيد من اعبردية.
و تطبق ىذه العقوبات على اعبردية التامة أو الشروع يف ارتكاهبا.
الفرع الثاني  :االستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة
و ىي أن يقوم أي شخص طبيعي مثال صاحب حرفة أو مقاول أو صناعي بإبرام صفقة مع الدولة أو إحدى
اؽبيئات التابعة ؽبا ،و يستفيد من سلطة أو تأثَت أعوان ىذه اؽبيئات للحصول على منفعة تتمثل يف الزيادة يف اطأسعار
أوتعديل لصاغبو يف نوعية اؼبوارد أو اػبدمات أو آجال التسليم أو التموين ،و من أمثلة ذلك :
أ-

الزيادة في األسعار  :لو كان العقد يتمثل يف تزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر ،السعر اؼبعمول بو عادة ال يتجاوز
50.000دج للوحدة ،و اتفق البائع مع رئيس البلدية لتسويق بضاعتو بسعر 70.000دج للوحدة.

ب -التعديل في نوعية المواد  :لو أبرم البائع عقد لتزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر من نوع  ،DELLفتم تزويدىا
بأجهزة من نوع آخر أقل جودة و على أساسا نفس السعر.
ت -التعديل في نوعية الخدمات  :لو مت ابرام عقد لصيانة أجهزة الكمبيوتر التابعة للبلدية كل ثالثة أشهر على أن
يقوم هبا مهندسون ـبتصون فال يقوم اؼبتعامل اؼبتعاقد مع البلدية إال بصيانة واحدة يف السنة جيريها تقنيون.
ث -التعديل في آجال التسليم أو التموين  :لو مت االتفاق على تسليم أجهزة الكمبيوتر للبلدية يف أجل شهر من
ابرام العقد غَت أنو ال يتم تسليمها إال بعد مرور سنة على ابرام العقد.
العقوبات :
ىي نفسها العقوبات اؼبقررة عبنحة احملاباة ،سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية.
الفرع الثالث  :قبض فائدة من الصفقات العمومية
و يتمثل النشاط االجرامي يف قبض أو ؿباولة قبض أجرة أو فائدة (رشوة) من طرف اطأشخاص اؼبخولُت قانونا
ابرام الصفقات باسم الدولة ،و قد تكون ىذه اطأجرة أو الفائدة ذات طبيعة مادية كسيارة أو مالبس و قد تكون نقود
أو شيكا أو فتح اعتماد ؼبصلحة اعباين أو سداد دين يف ذمتو أو منحو مهلة غَت ؿبددة اآلجل لدفع شبنو أو سداد دين
أيا كان ،و قد تكون الرشوة ذات طبيعة معنوية كحصول اعباين على ترقية أو السعي يف ترقيتو أو إعارتو أي شيء يستفيد
منو ،و يرده بعد ذلك كإعارتو شقتو أو مركبة مثال.
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و تقتضي ىذه ا عبردية أن تتم دبناسبة ربضَت أو اجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق
بالصفقة باسم الدولة أو إحدى اؽبيئات التابعة ؽبا ،و القصد اعبنائي ىنا يتمثل يف قبض اطأجرة أو الفائدة مع العلم بأهنا
غَت مربرة و غَت مشروعة.
يعاقب على ىذه اعبردية بالسجن من  05إىل  20سنة و بغرامة مالية من 100.000دج إىل
5000.000دج ،و تطبق نفس العقوبة على الشروع يف اعبردية فسواء قبض اعباين اطأجرة أو الفائدة أو حاول قبضها.

 1فيصل نسيغة ،مرجع سبق ذكره ،صص .129-126
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خالصة الفصل :

من خالل دراستنا للصفقات العمومية نالحظ أن ىذه اطأخَتة تتمتع بأمهية كبَتة يف تسيَت اطأموال العمومية
للدولة و االستعمال اطأمثل ؽبا ،و قد أحاطها اؼبشرع اعبزائري جبملة من القيود و الضوابط و اليت ال زبص اؼبتعامل
اؼبتعاقد فحسب ،و إمنا تتعلق أساسا باؼبصلحة اؼبتعاقدة اليت قيدىا بالعديد من اطأحكام و يف كافة مراحل اقباز
الصفقات العمومية ،كما استحدث ؾبموعة من الضمانات القانونية يهدف من خالؽبا إىل ضباية اطأموال العمومية من
التبديد و االستهالك غَت العقالين من طرف اؼبوظفُت العموميُت استنادا على تطبيقو كل أنواع الرقابة عليها بغية ربقيق
اقباز سليم للصفقات العمومية فبا يؤدي إىل ربقيق التنمية.
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دور الصفق ات العمومية في تحقيق التنمية المحلية في البلدية

المبحث األول  :البلدية و استق اللها المالي
المبحث الثاني  :ماهية التنمية المحلية المستدامة
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تمهيد الفصل 9
البلدية يف اٞتزائر ىي ا٢تيئة القاعدية ٢ترـ اإلدارة العامة للدولة ،فهي األرضية األساسية اليت يرتكز عليها اٟتكم
و ذلك من خبلؿ دورىا الفاعل يف رفع كفاءة األداء اإلداري و التنموي للدولة و يف تقريب اإلدارة من ا١تواطن ٔتا يسمح
بتنمية اجملتمع و ٖتقيق رفاىو ،حيث يستند عملها على مبدأ البلمركزية الذي يعطي للجماعات احمللية حزمة من ا١تهاـ
واالختصاصات اليت تيس ر سهولة و سرعة اٗتاذ القرار على ا١تستوى احمللي بعيدا عن سيطرة اإلدارة ا١تركزية مع ربط ىذه
االختصاصات و ا١تهاـ بتحقيق السياسات و األىداؼ اال٪تائية يف االطار القومي للدولة.
كما أف البلدية يف اٞتزائر تعترب ىيئة دٯتقراطية ٘تثيلية ألف ٣تلسها ينتخب من السكاف احملليُت عن طريق
االقًتاع ا١تباشر و بذلك فهي تعرب بكفاءة عن تطلعات السكاف و اختياراهتم ،و ٖتظى بالتايل باالحًتاـ و السلطة ا١تعنوية
القادرة على ٖتريك طاقات أفراد اجملتمع و مؤسساتو ا١تدنية لصاحل التنمية احمللية.
و من ىذا ا١تنطلق فهي تعترب أىم ركيزة و حجر الزاوية اليت تربط ا١تواطن بالدولة حيث تعترب الشريك األوثق
مع السلطة ا١تركزية يف تنفيذ جداوؿ أعماؿ التنمية على ا١تستويُت احمللي و الوطٍت و حىت العا١تي.
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المبحث األول  9البلدية و استقاللها المالي
حىت تتمكن البلدية من ٖتقيق كل الطموحات فإف عليها أف تستفيد من النظرة اٞتديدة للتنظيم و التسيَت
وا١تهاـ و ا١توارد ،و ذلك عرب االصبلحات ا١تستمرة يف كافة اجملاالت االقتصادية و السياسية و االجتماعية و الثقافية،
وعليو ي تعُت علينا تقدًن ىذه ا١تؤسسة يف ىذا ا١تبحث ،بداية بالتطور التارٮتي لنظاـ البلدية يف اٞتزائر متوقفُت عند أىم
ا١تراحل يف اٟتقبة االستعمارية و مرحلة االستقبلؿ ،متطرقُت بعد ذلك إىل األجهزة و ا٢تيئات اليت ٖتكم سَت العملية
االدارية بالبلدية ،لنعرج يف األخَت إىل الوسائل القانونية ١تالية النواة الرئيسية للمجتمع.

المطلب األول  9تطور نظام البلدية في الجزائر
نشأت و ترعرعت ىذه ا٢تيئة خارج الًتاب الوطٍتْ ،تيث كاف منشؤىا يف فرنسا مث انتقل ىذا التنظيم إىل ٚتلة
الدوؿ اليت غزهتا و استعمرهتا ىذه األخَتة و منها اإلقليم اٞتزائري بداية من سنة .1830
سوؼ نستعرض يف ىذا ا١تطلب كيف وجدت البلدية يف اٞتزائر عرب الفًتة الزمنية ا١تمتدة من االستعمار مرورا
ٔترحلة االستقبلؿ و إىل يومنا ىذا ،لنصل إىل تعريف شامل ٢تذه ا٢تيئة.
الفرع األول  9البلدية في مرحلة االستعمار 0851−0721
مل ٖتد البلدية عن غَتىا من ا٢تيئات االدارية األخرى ،فقد كانت ىي كذلك أداة لتحقيق طموحات االدارة
االستعمارية و فرض ىيمنتها و نفوذىا  ،1فمنذ سنة  1844أقاـ االحتبلؿ الفرنسي على ا١تستوى احمللي ىيئات إدارية
عرفت با١تكاتب العربية ،مسَتة من طرؼ ضباط االستعمار هبدؼ ٘تويل اٞتيش الفرنسي و السيطرة على مقاومة
اٞتماىَت ،حيث مت إحداث  21مكتبا عربيا سنة  1844لَتتفع سنة  1870إىل  49مكتبا ،و بعد االستتباب النسيب
للوضع األمٍت باٞتزائر عمدت السلطات االستعمارية إىل تكييف و مبلئمة تنظيم البلدية تبعا لؤلوضاع و ا١تناطق ليصبح
التنظيم البلدي باٞتزائر منذ سنة  1868يتميز بوجود ثبلث أصناؼ من البلديات :

2

أوال 9البلديات األىلية
وجد ىذا التصنيف أصبل يف مناطق اٞتنوب و يف بعض األماكن الصعبة و النائية يف الشماؿ إىل غاية
 ،1880و قد ٘تيزت ىذه البلديات بالطابع العسكري ،إذ توىل تسيَتىا الفعلي رجاؿ اٞتيش الفرنسي ٔتساعدة بعض
 1عمار بوضياؼ ،الوجيز يف القانوف االداري ،دار جسور النشر و التوزيع ،الطبعة الثانية ،اٞتزائر ،2007 ،ص .271
 2صاحل فركوس ،ا١تختصر يف تاريخ اٞتزائر ،درا العلوـ ،عنابة ،اٞتزائر ،2002 ،ص.195
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األعواف من األىايل مت تعيينهم ٖتت تسميات ٥تتلفة (الباشا أو األغا ،القائد ،ا٠تليفة أو شيخ العرب).
ثانيا 9البلديات المختلطة
و لقد أخذت تسميتها تلك ألهنا تقع يف أقاليم عسكرية و يف مناطق خاضعة ٟتركة االستيطاف بشكل كبَت،
فهذه ا٢تيئة استحدثت يف ا١ت ناطق العسكرية لكنها متواجدة بشكل ثانوي يف األقاليم ا١تدنية ،فهي وسيلة إدارية يف يد
السلطات العسكرية لتسيَت األىايل ،و تعرؼ بأهنا دائرة سياسية و إدارية ٢تا خاصية الشخص ا١تدين ،لقد كاف ىذا النوع
من البلديات يغطي اٞتزء األكرب من االقليم اٞتزائري حيث وجد يف ا١تناطق اليت يقل فيها تواجد الفرنسيُت بالقسم
الشمايل من اٞتزائر.
و ترتكز إدارة البلدية ا١تختلطة على ىيئتُت رئيسيتُت ٫تا :
أ−

1

المتصرف االداري  9و الذي ٮتضع للسلطة الرئاسية للحاكم أو الوايل العاـ من حيث التعيُت و الًتقية
والتأديب.

ب −لجنة البلدية  9يرأسها ا١تتصرؼ مع عضوية عدد من األعضاء ا١تنتخبُت الفرنسيُت و بعض اٞتزائريُت (األىايل)
الذين يتم تعيينهم من طرؼ السلطة الفرنسية استنادا إىل التنظيم القبلي القائم أصبل على أساس ٣تموعة بشرية
أو ما يعرؼ بالعرش و كانت نسبة ٘تثيل اٞتزائريُت ىي .%1
ثالثا 9البلديات ذات التصرف التام
و قد أقيمت أساسا يف أماكن و مناطق التواجد ا١تكثف للفرنسيُت با١تدف الكربى و ا١تناطق الساحلية ،فلقد
كاف بالقسم الشمايل من اٞتزائر سنة  329 ،1945بلدية ذات التصرؼ التاـ و  97بلدية ٥تتلطة و لدى اندالع ثورة
نوفمرب  ،1954كاف ىناؾ  332بلدية ذات التصرؼ التاـ ،مث عمدت السلطات االستعمارية إىل إصدار ا١ترسوـ رقم
 642−56يف  28جواف  1956لتعميم صنف البلديات ذات التصرؼ التاـ على كافة مناطق اٞتزائر و ذلك هبدؼ
٣تاهبة الثورة و االلتفاؼ عليها ،و لقد خضعت ىذه البلديات إىل القانوف الفرنسي الصادر يف  05أفريل ،1884
والذي ينشئ بالبلدية ىيئتُت ٫تا :
أ−

المجلس البلدي  9و ىو جهاز منتخب من طرؼ سكاف البلدية األوربيُت و اٞتزائريُت ،حسب ا١تراحل
والتطورات اليت عرفتها اٞتزائر مؤثرة بذلك على الوضع االنتخايب للجزائريُت ،سواء كناخبُت أو منتخبُت بنسب
٤تدودة.

٤ 1تمد العريب سعودي ،ا١تؤسسات ا١تركزية و احمللية يف اٞتزائر (الوالية−البلدية) ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،بن عكنوف ،اٞتزائر ،2006 ،ص .202
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ب −العمدة  9و ىو رئيس اجمللس البلدي ينتخب من بُت أعضاء اجمللس نفسو.

1

الفرع الثاني  9البلديات في مرحلة االستقالل
بعد ا٢تجرة اٞتماعية لئلطارات األوربية عقب االستقبلؿ ،مت تقليص عدد البلديات إلمكانية إدارهتا و تسيَتىا
عن طريق تعيُت مندوبيات خاصة ،و اليت تشكلت أساسا من ٦تثلُت عن قدماء اجملاىدين و مناضلُت باٟتزب ،فلقد مر
التنظيم البلدي يف اٞتزائر بعد االستقبلؿ بعدة مراحل نذكرىا فيما يلي :
أوال 9البلدية في المرحلة االنتقالية 0856−0851
تعرضت البلدية يف ىذه ا١ترحلة لنفس األزمة اليت ىزت باقي ا١تؤسسات على اختبلؼ أنواعها و ىذا ْتكم
ظروفها الصعبة على ا١تستوى ا١تايل و البشري ،و قد فرض ىذا النوع على السلطة آنذاؾ أف تعمل على إنشاء ٞتاف
خا صة تتوىل مهمة تسيَت شؤوف البلدية يقودىا رئيسا عهدت إليو مهاـ رئيس البلدية  ،2و با١توازاة مع ذلك عمدت
السلطة إىل ٗتفيف عدد البلديات ليصل العدد  676بلدية ٔتتوسط  180ألف ساكن يف البلدية ،و ذلك ٔتوجب
مرسوـ إعادة تنظيم اٟتدود اإلقليمية للبلديات الصادر يف  16ماي .1963
و هبدؼ مساعدة البلديات على القياـ ٔتهامها مت إنشاء ٞتاف أخرى ٘تثلت يف ٞتنة التدخل االقتصادي
واالجتماعي ،و اجمللس البلدي لتنشيط القطاع االشًتاكي ،و تضم اللجنة األوىل ٦تثلُت عن السكاف و تقنيُت يتمثل
دورىم يف تقييد آراء حوؿ مشروع ا١تيزانية ،و على العموـ تقوـ ىذه اللجنة بكل عمل من شأنو بعث التنمية االجتماعية
و االقتصادية با١تنطقة ،غَت أف ىذه اللجاف مل يتم تنصيبها يف كثَت من ا١تناطق ،أما اجمللس الثاين فقد كاف يضم ٦تثلُت
عن االٖتاد العاـ للعماؿ اٞتزائريُت و ٦تثلُت عن اٟتزب و عن اٞتيش ،و كانت مهمتو األساسية تتمثل يف تنظيم و متابعة
ا١تشاريع ا١تسَتة ذاتيا.

3

ثانيا 9مرحلة التفكير في انشاء قانون البلدية
لقد كاف دستور  ،1963و ميثاؽ اٞتزائر طرابلس بالغ األثر يف إبراز مكانة البلدية على ا١تستوى الرٝتي
واالعًتاؼ بدورىا ،و لعل من األسباب اليت دفعت السلطة آنذاؾ إىل ضرورة االسراع يف إصدار قانوف البلدية ٧تد :

4

٤ 1تمد الصغَت بعلي ،قانوف االدارة احمللية ،دار العلوـ للنشر و التوزيع ،عنابة ،اٞتزائر ،2004 ،ص .30
 2عمر صدوؽ ،دروس يف ا٢تيئات احمللية ا١تقارنة ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر ،1988 ،ص .89
 3قرين خد٬تة ،قانوين الوالية و البلدية يف ظل االصبلحات السياسية و االقتصادية ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس يف العلوـ االدارية و القانونية ،كلية اٟتقوؽ،
ا١تركز اٞتامعي مصطفى اسطنبويل ،2005 ،ص .33
 4عمار بوضياؼ ،مرجع سبق ذكره.273 ،
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خضوع البلدية أثناء الفًتة االستعمارية للنظاـ القانوين الفرنسي٦ ،تا أجرب السلطة على ضرورة التعجيل بإصبلح
ا١تؤسسات ا١توروثة و منها البلدية.

ب −عدـ مواكبة ىذه النصوص لفلسفة الدولة ا١تستقلة و اليت تبنت االٕتاه االشًتاكي ْتسب النصوص الرٝتية
ورغبة السلطة يف عدـ إطالة الفًتة االنتقالية خاصة و قد ٧تم عنها تباين ٤تسوس على ا١تستوى التطبيقي
العملي.
ت −إف دور البلدية أعظم من دور الوالية ْتكم اقًتاهبا أكثر من اٞتمهور ،و ْتكم مهامها ا١تتنوعة لذا وجب أف
يبدأ االصبلح منها أوال.
و انطبلقا من ىذه النصوص ا١ترجعية و من ٕتربة الفًتة االنتقالية ٖترؾ ا٢تيكل األساسي ا١تتمثل يف ا١تكتب
السياسي ٞتبهة التحرير الوطٍت و أعد مشروع قانوف البلدية الذي عرؼ امتداد واسعا و شرحا مستفيضا و إثراء ال مثيل
لو من جانب اٟتزب و مت تبنيو يف ٣تلس الثورة يف شهر جانفي .1967
ثالثا 9مرحلة قانون البلدية لسنة 0856
لقد كاف التقسيم االقليمي لسنة  1963أكرب نتيجة إ٬تابية ٖتققها السلطات ا١تركزية على ا١تستوى اإلداري،
الشيء الذي جعلها تفكر ّتدية يف ٕتسيد تلك األفكار ا١تذىبية اليت خصت مؤسسة البلدية منذ صدور ميثاؽ طرابلس،
مث نصوص جبهة التحرير الوطٍت اليت جعلت من إصبلح البلدية ىي قضية ذات أولوية و أعلنت أهنا مؤسسة ٖتتل ا١تكاف
األوؿ من األ٫تية.
و ٘تيزت سنة  1966بنشاط مكثف ،فنشرت مسودة ا١تشروع بعنواف التنظيم البلدي اٞتديد و أعلن فيو
ا١تبادئ األساسية لئلصبلح ،و قد أقرت اٟتكومة القانوف البلدي يف  20سبتمرب  1966و أقره ٣تلس الثورة يف 04
جانفي  1967و نشر باألمر ا١تؤرخ يف  18جانفي  ، 1967و الذي عرؼ البلدية بأهنا اٞتماعة االقليمية السياسية
واالدارية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و األساسية ،من ىذا التعريف يربز الدور ا٢تاـ الذي خولو ا١تشرع اٞتزائري
للبلديات و تربز بكل وضوح ٚتلة االختصاصات البلدية و اليت تلخصت يف :
أ−

1

التجهيز و االنعاش االقتصادي.

ب −التنمية الفبلحية.
ت −التنمية الصناعية و تنمية القطاعات التقليدية.
 1مسعود شيهوب ،أسس االدارة احمللية و تطبيقاهتا على نظاـ البلدية و الوالية يف اٞتزائر ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر ،1986 ،ص .38
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ث −التوزيع و النقل.
ج −التنمية السياحية.
ح −السكن و االسكاف.
خ −االنعاش الثقايف و االجتماعي.
د −اٟتماية ا١تدنية.
رابعا 9مرحلة التقسيم االداري لسنة 0863
ٔتوجب ىذا التقسيم الصادر ٔتقتضى األمر  74−69ا١تؤرخ يف  02جويلية  ،1974مت استبداؿ مصطلح
ا١تقاطعة ٔتصطلح الوالية و ارتفع عددىا من  17مقاطعة إىل  31والية ،أما عدد البلديات فبلغ  704بعد أف كاف
 676بلدية يف سنة  ، 1967كاف يهدؼ ىذا التقسيم إىل ا٬تاد نوع من التوازف االقليمي و التقليل من حدة الفوارؽ
بُت بلديات الوطن ،و ذلك بتوسيع و تكثيف األنشطة االقتصادية و منو أنشطة متجانسة ْتصرىا يف حدود واليات
تتمتع باكتفاء ذايت يف ٚتيع ا١تيادين لكن الواقع أظهر عيوبا حالت دوف ذلك.
خامسا 9مرحلة التقسيم اإلداري لسنة 0873
حصل التقسيم االداري اٞتديد ٔتوجب ا١ترسوـ رقم  09−84ا١تؤرخ يف  04فيفري  ،1984جاء ىذا
التقسيم بإضافة ٚتلة الواليات إىل تلك ا١توجودة و عدد ىاـ من البلديات إىل تلك ا١توجودة أيضا ،فارتفع عدد الواليات
من  31إىل  48والية ،و عدد البلديات من  704إىل  1541بلدية.
لقد اٗتذ ىذا االجراء يف الوقت الذي قارب فيو برميل النفط  40دوالر سنة ْ 1985تيث ساد االعتقاد أف
أي نقص يف اٞتباية العادية يعوض عن طري ق اٞتباية البًتولية ،غَت أف التقسيم االداري ىذا أفرز عدد من السلبيات نذكر
من أ٫تها :
أ−

1

ازدياد عدد البلديات القروية عدٯتة الدخل ال ترتكز على أية معايَت اقتصادية أو مالية.

ب −ظهور أكثر من  600بلدية اصطناعية ٖتتاج إىل توظيف جديد.
ت −زيادة عدد ا١توظفُت الذي استلزـ مضاعفة ميزانيات التسيَت دوف أي موارد مالية.

 1بن شعيب نصر الدين ،إشكالية ٘تويل البلديات و سبل ترقيتها ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستَت يف العلوـ االقتصاديةٗ ،تصص مالية عامة ،كلية العلوـ
االقتصادية و التجارية و علوـ التسيَت ،جامعة تلمساف ،2002 ،ص .06
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ث −اال٩تفاض اٟتاد ألسعار البًتوؿ الذي شهدتو سنة  1986و الذي أدى إىل ا٩تفاض العائدات اٞتباية البًتولية
إىل ٦ ،%54,18تا انعكس سلبا على ا١تساعدات ا١تخصصة من طرؼ الدولة للجماعات احمللية.
فهذه االجراءات أدت إىل خلق ٚتلة م ن البلديات و اليت مل تصاحبها موارد مالية مستقرة ٕتابو هبا ٚتلة األعباء ا١توكلة
إليها أدت إىل ظهور عدد من البلديات العاجزة ابتداء من سنة  1985و اليت بلغ عددىا  73بلدية و قدمت ٢تا يف
ا١تقابل مساعدة بلغت 49.606.604دج.
سادسا 9مرحلة قانون البلدية لسنة 0881
٘تيزت ىذه ا١ترحلة ٓتضوعها ١تبادئ و أحكاـ جديدة أرساىا دستور  ،1989و على رأسها إلغاء نظاـ اٟتزب
الواحد و اعتماد التعددية اٟتزبية ،و مل يعد للعماؿ و الفبلحُت أي أولوية يف ٣تاؿ الًتشح كما كاف من قبل بعد أف ثبت
ىجر النظاـ االشًتاكي.
إف األمر اال٬تايب يف ىذه ا١ترحلة ىو أف ا١تشرع ترؾ لكل بلدية اٟترية يف إنشاء عدد ا٢تياكل اليت ٖتتاجها
مصاٟتها ىذا تدعيما لسياسة البلمركزية ،حيث أعطى القانوف البلدي  08−90ا١تؤرخ يف  07أفريل  1990حرية
تنظيم ا١تصاحل البلدية حسب حجمها و ا١تهاـ ا١تسندة إليها ،كما أعطى اٟترية للبلدية لتوظيف العماؿ الضروريُت لسَت
مصاٟتها تبعا ٟتاجياهتا و الوسائل ا١تتاحة لديها مع احًتاـ التشريع و التنظيم ا١تعموؿ بو.

1

سابعا 9مرحلة قانون البلدية الجديد لسنة 1100
قصد تدارؾ النقائص ا١تسجلة خبلؿ السنوات األخَتة من خبلؿ تطبيق القانوف  ،08−90و نتيجة لعجز
ىذا األخَت على إزالة التوترات و حل ا١تشاكل الناٚتة عن التعددية اٟتزبية ،أدخلت ٣تموعة من التعديبلت على النص
القانوين الذي يسَت اجمللس الشعيب البلدي و اليت هتدؼ إىل تعزيز طاقات البلديات يف اٗتاذ القرارات و تسيَت ا١توارد
البشرية من خبلؿ القانوف  10−11ا١تؤرخ يف  22يونيو  ،2011و ذلك قصد بروز كفاءات و أجياؿ جديدة من
القيادات من بينهم نساء و شباب و كذا بروز مواطن مثقف و على دراية ٔتا ٬تري لو ،و لو آراء و اقًتاحات حوؿ تسيَت
بلديتو.
إف ا٢تدؼ من مراجعة قانوف البلدية ىو تكييف االطار القانوين و التنظيمي من أجل ٖتديد أمثل للعبلقات
بُت ٥تتلف ا٢تيئات ا١تنتخبة و ظروؼ ا١تمارسة من قبل ٦تثلي الدولة و مهامهم ،فمع قانوف البلدية اٞتديد أصبحت

 1قرين خد٬تة ،مرجع سبق ذكره ،ص .41
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مسؤولية رئيس اجمللس الشعيب البلدي مؤطرة بشكل صائب من أجل ضماف مصلحة الدولة و البلدية و ا١تواطنُت على
حد السواء.
إف البلدية من خبلؿ ىذا القانوف أصبحت تشكل االطار ا١تؤسسايت للممارسة الدٯتوقراطية على ا١تستوى
احمللي و التسيَت اٞتواري ،إذ يتخذ اجمللس الشعيب البلدي كل التدابَت إلعبلـ ا١تواطنُت بشؤوهنم و استشارهتم حوؿ
خيارات و أولويات التهيئة و التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية ،و ٯتكن يف ىذا اجملاؿ استعماؿ على وجو
ا٠تصوص الوسائط أو الوسائل االعبلمية ا١تتاحة.
الفرع الثالث  9البلدية وفق النصوص التشريعية
من خبلؿ ىذه اللمحة الوجيزة عن البلدية يتضح مدى األ٫تية اليت ٖتظى هبا ،قصد تنظيم إقليم الببلد و ٘تثيل
الدولة يف ا١تستويات القاعدية عرب كل أرجاء الوطن ،حىت و إف كانت الفكرة و التصور وليدة اجملتمع الفرنسي الذي
نشأت فيو و ترعرعت إىل أ ف تصل إىل شكلها اٟتايل ،فلقد ٕتسدت ىذه ا٢تيئة يف واقع اجملتمع اٞتزائري عرب االحتبلؿ
الفرنسي ألرض الوطن ،قصد خدمة األقلية األجنبية و السهر على مصاٟتها االستعمارية.
و اعتبارا من األ٫تي ة اليت ٖتظى هبا البلدية ،نلخص يف موجز ىذا التقييم التارٮتي إىل أف البلدية ٖتتل موقع
تفضيل يف تنظيم الدولة.
إف تعريف البلدية تعريفا شامبل وافيا يعترب من ا١توضوعات ا١تعقدة و الشائكة ألف البلدية حقيقة متشعبة
يصعب ضبطها  ،1و مع ىذا فهي ال ٗتلو من مبدئُت أساسيُت ٫تا :
أ−

2

إف البلدية يف ا١تعٌت اٞتغرايف جزء من الًتاب الوطٍت.

ب −كما أهنا ا٠تلية األساسية للشعب و الدولة.
و لقد كرس القانوف اٞتزائري بعد االستقبلؿ ىذه ا١تؤسسة و منحها الوجود الدستوري بعد أف نص عليها دستور 1963
و تبلورت صبلحياهتا و مهامها بعد صدور القانوف البلدي لسنة  ،1967و ىكذا أضحت البلدية ذات كياف ٣تسد
ضمن مؤسسات الدولة.
كما أعد ىذا الكياف دستور  1989الذي نص على أف اٞتماعات اإلقليمية للدولة ىي البلدية و الوالية،
وأل٫تية موقع ىذه ا١تؤسسات بُت الدولة و اٞتمهور أضاؼ أف اجمللس ا١تنتخب ٯتثل القاعدة البلمركزية و مكاف مشاركة
 1موسى رٛتاين ،مداخلة بعنواف واقع اٞتماعات احمللية يف ظل االصبلحات ا١تالية و آفاؽ التنمية ،ملتقى دويل ،جامعة ٤تمد خيضر ،بسكرة ،ص .21
 2مسعود شربيط ،التنمي ة االدارية و العمرانية ببلديات ا١تدف اٞتزائرية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستَت ،معهد علم االجتماع ،جامعة قسنطينة ،اٞتزائر،
 ،1998ص .24
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ا١تواطنُت يف تسيَت الشؤوف العمومية.
من ىذا ٩تلص إىل أف ٪تو البلمركزية ٘تت يف األصل من الدٯتقراطية ،فهي ٖتقق بنموىا أٝتى مظاىر الدٯتقراطية
باشراؾ الشعب يف حكم نفسو بنفسو ،و يعترب اٟتكم احمللي ىو النموذج األمثل ٢تا.

1

و يعرؼ القانوف البلدي  08−90يف مادتو األوىل البلدية ىي اٞتماعة االقليمية األساسية و تتمتع
بالشخصية ا١تعنوية و االستقبلؿ ا١تايل ،و توجد ٔتوجب قانوف.

2

كما تعرؼ البلدية على أهنا وحدة أو ىيئة إدارية ال مركزية إقليمية ٤تلية يف النظاـ االداري اٞتزائري ،بل ىي
اٞتهاز أو ا٠تلية التنظيمية القاعدية ،سياسيا و إداريا و اجتماعيا و ثقافيا ،و لقد تضمنت ٥تتلف الدساتَت يف اٞتزائر
االشارة للبلدية باعتبارىا قاعدة المركزية ،و ىذا ما ورد يف دستور  1976،1989 ،1963و دستور  ،1996كما أف
للبلدية وجودا قانونيا تضمنو القانوف ا١تدين.

3

و قد عرفها القانوف  10−11على أهنا اٞتماعات االقليمية القاعدية البلمركزية ،تتمتع بالشخصية ا١تعنوية و
الذمة ا١تالية ا١تستقلة ،للبلدية اسم و اقليم و مقر رئيسي.

4

و باعتبار البلدية ٚتاعة ٤تلية ذات طابع اقليمي يف ىيكل الدولة ،فهي تعترب ا٠تلية القاعدية السفلى ٢تذا
الكياف الكلي و أىم ركيزة ٖتتية لو ،كما أهنا ذات شخصية معنوية مستقلة بذاهتا ٖتمل اسم و ٢تا مركز و إقليم ،يسكنها
٣تموعة من السكاف ،و ٢تا االستقبللية ا١تالية ا٠تاصة هبا اليت تواجو هبا احتياجاهتا و كذلك ٢تا مهمة عامة ،األمر الذي
يسمح ٢تا بالعمل يف كافة اجملاالت و بصورة حرة إال إذا كانت األحكاـ التشريعية تنص على خبلؼ ذلك.
فوجود ىذه ا١تؤسسة مرىوف بتلبية ٣تموعة من االحتياجات اٞتماعية ،أي أنو مرىوف بوجود ٣تموعة سكانية
تسعى إىل تنظيم نفسها ،الشيء الذي يولد ٣تموعة من اٟتاجيات أو الرغبات ا١تشًتكة بُت األفراد الذي ٭تتم وجود
طلب سلع و خدمات متميزة تسعى ىذه ا١تؤسسة تلبيتها ضمن الصبلحيات ا١تخولة ٢تا قانونا.
يتوىل إدارة البلدية جهاز تداويل ىو اجمللس الشعيب البلدي و جهاز تنفيذي ٯتثلو رئيس اجمللس و يساعده نائب
أو عدة نواب ،حسب حجم اٞتماعة احمللية.

ٛ 1تاد ٤تمد ضطا ،تطور وظيفة الدولة الكتاب األوؿ (نظرية ا١ترافق العامة) ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر ،1988 ،ص .201
 2عوادي عمار ،دروس يف القانوف االداري ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر ،2002 ،ص .194
 3عمار بوضياؼ ،مرجع سبق ذكره ،ص .271
 4القانوف رقم  10−11ا١تؤرخ يف  20رجب عاـ  1432ا١توافق  22يونيو سنة  2011ا١تتعلق بالبلدية ،ا١تواد .6−1
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المطلب الثاني  9ىيئات تسيير و إدارة البلدية
٘تا رس البلدية نشاطها و ٗتضع يف تنظيمها للقانوف العاـ ،و ٢تذا ا٠تضوع تأثَت مباشر على عبلقتها الداخلية
وا٠تارجية ،فبالنسبة لقواعد التنظيم فهي ٗتضع للقانوف االداري كوهنا مسَتة من طرؼ أشخاص عموميُت يتمتعوف
بصبلحيات السلطة العمومية و بالنسبة لعبلقتها الداخلية فإف مستخدمو ىذه ا١ترافق ٮتضعوف لقانوف الوظيف العمومي
كما ٗتضع ا١تنازعات ا٠تاصة هبم إىل القانوف االداري ،و على ىذا األساس تعترب البلدية مؤسسة إدارية منظمة تسَتىا
أجهزة وفق ٣تموعة من التنظيمات ،إذ تنص ا١تادة  15من القانوف البلدي رقم  10−11على أف ىيئتا البلدية ٫تا :
 −اجمللس الشعيب البلدي.
 −رئيس اجمللس الشعيب البلدي.
 −إدارة ينشطها األمُت العاـ.
باإلضافة إىل ٞتاف البلدية و اليت تشكل من قبل اجمللس الشعيب البلدي.
الفرع األول  9ىيئات تسيير البلدية
إف القانوف رقم  10−11ا١تتعلق بالبلدية أعطى ٢تا ىيئتُت ،اجمللس الشعيب البلدي و رئيس اجمللس.
أوال 9المجلس الشعبي البلدي
يشرؼ على تسيَت شؤوف البلدية ٣تلسا منتخبا ىو اجمللس الشعيب البلدي.
أ−

تكوين المجلس الشعبي البلدي  9يتكوف اجمللس الشعيب البلدي من عدد من األعضاء يًتاوح عددىم ما بُت
 07و  33منتخب بلدي حسب عدد سكاف البلديةٔ ،توجب أسلوب االقًتاع العاـ السري ا١تباشر ،و ذلك
١تدة  05سنوات و ٮتتلف عدد أعضاء اجمللس الشعيب ْتسب عدد سكاف البلديات وفق ما يلي :
 07 .0أعضاء يف البلديات اليت يقل عدد سكاهنا عن  10.000نسمة.
 09 .1أعضاء يف البلديات اليت يًتاوح عدد سكاهنا بُت  10.001و  20.000نسمة.
 11 .2عضو يف البلديات اليت يًتاوح عدد سكاهنا بُت  20.001و  50.000نسمة.
 15 .3عضو يف البلديات اليت يًتاوح عدد سكاهنا بُت  50,001و  100.000نسمة.
 23 .4عضو يف البلديات اليت يًتاوح عدد سكاهنا بُت  100.001و  200.000نسمة.
 33 .5عضو يف البلديات اليت يفوؽ عدد سكاهنا  200.000نسمة.

 1عمار بوضياؼ ،مرجع سبق ذكره ،ص .280
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ب −تسيير المجلس الشعبي البلدي  9يعقد اجمللس الشعيب البلدي لتسيَت أعمالو :
 .0الدورات  9يعقد اجمللس الشعيب البلدي دورات عادية كما ٯتكن أف ٬تتمع يف دورات غَت عادية :
 الدورات العادية ٬ 9تتمع اجمللس يف دورة عادية كل شهرين و ال تتعدى مدة كل دورة ٜتسة أياـ.
 الدورات غير العادية  9ٯتكن للمجلس أف ينعقد يف دورة غَت عادية كلما اقتضت ذلك شؤوف البلدية
سواء بطلب من رئيسو أو ثلثي أعضائو أو الوايل.
و لصحة عقد الدورة يشًتط القانوف البلدي حضور أغلبية األعضاء ا١تمارسُت إىل اٞتلسة بناء على
استدعاءات كتابية يوجهها الرئيس إىل األعضاء قبل  10أياـ من موعد االجتماع.

1

 .1المداوالت ٬ 9تري اجمللس الشعيب البلدي أشغالو باللغة العربية و ٖترر احملاضر بنفس اللغة ،و يتخذ القرار
أثناء ا١تداولة بأغلبية اٟتاضرين و يف حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس ،و تسجل مداوالت
اجمللس يف سجل خاص يؤشر عليو رئيس احملكمة ا١تختصة ،و يوقعو ٚتيع ا١تنتخبُت اٟتاضرين.
و رجوعا إىل ا١تواد  57إىل  59من قانوف البلدية ٧ 10−11تد ا١تشرع وضع تقسيما رباعيا للمداوالت،
مداولة تنفذ ضمنا و أخرى ٖتتاج إىل مصادقة صر٭تة ،و أخرى باطلة بطبلنا مطلقا ،و الرابعة باطلة بطبلنا
نسبيا ،و نبُت ذلك فيما يلي :
 المصادقة الضمنية  9األصل بالنسبة ١تداوالت اجمللس الشعيب البلدي ىو التنفيذ بعد  21يوـ من
تاريخ االيداع لدى الوالية ،فيما عدى ا١تداوالت ا١تستثناة قانونا ،و ىذا ما قضت بو ا١تادة  56من
قانوف البلدية  ،10−11و خبلؿ ىذه ا١تدة يديل الوايل برأيو أو بقراره فيما ٮتص شرعية ا١تداولة أو
صحتها.
 المصادقة الصريحة  9نصت ا١تادة  57من قانوف البلدية  10−11على أنو ال تنفذ مداوالت اجمللس
الشعيب البلدي اليت ٗتص ا١تسائل التالية إال بعد مصادقة الوايل عليها :
 ا١تيزانيات و اٟتسابات.
 قبوؿ ا٢تبات و الوصايا األجنبية.
 اتفاقيات التوأمة.
 التنازؿ عن األمبلؾ العقارية البلدية.
 1القانوف  ،10−11مرجع سبق ذكره ،ا١تواد .21 ،17 ،16
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 البطالن المطلق  9نصت ا١تادة  59من قانوف البلدية  10−11على أهنا تعترب باطلة بقوة القانوف كل
من :
 مداوالت اجمللس الشعيب البلدي اليت تتناوؿ موضوعا خارج اختصاصاهتا.
 ا١تداوالت اليت تكوف ٥تالفة لؤلحكاـ الدستورية.
 ا١تداوالت اليت ٘تس برموز الدولة و شعاراهتا غَت احملررة باللغة العربية.
و يعلن عن البطبلف ٔتوجب قرار معلل صادر عن الوايل.
 البطالن النسبي  9طبقا للمادة  60من قانوف البلدية ،تكوف مداوالت اجمللس الشعيب البلدي قابلة
للبطبلف إذا كانت يف موضوعها ٘تس مصلحة شخصية لبعض أو كل أعضاء اجمللس أو األشخاص
ا٠تارجيُت عن اجمللس و ىم وكبلء ٢تم ،و اٟتكمة من ىذا البطبلف واضحة و ىي ٤تافظة ا١تشرع على
مصداقية اجمللس و مكانتو وسط ا١تنتخبُت و إبعاد أعضاءه عن كل شبهة.
و تبطل ا١تداولة ٔتوجب قرار معلل عن الوايل ،يلزـ كل عضو ٣تلس شعيب بلدي يكوف يف وضعية
تعارض مصاحل بالتصريح بذلك لرئيس اجمللس الشعيب البلدي ،و يف حالة ما يكوف رئيس اجمللس
الشعيب البلدي يف وضعية تعارض مصاحل متعلقة بو٬ ،تب إعبلف ذلك للمجلس الشعيب البلدي.
ثانيا 9رئيس المجلس الشعبي البلدي
١تعرفة النظاـ القانوين لرئيس اجمللس الشعيب البلدي نتعرض لؤلحكاـ ا١تتعلقة بتعيينو و إهناء مهامو.
أ −تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي  9يقوـ اجمللس الشعيب البلدي بعد تنصيبو بانتخاب أحد أعضائو
رئيسا و ٘تاشيا مع النظاـ التأسيسي التعددي ،يقوـ أعضاء القائمة اليت نالت أغلبية ا١تقاعد بتعيُت عضو منهم
رئيسا للمجلس الشعيب البلدي للمدة االنتخابية  05سنوات ،و يتم تنصيبو يف مدة أقصاىا  15يوـ من
تاريخ إعبلف نتائج االقًتاع ،على أف يعلن للعموـ و يبلغ الوايل فورا ،و بعد تعيينو يقوـ رئيس اجمللس الشعيب
بتشكيل ىيئة تنفيذية و ذلك بتعيينو لعدد من النواب لو يًتاوح بُت نائبُت و ستة نواب حسب عدد أعضاء
اجمللس الشعيب البلدي.
ب −إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي  9إضافة إىل حالة الوفاة و انتهاء مدة العهدة تنهى ،مهاـ رئيس
اجمللس لؤلسباب نفسها اليت تنهى هبا مهاـ أعضاء اجمللس و ا١تتمثلة يف االستقالة اليت يتم إعبلهنا أماـ اجمللس
و ٮتطر هبا الوايل فورا ،و خبلؿ شهر ينتخب آخر من أعضاء القائمة نفسها اليت كاف ينتمي إليها.
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ثالثا 9األجهزة االدارية التنفيذية
أ−

األمانة العامة  9يسَتىا أمينا عاما ،و الذي يعترب الركيزة األساسية يف البلدية و يعترب ا١تساعد األوؿ و ا١تباشر
لرئيس البلدية ،يعُت من طرؼ السلطة الوصية أو باقًتاح منها حسب وزف كل بلدية ،فوزير الداخلية يعُت
األمناء العامُت لبلديات مقر الوالية أو اليت يتجاوز عدد سكاهنا  100ألف نسمة و ىذا باقًتاح من الوايل،
بينما يعُت الوايل األمناء العامُت لباقي البلديات ا١توضوعة ٖتت سلطتو.
و ٕتدر اإلشارة إىل أف وظيفة األمُت العاـ للبلدية موجودة على مستوى كل بلديات الًتاب الوطٍت ،يتوىل ٖتت
سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي ما يلي :
ٚ .0تيع مسائل اإلدارة العامة.
 .1القياـ بإعداد اجتماعات اجمللس الشعيب البلدي.
 .2القياـ بتنفيذ ا١تداوالت.
 .3القياـ بتبليغ ٤تاضر مداوالت اجمللس الشعيب البلدي و القرارات للسلطة الوصية ،إما على سبيل اإلخبار أو
من أجل ٦تارسة سلطة ا١توافقة و الرقابة.
ٖ .4تقيق إقامة ا١تصاحل اإلدارية و التقنية و تنظيمها و التنسيق بينها و رقابتها.
٦ .5تارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية.
و تظهر أ٫تية األمُت العاـ للبلدية خاصة عند ٕتديد اجملالس الشعبية البلديةْ ،تيث أثناء ىذه ا١ترحلة يصبح
تقريبا ىو ا١تسؤوؿ األوؿ على إدارة البلدية و ىو أمر طبيعي كوف أف منصب رئيس اجمللس الشعيب البلدي
يكوف شاغرا.

ب −المصالح االدارية  9تتمثل ىذه ا١تصاحل خاصة يف مصلحة التنظيم و الشؤوف العامة و مصلحة احملاسبة
ومصلحة اٟتالة ا١تدنية و غَتىا من ا١تصاحل األخرى.
ت −المصالح التقنية للبلدية  9تلعب ا١تصاحل التقنية دورا ىاما يف ٣تاؿ التنمية ،خاصة ما يتعلق بتجسيد ا١تشاريع
اال٪تائية البلدية و ا٧تاز ا١تدارس...فوجود ا١تهندسُت و ا١تهندسُت ا١تعماريُت و كذلك األطباء البيطريُت يساعد
البلدية على ٖتسُت تسيَت ٥ت تلف نشاطاهتا ،سواء يف قطاع الصحة أو يف قطاع اال٧تاز أو يف ميداف التعمَت
والبناء.
ث −بعض المصالح التقنية األخرى  9و ىذه ا١تصاحل ىي ا١تصاحل التقنية للدولة و ا١تصاحل ا١تكلفة باألمن :
66

الفصل الثاني 9

دور الصفقات العمومية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في البلدية

 .0المصالح التقنية للدولة  9ليس لكل بلدية القدرة على انشاء مصاحل تقنية تابعة ٢تا ،و على ىذا األساس
تنص ا١تادة  111من قانوف البلدية  08−90تقدـ ا١تصاحل التقنية للدولة يف خدمة البلديات غَت ا١تؤطرة
لتمكينها من ا٧تاز و متابعة بعض ا١تشاريع مثل قطاع األشغاؿ العمومية (طرقات ،جسور )...و كذلك
أشغاؿ الري.
 .1المصالح المكلفة باألمن  :و تتمثل ىذه ا١تصاحل يف اٟترس البلدي من جهة ،و يف ا١تكلف باألمن على
مستوى البلدية من جهة أخرى.
رابعا 9األجهزة االستشارية
من بُت ىذه األجهزة نذكر اللجنة االستشارية ا١تتعلقة بالصفقات العمومية ،حيث تنص ا١تادة  101من
ا١ترسوـ التنفيذي رقم  434−91ا١تؤرخ يف  1991−11−09ا١تتضمن تنظيم الصفقات العمومية على ما يلي :
ٖتدث لدى الوزير أو الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي ٞتنة استشارية تكوف مهمتها البحث يف النزاعات ا١تتعلقة
بالصفقات العمومية عن العناصر ا١تنصفة ا١تمكن اعتمادىا أساسا لتسوية ودية ،و ٭تدد تشكيل ىذه اللجنة و عملها
حسب اٟتالة بقرار من الوزير أو الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي.
٬تب على اللجنة أف تصدر رأيها يف أجل أقصاه ثبلثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ صاحب الصفقة قرار الوزير
أو الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي رفع القضية إليها.
٬تب على طريف النزاع أف يعربا كتابيا عن قبو٢تما الرأي الصادر يف القضية أو عدـ قبو٢تما لو خبلؿ مهلة شهر
واحد ،و إذا اتفقا الطرفاف وجب أف يكوف ىذا الرأي موضوع وثيقة تعاقدية و يصبح نافذا رغم انعداـ تأشَتة ا٢تيئة
ا١تختصة بالرقابة ا٠تارجية القبلية.
إال أنو ٕتدر اإلش ارة أف ىذه اللجنة االستشارية لدى رئيس اجمللس الشعيب البلدي ا١تتعلقة بالصفقات العمومية
قد ألغيت ٔتوجب ا١ترسوـ الرئاسي رقم  250−02ا١تؤرخ يف  24جويلية  2002ا١تتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،1
نظرا لكثرة الوظائف و تشعب ا١تهاـ ا١توكلة للبلديات و بغرض ٘تكُت اجملالس الشعبية البلدية من أداء مهامها بصورة
مثلى.
و لتوضيح الرؤية أكثر و استخبلص ما سبق ذكره نستعُت بالشكل التايل الذي يعطي نظرة عامة عن ىيكل
البلديات يف اٞتزائر اليت يفوؽ عدد سكاهنا  100ألف نسمة :
 1قدوح ٛتامة ،عملية ابراـ الصفقات العمومية يف القانوف اٞتزائري ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،بن عكنوف ،اٞتزائر ،2004 ،ص .144
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الشكل رقم10 9
مصالح البلدية

رئيس اجمللس الشعيب البلدي

أمانة عامة
األمُت العاـ
مصلحة الوسائل العامة و احملفوظات

مصلحة التنظيم و ا١تنازعات

مصلحة الثقافة و الرياضة

مصلحة ا١تالية و الشؤوف االقتصادية

مصلحة التهيئة العمرانية

مصلحة ا١توظفُت

مصلحة الشؤوف االجتماعية

مصلحة األمن

مصلحة األشغاؿ

مصلحة ا١توارد و العتاد

ا١تصدر :بلدية البويرة.

الفرع الثاني  9لجان تسيير البلدية
نظرا لكثرة الوظائف و تشعب ا١تهاـ ا١توكلة للبلديات و بغرض ٘تكُت اجملالس الشعبية البلدية من أداء مهامها
بصورة مثلى ،فقد أجيز للمجلس إنشاء ٞتاف دائمة و أخرى مؤقتة ،حيث تقوـ ىذه اللجاف بدراسة ا١تسائل و ا١تشاكل
ا١تتعلقة باإلدارة العامة للبلدية.
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أوال 9اللجان الدائمة
و ىي كالتايل :
أٞ −تنة االقتصاد و ا١تالية.
بٞ −تنة التهيئة العمرانية و التعمَت.
تٞ −تنة الشؤوف االجتماعية و الثقافية.
٬توز للنائب البلدي أف يتوىل عضوية أكثر من ٞتنة و يكوف لكل ٞتنة رئيس من بُت أعضاء ا٢تيئة التنفيذية للبلدية يعينو
رئيس اجمللس الشعيب البلدي ،و تعُت كل ٞتنة مقررا ٢تا من بُت أعضائها.
ثانيا 9اللجان المؤقتة
خوؿ القانوف ألعضاء اجمللس البلدي إنشاء ٞتاف مؤقتة تتوىل القياـ ٔتهاـ ٭تددىا اجمللس ،كمباشرة التحقيق يف
أمر معُت ٮتص مؤسسة البلدية ،أو ٕتاوزات على مستوى مصلحة تابعة للبلدية أو غَتىا.
و ٬توز لكل ٞتنة من ٞتاف البلدية الدائمة أو ا١تؤقتة أف تستدعي ٟتضور االجتماعات بصفة استشارية ْتتة
موظفي الدولة الذين يزاولوف أنشطتهم يف نطاؽ اٟتدود اإلدارية للبلدية ،و الذين ٯتكن الستشارهتم أف تضفي نوع من
الوضوح و الدقة يف دراسة مسألة ما ،و كذا مواطٍت سكاف البلدية من ذوي ا٠تربة و الدراسة و التخصص.

1

المطلب الثالث  9الوسائل القانونية للمالية المحلية
تشكل ا١تالية احمللية العمود الفقري و العصب الرئيسي يف حياة اٞتماعات اإلقليمية ،إذ ٘تكنها من القياـ
با١تهاـ و الوظائف ا١توكلة إليها يف أحسن الظروؼ و األحواؿ من جهة ،و كذا االستمرار يف اٟتياة و احملافظة على كياهنا
ا٢تيكلي و التنظيمي من جهة أخرى.
الفرع األول  9ميزانية البلدية
باعتبار البلدية الوحدة اإلقليمية األساسية يف بنياف الدولة ،و باعتبارىا ٚتاعة أوىل من ٚتاعات الدولة تباشر
أعماؿ التنمية اليت ٗتصها ضمن حدودىا من خبلؿ سياسة البلمركزية اليت تتمتع هبا ،فإهنا تتكفل ٔتهاـ و خدمات
عمومية كثَتة و متنوعة ،إذف للبلدية نفقات واجبة الدفع و بالتايل ينبغي عليها أف تزود ٔتوارد مالية و أف تطورىا قصد

 1عوابدي عمار ،مرجع سبق ذكره ،ص.204
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مواجهة ىذه النفقات ،من أجل ذلك فإف البلدية كشخص معنوي مزودة ٔتيزانية تتضمن موارد مالية و تتطلب إطار وبنية
٤تددين ،و ٮتضع إعدادىا لقواعد خاصة بالبلدية.
فا١تيزانية عبارة عن وثيقة ىامة هتدؼ إىل تقدير النفقات الضرورية إلشباع اٟتاجات العامة و االيرادات لتغطية
ىذه النفقات عند فًتة مقبلة عادة ما تكوف سنة  ، 1و ىي تعٍت بالنسبة للبلدية عمبل سياسيا و إداريا ٘تثل ٣تموع
اٟتسابات ا١تالية اليت تقيد لسنة ميبلدية واحدة و ٗتص ٚتيع ا١توارد ا١تتاحة و ٚتيع األعباء اليت ٬تب أداءىا ،فحسب ما
جاء يف ا١تادة  176من قانوف البلدية فميزانية البلدية ىي جدوؿ تقديرات االيرادات و النفقات السنوية للبلدية ،و ىي
عقد ترخيص و إدارة يسمح بتسيَت ا١تصاحل البلدية و تنفيذ برنا٣تها للتجهيز و االستثمار.
و تشكل ا١تيزانية بكل وضوح االطار ا١ترجعي للمنتخبُت احمللُت ما دامت ٖتدد برنامج العمل لسنة معينة،
ويضع ىذا الربنامج يف طياتو تقوًن نتائج تسيَت السنوات ا١تنصرمة من جهة ،و كذلك الطلب الناجم عن تزايد
االحتياجات القابلة للتقدير خبلؿ السنة اليت تنطبق عليها ا١تيزانية من جهة أخرى.
أوال 9قواعد الميزانية
إف متطلبات التسيَت العمومي احمللي تلزـ البلدية بإ٧تاز ميزانية متوازنة و غالبا ما يكوف ىذا التوازف ْتثا شاقا
وعمبل تقديريا صعبا و دقيقا ،ٮتضع إىل ٜتسة مبادئ أساسية :
أ−

مبدأ السنوية  9تعترب ا١تيزانية عمبل توقعيا ١تدة سنة ،و ال تبلءـ السنوية إ٧تاز االستثمارات اليت ٕتاوزت السنة،
ْتكم حجمها و مدة ا٧تازىا و القدرة ا١تالية للبلدية ،لذلك يلجأ ا١تنتخبوف مبدئيا إىل القياـ بإسقاط نظاـ
مايل يف إطار بر٣تة متعددة السنوات لؤلىداؼ ا١تراد ٖتقيقها.

2

ب −مبدأ وحدة الميزانية  9مبدئيا ينبغي أف تدرج كل االيرادات و كل النفقات يف وثيقة وحيدة ىي ا١تيزانية ،ىذا
ا١تبدأ يضمن صراحة ا١تعلومات ا١تالية ا١توجهة جمللس ا١تداولة غَت أنو يوجد يف ٣تاؿ التطبيق عدة وثائق خاصة
با١تيزانية :
 .0ا١تيزانية األولية.
 .1ا١تيزانية االضافية.
 .2فتح اعتماد مايل مسبق.
 .3الًتخيص ا٠تاص.
 1دنيدي ٭تِت ،ا١تالية العمومية ،دار ا٠تلدونية للنشر و التوزيع ،اٞتزائر ،2010 ،ص .135
 2لعمارة ٚتاؿ ،منهجية ا١تيزانية العامة للدولة يف اٞتزائر ،دار الفجر للنشر و التوزيع ،القاىرة ،2004 ،ص .85
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 .4اٟتسابات (اإلداري بالنسبة لآلمر بالصرؼ ،و حساب التسيَت بالنسبة للقابض البلدي)
ترتبط ىذه الوثائق ببعضها البعض لتشكل بصورة موحدة ا١تيزانية الوحيدة للبلدية.

1

ت −مبدأ الشمولية  9ينبغي أف تقدـ كل العمليات ا٠تاصة باإليرادات و النفقات وفقا لوثيقة عرض تسمى قائمة
ا١تيزانية و ينجم عن ذلك مانعاف اثناف :
 .0منع القياـ بتعويضات بُت اإليرادات و النفقات قصد ٗتصيص اٟتسابات الشاملة وحدىا.
 .1عدـ ٗتصيص االيرادات لتغطية النفقات.
فمبدأ وحدة الصندوؽ ا١تايل ىو الذي يسمح بتغطية أي نفقة بالرصيد ا١تتوفر ،مع ذلك ىناؾ بعض
االستثناءات و ىي مقصورة على بعض النفقات احملددة ،مثل ا١تنح ا١تخصصة للمكفوفُت و ا١تساعدات
ا١تقدمة لكبار السن و حقوؽ اٟتفبلت و ا٢تبات و الوصايا احململة بتخصيصات خاصة ،و بالتايل ال يستطيع
اآلمر بالصرؼ تغيَت وجهتها.
ث −مبدأ التوازن  9و ىو أ ىم قواعد التسيَت البلدي ،يهدؼ إىل احملافظة و بصورة حذرة على التسيَت ا١تستقبلي
للبلدية و على أف ال يكوف ا١تستقبل ا١تايل ٢تا رىنا للمشاكل و العراقيل ،و احًتاـ ىذا ا١تبدأ يستدعي احًتاـ
قاعدتُت ،الدقة و ىي قاعدة تستبعد كل غش ٦تكن و ٮتضع ٢تذه الضرورة النفقات و االيرادات على حد
ال سواء ،و ينبغي على رئيس اجمللس الشعيب البلدي كذلك ٤تاولة حصر االيرادات و النفقات بدقة و ىذه ىي
القاعدة الثانية اليت ينبغي عليو احًتامها ،غَت أنو ٯتكن للمجلس الشعيب البلدي و من أجل مواجهة نفقات
عاجلة أف يزود ا١تيزانية باعتماد مايل من أجل تسديد نفقات طارئة.
ثانيا 9بنية الميزانية
إف ا١تالية احمللية أصبحت الشغل الشاغل حىت للسطلة السياسية ىذا ما أدى إىل ضرورة إعادة االعتبار للموارد
اليت تعود ل لجماعات احمللية ،و ىو ما ركزت عليو االصبلحات ا١تالية يف العشرية األخَتة ،و ٔتا أف ميزانية البلدية ٘تثل
العمل ا١تايل األ كثر أ٫تية ينبغي أف ٭تتوي التقدير ا٠تاص با١تيزانية ٥تطط عمل حقيقي على ا١تدى القصَت وا١تتوسط ،و
الذي ٭تدد ا٠تطوط الرئيسية لتدخل السلطات احمللية  ، 2تتكوف ميزانية البلدية من قسمُت :
أ−

قسم التسيَت العمومي.

 1برابح ٤تمد ،اٞتباية احمللية و دورىا يف ٘تويل ميزانيات اٞتماعات احمللية دراسة حالة بلديات والية ا١تدية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستَت يف العلوـ
االقتصادية ،فرع التخطيط ،كلية العلوـ االقتصادية و التسيَت و العلوـ التجارية ،جامعة اٞتزائر ،2005 ،ص .10
 2الشريف رٛتاين ،أمواؿ البلديات اٞتزائرية ،االختبلؿ ،العجز ،التحكم اٞتيد يف التسيَت ،دار القصبة للنشر ،اٞتزائر ،2000 ،ص .51
71

الفصل الثاني 9

دور الصفقات العمومية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في البلدية

ب −قسم التجهيز و االستثمار.

1

و ينقسم كل قسم إىل ايرادات و نفقات تتوازف وجوبا.

2

فبالنسبة لقسم التسيَت العمومي ،تعرض فيو توقعات لنفقات و ايرادات دائمة تسمح لرئيس اجمللس الشعيب
البلدي بتسيَت ٣تمل ا١تصاحل البلدية من اٟتالة ا١تدنية ،مصلحة الطرؽ ،اإلنارة العمومية ،تنظيف الطرقات ،ا١تقابر مع
صيانة األمبلؾ العقارية للبلدية...
ف نفقات التسيَت على خبلؼ فرع التجهيز و االستثمار الذي ال يسجل إال العمليات اليت تنمي ملكية البلدية
أو ٖتدث فيها تغَتا ،فإف فرع التسيَت ال يسجل إال العمليات اليت تقوـ باٟتفاظ على نفس ا١تلكية و سَت مصاحل البلدية:
اٟتالة ا١تدنية ،اإلدارة ،ا١توظفُت ،الوقود ،التوثيق ،و ٭تتوي قسم التسيَت على حسابات رئيسية تنقسم إىل مواد و إىل مواد
فرعية.
أما بالنسبة لقسم التجهيز و االستثمار ،فيسمح ىذا القسم للمجلس الشعيب البلدي باٟتفاظ على أمواؿ
البلدية العامة أو ا٠تاصة عن طريق استهبلؾ الديوف أو الزيادة فيها عن طريق االقتناءات ا١تالية أو االنفاقات اٞتديدة،
وأيضا يسمح بوضع خطة للتدفقات ا١تالية و القروض و االعاناتٖ ،تتوي نفقات التجهيز و االستثمار على اٟتسابات
و ا١تواد.
إف ٖتديد نفقات التسيَت و التجهيز و ٗتصيص االيرادات ينبغي أف يكوف مبدئيا مؤسسا كميا و كيفيا على
أىداؼ البلدية حسب مستوى ا٠تدمات اليت يريد ا١تنتخبوف احملليوف تقدٯتها للمواطنُت ،و كذا حسب تقسيم البلدية إىل
وحدات ٖتليل و مراكز تكاليف تتناسب مع ٥تت لف ا٠تدمات ا١تقدمة من طرفها مثل خدمات اٟتالة ا١تدنية ،أشغاؿ
الطرؽ ،النشاط االجتماعي ،لذلك ينبغي أف تعد ميزانية البلدية و تصاغ باشًتاؾ ٥تتلف ا١تسؤولُت الفاعلُت بالبلدية
وباالعتماد على التقنيات اٟتديثة للتسيَت.
إف الصلة الوحيدة اليت تربط بُت قسمي ميزانية البلدية تظهر من خبلؿ التمويل الذايت و ا١تسمى أيضا االقتطاع
من أجل نفقات التجهيز العمومي حساب رقم  83نفقات ضمن قسم التسيَت٦ ،تا يسمح للبلدية ببذؿ جهد ادخاري
من ايرادات التسيَت لصاحل التجهيز و االستثمار بغرض استهبلؾ أموا٢تا الناقصة إىل الزيادة فيها.

 1أنظر ا١تلحق رقم  ،06ص .202
 2ا١ترسوـ التنفيذي رقم  315−12ا١تؤرخ يف  03شواؿ عاـ  1433ا١توافق  21أوت سنة  ،2012٭تدد شكل ميزانية البلدية و مضموهنا ،ا١تادة .02
72

الفصل الثاني 9

دور الصفقات العمومية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في البلدية

ثالثا 9مراحل اعداد الميزانية
نظرا لؤل٫تية اليت تلعبها وثيقة ا١تيزانية يف ا٧تاز و تنفيذ الوظائف ا١تنوطة بالبلدية ،فإف إعدادىا ال يتم إال وفق
مراحل متعددة ،إذ ٮتتص األمُت العاـ للبلدية ٖتت سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي بتحضَت ا١تيزانية ،ليصوت عليها
فيما بعد من قبل اجمللس الشعيب البلدي و تصادؽ عليها يف األخَت السلطة الوصية.

1

أ −تحضير الميزانية  9يعود إىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي ٖتضَت وثيقة ا١تيزانية و اقًتاحها على اجمللس الشعيب
البلدي و يساعده يف ذلك تأطَت بشري مزود برصيد ثقايف ،يساعد رئيس اجمللس الشعيب البلدي رؤساء
ا١تصاحل فهم الذين ٭تددوف ا١تتطلبات ا١تالية لبلختيارات اليت يقًتحوهنا ،ويصوغوف مشروع ا١تيزانية وفق ا١تخطط
احملاسيب.
ٗتضع بعد ذلك ا١تيزانية األولية اليت مت إعدادىا ،إىل التصويت من قبل اجمللس البلدي ،و يتم ضبطها وفقا
ألحكاـ القانوف و ينبغي أف يكوف التصويت على ا١تيزانية األولية قبل  31أكتوبر من السنة السابقة اليت
تنطبق عليها ىذه ا١تيزانية ،و يصوت على االعتمادات من طرؼ اجمللس الشعيب البلدي فصبل فصبل و مادة
مادة بالنسبة للفرع ا٠تاص بالتسيَت و مادة ٔتادة و برنامج بربنامج بالنسبة للفرع ا٠تاص بالتجهيزات
واالستثمار.
و عندما يتم وضع مشروع ا١تيزانية يعرض على اللجنة ا١تختصة با١تالية التابعة للمجلس الشعيب البلدي لتبدي
رأيها فيو قبل أف يعرض على اجمللس الشعيب البلدي نفسو ١تناقشتو و التصويت عليو يف جلسة علنية.
ب −التصويت على الميزانية  9يصوت اجمللس الشعيب البلدي على ا١تيزانية بصفة إلزامية على أساس التوازف ،ولقد
حددت تواريخ التصويت على الوثائق ا١تالية للبلديات كالتايل :
 .0بالنسبة للميزانية األولية ٬تب التصويت عليها إلزاميا قبل  31أكتوبر من السنة اليت تسبق سنة تنفيذىا.
 .1بالنسبة للميزانية االضافية يصوت عليها قبل  15جواف من السنة ا١تالية اليت تطبق فيها.
ت −المصادقة على الميزانية  9تقدـ ا١تيزانية للمصادقة عليها إىل السلطة الوصية األقرب ،الوالية أو الدائرة
حسب اٟتالة ،و وفقا لؤلحكاـ القانونية تكوف مرفقة ٔتداولة اجمللس و التقرير ا٠تاص بتقدًن ا١تيزانية و دفًت
ا١تبلحظات الذي ٭تتوي قدر االمكاف توضيح ٤تتوى كل مادة.
فإذا رفضت ا١تيزانية من طرؼ السلطة الوصية ألسباب تتعلق بعدـ توازف ا١تيزانية  ،فإنو ينبغي عرضها من
جديد على اجمللس خبلؿ األياـ العشرة اليت تلي رفضها من أجل ٖتقيق توازهنا الضروري وبالتايل تسويتها،
 1القانوف رقم  ،10−11مرجع سبق ذكره ،ا١تادة .180
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فإذا افًتض أف اجمللس مل يصوت على ميزانية متوازنة أو أف تصويت اجمللس بعد قراءة ثانية مل يستجيب
١تبلحظات السلطة الوصية ،فإف ىذه األخَتة تقوـ بتدوين ذلك و تقوـ ىي نفسها بتسوية ا١تيزانية مث تقوـ
بإجراءات ٖتقيق توازهنا بصورة مباشرة دوف أف يستطيع اجمللس البلدي الطعن يف قرار السلطة الوصية.
رابعا 9وثائق الميزانية
إف الوثائق ا٠تاصة با١تيزانية عددىا ثبلثة ،تشكل ٣تموعا يسمح بإعطاء ميزانية البلدية قيمتها بعد ا١تصادقة
عليها من طرؼ السلطة الوصية.
أ −الميزانية األولية  9و ترصد التقديرات ا٠تاصة بالنفقات ا١تسموح هبا و االيرادات ا١تتوقعة بالنسبة للسنة
ا١تعتربة ،و ىي ٖتتوي على فرع للتسيَت و فرع للتجهيز و االستثمار.
 فرع التسيير  9و ٭تتوي على ثبلثة أعمدة مدرج فيها ما يلي :
 العمود األول  9للتذكَت ميزانية سابقة ،٭تتوي ٗتصيصات ا١تيزانية االضافية السابقة.
 العمود الثاني  9اقًتاحات ،٭تتوي االقًتاحات ا١تصوت عليها من طرؼ اجمللس الشعيب البلدي.
 العمود الثالث  9مصادقة ،٭تتوي التخصيصات ا١توافق عليها من طرؼ السلطة الوصية.
 فرع التجهيز و االستثمار  9٭تتوي ىو اآلخر كذلك كما ىو الشأف لفرع التسيَت على ثبلثة أعمدة :
 العمود األول  9للتذكَت ،٭تتوي ٗتصيصات ا١تيزانية السابقة.
 العمود الثاني  9اقًتاحات ،٭تتوي التقديرات ا١تصوت عليها من طرؼ اجمللس الشعيب البلدي.
 العمود الثالث  9مصادقة ،٭تتوي التخصيصات ا١توافق عليها من طرؼ السلطة الوصية.
ب −الميزانية االضافية  9و ىي عبارة عن وثيقة تعديلية للميزانية األولية تدمج فيها ميزانية السنة ا١تالية السابقة،
وٖتتوي ا١تيزانية االضافية على فرعُت كذلك ،فرع التسيَت و فرع التجهيز و االستثمار.
 فرع التسيير  9و ٭تتوي على ٜتسة أعمدة مدرج فيها ما يلي :
 العمود األول  9ميزانية أولية ،٭تتوي ٗتصيصات ا١تيزانية األولية ا١توافق عليها.
 العمود الثاني و الثالث  9موحدين ٖتت عنواف تعديبلت ،٭تتوياف الزيادات أو التخفيضات
ا٠تاصة بتخصيصات ا١تيزانية األولية ا١توافق عليها.
 العمود الرابع  9اقًتاحات جديدة ،٭تتوي التخصيصات اٞتديدة و ىو ٣تموع األعمدة السابقة.
 العمود الخامس  9مصادقة ،٭تتوي التخصيصات ا١توافق عليها من طرؼ السلطة الوصية.
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 فرع التجهيز و االستثمار  9٭تتوي على ستة أعمدة مدرج فيها ما يلي :
 العمود األول  9ميزانية أولية ،٭تتوي ٗتصيصات ا١تيزانية األولية ا١توافق عليها.
 العمود الثاني  9٭تتوي ٖتويبلت السنة ا١تالية ا١تنصرمة أي الفائض أو العجز ،و ما مل يتم القياـ بو
من نفقات و ايرادات.
 العمودين الثالث و الرابع  9موحدين ٖتت عنواف تعديبلت ،٭تتوياف الزيادات و التخفيضات
ا٠تاصة بالتخصيصات ا١تسجلة يف العمود األوؿ ،و كذلك التخصيصات اٞتديدة غَت ا١تقدرة يف
ا١تيزانية األولية.
 العمود الخامس  9اقًتاحات جديدة ،٭تتوي التخصيصات اٞتديدة ا١تتضمنة يف مواد األعمدة
األربعة السابقة.
 العمود السادس  9ا١تصادقة ،٭تتوي التخصيصات ا١توافق عليها من طرؼ السلطة الوصية.
ت −الحساب االداري  9يعترب اٟتساب االداري وثيقة أساسية للحكم على نوع التسيَت الذي قاـ بو اآلمر
بالصرؼ و خصوصا من خبلؿ أ٫تية الفرؽ بُت التقديرات ا١تيزانية و اال٧تازات الفعلية ،و يقدـ اٟتساب
االداري عموما يف أربعة أعمدة مدرج فيها ما يلي :
 العمود األول  9ميزانية أولية و ترخيص استثنائي ،٭تتوي ٗتصيصات ا١تيزانية االضافية و الًتخيصات
االستثنائية اليت ٘تت ا١توافقة عليها.
 العمود الثاني  9تقييدات ،٭تتوي تقييدات االيرادات و النفقات.
 العمود الثالث  9ا٧تازات ،٭تتوي النفقات و االيرادات ا١تنجزة أو ا١تنفذة.
 العمود الرابع  9ما مل ينجز ،٭تتوي البقايا الواجب تنفيذىا من ايرادات البلدية.
إذف فاٟتساب اإل داري ىو ذلك اٟتساب الذي يبُت لنا وضعية ا١توارد ا١تالية ا١تخصصة إل٧تاز الربامج و كذا
مراحل إ٧تاز ىذه األخَتة ،و ىنا نشَت إىل أف ىناؾ ثبلثة أنواع بالنسبة لكل من قسم التسيَت و قسم التجهيز
ىي كاآليت :
 الربامج ا١تنتهية و ىي الربامج اليت تتساوى التزاماهتا مع ا٧تازاهتا.
 برامج يف طور اال٧تاز و ىي الربامج اليت تكوف نفقاهتا أقل من التزاماهتا.
 الربامج غَت ا١تنجزة و ىي الربامج اليت سجلت و مل تعرؼ التزاما.
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و لذلك ٬تب أف يقدـ اٟتساب االداري للسنة ا١تنصرمة من طرؼ رئيس اجمللس الشعيب البلدي قبل ا١تصادقة
على ا١تيزانية االضافية و ذلك قبل  21مارس من السنة ا١توالية للتطبيق ،و ٯتكن استخراج نتيجة السنة ا١تالية
من خبلؿ جدوؿ اٟتساب اإل داري سواء كانت النتيجة عجزا أو فائضا يف الرصيد احملاسيب ،و يسجل الرصيد
ا١تستخرج يف ا١تيزانية اإل ضافية يف نفس السنة اليت مت فيها إعداد اٟتساب االداري ،فإذا وجد عجز يف اٟتساب
يتم امتصاصو يف ا١تيزانية االضافية عن طريق أمواؿ البلدية أو عن طريق إعانات من الصندوؽ ا١تشًتؾ
للجماعات احمللية و ذلك بعدما تقوـ وزارة الداخلية بدراسة ملف طلب االعانة و توافق عليو.
من خبلؿ ما سبق ٯتكن القوؿ أف ميزانية البلدية ليست مسألة فنية تتعلق بعملية الصرؼ فقط ،و إ٪تا ٘تثل
رؤية ١تا يريد مسَتو البلديات ٖتقيقو ،فهي ٔتثابة الوعاء الذي يشمل ٚتيع النفقات ا١تقرر صرفها و االيرادات ا١تنتظر
اٟتصوؿ عليها ،ىذه األخَتة تعتمد عليها البلدية يف تسيَت شؤوهنا احمللية و النهوض ٔتتطلبات و حاجيات مواطنيها،
وبالتايل ٖتقيق التنمية على ا١تستوى احمللي بالدرجة األوىل مث ا١تسا٫تة يف مساعدة الدولة يف ٗتفيف العبء عنها من
خبلؿ تقليصها ٟتجم االعانات ا١تقدمة ألغلب البلديات من جهة أخرى.

1

خامسا 9تنفيذ الميزانية
نسعى من خبلؿ ىذا إىل ٖتليل تنفيذ ميزانية البلدية.
أ−

وكالء تنفيذ الميزانية ٓ 9تصوص تنفيذ ميزانية البلدية ،فإف نفس ا١تبادئ السارية ا١تفعوؿ بالنسبة لوكبلء تنفيذ
ا١تيزانية الدولة ىي اليت تطبق على وكبلء تنفيذ ىذه ا١تيزانية ،فبموجب مبدأ الفصل بُت اآلمر بالصرؼ
واحملاسب العمومي ،فإف ىناؾ وكيبلف متميزاف يتدخبلف يف تنفيذ ا١تيزانية البلدية  :رئيس اجمللس الشعيب البلدي
بصفتو آمرا بالصرؼ ،و القابض البلدي بصفتو ٤تاسبا عموميا.
 .0دور رئيس المجلس الشعبي البلدي كآمر بالصرف البلدي  9إف رئيس اجمللس الشعيب البلدي مكلف
بصفتو آمرا بالصرؼ ٖتت مراقبة اجمللس و رقابة اإلدارة العليا ٔتا يلي :
 اٟتفاظ على أمواؿ البلدية و إدارهتا.
 تسيَت ايرادات البلدية.
ٖ ترير األمر بالصرؼ ا٠تاص بالنفقات و رقابة ٤تاسبة البلدية.

 1بن عثماف ساعد ،ميزان ية البلدية و مكانة اٞتباية فيها ،مذكرة التخرج ١تا بعد التدرجٗ ،تصص إدارة أعماؿ ،ا١تدرسة الوطنية لئلدارة ،حيدرة ،اٞتزائر ،1994
صص .13−10
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 عقد الصفقات و ابراـ عقود اال٬تار.
٘ تثيل البلدية أماـ القضاء.
 القياـ بكل االجراءات ا١تتعلقة بانقطاع التقادـ أو سقوط األجل القانوين.
 منح سندات ا١تداخيل و حواالت الدفع.
 .1دور القابض كمحاسب بلدي  9للقابض البلدي وحده صفة ٖتصيل اإليرادات و دفع النفقات البلدية
ا١تنصوص عليها من طرؼ القوانُت و اللوائح التنظيمية ،إنو إذف وحده مؤىبل إلدارة و حيازة و حفظ
األمواؿ و القيم ا١تالية للبلدية ،هبذه الصورة إنو ملزـ خصوصا ٔتا يلي :
 .2القياـ ٖتت مسؤوليتو بكل االجراءات الضرورة لتحصيل االيرادات و ا٢تبات و العطايا و ا١توارد األخرى.
 .3القياـ باإلعبلنات و ا١تتابعات الضرورية ضد ا١تدنيُت ا١تتأخرين عن التسديد.
 .4تنبيو اآلمر بالصرؼ بانتهاء آجاؿ اال٬تارات.
 .5منع سقوط حقوؽ البلدية بالتقادـ.
 .6تسجيل أو ٕتديد االمتيازات أو الرىوف.
ب −فترة و مراحل تنفيذ الميزانية  9إف ميزانية البلدية سنوية ،و مبدأ السنوية يستدعي تنفيذ ا١تيزانية خبلؿ السنة
ا١تيبلدية أي من  01جانفي إىل غاية  31ديسمرب من نفس السنة مع أجل إضايف ٯتتد إىل السنة ا١توالية :
 إىل غاية  15مارس بالنسبة لعمليات التصفية و األمر بالصرؼ خاص بنفقات تناسب خدمات مت تقدٯتهاخبلؿ السنة و ذلك بالنسبة إلصدار سندات ايرادات تناسب حقوؽ مكتسبة.
 إىل غاية  31مارس بالنسبة لعمليات دفع اٟتواالت الصادرة و بالنسبة لتغطية سندات ا١تداخيل احملررة. .0تنفيذ نفقات البلدية  9٭تتوي تنفيذ نفقات البلدية على أربعة مراحل أساسية :

1

 االلتزام بالدفع  9ينشأ االلتزاـ نتيجة قياـ السلطة اإلدارية باٗتاذ قرار لتحقيق عمل معُت أو نتيجة
لواقعة تستلزـ إنفاقا من جانب الدولة أو إحدى ا٢تيئات العامة التابعة ٢تا.
بالنسبة للبلدية فإف االلتزاـ بدفع النفقة ينتج يف الواقع عن ما يلي :
 عقد صفقة أشغاؿ أو ٘توين ،اقتناء عقارات ،اقًتاض ،ا٬تار ،ضماف أو اشًتاؾ.
 قاعدة تنظيمية أو قانوف (أجور ا١توظفُت ،تعويضات ،حصص و مسا٫تات على حساب البلدية).
 قرار قضائي (نزع ملكية بسبب منفعة عامة أو تعويضات ٥تتلفة).
٤ 1تمد عباس ٤ترزي ،اقتصاديات ا١تالية العامة ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر ،2003 ،ص .448
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 قرار وحيد اٞتانب (منح إعانات ،مكافآت ،مساعدات)
ويتطلب كل مشروع مهما كانت نفقتو استخداـ اعتمادات مالية لتنفيذه و اآلمر بالصرؼ ينبغي لو
التحقق منذ نشأة ا١تشروع من توافر االعتمادات الكافية لتسديد قيمة النفقة ،ىذه العملية تسمى
بااللتزاـ اٟتسايب.
 التصفية  9باعتبارىا مرحلة ثانية لتنفيذ ا١تيزانية فإف التصفية ٖتتوي يف الواقع على عمليتُت :
 معاينة الخدمة المقدمة  9فبل ٯتكن ألي نفقة بلدية أف تتم إال إذا أسديت خدمة أو أ٧تزت عمل
حسب الشروط ا١تنصوص عليها يف عقد االلتزاـ.
 التصفية الخالصة  9تكمن ىذه العملية يف حساب مبلغ دين البلدية بصورة دقيقة و التأكد من أنو
حقيقي و واجب األداء.
إف التحقق من ا٠تدمة ا١تقدمة و التصفية يتم ٕتسيدىا بوثائق ثبوتية ينبغي أف تثبت حقيقة ا٠تدمة ا١تقدمة
و حقوؽ دائٍت البلدية ،و ٬تب أف يشار إىل دليل التصفية يف الوثيقة الثبوتية ،حيث تظهر عبارة إف رئيس
اجمللس الشعيب البلدي ا١تمضي أسفلو يشهد بأف األعماؿ و التمويبلت و النقل قد مت القياـ هبا ،و أف
الكميات و األٙتاف صحيحة و أف األداءات قد حصلت يف اآلجاؿ احملددة.
 األمر بالصرف الخاص بالنفقة  9و يتم عندما يويف دائن البلدية بالتزاماتو أي بعد تصفية الدين ،إف
ىذه ا١ترحلة ىي مبلزمة للتصفية و تتوقف عند  15مارس من ا١ترحلة اإلضافية ا٠تاصة باٞتماعات
احمللية.
 دفع النفقة  9إف األمر بالصرؼ و ٖتويل حواالت الدفع أو سندات االيرادات للقابض البلدي ىي اليت
تنهي ا١ترحلة اإل دارية ،و ترجع العملية إىل القابض البلدي الذي ٯتارس يف نفس الوقت دور الدافع ودور
أمُت صندوؽ البلدية ،و يف إطار ىذين الدورين تدخل مسؤولية احملاسب ،و طبقا ألحكاـ القانوف رقم
 21−90ا١تؤرخ يف ٤ 24ترـ عاـ  1411ا١توافق  15أوت  ،1990ا١تتعلق باحملاسبة العمومية واحملدد
اللتزامات احملاسب فإف القابض مطالب ٔتباشرة بعض ا١تراقبات اليت ٗتص أساسا ما يلي :
 صفة اآلمر بالصرؼ.
 توفر االعتمادات.
 مطابقة النفقة للقوانُت و التنظيمات السارية ا١تفعوؿ.
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 .1اجراءات تنفيذ ايرادات البلدية  9تشمل عملية تنفيذ االيرادات أربع مراحل و ىي :
 االثبات  9و ىو عملية تكريس حق الدين العمومي مثل ٖتديد الوعاء الضرييب.
 التصفية  9ىي عملية ٖتديد مبلغ الدين الواجب ٖتصيلو مثل مبلغ الضريبة أو نسبتها.
 األمر بالتحصيل  9و يصدره اآلمر بالصرؼ و يتم التحصيل إىل غاية  31مارس من السنة ا١توالية
لتنفيذ ا١تيزانية ،و ىذا األمر ٭تدد طبيعة االيراد ،أساس اٟتساب و سند القيمة ا١تستحقة و ٭تمل رقم
تسلسلي حسب السنة و حسب األقساـ (تسيَت أو ٕتهيز و استثمار).
 التحصيل  9و ىو اجراء يقوـ بو احملاسب أمُت ا٠تزينة البلدي ،و ىناؾ :
 التحصيل الودي  9و ىو إشعار ا١تدين و إعطاءه مهلة تسديد ما عليو.
 التحصيل الجبري  9و ىو عدـ استجابة ا١تدين يف الفًتة احملددة يف التحصيل الودي أي التخلي
عن التسديد ،و يصبح األمر ىنا أمر تنفيذي و تسمى بالبيانات التنفيذية.

1

ٯتسك كل من اآلمر بالصرؼ و احملاسب العمومي ٤تاسبة إدارية منظمة من أجل متابعة كل مراحل تنفيذ
ا١تيزانية و اليت تتوج يف األخَت بوضع حسابُت ،إحدا٫تا إداري و يعده اآلمر بالصرؼ و اآلخر حساب التسيَت و يعده
احملاسب العمومي زيادة على مسك إجباري حملاسبة البلدية.
الفرع الثاني  9االستقاللية اإلدارية و المالية للجماعات المحلية
أوال 9االستقاللية اإلدارية
و ىي من أىم ا١تميزات اليت تنتج بشكل عادي من االعًتاؼ بالشخصية ا١تعنوية ،و ىو ما أكدتو ا١تادة األوىل
من القانوف البلدي يف اٞتزائر ،فاالستقبلؿ اإلداري يعٍت أف تنشأ أجهزة تتمتع بكل السلطات البلزمة ْتيث يتم توزيع
الوظائف اإلدارية بُت اٟتكومة ا١تركزية و ا٢تيئات احمللية ا١تستقلة ،وذلك وفقا لنظاـ رقايب يعتمد من طرؼ السلطات
ا١تركزية للدولة ،و تتمتع ىذه االستقبللية بعدة مزايا نذكر منها :
ٗ .0تفيف العبء عن اإلدارة ا١تركزية نظرا لكثرة وتعدد وظائفها.
ٕ .1تنب التباطؤ وٖتقيق اإلسراع يف إصدار القرارات ا١تتعلقة با١تصاحل احمللية.
 .2تفهم أكثر و تكفل أحسن برغبات و حاجات ا١تواطنُت من اإلدارة ا١تركزية.
 1القانوف رقم  ، 21−90مرجع سبق ذكره ،ا١تواد من  15إىل .22
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ٖ .3تقيق مبدأ الدٯتقراطية عن طريق ا١تشاركة ا١تباشرة للمواطن يف تسيَت شؤونو العمومية احمللية.
ثانيا 9االستقاللية المالية
إف ٘تتع اٞتماعات احمللية بالشخصية ا١تعنوية واالستقبلؿ اإلداري يوجب االعًتاؼ ٢تا ٓتاصية االستقبلؿ ا١تايل
أو الذمة ا١تالية ا١تستقلة ،و ىذا يعٍت توفَت موارد مالية خاصة للجماعة احمللية ٘تكنها من أداء االختصاصات ا١توكلة إليها،
وإشباع حاجات ا١تواطنُت يف نطاؽ عملها ،و٘تتعها ْتق التملك لؤلمواؿ ا٠تاصة  ،و ينص قانوف البلدية يف اٞتزائر بأف
يقوـ اجمللس الشعيب باسم البلدية وٖتت مراقبة اجمللس ّتميع األعماؿ ا٠تاصة باحملافظة على األمواؿ و اٟتقوؽ اليت
تتكوف منها ثروة البلدية ،باإلضافة إىل ذلك فإف االستقبللية ا١تالية للجماعات احمللية تسمح ٢تا بإدارة ميزانيتها ْترية يف
حدود ما ٘تليو عليها السياسة االقتصادية للدولة ،حىت ال يكوف لذلك تأثَت على ٣ترى ٪تو النشاط االقتصادي ،غَت أف
االستقبللية ا١تمنوحة للجماعات احمللية ليست ٢تا ىذه الصفة من جهة حدود ا١تيزانية ،ومن جهة ا١تراقبة اليت تقوـ هبا
السلطات ا١تركزية.

1

المبحث الثاني  :ماىية التنمية المحلية المستدامة
بعد العجز الكبَت الذي عرفتو التنمية االقتصادية يف ٣تاؿ ٛتاية البيئة ،وبعدما أدمج مصطلح االستدامة
كمفهوـ جديد على الصعيد العا١تي ،ىذا ا١تفهوـ الذي أدى إىل تطور كبَت يف ا١تنهج التنموي ىنا أصبح من الضروري
تطوير ٚتيع ا١تفاىيم ا١تتعلقة باجملاؿ االقتصادي عامة و اجملاؿ التنموي خاصة ،فتحولت التنمية من إتاه اقتصادي
اجتماعي إىل تنمية مستدامة تأخذ بعُت االعتبار للبعد البيئي و األجياؿ ا١تستقبلية ،و ٖتولت كذلك التنمية احمللية من
دمج للجهود اٟتكومية و ا١تشاركات الشعبية إىل تنمية ٤تلية مستدامة تعاجل مواضيع التنمية احمللية التقليدية مع األخذ
بعُت االعتبار متطلبات و مفاىيم االستدامة.

المطلب األول :مفهوم التنمية المحلية المستدامة
لقد برز مفهوـ التنمية احمللية ا١تستدامة كمصطلح حديث النشأة ليعكس مدى تطبيق التنمية احمللية ١تعايَت
االستدامة ،وسوؼ ٨تاوؿ يف ىذا ا١تطلب إبراز تعريف التنمية احمللية ا١تستدامة من خبلؿ تسليط الضوء على مصطلح
التنمية احمللية و٤تاولة ربطو ٔتتطلبات االستدامة و كذا األىداؼ اليت تسعى لتحقيقها.
٠ 1تضر مرغاد ،االيرادات العامة للجماعات احمللية يف اٞتزائر٣ ،تلة العلوـ االنسانية ،العدد السابع ،كلية العلوـ االقتصادية و التسيَت ،جامعة بسكرة ،فيفري
 ،2005ص.3
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الفرع األول  9تعريف التنمية المحلية المستدامة
أوال 9تعريف التنمية المحلية
منذ أواخر النصف األوؿ من القرف العشرين شهدت الدوؿ النامية العديد من الربامج و ا١تشروعات اليت كانت
هتدؼ إىل النهوض ٔتعدالت التنمية و أيضا تسليط الضوء على أ٫تية تطوير الريف ،و لقد استخدمت يف ىذا اإلطار
مفاىيم و مصطلحات عديدة ،بداية من مصطلح تنمية اجملتمع سنة  ، 1944و ىذا عندما تداعت الضرورة يف إفريقيا
باألخذ بتنمية اجملتمع ،مث ظهر مصطلح آخر و ىو التنمية الريفية الذي ركز على اٞتانب االقتصادي و زيادة اإلنتاج
الزراعي دوف االىتماـ باٞتوانب األخرى كاٞتانب االجتماعي الذي يتمثل يف التعليم و الصحة...
 و لقد عرفت التنمية احمللية على أهنا العملية اليت بواسطتها ٯتكن ٖتقيق التعاوف الفعاؿ بُت اٞتهود الشعبية واٟتكوميةلبلرتقاء ٔتستويات التجمعات احمللية و الوحدات احمللية اقتصاديا ،اجتماعيا ،ثقافيا و حضاريا من منظور ٖتسُت
نوعية اٟتياة لسكاف التجمعات احمللية يف أي مستوى من مستويات اإلدارة احمللية يف منظومة شاملة و متكاملة.

1

 و تعرؼ أيضا بكوهنا عملية التغيَت اليت تتم يف إطار سياسة عامة ٤تلية تعرب عن احتياجات الوحدات احمللية ،و ذلكمن خبلؿ القيادات احمللية القادرة على استخداـ و استغبلؿ ا١توارد احمللية و إقناع ا١تواطنُت احملليُت با١تشاركة الشعبية
واالستفادة من الدعم ا١تادي و ا١تعنوي اٟتكومي وصوال إىل رفع مستوى ا١تعيشة لكل أفراد الوحدات احمللية ودمج
ٚتيع الوحدات يف الدولة.

2

 و قد عرفتها ىيئة األمم ا١تتحدة بأهنا العمليات اليت ٯتكن هبا توحيد جهود ا١تواطنُت و اٟتكومات ( ا٢تيئات الرٝتية)لتحسُت األوضاع االقتصادية و االجتماعية يف اجملتمعات احمللية ومساعدهتا على االندماج يف حياة األمة وا١تسا٫تة يف
رقيها بأقصى قدر مستطاع.

3

 و تعرؼ التنمية احمللية على أساس أهنا اسًتاتيجية الستمرار تنمية اجملتمع و العمل على الربط بُت ا١توارد احمللية والبيئةا٠تارجية ،أي تنمية اجملتمع باستخداـ موارده الذاتية ،ويقصد هبذا التعريف استغبلؿ اإلمكانيات احمللية ا١تالية والبشرية
وا١توارد الطبيعية و الثقافية ا١تتاحة و الفرص ا١توجودة يف البيئة ا٠تارجية مثل إعانات الدولة و ا١تساعدات التمويلية من

 1عبد اٟتميد عبد ا١تطلب ،التمويل احمللي و التنمية احمللية ،الدار اٞتامعية ،االسكندرية ،2001 ،ص .13
ٝ 2تَت ٤تمد عبد الوىاب ،اٟتكم احمللي و التنمية احمللية ،ورقة ضمن أعماؿ مؤ٘تر التنمية الريفية و احمللية وسيلة اٟتكومات لتحقيق التنمية الشاملة و ٤تاربة الفقر،
منشورات ا١تنظمة العربية للتنمية االدارية ،القاىرة ،2008 ،ص .21
 3بوعمامة علي ،مفهوـ التنمية احمللية و معوقات ٕتسيدىا ،مداخلة ضمن ا١تلتقى األوؿ حوؿ التنمية احمللية يف اٞتزائر ( واقع و أفاؽ ) ،معهد العلوـ االقتصادية
و علوـ التسيَت ،ا١تركز اٞتامعي برج بوعريريج 15-14 ،أفريل  ،2008ص.2
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أجل خلق اسًتاتيجية ىدفها ٖتقيق الرفاىية للمجتمع ،ويعرؼ  Xavier Greffeالتنمية احمللية على أهنا مسار تنويع
وإثراء النشاطات االقتصادية و االجتماعية داخل إقليم معُت من خبلؿ تعبئة طاقات و موارد ذلك اإلقليم.
 -و يرى الكاتب

J.L.Guigeu

1

أهنا عبارة على التضامن احمللي الناشئ من التفاعل االجتماعي لسكاف جهة معينة

لتثمُت ثرواهتم احمللية اليت ستقود إىل التنمية االقتصادية ،و تعرؼ بأهنا سلسلة تنويع األنشطة االقتصادية واالجتماعية
داخل أي إقليم انطبلقا من تعبئة و تنسيق موارده و طاقتو ،و بالتايل ستكوف ٙترة ٣تهودات سكانو ،ويهتم بوجود
مشروع تنمية تندمج فيو مكوناتو االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و جعل من فضاء التجاور فضاء للتضامن
الفعاؿ ،و ىي أيضا عملية اغناء األنشطة االقتصادية و االجتماعية على ٣تاؿ ترايب معُت من خبلؿ تعبئة و تنسيق
مواردىا و طاقاهتا.

2

من خبلؿ ىذه التعاريف ٯتكن لنا القوؿ أف التنمية احمللية ىي عبارة عن رغبة يف االرتقاء با١تستوى ا١تعيشي
االقتصادي و االجتماعي جملتمع معُت ضمن إقليم ٤تدد ،و ذلك باالستفادة من موارده و خصائصو لتحقيق القيمة
ا١تضافة يف تلك ا١تنطقة.
إذا فمهما تعددت التعاريف و ا١تفاىيم اليت تعاجل و تناقش مفهوـ التنمية احمللية ،فإننا ٧تد أف التنمية احمللية
بصفة عامة ىي عبارة عن عملية و أسلوب و اسًتاتيجية هتدؼ إىل دمج اٞتهود الشعبية و اٟتكومية ضمن إقليم أو
منطقة معينة ،عن طريق استغبلؿ ا١توارد احمللية ا١تتاحة يف البيئة الداخلية و أيضا الفرص ا١توجودة ضمن البيئة ا٠تارجية بغية
االرتقاء بالوحدات احمللية حضارية كانت أو ريفية يف ٚتيع اجملاالت االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و التنظيمية،
وىي عبارة عن حجر الزاوية الذي ٖتقق و ٖتسن من خبللو التنمية الشاملة و ا١تتوازنة.
إذف فمن خبلؿ ىذه التعريفات ٯتكن لنا القوؿ أف التنمية احمللية ىي عبارة عن عملية يتم من خبل٢تا الدمج
بُت اٞتهود اٟتكومية و اٞتهود الشعبية على مستوى احملليات من خبلؿ استغبلؿ ا١توارد ا١تالية و البشرية و الطبيعية ا١تتاحة
على مستوى تلك احملليات بغية التوصل إىل تلبية و ٖتقيق االحتياجات و ا١تتطلبات اٞتماىَتية من أجل الوصوؿ إىل
أعلى مستويات الرفاىية لتلك اجملتمعات.

 1عبد اٟتق بوعًتوس٤ ،تمد دىاف ،متط لبات تعبئة ا١توارد احمللية للتنمية ،مداخلة ضمن ا١تلتقى األوؿ حوؿ التنمية احمللية يف اٞتزائر ( واقع و أفاؽ ) ،معهد العلوـ
االقتصادية و علوـ التسيَت ،ا١تركز اٞتامعي برج بوعريريج 15-14 ،أفريل  ،2008ص.2
 2عبد الناصر براين ،قراءة يف ٕتربة التنمية احمللية ا١تاليزية (سبل استفادة اٞتزائر منها) ،مداخلة ضمن ا١تلتقى األوؿ حوؿ التنمية احمللية يف اٞتزائر ( واقع و أفاؽ )،
معهد العلوـ االقتصادية و علوـ التسيَت ،ا١تركز اٞتامعي برج بوعريريج 15-14 ،أفريل  ،2008ص.3
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ثانيا 9تعريف التنمية المحلية المستدامة
التنمية ا١تستدامة مشتقة عن تقرير مستقبلنا ا١تشًتؾ ،و كلها تدور حوؿ اإلنساف سواء على ا١تدى القصَت من
خبلؿ االىتماـ ْتاجياتو االقتصادية و االجتماعية و بالتايل ٖتسُت مستوى معيشتو وٖتقيق رفاىيتو ،أو على ا١تدى
الطويل من خبلؿ ضرورة ٖتقيق العدالة بُت األجياؿ اٟتالية و األجياؿ ا١تستقبلية باحملافظة على البيئة و ا١توارد الطبيعية
ا١تتاحة أو بُت ا١تناطق مثل خلق العدالة و ا١تساواة بُت الشماؿ و اٞتنوب.
فبعدما أصبحت التنمية ا١تستدامة ٘تثل االٕتاه التنموي اٞتديد الذي يعرب على التوازف بُت األجياؿ اٟتالية
واألجياؿ ا١تستقبلية ،و ٘تثل يف نفس الوقت النموذج التنموي ا١تستحدث الذي تدخل ضمن اىتماماتو ا١تتطلبات البيئية
كبعد جديد يدعم االحتياجات االقتصادية و األىداؼ االجتماعية و يعاجل االختبلالت البيئية ليس فقط على ا١تستوى
العا١تي أو اإلقليمي أو الوطٍت و إ٪تا حىت على ا١تستوى احمللي.
و ازداد االىتماـ باجملتمعات احمللية و بالتنمية احمللية لكوهنا أضحت وسيلة و أسلوب يهدؼ إىل ٖتقيق التنمية
الشاملة على ا١تستوى القطري ،حيث أف اٞتهود الذاتية و ا١تشاركة الشعبية ال تقل أ٫تية عن اٞتهود اٟتكومية يف ٖتقيق
التنمية ا١تستدامة عرب مسا٫تة السكاف يف وضع و تنفيذ ا١تشروعات٦ ،تا يستوجب تضافر ا١تشاركة الشعبية و اٞتهود
اٟتكومية لتحسُت نوعية اٟتياة االقتصادية ،االجتماعية  ،البيئية ،التنظيمية و الثقافية و اٟتضارية ...للمجتمعات احمللية
وإدماجها يف اسًتاتيجياهتا التنموية ،و بالتايل الوصوؿ إىل ٖتقيق متطلبات و غايات التنمية ا١تستدامة الشاملة و ا١تتوازنة
ومن ىذا ا١تنطق و على ىذا األساس ظهر مصطلح و مفهوـ التنمية احمللية ا١تستدامة.
 و ٦تا سبق ٯتكن تعريف التنمية احمللية ا١تستدامة بأهنا تلك العملية اليت يتمكن هبا اجملتمع احمللي من ٖتديد حاجاتووأىدافو ،و ترتيب ىذه اٟتاجات و األىداؼ وفقا ألولوياهتا ،مع إذكاء الثقة و الرغبة يف العمل ١تقابلة تلك
اٟتاجات و األىداؼ ٔتا يستجيب ٟتاجات األجياؿ الراىنة دوف تعريض قدرة األجياؿ القادمة للخطر.

1

 و ىناؾ من يعرؼ التنمية احمللية ا١تستدامة على أهنا اسًتاتيجية الستمرار تنمية اجملتمع ،و تعمل على الربط بُت ا١توارداحمللية و البيئة ا٠تارجية ،أي تنمية اجملتمع من خبلؿ موارده الذاتية و ا١تواىب الفردية و العبلقات االجتماعية مع
مراعاة مبدأ العدالة و االستمرارية و االستدامة ،أي العدالة بُت أفراد اجملتمع اٟتايل ،و بُت اجملتمع اٟتايل و ا١تستقبلي
من خبلؿ األخذ بعُت االعتبار ا١تتطلبات البيئية اليت ٖتافظ على حق األجياؿ ا١تستقبلية.

1سعداوي موسى ،سعودي ٤تمد ،اٞتباية البيئية ودورىا يف ٖتقيق التنمية احمللية ا١تستدامة ،مداخلة ضمن ا١تلتقي الوطٍت الثالث حوؿ التنمية احمللية ا١تستدامة البعد
البيئيٚ ،تعية األنوار لؤلنشطة العلمية والثقافية ،ا١تركز اٞتامعي با١تدية  4-3مارس  ،2008ص .2
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إذف فمن خبلؿ ىذا التعريفُت و ما سبق ،ٯتكن القوؿ أف التنمية احمللية ا١تستدامة تتشارؾ مع التنمية احمللية يف
نقطتُت أساسيتُت ،أف التنمية احمللية ىي عبارة عن تكافل ٞتهود اجملتمع سواء كانت حكومية أو من خبلؿ ا١تشاركة
الشعبية من أجل ٖتقيق متطلباتو و حاجياتو ،و لكن التنمية احمللية ا١تستدامة ٕتزـ بضرورة ٖتقيق العدالة يف التوزيع
واستغبلؿ ا١توارد احمللية ا١تتاحة من خبلؿ األخذ بعُت االعتبار متطلبات األجياؿ القادمة و حقهم يف ىذه ا١توارد احمللية.
و تعرؼ التنمية احمللية ا١تستدامة بأهنا نتيجة تفاعل ٣تموعة من األبعاد االقتصادية و األبعاد البيئية و الثقافية يف كل
مشروع تنموي يف كل مكاف معُت ،و تشكل البلدية ا٢تيئة األساسية لتأمُت التنمية ا١تستدامة خاصة و أهنا ا٢تيكل
األقرب إىل اجملتمع و األكثر جدارة لتلبية حاجياهتم.

1

و البد من ضرورة تفهم الفرؽ بُت التنمية احمللية العادية و التنمية احمللية ا١تستدامة ،فإذا كانت التنمية احمللية
ٗتتص بتوظيف ٚتيع موارد اجملتمع احمللي ا١تادية و الطبيعية و البشرية من أجل زيادة الدخل و ٖتسُت اٟتالة االقتصادية
والرفاىية االجتماعية و ٖتسُت نوعية ا٠تدمات ،فإف التنمية احمللية ا١تستدامة تسعى لتلبية حاجات اٟتاضر دوف ا١تساومة
على قدرة األجياؿ القادمة يف تأمُت حاجاهتم و ٛتاية ا١توارد الطبيعية من الضغوط البشرية و معدالت االستهبلؾ
ا١ترتفعة و استخداـ تكنولوجيا متطورة و أكفأ يف استهبلؾ الطاقة و تقليل االنبعاثات ،حيث ترتكز التنمية احمللية
ا١تستدامة على وحدة ا١تصَت و االستدامة ،الدٯتقراطية ،ا١تشاركة الشعبية ،القيم ،العدالة و ا١تساواة ،الشفافية و احملاسبة.
الفرع الثاني  9أىداف التنمية المحلية المستدامة
تسعى التنمية احمللية ا١تستدامة إىل ٖتقيق ٚتلة من األىداؼ ،ٯتكن تقسيمها يف ثبلث ٣تموعات و ىي :
أوال 9أىداف اجتماعية
هتدؼ التنمية احمللية ا١تستدامة يف منظورىا االجتماعي إىل إحداث تغيَتات على الصعيد االجتماعي و ذلك
من خبلؿ :
أٖ -تسُت مستويات ا١تعيشة من صحة ،و ذلك بفرض معايَت للهواء و ا١تاء هتدؼ إىل ٖتقيق ٛتاية الصحة للبشر
وضماف الرعاية الصحية للطبقة الفقَتة ،تأمُت اٟتصوؿ على ا١تياه النظيفة الكافية لبلستعماالت ا١تعيشية.

2

 1مقالة حوؿ بلدية بريتاؿ مكتب التنمية احمللية ،احململة من ا١توقع www.euromedina.orgbibliotheque...DeadSea_Ismail.pdf :
تاريخ التحميل .2013-12-19
 2أٛتد يت ،نصر رحاؿ ،إدارة الطلب على ا١تياه كمدخل لتحقيق التنمية ا١تستدامة (ٕتارب بعض الدوؿ العربية) ،مداخلة ضمن ا١تلتقى الدويل حوؿ التنمية
ا١تستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد ا١تتاحة ،كلية العلوـ االقتصادية و علوـ التسيَت ،جامعة سطيف 8-7 ،أفريل ،2008ص .23
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ب -ضماف اإلتاحة الكافية للتعليم ٞتميع مستويات اجملتمع من خبلؿ توفَت ا٠تدمات يف ٥تتلف اجملاالت التعليمية
والًتبوية و التدريب ا١تهٍت بغية خلق اإلنساف الذي ال يقف مكفوؼ األيدي أماـ ما يدور حولو من عبث
وتلويث للبيئة ،بل ليقوـ بدور فعاؿ يف توجيو النصح و اإلرشاد الصحيح لكيفية التعامل مع البيئة و مواردىا
وعناصرىا ىذا من ناحية ،و من ناحية أخرى زيادة و رفع مستوى الكفاءة للتعامل مع ٚتيع متغَتات اٟتياة،
و٬تب مراعاة أف ذلك ال يكفي وحده بل يتطلب إحداث تطوير يف قيم اإلنسانية ليتيح ٢تم فرصة التكيف مع
الظروؼ اٞتديدة و أف يكوف ىذا التطور ديناميكيا ليتبلءـ مع سرعة التغَت و التأقلم مع اآلالت اٞتديدة ذات
التكنولوجيا العالية نسبيا.
ت -استحداث مناصب شغل جديدة و احملافظة على ثقافة و حضارة و خصوصية اجملتمع احمللي و العمل على دمج
واستغبلؿ ىذه الثقافات يف سياساهتا و اسًتاتيجياهتا الًتقوية و التنموية.
ث -االىتماـ بعملية تنظيم ظاىرة ا٢تجرة الداخلية و التدفق غَت ا١تراقب الذي يتم من ا١تناطق الريفية إىل ا١تناطق
اٟتضرية و ما ينتج عنو من مشاكل اجتماعية مثل ارتفاع معدالت البطالة و توسع األحياء العشوائية و انتشار
األمراض االجتماعية مثل التشرد و التسوؿ و اإلجراـ ، 1و ذلك بسبب تفاوت مستويات ا١تعيشة و معدالت
االزدىار و اليت ال ٯتكن التخلص منها إال من خبلؿ تنمية ا١تناطق الريفية.
ج -كما هتدؼ التنمية احمللية ا١تستدامة إىل مواجهة التوزيع السكاين غَت ا١تنظم و غَت ا١تدروس الذي تعاين منو
ا١تناطق و األقاليم احمللية ،و ذلك ببناء مدف و مناطق سكنية جديدة منخفضة التكلفة تكوف بعيدة عن مناطق
التكدس و الضغط السكاين ،و بشرط أف تكوف ىذه ا١تناطق و ا١تدف اٞتديدة متوفرة على ٚتيع ا١ترافق االجتماعية
واالقتصادية اليت تسمح بالعيش و اإلنتاج و االستثمار.
ح -و تسعى التنمية احمللية ا١تستدامة يف مضموهنا إىل ٤تاربة كل أشكاؿ الفساد و اال٨تراؼ و البَتوقراطية اليت تعطل
و تعيق قياـ ا١تشاريع االقتصادية و االجتماعية و الثقافية من خبلؿ التوزيع العادؿ للدخل احمللي و عدـ حصوؿ
الفوارؽ و الطبقات ،و كذا العمل على وضع إطار قانوين يهدؼ إىل تنظيم العبلقات بُت الفئات ا١تكونة
للمجتمع الواحد ىذا من ناحية ،و من ناحية أخرى توفَت األمن و الرقابة و العدالة بُت أفراد اجملتمع و إعطاء
الفرصة لكل الفئات إلثبات وجودىم من خبلؿ ٖتفيزىم على العمل و زيادة اإلنتاج بالتايل دعم االقتصاد احمللي
و القومي.
 1شريقي عمر  ،االطار العاـ ٞتباية احمللية و دورىا يف دفع عجلة التنمية احمللية ،مداخلة ضمن ا١تلتقى األوؿ حوؿ التنمية احمللية يف اٞتزائر (واقع و أفاؽ) ،نعهد
العلوـ االقتصادية و علوـ التسيَت ،ا١تركز اٞتامعي برج بوعريريج 15-14 ،أفريل  ،2008ص.2
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ثانيا 9أىداف اقتصادية
أ -إف التنمية احمللية ا١تستدامة ٔتنظورىا االقتصادي هتدؼ إىل قياـ اقتصاد ٤تلي مستداـ متعدد األطراؼ ٯتكن ٚتيع
األقاليم الريفية و اٟتضرية من ٖتسُت مستوياهتا ا١تعيشية و اإلنتاجية ،و توفَت ٚتيع التسهيبلت لسكاهنا مثل
ضماف اإلمداد الكايف و االستخداـ الكفء ١تواد البناء و الطاقة سواء يف ٣تاؿ الصناعة أو االستعماؿ ا١تنزيل.
ب -توفَت وسائل النقل و ا١تواصبلت البلزمة لسهولة نقل عناصر اإلنتاج و ٗتفيض تكاليف اإلنتاج و استغبلؿ ا١توارد
احمللية و القدرات ا١تتاحة و منع ىدر الطاقات للوصوؿ إىل متطلبات االستدامة.
ت -إف التنمية احمللية ا١تستدامة هتدؼ إىل تقليص الفجوة االقتصادية بُت ا١تناطق اٟتضارية و الريفية ،و خلق ٣تاؿ
تعاوين و تكاملي بُت القطاعات من أجل تسخَت ٚتيع االقتصاديات احمللية ٠تدمة االقتصاد الوطٍت ،و العمل
على رفع قيمة نإتها احمللي الذي يساىم بطريقة مباشرة يف رفع الناتج الوطٍت اإلٚتايل و زيادة معدالت اإلنتاجية
الزراعية من أجل ٖتقيق األمن الغذائي احمللي و الوطٍت.

1

ث -كما تسعى إىل االرتقاء بكل ا١تشاريع التنموية و النظم ا١تؤسساتية اليت ٘تكنها من ٖتقيق القيمة ا١تضافة يف
اٞتانب االقتصادي و إعطاء الفرصة للمؤسسات ا١تالية مثل البنوؾ و شركات التأمُت للمسا٫تة يف ٘تويل ىذه
ا١تشاريع.
ج -كما ٧تد أهنا هتدؼ إىل خلق نظاـ اقتصادي ٤تلي مستقل عن ا١تركز يستمد قوة اقتصاده من ا٠تصائص اليت ٘تيزه
و اليت تسمح لو بإعطاء اإلضافة يف اجملاؿ الذي يناسب خصوصيتو من أجل إعطاء الدفعة اٟتقيقية لبلقتصاد
الوطٍت بغية ٖتقيق متطلبات التنمية الوطنية ا١تستدامة الشاملة و ا١تتوازنة.

2

ثالثا 9أىداف بيئية
تندرج البيئة و متطلبات ٛتايتها ضمن أولويات التنمية احمللية ا١تستدامة على عكس التنمية احمللية اليت كانت
هتمل اٞتانب البيئي و ال تأخذه بعُت االعتبار ضمن قراراهتا و سياساهتا ،فالتنمية احمللية ا١تستدامة تسعى إىل ضماف
اٟتماية الكافية الطبيعية و النظم االيكولوجية و التجمعات اٟتية ،فا١توارد الطبيعية تعترب أحد األصوؿ الرأٝتالية اليت
تلعب دورا كبَتا يف إدرار الفوائد ا١تستدامة و اليت باتت تتعرض إىل الكثَت من اإل٫تاؿ بسبب اإلفراط يف اٟتصاد،
والتلوث  ،لذلك فإف ٛتاية احمليط يتطلب خلق إدارة رشيدة تعمل على عقلنة استغبلؿ و ٛتاية ىذه ا١توارد من خبلؿ
 1نورين بومدين ،دور التنمية الريفية يف ٖتقيق التنمية االقتصادية الشاملة ،مداخلة ضمن ا١تلتقى الوطٍت الثالث حوؿ التنمية احمللية ا١تستدامة البعد البيئيٚ ،تعية
النوار لؤلنشطة العلمية و الثقافية ،ا١تركز اٞتامعي با١تدية 4-3 ،مارس  ،2008ص.8
 2أٛتد شريفٕ ،تربة التمية احمللية يف اٞتزائر٣ ،تلة العلوـ االنسانية ،العدد  ،2009 ،40احململة من ا١توقع  ، www.ULUM.NL :تاريخ التحميل
.2013-12-19
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زيادة الوعي باألخطار و التهديدات اليت ٘تس البيئة ،و تعزيز القدرات على تقييم و دراسة التنوعات البيولوجية على
الصعيد احمللي و اٗتاذ اإلجراءات ا١تناسبة على الصعيد الوطٍت لتحسُت القدرات ا١تالية و اإلدارية و الفنية ا١تخصصة
للعمل البيئي ،و تعزيز دور األجهزة ا١تسؤولة عن التحقق البيئي و مراقبة معايَت اٞتودة و متابعتها بصفة مستمرة و ٖتسُت
األوضاع ا١تعلوماتية البيئية و زيادة حصوؿ ا١تواطن على ا١تعلومات البيئية من أجل زيادة ا١تشاركة الشعبية يف اإلدارة الفعالة
1

لشؤوف البيئة.

المطلب الثاني  :أبعاد و مؤشرات قياس التنمية المحلية المستدامة
تتكوف التنمية احمللية ٔتفهومها التقليدي من بعدين أساسيُت ٫تا البعد االقتصادي و البعد االجتماعي ،وبإدراج
مصطلح االستدامة ضمن مفهوـ التنمية احمللية فإف ا١تفهوـ ىنا يستدعي أال تقتصر قابلية الرفاىية و التحسن على اٞتيل
اٟتايل من ا١تواطنُت فقط ،بل البد من إدراج األفق الزمٍت البعيد يف اٟتسباف و حالة اٟتياة و مستوى الرفاىية و ا١تعيشة
لؤلجياؿ القادمة ،و بالتايل ٬تدر بالتنمية احمللية ا١تستدامة األخذ يف عُت االعتبار البعدين األساسيُت يف التنمية احمللية
إضافة للبعد اآلخر الذي ٯتيز التنمية احمللية على التنمية ا١تستدامة أال و ىو البعد البيئي ،ىذا فضبل عن البعد التكنولوجي
الذي أصبح يعترب من أىم متطلبات ٖتقيق االستدامة يف اجملتمعات.
الفرع األول  9أبعاد التنمية المحلية المستدامة
تتجسد أبعاد التنمية احمللية ا١تستدامة فيما يلي :
أوال 9البعد االقتصادي
إف البعد األوؿ من أبعاد التنمية احمللية ا١تستدامة يتمثل يف كيفية الربط بُت االٕتاىات و ا١تفاىيم الفكرية
والتطبيقية االقتصادية مع ا١تتغَتات و ا١تتطلبات البيئية و كيفية إحداث االنتقاؿ التدر٬تي من االقتصاد الكبلسيكي الذي
يهمل البعد البيئي إىل االقتصاد الذي يعٌت باٞتانب البيئي ،و ىذا يعٍت حسم الصراع اإليديولوجي بُت االقتصاد و البيئة،
ويطرح ىنا ىذا البعد مسألة اختيار و ٘تويل و ٖتسُت التقنيات الصناعية يف ٣تاؿ توظيف ا١توارد الطبيعية  ،و يتشكل
البعد االقتصادي من ٣تموعة الوسائل و األدوات اليت ٖتقق الرفاىية ألفراد اجملتمع و تعمل على احملافظة على ا١توارد
ا١تتاحة وفق منهج استخداـ رشيد ٢تا ،و يتضمن أيضا البعد االقتصادي إمكانية إبراز الدور االقتصادي للريف باعتبارىا
شريك يف التنمية احمللية ا١تستدامة ،و دوف أف ننسى إمكانية ضماف حصوؿ األفراد على حقهم من ا١توارد الطبيعية من
 1سهاـ عبد الكرًنٛ ،تاية البيئة مطلب اسًتاتيجي لتحقيق التنمية ا١تستدامة  :دراسة حالة اٞتزائر ،مداخلة ضمن ا١تلتقى الوطٍت الثالث حوؿ التنمية احمللية
ا١تستدامة البعد البيئيٚ ،تعية النوار لؤلنشطة العلمية و الثقافية ،ا١تركز اٞتامعي با١تدية 4-3 ،مارس  ،2008ص.5
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خبلؿ إيقاؼ تبديد ا١توارد الطبيعية ،و إلزامية ٖتمل مسؤولية التلويث و االستنزاؼ ،حيث أف التنمية احمللية ا١تستدامة
٬تب أف تأخذ بعُت االعتبار العمليات و األساليب االقتصادية اليت يتم من خبل٢تا ٖتقيق القيمة ا١تضافة ا١تادية ،و لكن
ٔتا ٮتدـ البيئة مثل االستثمار يف ٣تاؿ ٘تويل البحوث و الدراسات اليت تسعى إىل ابتكار تقنيات و أساليب جديدة
لتحويل النفايات اليت تلوث األراضي و الًتبة الزراعية إىل أٝتدة و وقود عضوية تفيد الًتبة و ٗتصبها و منو حققنا قيمة
اقتصادية من خبلؿ إعادة تدوير قيمة ضائعة وحققنا يف نفس الوقت ٛتاية للبيئة.
ثانيا 9البعد االجتماعي
إف االٕتاه االجتماعي يف التنمية احمللية ا١تستدامة يقصد بو كيفية االرتقاء باإلنساف ٨تو إنسانيتو ،حيث أنو
٬تعل من التنمية وسيلة لبللتحاـ االجتماعي و عملية للتطوير يف االختيار السياسي و البد ٢تذا االختيار أف يكوف قبل
كل شيء اختيار إنصاؼ بُت األجياؿ ٔتقدار ما ىو بُت الدوؿ و ما بُت األقاليم.
إف ٖتقيق فكرة التنمية احمللية ا١تستدامة تقف أساسا على اإلنساف لكونو يعترب مدخل و ٥ترج ىذه التنمية،
وٖتقيق ىذا البعد االجتماعي يتطلب يف األساس ا١تشاركة الشعبية حىت النسائية و دمج فكرة ا١تساواة بُت أفراد اجملتمع ،
وا١تقصود با١تشاركة إشراؾ الناس يف صنع القرارات ا١تتعلقة بالعمليات االقتصادية و االجتماعية و السياسية والثقافية، ...
حيث أف ا١تشاركة الفعالة تعترب عنصر جوىري من عناصر التنمية احمللية ا١تستدامة لكوهنا تسمح للناس بأف ٭تققوا
إمكاناهتم الكاملة و أف يقدموا أفضل إسهاـ من جانبهم لبلرتقاء باجملتمع ،أما ا١تساواة فتعطي للفرد اإلحساس باالنتماء
و ىو ما ٬تعل منو متغَت ا٬تايب و كفء يف الربامج و السياسات التنموية اليت تسعى احملليات إىل االستفادة من ا٬تابيتها،
كما ال ٬تب أف هنمل فكرة خلق ٣تتمع مستقل و ذا خصوصية ثقافية و حضارية يستمد منها اٟتياة الكرٯتة والراقية.
ثالثا 9البعد البيئي
٬تسد البعد البيئي يف التنمية احمللية ا١تستدامة بعد االستدامة باإلضافة إىل مبدأ اٟتاجة و احملافظة ،و ا١تقصود
ىنا استغبلؿ ا١توارد الطبيعية بطريقة عقبلنية و خاصة تلك ا١توارد احملدودة و النادرة و غَت القابلة للتجدد ،حيث ٬تب
أف تراعي كل اسًتاتيجية تنموية ٤تلية القيود الطبيعية و ٤تدودية ا١توارد الطبيعة ،و احملافظة على اٟتقوؽ البيئية لؤلجياؿ
القادمة.
إف ٕتسيد البعد البيئي للتنمية احمللية ا١تستدامة يستوجب السهر على :
أٛ -تاية األراضي من الزحف اٟتضري و توسع ا١تتمدف على حساب األراضي الزراعية و تطبيق تقنيات اٟتد من
اال٧تراؼ و التصحر ،و استخداـ تقنيات مكافحة اآلفات ا١تتكاملة بدال من االستخداـ ا١تسرؼ و غَت العقبلين
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للمبيدات و ما ينتج عنو من خسائر و تأثَتات سلبية على الكائنات اٟتية اليت تسكن الًتبة و على التنوع
البيولوجي و تلويث ا١تياه السطحية و اٞتوفية.
بٛ -تاية ا١توارد الطبيعية و خاصة ا١تياه من خبلؿ تبٍت منهج متكامل لتخطيط االقتصاديات ا١تائية و إدارهتا ،و كذا
االرتقاء بنوعية و نطاؽ خدمة ا١تياه بإنشاء ٤تطات للتنقية و استعماؿ أفضل الطرؽ يف ٣تاؿ الري و السقي من
خبلؿ ٖتسُت كفاءة شبكات ا١تياه ،و تنظيف ا١تناطق اليت تعاين مشاكل يف التلوث ،ىذا باإلضافة إىل تبٍت
٦تارسات و تكنولوجيات تزيد من االستفادة و احملافظة على ا١توارد الطبيعية.
ت -إلزامية التعامل مع ا١تخلفات البيئية و النفايات ا٠تطرة النإتة عن النشاطات البشرية و خاصة الصناعية ،من خبلؿ
ٗتزينها ،معاٞتتها ،نقلها ،تصريفها و إعادة تدويرىا ،و تبٍت سياسة إضافة تكلفة إعادة التصنيع أو التخلص اآلمن
بيئيا من األجزاء غَت القابلة للتدوير يف ا١تنشآت الصناعية لسعر ا١تنتجات اٞتديدة لدعم اقتصاديات الصناعات
القائمة على إعادة استخداـ البقايا مثل استخداـ اإلطارات و الببلستيك و القطع ا١تعدنية ،أو االستعانة
باألساليب اليت يتم من خبل٢تا التخلص من النفايات غَت القابلة للتدوير و إعادة االستغبلؿ من خبلؿ اٟترؽ أو
الطمر الذي يتم يف ا١تناطق ا١تخصصة ٢تذا ا٢تدؼ ،و خاصة ا١تخلفات اليت تنتج عن الصناعات الكيماوية.
ثٛ -تاية احمليط ا١تناخي و ذلك باٟتد من ٦تارسة كل األنشطة ا١تؤدية إىل التأثَت على أ٪تاط سقوط األمطار أو زيادة
درجة اٟترارة أو زيادة انسياب األشعة فوؽ البنفسجية و غَتىا ،و يعٍت ذلك اٟتيلولة دوف زعزعة استقرار ا١تناخ
أوتدمَت طبقة األوزوف.

1

رابعا 9البعد التكنولوجي
أصبحت التكنولوجيا من أىم الركائز اليت تقوـ عليها اٟتياة البشرية بسبب اال٬تابيات اليت ٘تنحها كوسيلة
لتقليل الضغوطات و األعباء و ٖتقيق الرفاىية و الراحة ،و لكن التكنولوجيا سبلح ذو حدين فبالرغم من اال٬تابيات اليت
تضعها ٖتت إمرة اإلنساف ،ىناؾ سلبيات ٕتعلها تعد التهديد رقم واحد على حياتو و خاصة بالنسبة لؤلضرار اليت تؤثر
هبا على البيئة ،فالتنمية احمللية ا١تستدامة تسعى إىل استعماؿ تكنولوجيات أنظف يف ا١ترافق الصناعية و بالتايل التحوؿ إىل
التكنولوجيات األنظف و التقنيات الصديقة للبيئة و االعتماد على التكنولوجيات اليت تستخدـ للتخلص التدر٬تي من
ا١تواد الكيماوية ،و اليت تقلص إىل حد كبَت من استهبلؾ الطاقة و غَتىا من ا١توارد الطبيعية ،و االعتماد على
 1سامية جبلؿ سعد ،االدارة البيئية ا١تتكاملة ،منشورات ا١تنظمة العربية للتنمية االدارية ،امربشن للطباعة ،مصر ،2005 ،ص .254
* ا١تؤشر ىو عبارة عن متغَت يتم قياسو عن طريق أسلوب معُت ،حيث ٬تسد ىذا ا١تؤشر قيمة كمية معينة تعكس يف جوىرىا مشكلة أو ظاىرة ما ،و يسعى من
خبللو الباحث او متخذ القرار إىل اٟتصوؿ على أرقاـ تسهل لو إ٬تاد حلوؿ ٢تذه ا١تشاكل او ثوابت تبُت لو طبيعة ىذه الظاىرة.
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التكنولوجيات احملسنة و فرض ذلك بالنصوص القانونية و ٛتبلت التوعية للحد من انبعاث الغازات باالعتماد على
مصادر الطاقات ا١تتجددة بدال من احملروقات للحيلولة دوف تدىور طبقة األوزوف.
الفرع الثاني  9مؤشرات قياس التنمية المحلية المستدامة
تساىم مؤشرات قياس التنمية احمللية ا١تستدامة يف تقييم مدى تقدـ الدوؿ و احملليات يف ٣تاؿ ٖتقيق التنمية
ا١تستدامة بشكل فعلي ،و ىذا ما يبٌت عنو من اسًتاتيجيات و قرارات اقتصادية و اجتماعية ،بيئية و سياسية ،و ىذا إما
على ا١تستوى احمللي أو الوطٍت أو حىت على الصعيد العا١تي.
لقد تطورت مؤشرات قياس التنمية مثل تطور مفهوـ التنمية تقريبا ،فبعدما كانت ٣ترد قياسات اقتصادية
أصبحت و يف ظل ا١تنهج التنموي اٞتديد شاملة ٞتميع اجملاالت االقتصادية و االجتماعية و البيئية و ا١تؤسساتية.
إف التنمية احمللية ا١تستدامة ىي عملية جزئية مستنبطة من التنمية ا١تستدامة ،تتم على مستوى جزئي من ٤تيط
ىذه األخَتة ،و بالتايل ٮتضع قياسها تقريبا لنفس ا١تؤشرات اليت ٗتضع إليها التنمية ا١تستدامة و قد صنفت منظمة
التعاوف االقتصادي و التنمية ىذه ا١تؤشرات إىل نوعُت :

1

أوال 9مؤشرات المصدر
و ىي تلك اليت تقيس مستويات التغَت يف األصوؿ االقتصادية ،البيئية و االجتماعية ،حيث تقيس نوعية ا٢تواء
و التغَت يف ا١توارد ا١تائية و التغَت يف استخداـ موارد الطاقة و التغَت التكنولوجي و التغَت يف الرأس ا١تاؿ البشري و يف
اإلنفاؽ على االستثمار.
ثانيا 9مؤشرات النتيجة
و تشمل أ٪تاط اإلنفاؽ ومعدالتو و توزيع الدخل و الصحة و التعليم و العمل.
و قد جرت العديد من احملاوالت لتطوير مؤشرات قياس التنمية ا١تستدامة بشكل شامل و دقيق ،و لكن ٧تد
أف أبرز تلك احملاوالت كانت تلك اليت وضعتها ٞتنة التنمية ا١تستدامة يف األمم ا١تتحدة أين اقًتحت  59مؤشرا ،تصنف
إىل أربعة جوانب رئيسية اقتصادية و اجتماعية و بيئية ومؤسسية ،و لكن لصعوبة تطبيق كل ىذه ا١تؤشرات على التنمية
احمللية ا١تستدامة فإننا اكتفينا باالعتماد على ا١تؤشرات ا١توضحة يف اٞتداوؿ التالية :

 1سهاـ حرشوؼ و آخروف ،االطار النظري للتنمية الشاملة ا١تستدامة و مؤشرات قياسها ،مداخلة ضمن ا١تلتقى الدويل حوؿ التنمية ا١تستدامة و الكفاءة
االستخدامية للموارد ا١تتاحة ،كلية العلوـ االقتصادية و علوـ التسيَت ،جامعة سطيف 8-7 ،أفريل  ،2008ص .10
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المؤشرات االجتماعية للتنمية المحلية المستدامة
المؤشر الكلي (المركب)

مؤشر المساواة االجتماعية

طريقة القياس

المؤشرات الجزئية (البسيطة)
مؤشر الفقر

نسبة السكاف الذين يعيشوف ٖتت خط الفقر

مؤشر البطالة

نسبة السكاف العاطلُت عن العمل و ىم يف سن
العمل

مؤشر المساواة في النوع

معدؿ أجر ا١ترأة بالنسبة ١تعدؿ أجر الرجل

االجتماعي
معمل جيني لتوزيع الدخل
مؤشر حالة التغذية
مؤشر الصحة العامة

مؤشر التعليم

العدالة يف توزيع الدخل
اٟتاالت الصحية لؤلطفاؿ
معدؿ وفيات األطفاؿ ٖتت  5سنوات

مؤشر الوفاة
مؤشر االصحاح

نسبة السكاف الذين ٭تصلوف على مياه شرب
صحية

مؤشر الرعاية الصحية

نسبة السكاف القادرين على الوصوؿ إىل ا١ترافق
الصحية

مؤشر مستوى التعليم

نسبة األطفاؿ الذين يصلوف إىل الصف ا٠تامس
ابتدائي

مؤشر محو األمية

نسبة الكبار ا١تتعلمُت يف اجملتمع
2

مؤشر السكن

مؤشر السكن

نصيب الفرد من مساحة البيت ،أي الفرد/ـ

مؤشر األمن االجتماعي

مؤشر األمن االجتماعي

عدد اٞترائم ا١ترتكبة لكل  100ألف نسمة

مؤشر النمو السكاني

مؤشر النمو السكاني

معدؿ النمو السكاين  /السنة

ا١تصدر  :شيب داب ،التنمية احمللي يف لبناف ،ورقة عمل مقدمة لورشة العمل حوؿ التنمية احمللة و دورىا يف التنمية االقتصادية ،ا٠ترطوـ ،من  30اكتوبر إىل 1
نوفمرب  ،2007ص  ،6احململ من ا١توقع  ، http://www.welfare.gov.sdworkshoptanmia6.pdf :تاريخ التحميل .2013-12-19
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المؤشرات االقتصادية لقياس التنمية المستدامة
المؤشر الكلي (المركب)
البيئة االقتصادية

المؤشرات الجزئية (البسيطة)

طريقة القياس

األداء االقتصادي

ا١تعدؿ القومي للفرد أو نسبة االستثمار يف معدؿ
الدخل القومي
يقاس با١تيزاف التجاري

التجارة
الحالة المالية
أنماط االنتاج و االستهالك

قيمة الدين مقابل الناتج القومي االجتماعي

استهالك المادة

تقاس ٔتدى كثافة استخداـ ا١تواد ا٠تاـ يف االنتاج

استخدام الطاقة

تقاس باالستهبلؾ السنوي للطاقة لكل فرد

انتاج و إدارة النفايات

كمية انتاج النفايات الصناعية و ا١تنزلية

انتاج النفايات الخطيرة

انتاج النفايات ا١تشعة

النقل و المواصالت
ا١تصدر  :شيب داب ،مرجع سبق ذكره ،ص.06
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المؤشرات البيئية للتنمية المحلية المستدامة
المؤشر الكلي (المركب)
الغالف الجوي

المؤشرات الجزئية (البسيطة)
التغير المناخي
ترقق طبقة األوزون

ٖتديد انبعاثات ثاين أكسيد الكربوف
استهبلؾ ا١تواد ا١تستنزفة لؤلوزوف
تركيز ملوثات ا٢تواء

نوعية الهواء
األراضي

طريقة القياس

الزراعة

مساحة األراضي ا١تزروعة

الغابات

مساحات الغابات مقارنة با١تساحة الكلية

التصحر

نسبة األراضي ا١تتأثرة بالتصحر مقارنة با١تساحة
الكلية
مساحة األراضي السكنية

العصرنة
البحار و المحيطات والمناطق
الساحلية

المناطق الساحلية

نسبة السكاف الذين يعيشوف يف ا١تناطق الساحلية

مصائد األسماك

وزف الصيد السنوي

المياه العذبة

كمية و نوعية ا١تياه

األنظمة البيئية

نسبة مساحة ا١تناطق احملمية مقارنة با١تساحة

المياه العذبة
التنوع الحيوي

الكلية
نسبة الكائنات اٟتية ا١تهددة باالنقراض

األنواع
ا١تصدر  :شيب داب ،مرجع سبق ذكره ،ص .07
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المطلب الثالث  9معوقات و مقومات تجسيد التنمية المحلية المستدامة
يتضح لنا اآلف أف التنمية احمللية ا١تستدامة ىي جزء من عملية التنمية الوطنية ا١تستدامة الشاملة و ا١تتوازنة اليت
تسعى كل الدوؿ و اجملتمعات إىل ٖتقيق معدالت عالية منها ،و ٖتقيق متطلبات التنمية ا١تستدامة و أىدافها باعتبار أف
٢تا ٣تموعة من ا١تقومات و ا١ترتكزات اليت تقف عندىا متطلبات ٖتقيقها ،تعاين من ٣تموعة مشاكل و معوقات اليت ٬تب
معاٞتتها من أجل االستفادة من اإلضافات اليت ٘تنحها التنمية احمللية ا١تستدامة سواء على الصعيد احمللي أو على الصعيد
الوطٍت.
الفرع األول  9معوقات تجسيد التنمية المحلية المستدامة
بالرغم من أف التنمية احمللية ا١تستدامة تعد من أىم األساليب و السياسات و االسًتاتيجيات اليت يعتمد عليها
يف حل ا١تشاكل ا١تتعلقة باجملتمعات احمللية كوسيلة لتحقيق التكامل بُت األقاليم اٟتضرية و الريفية كغرض منها للوصوؿ
إىل التنمية ا١تستدامة الشاملة و ا١تتوازنة ،إال أف حىت احمليط الذي تنشط فيو التنمية احمللية ا١تستدامة ٬تعلها تعاين من بعض
ا١تعوقات ،و من ىذه ا١تعوقات ٧تد :
أوال :المعوقات االجتماعية
من أشد ا١تعوقات فتكا بالتنمية احمللية ا١تستدامة ٧تد مشكل الفقر الذي ىو أساس لكثَت من ا١تعضبلت
الصحية و االجتماعية و األزمات النفسية و األخبلقية  ،و على اجملتمعات احمللية و الوطنية و الدولية أف تضع من
السياسات التنموية ما يقضي على ىذه ا١تشاكل بإ٬تاد فرص العمل ،و التنمية الطبيعية ،البشرية ،االقتصادية و التعليمية
للمناطق األكثر فقرا ،و األشد ٗتلفا ،و العمل على مكافحة األمية ألف ٧تاح أي برنامج يهدؼ لتنمية اجملتمع ال يعتمد
على ا١توارد ا١تالية فحسب بل يتعدى إىل ا١توارد ا١تعنوية اليت ٘تثلها الطاقات البشرية ،فوعي األفراد ٔتشاكل اجملتمع
وٖتمسهم ٟتلها ٯتكنهم من التصدي ألي مقاومة داخلية أو خارجية ضد عملية التنمية ،و ال يتحقق ذلك إال عن طريق
تنمية و تدريب قيادات ٤تلية ناجحة و واعدة تقود عملية التنمية من خبلؿ إنشاء جامعات و مراكز لتكوين اإلطارات
ا١تاىرة اليت تتميز بكفاءة عالية و القدرة على إحداث التغيَت.
و من ا١تعوقات ٧تد أيضا مشكلة ا٢تجرة من الريف إىل ا١تدينة حيث أهنا كثَتا ما تدفع ا١تواطنُت للحصوؿ على
حياة اجتماعية أكثر رفاىية ،و بالتايل تؤدي إىل ارتفاع مستوى اٟتياة اٟتضرية و نقص األيدي العاملة يف اجملاؿ الزراعي،
و ىجرة القيادات ا١تتعلقة باجملتمعات الريفية ،و بالتايل تفقد ىذه اجملتمعات توازهنا و العناصر األكثر صبلحية و مقدرة
على االرتقاء ٔتستوى اٟتياة يف ىذه اجملتمعات.
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ىذا باإلضافة إىل القيم اجملتمعية السلبية اليت ٘تثل اإلطار ا١ترجعي لسلوؾ الفرد و اليت تعاين منها اجملتمعات
احمللية ،حيث تعترب حاجز أماـ تنمية ىذه اجملتمعات ،و من ىذه القيم ٧تد مثبل عدـ تقدير قيمة الوقت ،االنعزالية
والتواكل على الغَت ،عدـ اإلٯتاف بالتحديث و ضعف شعور الفرد با١تسؤولية اإل٬تابية ٨تو ىذا اجملتمع ،ذلك أف تنمية
اجملتمع تتطلب تنظيما اجتماعيا من أجل الصاحل العاـ و لكننا ٧تد أف مسؤولية الفرد ٨تو ىذا اجملتمع منعدمة و ىذا ما
يعطل مسَتة التنمية يف ىذا اجملتمع.
إف عملية تنمية اجملتمعات ترتكز على الدمج بُت اٞتهود اٟتكومية و األىلية ،لذلك من الضروري مشاركة
ا١تواطنُت يف وضع و تنفيذ ا٠تطط التنموية حيث أف مشاركة ا١تواطنُت تعترب من ا١تمارسة الدٯتقراطية للحرية بأبعادىا
السياسية و االجتماعية و ىذا ىو جوىر عملية التنمية.
ثانيا 9المعوقات االقتصادية
إف أكرب مشكل يعًتض طريق التنمية احمللية ا١تستدامة ىو مشكل التمويل احمللي ،حيث ٧تد أف ىناؾ نقص
كبَت يف مصادر التمويل احمللية الداخلية من خبلؿ تعدد الضرائب و الرسوـ اٞتبائية و صعوبة التحصيل بسبب التهرب
الضرييب و نقص الرقابة و ا١تعلومات االقتصادية و صعوبة تثمُت النفايات و التجاوزات البيئية اليت تقوـ هبا ا١تؤسسات
الصناعية ،مقارنة بتنوع و تعدد النفقات و كذا النقائص اليت تعرفها األنظمة ا١تالية احمللية  ،و ىذا ما يدفع إىل االعتماد
على القروض و اإلعانات ا١تشروطة.
ىذا باإلضافة إىل مشكل التحوالت االقتصادية و ما يًتتب عنو من سياسات اقتصادية تعود بآثار مباشرة
وغَت مباشرة على وضعية أفراد اجملتمع احمللي ،كارتفاع معدالت الفقر ،تدين مستوى ا١تعيشة ،التضخم و البطالة و النمو
السكاين غَت الرشيد و تدىور األحواؿ ا١تعيشية يف ا١تناطق العشوائية ،تزايد الطلب على ا١توارد و ا٠تدمات الصحية
واالجتماعية ،و ما ينجم عنو من تدىور لقاعدة ا١توارد الطبيعية و استمرار استنزافها لدعم أ٪تاط اإلنتاج و االستهبلؾ
اٟتالية ٦تا يزيد يف نقص قاعدة ا١توارد الطبيعية و إعاقة ٖتقيق التنمية احمللية ا١تستدامة.

1

ثالثا 9المعوقات اإلدارية
من أىم ا١تعوقات اليت تقف أماـ ٖتقيق تنمية ٤تلية مستدامة على الصعيد اإلداري ٧تد غياب التجسيد الفعلي
١تبدأ البلمركزية يف اٗتاذ القرارات ،و تعدد اجملاالت و ا١تهاـ ا١توكلة لئلدارة احمللية ،و كذا مشاكل البَتوقراطية اليت تعيق
 1طيب سليماف مليكو ،اشكالية التنمية احمللية ا١تستدامة يف ظل ٛتاية البيئة ،مداخلة ضمن ا١تلتقى الوطٍت الثالث حوؿ التنمية احمللية ا١تستدامة البعد البيئي،
ٚتعية األنوار لؤلنشطة العلمية و الثقافية ،ا١تركز اٞتامعي با١تدية 4 -3 ،مارس  ،2008صص .7-6
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قياـ ا١تشاريع التنموية من خبلؿ تعقيد اإلجراءات اإلدارية و تفشي الروتُت ،و البطء الشديد يف إصدار األوامر
والقرارات ،باإلضافة إىل العجز يف الكفاءة اإلدارية ا١تؤىلة و ا١تدربة على ٖتمل ا١تسؤولية ضمن عمليات التنمية.
رابعا 9المعوقات السياسية
تعد ا١تعوقات السياسية الصخرة العاثرة يف وجو التنمية احمللية ا١تستدامة ،و اليت تتجسد يف السيطرة ا١تركزية
العقيمة اليت تعيق التقدـ و استغبلؿ نقاط القوة يف احملليات و األقاليم و استقطاب فرص البيئة ا٠تارجية ،إف البلمركزية
تلعب دورا مهما يف نظم اٟتكم احمللي و الوطٍت ،حيث أف غياب البلمركزية و خاصة اإلدارية ينفي أ٫تية و دور التنمية
احمللية ا١تستدامة و يلغي وجودىا من األصل ،حيث أف ىذا اٞتانب السياسي ىاـ ألنو ٭تقق الدٯتقراطية بشكل فعاؿ
كما ٭تقق التوازف بُت األىداؼ القومية و احمللية و يعطى الفرصة لوجود ا٠تدمات ا١تتكاملة ،و يؤدي أيضا إىل إقحاـ
القاعدة الشعبية و ترقية إحساس ا١تواطن با٢تموـ الوطنية و ليس الًتكيز فقط على ا١تطالب احمللية بل ا١تشاركة الفعالة فيها.
إف غياب حقوؽ اإلنساف يف كثَت من األقطار خاصة منها حقوؽ ا١ترأة السياسية كإلغاء حقها يف
االنتخابات ...و غياب ا١تعٌت اٟتقيقي للحقوؽ الفردية و اٞتماعية و الذي يسمح باستعادة ا١تعٌت اٟتقيقي للدٯتقراطية
و يزيد من قيمة و مصداقية القانوف و ٮتلق الشفافية و االحًتاـ بُت األفراد و ا١تؤسسات و األجهزة القانونية و التشريعية،
يؤدي إىل تنامي ا١تشاكل و اآلفات مثل زيادة معدالت اٞترٯتة  ،فهذه األفكار ٘تثل كبل متكامبل و ٘تثل نوعا من
اإليديولوجيات اٞتديدة اليت تسعى الدوؿ إىل د٣تها ضمن أقطارىا و أقاليمها من أجل دعم اٟترية الشخصية اليت تعد
من أىم متطلبات التنمية احمللية ا١تستدامة.

1

الفرع الثاني  9مقومات تجسيد التنمية المحلية المستدامة
تعتمد التنمية احمللية ا١تستدامة يف ٖتقيق أىدافها على ٣تموعة من ا١تقومات اليت ٕتسدىا و ىي نفسها
ا١تقومات اليت تساىم يف ٕتسيد التنمية احمللية ٔتفهومها القدًن و اليت تتمثل يف :
أوال 9اإلدارة المحلية
إف التحوؿ يف حياة و فلسفة الدولة و ا١تيل ٨تو التوسع يف ٣تاالهتا اإلقليمية ،و كذا التوسع يف التطبيق
الدٯتقراطي لنظاـ اإلدارة احمللية إلدارة ٖتديات التنمية احمللية ا١تستدامة ىو إتاه ال ٯتكن ٕتاوزه و ٕتاىلو يف العصر
اٟتديث ،حيث تعترب اإلدارة احمللية من أىم ا١تقومات اليت تقوـ عليها التنمية احمللية ا١تستدامة.
 1األمُت العوض حاج أٛتد ،ورقة بعنواف األطر ا١تؤسسية للمجتمع احمللي و الشراكة يف ٖتقيق التنمية ،احململ من ا١توقع :
 ،www.welfare.gov.sdworkshoptanmia2.pdfتاريخ التحميل .2014-01 -22
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و اإلدارة احمللية ىي عبارة عن نظاـ إداري مستقل نسبيا على اإلدارة ا١تركزية يعمل على تفويض السلطة من
اإلدارة ا١تركزية اليت ٘تثلها اٟتكومة إىل السلطات احمللية اليت يكوف ٢تا اٟتق يف إصدار القرارات ا١تتعلقة بوحداهتا احمللية،
ولكنها ٗتضع يف اٟتقيقة لنوع من الرقابة من طرؼ السلطة ا١تركزية مع الرجوع يف بعض األمور و القرارات إىل السلطة
ا١تركزية ،و تقوـ اإلدارة احمللية على ٣تموعة من األسس فمن ناحية تعطي السلطة ا١تركزية اٟتق للهيئات احمللية يف إصدار
بعض القرارات و الفصل يف بعض األمور اليت تتعلق بشؤوف اجملتمع احمللي ،و من ناحية أخرى تعمد الوحدة احمللية
إلشراؾ اٞتهود الشعبية و إعطائهم الفرصة لتحمل جزء من ا١تسؤولية و إظهار القدرات و الطاقات اليت ٖتقق من خبل٢تا
التنمية احمللية ا١تستدامة .
و يعترب كذلك عنصر الدٯتقراطية من أىم األسس اليت تقف عندىا اإلدارة احمللية كوسيلة منها لتحقيق
متطلبات التنمية احمللية ا١تستدامة ،و إعطاء الفرص للمجتمع احمللي لبلرتقاء بالوضعية االقتصادية ،االجتماعية ،البيئية
والثقافية لو من خبلؿ حرية إبداء الرأي و ا١تشاركة يف اٟتكم احمللي و دفعهم إىل ٖتمل مسؤولية قراراهتم اليت ٯتكن أف
تكوف وسيلة جد فعالة يف توسيع نطاؽ اختيارات الوحدة احمللية.
و تعمل اإلدارة احمللية على رفع معدالت التنمية القومية من خبلؿ التحسُت من معدالت التنمية احمللية
ا١تستدامة يف اجملتمع احمللي الذي تنوب عنو ،و ذلك من خبلؿ :

1

أ -ضماف عدالة توزيع ا٠تدمات الضرورية األساسية و عدالة توزيع التمويل بناء على ٗتطيط علمي سليم تشارؾ فيو
احملليات.
ب -ربط اٟتكومة ا١تركزية بالقاعدة اٞتماىَتية ،فاإلدارة احمللية ىي ا١ترآة اٟتقيقية للحكومة أماـ اٞتماىَت.
تٖ -تقيق ا١تزيد من التنمية يف كافة اجملاالت و على ٚتيع ا١تستويات هبدؼ الوصوؿ إىل التنمية احمللية ا١تستدامة،
وبالتايل ا١تسا٫تة يف االرتقاء ٔتعدالت التنمية القومية.
ث -اإلشراؼ على وضع اسًتاتيجيات تعاجل موضوع التنمية اٟتضرية و التنمية الريفية.
ج -اإلشراؼ على توفَت ا٠تدمات اٟتضرية و الريفية للمجتمعات احمللية و تسيَت النفايات اٟتضرية.
ثانيا 9المشاركة الشعبية
من ا١تقومات األخرى اليت تلعب دورا كبَتا يف ٕتسيد التنمية احمللية ا١تستدامة ٧تد ا١تشاركة اليت تعرؼ بأهنا
اٞتهود ا١تنظمة اليت يقوـ هبا سكاف ٣تتمع ما بغرض ٖتديد أىداؼ يشعروف بأف ٣تتمعهم ٭تتاج إليها و تنظيم أنفسهم
 1سعودي ٤تمد ،أثر برامج دعم النمو على التنمية احمللية يف اٞتزائر (دراسة حالة والية ا١تدية) ،مذكرة ماجستَت ،غَت منشورة ،جامعة شلف ،2006 ،ص .20
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بالعمل ا١تشًتؾ لتحقيق تلك األىداؼ ،و بالتايل فإهنا ٘تثل جهود ا١تواطنُت احملليُت كأفراد و ٚتاعات لبلرتقاء بوحدهتم
احمللية من خبلؿ العمل مع السلطات احمللية لتحديد احتياجاهتم و أولوياهتم و كيفية الوصوؿ ٢تذه اٟتاجيات ،فا١تشاركة
الشعبية ضرورية لتحقيق التنمية احمللية ا١تستدامة ،و ال يتحقق ذلك إال من خبلؿ ا١تشاركة الفعالة و الفعلية يف إعداد،
تنفيذ ،مراقبة و توجيو الربامج و ا٠تطط اليت هتدؼ إىل ٖتقيق التنمية ،كما ٬تب على السلطة احمللية السماح بإنشاء
اٞتمعيات ا١تدنية و فسح اجملاؿ أمامها للمسا٫تة يف خدمة اجملتمع و مراقبة تنفيذ ا١تشاريع و توفَت أطر ا١تشاركة عرب
ٚتعيات األحياء و ٣تالس ا١تدينة ،اليت تعترب كدعامة لقرارات اٞتماعات احمللية و كوسيلة لتحديث االقًتاحات و ترشيد
القرارات و دمج متطلبات و احتياجات اجملتمع احمللي ضمن ٥تططات و سياسات و اسًتاتيجيات ٖتقيق متطلبات
التنمية احمللية.

1

ثالثا 9التخطيط المحلي و ضرورة التكامل بين أجهزتو من أجل تحقيق التنمية المحلية المستدامة
التخطيط ىو عبارة عن وسيلة الستخداـ ا١توارد بطريقة أكفء ْتيث تعطي أكرب إنتاج و أكرب دخل ،إذف
فالتخطيط احمللي ىو عبارة عن تأطَت جملهودات وزارات اإلدارة احمللية يف ٣تاؿ اإلصبلحات اإلدارية و ا١تالية لعمل
البلديات ،و كذلك ٣تهودات وزارات اإلشراؼ القطاعي األخرى ،و ىو ٔتثابة اإلطار ا١تعزز ٠تدمات النفع العاـ حيث
٭تدد خصائص ا١تستقبل للمجتمع احمللي يف ا١تدينة ا١تعينة و يعزز من حس ا١تكاف يف خلق فرص العمل ،ا١تنتج والتخطيط
للتطوير العمراين و استخدامات األراضيٖ ،تقيق اإلدماج االجتماعي ٞتميع الشرائح يف اجملتمعات احمللية و ا١تناطق األقل
٪توا من خبلؿ تنفيذ تنمية متوازنة ،و من خبلؿ برامج استهدافية للجهات احملتاجة داخل احملليات ٞتعل ا١تستقر البشري
مبلئما للعيش و جدير ٓتلق بيئة تفاعلية ثرية و مثمرة تزيد من فخر ا١تواطنُت و اعتزازىم با١تكاف.

2

رابعا 9التمويل المحلي
إف التمويل يعترب من أىم ا١تقومات و ا١ترتكزات اليت تقوـ عليها التنمية بصفة عامة و عصب اٟتياة الذي تقف
عنده التنمية احمللية ا١تستدامة ،فالتمويل احمللي ىو عبارة عن كل ا١توارد ا١تالية احمللية ا١تتاحة و اليت ٯتكن توافرىا من
ا١تصادر الداخلية و اليت ٕتسدىا الضرائب احمللية لتحقيق منفعة عامة تصب يف أىداؼ ومبتغيات التنمية احمللية ا١تستدامة
ولتغطية احتياجاهتا ا١تالية و ٧تد أيضا الرسوـ احمللية ،كما ٧تد التمويل من خبلؿ أرباح ا١تنشآت التجارية و الصناعية

 1ىنا ء حافظ بدوي ،التنمية االجتماعية رؤية واقعية من منظور ا٠تدمة االجتماعية ،درا ا١تعرفة اٞتامعية االسكندرية ،2000 ،ص .179
 2نفس ا١ترجع السابق ،ص .144
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ا١تملوكة للمحليات و إيرادات ا٠تدمات العمومية و إيرادات أمبلؾ ا٢تيئات العامة عبلوة على اٞتهود الذاتية ألفراد اجملتمع
احمللي.
و يف ظل قصور ا١تصادر الداخلية فإف احملليات تتعدى إىل االعتماد على ا١تصادر ا٠تارجية مثل اإلعانات
اٟتكومية اليت ٘تثل ذلك اٞتزء من االقتطاعات اٟتكومية من خزينة الدولة ،و ذلك لغرض اإلنفاؽ على التنمية احمللية
ا١تستدامة ١تساعدهتا يف االضطبلع بدءا من اختصاصاهتا القانونية ،و ىي بذلك هتدؼ إىل تكملة ا١توارد احمللية الذاتية
من أجل ىدؼ معُت ،يف ظل قصور اإلعانات اٟتكومية على تلبية االحتياجات الكاملة للجماعات احمللية خاصة
ا١تشاريع االستثمارية ٧تد كذلك القروض اليت رخصتها اٟتكومة ا١تركزية للسلطات احمللية كوسيلة ٘تويلية إل٧تاز ىذه
ا١تشاريع كاالقًتاض من البنوؾ العامة...

1

المبحث الثالث  9االستراتيجية المحلية لترقية الصفقات العمومية كآلية لدعم التنمية المحلية
المستدامة
إف اىتماـ اٞتزائر ٔتوضوع الصفقات العمومية مل يكن وليد الصدفة ،و إ٪تا جاء من خبلؿ تبٍت منظومة
متكاملة (قانونية ،تشريعية )...على ٚتيع األصعدة احمللية و الدولية بغية ترقية و دعم ىذا النوع من العقود ،اليت باتت
ٖتتل مكانة كبَتة ضمن ىيكلها االقتصادي و خاصة بعد األ٫تية الكبَتة اليت اكتسبتها إباف التحوؿ الذي عرفو االقتصاد
الوطٍت من نظاـ االقتصاد ا١تخطط إىل نظاـ االقتصاد اٟتر ،أين تأكد الدور الذي تلعبو الصفقات العمومية يف ٖتقيق
متطلبات التنمية ا١تستدامة عامة و التنم ية احمللية ا١تستدامة خاصة ،و ىذا الشيء الذي دفع باٞتزائر إىل وضع اسًتاتيجية
متكاملة ىدفها تنمية ىذه الصفقات و ٤تاربة ا١تشاكل و ا١تعوقات اليت تعترب العائق الذي يعطل استجابتها للتطورات
والتحديات اليت يواجهها االقتصاد الوطٍت.

المطلب األول  9دور اإلدارة المحلية الجزائرية في التنمية المحلية المستدامة
تعترب البلمركزية أىم وسيلة لتحقيق التنمية احمللية سواء على ا١تستوى الوطٍت أو احمللي ،و يتضح ىذا جليا من
خبلؿ الصبلحيات الواسعة اليت أوكلت للجماعات احمللية (البلدية) يف كافة ٣تاالت التنمية االقتصادية و االجتماعية
والثقافية و غَتىا ،و عليو نتناوؿ يف ىذا ا١تطلب دور البلدية يف ٖتقيقها و آفاقها يف اٞتزائر.

 1مناؿ طلعت ٤تمود ،ا١توارد البشرية وتنمية اجملتمع احمللى ،ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،مصر ،2003 ،ص .203
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الفرع األول  9المجال االجتماعي
تعد البلدية احملور الرئيسي للنشاط االجتماعي و نواة تغيَت ٤تلية ،تقدـ خدمة كبَتة للعائلة و الفرد يف ا١تيداف
االجتماعي٢ ،تذا أعطى ا١تشرع للمجلس الشعيب البلدي حق ا١تبادرة بإتباع كل اإلجراءات اليت من شأهنا تقدًن ا٠تدمات
و الرعاية االجتماعية و ا١تتمثلة يف :
أ−

مساعدة احملتاجُت ،التكفل بالفئات االجتماعية احملرومة ،إعانة العاطلُت عن العمل و ا١تساعدة على التشغيل.

ب −تقوـ البلدية بدور رئيسي يف مسائل السكن اليت ىي شرط أساسي للحياة العائلية ،فالبلدية ٖتدد يف ىذا ا١تيداف
حاجة ا١تواطنُت و االختيارات يف إطار التخطيط و تنفيذ الربامج اليت يتم تنسيقها ٔتساعدة ا١تصاحل ا١تختصة
بالسكن ،كما تقوـ البلدية بتشجيع كل مبادرة تستهدؼ الًتقية العقارية على مستوى البلدية ،و من ىنا أجاز
٢تا ا١تشرع االشًتاؾ يف إنشاء ا١تؤسسات العقارية و تشجيع التعاونيات يف اجملاؿ العقاري.
ت −مهمة تكوين الفرد و نشر الثقافة و التعليم و ٤تو األمية و تشجيع إ٧تاز ا١تراكز و ا٢تياكل الثقافية و صيانة
ا١تساجد و ا١تدارس القرآنية ،و إنشاء ا١تكتبات و قاعات ا١تطالعة.
الفرع الثاني  9الميدان الثقافي و التعليمي
تقوـ البلدية بدور ىاـ يف ىذا ا١تيداف ،حيث تتوىل إ٧تاز مؤسسات التعليم األساسي و صيانتها ،و تشجيع
كل إجراء من شأنو ترقية النقل ا١تدرسي و التعليم و ما قبل ا١تدرسي (دور اٟتضانة).
أ−

ٛتاية الًتاث العمراين و ا١تواقع الطبيعية و اآلثار و ا١تتاحف ،و كل شيء ينطوي على قيمة تراثية تارٮتية ٚتالية.

ب −تسيَت و إدارة ا١ترافق ا٠تاصة بالسينما و الفن و القياـ با١تهاـ الثقافية ذات الصاحل العاـ.
ت −ترقية ا١تواقع السياحية و الًتفيهية و ٛتاية اآلثار التارٮتية و ترميمها و حفظ ا١تواقع الطبيعية.
الفرع الثالث  9الميدان الفني
تقوـ البلدية بدور ىاـ يف ىذا ا١تيداف ،إذ أف اٞتوانب الفنية و السينما تعد أداة ىامة لتنوير فكر الفرد ،و عليو
تولت البلديات تسيَت الشؤوف الثقافية ذات الصاحل العاـ.
و قد سلمت اٟتكومة يف ىذا ا١تيداف للبلدية مهمة تسيَت ٚتيع ا١تؤسسات و ا١ترافق ا١تتعلقة بالثقافة الوطنية،
ومنحتها حق االنتفاع ٔتداخيلها ،فأصبحت البلدية ىي اليت تتوىل تسيَت ا١تصاحل الثقافية كا١تسارح و ا١تبلعب ،كما
قررت اٟتكومة أخَتا أف تسند إىل البلديات مهمة استغبلؿ قاعات السينما اليت كانت موضوعة من قبل ٖتت تصرؼ
ا١تركز الوطٍت للسينما.
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و يبلحظ أف التقدـ االجتماعي متوقف على ٪تو اإلنتاج و ازدىاره يف ا١تيداف االقتصادي غَت أف البلديات ال
تتمتع كلها بالوسائل الكافية ،و ٢تذا مت إنشاء صندوؽ التضامن الوطٍت لتحقيق التوازف بُت البلديات الغنية و البلديات
الفقَتة.
الفرع الرابع  9ميدان الرعاية الصحية
تتكفل البلدية ْتفظ الصحة و احملافظة على النظافة العمومية يف اجملاالت التالية :
أ −توزيع ا١تياه الصاٟتة للشرب.
ب −صرؼ ا١تياه القذرة و النفايات اٞتامدة اٟتضرية.
ت −مكافحة ناقبلت األمراض ا١تعدية.
ث −نظافة األغذية و األماكن و ا١تؤسسات اليت تستقبل اٞتمهور ،و ىذا ما أدى إىل تأسيس مكاتب ٟتفظ
الصحة و نظافة البلدية.

1

الفرع الخامس  9الميدان االقتصادي
تقوـ البلدية بكل مبادرة أو عمل من شأنو تطوير النشاط االقتصادي و تنمية اجملتمع هبدؼ االستخداـ
الكامل للقوى العاملة ،و الرغبة يف رفع مستوى معيشة أبناء البلدية ،و ذلك عن طريق :
أ -حق ا١تبادرة بإنشاء مشروعات و البحث عن النشاط االقتصادي يف األرياؼ ،مع التقيد بأىداؼ السلطة يف
ا١تخطط الوطٍت.
ب -تسيَت ا١ترافق العامة على مستوى البلدية (األسواؽ ،استغبلؿ قاعات االحتفاالت)...
ت -تطوير السياحة بتنمية ا١تناطق و إبراز ا١تؤىبلت اٞتزائرية السياحية.
ث -تشجيع ا١تتعاملُت االقتصاديُت.
إف البلدية تباشر الوصاية ا١تفروضة على ا١تؤسسات الصناعية و اجملموعات الزراعية ،و اليت كانت ٘تارسها
إدارات و ىيئات الدولة و ىذا يشجع ا١تبادرة بعد أف كاف يصعب عليها القياـ باإلشراؼ ا١تباشر ،و تطبيقا لذلك ٘تارس
البلدية الوصاية العمومية على :
٣ .0تموع االستغبلالت الزراعية.
٣ .1تموع ا١تؤسسات الصناعية باستثناء ا١تؤسسات اليت يتجاوز نشاطها اجملاؿ البلدي مع ا١تساعدة التقنية من
 1ا١ترسوـ رقم  146 −87ا١تؤرخ يف  30جواف  1987و ا١تتضمن إنشاء مكاتب ٟتفظ نظافة البلدية يوضع ٖتت تصرؼ رئيس اجمللس الشعيب البلدي.
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طرؼ اإلدارات ا١تتخصصة للدولة ،و البلدية ٘تارس ىذه الوصاية لسببُت :
األول  :ضماف احًتاـ الوحدة ا١تسَتة ذاتيا للقوانُت و األنظمة ا٠تاصة بذلك.
الثاني  :أف البلدية ىيئة ال مركزية تساعد على تنمية ا١تؤسسات و تضمن حسن تسيَتىا.
و تأخذ ىذه الوصاية عدة صور تتمثل يف :
 العمل بكل حرية على تنمية الوحدات.
 مساعدة كل وحدة من الوحدات يف ا١تيادين اإلدارية و الثقافية مثل تنظيم احملاسبة يف ىذه الوحدات يف ٣تموع
البلدية ،و يف ميداف التكوين و ٤تو األمية و إعداد اإلطارات.
 قياـ اللجاف ا١تختصة التابعة جمللس البلدية بدارسة ٚتيع ا١تشاكل ا١تتعلقة بالوحدة يف البلدية ،و القياـ بعد ذلك
بنشر التعليمات و التوصيات ا١تفيدة ا١تستخلصة من تلك الدراسة يف أوساط وحدات اإلنتاج ا١تعينة.
 مراقبة الوحدات و السيما بواسطة مديري الوحدات ا١تذكورة الذين يوضعوف ٖتت السلطة و ا٢تيئة التنفيذية
للبلدية عند قيامهم ٔتهامهم.
 منح القروض لوحدات اإلنتاج.
ما ٯتكن مبلحظتو ىو أف النشاط االقتصادي للبلدية ٮتدـ الدولة و التخطيط من ناحيتُت :
 البلمركزية اليت تتمتع هبا البلدية يف ا١تيداف االقتصادي ،حيث تساىم يف ٕتنب ا١تركزية بالنسبة ١تيداف التسيَت
االقتصادي ،فهي ٗتفف من أعباء اإلدارة ا١تباشرة للدولة و الرقابة ا١تباشرة ٢تا على ا٢تيئات االقتصادية،
ألهنا متعددة بُت صناعية و ٕتارية و شركات وطنية ،و يتم ٖتويل مسؤولية اإلدارة و الرقابة يف ىذا ا١تيداف
إىل العماؿ أنفسهم و بذلك ٮتدـ النشاط االقتصادي للبلدية و الدولة.
 ومن ناحية أخرى فإف البلمركزية يف تسيَت البلدية ٗتدـ التخطيط كذلك ،ألف الدولة تضع ٥تططاهتا على
ضوء تقارير البلديات ،مث تتوىل ىذه األخَتة تنفيذ كيفيات العمل حسب الظروؼ احمللية و بأ٧تع الطرؽ
ا١تمكنة ،و ىكذا فإف اجمللس البلدي ىو احملرؾ األوؿ و منسق اإلدارة احمللية الضرورية لتحقيق أىداؼ
التخطيط ،و يف ميادين اإلنتاج و ا١تبادالت و التجهيزات و تساعد البلدية أيضا ماليا على ٖتقيق أىداؼ
ىذا التخطيط بالوسائل ا١تتوفرة لديها و اليت تزودىا هبا مهمتها االقتصادية ذاهتا ،أي إدارة نشاطها
الصناعي و التجاري ا١تباشر ،و كذلك الضرائب اليت ٖتصلها من ا١تؤسسات و اجملموعات الزراعية و
الصناعية اليت سا٫تت يف إنشائها و اليت ىي ٖتت رقابتها.
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الفرع السادس  9مجال حماية البيئة
إف السعي لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية للبلديات أفرز عدة مشاريع أثرت يف التوازنات
اإليكولوجية٢ ،تذا طرح ا١تشرع اٞتزائري مبدأ التوازف بُت النمو االقتصادي و متطلبات ٛتاية البيئة ،فتم إنشاء ىياكل
إدارية للبيئة على ا١تستوى الوطٍت ،أما على ا١تستوى احمللي فتعترب البلدية ا١تؤسسة احمللية الرئيسية لتطبيق تدابَت ٛتاية البيئة،
فقد نصت قوانُت البلدية و األوامر التابعة ٢تا صراحة على مفهوـ البيئة و ٛتايتها و مكافحة التلوث ،حيث :
أ -تسهر البلدية على ٛتاية الوسط الطبيعي و خاصة االحتياطات ا١تائية من أي صرؼ أو روافد صناعية.
ب -البلدية ٢تا حق رفض أي مشروع يؤثر على البيئة.
ت٤ -تاربة البناء الفوضوي و ٛتاية ا١تناطق الزراعية يف ٥تطط التهيئة العمرانية.
ث -تشجيع تأسيس ٚتعيات ٛتاية البيئة.
ج -مكافحة كل أشكاؿ التلوث يف إطار صبلحياهتا (التلوث ا١تائي ،البحري واٞتوي).
ح -إنشاء و توسيع و صيانة ا١تساحات ا٠تضراء و السهر على ٛتاية الًتبة و ا١توارد ا١تائية و ا١تسا٫تة يف استعما٢تا
األمثل.
خ -إنشاء اٟتدائق و ا١تنتزىات و صيانة الطرؽ.
الفرع السابع  9مجال األمن و الخدمات الطارئة
يعترب رئيس اجمللس الشعيب البلدي ا١تسؤوؿ و ا١تكلف ٖتت رقابة و إشراؼ السلطات اإلدارية ا١تركزية الوصية
بسلطات الضبط ،و يضطلع با١تهاـ التالية :
أ -حفظ النظاـ العاـ بواسطة جهاز شرطة البلدية أو اٟترس البلدي.
ب -توفَت وسائل اإلسعاؼ يف حالة ما إذا حدثت كارثة يف ٣تاؿ البلدية.
ت -وضع االحتياطات الوقائية البلزمة ١تواجهة األخطار و الكوارث.
ث -إدارة ىيئة رجاؿ ا١تطافئ و مراقبتها و حىت إنشائها.
ج -تسهيل تنقبلت األشخاص و األمواؿ داخل تراب البلدية و يف األسواؽ.
ح -حفظ أمن مواطٍت البلدية و زائريها داخل اٟتدود اإلدارية للبلدية.

1

 1ناجي عبد النور٨ ،تو تفعيل دور االدارة احمللية (اٟتكم احمللي) اٞتزائرية لتحقيق التنمية الشاملة ،قسم العلوـ السياسية ،جامعة عنابة ،بدوف سنة نشر ،صص
.11−7
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المطلب الثاني  9استراتيجية ترقية الصفقات العمومية كمدخل لتفعيل التنمية المحلية المستدامة
لقد أعطى ا١تشرع اٞتزائري و خوؿ للجمعات احمللية صبلحيات واسعة يف ٣تاؿ التنمية احمللية ،اليت تعترب
مكمبل للربامج التنموية يف التكفل باٟتاجات احمللية ا٠تاصة بكل إقليم و وحدة ٤تلية ،من خبلؿ تطبيق ا١تخطط الثبلثي
 1969−1967و ا١تخطط الرباعي األوؿ  ،1974−1970و الثاين  1977−1974و اليت من خبل٢تا مت التنازؿ
عن بعض الربامج االستثمارية األكثر ٤تلية و إقليمية و ذات طابع ال مركزي إعدادا و تسيَتا ،و اليت عرفت ٔتخططات
البلدية للتنمية  ،PCDإىل جانبها الربامج القطاعية غَت ا١تمركزة  ،PSDاليت أسهمت إىل حد كبَت يف تلبية االحتياجات
احمللية للسكاف و ٖتقيق نوع من التوازف اٞتهوي و االقليمي و استقرار السكاف و النشاطات.
الفرع األول  9برامج و مخططات التنمية المحلية في الجزائر و تطورىا التاريخي
تعترب البلدية باعتبارىا مكاف التقاء التطلعات االجتماعية و االقتصادية للمواطنُت أنسب جهاز إداري ٤تلي
ٯتكنو ٖتقيق ىذه الطموحات ،من خبلؿ برامج تنموية ٤تلية ٗتدـ ا١تصلحة العامة لسكاف البلدية ،دوف أف تتعارض مع
ا١تصلحة العامة ١تخططات التنمية الوطنية.
و ال تنحصر مشاركة البلدية يف ٗتطيط التنمية على ا١تستوى احمللي فقط ،بل تتعدى ذلك حىت إىل ا١تستوى
الوطٍت ،حيث تساىم البلدية يف التحضَت و إ٧تاز ا١تخطط الوطٍت للتنمية وفق ما تسمح بو اإلمكانات البشرية و ا١تادية
لكل بلدية يف إطار الصبلحيات ا١تخولة ٢تا قانونا.
و لقد عرفت ٥تططات التنمية احمللية يف اٞتزائر تطورات عديدة منذ االستقبلؿ إىل اآلف ،حيث كاف ا٢تدؼ
األساسي منها إ٬تاد برامج تنموية ناجعة للقضاء على التدىور االقتصادي و االجتماعي ا١توروث عن االستعمار
الفرنسي ،و خوض معركة البناء و التشييد بكل الوسائل و اإلمكانات ا١تتاحة كربامج التجهيز احمللي  P.E.Lو برنامج
نفقات التجهيز الريفي  D.E.Lو برنامج التشغيل الكامل و برامج التنمية الصناعية...و قد عرفت ىذه ا١ترحلة من
ا١تخططات أي قبل سنة  1970العديد من ا١تشكبلت اإلدارية و ا١تالية ،كاف مصدرىا األساسي ا١تركزية الشديدة
للتخطيط ،باإلضافة إىل تعدد ىذه ا١تخططات و صعوبة إدراجها ضمن ا١تخطط الوطٍت ،الشيء الذي نتج عنو عدـ
وجود منهجية موحدة للعمل ٯتكن من خبل٢تا تقييم ىذه الربامج و ٖتديد آجاؿ ٤تددة إل٧تازىا ،و نظرا لتذبذب وتَتة
سَت ىذه ا١تخططات و تأخر إ٧تازىا ٞتأت السلطات اٞتزائرية إىل العمل على توحيدىا قانونيا من خبلؿ ا١تخطط البلدي
للتنمية وكاف ذلك با١ترسوـ رقم  136−73ا١تؤرخ يف  1973−08−09ا١تتعلق بشروط تسيَت و إ٧تاز ٥تططات
البلدية للتنمية ،حيث حدد ىذا ا١ترسوـ شروط التسيَت ا١تمثلة يف االعتمادات ا١تالية لفائدة الوايل الذي يعترب اآلمر
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بالصرؼ و شروط و طرؽ اإل٧تاز ا١تتمثلة يف االستغبلؿ ا١تباشر أو عن طريق ا١تنافسة بدعوة ا١تؤسسات العمومية ،و ىذا
ما جعل إعانات الدولة ا١تالية مشروطة و مركزية ،حيث يقتصر دور اٞتماعات احمللية يف اقًتاح ا١تشروعات اليت ٬تب أف
تتماشى مع أولويات ا١تخطط الوطٍت للتنمية.
تتمثل أىم ا١تخططات الوطنية للتنمية اليت عرفتها اٞتزائر منذ االستقبلؿ ،يف ا١تخطط الثبلثي
 ،1969−1967الذي كاف يهدؼ إىل إحداث تصنيع حقيقي ٯتكن من مضاعفة مناصب الشغل و ٯتكن من إ٬تاد
فبلحة مهيكلة قادرة على تلبية حاجات السكاف الذين يزداد عددىم بصورة متزايدة ...مث ا١تخططُت الرباعيُت األوؿ
 1973−1970و الثاين  1977−1974اللذين جاءا يف مرحلة حاٝتة من تاريخ التنمية الصناعية باٞتزائر ،حيث
يتم من خبل٢تما وضع األسس ا١تادية األوىل لبلنطبلؽ االقتصادي ،و كانا يهدفاف إىل تدعيم االستقبلؿ ا١تايل للببلد
وٖتقيق التكامل يف اجملهودات التنموية فيها...و ٘تيزت ىذه الفًتة بظهور مشكبلت دٯتوغرافية و إ٧تاز مشروعات ضخمة
و اسًتجاع الثروات الوطنية و تأميم احملروقات يف حُت كاف االىتماـ بالتهيئة العمرانية ضعيفا…
لقد خصصت مناقشات ا١تؤ٘تر االستثنائي ٟتزب جبهة التحرير الوطٍت ا١تنعقد يف جواف  1980لدراسة
ا١تسائل االقتصادية و االجتماعية و مشكبلت التنمية بشكل عاـ ،و كاف موضوع التخطيط أىم ا١توضوعات اليت دار
حو٢تا النقاش ،و ىذا ما ا٧تر عنو ٖتويل كتابة الدولة للتخطيط إىل وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية و إصدار ا١تخطط
ا٠تماسي األوؿ  1984−1980الذي حاوؿ تكريس االنطبلؽ الفعلي لعملية إعادة تنظيم جذري لبلقتصاد الوطٍت،
من خبلؿ إعادة ىيكلة ا١تؤسسات الوطنية و التحضَت ١ترحلة ما بعد البًتوؿ ،أما ا١تخطط ا٠تماسي الثاين
 ،1989−1985فقد كاف يشكل امتداد للمخطط ا٠تماسي األوؿ و قد ٛتل ىذا ا١تخطط جانبُت أساسيُت٫ ،تا
النمو الدٯتوغرايف و تلبية حاجات ا١تواطنُت يف ظل ىذا النمو ا١تتزايد ،كما اىتم با١تيداف ا١تايل والتهيئة العمرانية و القطاع
ا٠تاص …و كاف ا١تخطط ا٠تماسي الثاين األخَت يف سلسلة ا١تخططات ا١تتتابعة ،حيث بدأت سلسلة من االنتقادات
توجو إىل سياسة التصنيع الثقيل يف اٞتزائر و حىت إىل طبيعة النظاـ السياسي الذي كاف سائدا يف ذلك الوقت٧ ،تم عنها
تغَت الدستور سنة  1989و تغَت الوجهة االقتصادية للجزائر من االشًتاكية إىل نظاـ السوؽ الذي يصعب معو وضع
٥تططات طويلة أو حىت متوسطة ا١تدى.
تتمثل أىم ا١تخططات التنموية اليت عرفتها اٞتزائر بعد انفتاحها االقتصادي النسيب و ٗتليها عن سياسة
ا١تخططات الرباعية و ا٠تماسية …على ا١تستوى احمللي السيما البلدي يف برامج التجهيز و الربامج ا١ترافقة و ا١تدعمة
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دور الصفقات العمومية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في البلدية
1

الفرع الثاني  9أساليب دعم الصفقات العمومية
تعترب الربامج التنموية احمللية وسيلة أساسية يف تطبيق السياسة التنموية احمللية ا١تنتهجة يف ميداف التجهيز و تلبية
االحتياجات االجتماعية ا١تختلفة للمواطنُت ،و ىذا على ضوء األىداؼ التنموية الوطنية ا١تسطرة.
و التنمية احمللية كما أشرنا يتم ٕتسيدىا من خبلؿ برامج تنموية تتمثل أساسا يف برامج التجهيز و الربامج
ا١ترافقة و ا١تدعمة لئلصبلحات االقتصادية.
أوال 9برامج التجهيز
حسب ما قضت بو ا١تادة  05من ا١ترسوـ رقم  380/81ىناؾ نوعُت من ا١تخططات تقوـ هبا اٞتماعات
احمللية يف ٣تاؿ التنمية ،أحد٫تا بلدي يتم على مستوى البلدية ،و اآلخر قطاعي على مستوى الوالية.
أ−

البرنامج البلدي للتنمية  9 2 PCDىو عبارة عن ٥تطط شامل يف التنمية ،و ىو أكثر ٕتسيدا لبلمركزية على
مستوى اٞتماعات احمللية و يهدؼ ىذا الربنامج أساسا إىل النهوض بالتنمية احمللية و تلبية اٟتاجات الضرورية
للمواطنُت و دعم القاعدة االقتصادية ،و يشمل ٤تتوى ىذا ا١تخطط عادة قطاعات ٘تس اٟتياة اليومية
للمواطن كا١تياه و التطهَت و ا١تراكز الصحية و غَتىا  ،إضافة إىل التجهيزات الفبلحية و القاعديةٕ ،تهيزات
اال٧تاز ،و التجهيزات التجارية .
و تنص ا١تادة  86من قانوف البلدية رقم  08−90على أنو على البلدية إعداد ٥تططاهتا و السهر على
تنفيذىا ،و تسجيل ا١تخطط البلدي للتنمية يكوف باسم الوايل ،بينما يتوىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي السهر
على تنفيذه ،و يشًتط يف ىذا ا١تخطط أف يكوف متماشيا مع ا١تخطط القطاعي للتنمية و كذا ا١تخطط الوطٍت
و بالتايل فهو يعد ٔتثابة مكمل لبلستثمارات اليت تباشرىا السلطات العمومية.

ب −البرنامج القطاعي غير الممركز

PSD

3

 9ىو ٥تطط ذو طابع وطٍت حيث تدخل ضمنو كل استثمارات

الوالية و ا١تؤسسات العمومية اليت تكوف وصية عليها ،و يتم تسجيل ىذا ا١تخطط باسم الوايل و الذي يسهر
على تنفيذه كذلك ،و يكوف ٖتضَت ا١تخطط القطاعي للتنمية بدراسة اٞتوانب التقنية من طرؼ ا٢تيئة التنفيذية
٤ 1تمد خشموف ،مشاركة اجملالس البلدية يف التنمية احمللية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوـٗ ،تصص علم اجتماع التنمية ،قسنطينة،2011−2010 ،
صص .206−204
2
P.C.D : Plans Communaux de Développement.
3
P.S.D : Programme Sectoriel Déconcentré.
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بعد إرساؿ ا١تخططات ٢تا ،و ا١تخطط القطاعي للوالية يعكس يف ا١تدى ا١تتوسط الربامج والوسائل و األىداؼ
احملددة بصفة تعاقدية بُت الدولة و اٞتماعات احمللية قصد ضماف التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية
للوالية.
ثانيا 9البرامج المرافقة و المدعمة لإلصالحات االقتصادية
و ىي برامج تنموية جاءت يف إطار اإلصبلحات ا١تتخذة من طرؼ الدولة يف إطار التحوؿ إىل اقتصاد
السوؽ ،و اليت مست كافة اجملاالت االقتصادية و االجتماعية و السياسية و الثقافية ،و ىذه الربامج تستجيب لوضعيات
معينة ،فهي بذلك ترمي إىل التكفل بتلك الوضعيات لتجاوزىا ،فبفضل تطور السوؽ البًتولية الدولية ،استفادت اٞتزائر
من ظرؼ مايل مناسب ٘تيز بفائض يف التوازنات ا١تالية ا٠تارجية ،و كذا ا٩تفاض خدمة ا١تديونية إىل أقل من٦ %19تا
ساعدىا على تسطَت ىذه الربامج اٞتديدة ،و أىم ىذه الربامج :
أ-

برنامج االنعاش االقتصادي  9 )1113−1110( P.S.R.E1و ىو برنامج بادر بو رئيس اٞتمهورية ٯتتد
على أربع سنوات ،يغطي الفًتة  2004−2001بغبلؼ مايل قدره  525مليار دج للتنمية احمللية.
و يتمحور حوؿ األنشطة ا١تخصصة لدعم ا١تؤسسات و األنشطة الزراعية ا١تنتجة و غَتىا ،و إىل تعزيز ا١ترافق
العمومية يف ميداف الري ،و ا١تنشآت القاعدية و ٖتسُت ظروؼ ا١تعيشة و التنمية احمللية و تنمية ا١توارد
البشرية ،إضافة إىل التكفل باٞتوانب البيئية للتنمية.
يتمحور ىذا ا١تخطط باألساس حوؿ تدعيم األنشطة ا٠تاصة باإلنتاج الفبلحي و الصيد البحري ،البناء
واألشغاؿ العمومية ،دعم اإلصبلحات يف ٥تتلف القطاعات و كذا ما ٮتص التنمية احمللية و البشرية ،و بلغ
عدد ا١تشاريع ا١تدرجة يف إطار ٥تطط دعم اإلنعاش حوايل  15.974مشروعا وزعت على النحو التايل :

P.S.R.E : Programme de Soutien à la Relance Economique.
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الجدول رقم13 9

التوزيعي القطاعي لمشاريع مخطط دعم االنعاش االقتصادي 1113−1110
القطاعات

عدد المشاريع المدرجة

الري ،الفالحة و الصيد البحري

312

السكن ،العمران و األشغال العمومية

4316

تربية ،تكوين مهني و تعليم عالي و بحث علمي

1369

ىياكل قاعدية و ثقافية

1296

أشغال المنفعة العمومية و الهياكل اإلدارية

982

اتصاالت و صناعة

623

صحة ،بيئة و نقل

653

حماية اجتماعية

223

طاقة و دراسات مدنية

200

ا١تصدر  :حططاش عبد اٟتكيم ،مدى مبلئمة نظاـ الصفقات العمومية يف اٞتزائر لتجسيد برامج االستثمارات العامة للفًتة  ،2014−2001أْتاث ا١تؤ٘تر
الدويل بعنواف تقييم آثار برامج االستثمارات العامة و انعكاساهتا على التشغيل و االستثمار و النمو االقتصادي خبلؿ الفًتة  ،2014−2001كلية العلوـ
االقتصادية و التجارية و علوـ التسيَت ،جامعة سطيف 12−11 ،مارس  ،2013ص .05

من خبلؿ اٞتدوؿ السابق يتجلى أنو من ناحية القيمة ٯتثل قطاع األشغاؿ القيمة الكربى ،و ا٢تياكل القاعدية
استحوذ على النصيب األكرب ما نسبة  ، %40,1أما على مدار الفًتة جاءت سنة  2001كصاحبة أكرب
ا١تخصصات ،و قد جاء ىذا الًتكيز يف السنتُت األولتُت رغبة من الدولة يف تسريع وتَتة اإلنفاؽ خبلؿ أقصر مدة ومن مث
استغبلؿ االنفراج ا١تايل لتحقيق أكرب منفعة لبلقتصاد احمللي ،سواء من ناحية معدالت النمو االقتصادي ،إنشاء مناصب
العمل و تطوير البٌت التحتية.

1

 1حططاش عبد اٟتكيم ،مدى مبلئمة ن ظاـ الصفقات العمومية يف اٞتزائر لتجسيد برامج االستثمارات العامة للفًتة  ،2014−2001أْتاث ا١تؤ٘تر الدويل
بعنواف تقييم آثار برامج االستثمارات العامة و انعكاساهتا على التشغيل و االستثمار و النمو االقتصادي خبلؿ الفًتة  ،2014−2001كلية العلوـ االقتصادية
و التجارية و علوـ التسيَت ،جامعة سطيف 12−11 ،مارس  ،2013ص .05
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ب -البرنامج التكميلي لدعم النمو  9 1118−1114يهدؼ ىذا الربنامج إىل تثبيت اإل٧تازات احملققة يف
الفًتة السابقة  2004−2001و إىل وضع الشروط ا١تناسبة لنمو مستدًن مولد للرفاه االجتماعي بتوفَته
١توارد معتربة من جهة ،و من جهة أخرى مساعد على ٖتسُت مستوى معيشة السكاف بتنمية البنية التحتية
للببلد ،السيما شبكات النقل ،و األشغاؿ العمومية ،و الري و الفبلحة و التنمية الريفية.
يغطي ىذا الربنامج الفًتة  2009−2005و يبلغ حجمو االستثماري  4203مليار دج خصص
 1908,5مليار دج للربامج احمللية.

1

و قد اشتمل يف مضمونو ٜتسة ٤تاور رئيسية كما يربزه اٞتدوؿ التايل :
الجدول رقم14 9
مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو 1118−1114
المبالغ

القطاعات

(الوحدة :مليار دج)

النسب

تحسين ظروف معيشة السكان

1908,5

45,5

تطوير المنشآت األساسية

1703,1

40,5

دعم التنمية االقتصادية

337,2

8

تطوير الخدمة العمومية

203,9

4,8

تطوير تكنولوجيات االتصال

50

1,1

المجموع

4202,7

100

ا١تصدر  :حططاش عبد اٟتكيم ،مرجع سبق ذكره ،ص .05

٭تتل ٤تور ٖتسُت ظروؼ معيشة السكاف النسبة األكرب من قيمة الربنامج بػ  %45,5و ىو تكملة ١تا جاء
بو ا١تخطط السابق يف برنامج التنمية احمللية و البشرية ،يليو مباشرة ٤تور تطوير ا١تنشآت بنسبة  %40,5و ىو يعكس
مدى األ٫تية اليت توليها الدولة لقطاع البٌت التحتية لدوره ا٢تاـ يف دعم االستثمار و عمليات اإلنتاج.

 1يوسفي نور الدين ،اٞتباية احمللية و دورىا يف ٖتقيق التنمية احمللية يف اٞتزائر ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة أ٤تمد بوقرة بومرداس،
 ،2010−2009صص .53−51
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أما ٤تور دعم التنمية االقتصادية فقد احتل الًتتيب الثالث فقد خصص لو ما يقارب  337,2مليار دج
وزعت على ٜتس قطاعات ٘تثلت يف قطاع الفبلحة و التنمية الريفية ،قطاع الصناعة ،قطاع ترقية االستثمار ،قطاع الصيد
البحري ،قطاع السياحة مث قطاع ا١تؤسسات الصغَتة و ا١تتوسطة و الصناعة التقليدية ،و احملور األخَت ٘تثل يف تطوير
ا٠تدمة العمومية و ٖتديثها و قد خصص لو ما قيمتو  203,9مليار دج ،و ا٢تدؼ منو ىو ٖتسُت ىذه ا٠تدمة و جعلها
يف مستوى التطلعات االقتصادية و االجتماعية اٞتارية.
 نتائج برامج اإلنفاق العام 9 1118−1110
سا٫تت برامج اإلنفاؽ العاـ يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة  2009−2001يف إعادة بعث النشاط االقتصادي،
لكن ذلك مل ٮتلو من العديد من النقائص و اليت كاف ٢تا األثر الكبَت يف اٟتد من تأثَت ىذه الربامج على النمو
االقتصادي بالنظر إىل قيمتها ،و ٯتكن إبراز أىم النتائج فيما يلي :
 ساىم ٥تطط دعم اإلنعاش االقتصادي خبلؿ الفًتة  2004−2001يف ٖتقيق متوسط معدؿ ٪تو قدر بػ %5,5خارج قطاع احملروقات و  %4,8كمتوسط معدؿ ٪تو للناتج احمللي اٟتقيقي ،بعد أف كاف ال يتجاوز  %3,2خبلؿ
الفًتة  ،2000−1995و ىوما يربز حجم االزدىار االقتصادي الذي ولده ٥تطط دعم اإلنعاش مقارنة بالفًتة اليت
سبقت تطبيقو ،يف حُت أف الربنامج التكميلي لدعم النمو فقد ساىم يف ٖتقيق متوسط معدؿ ٪تو خارج قطاع
احملروقات قدر بػ  %6,6أي بنسبة أكرب من الربنامج السابق ،و ىذا ما يؤكد استمرارية ٖتسن النشاط االقتصادي يف
اٞتزائر مع تطبيق ىذه الربامج.
 شهد تطبيق ىذه الربامج عدة نقائص فيما ٮتص عدـ احًتاـ مواعيد و آجاؿ تنفيذ ا١تشاريع ا١تقًتحة ،إضافة إىلارتفاع حجم التكاليف بشكل أكرب ٦تا قد خصص ٢تا يف ا١تيزانية األولية ،و ىذا ما يدؿ على غياب الرشادة يف
اإلنفاؽ وسوء التسيَت و التنفيذ ،حيث أف تنفيذ ىذه الربامج مل يكن قائما على مبدأ ٖتليل التكاليف و اإليرادات ٦تا
أدى إىل تبذير ا١توارد ا١تالية بشكل أثر سلبا على فعالية اإلنفاؽ العاـ.
 ىشاشة نظاـ االستثمارات العامة يف اٞتزائر و الذي ٘تيز بسوء اختيار نوعية ا١تشاريع ،ارتفاع تكاليف ا١تشاريع،ضعف الدراسات التقنية للمشروعات ،ضعف األطر الرقابية ،التفاوت يف تغطية مناطق و جهات الوطن ،غياب
التنسيق بُت ا١تصاحل و اٞتهات ا١تكلفة بتنفيذ ا١تشاريع بسبب تعدد ا١تسؤولُت على تنفيذىا ،و ىذا ما جعل مهلة
التأخَت الزمٍت تؤثر على االستثمارات العامة و بالتايل على النمو االقتصادي.
1
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ت −المخطط الخماسي للتنمية  9 1103−1101خصصت اٞتزائر خبلؿ ا٠تمس سنوات األخَتة
 2014−2010غبلفا ماليا مل يسبق لبلد سائر يف طريق النمو أف خصصو حىت اآلف ،و ا١تقدر ْتوايل
 286مليار دوالر و الذي من شأنو تعزيز اٞتهود اليت شرع فيها منذ  10سنوات يف دعم ىندسة التنمية
االقتصادية و االجتماعية للببلد ،و قد مت تقسيم ىذا ا١تبلغ على برنا٣تُت ىامُت :
 .0استكماؿ ا١تشاريع ا١توجودة قيد اإل٧تاز بغبلؼ مايل قيمتو  9.700مليار دج.
ٗ .1تصيص مبلغ  11.534مليار دج للمشاريع اٞتديدة.
 .2إٚتاال ستوجو أكثر من  %40من االستثمارات العمومية ٢تذا ا١تخطط ٨تو ٖتسُت الظروؼ االجتماعية
هبدؼ تعزيز التنمية البشرية.
مت تقسيم ىذا الربنامج إىل ٤ 6تاور أساسية ٘تثلت :
٤ تور متعلق بالتنمية البشرية و قد خصص لو النصيب األكرب من قيمة الربنامج و يقدر بػ 10.122
مليار دج أي ما يعادؿ نصف القيمة االٚتالية ،و ذلك هبدؼ ٖتسُت ظروؼ ٖتسُت التعليم ٔتختلف
أطواره ،و التكفل الطيب و ٖتسُت ظروؼ السكن و غَتىا.
٤ تور متعلق با١تنشآت األساسية و يتضمن ميزانية شاملة تقدر بػ  6.448مليار دج يوجو أزيد من
 3.100مليار دج منها لؤلشغاؿ العمومي.
٤ تور متعلق بتحسُت ا٠تدمة العمومية و قد خصص لو مبلغ  1.666مليار دج حوايل  379مليار دج
لقطاع العدالة.
٤ تور متعلق بالتنمية االقتصادية و قد استحوذ على ميزانية قدرت بػ  1.566مليار دج.
٤ تور متعلق ٔتكافحة البطالة و قدرت قيمتو بػ  360مليار دج موجهة لدعم إدماج حاملي شهادات
التعليم العايل و التكوين ا١تهٍت ،هبدؼ استحداث مؤسسات مصغرة.
٤ تور متعلق بالبحث العلمي و التكنولوجيات اٞتديدة لبلتصاؿ و قد خصص لو مبلغ  26مليار دج
هبدؼ تطوير البحث العلمي و إقامة اٟتكم اإللكًتوين.
ث-

1

الصناديق الخاصة  9هتدؼ ىذه الصناديق إىل التكفل بالعجز يف ميداف التجهيزات عرب واليات الوطن ا١تتخلفة
با١تقارنة مع واليات أخرى يف إطار ٤تاربة الفوارؽ اٞتهوية ،أنشئت موجب أحكاـ ٥تتلفة لقوانُت ا١تالية قصد
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التكفل با١تشروعات التنموية على ا١تستوى البلدي و تغطية عجزىا ،و تتمثل أىم ىذه الصناديق ا٠تاصة فيما
يلي :
 .0الصندوق المشترك للجماعات المحلية  9 F.C.C.Lيعد الصندوؽ ا١تشًتؾ للجماعات احمللية
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ،يتمتع بالشخصية ا١تعنوية و االستقبلؿ ا١تايل و ٮتضع لوصاية وزارة
الداخلية و يتوىل ىذا الصندوؽ تسيَت صناديق الضماف و التضامن للبلديات و الواليات.
يقوـ ىذا الصندوؽ البلدي للضماف بتغطية العجز الناجم عن نقص حصيلة الضرائب ا١تتوقعة للبلدية
وتغطية كل ما يتعلق بقسم التسيَت ،يف حُت يتوىل صندوؽ التضامن البلدي تغطية قسم التجهيز
واالستثمار و منح اإلعانات االستثنائية و ٗتصيصات ا٠تدمة العمومية اإلجبارية ،و ىذا كلو لتدعيم برامج
التنمية احمللية يف البلديات اليت يعرؼ وضعها ا١تايل صعوبة جراء كوارث طبيعية أو أحداث غَت متوقعة،
ويتمثل الشيء األساسي الذي ٬تعل من إعانات الصندوؽ ا١تشًتؾ للجماعات احمللية إعانة مركزية
مشروطة ،ىو اإلجراءات ا١ترتبطة ٔتنح ىذه اإلعانة ،حيث تؤخذ العديد من االعتبارات عند منح ىذه
اإلعانات كمساحة البلدية و معدؿ ٪توىا و مدى ٘تاشي ٥تططها التنموي مع أولويات ا١تخطط الوطٍت
وغَتىا من الشروط.
و أخَتا ترتبط ىذه اإلعانة ٔتوافقة الوايل ،الذي يتوىل بنفسو ٖتديد مضموف ا١تشروع و غبلفو ا١تايل.
 .1الصندوق االجتماعي للتنمية  :يوجو ىذا الصندوؽ بشكل خاص إىل تشجيع ا١تبادرات ا٠تاصة بإنشاء
ا١تؤسسات الصغرى للشباب و توفَت مناصب الشغل و الشبكة االجتماعية و القروض الصغرى لتمويل
النشاطات الصغَتة …و تتوىل وكالة التنمية االجتماعية تنفيذ عمليات ىذا الصندوؽ فهي ٔتثابة أداة تنفيذ
لو طبقا ألحكاـ ا١ترسوـ التنفيذي رقم  232/96ا١تؤرخ يف  29جواف .1996
 .2الصندوق الوطني للتنظيم و التنمية الفالحية  :يهتم ىذا الصندوؽ خاصة بدعم ٥تتلف النشاطات
وبرامج التنمية الفبلحية ،خاصة يف ا١تناطق الريفية اليت تعاين عجز يف مصادر التمويل احمللي.
 .3صندوق الكوارث الطبيعية و األخطار التكنولوجية الكبرى  9لقد أنشئ ىذا الصندوؽ ٔتوجب ا١ترسوـ
رقم  402−90ا١تؤرخ يف  15ديسمرب  ،1990حيث يعترب الوزير ا١تنتدب ا١تكلف باٞتماعات احمللية
ىو اآلمر الوحيد بالصرؼ ،و يهتم ىذا الصندوؽ بتسيَت الكوارث الطبيعية و األخطار التكنولوجية الكربى
اليت تتعرض ٢تا البلدية و ذلك حرصا على األمن ا١تدين الذي لو تأثَت مباشر على األشخاص وا١تمتلكات.
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 .4الصندوق الخاص بتنمية الجنوب  9لقد أنشئ ىذا الصندوؽ ٔتوجب قانوف ا١تالية لسنة  1998و ٮتضع
للمرسوـ رقم  2000−242ا١تؤرخ يف  16أوت  ،2000و يتكفل ىذا الصندوؽ بشكل خاص بتدعيم
مشروعات التنمية احمللية يف ا١تناطق اٞتنوبية ،خاصة البلديات اليت تعاين من العزلة و نقص ا١توارد احمللية أو
انعدامها يف بعض األحياف ،و يشمل ىذا الصندوؽ  13والية تضم  258بلدية و تتمثل الربامج ا١ترشحة
للتمويل من الصندوؽ عملية إعادة تنشيط الواحات ،مشاريع االستصبلح ا١تكثف و خاصة مشاريع
تكثيف شبكات ا١تنشآت القاعدية و االتصاالت ،باإلضافة إىل ٛتاية و تثمُت األوساط الطبيعية
للحيوانات و النباتات و األمبلؾ األثرية و التارٮتية.

1

الجدول رقم 15 9
نصيب برامج التنمية المحلية خالل الفترة 1118−0887
0887

السنوات
برامج البلدية للتنمية

0888

1111

1110

1111

1112

الوحدة :مليار دج
1118−1114 1113

27,01 45,47 41,80 39,61 35.51 18,20 15,03

200

ا١تصدر  :وزارة ا١تالية

و بالرغم من االستثمارات الضخمة اليت وجهتها الدولة إىل التنمية احمللية ،و كانت ا٧تازاهتا كبَتة نسبيا إال
أهنا عرفت ٧تاحات و اخفاقات ال تزاؿ تعًتض طريق التنمية و ٘تنعها من ٖتقيق أىدافها على الوجو ا١تقبوؿ ،منها
اإلدارية و ا١تتعلقة أساسا باٞتماعات احمللية و تسيَتىا و منها الفنية و االجتماعية و االقتصادية ،خاصة يف ظل االعتماد
على االعانات و ا١تساعدات ا١تقدمة من طرؼ اٟتكومة من جهة و االعتماد شبو الكلي على قطاع احملروقات على
مستوى االقتصاد الوطٍت من جهة أخرى.

المطلب الثالث  9تقييم مساىمة الصفقات العمومية في التنمية المحلية المستدامة
تتشكل الصفقات العمومية من شبكة من ا١تفاىيم و ا١تبادئ داخل منظومة تشريعية و تنظيمية يتعدد فيها
الفاعلوف و ا١تتدخلوف و من أبرز خصائصها باإلضافة إىل حدة الشكليات ،سرعة تطور نظامها و تأثره با١تتغَتات
وا١تستجدات ،كما تعد الصفقات وسيلة لصرؼ ا١تاؿ العاـ استجابة ٟتاجيات مصاحل الدولة و ا١تؤسسات العمومية
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وتنفيذا للسياسات و الربامج و ا١تشاريع العمومية ا١تتعلقة ٔتختلف القطاعات وطنيا و ٤تليا ،و ٢تا بالتايل تأثَت واضح
على حياة ا١تواطن و سَت ا١تقاولة على ا١تستويات االقتصادية ،االجتماعية و السياسية.
إف الصفقات العمومية آلية من اآلليات ا١تهمة اليت من خبل٢تا تعمل ا٢تيئات العمومية على تنفيذ سياساهتا من
خبلؿ نظاـ عقود الصفقات العمومية لتلبية حاجيات ٥تتلف ا١ترافق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية ،لذا فإف
للصفقات العمومية دور مهم يف تنمية اٟتياة االقتصادية و االجتماعية ،و تتجلى عبلقة التنمية بالصفقات العمومية من
خبلؿ ٣تموع ا١تشاريع اليت تنجز داخل ٣تاؿ ترايب معُت  ،كما أف الدور التنموي للصفقات العمومية يظهر من خبلؿ
تنفيذ أو عدـ تنفيذ ىذه الصفقات و مدى توفر عنصري الفعالية و النجاعة فيهأ ،تعٌت ىل أخذت الصفقة طريقها إىل
التنفيذ وفق األىداؼ ا١تسطرة و ا١تعدة مسبقا و احملددة يف دفًت األعباء ،ألف اإلشكاليات اليت تعرفها الصفقات
العمومية فيها يتعلق بالتنفيذ و اليت ٯتكن أف تؤدي إىل عدـ التنفيذ و التأخَت أو غياب عنصر اٞتودة الذي يؤدي حتما
إىل التساؤؿ عن دور ا١تصاحل الساىرة على ىذه الصفقات  ،كما أف النهوض بدور الصفقات العمومية يف ٚتيع جوانب
التنمية يستوجب عقلنة تدبَت ا١تاؿ العاـ عرب تفعيل مبادئ ا١تسؤولية و ا١تساواة و الشفافية و ا١تشاركة و احملاسبة من أجل
الوصوؿ إىل فعالية األىداؼ ا١تسطرة و حسن التدبَت ،و ىذا يستدعي من القائمُت على ىذه الصفقات و خاصة يف
اٞتماعات احمللية تكوين رؤية اسًتاتيجية و دور ا١تشاركة مع ٚتيع الفاعلُت احملليُت و إدراج ٣تموعة من الصفقات اليت
يكوف ٢تا انعكاس على التنمية احمللية.
على ا١تستوى االقتصادي ،يؤثر ميداف الصفقات العمومية بشكل كبَت يف دعم الطلب الداخلي و النمو
االقتصادي و يزخر بفرص حقيقية للمقاوالت لرفع أرقاـ مبيعاهتا و تطوير أعما٢تا ،سواء تعلق نشاطها بقطاع األشغاؿ أو
ا٠تدمات أو توريدات السلع و البضائع ،و ىذا جهد استثماري عمومي ضخم تنتعش من خبللو قطاعات اقتصادية
كا٢تندسة و الدراسات ،و البناء و األشغاؿ العمومية ،اللذين تبلغ أرقاـ أعما٢تما القائمة على الصفقات العمومية أكثر
من  ،%70و با١توازاة مع تنميتها لبلقتصاد و إنعاشها للمقاولة تساىم الصفقات يف ضماف ا١توارد الضريبية للدولة من
خبلؿ إلزاـ ا١تقاوالت ا١تتنافسة بتأكيد صحة التزاماهتا الضريبية كشرط ١تشاركتها يف الصفقات العمومية.
و على ا١تستوى االجتماعي ،تساىم الصفقات العمومية يف ٤تاربة البطالة و ٖتسُت ولوج الطبقة العاملة إىل
ا٠تدمات االجتماعية األساسية ،فاشتغاؿ ا١تقاولة يف بيئة اقتصادية مدعومة باالستثمارات العمومية لو تأثَت إ٬تايب على
الشغل ،و إذا ما استحضرنا مثبل مسا٫تة قطاع البناء و األشغاؿ العمومية يف تشغيل اليد العاملة باٞتزائر يتبُت جانب من
الدور االجتماعي الذي تؤديو الصفقات العمومية من خبلؿ مناصب الشغل اليت توفرىا مسا٫تة بذلك يف القضاء على
البطالة ،كما ٭تسب للصفقات على ىذا ا١تستوى دورىا يف إنعاش ولوج الطبقة العاملة إىل ا٠تدمات االجتماعية
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األساسية كالتغطية الصحية و التعويضات العائلية و ا١تعاشات ،و ذلك من خبلؿ إلزاـ ا١تقاوالت ا١تتنافسة بتأكيد صحة
التزاماهتا ٕتاه الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي إف ىي أرادت ولوج الصفقات العمومية.
با١تقابل ذىب ت ٦تارسات دولية إىل أبعد من ىذه الوظائف الكبلسيكية ،فاستخدمت الصفقات العمومية
كوسيلة من أجل النهوض ْتماية البيئة و ٤تاربة اإلقصاء و الفقر و التهميش ،فإذا توفرت الشروط القانونية و اإلرادة
والكفاءة البلزمة ٯتكن للجانب التعاقدي يف الصفقات العمومية أف ٯتكن الدولة من إلزاـ الشركاء االقتصاديُت بتقدًن
خدمات و أشغاؿ و توريدات ٖتًتـ البيئة ،و ىو ما يطلق عليو اسم ا١تشًتيات العمومية ا١تستدامة أو ا٠تضراء ،كما ٯتكن
يف سياؽ رفع التحديات اليت تواجو الدولة على مستوى التزاماهتا ا١تتعلقة ببعض الفئات من ا١تواطنُت أف تقوـ اإلدارات
وا٢تيئات العمومية بتشجيع ا١تقاوالت ا١تتعهدة على توظيف الفئات األقل حظا يف ولوج سوؽ الشغل كذوي االحتياجات
ا٠تاصة أو بتشجيع التجارة ا١تنصفة اليت من شأهنا أف ٖتارب الفقر و ٖتقق فعبل اإلنصاؼ لبعض الصناع و اٟترفيُت
وٗتلق ٢تم فرصا جديدة و ٗتلصهم بالتايل من الفقر و التهميش.
أما على ا١تستوى السياسي ،فبالنظر إىل الصفقات العمومية كوسيلة إلعادة توزيع الثروة و لتنفيذ السياسات
العمومية من جهة ،و تعلق ٥ترجاهتا من ا٠تدمات العمومية و مدخبلهتا من الضرائب با١تواطن و ا١تقاولة من جهة ثانية،
ٯتكن القوؿ أف النظر يف النتائج اليت ٭تققها ىذا ا١تيداف للمواطن يدخل ضمنيا يف عملية تقييمو السياسي ألداء
اٟتكومات و ا١تؤسسات الدستورية ،و جوانب ىذه العبلقة اليت تربط ا١تواطن بالصفقات على مستوى واجبو يف ٘تويلها
وحقو يف االستفادة منها ىي اليت تؤسس لشرعية ا١تواطن الرقيب على الشأف العاـ و ٘تكنو من التأثَت يف السياسة
العمومية و يف الفاعل السياسي عرب ٥تتلف اآلليات الدٯتقراطية كاالنتخابات و االحتجاج و إبداء الرأي.
بصيغة أخرى تعترب الصفقات العمومية نقطة تقاطع حساسة بُت ما ىو مايل و اقتصادي و اجتماعي
وسياسي ،و االختبلالت اليت تطاؿ ىذه اجملاالت تؤثر بشكل مباشر على جوانب حيوية من ا١تعيش اليومي للمواطن
فغياب العدالة الضريبية يستنزؼ دور ا١تواطن كمموؿ للصفقات ،و ضعف وقعها االقتصادي و االجتماعي يبخس حقو
يف االستفادة من االستثمارات العمومية بشكل عادؿ ،كما أف عدـ مبلءمة النتائج لتوقعات ا١تواطن يتجاىل دوره كفاعل
يف تقييم السياسات العمومية ،و أخَتا فإف تزوير االنتخابات و قمع اٟتريات ٭ترؼ إرادة ا١تواطن كناخب و ينتهك العقد
السياسي الذي ٔتوجبو يفوض تدبَت الشأف العاـ إىل السلطات العمومية.
من جانب آخر ،ال ينبغي ١تتناوؿ موضوع الصفقات العمومية أف يكتفي باإلطار النظري الذي ٮتص أدوارىا
االقتصادية و االجتماعية ،بل عليو االستناد إىل معطيات ميدانية حىت يقيم النتائج و ٭تدد الفوارؽ و يقًتح ما ٯتكن لسد
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الثغرات ،و بالعودة إىل اٞتزائر ٕتدر اإلشارة إىل أف التقييم العلمي ألدوار الصفقات العمومية ليس عمبل يسَتا و السبب
راجع باألساس إىل عدـ نشر أرقاـ و إحصاءات رٝتية دورية و ٤تينة بشكل منتظم حسب معايَت ٥تتلفة  :عدد
الصفقات ،موضوعاهتا ،أماكن تنفيذىا ،مبالغها ،مصادر ٘تويلها إىل غَت ذلك من ا١تعطيات ا١تفيد وضعها رىن إشارة
الفاعل االقتصادي و ا١تسَت العمومي و الباحث األكادٯتي و كذلك اإلعبلمي و ا١تواطن كرقيب خارجي على صرؼ
األمواؿ العمومية.
و ٯتكن ا٠تروج باستنتاج مفاده أف ىذه اإلصبلحات مل تتمكن على أرض الواقع من ٗتليص ميداف حيوي
كالصفقات العمومية من ا١تمارسات السلبية كالرشوة و الزبونية أو ٘تكينو من ا١تسا٫تة الفعالة يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة
ٔتا فيها احمللية  ،1و على ىذا نتطرؽ إىل أىم ا١تشاكل اليت تواجهها :
أ −تتشكل ا١توارد ا١تالية احمللية للبلدية بشكل أساسي من الضرائب ا١تباشرة و غَت ا١تباشرة و الرسوـ و ا٠تدمات
و٤تاصيل األمبلؾ و مداخيلها و ا٢تبات و الوصايا و القروض ...و رغم ما يظهر من تنوع نظري يف مصادر
التمويل احمللي للبلدية غَت أنو يبقى غَت كايف ،حيث ٮتصص يف معظمو لقسم التسيَت الذي تزداد نفقاتو بشكل
دائم خاصة بالنسبة للنفقات اإلجبارية كأجور و مرتبات ا١تستخدمُت و نفقات صيانة األمواؿ ا١تنقولة والعقارية
وتسديد اٟتصص و األقساط ا١تًتتبة على البلديات و نفقات تسيَت ا١تصاحل البلدية و فوائد الديوف ،...بينما
يبقى قسم التجهيز و االستثمار الذي يرتبط مباشرة بالتنمية احمللية يف البلدية يعاين من ضعف االيرادات ٦تا
يدفع باجمللس الشعيب البلدي إىل طلب ا١تعونات ا٠تارجية من الدولة أو الوالية بشكل خاص ،و ىذا يعٍت زيادة
ا١تراقبة اٟتكومية على طريقة صرؼ األمواؿ اليت تقدمها إىل حد ٯتكن أف يصل حىت إىل تدخلها يف نشاطات
اجملالس الشعبية البلدية و إعاقتها أو إفشا٢تا يف ٖتقيق األىداؼ اليت أنشئت من أجلها ،و ىذا يعٍت أف نقص
ا١توارد احمللية يبقي اجملالس الشعبية البلدية دائما ٖتت رٛتة السلطة ا١تركزية ْتكم ٘تويلها ا١تايل ١تشروعات التنمية
احمللية بالبلدية ،حيث التدخل يف ٖتديد األولويات و اٟتاجيات احمللية ،بدال من اجملالس ا١تنتخبة اليت أنشئت من
أجل ىذا ،و تصبح عند إذف التنمية احمللية صادرة من القمة بقرارات مركزية ،وال تقوـ على اإلدارة الفعلية
للسكاف احملليُت.

2

 1ىشاـ التزكيٍت ،أدوار الصفقات العمومية بُت االطار النظري و التطبيقي ،احململ من ا١توقع:
 ،http:// www.maghress.com/almassae/164834تاريخ التحميل .2014−03−03 :
٤ 2تمد خشموف ،مرجع سبق ذكره ،ص .211−210
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ب −تعاين اإلدارة احمللية من خلل يف بنية ا٢تيئات احمللية فهناؾ قضايا متعددة تتعلق باليد العاملة ،من حيث أدائها،
تدريبها ،تأىيلها و ٖتفيزىا ،فنقص ا٠تربات الفنية و ا٩تفاض مستوى كفاءة موظفي البلديات إضافة إىل قلة
عدد ا١تهندسُت وا١تتخصصُت العاملُت يف ا١تؤسسات احمللية و البلدية ،تعترب من ا١تشاكل التقليدية اليت تواجهها
اإلدارة احمللية  ، 1حيث مشكلة التنمية احمللية ليست يف ا٬تاد أو تنويع مصادر التمويل بقدر ما ىي يف سوء
تسيَت أمواؿ البلديات و غياب تنسيق اٞتهود و االمكانيات ا١تتواجدة ،فنجد مثبل بر٣تة و ا٧تاز قاعة عبلج
٦تولة من برنامج التنمية احمللية دوف استشارة للخريطة الصحية و ال للمصاحل ا١تختصة ،و دوف مراعاة للمقاييس
يف ىذا الباب ،و ٧تد مديرية الصحة تسجل مشروع إ٧تاز مركز صحي يف إطار ا١تشاريع القطاعية للتنمية دوف
معرفة وجود قاعة عبلج يف نفس ا ١تكاف ال لشيء إال أف التنمية فهمها البعض أهنا استقبللية دوف مشاورة ،وأهنا
انفرادية دوف تكاملية ،و ماداـ الوايل ال يستشار مسبقا من طرؼ الوزارات ا١تعنية و ما داـ ا١تدراء احملليوف ال
يستشاروف من قبل رؤساء البلديات ،و العكس صحيح فإف اٞتهود ستتبعثر و لن ٖتقق االمكانيات ا١توجودة
واألىداؼ احملددة ،و ىكذا تضيع األمواؿ اليت ْتوزة البلديات دوف ٖتقيقها ألدىن االحتياجات.
ت −إضافة إىل ا١تشاكل السابقة ،فإف االنفجار السكاين الذي تعاين منو العديد من ا٢تيئات احمللية و الناتج عن
التحضر و التمدين السريعُت ،و ا٢تجرة ا١تتزايدة من الريف إىل ا١تدينة بتعدد أسباهبا و دوافعها ،قد تسبب يف
ظهور العديد من ا١تشاكل و الظواىر السلبية ٦تا يستدعي مواجهتها و إ٬تاد اٟتلوؿ ٢تا من قبل اٞتماعات
احمللية ،فقد تدىن مستوى ا٠تدمات بسبب زيادة الضغط عليها و ازدٛتت الشوارع و وسائل ا١تواصبلت،
وتلوثت البيئة ،و اكتظت مدارس التعليم ،و كذلك اٟتاؿ بالنسبة للمستشفيات و ا١ترافق الصحية ،إضافة إىل
ازدياد نسب البطالة و اٞترٯتة و بروز ظاىرة البيوت القصديرية اليت ٖتيط هبذه ا١تراكز اٟتضرية و ا١تتمثلة يف
السكن العشوائي أو الفوضوي و مدف الصفيح.

2

ث −هتدؼ الصفقات يف األساس لعقلنة تسيَت األمواؿ العمومية من خبلؿ إشراؾ القطاع ا٠تاص يف ا٧تاز ا١تشاريع،
غَت أف الواقع أثبت أف قطاع الصفقات العمومية أصبح ٣تاؿ خصب لشىت أنواع الفساد و تبديد األمواؿ
العامة ،و للفساد العديد من اآلثار الوخيمة على ىيبة الدولة و استقرارىا و ازدىارىا ،حيث أنو يهدد قيم
الدٯتقراطية و اٟتكم الراشد و حقوؽ اإلنساف بصورة مباشرة ،و لقد أضحت الرشوة ظاىرة موجودة يف كل
أجهزة الدولة و ال ٯتكن ألحد نكراهنا ،و أف أكرب قطاع يتعامل فيو بالرشوة يف اٞتزائر ىو قطاع الصفقات
 1يوسفي نور الدين ،مرجع سبق ذكره ،ص .58
 2نفس ا١ترجع السابق ،ص .59
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العمومية ،و أف الكوارث اليت تشهدىا قطاعات البناء و األشغاؿ العمومية من سقوط البنايات و عدـ
صبلحية الطرقات على الرغم من حداثة إ٧تازىا ،مردىا التعامل بالرشوة حيث ال يتم احًتاـ معايَت اإل٧تاز ،و
عليو فللرشوة آثار سلبية تضر باالقتصاد الوطٍت ،و رغم تضمن قانوف العقوبات ١تواد تعاقب على ارتكاهبا إال
أنو مل يتم التحكم يف ىذه الظاىرة ،و اليت تفاقمت يف ٣تاؿ الصفقات العمومية خاصة و أهنا الوسيلة ا١تعتمدة
لتطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي خصص لو أكثر من  100مليار دوالر.
إذف ال ٯتكن أف تأيت الربامج التنموية بنتائجها يف ظل منظومة إدارية تتميز بانتشار الفساد و ا١تصاحل الضيقة
جملموعة من رجاؿ األمواؿ و النفوذ ،و اليت تسعى دائما للتدخل يف توجيو القرار احمللي على مستوى البلديات
و الواليات هبدؼ ٖتقيق مكاسبها ا٠تاصة من خبلؿ كسب مشاريع الصفقات العمومية.

1

ج −خضعت عملية إبراـ الصفقات العمومية يف اٞتزائر ألطر تشريعية و تنظيمية ٥تتلفة تنوعت بُت نصوص فرنسية
يف مرحلة و نصوص جزائرية يف مرحلة الحقة ،بل إف النصوص اٞتزائرية ذاهتا تعاقبت و اختلفت مضامينها
وأحكامها بُت مرحلة و أخرى استجابة ٞتملة من الظروؼ السياسية و االقتصادية اليت ميزت كل مرحلة ،
ويعترب ا١ترسوـ الرئاسي رقم  236−10ا١تؤرخ يف  07أكتوبر  2010ا١تعدؿ و ا١تتمم ،اإلطار التشريعي لتنظيم
الصفقات العمومية يف ا١ترحلة الراىنة ا١تفًتض أهنا تكوف األىم يف تاريخ اٞتزائر ا١تستقلة ،باعتباره وضع خصيصا
لتنفيذ الربنامج ا٠تماسي  2014−2010الذي خصص لو غبلؼ مايل ضخم يقدر ب  286مليار دوالر،
فآليات الرقابة ا١تنصوص عليها ال ٯتكنها قمع ٚتيع مظاىر الفساد يف الصفقة العمومية ،حيث ال ٯتكنها مثبل
التأكد من الكميات الفعلية ا١تنجزة و تكلفتها اٟتقيقية و كذا بطء اجراءات اإلشهار و الرقابة و تسديد
ا١تستحقات ا١تالية للمتعاملُت ا١تتعاقدين ،كلها عوامل تساىم يف تأخر إ٧تاز ا١تشاريع و بالتايل تأخر تنفيذ
ا١تخططات التنموية للحكومة و تراكمها و تداخلها ،و بالتايل على السياسة اٟتكومية العامة الرامية إىل ٖتسُت
معدالت النمو و مؤشرات التنمية يف اجملتمع.

2

 1فيصل نسيغة ،مرجع سبق ذكره ،ص .126
 2حططاش عبد اٟتكيم ،مرجع سبق ذكره ،صص .24−9
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خالصة الفصل 9
من خبلؿ دراستنا ٢تذا الفصل تبُت لنا أف البلدية تكتسي أ٫تية بالغة نظرا أل٫تيتها بالنسبة لكياف الدولة
وقوامها ،فهي تبٌت على أساس دستوري ،قانوين من جهة و من جهة أخرى ٖتكم حاجة ا١تواطن إىل ىذا األسلوب يف
التنظيم اإلداري بغرض تلبية حاجات ا١تواطن ،كما تدعم اإلدارة احمللية األسلوب األقرب للحفاظ على النظاـ العاـ يف
الدولة و ٖتق يق التنمية احمللية ا١تستدامة اليت تراعي حقوؽ األجياؿ ا١تستقبلية يف حدودىا االقليمية اليت تتطلب ىيكبل
للتمويل احمللي ينطوي على موارد مالية ٤تلية على شكل برامج و مشاريع استثمارية و ا١تشاركة الشعبية.
و بالنظر إىل ا١تشاكل و ا١تعوقات اليت تعاين منها عمليات ا٧تاز الصفقات العمومية رغم اٞتهود احمللية والوطنية
لتفعيلها ،فإف تطوير اإل دارة احمللية أصبح حتمية أوىل على جدوؿ أعماؿ حكومات التنمية ،فتحديث و تطوير اإلدارة
احمللية ىو الذي يستهدؼ أوال خلق إدارة ٤تلية مؤىلة و قادرة على مواجهة ٖتديات التنمية و افرازات العو١تة.
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تمهيد الفصل :
سبتلك بلدية البويرة إمكانيات طبيعية ىائلة و طاقات بشرية معتربة ىذا إذل جانب ادلوقع االسًتاتيجي اليت
ربتلو كوهنا بوابة عبور إذل سلتلف بلديات و واليات الوطن ،فهذه ادلؤىبلت أكسبتها مكانة ىامة على ادلستوى الوطٍت
لذا ؽلكن من خبلذلا دعم التنمية الوطنية ادلستدامة إذا أحسن استغبلؿ إمكانياهتا يف دفع عجلة التنمية احمللية ادلستدامة،
ومن أجل ىذا سعت الدولة إذل وضع عدة برامج تنموية ترمجت يف الربنامج القطاعي ادلمركز ،برنامج البلدية للتنمية...
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الفصل الثالث :

المبحث األول  :تقديم االمكانيات العامة لبلدية البويرة
بغية التعرؼ و التعمق أكثر يف واقع الصفقات العمومية و الدور الذي تلعبو من أجل ربقيق التنمية احمللية
ادلستدامة ببلدية البويرة ،كاف البد من تسليط الضوء و إبراز احمليط العاـ الذي تنشط فيو و نقاط القوة اليت تعتمد عليها
ادلنطقة يف توظيف ىذه الصفقات ،و ذلك من خبلؿ االطبلع على اإلمكانيات الطبيعية ،البشرية و اإلمكانيات
السياحية و كذا الصناعية اليت سبتلكها البلدية على غرار أىم اذليئات القاعدية ،الًتبوية ،الثقافية ،الرياضية ،الدينية،
االجتماعية.

المطلب األول  :االمكانيات الطبيعية و البشرية لبلدية البويرة
نشأت بلدية البويرة على أنقاض برج محزة سنة  1873من قبل اجلنراؿ  ،WOLFربولت إذل بلدية سلتلطة
يف  22سبتمرب  1874و بعدىا إذل بلدية ذات التصرؼ التاـ يف  09أفريل  ،1879انبثقت من التقسيم اإلداري
والتنظيم االقليمي ادلؤرخ يف  02جويلية  1974باألمر رقم  ،69−74و تعترب عاصمة والية البويرة.
تقع بلدية البويرة باجلنوب الشرقي للوالية ،ربدىا مشاال بلدية أيت العزيز و من الغرب بلدية عُت الًتؾ ،عُت
احلجر و اذلامشية و جنوبا بلدية واد الربدي ،و شرقا بلدية تاغزوت ،حيزر و األسناـ ،و تبعد عن العاصمة حبوارل 98
كلم و ترتفع بػ  525كلم عن مستوى سطح البحر.
تًتبع الوالية على مساحة تقدر حبوارل  97كلم 2و بكثافة سكانية تفوؽ  102.135نسمة  ، 1إف ىذا
ادلوقع اجلغرايف ادلتميز أعطى لبلدية البويرة أعلية بارزة كوهنا سبثل ملتقى أو مركز عبور يصل الشماؿ باجلنوب ،فهي تتصل
بعدة بلديات و واليات بشبكة من الطرؽ الوطنية و الوالئية ،و ىي كاآليت :
 −الطريق الوطٍت رقم  05و  33و الطريق الوطٍت .18
 −الطريق الوالئي رقم  127و .05
 09 −طرؽ بلدية.

2

سبتاز بلدية البويرة بشتاء بارد و صيف حار ،حيث يبلغ ادلدى احلراري السنوي بُت  o3003إذل  o4106من
ماي إذل سبتمرب و بُت  o19إذل  o2306من جانفي إذل مارس ،أما ادلعدؿ الشهري ادلسجل يف زلطة البويرة لسنة
 2013ىو  o7إذل . o27

3

تاريخ التحميل http://fr.wikipedia.org.wiki.communes_de_la_wilaya_de_Bouira..0202−20−02
 2مديرية األشغاؿ العمومية لوالية البويرة.
 3مديرية البيئة لوالية البويرة.
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كما تستحوذ البلدية على مجلة من االمكانيات الطبيعية و البشرية اليت ذبعل عملية قياـ التنمية احمللية
ادلستدامة عملية قابلة للتجسيد و العطاء ،و اإلمكانيات الطبيعية و البشرية ادلتاحة يف بلدية البويرة ،ىي :
الفرع األول  :االمكانيات الطبيعية لبلدية البويرة
تتوفر بلدية البويرة على موارد طبيعية ىامة و متنوعة ،تشكل العمود الفقري القتصادىا و مصدر العيش
لسكاهنا ،و تشمل ىذه ادلوارد ادلياه ،األراضي ،النباتات ،احليوانات و التنوع احليوي ،و توفر ادلوارد الطبيعية لسكاف
البلدية الغذاء و األعبلؼ و غَتىا ،و ىي تتنوع تنوعا كبَتا بتباين البيئات الناذبة عن ادلوقع اجلغرايف ادلتميز ،و بناء على
ادلعلومات و االحصائيات ادلتوفرة سوؼ ضلاوؿ تسليط الضوء على أىم ىذه ادلوارد ادلتاحة يف البلدية من خبلؿ :
أوال :الموارد المائية
تعتمد بلدية البويرة على موارد مائية يتم استخراجها عن طريق احلفر ،حيث سبلك  27أبار بقدرة استيعاب
تقدر بػ  346ؿ و بئر واحد بسعة تصل إذل  255ؿ.

1

ثانيا :االمكانيات الزراعية و الحيوانية
و ؽلكن توضيح االمكانيات الزراعية و احليوانية لبلدية البويرة فيما يلي :
تًتبع بلدية البويرة على مساحة إمجالية تقدر بػ  8.782ىكتار ،منها  8394ىكتار سلصصة للفبلحة أي
بنسبة  ،%95058و اجلدوؿ التارل يوضح التوزيع العاـ لؤلراضي الفبلحية.

 1مديرية ادلوارد ادلائية لوالية البويرة
 2مديرية ادلصاحل الفبلحية لوالية البويرة.
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الفصل الثالث :
الجدول رقم07 :

التوزيع العام لألراضي الفالحية في بلدية البويرة سنة 2013
توزيع األراضي

المساحة (ىكتار)

النسبة %

األراضي المستغلة في الفالحة

8394
400

95058
0001

أراضي رعوية

190

2016

أراضي فالحية غير منتجة

198

2025

المساحة االجمالية للبلدية

8782

100

منها أراضي مسقية

ادلصدر  :مديرية ادلصاحل الفبلحية لوالية البويرة.

الشكل رقم02 :
التوزيع العام لألراضي الفالحية في بلدية البويرة سنة 2013

أراضً غٌر منتجة
مراعً
أراضً مستغلة

ادلصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على اجلدوؿ رقم .07

نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ و الشكل أعبله أف معظم ادلساحة االمجالية ىي أراضي سلصصة للفبلحة منها
أراضي مسقية ،أما اجلانب الرعوي خصصت لو مساحة قدرت بػ  190ىكتار و بنسبة تقدر بػ  %2016من رلموع
األراضي ادلستغلة من طرؼ الفبلحة ،قدرت ادلساحة ادلكسوة بالغابات يف بلدية البويرة  363ىكتار ،و توفر ادلساحة
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الفصل الثالث :

ادلتوفرة من الغابات فوائد كثَتة للبلدية و تلعب دورا ىاما يف رلاؿ محاية البيئة ،حيث توفر الظروؼ ادلبلئمة للحياة الربية
و التنوع احليوي و السياحة و االستجماـ.
إف تزايد ادلساحات الصاحلة للزراعة و ادلساحات ادلسقية بفضل ما قدمتو سلططات التنمية الفبلحية من حوافز
و مساعدات قد ساىم كثَتا يف زيادة االنتاج الفبلحي على مستوى بلدية البويرة ،يتمثل ىذا األخَت أساسا يف منتجات
احلبوب و الزيتوف ،اخلضر 1...و ؽلكن توضيح أىم ادلنتجات الفبلحية يف اجلدوؿ التارل :
الجدول رقم 08 :
حصيلة االنتاج الزراعي لبلدية البويرة سنة 2013
نوع المحصول

االنتاج (قنطار)

الطماطم

700

بطاطا

1170000

ثوم

240

الزيتون

5.050

التين

600

بذور

673

كرم

260

حبوب

5.762

الحبوب الجافة

19

منتوجات أخرى

4.200

المجموع

134.504

ادلصدر  :مديرية ادلصاحل الفبلحية لوالية البويرة.

استنادا للجدوؿ أعبله يتضح لنا أف بلدية البويرة من البلديات الغنية بإنتاج البطاطا الذي يعد ادلنتوج األوؿ
بكمية قدرت بػ  117.000قنطار و ىذا نظرا لًتبعو على نسبة معتربة من ادلساحة االمجالية إضافة إذل مناخ الوالية
ادلناسب ذلذا النوع من ادلزروعات ،كما يتجلى وزف احلبوب اليت وصلت كمية إنتاجها إذل  19قنطار ،و صلد أيضا
األشجار ادلثمرة اليت قدرت كمية إنتاجها بػ  5.910قنطار بالرغم من ضآلة مساحة استغبلذلا.
 1يوسفي نور الدين ،مرجع سبق ذكره ،ص .195
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الفصل الثالث :

أما فيما ؼلص االنتاج احليواين و حبكم الطابع الرعوي للمنطقة ،فإف بلدية البويرة تتوفر على منتوج حيواين
معترب ،يتمثل يف اجلدوؿ التارل :
الجدول رقم09 :
االنتاج الحيواني في بلدية البويرة سنة 2009
االنتاج

العدد أو الكمية

الوحدة

اللحوم الحمراء

8511

قنطار

اللحوم البيضاء

6939

قنطار

الحليب

2618

لًت

الصوف

420

قنطار

العسل

120

قنطار

ادلصدر  :مديرية ادلصاحل الفبلحية لوالية البويرة.

صلد أف البلدية حصدت حوارل  2.618لًت من احلليب ،و لقد سجلت من تربية ادلواشي حوارل 8.511
قنطار من اللحم األمحر ،كما نبلحظ أف إنتاج البلدية من اللحوـ البيضاء معترب حيث وفرت سنة  2013ما يقدر بػ
 6.939قنطار.
إف ىذه ادلوارد الطبيعية الفبلحية و احليوانية تساىم بشكل كبَت يف التنمية احمللية ادلستدامة من خبلؿ استعماذلا
كمدخبلت إنتاجية و غذائية  ...و قد تستخدـ ادلوارد احلالية بشكل مكثف شلا يؤدي إذل اطلفاض إنتاجية الًتبة وبالتارل
ادلراىنة على مصَت التنمية احمللية ادلستدامة يف البلدية.
الفرع الثاني  :االمكانيات البشرية
تعترب دراسة اخلصائص البشرية أساسية يف ربضَت و اعداد أي مشروع أو برنامج تنموي زللي أو إقليمي أو
وطٍت ،حبيث سبكننا من احلصوؿ على مؤشرات بواسطتها ؽلكن ربديد نوعية ادلشاريع البلزمة لتوقع و تلبية االحتياجات
ادلستقبلية للسكاف من ذبهيزات و مرافق عامة ،و بالتارل الوصوؿ إذل األىداؼ ادلرجوة من عملية التنمية.
و ؽلكن توضيح تطور عدد السكاف من خبلؿ اجلدوؿ ادلوارل :
 1يوسفي نور الدين ،مرجع سبق ذكره ،ص .190
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الجدول رقم10 :
تطور عدد السكان في بلدية البويرة
السنة
عدد
السكان

1954 1884 1880

1966

1987

1998

2008

2012

2013

102135 100150 88801 75086 53065 30994 18174 2312 1227

ادلصدر  :بلدية البويرة

الشكل رقم03 :
تطور عدد السكان في بلدية البويرة
110000
100000
90000
80000
70000
60000
عدد السكان

50000
40000
30000
20000
10000
0
1880 1884 1954 1966 1987 1998 2008 2012 2013

ادلصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على اجلدوؿ رقم .10

إف ادلوارد البشرية ترتبط و الصفقات العمومية و التنمية احمللية ادلستدامة بعبلقة تبادلية ،فمن ناحية هتدؼ
الصفقة العمومية لتحقيق التنمية احمللية ادلستدامة و ربسُت النوعية االجتماعية و االقتصادية و البيئية للمستوطنات
البشرية و السيما ربقيق العدالة االجتماعية بُت الريف و ادلدينة و بُت ادلرأة و الرجل ،ومن ناحية أخرى تلعب ادلوارد
البشرية دورا مهما يف دفع عجلة التنمية احمللية ادلستدامة ،و بالرغم من أف بلدية البويرة سبتلك طاقة شبابية ؽلكن توجيهها
يف خدمة الربامج التنموية ادلوجهة إذل البلدية ،إال أف التوزيع غَت ادلدروس و غَت ادلخطط للسكاف جعل منها نقطة سلبية
أكثر منها اغلابية ،حيث صلد أف جل سكاف البلدية مستقر يف ادلدينة ،و من أبرز مبلمح ىذا التوزيع السكاين صلد
االنتشار السكاين الضعيف يف بعض التجمعات السكانية الصغَتة ادلتناثرة ،حيث ال تشكل التجمعات الصغَتة بؤر
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تساعد على استقطاب أنشطة اقتصادية و اجتماعية ،و ال تؤدي يف النتيجة إذل توفَت فرص استثمارية رلدية قادرة على
استيعاب العمالة ادلتوفرة ،و ىذا ما عمق من مشكلة التهريب و استًتاؼ األراضي و الزحف ضلو ادلدينة و غَتىا من
ادلشاكل االجتماعية األخرى ادلسجلة يف ىذه التجمعات ،و ىذا بات يشكل عبء كبَت على النظاـ االيكولوجي من
خبلؿ تزايد معدالت التلوث و الرمي العشوائي للنفايات ادلنزلية و البنياف العشوائي ...و بالتارل االنعكاس السليب على
االستغبلؿ ادلفرط لؤلراضي الزراعية و التوزيع العمراين على حساب ىذه األراضي و الضغط على مرافق ادلدف و تناقص
عمرىا اإلنتاجي و ىذا ما يناقض بنود االستدامة و يرىن حق األجياؿ ادلستقبلية يف ىذه ادلوارد الطبيعية.

1

المطلب الثاني :اإلمكانيات السياحية و الصناعية لبلدية البويرة
سنحاوؿ يف ىذا ادلطلب إدراج االمكانيات السياحية و الصناعية لبلدية البويرة.
الفرع األول  :االمكانيات السياحية
سبتلك بلدية البويرة إمكانيات يف اجملاؿ السياحي ؽلكن أف ذبعل منها قطب سياحي ىاـ ،و تتمثل ىذه
اإلمكانيات السياحية يف :
أوال :المواقع الطبيعية
ربظى بلدية البويرة دبواقع طبيعية ساحرة و مناظر فاتنة سبنح لزائريها الدالؿ و اخليار لبلستمتاع بأفضل األجواء
يف رحاهبا و تؤمن لوحات طبيعية خبلبة و من أروع ادلناظر الطبيعية ادلمكن رؤيتها ،و من ىذه ادلواقع صلد :
غابة الريش  :و تقع ىذه الغابة بضواحي مشاؿ غرب مدينة البويرة و ىي كثيفة و تشكل موقعا طبيعيا مبلئما للسياحة
االستجمامية و اجلوارية و للنشاطات الرياضية كاجلواالت ،العدو ،الفروسية و الصيد و تستقطب أعدادا كبَتة من الزوار
القادمُت من مدينة البويرة و ضواحيها.
ثانيا :الصناعات التقليدية
ربتل بلدية البويرة مكانة رائدة يف ميداف الصناعات التقليدية و ذلك نظرا لتوفر ادلواد األولية من صوؼ،
طُت ...و ىذا ما جعل صناعاهتا التقليدية تتميز بالتنوع و الثراء من حيث األلواف و األشكاؿ ،و من أىم ادلنتجات
التقليدية اليت تعترب الرائدة و اليت تتميز هبا البلدية صلد :
أ −ادلنتجات الفخارية.
 1مشري زلمد الناصر ،االسًتاتيجية الوطنية لًتقية ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة ،مذكرة زبرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت يف العلوـ
االقتصادية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،2011−2010 ،ص .145
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الفصل الثالث :

ب−اللباس التقليدي (فستاف ،فستاف قبائلي ،برنوس.)...
ت−صناعة احللي من الفضة و الذىب.
ث−منتجات النسيج و منتجات السبللة
كما تنظم البلدية يف كل سنة عيدين كبَتين علا :
 .1عيد احلصاد يف شهر جويلية.
 .2عيد الزيتوف يف شهر جانفي.

1

ثالثا :ىياكل االيواء و الوكاالت السياحية
أ −ىياكل االيواء السياحي  :تتوفر بلدية البويرة على رلموعة من الفنادؽ تضمن حسن االستقباؿ و طيب ادلقاـ و
ىي موضحة يف اجلدوؿ التارل :
الجدول رقم11 :
ىياكل االيواء السياحي الموجودة في بلدية البويرة لسنة 2013
الرقم

مكان التواجد

اسم الهيكل

القدرة االستيعابية (سرير)

01

نزؿ رواياؿ

احملطة القدؽلة

110

02

نزؿ صويف

مقابل زلكمة البويرة

110

03

نزؿ تومي

 25شارع موزاي عبد القادر

62

04

نزؿ صلمة

 09شارع عباف رمضاف

41

05

نزؿ العنيق

 64شارع جومد محو

64

ادلصدر  :مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية البويرة

تلعب الفنادؽ و ىياكل االيواء دورا كبَتا يف التنمية احمللية ادلستدامة و ىذا بسبب العوائد االقتصادية
وا الجتماعية اليت ؽلكن أف تضيفها إذل االقتصاد احمللي من خبلؿ عمليات توفَت مناصب الشغل ،و العوائد ادلالية اليت
توفرىا ىذا من جانب ،و من جانب آخر فهي تساىم يف تنشيط السياحة الناذبة عن استغبلؿ االمكانيات الطبيعية
واألثرية ادلوجودة يف البلدية ،و بالتارل التخفيف من استغبلؿ األراضي الفبلحية و ربقيق التوازف بُت القطاعات

 1لقاء الثقافات العريقة يف حضن الطبيعة الساحرة ،البويرة ،مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية البويرة ،صص .18−12
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الفصل الثالث :

االقتصادية و اخلدماتية ،إال أننا نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ قلة ىذه اذلياكل و عدـ تصنيفها يف مقاـ النزؿ السياحية مثل
نزؿ صلمة ،نزؿ تزمي
ب −الوكاالت السياحية  :تعترب الوكاالت السياحية القلب النابض للسياحة و ادلنشط األساسي للرحبلت السياحية
و رحاالت االستجماـ ،و ىي احملفز و ادلعلن على اإلمكانيات احمللية يف ىذا اجلانب ،إال أننا نبلحظ أف ىناؾ
 06وكاالت سياحية و أسفار تنشط على مستوى بلدية البويرة تقدـ خدماهتا على طوؿ أياـ السنة ،و بطبيعة
احلاؿ عددىا غَت كايف لتنشيط السياحة و القياـ هبذا القطاع ،حيث أف معظمها يتجاىل ىذا النوع من ادلهاـ
واإلعبلف و الًتويج للسياحة الداخلية و تبٍت عمليات التوعية من خبلؿ العروض و االقًتاحات ،إظلا تقتصر
أعماذلم على أسفار احلج و العمرة و ال رباوؿ حىت استقطاب السياح ،و ىذه الوكاالت موضحة يف اجلدوؿ
أدناه :
الجدول رقم12 :
الوكاالت السياحية الموجودة في بلدية البويرة لسنة 2013
مكاف التواجد

الرقم

اسم الوكالة

01

وكالة النجاح ترافل اجنسي

 11حي احلاج مرزوؽ

02

وكالة ماـ تور

حي  338مسكن التعاونية العقارية الربكة

03

وكالة االكتشاؼ

 61ذراع الربج الشرقي

04

وكالة أمسار تور

ذراع الربج الشرقي

05

وكالو الوايف للسياحة

شارع فاطمة نسومر عُت قراوش

06

وكالة الصوماـ

حي  166رقم 100

ادلصدر  :مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية البويرة

إف العبلقة بُت ادلواقع الًتاثية و الوكاالت السياحية و التنمية ىي عبلقة ديناميكية غلب أف تدار بطريقة
مستدامة ،حبيث غلب أف تؤكد عمليات التخطيط و االستغبلؿ على أعلية احلفاظ على ىذه ادلواقع الًتاثية و زبطيط
استثمارىا السياحي من أجل حصوؿ الزائر على التجربة ادلفيدة و ادلمتعة و تكرار الزيارة ،و من ادلهم جدا إدراؾ الدور
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الفصل الثالث :

الكبَت الذي تلعبو ىذه ادلوارد و ادلنشآت السياحية ،و أعلية احلفاظ عليها كوهنا مصدرا غَت متجدد لؤلجياؿ ادلستقبلية
وتأكيد حتمية إدارة عناصرىا بطريقة تظهر التقدير و االحًتاـ للذين عاشوا قبلنا و تظهر احلرص و االعتبار للذين
سيأتوف من بعدنا ،و ىي أيضا مصدر لئلحساس باجلماؿ و السلوكيات اإلنسانية ،حيث يوفر إمكانية معايشة التنوع
الثقايف و يوفر تعبَتات مرئية ألحداث من ادلاضي و ؽلثل تعبَتات فيزيائية لتغَتات فكرية مع مرور الزمن ،ىذا عبلوة على
أنو ؽلثل موردا ماليا و اجتماعيا غَت زلدود شلا يضيفو للمجتمع احمللي من خبلؿ التكامل بُت القطاعات و توفَت مناصب
العمل للمواطن احمللي.

1

الفرع الثاني  :االمكانيات الصناعية
كما سبق و أشرنا أف الزراعة تعترب النشاط االقتصادي اذلاـ ببلدية البويرة ،إال أهنا تتوفر على عقار صناعي
معترب من شأنو ايواء مشاريع استثمارية تسمح بإنشاء مناصب الشغل و الثروة ،فهي تتوفر على منشآت صناعية مهمة
نوضحها يف اجلداوؿ التالية :
الجدول رقم13 :
مناطق النشاطات في بلدية البويرة
)2

المساحة الممنوحة (م

المنطقة

المساحة االجمالية (م

البويرة D1

39.081

22.404

البويرة D2

1180190

96.418062

)2

عدد الحصص المنشأة

عدد الحصص الممنوحة

46

45

34

34

ادلصدر  :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار لوالية البويرة

الجدول رقم14 :
المؤسسات الرئيسية في بلدية البويرة لسنة 2013
التعيين

المؤسسة
ERCC

EPE/EURL BOUIRA
DRAPS
ادلصدر  :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار لوالية البويرة

الوحدةHOP:

المنتوج

القدرة االنتاجية السنوية

انتاج 2013

نسيج

300.108

59.651

نسيج

121.680

490618

 1مشري زلمد الناصر ،مرجع سبق ذكره ،صص .150−149
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الفصل الثالث :
الجدول رقم15 :

عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في بلدية البويرة لسنة 2013
ادلؤسسات

العدد

ادلؤسسات الصغَتة

3.325

ادلؤسسات ادلتوسطة

3.578

اجملموع

6.903

ادلصدر :مديرية الربرلة و متابعة ادليزانية لوالية البويرة.

المطلب الثالث  :المنشآت القاعدية و الهياكل التربوية ،الثقافية ،الدينية ،الرياضية و االجتماعية
لبلدية البويرة
لتهيئة احمليط االقتصادي للمستثمرين بغية إصلاز الصفقات العمومية و تنظيمها صلد رلموعة من اذلياكل
وادلنشآت تدعم وتسهل ابراـ ىذا النوع من العقود.
الفرع األول  :المنشآت القاعدية لبلدية البويرة
تشتمل بلدية البويرة على مجلة من اذلياكل و ادلرافق القاعدية األساسية كالبنوؾ و شركات التأمُت و شبكة
الطرقات والنقل و وسائل اإلعبلـ ،و البلدية تتوفر على :
أوال :المؤسسات المالية
يوجد بالبلدية عدة بنوؾ و فروع لشركات التأمُت و ىي:
أ −بنك اجلزائر. BA
ب −البنك الوطٍت اجلزائري. BNA
ت −البنك اخلارجي اجلزائري. BEA
ث −القرض الشعيب اجلزائري. CPA
ج −الصندوؽ الوطٍت للتوفَت و االحتياط. CNEP
ح−بنك التنمية احمللية. BDL
خ−بنك الفبلحة والتنمية الريفية. BADR
د −سوسييت جنراؿ .SG
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ذ −بنك اخلليج العريب .GAB
ر −البنك العريب .AB
إف كثرة ادلؤسسات ادلالية و وكاالهتا بالبلدية دليل على وجود نشاط يف ادلعامبلت االقتصادية و ؽلكن
استغبلؿ ىذه ادلؤسسات يف منح القروض إلقامة ادلشاريع.
كما يوجد بالبلدية عدة فروع لشركات التأمُت ادلختلفة أعلها :
 .1الشركة اجلزائرية للتأمُت. CAAT
 .2الشركة اجلزائرية للتأمينات. SAA
 .3الشركة الدولية للتأمينات و إعادة التأمُت. CIAR
 .4العامة للتأمينات ادلتوسطية. GAM
إضافة إذل ذلك صلد الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي لؤلجراء
 CNRو الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي لغَت األجراء

CNAS

و الصندوؽ الوطٍت للتقاعد

.CASNOS

ثانيا :المرافق الصحية
إف وضعية قطاع الصحة يعكس بصفة جلية مستوى التنمية االجتماعية للبلدية ،و لقد شهدت بلدية البويرة
على غرار بلديات الوطن تطورا زلسوسا على مستوى اذلياكل االستشفائية ،و فيما يلي نربز امكانيات البلدية يف رلاؿ
الصحة :

1

 1يوسفي نور الدين ،مرجع سبق ذكره ،ص .198
133

تقييم مساىمة الصفقات العمومية في تحقيق التنمية ببلدية البويرة

الفصل الثالث :
الجدول رقم16 :

امكانيات بلدية البويرة في مجال الصحة في سنة 2013
العدد
10

التعيين
مستشفى
عٌادة متعددة الخدمات

10

قاعة العالج

10

قاعة الوالدة

10

مخبر التحالٌل

01

قاعة العملٌات

10

قاعة االنعاش

10

العٌادات الخاصة

10

ادلصدر :مديرية الصحة و السكاف لوالية البويرة.

الجدول رقم17 :
التجهيزات الطبية المتوفرة في بلدية البويرة في سنة 2013

التعيين

العدد
عمومي

خاص

11

32

جهاز األشعة

10

04

االسعاف

17

08

مخبر التحاليل

10

05

مقعد سني

)(chaise dentaire

ادلصدر :مديرية الصحة و السكاف لوالية البويرة.

ثالثا :البريد و االتصاالت
شهد ىذا القطاع تطورا ملحوظا على مستوى الوطٍت و بالتارل على مستوى البلدية ،و ىذا دلا تشهده الساحة
من ظهور ادلنافسة يف رلاؿ اذلاتف النقاؿ و استقبللية مصاحل الربيد و من أىم االمكانيات ادلتوفرة نذكر :
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الفصل الثالث :
الجدول رقم18 :

إمكانيات بلدية البويرة في مجال خدمات البريد و االتصاالت في سنة 2013
االتصاالت

المؤسسات البريدية

عددىا

قابضات كاملة النشاط

09

ادلراكز اذلاتفية

عدد الشبابيك

43

عدد ادلشًتكُت يف اذلاتف

14.331

كثافة الشبابيك

 1شباؾ 2.269 /

عدد السكاف  1 /ىاتف

4034

الكثافة البريدية
−

مكتب لكل  12.766ساكن

عدد ا دلشًتكُت يف شبكة االنًتنيت ADSL

7.336

الكثافة السكانية

14058

−

العدد
12

ادلصدر :مديرية الربيد وتكنولوجيات اإلعبلـ و االتصاؿ لوالية البويرة.

من خبلؿ اجلدوؿ السابق ؽلكن مبلحظة أف ىناؾ حوارل  43شباؾ يسهر على خدمة ادلواطنُت يف البلدية،
وىناؾ ما يعادؿ مكتب لكل  12766ساكن ،أما فيما ؼلص االشًتاكات يف رلاؿ اخلدمات اذلاتفية و التكنولوجية
فهي منخفضة مقارنة بالعدد اإلمجارل للسكاف ،حيث نبلحظ أف نسبة االشًتاكات يف اذلاتف العادي  ، %4أما
ادلشًتكُت يف خدمات شبكة األنًتنيت التابعة للمديرية الوالئية للربيد و تكنولوجيات اإلعبلـ و االتصاؿ ىو 7.336
مشًتؾ ،و بالتارل نبلحظ أف البلدية ما زالت تعاين من قلة الوعي يف رلاؿ التعامل مع تكنولوجيات اإلعبلـ و االتصاؿ
اخلاصة باألنًتنيت و اذلواتف.
رابعا :شبكات الطرقات و النقل في بلدية البويرة
تعترب شبكة الطرقات من ضمن ادلقومات األساسية للتنمية و العمود الفقري ألي قفزة نوعية يف رلاؿ التعمَت
والبناء و تطوير النشاطات االقتصادية و االجتماعية ،لذلك فقد أولتها السلطات احمللية االىتماـ البلزـ لربط التجمعات
السكانية ادلتواجدة عرب تراب البلدية و فك العزلة عنها  ،1و تضم شبكة الطرقات ادلتواجدة بالبلدية بطوؿ إمجارل
7802كلم موزعة كالتارل :
أ −الطرق الوطنية  05 :طرؽ بطوؿ 27كلم.
ب −طرق والئية  :طريقُت بطوؿ 17كلم.
ت −طرق بلدية  09 :طرؽ بلدية بطوؿ 34030كلم.

 1يوسفي نور الدين ،مرجع سبق ذكره ،ص .200
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كما ذكرنا سابقا سبتد طرؽ الوطنية على طوؿ 27كلم صلد أهنا يف وضعية شلتازة مقابل17كلم طرؽ والئية يف
حالة جيدة ،و بالتارل ؽلكن القوؿ أف الطرؽ الوطنية و الوالئية ىي طرؽ صاحلة لبلستعماؿ ،يف حُت سبتد الطرؽ البلدية
على طوؿ 3403كلم صلد أف منها 24كلم ىي طرؽ يف حالة شلتازة مقابل 01كلم يف حالة متوسطة و ما يعادؿ
902كلم ىي طريق رديئة  ،1و بالتارل نبلحظ أف  % 2609من الطريق البلدي ىي طريق غَت مطابقة للذي غلب أف
يكوف ،و لقد دخلت البلدية يف اآلونة األخَتة يف مرحلة جد واسعة من اإلصبلحات اليت مست مجيع ادلعابر البلدية
منها.
و ؽلكن توضيح حركة النقل الربي للبضائع لبلدية البويرة من خبلؿ اجلدوؿ ادلوارل :
الجدول رقم19 :
حركة النقل البري للسلع ببلدية البويرة لسنة 2013
نوع النقل

عدد المتعاملين

عدد وسائل النقل

حمولة منقولة (طن)

نقل عمومي

09

94

1543026

نقل خاص

3.733

4.718

50314036

المجموع

3.742

4.815

51.857.62

ادلصدر :مديرية النقل لوالية البويرة.

أما بالنسبة إلمكانيات تنقل ادلسافرين بُت البلدية و البلديات و الواليات األخرى صلدىا شلثلة يف اجلدوؿ
التارل :
الجدول رقم20 :
حركة النقل البري للمسافرين ببلدية البويرة لسنة 2013
نوع الخط

عدد المتعاملين

عدد وسائل النقل

ما بين الواليات

44

361

ما بين البلديات

98

207

المتمدن

10

217

المجموع

152

785

ادلصدر :مديرية النقل لوالية البويرة.

 1مديرية األشغاؿ العمومية لوالية البويرة.
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الفصل الثالث :

من خبلؿ اجلداوؿ السابقة ؽلكن القوؿ أف البلدية تتميز بقدرة كبَتة و إمكانيات برية تسمح ذلا بادلشاركة يف
التنمية االقتصادية و االجتماعية للبلدية ،من خبلؿ كمية السلع اليت يتم تداوذلا بُت البلدية و زليطها اخلارجي أو من
حيث خدمة ادلسافرين سواء بينها و بُت الواليات األخرى أو على ادلستوى احمللي و ليس فقط للجهات ادلتمدنة ،و إظلا
حىت على مستوى األرياؼ بالرغم من أهنا تبقى غَت كافية لتحقيق متطلبات السكاف احملليُت.
الفرع الثاني  :الهياكل التربوية ،الثقافية ،الدينية ،الرياضية و االجتماعية في بلدية البويرة
أوال :الهياكل التربوية في بلدية البويرة
لقد حظي قطاع الًتبية و التكوين و التعليم العارل باىتماـ كبَت من قبل الدولة خبلؿ السنوات األخَتة ،و قد
ذبلى ىذا االىتماـ بشكل واضح من خبلؿ ادلخططات التنموية اليت خصصت مبالغ مالية معتربة لدعم ىذا القطاع
وتنميتو ،و ذلك دبا يتماشى مع احتياجات ادلنطقة ،و تتوفر البلدية على اذلياكل الًتبوية ادلوالية :
أ −الهياكل التربوية االبتدائية ،المتوسطة و الثانوية  :ؽلكن توضيح توزيعها من خبلؿ اجلدوؿ التارل :
الجدول رقم21 :
توزيع المتمدرسين و الهياكل التربوية و المدرسين حسب أطوار التعليم في بلدية البويرة للسنة
الدراسية 2014−2013
الطور

التعيين

المدرسين

المتمدرسين

المدارس

عدد األقسام
336

ذكور

إناث

ذكور

إناث

الطور األول و الثاني

5.007

4.726

101

349

44

الطور الثالث

3.796

3.448

130

301

14

246

الطور الثانوي

2.311

3.367

158

201

07

173

ادلصدر :مديرية الًتبية لوالية البويرة

من خبلؿ اجلدوؿ السابق ؽلكن القوؿ أف :
 ىناؾ نسبة معتربة من ادلتمدرسُت يف الطور األوؿ و الثاين حيث وصل عددىم إذل  9.733تلميذ منهم
 5.007تلميذ أي بنسبة  %51044من إمجارل ادلتمدرسُت يف ىذين الطورين و  4.726تلميذة دبعدؿ
 ،%48056و بالتارل نبلحظ أف النسبة متقاربة جدا بُت عدد الذكور و اإلناث يف ىذا الطور ،و ىذه النسب
و إف دلت تدؿ على تكافؤ الفرص بُت الذكور و اإلناث يف رلاؿ التعليم يف ىذين الطورين و كذا لتدعيم
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الفصل الثالث :

البلدية للتعليم بدليل أف ىناؾ حوارل  450مدرس أي دبعدؿ أستاذ لكل  31طالب و  44مدرسة موزعة عرب
تراب البلدية.
 أما بالنسبة إذل الطور الثالث فنلمح أف ىناؾ حوارل  7.244تلميذ منهم  3.796تلميذ و  3.448تلميذة،
و ؽلكن القوؿ أف حىت يف ىذا الطور ىناؾ تقارب بُت نسبة سبدرس األوالد و البنات و توجد ىناؾ حوارل 14
مؤسسة موزعة عرب الًتاب ،حيث توظف ما يقارب  431مدرس أي دبعدؿ أستاذ لكل  16تلميذ.
 إف ادلشكلة الكبَتة تكمن يف الطور الثانوي حيث قدر عدد ادلتمدرسُت بػ  5.678تلميذ منهم  2.311تلميذ
و  3.367تلميذة ،و بالتارل نبلحظ أف عدد اإلناث بات أكرب من عدد الذكور ،إف ادلشكلة اليت غلب أف
تأخذىا السلطات احمللية يف البلدية بعُت االعتبار ىو عدـ كفاية مؤسسات ىذا الطور حيث قدرت بػ 07
مؤسس ات و اليت سوؼ سبتلئ مع انتقاؿ األطوار السابقة اليت سجلت فيها عدد معترب من التبلميذ ،أما عدد
ادلدرسُت فكاف  359أستاذ أي دبا يعادؿ أستاذ لكل  15طالب و ىي نسبة مقبولة مقارنة بالعدد ادلسجل.
ب −التكوين المهني  :تتوفر بلدية البويرة إضافة إذل معهد وطٍت متخصص على مركزين نوضحها يف اجلدوؿ التارل :
الجدول رقم22 :
القدرة االستيعابية لمراكز التكوين المهني في بلدية البويرة لسنة 2013
المؤسسة

القطاع العمومي

القطاع الخاص

عدد الممتهنين

المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني

239

118

357

مركز التكوين المهني حفيظ سنحدري

39

536

575

مركز التكوين المهني مليكة قايد

77

462

539

ادلصدر :مديرية التكوين ادلهٍت لوالية البويرة.

ت−

التعليم الجامعي  :سبتلك بلدية البويرة جامعة تضم  07كليات و ىي كلية احلقوؽ و العلوـ السياسية،

كلية العلوـ االقتصادية ،التجارية و علوـ التسيَت ،كلية العلوـ االجتماعية و االنسانية ،كلية العلوـ التكنولوجية،
كلية العلوـ الطبيعية و علوـ األرض ،معهد علوـ و تقنيات النشاطات البدنية ،كلية اآلداب و اللغات.
تضم جامعة أكلي زلند أوحلاج ما يلي :
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الجدول رقم23 :

أىم الهياكل المتوفرة في جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة لسنة 2013
التعيين

العدد

القدرة االستيعابية (طالب)

قاعة المحاضرات

01

800

المدرجات

19

5540

األقسام

146

6115

المخابر

42

704

قاعة األنترنيت

09

150

قاعة السمعي البصري

01

25

المكتبات

16

2470

المجموع

208

15804

ادلصدر :جامعة أكلي زلند أوحلاج لوالية البويرة.

و قد وصل عدد الطلبة ادلسجلُت خبلؿ السنة اجلامعية  2014−2013إذل  14.792طالب ،أما بالنسبة
للتأطَت فقد بلغ  521أستاذ دائم و  623أستاذ متعاقد.

1

و يف ما ؼلص االقامة فهي تضع ربت تصرؼ الطالب ادلقيم  04اقامات جامعية منها  02للطلبة و 02
للطالبات ،نوضحها يف اجلدوؿ التارل :

 1جامعة أكلي زلند أوحلاج لوالية البويرة.
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الجدول رقم24 :

االقامات الجامعية المتواجدة في بلدية البويرة في سنة 2013
االقامة

الطلبة

القدرة

المطاعم
القدرة

عدد

االستيعابية

ادلستفدين
3.600

االستيعابية

ذكور

إناث

العدد

قبال عيشى

2.000

−

3.600

01

500

عينوش شامة

1.000

−

1.468

01

500

1.468

وحدة  1100مسكن

800

735

−

01

500

735

وحدة  140مسكن

1.000
−

981
−

−

01

500

981

−

01

800

5.000

4.800

1.716

5.068

05

2.800

11.784

جالوي سعيد
االقامة المركزية
المجموع

ادلصدر :مديرية اخلدمات اجلامعية لوالية البويرة

كما غلدر اإلشارة إذل أف البلدية ربتوي على جامعة التكوين ادلتواصل ،حيث خبلؿ السنة اجلامعية
 2014−2013بلغ عدد الطلبة فيها  2.953طالب منهم  10886طالبة أما بالنسبة للتأطَت فبلغ عدد األساتذة
 157أستاذ.
ثانيا :الهياكل الثقافية و الرياضية ببلدية البويرة
إف تلبية احلاجيات االجتماعية من خبلؿ اخلدمات الثقافية و الرياضية يعد زلدودا نوعا ما ،غَت أف البلدية
تتوفر على منشآت ثقافية و رياضية.

1

أ −الهياكل الثقافية  :إف النشاط الثقايف لبلدية البويرة ؽلارس يف ىياكل متعددة موزعة كما يلي :

1

يوسفي نور الدين ،مرجع سبق ذكره ،ص .201
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الجدول رقم25 :

الهياكل الثقافية ببلدية البويرة خالل سنة 2013
المنشآت

العدد

دور الثقافة

01

المراكز الثقافية

02

متاحف

01

مكتبات

02

قاعات السينما

0

ادلصدر :مديرية الثقافة لوالية البويرة

من خبلؿ اجلدوؿ السابق ؽلكن القوؿ أف ىناؾ عجز كبَت يف رلاؿ دعم الثقافة يف البلدية ،حيث نبلحظ أف
ىناؾ نقص كبَت يف ادلرافق الثقافية فمثبل صلد أف ىناؾ دور واحد للثقافة و مكتبتُت ،أي ما يعادؿ مكتبة لكل
 51.067ساكن ،و بالتارل ؽلكن القوؿ أف اىتماـ سلطات البلدية باجلانب الثقايف غَت مسجل تقريبا و ىذا بدليل
ادلرافق اليت سجلت يف البلدية سنة  ،2013و ىذا ما غلعل اآلفات و ادلشاكل االجتماعية تنتشر بسبب قلة الوعي
والثقافة.
ب −الهياكل الرياضية  :ربتوي بلدية البويرة على ادلنشآت الرياضية ادلوضحة يف اجلدوؿ التارل :
الجدول رقم26 :
المنشآت الرياضية المتواجدة ببلدية البويرة في سنة 2013
التعيين

العدد

التعيين

العدد

ملعب أولمبي

01

المركب الرياضي الجواري

01

مساحة مخصصة للعب

04

المالعب المركبة

07

قاعة أولمبية

01

دور الشباب

01

مسبح أولمبي

01

الجمعيات الرياضية

31

قاعات متعددة الرياضات

02

الجمعيات الشبابية

08

ادلصدر :مديرية الشباب و الرياضة لوالية البويرة
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ثالثا :الهياكل الدينية و الحماية االجتماعية ببلدية البويرة
تتمثل ادلنشآت الدينية يف اذلياكل اليت تسمح للمواطن احمللي بتأدية أعمالو الدينية من مساجد ،زوايا ،ومدراس
قرآنية ،أما ىياكل احلماية االجتماعية فهي تلك اليت اذلياكل اليت توفر العناية لؤلطفاؿ و األشخاص ادلعوزين.
أ −الهياكل الدينية  :ربتوي بلدية البويرة عددا من اذلياكل الدينية نوضحها يف اجلدوؿ التارل :
الجدول رقم27 :
أىم الهياكل الدينية ببلدية البويرة في سنة 2013
التعيين

العدد

التأطير

العدد

مساجد تامة

11

المدارس القرآنية

01

مساجد في طور االنجاز

09

األقسام القرآنية

12

الزوايا

01

 01زاوية  /عدد التالميذ

 60 /01تلميذ

ادلصدر :مديرية الشؤوف الدينية و األوقاؼ لوالية البويرة

ب −ىياكل الحماية االجتماعية  :ربتوي بلدية البويرة على رلموعة من اذلياكل هتدؼ لتقدًن يد ادلساعدة لصغار
الصم و األشخاص ادلسننُت و ادلعوقُت ،نوضحها يف اجلدوؿ التارل :
الجدول رقم28 :
منشآت الحماية االجتماعية في بلدية البويرة سنة 2013
التعيين

القدرة االستيعابية

عدد المسجلين

مدرسة صغار الصم

120

97

المركز الطبي البيداغوجي

60

15

درا األشخاص المسنين و المعوقين

120

59

دار استقبال اليتامى و ضحايا االرىاب

60

71

ادلصدر :مديرية النشاط االجتماعي يف والية البويرة
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المبحث الثاني  :واقع التنمية المحلية المستدامة في بلدية البويرة
بعدما تناولنا يف ادلبحث السابق سلتلف اإلمكانيات الطبيعية ،البشرية ،الصناعية و القاعدية لبلدية البويرة،
سنقوـ بتسليط الضوء على واقع التنمية احمللية ادلستدامة يف بلدية البويرة من خبلؿ الربامج و ادلخططات اليت سخرت
خلدمة التنمية احمللية ادلستدامة يف البلدية و االجتهادات احمللية يف سبيل االرتقاء دبتطلبات االستدامة ،و ادلعوقات اليت
تعاين منها البلدية و اليت تقف يف وجو تنميتها.

المطلب األول  :برامج و مخططات التنمية المحلية المستدامة في بلدية البويرة
لقد حظيت التنمية احمللية ادلستدامة يف بلدية البويرة باىتماـ ،ذبسد يف الربامج التنموية ادلختلفة اليت سبيزت
بادليثاؽ البلدي حلماية البيئة و التنمية ادلستدامة ،ادلخطط البلدي للتنمية و الربامج القطاعية ادلمركزة ،و اليت أسهمت إذل
حد كبَت يف تلبية االحتياجات األساسية للسكاف دبا ؼلدـ ادلتطلبات البسيطة و غَت ادلعقدة للمواطن الذي يسعى إذل
ربسُت الظروؼ ادلعيشية من دخل ،صحة و تعليم...
الفرع األول  :الميثاق البلدي لحماية البيئة و التنمية المستدامة
اعتمد ألوؿ مرة ادليثاؽ البلدي من أجل البيئة و التنمية ادلستدامة يف إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي الثبلثي
 ،2004-2001و جاء ضمن أىدافو ربديد األعماؿ اليت غلب أف تقوـ هبا سلطات البلدية من أجل احلفاظ على
بيئة ذات نوعية جيدة و انتهاج سياسة فعالة لتحقيق تنمية مستدامة على مستوى البلديات ،و لقد اشتمل ىذا ادليثاؽ
على ثبلثة أجزاء تضمن اجلزء األوؿ منو اإلعبلف العاـ للمنتخبُت احملليُت و الثاين ادلخطط احمللي للعمل البيئي (األجندة
 21احمللية) ،و مشل الثالث عرضا للمؤشرات اخلاصة بتقييم البيئة.

1

أوال :اإلعالن العام للمنتخبين المحليين

تضمن اإلعبلف العاـ إعبلف النوايا أو االلتزامات األخبلقية للمنتخبُت احملليُت ،و اليت سبثلت يف ما يلي :

أ −الوعي بادلسؤولية اجلماعية حلماية البيئة و بالدور الفعاؿ للبلديات لقرهبا من ادلواطن.
ب −ضرورة احملافظة على ادلوارد الطبيعية من أجل ربقيق التنمية ادلستدامة.

ت −إشراؾ مجيع الفاعلُت من إدارات ،مجعيات ،مؤسسات و أفراد يف احملافظة على البيئة.
ث −االلتزاـ بعدـ نقل ادلشاكل البيئية احلالية لؤلجياؿ القادمة.

ج −العزـ على احلد أو التقليل من االنبعاثات ادللوثة ،االقتصاد يف الطاقة ،استعماؿ التكنولوجيات النظيفة ،محاية
ادلوارد ،و تطوير الفضاءات الطبيعية كادلساحات اخلضراء و الغابات ادلوجودة داخل النسيج العمراين.

 1مشري زلمد الناصر ،مرجع سبق ذكره ،صص .162−160
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كما مشل اإلعبلف االلتزاـ بتنفيذ برنامج لئلعبلـ و الًتبية حوؿ محاية البيئة و التنمية ادلستدامة لصاحل ادلنتخبُت
احملليُت ،أعواف اإلدارات احمللية و عموـ ادلواطنُت و استعماؿ وسائل التخطيط ،التصور ،الوسائل التنظيمية و الوسائل
االقتصادية و آليات إشراؾ اجملتمع ادلدين يف تسيَت البيئة.
ثانيا :المخطط المحلي للعمل البيئي (األجندة  21المحلية)

يعد أرضية عمل تبٍت عليها اجلماعات احمللية سياستها يف احملافظة على البيئة ،تضمن مجلة من احملاور التالية :

أ −ضرورة إغلاد تسيَت مستداـ للموارد البيولوجية و الطبيعية و اعتماد نظاـ التخطيط و التسيَت احمللي ادلبٍت على
احًتاـ ذبانس اخلصوصيات الطبيعية دلختلف العناصر الطبيعية.

ب −إحداث تعاوف بُت البلديات دلواجهة التدىور البيئي ،و هتيئة ادلناطق الصناعية.
ت −محاية األراضي الفبلحية.

ث −هتيئة ادلدف ،التسيَت احملكم اإليكولوجي للنفايات و تسيَت ادلخاطر الكربى.
ج −استشارة ادلواطنُت و إشراكهم يف مراحل صنع القرار البيئي.
ح −تطوير قدرات البلدية للتكفل بادلشاكل البيئية.
خ −القياـ بالتقييم الدوري حلماية البيئة.
ثالثا :المؤشرات الخاصة بتقييم البيئة

تضمن قياـ البلديات بعمليات جرد و إحصاء جلملة من البيانات البيئية و تقييمها خبلؿ فًتة الربنامج،

وزبصيص عائدات مالية لكل برنامج مقًتح للتدخل على ادلستوى احمللي و دوف أف يوضح ادليثاؽ البلدي للبيئة طريقة
زبصيص ىذه العائدات ادلالية.
إضافة إذل الدور التنسيقي الذي تقوـ بو مديرية البيئة يف البلديات ،يبقى التحدي األكرب الذي يواجو عملية
التنسيق احمللي ىو كيفية تصور ظلوذج مشورل لربط نسيج العبلقات بُت سلتلف ادلصاحل احمللية اليت تسهر على تسيَت
العناصر البيئية و اليت زبضع لوصايا وزارية سلتلفة كمديرية ادلياه و الري ،الغابات ،حفظ الصحة النباتية و احليوانية،
الفبلحة ،الصناعة ،الطاقة ،الثقافة ،السياحة و البيئة.
ىذا التحدي الكبَت أجاب عليو ادلشرع اجلزائري من خبلؿ استحداث مديريات والئية للبيئة ،اليت تعد اجلهاز
الرئيسي التابع للدولة يف رلاؿ مراقبة تطبيق القوانُت و التنظيمات ادلتعلقة حبماية البيئة أو اليت تتصل هبا ،و تتكفل ادلديرية
الوالئية للبيئة بتصور و تنفيذ برنامج حلماية البيئة على كل تراب البلدية باالتصاؿ مع األجهزة األخرى يف الدولة ،الوالية
و البلدية و وضع التدابَت الرامية إذل الوقاية من كل أشكاؿ تدىور البيئة و مكافحتو السيما التلوث ،التصحر و اصلراؼ
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1

الًتبة و احلفاظ على التنوع البيولوجي و تنميتو و ترقية ادلساحات اخلضراء و النشاط البستاين.
إال أف نظاـ عمل ادليثاؽ البلدي حوؿ البيئة و التنمية ادلستدامة و باعتباره التطبيق األوؿ يف اجلزائر ،ال زاؿ يثَت
الغموض حوؿ كيفية التمويل و كيفية إصلاز العمليات ادلرتبطة حبماية البيئة و طريقة إجراء الرقابة ،ىذه اإلشكاليات
العالقة بادلخططات احمللية ال تسمح بتحديد دقيق لعبلقة اجلماعات احمللية مع السلطات ادلركزية يف تسيَت و محاية البيئة،
وبذلك ال تتضح حدود مسؤولية اجلماعات احمللية يف تنفيذ أو عدـ تنفيذ توجيهات ىذه ادلواثيق البيئية احمللية.
الفرع الثاني  :المخطط البلدي للتنمية

PCD

ىو برنامج الدولة ذي التسيَت البلمركزي األكثر استعماال منذ سنة  ، 1974و يتعلق باستثمارات التنمية
لصاحل البلدية يف إطار التوجهات الوطنية للتنمية و قوانُت ادلالية من قبل الدولة ضمن ميزانية التجهيز احملددة لنفقات
الدولة السنوية.
أوال :طريقة تسجيلها

تتوذل اللجنة التقنية للبلدية عند كل سنة ميبلدية و ربت إشراؼ رئيس اجمللس الشعيب البلدي إعداد بطاقات
2

تقنية لكل عملية مقًتحة بعد عملية إحصاء و ربديد مجيع حاجيات سكاف البلدية و ترتيبها حسب األولوية.
و من خبلؿ إعداد البطاقة التقنية يتم ربديد طبيعة األشغاؿ أو التجهيزات ادلراد إصلازىا بالتفصيل و الكلفة
ادلالية للمشروع ،و تعرض االقًتاحات ادلضبوطة من طرؼ اللجنة التقنية للبلدية على اللجنة التقنية للدائرة دلناقشتها
وترتيب أولوياهتا تبعا ألعلية كل مشروع ،حيث يتم التأىيل و ادلصادقة على ادلشاريع ادلقبولة و اقًتاح إمكانية التكفل
ادلارل ببعضها ضمن مدونة ادلشاريع القطاعية للوالية ،و تتوج أشغاؿ جلنة الدائرة بتقييد القرارات ادلتخذة و ادلتوصل إليها
ضمن زلضر اجتماع يرفع إذل اللجنة التقنية بالوالية ،و ربت رئاسة وارل الوالية و حبضور مدير الربرلة و متابعة ادليزانية
بالوالية و كذا رئيس اجمللس الشعيب الوالئي يتم إجراء عملية التحكيم للعمليات ادلقًتحة ادلرفوعة إليها من قبل جلنة
الدائرة ،و تتوج أشغاذلا بادلصادقة على ادلشاريع ادلقبولة و تسجيلها ،و قد يؤجل التكفل بالبعض اآلخر منها لسنوات
قادمة حسب أولوية و أعلية ادلشاريع ادلقًتحة ،و عليو يظهر من خبلؿ ذلك أف الوارل ىو ادلسؤوؿ األوؿ عن ضبط
وإعداد برامج التنمية احمللية بالبلدية.
ثانيا :مراحل انجازىا

بعد أف يتم إعداد ادلخطط اخلاص بالتنمية احمللية وفق اإلجراءات و ادلراحل ادلذكورة و يف حدود ادلوارد ادلالية
والوسائل ادلتوفرة ،يبلغ مقرر تسجيل العمليات إذل رئيس اجمللس الشعيب البلدي عن طريق رئيس الدائرة ،و بعد استبلمو
للمقرر يدعو إذل عقد جلسة مداولة ألعضاء اجمللس الشعيب البلدي يعلمهم من خبلذلا بادلشاريع ادلشار إليها يف مقرر
 1ادلرسوـ التنفيذي  60−96ادلؤرخ يف  27جانفي  ،1996ادلعدؿ و ادلتمم دبوجب ادلرسوـ التنفيذي  494−03ادلؤرخ يف  14ديسمرب  2003ادلتعلق
بإحداث مفتشية للبيئة يف الوالية.
 2أنظر ادللحق رقم  ،07ص .209
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تسجيل العمليات اليت استفادت منها البلدية خبلؿ ىذه السنة ،لتتم بعد ذلك ادلصادقة و ادلوافقة على إدخاؿ شرػلة
العمليات اجلديدة إذل مدونة سلططات البلدية للتنمية و ذلك وفق مداولة تسمى مداولة جدوؿ العمليات ،مث يتم ضمن
مداولة أخرى ربديد كيفية تنفيذ ىذه العمليات ،إما عن طريق ادلقاولة بالكيفيات و اإلجراءات ادلنصوص عليها يف قانوف
الصفقات العمومية أو بالوسائل الذاتية للبلدية.
يف أكثر احلاالت و بتعليمات من الوصاية اإلدارية للبلدية يتم تفادي التنفيذ عن طريق الوسائل الذاتية للبلدية ،كوف ىذه
األخَتة ال تتوفر على وسائل اإلصلاز البلزمة كما أهنا تفتقر إذل ادلؤىبلت التقنية و ادلالية ىذا من جهة ،و من جهة
أخرى احلرص على تفادي العمليات ادلالية ادلشبوىة (ربويل و استغبلؿ ادلاؿ العاـ يف أغراض شخصية) ادلًتتبة على إصلاز
مثل ىذه العمليات.
و يتوذل مكتب التجهيز بالبلدية و ربت إشراؼ و متابعة أمينها العاـ إعداد عقد أو صفقة ادلشروع لفائدة
ادلقاولة الفائزة بالصفقة (القياـ خبدمات ،اقتناء ذبهيزات عمومية أو إصلاز أشغاؿ) فيودع ادللف اإلداري و التقٍت مرفوؽ
دبداولة يف ادلوضوع لدى مصاحل الدائرة للمصادقة عليو ،و بعد ادلصادقة على مداولة العقد أو الصفقة اخلاصة بادلشروع
من طرؼ الوصاية اإلدارية يقوـ رئيس اجمللس الشعيب البلدي بصفتو شلثل للبلدية صاحبة ادلشروع بإعطاء ما يسمى باألمر
باخلدمة لبدء األشغاؿ ،تبعا لبنود صفقة ادلشروع.
و بادلوازاة مع تنفيذ األشغاؿ يتم منح االعتمادات ادلالية من طرؼ مدير الربرلة و متابعة ادليزانية شلضية من
طرؼ رئيس اجمللس الشعيب البلدي و مؤشر عليها من طرؼ ادلصاحل التقنية ادلعنية بادلتابعة.
و بعد إصلاز ادلشروع التنموي بصفة هنائية و وفق شروط بنود الصفقة يتم منح مقاولة اإلصلاز زلضر االستبلـ ادلؤقت
للمشروع ليوضع موضع اخلدمة و االستغبلؿ.
ثالثا :أىدافها التنموية

بعد التأكد من سبلمة اإلصلاز بالنسبة للمشاريع و عدـ ظهور عيوب تقنية خبلؿ فًتة الضماف و اليت تكوف
غالبا سنة ،سبنح للمقاوؿ و بنفس إجراء االستبلـ ادلؤقت زلضر االستبلـ النهائي و تغلق العملية ادلنجزة دبا يسمى ببطاقة
الغلق النهائي للمشروع ،ليكوف بذلك ادلشروع قد استوىف األىداؼ اليت وضع من أجلها و تبعا لبلحتياجات ادلضبوطة
1
عند بداية اإلصلاز ليتم استغبللو من طرؼ مواطٍت البلدية حسب النشاط ادلنوط بو.
و ؽلكن توضيح سبويل ادلخطط البلدي  PCDيف بلدية البويرة من خبلؿ اجلدوؿ ادلوارل :

 1شويح بن عثماف ،دور اجلماعات احمللية يف التنمية احمللية ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف العاـ ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمساف،2011−2010 ،
صص .131−128
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الجدول رقم29 :

تطور تمويل المخطط البلدي للتنمية  PCDفي بلدية البويرة خالل الفترة 2012−1999
السنة

الغالف المالي ( 3 10دج)



1999

29.068

2000

24.200

2001

130.087

2002

134.987

2003

37.660

2004

118.800

2005

35.237

2006

47.810

2007

111.700

2008

154.528

2009

2.225.453

2010

87.798

2011

107.050

2012

251.300

المجموع

3.495.678

ادلصدر :مديرية الربرلة و متابعة ادليزانية لوالية البويرة.
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و الشكل ادلوارل يبُت لنا تطور الغبلؼ ادلارل الذي استفادت منو بلدية البويرة يف إطار ادلخطط البلدي للتنمية
الشكل رقم 04 :
تطور تمويل المخطط البلدي للتنمية  PCDفي بلدية البويرة خالل الفترة 2012−1999
260000
240000
220000
200000
180000
160000
140000

األغلفة المالٌة

120000
100000
80000
60000
40000
20000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ادلصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على اجلدوؿ رقم  29ص .147

من خبلؿ اجلدوؿ و الشكل السابقُت نبلحظ أف إمجارل األغلفة ادلالية اليت ربصلت عليها البويرة يف إطار
ادلخطط البلدي للتنمية خبلؿ الفًتة ادلمتدة من  1999إذل  2012قد بلغت كحصيلة إمجالية مبلغ
 3.495.678.000دج ،و ىذا يدؿ على الرغبة يف اإلصبلحات و التنمية من أجل خلق رلاؿ استثماري مغذي
بكافة اإلمكانيات.
كما يتبُت لنا أف ىناؾ تذبذب يف قيمة الغبلؼ ادلارل من سنة إذل أخرى ،فمنذ  1999حىت 2000
استفادت البلدية من تغطية مالية للمخطط غَت كبَتة أين كانت نسبة التغَت ال تتجاوز  %85إذا ما قورنت بسنة
األساس  ،1999و يف سنة  2001وصل الغبلؼ ادلارل إذل  130.087.000دج بنسبة تغَت وصلت %447052
و ىذا يدؿ على زيادة االحتياجات ،و سجلت البلدية أكرب غبلؼ مارل ذلا سنة  2009أين بلغ
 2.225.453.000دج بنسبة تطور  ،%7.656002كما أف أدىن غبلؼ مارل كاف سنة  2000دببلغ
 24.200.000دج ،و ىذا التغَت يف قيمة التمويل يرجع إذل االختبلؼ يف الربامج ادلسطرة من طرؼ البلدية و إذل
االحتياجات احمللية اليت تتفاوت من سنة إذل أخرى تبعا لتغَتات أسعار البًتوؿ و عوائدىا.
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الفرع الثالث  :البرنامج القطاعي غير الممركز

PSD

يهدؼ ىذا ادلخطط إذل ربقيق التوازنات اجلهوية حيث يتم إدراجو يف النفقات ادلتعلقة بالتجهيزات العمومية

غَت ادلمركزة  ،1و تبلغ رخصة برنارلها حسب كل قطاع فرعي من القائمة دبوجب برنامج من التوزيع ادلكلف بادلالية
بربنامج التجهيز السنوي الذي اعتمدتو احلكومة و يربز ىذا احملور يف ادللحق ادلادي للربنامج ادلعتمد أو ادلقاييس أو
ادلؤشرات األخرى.
أوال :طريقة تسجيلها
يكوف ربضَت ادلخطط القطاعي للتنمية بدراسة اقًتاحات مشاريعو يف اجمللس الشعيب الوالئي و الذي يصادؽ
عليو بعد ذلك ،مث تكوف دراسة اجلوانب التقنية من طرؼ اذليئة التقنية بعد إرساؿ ادلخطط التقٍت ذلا.

2

ثانيا :مراحل إنجازىا
بعد ادلصادقة من قبل اجمللس الشعيب الوالئي على مدونة ىذه ادلشاريع بعنواف القطاعات و اذليئات ادلختصة
بالوالية حيث تسجل ىذه الربامج برمز الوارل الذي يعترب اآلمر بالصرؼ الوحيد ،يتوذل كل قطاع و حسب اإلجراءات
ادلنصوص عليها يف قانوف الصفقات العمومية اختيار مقاولة اإلصلاز لتتكلف بعد ذلك كل مديرية والئية كقطاع الري،
األشغاؿ العمومية  ...مباشرة إجراءات منح األمر باخلدمة للمقاولة صاحبة ادلشروع لتتوذل ادلصاحل التقنية للمديرية ادلعنية
دبراقبة إصلاز ادلشروع بالتنسيق مع سلتلف ىيئات ادلراقبة ادلعتمدة من طرؼ الدولة ،مثل ىيئة ادلراقبة التقنية للبناء  CTCيف
قطاع السكن و التجهيزات العمومية و ىيئة ادلراقبة للري

CTH

،كما ؽلكن اشًتاؾ رؤساء ادلصاحل التقنية بالدائرة التابعة

للقطاعات السابقة الذكر يف متابعة ادلراقبة التقنية للمشاريع القطاعية ادلثبتة يف إقليم بلديات الوالية ،و يف ىذا الصدد
نشَت إذل أعلية وجود الدراسات التقنية و الوعاء العقاري و اليت أصبحت حجر زاوية ترتكز عليها مثل ىذه ادلشاريع.
ثالثا :أىدافها التنموية
ىذه الربامج من شأهنا :
أ −ربقيق التوازنات اجلهوية ،من خبلؿ منح رأي تقٍت يف اختيار موقعها) االختيار ادلسبق ألرضية ادلشروع(.
ب −ذبهيز مراكز احلياة و تطوير اخلدمات اجلوارية.
ت −تصحيح االختبلالت احملتملة فيما يتعلق بالتنمية احمللية.
ث −تنمية التهيئة احلضرية عن طريق تشجيع االستثمار اخلاص.
 1ادلرسوـ التنفيذي رقم 277−08ادلؤرخ يف  19ربيع األوؿ ادلوافق  13يوليو  1998ادلتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،ادلادة .2/04
 2أنظر ادللحق رقم  ،08ص .210
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ج−الدعم و ادلساندة يف خلق مناصب شغل بالبلدية.
ح−ادلساعلة يف ربسُت ظروؼ حياة ادلواطنُت.
و فيما يلي األغلفة ادلالية ادلتحصل عليها يف إطار الربنامج القطاعي غَت ادلمركز:
الجدول رقم30 :
تطور تمويل البرنامج القطاعي غير الممركز  PSDفي بلدية البويرة خالل الفترة 2013−1999
السنة

الغالف المالي ( 3 10دج)

1999

219.694

2000

271.507

2001

399.447

2002

213.336

2003

1.099.788

2004

463.209

2005

4.838.439

2006

6.502.469

2007

3.101.226

2008

1.055.675

2009

981.009

2010

3.982.964

2011

4.696.957

2012

6.520.000

2013

775.150

المجموع

35.120.870

ادلصدر :مديرية الربرلة و متابعة ادليزانية لوالية البويرة.
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الشكل رقم05 :
تطور تمويل البرنامج القطاعي غير الممركز  PSDفي بلدية البويرة خالل الفترة 2013−1999
5725000
5425000
5125000
4825000
4525000
4225000
3925000
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3325000
3025000
2725000
2425000
2125000
1825000
1525000
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األغلفة المالٌة

ادلصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على اجلدوؿ رقم  ،30ص .150

من خبلؿ ما سبق نبلحظ أف إمجارل األغلفة ادلالية اليت ربصلت عليها بلدية البويرة يف إطار ادلخطط القطاعي
غَت ادلمركز قد بلغت  35.120.870.000دج و ىذا خبلؿ الفًتة ادلمتدة ما بُت  1999و .2013
كما ؽلكن القوؿ أف األغلفة ادلالية شهدت تذبذب ،فلقد تضاعفت األغلفة ادلالية دبعدؿ %500059
فبعدما كانت يف  2000تقدر بػ  271.507.000دج أصبحت بعد مرور سنتُت أي يف سنة  2003تقدر بػ
 1.099.788.000دج مقارنة بسنة األساس  ،1999و ىذا يوحي بزيادة ادلتطلبات ادلالية للبلدية يف ىذه اآلونة،
كما نبلحظ تزايد قيمة األغلفة من سنة إذل أخرى وصوال إذل سنة  2007مث اطلفضت يف  2008لتسجل ارتفاعا
جديدا يف السنوات ادلوالية لتبلغ أقصى حد ذلا سنة  2012بنسبة تطور  %2967076و بغبلؼ مارل قدر بػ
 6.520.000.000دج لتعاود االطلفاض يف السنة ادلوالية  ،2013و يرجع ىذا التذبذب يف قيمة األغلفة ادلالية من
سنة ألخرى إذل التغَت يف احتياجات ادلنطقة و التغَت يف ادلتطلبات ادلالية للمشاريع التنموية ادلسطرة و اليت تنصب عندىا
أمواؿ الربنامج.
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الفصل الثالث :

المطلب الثاني  :حصيلة البرامج و توزيعها حسب القطاعات في بلدية البويرة
بعدما مت التطرؽ إذل سلتلف الربامج التنموية لبلدية البويرة و األغلفة ادلالية اليت رصدت ذلا سيتم توضيح تطور
توزيعها حسب القطاعات.



الفرع األول  :تطور توزيع األغلفة المالية المتحصل عليها في إطار المخططات البلدية للتنمية

PCD

على

القطاعات
و ؽلكن أف نبُت تطور األغلفة ادلالية ادلتحصل عليها يف إطار ىذا الربنامج و خبلؿ الفًتة ادلمتدة من 1999
إذل  2012من خبلؿ اجلدوؿ ادلوارل :

 سوؼ نقوـ يف ىذا ادلطلب بالتطرؽ إذل دراسة التوزيعات ادلالية على القطاعات و ىذا للمخطط البلدي للتنمية و للربنامج القطاعي غَت ادلمركز و ىذا خبلؿ
الفًتة ادلمتدة بُت  1999إذل  2013و ىذا بسبب غياب االحصائيات و التوزيعات ادلتعلقة بالسنوات  2013و  ،2014و االحصائيات ادلتعلقة بالتوزيعات
القطاعية للربنامج القطاعي ادلمركز ،و أيضا غياب مجيع االحصائيات ادلتعلقة باجلوانب ادلالية للميثاؽ البلدي للتنمية ادلستدامة .
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الفصل الثالث :
الجدول رقم31 :

تطور توزيع األغلفة المالية المتحصل عليها في إطار المخططات البلدية للتنمية  PCDعلى القطاعات خالل الفترة 2012−1999
السنوات

القطاعات

الوحدة10 :

3

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

المجموع

التغذية بالمياه الصالحة للشرب

7.100

/

600

23.400

9.000

3.500

20.000

5.310

/

/

6.134

12.631

1.000

32.000

120.675

تهيئة العمران

7.000

12.200

80.887

/

2.000

58.000

1.445

8.000

3.000

49.912

91.575

39.596

/

66.300

419.915

مسالك و طرق

/

/

47.570

45.180

20.000

18.150

3.800

20.500

83.100

30.300

18.819

8.000

/

69.000

364.419

العمارات التابعة للبلدية

1.968

/

800

6.507

660

/

7.092

/

/

43.755

31.975

/

49.050

55.000

196.807

الصرف الصحي

5.000

/

/

1.100

6.000

8.650

/

14.000

15.200

30.561

2.076.950

7.571

50.000

29.000

2.244.032

ثقافة و ترفيو

8.000

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

8.000

رياضة

/

6.000

/

58.800

/

9.000

2.900

/

/

/

/

20.000

/

/

96.700

شباب

/

6.000

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7.000

/

13.000

البريد و الهاتف

/

/

230

/

/

21.500

/

/

/

/

/

/

/

/

21.730

صحة و نظافة

/

/

/

/

/

/

/

/

10.400

/

/

/

/

/

10.400

37.660

118.800

35.237

47.810

111.700

154.528

2.225.453

87.798

المجموع

134.987 130.087 24.200 29.068

ادلصدر :مديرية الربرلة و متابعة ادليزانية لوالية البويرة.
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3.495.678 251.300 107.050

الفصل الثالث :

تقييم مساىمة الصفقات العمومية في تحقيق التنمية ببلدية البويرة

الشكل رقم06 :
تطور توزيع األغلفة المالية المتحصل عليها في إطار المخططات البلدية للتنمية  PCDعلى القطاعات
خالل الفترة 2012−1999
2410000
2110000
1810000
1510000
1210000
األغلفة المالٌة

910000
610000
310000
10000
صحة و البرٌد و شباب
نظافة الهاتف

رٌاضة ثقافة و الصرف العمارات مسالك و تهٌئة التغذٌة
ترفٌه الصحً التابعة طرق العمران بالمٌاه
الصالحة
للبلدٌة
للشرب

من إعداد الطالبة اعتمادا على اجلدوؿ رقم  ،31ص .153

من خبلؿ اجلدوؿ و الشكل السابقُت نبلحظ :
أف قطاع الصرؼ الصحي استحوذ على أكرب نسبة من التمويل يف إطار سلططات البلدية للتنمية و ىذا بنسبة
 %64019من إمجارل التمويل خبلؿ الفًتة  2012−1999و دببلغ إمجارل يقدر بػ 2.244.032.000دج بػ 28
عملية ،مع العلم أنو دل يستفد من التمويل خبلؿ السنوات  ،2005 ،2001 ،2000يليو قطاع هتيئة العمراف بنسبة
 %12001أي ما يعادؿ مبلغ 419.915.000دج و دبعدؿ  49عملية ،و قطاع مسالك و طرؽ دببلغ
364.419.000دج أي حوارل  ،%10042و يف ادلرتبة الرابعة يأيت قطاع العمارات التابعة للبلدية بنسبة %5063
ودببلغ استثماري يقدر بػ 196.807.000دج.
ىناؾ رلموعة من القطاعات اليت استفادت من األغلفة ادلالية للمخطط البلدي للتنمية خبلؿ مجيع السنوات
اليت تطرقنا إليها أي من سنة  1999إذل  2012و على رأس ىذه القطاعات صلد قطاع هتيئة العمراف بػ  49عملية
وقطاع التغذية بادلياه الصاحلة للشرب بػ  18عملية و قطاع ادلسالك و الطرؽ دبعدؿ  28عملية ،باإلضافة إذل قطاع
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الفصل الثالث :
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الصرؼ الصحي الذي حصد حوارل  28عملية و أيضا قطاع العمارات التابعة للبلدية  33عملية ،بينما ىناؾ قطاعات
دل تستفد بصفة مستمرة من التمويل مثل الصحة و النظافة ،الشباب ،الربيد و اذلاتف.
أما بالنسبة للقطاعات األخرى و اليت تتجسد يف قطاع اخلدمات بصفة عامة فإننا نلمح اطلفاض التمويل
والتوجو ضلو ىذا القطاع ،حيث صلد أف أكرب غطاء مارل يف ىذا القطاع استفاد منو رلاؿ الرياضة دببلغ سبويلي قدر يف
رلملو بػ 96.700.000دج و بنسبة  %2076و بػ  08عمليات ،مث الشباب بػ  02عمليتُت خصصت ذلا نسبة
 %0037من إمجارل ادلوارد ادلالية دبا يعادؿ 13.000.000دج ،بينما دل تتجاوز نسبة سبويل الصحة و النظافة ،الربيد
و اذلاتف و الثقافة و الًتفيو نسبة  %1014من إمجارل األغلفة ادلالية اليت استفادت من خدماهتا البلدية و ىذا بالرغم
من الدور الكبَت الذي تلعبو ىذه القطاعات يف رلاالت التوعية ،الثقافة و االرتقاء بالوضعية الثقافية ،االجتماعية
والصحية للمجتمع.
من خبلؿ ما سبق ؽلكن القوؿ أف بلدية البويرة دل توذل االىتماـ الكايف إذل القطاعات اخلدماتية و الثقافية يف
ظل ىذا ادلخطط البلدي للتنمية مثلما اىتمت بالبنية التحتية اليت سبثلت يف إصبلحات الطرؽ و ادلسالك ،هتيئة العمراف
و الصرؼ الصحي و بالتارل فإف األغلفة ادلالية اليت استغلتها البلدية خبلؿ الفًتة من  1999إذل  2012يف ظل
ادلخطط البلدي للتنمية وجهتها إذل إصبلح ادلنشآت القاعدية األساسية.
الفرع الثاني  :تطور توزيع األغلفة المالية المتحصل عليها في إطار البرنامج القطاعي للتنمية

PSD

على

القطاعات
ؽلكن توضيح تطور األ غلفة ادلالية ادلتحصل عليها يف إطار ىذا الربنامج و خبلؿ الفًتة ادلمتدة من  1999إذل
 2013من خبلؿ اجلدوؿ ادلوارل :
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الفصل الثالث :
الجدول رقم32 :

تطور توزيع األغلفة المالية في إطار البرنامج القطاعي للتنمية  PSDعلى القطاعات خالل الفترة 2013−1999
السنوات

القطاعات

الوحدة10 :

3

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

المجموع

الري

93.000

/

/

/

20.000

/

/

250.000

/

/

/

/

42.490

/

/

405.490

التعليم

106.694

/

11.000

/

/

118.413

66.525

211.022

573.650

145.825

310.251

1.057.960

402.390

3.160.000

326.000

6.489.730

الغابات

/

/

562.938

/

300.139

/

5.313.030
1.499.187

/

35.938

/

/

/

/

/

105.000

/

/

/

422.000

/

تكوين مهني

/

40.389

/

20.000

70.332

3.000

/

/

/

/

/

110.000

56.418

البنية التحتية للصحة

20.000

64.780

/

30.500

23.500

20.500

73.599

89.000

/

373.551

125.000

511.000

2.826.600

1.155.000

شباب

/

129.400

52.000

3.000

94.500

/

95.800

131.677

150.000

60.000

/

365.000

342.810

75.000

/

الحماية االجتماعية

/

1.000

/

85.000

/

7.000

/

212.000

/

/

/

/

/

/

/

305.000

التغذية بالمياه صالحة للشرب

/

/

50.000

/

190.501

/

/

100.000

/

/

/

18.000

5.000

/

/

363.501

البنية التحتية للطرقات

/

/

65.000

11.992

149.787

1.000

175.000

1.000

133.000

/

/

28.008

394.777

1.660.000

/

2.619.564

البنية التحتية اإلدارية

/

/

31.447

32.844

147.668

84.788

2.795.500

3.691.070

1.891.544

396.900

/

458.697

151.000

467.000

449.150

10.597.608

الثقافة

/

/

190.000

16.000

/

/

/

341.600

153.032

/

220.700

8.000

13.799

/

/

943.131

إرجاع القيمة

/

/

/

14.000

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

14.000

التعليم العالي

/

/

/

/

403.500

190.608

847.300

1.261.100

200.000

/

188.558

/

402.890

3.000

/

3.496.956

البريد و االتصاالت

/

/

/

/

/

37.900

/

/

/

/

/

/

/

/

/

37.900

النقل

/

/

/

/

/

/

115.515

/

/

/

/

/

/

/

/

115.515

االسكان

/

/

/

/

/

/

669.200

/

/

/

/

900.000

58.783

/

/

1.627.983

البيئة

/

/

/

/

/

/

/

21.000

/

/

/

/

/

/

/

21.000

تهيئة العمران

/

/

/

/

/

/

/

88.000

/

70.399

/

77.590

/

/

/

235.989

المؤسسات ص.م و الحرف

/

/

/

/

/

/

/

/

/

9.000

/

/

/

/

/

9.000

الدين

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

136.500

/

/

/

/

136.500

السياحة

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

26.709

/

/

/

26.709

المجموع

219.694

271.507

399.447

213.336

1.099.788

463.209

4.838.439

6.502.469

3.101.226

1.055.675

981.009

3.982.964

4.696.957

6.520.000

775.150

35.120.870
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الفصل الثالث :

تقييم مساىمة الصفقات العمومية في تحقيق التنمية ببلدية البويرة

الشكل رقم07 :
تطور توزيع األغلفة المالية في إطار البرنامج القطاعي للتنمية  PSDعلى القطاعات خالل الفترة
2013−1999
10200000
8200000
6200000
4200000
2200000

األغلفة المالٌة

200000
الري
التعلٌم
الغابات
تكوٌن مهنً
البنٌة التحتٌة للصحة
شباب
الحماٌة االجتماعٌة
التغذٌة بالمٌاه الصالحة للشرب
البنٌة التحتٌة للطرقات
البنٌة التحتٌة اإلدراٌة
الثقافة
إرجاع القٌمة
التعلٌم العالً
البرٌد و االتصاالت
النقل
االسكان
البٌئة
تهٌئة العمران
المؤسسات ص ،م و الحرف
الدٌن
السٌاحة

من إعداد الطالبة اعتمادا على اجلدوؿ رقم  ،32ص .156

أوؿ نقطة ؽلكن لنا استخراجها من اجلدوؿ و ذلك دبجرد النظر إليو و ىو أف كل القطاعات استفادت من
التغطية التمويلية أو جبزء من التمويل يف إطار الربنامج القطاعي غَت شلركز بالرغم من أهنا تتفاوت بُت القطاعات و بُت
السنوات ،إال أف كلها استفادت من التمويل ،و كانت أكرب تغطية يف  2006أين خصص ذلا غبلؼ مارل قدر بػ
 6.502.469.000دج و سبت تغطية كل القطاعات تقريبا ما عدا قطاع التكوين ادلهٍت ،الربيد و االتصاالت ،النقل،
اإلسكاف ،ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة و احلرؼ ،الدين ،السياحة ،و الغبلؼ ادلارل األقل تغطية للقطاعات كاف سنة
1999أين سبت تغطية  03قطاعات بغبلؼ مارل قدر بػ  219.694.000دج.
و من خبلؿ اجلدوؿ و الشكل السابقُت نبلحظ أف أكرب استفادة مالية خبلؿ الفًتة  1999إذل 2013
كانت من نصيب قطاع البنية التحتية اإلدارية ،حيث استفاد من غطاء مارل وصل إذل  %30017أي ما يعادؿ مبلغ
10.597.608.000دج من إمجارل احلصيلة ادلالية اليت استفادت منها البلدية يف ظل الربنامج القطاعي غَت ادلمركز
ودبجموع  42عملية ،و كانت أوؿ استفادة لو يف سنة  2001و أكرب قيمة ربصل عليها ىذا القطاع سنة 2006
وكانت 3.691.070.000دج ،يليو قطاع التعليم بنسبة  %18047من إمجارل التمويل أي ما يعادؿ
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 6.489.730.000دج و دبجموع  41عملية و كانت أكرب استفادة لو سنة  2012أين ربصل على
 3.160.000.000دج ،قطاع البنية التحتية للصحة الذي يعترب من القطاعات اليت استفادت من التمويل بنسبة
 %15012من إمجارل التمويل خبلؿ السنوات سابقة الذكر و سجلت أكرب قيمة سبويلية ذلذا القطاع سنة  2011بػ
 2.826.600.000دج  ،و يف ادلرتبة الرابعة صلد قطاع التعليم العارل الذي استفاد من غطاء مارل وصل إذل %9095
أي ما يعادؿ مبلغ 3.496.956.000دج دبجموع  17عملية ،يليو قطاع البنية التحتية للطرقات بنسبة %7045
من إمجارل التمويل أي ما يعادؿ مبلغ 2.619.564.000دج بػ  11عملية.
و أصغر قيمة سبويل سجلت خبلؿ الفًتة  1999إذل  2013كانت ضمن قطاع السياحة حيث قدرت بػ
26.709.000دج أي ما يعادؿ  %0007من إمجارل التمويل.
ىناؾ رلموعة من القطاعات دل تستفد بشكل كايف من التغطية ادلالية ادلخصصة للربنامج القطاعي غَت
ادلمركز ،و من ىذه القطاعات صلد قطاع ا لتكوين ادلهٍت ،الربيد و االتصاالت ،النقل ،البيئة ،العمراف ...بنسبة ال تتجاوز
 %9009من إمجارل التمويل.
من خبلؿ ما سبق ؽلكن القوؿ أف البلدية دل تورل االىتماـ لقطاعات احلماية االجتماعية ،الثقافة ،الربيد
واالتصاالت ،النقل ،البيئة ،العمراف ،الدين و السياحة مثلما اىتمت بالبنية التحتية اإلدارية ،الصحية و الطرقات والتعليم
بنوعيو ،و بالتارل وجهت األغلفة ادلالية اليت استفادت منها بلدية البويرة خبلؿ الفًتة  2013−1999يف ظل الربنامج
القطاعي غَت ادلمركز إذل إصبلح ادلنشآت القاعدية األساسية و التعليم.

المطلب الثالث  :نتائج التنمية المحلية المستدامة و معوقاتها في بلدية البويرة
لقد سعت البلدية باسم التنمية احمللية ادلستدامة إذل االرتقاء بالوضعية االقتصادية و االجتماعية و البيئية
جملتمعها احمللي بالرغم من غياب ادلؤشرات األساسية اليت تعكس مفاىيم التنمية احمللية و مفهوـ االستدامة ،و تعًتض
عملية ذبسيد التنمية احمللية ادلستدامة يف البلدية عدة مشاكل و عراقيل ربوؿ دوف الوصوؿ إذل األىداؼ ادلرجوة ،و قد
حاولت السلطات احمللية التقليص من حدهتا يف إطار الربامج و السياسات التنموية اليت انتهجتها و اليت كاف ذلا
انعكاسها اإلغلايب على البلدية.
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الفرع األول  :نتائج التنمية المحلية المستدامة ببلدية البويرة
إف ضبط و ربليل النتائج ادلسجلة على مستوى البلدية يسمح باستخبلص تطور إغلايب يف أغلب القطاعات.
أوال :نتائج التنمية المحلية المستدامة على مستوى الظروف المعيشية للمواطنين
ؽلكن إبراز التحسن الذي طرأ على الظروؼ ادلعيشية للمواطنُت من خبلؿ تطور بعض ادلؤشرات االجتماعية
اليت نذكرىا يف النقاط التالية :
أ −بلغت نسبة إيصاؿ الكهرباء  %99خبلؿ سنة  2013ما يعادؿ  21.237منزؿ ،حيث كانت سنة
 2012تغطي ما يقارب  17.988منزؿ ،و نسبة التوزيع العمومي للغاز الطبيعي وصلت سنة  2013إذل
 %83أي  17.636منزؿ  ، 1كما قدرت نسبة اإليصاؿ بشبكة ادلياه الصاحلة للشرب  %9905سنة
 2013ما يعادؿ  21.892منزؿ.

2

ب −و يف ما ؼلص جانب التعليم صلد ارتفاع عدد ادلتمدرسُت ،حيث وصل عدد ادلتمدرسُت ذوي سن 15−6سنة
كاف  16.534تلميذ يف السنة الدراسية  2013−2012لَتتفع عددىم سنة  2014−2013إذل
 16.977تلميذ ،أما بالنسبة للمتمدرسُت ذوي سن  19−15سنة فارتفع عددىم من  5.541إذل
 5.678طالب ،و بالنسبة لعدد األقساـ فقد وصل عددىا سنة  2013يف الطور األوؿ ،الثاين و الثالث إذل
 582قسم بعدما كاف يف سنة  2012إذل  556قسم ،أما بالنسبة للطور الثانوي فقد بلغ عددىا سنة
 2012ما يساوي  171قسم لَتتفع سنة  2013إذل  173قسم ،ما يفسر قلة األقساـ و الضعف يف البنية
التحتية للمدارس و قلة ادلشاريع سواء اخلاصة بتوسيع اذلياكل ادلتوفرة أو إصلاز جديدة.

3

ت −أما يف ما ؼلص رلاؿ الصحة صلد أف البلدية تعاين من قلة ادلرافق الصحية و مبلحقها ،حيث صلد أف كل عيادة
متخصصة يقابلها  33.870نسمة ،قاعة عبلج لكل  11.290ساكن و قاعة والدة لكل 101.611
نسمة ،و ىناؾ طبيب لكل 1.954ساكن و طبيب سلتص لكل  686ساكن ،طبيب أسناف لكل 2.903
ساكن ،أما بالنسبة للصيادلة فسجل سنة  2013صيدرل لكل  2478ساكن ،أما فيما ؼلص اخلدمات داخل
ادلستشفيات و العيادات فنسجل أعلى خدمة شلكنة ،حيث سجلت  %105كنسبة وفاة داخل ىذه ادلراكز
و 72حالة وفاة يف الوالدة مقابل  100.000حالة ،و  %95كنسبة والدة على أرقى مستوى ،و بالتارل ؽلكن
 1مديرية الطاقة و ادلناجم لوالية البويرة.
 2مديرية ادلوارد ادلائية لوالية البويرة.
 3مديرية الًتبية لوالية البويرة.
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القوؿ أنو و بالرغم من قلة ادلرافق الصحية يف البلدية إال أف اخلدمات الصحية تسعى إذل ربقيق أعلى درجات
الرضا و األماف للمواطن و ىي يف ربسن ملحوظ مقارنة بالسنوات ادلاضية.

1

ث −و يف رلاؿ الًتفيو و اذلياكل الًتفيهية فإف البلدية تبقى تعاين من قلة ادلرافق الًتفيهية و التثقيفية اليت تعترب من
أىم متطلبات التنمية احمللية ادلستدامة ،و اليت تعد من أىم النقاط اليت غلب معاجلتها و اإلشراؼ عليها وسبويلها
و ذلك للتقليل من ظواىر العنف و اإلجراـ و استغبلؿ تلك الطاقات يف دفع عجلة التنمية ،و ليس توجيهها
لكي تعترب عائق يف وجو ىذه التنمية.
ثانيا :نتائجها في مجال التشغيل
إف اجملهودات اليت قامت هبا الدولة يف رلاؿ االعتمادات ادلمنوحة للبلدية يف إطار الربامج قد مكن من خلق
مناصب شغل جديدة ،و اليت ؽلكن توضيحها من خبلؿ اجلدوؿ التارل :
الجدول رقم33 :
تطور التشغيل في بلدية البويرة في الفترة 2013−2012
2012

2013

السنة

الفئة

عدد القادرين على العمل

48.914

59.838

عدد المشتغلين

45.308

53.410

عدد البطالين

3.606

6.428

معدل البطالة

7037

10074

ادلصدر :مديرية العمل لوالية البويرة.

 1مديرية الصحة و السكاف لوالية البويرة.
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الشكل رقم08 :
تطور التشغيل في بلدية البويرة في الفترة 2013−2012
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ادلصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على اجلدوؿ رقم  ،33ص .160

من خبلؿ اجلدوؿ و الشكل السابق يتضح أف رلهودات البلدية يف رلاؿ توفَت مناصب الشغل لؤلغلبية ىو أمر
تعكسو معدالت التطور ادلوضحة يف ىذا اجلدوؿ و أعمدة ىذا الشكل ،حيث نلمس ارتفاع نسبة التشغيل من
 45.308عامل سنة  2012إذل  53.410عامل سنة  2013رافقو ارتفاع نسبة البطالة من  3.606شخص إذل
 6.428شخص ،أي من  %7037إذل  %10074من عدد األفراد القادرين على العمل يف حالة بطالة نتيجة ارتفاع
عدد القادرين على العمل ،و نبلحظ أف ىناؾ عبلقة طردية بُت عدد القادرين على العمل و العاملُت فعليا ،حيث صلد
أف ارتفاع عدد القادرين على العمل صاحبو ارتفاع عدد العماؿ الفعلُت ،و بالتارل فتجسيد ىذه ادلشاريع نتج عنو تطور
زلسوس يف رلاؿ إنشاء مناصب الشغل و ربسُت ظروؼ معيشة ادلواطنُت ،إال أنو قابلو ارتفاع نسبة البطالة بػ %3037
أي دل يتماشى معدؿ ذبسيد ادلشاريع مع معدؿ ظلو السكاف.
ثالثا :في ميدان الفالحة
سوؼ ضلاوؿ إبراز معدالت تطور ا لبلدية يف ىذا اجملاؿ من خبلؿ رلموعة نقاط تقع يف صميم ىذا ادليداف،
حيث سجلت بلدية البويرة قلة التغطية ادلالية ادلوجهة ذلذا القطاع بدليل أف نصيبها من االمجارل ادلارل للربنامج القطاعي
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غَت شلركز وصل إباف الفًتة  1999إذل  2013ما يعادؿ  ،%001و من جانب آخر تعد مشكلة توافر األراضي ادلتاحة
للسكن عائقا رئيسيا أماـ تنفيذ مشاريع اإلسكاف و التوسع العمراين ،و لقد أدى ارتفاع الضغط السكاين و ارتفاع
الكثافة السكانية و طبوغرافية ادلدينة إذل ارتفاع كبَت يف أسعار األراضي و توجو التوسع العمراين ضلو األراضي الزراعية
احمليطة بادلدينة ،حيث كاف لذلك آثار سلبية على اإلنتاج الزراعي الذي يشتد الطلب عليو نظرا لتزايد عدد السكاف
الذي وصل إذل  102.135نسمة ،باإلضافة إذل تقلص عدد العاملُت يف قطاع الزراعة بسبب ربوذلم إذل العمل يف
القطاعات األخرى و خاصة القطاعات غَت الرمسية ،و لقد نشأت العديد من التجمعات السكنية على أراضي زراعية
خاصة يف اجلهات الشرقية و الشمالية للبلدية ،و كذا األحواش الظاىرة يف عاصمة الوالية كحي بلعزيز ،و يظهر أف
السلطات احمللية تستجيب للطلب على األراضي السكنية بتوسيع مساحتها رغم الكلفة االقتصادية الباىظة ذلذا التوسع
سواء من حيث كلفة األرض أو شبكة البنية التحتية أو اخلسارة النامجة عن تآكل األراضي الزراعية و تأيت ىذه
االستجابات يف غياب سياسة طويلة األمد للتخطيط احلضري.
الفرع الثاني  :معوقات التنمية المحلية المستدامة في بلدية البويرة
تعاين بلدية البويرة يف سبيل بلوغ تنمية زللية مستدامة معوقات على مجيع األصعدة وضمن مجيع اجملاالت
الطبيعية ،البيئية ،االقتصادية و االجتماعية ،و ىذا ما ػلد من بلوغها متطلبات االستدامة سواء على الصعيد احمللي أو
على الصعيد الوطٍت ،و من ىذه ادلعوقات صلد:
أوال :المعوقات الطبيعية و البيئية
تعاين البلدية من عدة عراقيل طبيعية و بيئية أثرت و مازالت تؤثر سلبا على مسَتهتا التنموية ،و من ىذه
العراقيل نسجل :
أ −إف أكرب مشكل بات يؤثر على احلالة الطبيعية و البيئية للمنطقة ىو التغَت الكبَت الذي أصاب ادلنطقة من
ناحية ادلناخ و ارتفاع يف درجات احلرارة و كذلك تقلص التنوعات احليوية.
ب −شح ادلوارد ادلائية اليت تعيق من تقدـ و صلاح ادلشاريع الزراعية ،باإلضافة إذل قلة ادلوارد ادلائية اليت تساعد يف
حصاد ادلياه بغية استخدامها يف دعم النشاطات الفبلحية و االجتماعية بصفة عامة مثل :توفَت مياه للشرب
و الري...
ت −نقص ادلساحات الزراعية ذات البقايا ادلستعملة يف تغذية ادلاشية.
ث −كما تعاين الغابات يف بلدية البويرة من مشكل احلرؽ الذي أدى إذل اندثار و اختفاء أنواع احلشائش واألعشاب
الرعوية و ادلوارد الطبيعية النباتية و احليوانية اليت كانت تتميز هبا غابات ادلنطقة.
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ج −مشكل التلوث الذي بدأ يظهر يف السنوات األخَتة نظرا لصرؼ النفايات بصفة غَت منظمة بداية من ادلخلفات
النامجة عن ادلنازؿ و ادلطاعم و الفنادؽ و غَتىا ،و ىي مواد معروفة تشكل غالبا من فضبلت اخلضار و الفواكو
و الورؽ و الببلستيك و أيضا كل ادلخلفات الناذبة عن كافة األنشطة الزراعية و احليوانية و نفايات ادلساخل ،دبا
فيها إفرازات احليوانات ،جيف احليوانات اليت تساىم يف تلويث ادلوارد ادلائية السطحية منها و اجلوفية ،باإلضافة
إذل النفايات األخرى النامجة عن عمليات اذلدـ و البناء و اليت عادة ما تتشكل من أتربة و رماؿ و بقايا مواد
البناء ،اذلدـ و الًتميم ادلختلفة و تتميز بضخامة حجمها.
ح −االفتقار إذل التجهيزات األساسية ادلرتبطة بالصرؼ الصحي باإلضافة إذل غياب ادلناطق ادلخصصة لرمي البقايا
والنفايات ليس فقط على مستوى ادلصبات النهائية يف البلدية و إظلا حىت على مستوى األحياء ،حيث الحظنا
أف ىناؾ كمية كبَتة من النفايات ادلكدسة من سلتلف األنواع و ىناؾ رلموعة كبَتة من ادلزابل الفوضوية و غَت
ادلراقبة ،شلا يدؿ على غياب دور اجملالس البلدية يف أعماؿ التنظيف و مجع النفايات و التخلص منها و إحداث
و صيانة شبكات تصريف ادلياه ادلستعملة و احملافظة على النظافة و الصحة العامة ومنع رمي الفضبلت
واألوساخ على األرصفة و الطرقات و األماكن العامة.
ثانيا :المعوقات االقتصادية
و من العوائق و ادلشاكل االقتصادية اليت تقف يف وجو قياـ التنمية احمللية ادلستدامة يف البلدية صلد :
أ −انتشار البطالة بُت رلتمع البلدية يعد من أشد العوائق ادلزدوجة االقتصادية و االجتماعية اليت أدت إذل التقليل
من القدرة الشرائية للمواطن و بالتارل التوجو ضلو كافة مظاىر االقتصاد غَت الرمسي من هتريب و ذبارة يف
ادلخدرات ...ناىيك عن كوف  %10074سبثل نسبة البطالة يف البلدية ،فهي نسبة تشكل عبء على مستوى
الدخل الكلي للبلدية شلا يؤدي إذل اطلفاض معدؿ الدخل الفردي و احلد من االدخار.
ب −القصور يف استغبلؿ ادلواد الطبيعية ادلتاحة و طلص بالذكر القطاع الفبلحي بالرغم من أف البلدية تتوفر على
مقومات ىائلة للنهوض بو و ربقيق االكتفاء الذايت يف العديد من احملاصيل ،و ىذا القصور بسبب ربويل النسبة
الكبَتة من األغلفة ادلالية ادلوجو إذل البلدية يف ظل التنمية إذل قطاع األشغاؿ العمومية.
ت −ضعف اذلياكل القاعدية اليت تعد عامل أساسي و مهم يف التنمية حيث تؤدي دورا فعاال يف مجيع اجملاالت
االقتصادية و االجتماعية ،فبالرغم من األغلفة ادلالية و اجلهود ادلبذولة يف ىذا اجملاؿ ،إال أننا صلد أف البلدية
تعاين من قصور يف شبكة الطرقات و رداءهتا.
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ث −التبعية االقتصادية حيث يتصف النشاط االقتصادي يف البلدية بالتبعية اخلارجية فأغلب ادلنتوجات االستهبلكية
عدى بعض ادلنتوجات الفبلحية تستورد من خارج البلدية بسبب غياب التكامل القطاعي الذي يتم بُت
القطاعات الصناعية و التحويلية مع القطاعات الفبلحية اليت تسمح بتوفَت ادلنتجات احمللية ،و بالتارل ربقيق
االستقبللية احمللية من جانب ادلتطلبات اجملتمعية و خاصة يف رلاؿ الغذاء.
ج −سيادة ادلنتوج الواحد ،حيث صلد أف القطاع الفبلحي يًتكز على زراعة احلبوب بالدرجة األوذل تليها زراعة
البطاطا ،أما النشاط الصناعي فيًتكز على صناعة واحدة من الصناعات الغذائية و النسيجية.
ح −كما تعاين اجلماعة احمللية من صعوبات مالية ناذبة عن قلة ادلوارد ادلالية شلا غلعلها تكتفي بالتخصيص ادلارل
الذي سبنحو ذلا الدولة ،ىذه الوضعية ادلالية تفرض على البلدية إقامة مفاضلة بُت أوجو صرؼ عائداهتا ادلالية ،شلا
يدفع هبا إذل تغليب اإلنفاؽ يف غَت رلاؿ محاية البيئة ،و قد انعكس ضعف ادلوارد ادلالية للجماعات احمللية على
إغلاد موارد بشرية متخصصة ،لتشكيل فريق من اخلرباء ادلتخصصُت يف سلتلف ادلوضوعات اليت سبس محاية البيئة.
خ −انتشار األسواؽ الطفيلية و األسواؽ السوداء شلا يؤثر على النشاط التجاري بصفة عامة و على موارد البلدية
من الضرائب على األرباح بصفة خاصة.
د −عدـ االىتماـ ببعض القطاعات ذات ادلردودية اجليدة من الناحية االقتصادية كالصناعة التقليدية و قطاع
السياحة عموما ،حيث بإمكاف ىذا القطاع استقطاب عدد كبَت من الطبقة العاملة و توفَت عوائد معتربة
القتصاد البلدية .
ثالثا :المعوقات االجتماعية
و تتمثل ادلعوقات االجتماعية يف النقاط التالية :
أ −غياب التوافق و التناسب بُت الزيادة يف ادلعدالت السكانية و الزيادة يف اإلمكانيات ادلالية ادلتاحة.
ب −زيادة ادلشاكل االجتماعية و اآلفات االجتماعية من رشوة و زلسوبية ،باإلضافة إذل ارتفاع معدالت اجلرؽلة يف
البلدية خاصة يف الفًتة األخَتة مثل جرائم السرقة .
ت −زيادة معدالت العزوبة يف ادلنطقة و ىذا ما انعكس سلبا على الوضعية النفسية للمواطن و ىذا بسبب ضعف
االسكاف.
ث −سوء توزيع السكاف جغرافيا و ارتفاع معدالت التفاوت يف االزدىار و اخلدمات ادلقدمة بُت مناطق البلدية.
ج −نقص مراكز الًتفيو و التسلية.
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ح −نقص الوعي الناتج عن االفتقار و النقص يف قنوات االتصاؿ و احلوار بُت ادلواطن و ادلسؤولُت احملليُت شلا أدى
إذل تعطيل العديد من ادلشاريع التنموية.
رابعا :معوقات أخرى
باإلضافة إذل ىذا صلد يف البلدية صعوبات أخرى للتنمية منها :
أ −سوء إدارة ادلنشآت و عدـ كفاءة اجلهاز اإلداري و انتشار البَتوقراطية و النزاعات الشخصية على حساب
خدمة ادلرفق العاـ.
ب −غياب نسيب لقاعدة معلومات شاملة حوؿ ادلوارد الطبيعية من حيث أعليتها و حصرىا و استخداماهتا و عبلقتها
مع اجملتمعات اجملاورة ،إضافة إذل ضعف الكفاءات البشرية و الكوادر ادلتخصصة يف رلاؿ الصفقات العمومية
والتنمية احمللية ادلستدامة ،و كذلك عدـ توفر اسًتاتيجية واضحة و ثابتة لتنمية ادلنطقة.
ت −غياب مساعلة البلدية يف دعم سلتلف األنشطة اليت تقوـ هبا اجلمعيات و النوادي و غياب كل أشكاؿ
ادلساعدة و الدعم ادلارل لضماف استمرار ىذه األنشطة االجتماعية ،الثقافية و الرياضية و غياب التنظيمات
اخلاصة هبذه األنشطة من بنايات و ذبهيزات ضرورية ذلا كادلسارح و ادلركبات الثقافية و ادلكتبات العمومية.
ث −وجود ظاىرة عدـ التطبيق الصحيح و ادلبلئم لؤلحكاـ و اللوائح القانونية و التشريعية اليت تنظم العبلقات بُت
ادلواطن و ثرواتو الطبيعية البيئية.

المبحث الثالث  :واقع الصفقات العمومية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة و سبل تفعيلها
إف ادلتتبع لتطور الصفقات العمومية يف اجلزائر يبلحظ أهنا تطورت بشكل ملحوظ ليس فقط على ادلستوى
الوطٍت و إظلا على ادلستويات احمللية ادلوزعة عرب الًتاب اجلزائري ،حيث سعت اجلزائر إذل االىتماـ و ترقية ىذا النوع من
العقود لينمو بالشكل الذي يسمح ذلا بتحقيق األىداؼ التنموية ،و كذلك بالشكل الذي ػلقق ذلا التوازف بُت سلتلف
أقاليمها اجلغرافية ،و سوؼ نقوـ يف ىذا ادلبحث بتسليط الضوء على واقع الصفقات العمومية يف إحدى البلديات
اجلزائرية و ىي بلدية البويرة.
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المطلب األول :واقع الصفقات العمومية في بلدية البويرة
إف االىتماـ الكبَت الذي أولتو البلدية لقطاع الصفقات و خاصة بعد التحوالت الكبَتة اليت عرفتها السياسة
االقتصادية يف اجلزائر انعكس اغلابا على تطورىا ،و الذي مشل سلتلف األقاليم اجلغرافية و النشاطات.
فعلى عكس السنوات ادلاضية شهدت بلدية البويرة نقلة اجتماعية و اقتصادية كربى ،حيث يتأكد لدى الزائر
ذلا تغَت وجهها بشكل الفت لبلنتباه حبكم عماراهتا اجلديدة و رحابة شوارعها ،كما يتأكد أف سكاهنا اطلرطوا يف
اىتمامات جديدة و آفاؽ أخرى و ديناميكية تنموية أمبل يف اللحاؽ بركب كربيات البلديات اجلزائرية  ،1حيث عرفت
البلدية اىتماما معتربا من قبل مسؤورل سلتلف القطاعات الوزارية خبلؿ السنوات ادلاضية يف إطار ميزانية التجهيز ،أين مت
تسجيل مشاريع جد معتربة بعنواف سلططات البلدية للتنمية

PCD

و الربامج القطاعية غَت ادلمركزة

PSD

دبا قيمتو

3.495.678.000دج و 35.120.870.000دج على التوارل خبلؿ الفًتة  ، 2013−1999حيث
استفادت البلدية من خبلذلا من  178سلطط للتنمية و  220برنامج قطاعي ،منها  102برنارلا يدخل يف إطار سلطط
دعم االنعاش االقتصادي و  153برنارلا يف إطار الربنامج التكميلي لدعم النمو و  118يف إطار ادلخطط اخلماسي
للتنمية  2014−2010بقيمة 16.421.219.000دج تنوعت بُت العمراف ،التعليم ،صحة ،الصرؼ الصحي ...
منها  83مشروعا دخل حيز التشغيل و مت دبوجبو توفَت  1.369منصب شغل ،يف حُت بلغ عدد ادلشاريع يف طور
االصلاز  35مشروع حيث ينتظر توفَت أزيد من  2.570منصب شغل ،أما ادلشاريع اليت دل تنطلق بعد فهي 127
مشروع ينتظر منها انشاء  4.719منصب شغل.

2

حيث استفادت البلدية من  18.348سكن دبختلف الصيغ لتخفيف حدة الطلب على السكن بالنظر إذل
وجود مشكل نقص الوعاء العقاري على مستوى البلدية و قد نتج عن ىذا خلق عدة مناصب للشغل.
و يف قطاع التعليم العارل فقد استفادت البلدية دبشروع اصلاز قطب جامعي دببلغ 610.000.000دج يضم  9آالؼ
مقعد بيداغوجي و 4.500سرير ما سينتج عنو عدة مناصب شغل يف مجيع ادليادين.
أما قطاع الًتبية فلم يستفد من أية مشاريع جديدة سوى إعادة تأىيل اذلياكل الًتبوية ادلوجودة مثل اعادة تأىيل ثانوية
صديق بن ػلي عوض اصلاز أقساـ إضافية بادلدارس و ثانويات أو اصلاز مدارس جديدة تستوعب الزيادة يف عدد
ادلتمدرسُت.

تاريخ االطالع http://www.djazairess.com/elbilad/29071, 0202−20−02
تاريخ االطالع http://www.al-fadjr.com/ar/national/151077.html/0202 −20−02
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و يف إطار تطوير شبكة النقل فقد استفادت بلدية البويرة مؤخرا من مشروع اصلاز سكة حديدية جديدة دبقاييس حديثة
تربطها ببلدية الثنية و والية برج بوعريريج على مسافة 90كلم ،و ذلذا ادلشروع أعلية يف انعاش اجلانب اقتصادي و كذا
تسيَت عملية نقل األشخاص عرب سلتلف واليات الوطن ،حيث أف العملية تكتسي أعلية كربى لكوهنا ربتل صبغة
اقتصادية مهمة  ،1كما استفادت من مشروع اصلاز ازدواجية للطريق رقم 33الرابط بُت البويرة و حيزر على مسافة 10
كلم و ىو الطريق ادلؤدي إذل احملطة السياحية لتيكجدة ،حيث ستكوف لو انعكاسات اقتصادية ،اجتماعية و سياحية
على ادلنطقة ،إضافة إذل اصلاز جسرين ،علما أف الكلفة ادلالية االمجالية ذلذا ادلشروع 750.000.000دج.

2

و يف إطار العمليات التضامنية اخلاصة بشهر رمضاف استفادت  24.000عائلة من قفة رمضاف  ،كما استفاد5.000
تلميذ من تدابَت التضامن ادلدرسي و استفاد النقل ادلدرسي من 45حافلة لسنة .2013
ىذا التحوؿ الذي عرفتو بلدية البويرة يف اآلونة األخَتة بفضل ادلشاريع اذلامة اليت استفادت منها ساعدىا على
التحوؿ الكبَت يف كافة اجملاالت ،و خَت دليل على ذلك أف البويرة أصبحت ورشة مفتوحة بفضل استفادهتا من برامج
وىياكل قاعدية شلا جعلها تطمح للوصوؿ إذل مصاؼ البلديات كربى بعد الركود و اجلمود الذي كانت تعرفو سابقا،
وىذا راجع إذل جهود الدولة و السلطات للنهوض بالبلديات اليت كانت يف وقت سابق ال تعرؼ معٌت التمدف.
إال أف ىذه ادلشاريع زبللتها عدة عراقيل و مشاكل أعاقت تنفيذىا مثل ادلخطط العمراين دلشروع بناء
 3.372وحدة سكنية و  21مرفقا عموميا دل تراع فيو قواعد بناء ادلدف اليت تقتضي بناء شوارع واسعة تتوسطها
ادلساحات اخلضراء و ادلرافق العمومية وفق نسيج عمراين زلدد شلا أدى إذل إعادة الدراسة الفنية من جديد.
كما صلد الطرؽ احلديثة اليت أصلزت يعاد تعبيد معظمها بعد سنة واحدة من شقها ،مثل الطريق الذي يربط بادلخطط
العمراين سالف الذكر و غابة الريش حيث وضع بساطو أثناء اصلازه فوؽ الًتاب مباشرة و دل يصمد إال أسابيع قليلة ،مث
أوكلت مهمة إعادة هتيئتو دلؤسسة أخرى رغم تشققو عند إحدى الشعاب العابرة دلنطقة الريش اليت سدت بأكواـ الًتاب
بدؿ من وضع جسر ،ما يطرح أكثر من سؤاؿ حوؿ مستقبل الطريق ،علما أف الكثَت من الطرؽ اليت وضع هبا البساط
خبلؿ السنوات األخَتة غزهتا احلفر و التشققات و ىي اليوـ يف أمس احلاجة إلعادة هتيئتها دببالغ مالية اضافية ،و ىنا
يبقى السؤاؿ مطروحا عن سبب غياب أعُت الرقابة اليت كاف من ادلفروض أف رباسب ادلسؤولُت عن ادلشاريع الفاشلة اليت
استهلكت ادلبليَت ،حيث يعترب قطاع األشغاؿ العمومية من أكثر القطاعات تأخرا بدليل أف جل الطرؽ البلدية توجد يف
وضعية متدىورة جدا.

تاريخ االطالع www.radioalgérie.dz/ 0202−20−02
تاريخ االطالع www .eldjazair-el-djadida.dz 0202−20−02
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فضبل عن توقف أشغاؿ بناء مقر جديد لبلدية البويرة بعدما تعدت نسبة االصلاز  %70ألسباب قيل أهنا تتعلق بنقص
الغبلؼ ادلارل ،فيما ذكرت بعض ادلصادر أهنا تعود لصراع على العقار بُت البلدية و وزارة الدفاع على اعتبار أف ادلكاف
كاف تابعا للوزارة ادلذكورة.
و باإلضافة إذل عامل سوء التخطيط و التسيَت لبعض ادلشاريع ،يضاؼ مشكل تأخر االصلاز رغم توفر االعتمادات
ادلالية ،فالعديد من ادلشاريع بقيت تراوح مكاهنا لسنوات عديدة و ذلك ألسباب قد تعود خللل يف الدراسة التقنية،
وأخرى لسوء اختيار ادلقاولُت ،كما ىو الشأف بالنسبة دلشروع هتيئة غابة الريش و ربويلها إذل غابة للنزىة و للتسلية اليت
دل ينجز منها إال ادللعب ادلعشوشب اصطناعيا رغم ذباوز ادلقاوؿ ادلكلف باإلصلاز ادلهلة احملددة لو لشهور عديدة ،و كذا
مشروع حديقة دنيا الذي انطلق منذ سنوات ،فضبل على انفاؽ ادلبليَت على نافورات دل يسل ماؤىا إال يوـ تدشينها أو
أثناء زيارات أعضاء احلكومة.
و ال يسعنا انكار حقيقة مشروع اصلاز القطب اجلامعي على حساب مساحة شاسعة من األراضي الزراعية (أكثر من
 20ىكتار) من جهة ،و موقعها غَت ادلبلئم كونو يقابل ادللعب األودليب و مؤسسة تعليمية (متوسطة) و الدرؾ الوطٍت من
جهة أخرى ،فأين ىي الدراسة التقنية و اختيار موقع بناء ادلشروع ،كما أف الستغبلؿ األراضي الصاحلة للزراعة تداعياتو
يف ادلستقبل ،حيث سيأيت يوما و ينفذ سلزوف البًتوؿ و ضلاوؿ العودة للنشاط الزراعي فبل صلد مكانا لو.
كما يعاين قطاع التعمَت من مشكل العقار التابع للخواص ،إذ ال ؽلكن اسًتجاعو لتجديد البنايات القدؽلة و يصعب
على السلطات العمومية اق تناء تلك األراضي بسبب األسعار التعجيزية اليت يشًتطها ادلبلؾ  ،و ذلذا تعذر على السلطات
العمومية إعادة بناء األحواش و السكنات اذلشة.
أما قطاع الصحة الذي يشغل باؿ كل سكاف البلدية ،فهو ال يزاؿ مريضا حيث دل تتعدد نسبة استغبللو للغبلؼ ادلارل
الذي خصص لو يف إطار اخلماسي األخَت  ، %12041بدليل أنو يتميز بنقص التغطية الصحية فمثبل صلد قاعة والدة
واحدة على مستوى البلدية لكل  101.611نسمة و طبيب لكل  10954ساكن ،و لعل ذلك ما يفسر سبب نقل
ادلرضى أثناء احلاالت اخلطَتة إذل مستشفيات البلديات و الواليات اجملاورة بذريعة نقص مستخدمي شبو الطيب و األطباء
ادلختصُت و األجهزة ،كما يبلحظ نفور األطباء ادلختصُت عن العمل هبذه البلدية و عدـ ربفيزىم على العمل
بادلؤسسات االستشفائية العمومية من خبلؿ توفَت السكن الوظيفي...
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تاريخ االطالع http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=326788, 0202−20−02
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فرغم تبٍت الدولة دلشاريع تنموية كبَتة تستهدؼ النهوض بالقطاعات ادلختلفة و استغبلؿ توفر ادلقومات
األساسية للتنمية من ثروة مادية و رأمساؿ بشري يف سبيل ربقيق التنمية ادلستدامة يف سلتلف مناطق اجلزائر خاصة
الداخلية منها مثل بلدية البويرة ،نبلحظ أف كل اجملهودات ادلبذولة دل ربقق النتيجة ادلرغوبة يف سَتورة عجلة التنمية شلا
أدى إذل تعطل وتَتهتا.

المطلب الثاني  :العراقيل التي تواجو الصفقات العمومية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة
رغم األعلية البالغة للصفقات العمومية تبقى يف مواجهة مجلة من العراقيل ربد من مساعلتها يف التنمية احمللية
ادلستدامة ،و من بُت ىذه العراقيل نذكر منها :
الفرع األول  :عراقيل متعلقة باإلطار التنظيمي العام للصفقات العمومية
سنحاوؿ يف ىذا اجلزء نقد و سبحيص اإلطار التنظيمي العاـ للصفقات العمومية و ذلك من زاوية الشفافية
والسرعة.
أوال :عنصر الشفافية في إدارة الصفقة العمومية
ال شك أف توافر عامل الشفافية يف منح الصفقة العمومية يعد من أىم األسس اليت ينبغي للمشرع مراعاهتا
عند وضع نظاـ للصفقات العمومية ،ذلك أف الشفافية ىي أساس ادلنافسة بُت ادلتعاملُت اليت تؤدي بدورىا إذل احلصوؿ
على أحسن العروض من حيث اجلودة و التكلفة ،و قد حث ادلرسوـ الرئاسي  236−10ادلعدؿ و ادلتمم على غرار
النصوص السابقة لو على ضرورة احًتاـ مبدأ الشفافية ،و ذلك ما تضمنتو ادلادة  03منو ،كما أحلت ادلادة  28على أف
تكوف الوثائق و ادلعلومات ادلتعلقة باجلانب التقٍت و سلتلف الشروط ربت تصرؼ ادلًتشحُت حىت يتمكنوا من تقدًن
تعهدات مدروسة.
و إذا حبثنا عن العامل احلاسم للحكم على مدى وجود الشفافية من عدمها لوجدناه يتمثل يف ادلعلومة ،فهذه
األخَتة غلب أف تكوف متاحة جلميع ادلتعاملُت و يف الوقت احلقيقي حىت تسمح ذلم دبعرفة وجود الصفقة و إجراءات
ادلشاركة فيها ،و يتوقف مدى توفر ادلعلومة لدى ادلتعاملُت على نظاـ اإلشهار الذي ينص عليو القانوف يف ادلادة 45
و 49من ادلرسوـ الرئاسي  236−10ادلعدؿ و ادلتمم ،غَت أف ادلادة نفسها منحت تسهيبلت يف رلاؿ إشهار
مناقصات الواليات و البلديات و ادلؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ادلوضوعة ربت وصايتها ،و اليت تتضمن
صفقات أشغاؿ أو لوازـ و دراسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري ،على التوارل50.000.000 ،دج
أو يقل عنها ،و20.000.000دج أو يقل عنها ،حيث ؽلكن أف تكوف زلل إشهار زللي ،حسب الكيفيات اآلتية :
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أ −نشر إعبلف ادلناقصة يف يوميتُت زلليتُت أو جهويتُت.
ب −إلصاؽ إعبلف ادلناقصات بادلقرات ادلعنية الوالية ،كافة بلديات الوالية ،غرؼ التجارة و الصناعة و احلرؼ
والفبلحة ،ادلديرية التقنية ادلعنية يف الوالية.
يبدو أف ادلشرع أراد من خبلؿ ىذا االستثناء تسهيل و تسريع إجراءات منح الصفقة العمومية ،و لكنو يف
الوقت نفسو اعًتاؼ بثقل و طوؿ اإلجراءات العادية لئلشهار ،و بتحليلنا للنصوص السابقة ادلنظمة لعملية إشهار
الصفقة العمومية نبلحظ أهنا استثنت العقود اليت يساوي مبلغها أو يقل عن8.000.000دج بالنسبة خلدمات األشغاؿ
أو اللوازـ و عن 4.000.000دج بالنسبة خلدمات الدراسات أو اخلدمات من إلزامية اإلشهار الصحفي ذلا ،و مرد
ذلك ىو عدـ اعتبار ادلشرع ذلذه العقود صفقات عمومية ،حيث حددت ادلادة  06السقف ادلارل الذي يستوجب ابراـ
صفقة عمومية ،معٌت ذلك أف العمليات اليت يقل مبلغها عن السقف ال تستوجب إبراـ صفقة وفق ما ينص عليو ىذا
ادلرسوـ ،بل غلب أف تكوف زلل استشارة بُت ثبلث متعهدين مؤىلُت على األقل النتقاء أحسن عرض من حيث اجلودة
و السعر ،و غلب أف يكوف ىذا النوع من الطلبيات زلل عقود ربدد حقوؽ األطراؼ و واجباهتم ،كما نص على أف
طلبيات األشغاؿ أو اللوازـ اليت يقل مبلغها عن 500.000دج و طلبيات الدراسات أو اخلدمات اليت يقل مبلغها عن
200.000دج ال تكوف وجوبا زلل استشارة السيما يف حالة االستعجاؿ ،و ال تكوف زلل إبراـ عقد وجوبا إال يف حالة
الدراسات ،و نصت ادلادة  06على منع ذبزئة الطلبات هبدؼ تفادي االستشارة.
يعترب ىذا االستثناء من عملية اإلشهار خطرا كبَتا على العملية التنافسية النزيهة بُت ادلتعاملُت و كذا على
ادلاؿ العاـ ،ذلك أف ادلشرع ترؾ ىامش حرية كبَت للمصلحة ادلتعاقدة الختيار ادلتعامل ادلتعاقد ،حيث ؽلكن التواطؤ مع
ادلقاوؿ والقياـ باستشارة شكلية بُت ثبلث متنافسُت وعليُت ،و يسند العقد دلقاوؿ زلدد سلفا و بسعر أعلى بكثَت من
السعر الذي كاف ؽلكن احلصوؿ عليو لو كانت ادلنافسة نزيهة و فعلية ،و رغم أف ادلادة نصت على منع ذبزئة الطلبات
هبدؼ تفادي االستشارة ،إال أف الواقع يكشف عن شلارسات إدارية خطَتة تقوـ فيها اإلدارة بالتهرب من الصفقات
بتقسيم ادلشروع الواحد إذل عدة حصص ليكوف مبلغ كل منها أقل من السقف القانوين للصفقة  ،و بالتارل تكوف كل
حصة زلل استشارة فقط ،و منو التهرب من إجبارية اإلشهار و إجبارية ادلرور على القنوات الرقابية للصفقة ،شلا يتيح
ألعواف اإلدارة التبلعب دبنح ادلشاريع عن طريق االستشارة و توزيعها دبعايَت الرشوة و احملاباة دوف أف يًتكوا أي أثر
يستدؿ بو على وجود سلالفة للقانوف ،و ىذا يعترب خرقا ألحكاـ ادلادة  11من ادلرسوـ الرئاسي  236−10ادلعدؿ
وادلتمم.
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و كاف من ادلمكن تفادي كل مظاىر الفساد ىذه و غلق كل الثغرات و األبواب أماـ ىذه ادلمارسات ادلضرة باخلزينة
العمومية و بالتنمية ،لو كانت عملية اإلشهار إلزامية يف كل العمليات و ادلشاريع اليت تقوـ هبا ادلصلحة ادلتعاقدة مهما
كانت مبالغها ،إال أف ذلك من جهة أخرى سيكوف عائقا أماـ السَت العادي للمشاريع بالنظر إذل طوؿ ادلدة الزمنية اليت
يستغرقها صدور اإلعبلف يف اجلرائد و كذا النشرة الرمسية لصفقات ادلتعامل العمومي ،و احلل األمثل ذلذه ادلشكلة أنو ال
بد من االستفادة من زلاسن اإلشهار اإللكًتوين كما ىو معموؿ بو يف العديد من الدوؿ و من بينها تونس و ادلغرب

1

وذلك من خبلؿ ما يعرؼ ببوابة الصفقات العمومية ،حيث يعترب ادلرسوـ الرئاسي  236−10ادلعدؿ و ادلتمم أوؿ إطار
قانوين للصفقات العمومية ينص على االتصاؿ و تبادؿ ادلعلومات بالطريقة اإللكًتونية ،أين تناوؿ ذلك يف الباب
السادس ادلعنوف باالتصاؿ و تبادؿ ادلعلومات بطريقة االشهار اإللكًتوين ،و جاء يف قسمُت :
القسم األول  :ادلعنوف باالتصاؿ بالطريقة اإللكًتونية تضمن مادة وحيدة  173اليت نصت على أنو تؤسس بوابة
إلكًتونية للصفقات العمومية لدى الوزير ادلكلف بادلالية ،و ػلدد زلتوى البوابة و كيفيات تسيَتىا دبوجب قرار من الوزير
ادلكلف بادلالية.
القسم الثاني  :ادلعنوف بتبادؿ ادلعلومات بالطريقة اإللكًتونية ،تضمن أيضا مادة وحيدة  174نصت على أنو ؽلكن
للمصاحل ادلتعاقدة أف تضع وثائق الدعوة إذل ادلنافسة ربت تصرؼ ادلتعهدين أو ادلرشحُت للصفقات العمومية بالطريقة
اإللكًتونية ،كما ؽلكن أف يرد ادلتعهدوف أو ادلرشحوف للصفقات العمومية على الدعوة إذل ادلنافسة بالطريقة اإللكًتونية
وربدد كيفيات تطبيق ىذه ادلادة بقرار من الوزير ادلكلف بادلالية.
إال أف واقع احلاؿ يدؿ على مدى التأخر و التخلف الذي تعرفو اجلزائر يف رلاؿ استعماؿ اإلنًتنيت يف اإلدارة
بصفة عامة و إدارة الصفقات العمومية بصفة خاصة ،و ذلك مقارنة ببقية الدوؿ اليت خطت خطوات عمبلقة يف ىذا
ادلضمار ،فرغم صدور النص القانوين ادلتضمن إنشاء بوابة إلكًتونية للصفقات العمومية يف اجلزائر يف سنة  ، 2010إال
أف طريقة تسيَت الصفقات العمومية مازالت تتم بطرؽ بدائية جدا ،سبيزىا ضبابية ادلعلومة و صعوبة الوصوؿ إليها ،و ال
وجود حلد اآلف أي تطبيق عملي ذلذا النص القانوين رغم مرور أزيد من ثبلثة سنوات عن صدوره.
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ثانيا :السرعة في إتمام الصفقة العمومية
يعترب عامل السرعة يف إصلاز سلتلف ادلشاريع من صميم ادلعايَت اليت ربدد مدى فعالية نظاـ الصفقات
العمومية ،فبل يعقل أف يكوف ىذا النظاـ سببا يف تأخر إسباـ ادلنشآت يف حدود اآلجاؿ ادلخطط ذلا ،و بالتارل إعاقة
الربامج التنموية و تراكم التأخرات و تداخل ادلخططات ادلتعاقبة.
حسب وجهة نظرنا ،تتوقف خاصية السرعة يف إصلاز موضوع الصفقة العمومية على رلموعة من العوامل و ىي توفر
وانتقاؿ ادلعلومة ،سرعة اإلجراءات الرقابية ،نظاـ تسديد ادلستحقات ادلالية للمتعاملُت ادلتعاقدين.
أ −المعلومة  :فقد أسلفنا ربليل كيفية نشرىا و انتقالو ،حيث أف نظاـ اإلشهار كما رأينا مازاؿ كبلسيكيا
يعتمد على اجلريدة و النشرة الرمسية لصفقات ادلتعامل العمومي ،و كلتاعلا تعترب قناة بطيئة يف نشر ادلعلومة،
كما أهنا غَت متاحة جلميع ادلتعاملُت ،إذ من ادلستحيل أف يتصفح ادلتعامل يوميا كل اجلرائد الوطنية و اجلهوية و
احمللية حبثا عن إعبلف عن صفقة يف رلاؿ زبصصو ،فهذه الطريقة تؤدي دوما إذل تأخر منح الصفقة ،و كذلك
يف أحياف كثَتة إذل عدـ جدوى العملية بسبب عدـ تلقي أي عرض يذكر أو استقباؿ عرض وحيد شلا يؤدي
إذل ضرورة إعادة اإلشهار للصفقة مرة ثانية و ردبا ثالثة...
و قد أشرنا سالفا إذل أف ىذا العائق ؼلتفي سباما لو كانت اإلدارات العمومية تنشر ادلعلومات حوؿ الصفقات
عن طريق مواقعها اإللكًتونية و كذا عن طريق بوابة الصفقات العمومية .
ب −سرعة اإلجراءات الرقابية  :من بُت أىم العراقيل اليت تشكوا منها ادلصاحل ادلتعاقدة طوؿ فًتة التأشَت على دفاتر
الشروط و الصفقات عند عرضها على جلاف الصفقات رغم سرعة التأشَت على الصفقات العمومية من طرؼ
ادلراقب ادلارل ،و اليت بدوهنا ال تعترب الصفقة مربمة بصفة رمسية بُت ادلصلحة ادلتعاقدة و ادلتعامل ادلتعاقد ،و ال
ؽلكن للمصلحة ادلتعاقدة أف تصدر أمرا للطرؼ الثاين باالنطبلؽ يف األشغاؿ ) األمر باخلدمة(.
ت −سرعة تسديد المستحقات المالية  :تناوؿ ادلرسوـ الرئاسي  236−10ادلعدؿ و ادلتمم كيفيات دفع
ادلستحقات ادلالية للمتعامل ادلتعاقد) بالسعر اإلمجارل و اجلزايف ،بناء على قائمة سعر الوحدة ،بناء على النفقات
ادلراقبة ،بسعر سلتلط( ،كما أقر بأف سعر الصفقة ؽلكن أف يكوف ثابتا أو قاببل للمراجعة ،و تكوف كيفيات دفع
ادلستحقات ادلالية للمتعامل ادلتعاقد على شكل تسبيقات و/أو الدفع على احلساب ،و بالتسويات على رصيد
احلساب ،و بالرغم من أف القانوف واضح و صارـ يف مسألة تسديد ادلستحقات حيث ؽلكن للمقاولة تقدًن
وضعيات األشغاؿ شهريا إذل ادلصلحة ادلتعاقدة ،و على أساسها يتم تسديد قيمة األشغاؿ ادلنجزة خبلؿ الشهر،
و ػلدد أجل الدفع دبدة أقصاىا ثبلثوف يوما من تاريخ إيداع وضعية األشغاؿ ،إال أف واقع القطاع يثبت أف
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ادلقاوالت تعاين من الناحية ادلالية جراء التأخر ادلستمر يف تسديد اإلدارات العمومية للمستحقات ادلالية
للمتعاملُت ادلتعاقدين و تراكم ىذه التأخرات ،ما يؤدي بدوره إذل الوقوع يف ضائقة مالية ،و بالتارل ذبرب
ادلقاوالت إما على توقيف األشغاؿ أو فسخ الصفقة أو الدخوؿ يف نزاع مع اإلدارة أو يف أحسن األحواؿ إذل
زبفيض وتَتة اإلصلاز ،و يف النهاية و كنتيجة حتمية يعرؼ ادلشروع تأخرا كبَتا يف اإلصلاز.
ىذا بالنسبة لؤلشغاؿ اليت تنص عليها الصفقة ،أما األشغاؿ اإلضافية و التكميلية الضرورية إلصلاز ادلشروع فهي
تستدعي إعداد ملحق للصفقة حىت يتم تسديد قيمتو ادلالية للمقاولة ،و يعترب ادللحق واحدا من أىم العوائق اليت
ربوؿ دوف إسباـ ادلشروع يف اآلجاؿ التعاقدية ،حيث ؼلضع ادللحق ذليئة الرقابة اخلارجية يف حالة ما إذا تضمن
عمليات تتجاوز مبالغها النسب احملددة ،و تكمن إشكالية ادللحق يف التناقض الواقع بُت النص التشريعي
ومتطلبات الواقع العملي ،فالنص يؤكد على أف يكوف داخل اآلجاؿ التعاقدية للصفقة ،إال أف التناقض احلاصل
ىو أنو ال ؽلكن إعداد ملحق الغلق النهائي للصفقة إال بعد إكماؿ ادلشروع و تعيُت األشغاؿ اليت تدرج ضمن
ادللحق و ربسب كمياهتا ،و بادلقابل ال ؽلكن للمقاولة الشروع يف إصلاز األشغاؿ ادللحقة إال إذا مت إعداد ملحق
و سبت ادلصادقة عليو من طرؼ اللجاف ادلختصة و كذلك ادلراقب ادلارل ،و بعدىا يتم إصدار أمر باخلدمة إذل
ادلقاوؿ للشروع يف إصلاز تلك األشغاؿ ،ولتجاوز ىذه ادلعضلة صلد أنو يتم التضحية بادلتعامل ادلتعاقد الذي
يباشر األشغاؿ اإلضافية و التكميلية و اليت قد تكوف مبالغها كبَتة نسبيا مقارنة دببلغ الصفقة األصلية دوف أف
ؽللك أي وثيقة رمسية تسمح لو بفوترة مبالغ تلك األشغاؿ ،و بعد انتهاء ادلشروع تبدأ عملية إعداد ادللحق من
طرؼ ادلتعامل ادلكلف بالدراسة و ادلتابعة ،ليمر على العديد من ادلصاحل و اذليئات الرقابية ،ليتم يف النهاية
ادلصادقة علية و منح أمر شكلي للمقاولة باالنطبلؽ يف أشغاؿ ادللحق ،حيث أف كل ىذه اخلطوات و ادلراحل
قد تستغرؽ أشهر عديدة و ردبا سنوات شلا ػلرـ ادلقاولة من مبالغ ىامة لفًتة زمنية طويلة و ىو ما يؤثر على
توازهنا ادلارل ،و ما يزيد األمر سوء و تعقيدا ىو أف التأخر يف ادلصادقة على ادللحق يؤدي ضمنيا إذل تأخر
االستبلـ ادلؤقت للمشروع رغم انتهاء أشغالو كلها ،و بالتبعية تأخر االستبلـ النهائي للمشروع و الذي يكوف
عادة بعد سنة واحدة من تاريخ االستبلـ ادلؤقت.
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الفرع الثاني  :عراقيل متعلقة باإلدارة المحلية
أوال :المشاكل المالية
تعترب ادلوارد ادلالية العمود الفقري ألي نظاـ حكم زللي فعاؿ ،و عليو ؽلكن قياس درجة فعالية و استقبللية أي
سلطة زللية دبدى قدرهتا ادلالية على سبويل برارلها و تنفيذ سياساهتا و خططها التنموية من مصادرىا الذاتية ،بدوف
االعتماد كلية على اإلعانات و الدعم ادلركزي ،و على ىذا األساس فإف البلدية ال تتمكن من سد احلاجات احمللية
واإلنفاؽ عليها ،إال إذا كاف ربت سيطرهتا ماال تغًتؼ منو ،و طبيعي أنو كلما كانت البلدية تعتمد على مواردىا فقط
يف سد نفقاهتا احمللية ،كاف ذلك ضمانا الستقبلذلا و يبعد عنها الرقابة الشديدة اليت سبارسها ادلركزية.
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فحاجة البلدية إذف إذل مواردىا ادلالية أمر جوىري و ضرورة ملحة تفرضها طبيعة ادلهاـ و الصبلحيات اليت
سبارسها نتيجة دلركزىا السياسي و اإلداري ،إذ ال ؽلكنها و بأي حاؿ من األحواؿ أف تتمكن من أداء مهامها و بطريقة
حسنة و مقبولة و االستمرار يف البقاء و تكوف كطرؼ قوي يف الساحة احمللية و ادلركزية ،إال إذا كاف مركزىا ادلارل معزز
يتسم باليسر و ادلرونة.
و بناء على ىذه احلقيقة ،و حىت تتمكن البلدية فعبل من االرتقاء و بأمت معٌت الكلمة إذل مطاؼ األشخاص
ادلعنوية اليت تتمتع باالستقبلؿ ادلارل و البلمركزية اإلدارية يف اإلدارة و التسيَت ،غلب أف تبذؿ كامل عنايتها للحفاظ على
مواردىا ادلالية و تطورىا كيفما كانت طبيعتها ،و أف تعمل جادة على استغبلذلا استغبلال رشيدا و عقبلنيا لتكوف بذلك
وسيلة فعالة تؤىلها لكي تتفادى االختناقات ادلالية اليت من ادلمكن أف تكوف عرضة ذلا من حُت آلخر.
لكن ما يبلحظ يف احلياة التطبيقية أف جهود البلديات و مساعيها ضلو بسط كامل سيطرهتا على ما لديها من
موارد مالية و على اختبلؼ أنواعها و كذا العمل على استغبلذلا ليس باألمر السهل و اليسَت ،و ذلك بالنظر إذل حقيقة
الواقع الذي تعيشو البلدية حاليا و الذي ؽلتاز أساسا بضعف الوسائل ادلتوفرة على مستواىا و ال سيما ادلادية منها
والبشرية و عدـ استطاعتها الوصوؿ إذل ربقيق ادلبلئمة و التكافؤ بينهما و بُت حجم احلاجيات و ادلتطلبات و قلة ادلوارد
ادلالية ،األمر الذي غلعل طرؽ تسيَت و استغبلؿ مواردىا ال تصل إذل ربقيق النتائج ادلرجوة اليت يقع االعتماد عليها يف
تنفيذ الربامج التنموية و االستجابة حلاجيات ادلواطنُت و ربسُت خدمات ادلرافق ادلقدمة ذلم.
ففي ما ؼلص أسباب سوء تسيَت ادلوارد ادلالية صلد أهنا تتمحور يف مجلة وجيزة من العوامل ،كوف أف مسؤولية
التسيَت البلعقبلين للموارد ادلالية تقع ع لى عاتق الدولة و البلدية على حد السواء ،فبالنسبة للدولة و بالنظر إذل احتكارىا
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للنظاـ اجلبائي الذي ؼلضع لسلطتها يعاب عليو أنو موضوع على مقاس ادلالية العامة للدولة ،و بادلقابل فهو جد رلحف
يف حق البلديات و ماليتها احمللية لتوزيعو التمييزي للضرائب ادلنتجة  ،و ىو من شأنو أف يؤثر على استقبلليتها ادلالية من
جهة و ػلوؿ دوف سبتعها باستقبلليتها الوظيفية من جهة أخرى ،إذ أف الدولة عن طريق أجهزهتا ادلركزية ادلتمثلة يف وزارة
الداخلية و اجلماعات احمللية أو عن طريق أجهزة عدـ التمركز شلثلة يف الوالية و الدائرة غالبا ما تتدخل يف التسيَت ادلباشر
لشؤوف البلدية ،و ىي الوضعية اليت ترىن ال زلاؿ مبدأ البلمركزية ادلزعوـ ،أما خبصوص مسؤولية البلدية بشأف التسيَت
البلعقبلين دلواردىا ادلالية ،فإهنا ترجع بالدرجة األوذل إذل مشكل عدـ ترشيد نفقاهتا و عدـ التزاـ ادلسؤولُت احملليُت عند
قيامهم بعملية االنفاؽ بالتقيد باالعتمادات ادلالية ادلفتوحة من فكرة أف الدولة سوؼ تتدخل عاجبل أـ آجبل لتحمل
ديوف البلدية.

1

و عليو فإذا كانت معظم البلديات تعتمد على الدعم ادلركزي ،فهذا يعٍت فقداهنا بعض استقبلليتها ادلنصوص
عليها يف قوانُت و نظم اإلدارة احمللية ،و ال تنتهي مشاكل اجلماعات احمللية عند شح ادلوارد ادلالية فحسب ،بل إهنا زبضع
لرقابة مركزية صارمة متعددة القنوات و اآلليات مثل الرقابة اإلدارية اليت ؽلارسها اجلهاز التنفيذي و الرقابة اليت ؽلارسها
اجلهاز التشريعي.

2

ثانيا :المشاكل اإلدارية
يف غالب األحياف يصل على رأس البلدية عن طريق االنتخاب أشخاص من مستويات سلتلفة ،فنجد مثبل
أشخاصا ؽلثلوف وزنا شعبيا بدوف ثقافة و ال دراية بعادل البلدية ،كما صلد أشخاصا ؽلثلوف وزنا شعبيا و ؽللكوف تكوينا
عاليا و ثقافة عامة و ال يفقهوف يف عادل تسيَت البلدية شيء ،و احلقيقة ىذه القضية أكرب ما يؤخذ بو على الدؽلقراطية
على ادلستوى احمللي ،حبيث أنو باسم الدؽلقراطية و االنتخابات احمللية يفوز رجاؿ ؽلثلوف وزنا مجاىريا حقيقيا و ينتخب
عليهم بكل شفافية ،إما لكوهنم ؽلثلوف قوى ذلا وزهنا يف الواقع اليومي و لكن ال يعتد ال بقدراهتم على التسيَت و ال على
حل ادلشاكل اليومية للمواطن ،و ال دلعرفتهم لفن التسيَت و ال دلهاـ البلدية بقدر ما يعتد دبعايَت أخرى ال ؽلكن بأي حاؿ
من األحواؿ أف ربل زلل العلم و التجربة و القدرة على التكفل هبذه ادلسؤولية ،فالشعبية ربل زلل الربامج ،و االخبلص
ػلل زلل العلم ،واألخبلؽ ربل زلل القدرة ،و كأف البلدية أصبحت منصة يصل إليها من ىو أكثر الناس شعبية و ليس
من ىو أقدرىم الستيعاب البعد احلقيقي لوظيفة البلدية.
 1شباب سيهاـ ،اشكالية تسيَت ادلوارد ادلالية للبلديات اجلزائرية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت يف العلوـ االقتصادية ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمساف،
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فكم عشنا و مسعنا بأف االختيار على رأس القائمة يف االنتخابات يكوف للشخص الذي ؽللك أكرب قوة على
ادلناورة و اللعب بعواطف الناس ،و كم عشنا أصحاب حرؼ كاحلبلقة ،احلدادة ،الطبلء و ادليكانيك ال عبلقة ذلم
بالتسيَت أصبحوا رؤساء للبلدية ،ف هكذا تضيع مصاحل ادلواطنُت ال لشيء إال أننا مازلنا نعترب الشعوبية أوذل من التخصص
و التجربة يف ادليداف ،إذف ىذا األسلوب من التفكَت و العمل ىو الذي جعل مصاحل ادلواطنُت معطلة و مشاكلهم
مًتاكمة و آماذلم تتحطم على صخرة ادلناورات و اجلهل و التبلعب بالصاحل العاـ.

1

فإذل مىت و ضلن مازلنا نقوـ بتوكيل أمور بلدياتنا إذل الذين ػلسنوف فن الكبلـ على حساب فن العمل
وػلسنوف ادلناورات على احلساب التخصص ،إهنا فعبل الصورة السلبية للدؽلقراطية احمللية ،فكيف ال تبقى البلدية مشلولة
احلركة و ىي دائما تطاؿ تسجيل مشاريع جديدة و ىي غَت قادرة على االىتماـ على تصفية رزمانة ادلشاريع ادلسجلة
لصاحله ا ،و كيف ال يعيش موظفوا البلدية حاالت الكسل و التباطؤ و قلة االىتماـ و ىم يعيشوف حاالت التجاوزات
وقلة االعتبار و عدـ الثقة هبم و عدـ احًتاـ زبصصاهتم ال لشيء إال ألف الرئيس ال ؽللك من الربنامج سوى برنامج تغيَت
األشخاص من مناصبهم عوض تغيَت اغلايب لطرؽ العمل.
إهنا يف احلقيقة وقائع ال ؽلكن نكراهنا و ال تغطيتها بل غلب التشهَت هبا حملاربتها و العمل على اغلاد نظرة
تساىم على جعل البلدية إطارا زلليا لتحقيق التنمية ادلستدامة.
الفرع الثالث  :عراقيل أخرى
يعترب الفساد من أكثر الظواىر اإلنسانية خطورة على اجملتمعات نظرا لآلثار السلبية اليت ؼللفها يف شىت
فكوف الفساد سلوكا شبكيا ينتج من تفاعبلت تنشأ بُت عدة أطراؼ يف اجملتمع،
اجملاالت و على سلتلف ادلستوياتْ ،
جعل منو ظاىرة متعددة األبعاد فهو ينتشر أفقيا يف سلتلف اجملاالت السياسية ،االقتصادية و االجتماعية ،و عموديا عرب
ادلستوي ات ادلتعددة اليت يتكوف منها البناء السياسي و االجتماعي ألي دولة ،و اجلزائر كغَتىا من الدوؿ تعاين من
انتشار فضيع و كبَت للرشوة يف اجملتمع و على مجيع ادلستويات حيث أصبحت هتدد األمن االقتصادي للدولة باعتبارىا
من أىم مظاىر الفساد ،فالفساد ال يسمح يف البداية بسَت عملية التخطيط للمشاريع و الربامج التنموية بطريقة سليمة
وعلمية باعتبار تدخل ذوي ادلصاحل و زلاولتهم لتوجيو القرار دلصلحتهم ،و كذا فإف إسناد ادلشاريع و الربامج وفق النظرة
العشائرية و الشخصية يساىم يف ىذا اإلطار بتعميق الفساد و فشل ادلشاريع باعتبار غياب الكفاءة يف إسناد الربامج
وادلشاريع التنموية.
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و ما يؤكد ىذا االذباه أيضا األخبار اليت توردىا الصحف اليومية عن مشاكل الفساد على مستوى بلديات
الوطن ،و إيقاؼ مسَتي البلديات بتهم االختبلس و الرشاوى و غَتىا من صور الفساد ،و ىو ما غلعل من البلدية
وسيلة لتحقيق أىداؼ شخصية بدؿ ما تكوف وسيلة إلصلاز و تنفيذ برامج تنموية زبدـ ادلواطنُت ،و ىنا أيضا البد من
عدـ إغفاؿ دور ادلنتخبُت احملليُت و الذين بدال من شلارسة دورىم يف سبثيل ادلواطنُت ،أصبحوا يسعوف لتجسيد مصاحلهم
الذاتية يف أسرع وقت و العمل على ربقيق أكرب ادلكاسب قبل انتهاء عهدهتم االنتخابية ،حيث يقع تغيَت يف أدوارىم من
التمثيل السياسي إذل االطلراط يف شبكات لتسيَت مشاريع اقتصادية و بناء مقاوالت اقتصادية على حساب وظيفتهم
األساسية.
و رغم القانوف رقم  06−01ادلتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحتو ادلؤرخ يف  20فيفري  2006الذي نص
على عقوبات و إجراءات دلكافحة الفساد يف الصفقات العمومية و معاقبة ادلفسدين ،إال أنو يف الواقع تبقى سلتلف
ادلعطيات اإلحصائية ادلتوفرة على قلتها من ادلنظمات ادلختلفة إضافة دلا تطلعنا بو الصحافة يوميا تبُت عدـ ذبسيد ىذا
القانوف على أرض الواقع ،فبل يكفي وضع القوانُت و لكن البد من اإلرادة احلقيقية لتطبيق ىذه القوانُت ،و العمل
ادلستمر لتحقيق النتائج ادلرجوة ،هبدؼ محاية الصفقات العمومية و منو األمواؿ العمومية ،و ذلك لتحقيق دولة القانوف
اليت تعترب من أىداؼ الدولة ادلعاصرة ،و يف ادلقابل ربسُت الظروؼ االجتماعية للموظف و ذلك حلمايتو من كل
اإلغراءات اليت ؽلكن أف تقدـ لو ،خاصة و أف الرشوة جرؽلة يصعب جدا إثباهتا فقد تكوف كل اإلجراءات ادلتبعة يف منح
الصفقة سليمة و مطابقة للقانوف و لكن زبفي يف طياهتا العديد من التبلعبات.
و بذلك ؽلكن القوؿ أف عملية مواجهة الفساد يف الصفقات العمومية تتطلب تضافر اجلهود بُت مجيع
الفواعل ،و وجود إرادة سياسية حقيقة حملاربة ىذه الظاىرة اخلطَتة على محاية ادلاؿ العاـ.

1

المطلب الثالث  :سبل تفعيل دور الصفقات العمومية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة
لقد حظيت الصفقات العمومية باىتماـ الدولة باعتبار الدور الذي تلعبو يف التنمية احمللية ادلستدامة ،و من مث
التنمية الوطنية ،و نظرا جلملة العراقيل اليت تواجهها يستدعى األمر وضع سبل لتفعيل دورىا يف ربقيق التنمية احمللية
ادلستدامة ،و من ىذه السبل صلد :

 1عادؿ إنزارف ،ادللتقى الوطٍت السادس حوؿ دور قانوف الصفقات العمومية يف محاية ادلاؿ العاـ ،ادلداخلة الثالثة حوؿ الفساد يف الصفقات العمومية و تأثَته
على محاية ادلاؿ العاـ يف اجلزائر 20 ،ماي  ،2013جامعة ػلي فارس ،ادلدية ،صص .9−6
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أ −ضرورة االستفادة من مزايا التكنولوجيات احلديثة لئلعبلـ و االتصاؿ يف رلاؿ إدارة الصفقات العمومية،
والتعجيل على وجو اخلصوص بإنشاء و إطبلؽ البوابة اإللكًتونية للصفقات العمومية كما نص عليو ادلرسوـ
الرئاسي  236−10ادلعدؿ و ادلتمم و كما ىو معموؿ بو يف العديد من دوؿ العادل ،و ىو ما من شأنو إضفاء
شفافية عالية على القطاع ،كما يساىم بشكل فعاؿ يف التسريع من وتَتة سَت إجراءات اإلبراـ.
ب −تدعيم آليات الرقابة احلالية دبراقيب ادليداف ادلستقلُت الذين يتابعوف احلجم احلقيقي لؤلشغاؿ ادلنجزة و ادلفوترة
للحد من ظاىرة تضخيم تكلفة ادلشاريع ادلنجزة بتواطؤ من األعواف اإلداريُت.
ت −معاجلة اخللل الواضح يف قضية ملحق الصفقة ،و ذلك بإعطاء مدة زمنية أطوؿ دلرحلة الدراسة حىت يتم ضبط
األشغاؿ ادلطلوبة و الكميات اليت ستنجز فعبل ،و بالتارل تقليل األعلية ادلالية بالنسبة للملحق و زبفيف أثره
على ادلؤسسات مع البحث عن صيغ أخرى أكثر مرونة و واقعية يف اعداد ادللحق.

1

ث −غلب أف تكوف أوذل أولويات ادلسؤولُت أف يسعوف جاىدين باالىتماـ بادلوارد البشرية و االستثمار يف ىذا
العنصر كونو احلجر األساس يف تسيَت زماـ األمور ،و ادلعلوـ أف ىذا األمر مطلوب و غاية منشودة يف كافة
ادليادين و القطاعات و ليس البلديات فقط ،و ال ؼلفي على أحد أف ىذا يتحقق من خبلؿ التحفيزات و
الزيادة يف األجور ،التعويضات ،ادلنح ،وسط مبلئم للعمل ،توظيف االطارات ...باإلضافة إذل التكوين ادلستمر
يف ادليداف و الرسكلة لئلداريُت و احملليُت ادلنتخبُت على حد السواء.
ج −إذا كاف ضعف البلدية يف اصلاز الصفقات العمومية مرتبط إذل حد ما بضعف امكانياهتا ادلالية ،فبل بد من
العمل على تطبيق مجلة من اإلصبلحات ادلالية ،و أىم ىذه اإلصبلحات ،منح البلدية استقبللية مالية أوسع
وحصوذلا على نصيب معقوؿ من ادلوارد ادلالية الوطنية لتواكب متطلبات التنمية احمللية ادلستدامة ،و زيادة
االستثمارات يف احملليات كإعطاء اجملالس احمللية حرية أكثر يف التصرؼ يف أمواذلا و فرض الضرائب و الرسوـ،
وأف ينص على ذلك يف الدساتَت القائمة ،و قوانُت و نظم اإلدارة احمللية ،على أف تتوذل اذليئات احمللية مهاـ
ربصيل الضرائب و الرسوـ اليت تؤوؿ إليها قانونيا ،و أف تتصرؼ فيها دبعزؿ عن أي تدخل من جانب احلكومة
ادلركزية ،كما أنو غلب على اذليئات احمللية إشراؾ القطاع اخلاص يف نشاطاهتا احمللية و تثمينو و تشجيعو لتخفيف
أعبائها و تنمية و تطوير مصادرىا ادلالية ،فباستطاعة القطاع اخلاص ارتياد العديد من اجملاالت اخلدمية اليت
ظلت حكرا على اجلماعات احمللية و تأديتها بصورة أفضل من حيث الكم و الكيف ،و ىناؾ ظروفا موضوعية
البد من توفرىا لتشجيع القطاع اخلاص لدخوؿ اجملاالت اخلدمية و التنموية للجماعات احمللية ،أعلها توفَت
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الفصل الثالث :

اإلطار القانوين ادلبلئم ،و ذلك بإصدار التشريعات القانونية اليت ربمي كافة حقوؽ ادلستثمرين ،و التقليل من
اإلجراءات القانونية ،إضافة إذل توفَت البٌت التحتية و الكوادر الوطنية ادلؤىلة.
ح−سبق و أف أشرنا إذل وجود اختبلؿ واضح يف العبلقة بُت ادلركز و اإلدارة احمللية شلا أضر كثَتا هبذه األخَتة
وعرقل مسَتهتا ،و تصحيح ىذا االختبلؿ يعترب اخلطوة األوذل يف طريق إصبلح و تطوير نظاـ البلدية ،فباإلضافة
إذل اإلصبلحات ادلالية ادلذكورة اليت تساعد يف إعادة التوازف ادلطلوب ،فإنو البد من ترتيب العبلقة بُت السلطة
ادلركزية و السلطة احمللية و تقسيم و توزيع السلطات بينهما بصورة واضحة ،حبيث ال تتعدى أي منهما على
صبلحيات األخرى ،إضافة إذل تنظيم العبلقات األفقية و الرأسية بُت كافة مستويات البلمركزية ،و البد من
النص القانوين الصريح و الواضح يف الدستور و قوانُت اإلدارة احمللية على اختصاصات و صبلحيات كل مستوى
من مستويات اإلدارة احمللية ،حبيث تنتهي ظاىرة التنازع يف االختصاصات و الصبلحيات ،مع ضرورة أف
يصاحب ىذا التوزيع و التنظيم ،توزيع عادؿ يف الكوادر و اإلطارات البشرية ادلتمثلة يف اإلداريُت ،التنفيذيُت،
الكتاب العاميُت ،و احملاسبُت و الفنيُت بكافة زبصصاهتم و توفَت كافة ادلتطلبات ادلادية لتعزيز دور البلدية يف
ربقيق التنمية ادلستدامة ،و مع ىذا غلب التأكيد على أف النصوص القانونية ال تكفي وحدىا خللق عبلقات
متوازنة بُت احلكومة ادلركزية و اذليئات احمللية ،إذ ال بد من وجود و توفر قناعة تامة و التزاـ صريح من السلطة
ادلركزية دببدأ تطبيق البلمركزية.
خ−من ادلبلحظ أف اإلدارات العمومية تواجو فجوة معرفية واسعة ،لن يتم تذليلها إال من خبلؿ تنفيذ اسًتاتيجيات
واضحة تتبٌت الربط احملكم بُت سلرجات التعليم و التدريب من جهة و احتياجات سوؽ العمل الفعلية من جهة
أخرى ،و على ى ذا فإف تطوير قدرات اذلياكل التنظيمية للهيئة و اإلدارة احمللية يتطلب إكماؿ النقص يف
الكوادر احمللية بتطوير اخلربات و ادلهارات اإلدارية ،و بالتارل زيادة الفعالية اإلدارية ،ربفيز ادلواطنُت و زلاربة
الفساد و ادلفسدين ،باإلضافة إذل ضرورة تسهيل ادلعامبلت و ربديث القوانُت و اللوائح و تعميم رسائل تقنية
وثورة ادلعلومات و اختيار العاملُت يف األجهزة احمللية ،وفقا للكفاءة و التخصص ،و القضاء على ظاىرة
احملسوبية اليت تعترب من أىم أسباب إعاقة الصفقات العمومية.
و على ىذا ،فإنو غلب التأكيد على ضرورة االىتماـ بالتعليم ادلستمر و التكوين ادلتواصل و إعطائو أولوية
قصوى و عدـ إغفاؿ دور التدريب ادلهٍت و الفٍت ألجل تأمُت و توفَت قوة عمل ماىرة تتمكن من استيعاب
التكنولوجيات احلديثة.

1
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تقييم مساىمة الصفقات العمومية في تحقيق التنمية ببلدية البويرة

خالصة الفصل :
لقد قمنا يف ىذا الفصل دبحاولة إسقاط ما جاء يف الدراسة النظرية حوؿ دور الصفقات العمومية يف ربقيق
التنمية احمللية ادلستدامة على إحدى بلديات اجلزائر و ىي بلدية البويرة ،فوجدنا أف بلدية البويرة تتوفر على مجلة من
اإلمكانيات اليت تؤىلها لتكوف قطب استثماري زلفز و مشجع من خبلؿ إقامة مشروعات و عنصر فعاؿ يف ربقيق
متطلبات التنمية ادلستدامة على الصعيد الوطٍت.
كما تطرقنا يف ىذا الفصل إذل واقع التنمية احمللية ادلستدامة يف بلدية البويرة بداية بالتعرض إذل سلتلف الربامج
وادلخططات اليت رصدهتا الدولة للمنطقة و اليت حصدت نتائج زلسوسة رغم العقبات اليت اعًتضتها ،حيث ساعلت ىذه
الربامج يف خلق مناخ استثماري مقبوؿ و ىيأت األرضية لتحقيق التنمية ،و ىذا ما تناولناه أيضا من خبلؿ الدراسة
ادليدانية اليت قمنا فيها بتسليط الضوء على واقعها و تطورىا و اليت أوضحت مساعلتها يف سلتلف اجملاالت االقتصادية
االجتماعية و البيئية و يف رلاالت أخرى من خبلؿ مساعلتها يف رفع معدالت التشغيل ،أعليتها يف تغطية االحتياجات
احمللية للبلدية  ،و مت التوصل إذل أف ىذا النوع من العقود لو من األعلية ما يستعدي اليقظة للنهوض بو و توفَت كل
السبل لدعمو ،آملُت أف ربافظ ىذه السبل على ضماف بقاء و استمرارية و تطور ىذا القطاع.
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خاتمة :
يف األخَت خنلص إىل القول بأن الصفقات العمومية تعترب األداة الفعالة يف تسيَت و استعمال األموال العمومية،
و من خالل دراستنا للصفقات العمومية نالحظ أن ىذه األخَتة تتمتع بأمهية كبَتة يف تسيَت األموال العمومية للدولة
واالستعمال األمثل ذلا ،و من خالل دراستنا دلختلف قوانُت الصفقات العمومية يف اجلزائر الحظنا أن ادلشرع اجلزائري قد
أوالىا اىتماما واسعا و يف كل مرحلة حاول تدارك األخطاء و الفراغات الواردة يف القوانُت السابقة ،و عموما فإن قانون
الصفقات العمومية جيب أن يواكب التحوالت السياسية و اقتصاد السوق ،و لتدعيم ذلك جيب إعطاء للرقابة أمهية
كربى و خاصة السابقة منها ،حىت نستطيع جتنب األخطاء و تصحيحها يف حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة دلنع
تكرارىا يف ادلستقبل ،فقانون الصفقات العمومية رقم  20−052قد تدارك الكثَت من األخطاء الواردة فيما سبقو من
قوانُت و رغم ذلك فقد ألغاه ادلشرع بادلرسوم الرئاسي رقم  032−02الذي يعترب مرجعا اليوم يف إعداد دفاتر الشروط
والصفقات من طرف اإلدارة ،غَت أن ادلشرع مؤخرا أضفى عليو عدة تعديالت و ىذا للقضاء على أي حتايل قد ترتكبو
ادلصلحة ادلتعاقدة و ىذا ألن للصفقات العمومية أمهية كربى يف االقتصاد الوطٍت فهي وسيلة أساسية لتسسيد الربام
التنموية.
و أمام احتياجات اجملتمع ادلتزايدة إلصلاز مشاريع عمومية لصاحلو كإصلاز طرقات معبدة ،مشاريع سكنية ،بناء
مرافق صحية ،أنابيب الصاحلة للشرب...حظيت اإلدارة احمللية ادلتمثلة يف البلدية باىتمام متزايد مرده أفضلية اإلدارة احمللية
كونو أكثر النظم حتقيقا للمشاركة الدديقراطية و أكثرىا كفاءة يف اشباع احلاجات العامة ،و بالتايل أصبحت البلدية ركيزة
من الركائز األساسية للتنمية االقتصادية ،االجتماعية و السياسية ،إذ أصبحت مسؤولة عن ادلشاريع على مستوى إقليمها
و من ىنا كان ال بد أن تكون قادرة إداريا و ماليا على حتقيق اآلمال ادلعهودة إليها ،كوهنا دتثل حلقة الربط بُت السلطة
العليا للبالد و الشعب ،و تعمل يف إطار نظام إداري زللي يرتكز على قواعد الالمركزية ،حيث تعترب البلدية النواة الرئيسية
للتنمية احمللية باعتبارىا قريبة من ادلواطن و قد وضعت أساسا هبدف تسيَت شؤون األشخاص القاطنُت هبا و حتسُت
وضعيتهم االجتماعية ،االقتصادية و الصحية ...و كذا ترقية احمليط الذي يعيشون فيو ،فاالىتمام بتنمية البلدية و تسخَت
ميزانية خاصة هبا سيؤدي حتما إىل حتسُت الظروف ادلعيشية لسكاهنا و حتقيق التنمية ادلستدامة.
فالتنمية ادلستدامة ىي عبارة عن اجتاه تنموي جديد يهدف إىل حتقيق رلموعة من النقاط ادلتعلقة بكيفية
استغالل ادلوارد ادلتاحة لتلبية حاجيات األجيال احلالية مع احملافظة على متطلبات األجيال ادلستقبلية و منو التنمية احمللية
ادلستدامة ىي عبارة عن عملية متكاملة يهدف من خالذلا إىل حتقيق التكامل ضمن مستوى جزئي من أجل الوصول إىل
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الكلية و يتم قياسها من خالل رلموعة من ادلؤشرات االقتصادية ،االجتماعية و البيئية ،كما دتتلك رلموعة من ادلقومات
اليت تؤىلها للقيام بدورىا باعتبارىا وسيلة ،و تعاين رلموعة من ادلعوقات اليت حتدىا باعتبارىا غاية.
و ما قدمناه يف ىذا البحث ىو زلاولة منا ابراز مدى فعالية الصفقات العمومية يف حتقيق التنمية ادلستدامة
على ادلستوى احمللي و ذلك من خالل سلتلف الربام التنموية ادلسطرة ذلذا الغرض.
اختبار الفرضيات :
مكنتنا ىذه الدراسة بشقيها النظري و التطبيقي من اختبار الفرضيات و استخالص ما يلي :
 الفرضية األولى  :تدور الفرضية األوىل حول فكرة أن التنمية احمللية عملية معقدة و ذات أبعاد متعددة كما أهنا
ذات طبيعة ديناميكية ،و استخلصنا صحة الفرضية لكون أن  :التنمية احمللية ادلستدامة ىي عملية معقدة تتطلب
دم اجلهود احمللية احلكومية و ادلشاركات الشعبية يف سبيل حتقيق األىداف ادلرجوة و توفَت ادلتطلبات السكانية
من خالل الًتكيز على دم األبعاد االقتصادية  ،االجتماعية و البيئية و حىت السياسية مبا خيدم األجيال احلالية
وحيافظ على حقوق األجيال ادلستقبلية ،كما تتطلب ىذه العملية التخطيط ادلستمر و ادلراقبة ادلتزامنة لألعمال
ادلتعلقة هبذا اجلانب ،كما تعاين التنمية احمللية ادلستدامة رلموعة من معوقات يف سلتلف اجلوانب و على مجيع
األصعدة ،باتت حتد من كفاءهتا و فعاليتها.
 الفرضية الثانية :تعاجل الفرضية الثانية فكرة أن اجلزائر رغم تسطَتىا سلتلف اآلليات اليت تضمن التسسيد الفعلي
جملموع مقومات التنمية احمللية ،إال أن ىناك نقائص عديدة أثرت سلبا على حتقيقها ،و استخلصنا صحة الفرضية
لكون أن  :بالرغم من االستثمارات الضخمة اليت وجهتها الدولة إىل التنمية احمللية ،إال أهنا عرفت صلاحات
وإخفاقات و سلبيات ال تزال تعًتض طريقها و دتنعها من حتقيق أىدافها على الوجو ادلقبول ،و ىي متعددة منها
اإلدارية و الفنية و االجتماعية و االقتصادية ،خاصة يف ظل االعتماد شبو الكلي على قطاع احملروقات و ضعف
القطاعات األخرى اليت ال تتساوز مسامهتها يف الصادرات أكثر من .%3
 الفرضية الثالثة  :تدور الفرضية الثالثة حول فكرة أن ضعف تطبيق الصفقات العمومية يرجع إىل عسز البلديات
ألسباب مالية و أخرى إدارية ،و لقد أثبتنا صحة الفرضية من خالل  :حقيقة أن الوضعية احلالية وادلتأزمة اليت
تعرفها الصفقات العمومية ترجع بالدرجة األوىل إىل عسز ادلوارد ادلالية احمللية من جهة و إىل سوء تسيَت ىذه ادلوارد
من قبل ادلسؤولُت غَت ادلؤىلُت من جهة أخرى.
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نتائج البحث :
و قد توصلنا يف حبثنا ىذا أيضا إىل النتائ التالية :
 إن الصفقات العمومية آلية من اآلليات ادلهمة لتلبية حاجيات سلتلف ادلرافق االقتصادية ،االجتماعية و الثقافية
اليت ختدم ادلواطن و حتقق التنمية احمللية ادلستدامة.
 الصفقات العمومية ال تتطلب مبالغ مالية ضخمة فقط لتحقيق أىدافها ،و إمنا تتطلب إىل جانب ذلك إدارة
كفؤة و فعالة و جهاز فٍت مؤىل و مدرب ،و مساندة حكومية و شعبية واعية و سللصة.
 يعترب قطاع الصفقات العمومية يف اجلزائر من أكثر القطاعات ادلتميزة بالفساد و تبديد األموال العامة ،فقد
أصبحت وسيلة لتسسيد ادلصاحل و حتقيق ادلكاسب الذاتية قبل أن تكون وسيلة إلصلاز برام تنموية ختدم ادلواطن.
 النظام احلايل للصفقات العمومية تعًتيو نقائص و ثغرات ما يفسح اجملال لعدم التطبيق الفعلي لو و ىدر أموال
الصاحل العام و تأخَت عسلة التنمية احمللية ادلستدامة.
 من متطلبات جتسيد التنمية احمللية ادلستدامة ادلشاركة الشعبية مع السلطة احمللية على شكل مجعيات أحياء ورلالس
ادل دينة ،و ذلك من خالل ادلشاركة يف اعداد ،تنفيذ ،مراقبة و توجيو الربام و اخلطط اليت هتدف إىل حتقيق التنمية
باعتبارىم من عامة الشعب و أدرى مبتطلباهتم و حاجياهتم.
 اخلطط و الربام ذات البعد احمللي تبقى بعيدة عن التكفل باالحتياجات احمللية اخلاصة و تعسز عن حتقيق التنمية
ادلستدامة ،ما مل تكن مصحوبة بدراسة فعلية و ختطيط متوازن.
 التوزيع غَت ادلدروس للمورد البشري يعيق عسلة التنمية احمللية ادلستدامة ،فيؤدي إىل ضعف االنتشار السكاين يف
األرياف شلا يزيد الضغط على ادلدينة ،فتكتظ ادلدارس و ادلستشفيات و ترتفع معدالت البطالة و تزداد معدالت
التلوث...ما ينت عنو زيادة االنفاق العام دلواجهة ىذه ادلتطلبات عوض تأىيل األرياف و توفَت فرص استثمارية
رلدية.
 أدى ارتفاع الضغط السكاين و ارتفاع الكثافة السكانية يف بلدية البويرة إىل صعوبة توفَت األراضي ادلتاحة للسكن
ما دفع بالتوسع العمراين إىل استغالل األراضي احمليطة بادلدينة ،و بالتايل تقليص ادلساحات الزراعية وإمهال القطاع
الفالحي من خالل تقلص العاملُت فيو مقابل تزايد االحتياجات على االنتاج الفالحي.
 عدم وجود تناسب بُت معدالت النمو الدديغرايف و ادلوارد ادلالية ادلتاحة ،يؤدي إىل عدم التوازن بُت ادلوارد ادلتاحة
والنفقات ادلتزايدة شلا ينت عنو عسز ميزانية البلدية.
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خاتمة :
 الوايل ىو ادلسؤول األول عن ضبط و إعداد برام التنمية احمللية و تبليغ مقرر تسسيل العمليات إىل رئيس اجمللس
الشعيب عن طريق رئيس الدائرة ،و ىذا ما يؤثر على االستقاللية ادلالية للبلدية من جهة و حيول دون دتتعها
باالستقاللية الوظيفية من جهة أخرى.
 بالرغم من االعًتاف بالشخصية ادلعنوية و االستقاللية ادلالية للبلدية ،إال أن الدولة ما تزال دتلك سلطة التدخل يف
شؤوهنا يف ظل عدم كفاية ادلوارد الذاتية ،أين يتم دتويل قسم التسهيز و االستثمار عن طريق مساعدات الدولة.
 أغلب رؤساء البلديات ال يتمتعون بالدراية الكافية و اخلربة و االدلام الالزم مبسريات العمليات ادلالية اخلاصة
بادلشاريع ادلنفذة ضمن صالحياهتم.
 يعاين قطاع الثقافة و الًتفيو ببلدية البويرة من االمهال الشديد رغم أنو يعد من القطاعات الفعالة يف التنمية احمللية
ادلستدامة كونو ينشر الوعي و الثقافة و يقلل من اآلفات و ادلشاكل االجتماعية.
 بالرغم من اىتمام بلدية البويرة بالبنية التحتية (اصالحات الطرق و ادلسالك ،هتيئة العمران ،الصرف الصحي)...
على حساب القطاعات اخلدماتية و الثقافية ،إال أهنا من أكثر القطاعات ادلتدىورة.
 قطاع التعليم ببلدية البويرة ال يراعي مبدأ االستدامة ،بدليل أنو يتميز بقلة ادلدارس و األقسام مقابل عدد
ادلتمدرسُت ادلتزايد ،كما يعاين قطاع الصحة من قلة ادلرافق و األجهزة الصحية ،بالرغم من أهنما مقياس دلستوى
التنمية االجتماعية ،أما بالنسبة لقطاع التعليم العايل الذي تتمثل سلرجاتو يف تكوين إطارات مستقبلية ذو مستوى
علمي و ثقايف مهيئة لدخول عامل األعمال و ادلقاوالت ،فهو يف تطور مستمر بدليل مشروع القطب اجلامعي
الذي ىو يف طور االصلاز ،و الذي سيكون لو انعكاساتو االجيابية على ادلستوى االجتماعي ،الثقايف...
التوصيات و االقتراحات :
إن وضع الصفقات العمومية و خصوصياهتا تشكل وسيلة ال غٌت عنها لتحقيق التنمية احمللية ادلستدامة ،و من
خالل تناولنا ذلذا ادلوضوع و لتقدمي دعم أفضل إلصالح الصفقات بشكل عام و لتحسُت اإلدارة يف اجلماعات احمللية،
فإننا نوصي بادلقًتحات التالية :
 إعادة تكييف ادلنظومة القانونية مبا يسمح بإزالة كل الثغرات و مكافحة الفساد يف الصفقات العمومية و خاصة
على مستوى احملليات.
 إنشاء شبكة ذليئات التكوين و االستشارة تكون سلتصة يف الصفقات العمومية و التنمية احمللية ادلستدامة لتأىيل
الكفاءات احمللية من أجل تطبيق أحسن.
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خاتمة :
 االىتمام الفعلي بقطاع الصفقات العمومية من خالل إدراج أيام ثقافية و حتسيسية حول الصفقات و ادلقاولة
سواء على مستوى اجلامعات أو على مستوى قاعات الثقافة.
 االستفادة من مزايا التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و االتصال يف رلال إدارة الصفقات العمومية ،و إنشاء البوابة
اإللكًتونية للصفقات العمومية كما نص عليو ادلرسوم الرئاسي  032−02ادلعدل و ادلتمم ،و مؤخرا القرار
ادلؤرخ يف  01نوفمرب  0203احملدد حملتوى البوابة االلكًتونية ،و الذي يؤدي إىل إضفاء شفافية عالية على
القطاع ،كما يساىم بشكل فعال يف التسريع من وتَتة سَت إجراءات اإلبرام.
 انشاء ىيئات مرا قبة ميدانية مستقلة دلتابعة احلسم احلقيقي لألعمال ادلنسزة و احلد من ظاىرة تضخيم تكاليف
االصلاز بتواطؤ األعوان اإلداريُت.
 تأىيل الريف و حتقيق التنمية الريفية يقلل من ظاىرة اذلسرة من الريف إىل ادلدينة و حيقق نتائ اجيابية على كل
ادلستويات فَتتفع مستوى التنمية احمللية ادلستدامة.
 تطوير اإل دارة احمللية و حتديثها من خالل سن قوانُت و تنظيمات تساير افرازات الواقع ادلعاش مصحوبة بإرادة
حقيقة لتطبيقها.
 إحالة مسامهة الدولة إلصلاز ادلشاريع ذات الصبغة احمللية مباشرة إىل البلديات دون ادلرور عرب اجملالس اجلهوية
بإصدار أمر يضبط نوعية ادلشاريع ذات الصبغة احمللية.
 تدعيم دور و صالحيات البلدية و تعزيز الالمركزية و ابراز دور ادلنتخبُت من خالل إعطاء صالحيات أكرب
للسماعات احمللية.
 اعطاء البلدية احلرية يف فرض نظامها اجلبائي و زيادة مواردىا ادلالية ،و كذا انشاء مؤسسات تعود عليها بأرباح
من جهة و تساىم يف تفعيل مستوى التنمية من جهة أخرى من خالل توفَت مناصب شغل و زيادة القدرة
الشرائية للمواطن و بالتايل تتفادى االختناقات ادلالية و تدخل السلطات الوصية.
 تعديل شروط الًتشح دلنصب رئيس اجمللس الشعيب البلدي ،و ضرورة إدراج شرط ادلستوى العلمي اجلامعي ،ذو
االختصاص ادلايل و التسيَت.
 التثبت من وضعية العقارات قبل ادلوافقة على ادلشاريع تفاديا حلصول خالفات الحقة و وضع سياسة طويلة
األمد للتخطيط احلضري.
 االىتمام الفعلي بقطاع التعليم باعتباره مقياس للتنمية و قطاع مكون لألجيال احلالية و ادلستقبلية و ذلك عن
طريق بناء ادلدارس و زيادة األقسام لتقليل االكتظاظ يف األقسام ،و تطوير قطاع الصحة عن طريق تشسيع
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خاتمة :
األطباء و شبة الطبيُت على العمل يف ادلؤسسات االستشفائية ،من خالل توفَت متطلبات احلياة من سكن
ومرافق عامة ،ما سينت عنو نتائ متعددة من حيث حتسُت ادلستوى الصحي للمواطن احمللي و توفَت مناصب
شغل و تقليل من معدالت البطالة.
آفاق البحث :
بعد تناولنا ذلذا ادلوضوع على ىذا النحو و التوصل إىل النتائ ادلذكورة  ،و كذا تقدمي رلموعة من التوصيات،
نأمل يف األخَت أن تأخذ ىذه التوصيات بعُت االعتبار من قبل السلطات ادلعنية ،خاصة و أن اإلصالحات ادلتوالية
مازالت تعطي أمهية كبَتة للصفقات العمومية و التنمية احمللية ادلستدامة على حد سواء ،كما نأمل أننا قد سامهنا و لو
بالشيء اليسَت يف إثراء ادلوضوع و الذي ديكن أن يفتح آفاقا جديدة دلواصلة البحث و يكون نقطة بداية لدراسات
متخصصة يف رلال الصفقات العمومية و التنمية احمللية ادلستدامة.
 مدى مالئمة نظام الصفقات العمومية يف اجلزائر لتسسيد برام االستثمارات.
 االستقاللية ادلالية للسماعات احمللية و دورىا يف حتقيق التنمية احمللية ادلستدامة.
 آليات تفعيل دور البلدية يف إدارة التنمية احمللية ادلستدامة يف اجلزائر.
 عالقة ادلوارد البشرية بالتنمية احمللية ادلستدامة.
و في األخير نرجوا أن يكون عملنا بداية لجهود أخرى ،فإن أصبنا فمن اهلل و إن أخطأنا فمن أنفسنا...
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 .11قدوح محامة ،عملية ابرام الصفقات العمومية يف القانون اجلزائري ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،بن عكنون،
اجلزائر.0222 ،
 .11لعمارة مجال ،منهجية ادليزانية العامة للدولة يف اجلزائر ،دار الفجر للنشر و التوزيع ،القاىرة.0222 ،
 .12زلمد الصغري بعلي ،قانون االدارة احمللية ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ،اجلزائر.0222 ،
 .13زلمد العريب سعودي ،ادلؤسسات ادلركزية و احمللية يف اجلزائر (الوالية−البلدية) ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،بن
عكنون ،اجلزائر.0222 ،
 .14زلمد عباس زلرزي ،اقتصاديات ادلالية العامة ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.0222 ،
 .15مسعود شيهوب ،أسس االدارة احمللية و تطبيقاهتا على نظام البلدية و الوالية يف اجلزائر ،ديوان ادلطبوعات
اجلامعية ،اجلزائر.8812 ،
 .16منال طلعت زلمود ،ادلوارد البشرية وتنمية اجملتمع احمللى ،ادلكتب اجلامعي احلديث ،مصر.0222 ،
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 .17ىنا ء حافظ بدوي ،التنمية االجتماعية رؤية واقعية من منظور اخلدمة االجتماعية ،درا ادلعرفة اجلامعية
االسكندرية.0222 ،
 األطروحات و الرسائل:
 .18برابح زلمد ،اجلباية احمللية و دورىا يف دتويل ميزانيات اجلماعات احمللية دراسة حالة بلديات والية ادلدية ،رسالة
مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف العلوم االقتصادية ،فرع التخطيط ،كلية العلوم االقتصادية و التسيري و العلوم
التجارية ،جامعة اجلزائر.0222 ،
 .19بن شعيب نصر الدين ،إشكالية دتويل البلديات و سبل ترقيتها ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف العلوم
االقتصادية ،ختصص مالية عامة ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ،جامعة تلمسان.0220 ،
 .21بن عثمان ساعد ،ميزانية البلدية و مكانة اجلباية فيها ،مذكرة التخرج دلا بعد التدرج ،ختصص إدارة أعمال،
ادلدرسة الوطنية لإلدارة ،حيدرة ،اجلزائر .8882
 .21دودة زلمد ،السعر يف الصفقات العمومية ،حبث ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري ،ختصص نقود ،مالية و
بنوك ،البليدة.0222 ،
 .22سعودي زلمد ،أثر برامج دعم النمو على التنمية احمللية يف اجلزائر (دراسة حالة والية ادلدية) ،مذكرة ماجستري،
غري منشورة ،جامعة شلف.0222 ،
 .23سهايلي ليلى ،الصفقات العمومية ،تقرير تربص هناية التكوين ،ادلدرسة الوطنية للضرائب ،القليعة.0228 ،
 .24شباب سيهام ،اشكالية تسيري ادلوارد ادلالية للبلديات اجلزائرية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري يف العلوم
االقتصادية ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان.0280−0288 ،
 .25شويح بن عثمان ،دور اجلماعات احمللية يف التنمية احمللية ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف القانون العام ،جامعة
أيب بكر بلقايد ،تلمسان.0288−0282 ،
 .26قرين خدجية ،قانوين الوالية و البلدية يف ظل االصالحات السياسية و االقتصادية ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس

يف العلوم االدارية و القانونية ،كلية احلقوق ،ادلركز اجلامعي مصطفى اسطنبويل.0222 ،
 .27زلمد خشمون ،مشاركة اجملالس البلدية يف التنمية احمللية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم ،ختصص علم
اجتماع التنمية ،قسنطينة.0288−0282 ،
 .28مسعود شربيط ،التنمية االدارية و العمرانية ببلديات ادلدن اجلزائرية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري ،معهد
علم االجتماع ،جامعة قسنطينة ،اجلزائر.8881 ،
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 .29مشري زلمد الناصر ،االسرتاتيجية الوطنية لرتقية ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة ،مذكرة خترج مقدمة ضمن
متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف.0288−0282 ،
 .31يوسفي نور الدين ،اجلباية احمللية و دورىا يف حتقيق التنمية احمللية يف اجلزائر ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،
جامعة أزلمد بوقرة بومرداس.0282−0228 ،
 المؤتمرات و الندوات:
 .31أمحد يت ،نصر رحال ،إدارة الطلب على ادلياه كمدخل لتحقيق التنمية ادلستدامة (جتارب بعض الدول العربية)،
مداخلة ضمن ادللتقى الدويل حول التنمية ادلستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد ادلتاحة ،كلية العلوم
االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة سطيف 1-2 ،أفريل .0221
 .32بوعمامة علي ،مفهوم التنمية احمللية و معوقات جتسيدىا ،مداخلة ضمن ادللتقى األول حول التنمية احمللية يف
اجلزائر ( واقع و أفاق ) ،معهد العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،ادلركز اجلامعي برج بوعريريج 82-82 ،أفريل
.0221
 .33حططاش عبد احلكيم ،مدى مالئمة نظام الصف قات العمومية يف اجلزائر لتجسيد برامج االستثمارات العامة
للفرتة  ، 0282−0228أحباث ادلؤدتر الدويل بعنوان تقييم آثار برامج االستثمارات العامة و انعكاساهتا على
التشغيل و االستثمار و النمو االقتصادي خالل الفرتة  ،0282−0228كلية العلوم االقتصادية و التجارية
وعلوم التسيري ،جامعة سطيف 80−88 ،مارس .0282
 .34سعداوي موسى ،سعودي زلمد ،اجلباية البيئية ودورىا يف حتقيق التنمية احمللية ادلستدامة ،مداخلة ضمن ادللتقي
الوطين الثالث حول التنمية احمللية ادلستدامة البعد البيئي ،مجعية األنوار لألنشطة العلمية والثقافية ،ادلركز اجلامعي
بادلدية  2-2مارس .0221
 .35مسري زلمد عبد الوىاب ،احلكم احمللي و التنمية احمللية ،ورقة ضمن أعمال مؤدتر التنمية الريفية و احمللية وسيلة
احلكومات لتحقيق التنمية الشاملة و زلاربة الفقر.
 .36سهام حرشوف و آخرون ،االطار النظري للتنمية الشاملة ادلستدامة و مؤشرات قياسها ،مداخلة ضمن ادللتقى
الدويل حول التنمية ادلستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد ادلتاحة ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري،
جامعة سطيف 1-2 ،أفريل .0221
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 .37سهام عبد الكرمي ،محاية البيئة مطلب اسرتاتيجي لتحقيق التنمية ادلستدامة  :دراسة حالة اجلزائر ،مداخلة ضمن
ادللتقى الوطين الثالث حول التنمية احمللية ادلستدامة البعد البيئي ،مجعية النوار لألنشطة العلمية و الثقافية ،ادلركز
اجلامعي بادلدية 2-2 ،مارس .0221
 .38شريقي عمر  ،االطار العام جلباية احمللية و دورىا يف دفع عجلة التنمية احمللية ،مداخلة ضمن ادللتقى األول حول
التنمية احمللية يف اجلزائر (واقع و أفاق) ،نعهد العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،ادلركز اجلامعي برج بوعريريج،
 82-82أفريل .0221
 .39طيب سليمان مليكو ،اشكالية التنمية احمللية ادلستدامة يف ظل محاية البيئة ،مداخلة ضمن ادللتقى الوطين الثالث
حول التنمية احمللية ادلستدامة البعد البيئي ،مجعية األنوار لألنشطة العلمية و الثقافية ،ادلركز اجلامعي بادلدية-2 ،
 2مارس .0221
 .41عادل إنزارن ،ادللتقى الوطين السادس حول دور قانون الصفقات العمومية يف محاية ادلال العام ،ادلداخلة الثالثة
حول الفساد يف الصفقات العمومية و تأثريه على محاية ادلال العام يف اجلزائر ،جامعة حيي فارس ،ادلدية02 ،
ماي .0282
 .41عبد احلق بوعرتوس ،زلمد دىان ،متطلبات تعبئة ادلوارد احمللية للتنمية ،مداخلة ضمن ادللتقى األول حول التنمية
احمللية يف اجلزائر ( واقع و أفاق ) ،معهد العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،ادلركز اجلامعي برج بوعريريج-82 ،
 82أفريل .0221
 .42عبد الناصر براين ،قراءة يف جتربة التنمية احمللية ادلاليزية (سبل استفادة اجلزائر منها) ،مداخلة ضمن ادللتقى األول
حول التنمية احمللية يف اجلزائر ( واقع و أفاق ) ،معهد العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،ادلركز اجلامعي برج
بوعريريج 82-82 ،أفريل .0221
 .43موسى رمحاين ،مداخلة بعنوان واقع اجلماعات احمللية يف ظل االصالحات ادلالية و آفاق التنمية ،ملتقى دويل،

جامعة زلمد خيضر ،بسكرة.
 .44ناجي عبد النور ،حنو تفعيل دور االدارة احمللية (احلكم احمللي) اجلزائرية لتحقيق التنمية الشاملة ،قسم العلوم
السياسية ،جامعة عنابة ،بدون سنة نشر.
 .45نورين بومدين ،دور التنمية الريفية يف حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة ،مداخلة ضمن ادللتقى الوطين الثالث
حول التنمية احمللية ادلستدامة البعد البيئي ،مجعية النوار لألنشطة العلمية و الثقافية ،ادلركز اجلامعي بادلدية2-2 ،
مارس .0221
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 المجالت و الدوريات:
 .46فيصل نسيغة ،النظام القانوين للصفقات العمومية و آليات محايتها ،رللة االجتهاد القضائي ،العدد اخلامس،
جامعة زلمد خيضر ،بسكرة.
 .47خلضر مرغاد ،االيرادات العامة للجماعات احمللية يف اجلزائر ،رللة العلوم االنسانية ،العدد السابع ،كلية العلوم
االقتصادية و التسيري ،جامعة بسكرة ،فيفري .0222
 .48لقاء الثقافات العريقة يف حضن الطبيعة الساحرة ،البويرة ،مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية البويرة.
 .49منشورات ادلنظمة العربية للتنمية االدارية ،القاىرة.0221 ،
 القوانين و المراسيم:
 .51القانون رقم  08-82ادلؤرخ يف  8882-21-82ادلتعلق باحملاسبة العمومية.
 .51القانون رقم  82−88ادلؤرخ يف  02رجب عام  8220ادلوافق  00يونيو سنة  0288ادلتعلق بالبلدية.
 .52ادلرسوم الرئاسي رقم  022-82ادلؤرخ يف  01شوال عام  8228ادلوافق  2اكتوبر سنة  0282يتضمن تنظيم

الصفقات العمومية ،ادلعدل و ادلتمم.
 .53ادلرسوم التنفيذي رقم  822 −12ادلؤرخ يف  22جوان  8812و ادلتضمن إنشاء مكاتب حلفظ نظافة البلدية
يوضع حتت تصرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي.
 .54ادلرسوم التنفيذي رقم  222-28ادلؤرخ يف  0228-88-82ادلعدل و ادلتمم للمرسوم التنفيذي رقم -80
 282ادلؤرخ يف  8880-88-82ادلتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ادللتزم هبا.
 .55ادلرسوم التنفيذي رقم  22−82ادلؤرخ يف  02جانفي  ،8882ادلعدل و ادلتمم مبوجب ادلرسوم التنفيذي
 282−22ادلؤرخ يف  82ديسمرب  0222ادلتعلق بإحداث مفتشية للبيئة يف الوالية.
 .56ادلرسوم التنفيذي رقم 022−21ادلؤرخ يف  88ربيع األول ادلوافق  82يوليو  8881ادلتعلق بنفقات الدولة
للتجهيز.
 .57ادلرسوم التنفيذي رقم  282−80ادلؤرخ يف  22شوال عام  8222ادلوافق  08أوت سنة  ،0280حيدد شكل
ميزانية البلدية و مضموهنا.
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 مواقع األنترنيت:
 .58أمحد شريف ،جتربة التمية احمللية يف اجلزائر ،رللة العلوم االنسانية ،العدد  ،0228 ،22احململة من ادلوقع :
www.ULUM.NL
 .59األمني العوض حاج أمحد ،ورقة بعنوان األطر ادلؤسسية للمجتمع احمللي و الشراكة يف حتقيق التنمية ،احململ من
ادلوقع

www.welfare.gov.sdworkshoptanmia2.pdf:

 .61شيب داب ،التنمية احمللي يف لبنان ،ورقة عمل مقدمة لورشة العمل حول التنمية احمللة و دورىا يف التنمية
االقتصادية ،اخلرطوم ،من  22اكتوبر إىل  8نوفمرب  ،0222ص  ،2احململ من ادلوقع :
http://www.welfare.gov.sdworkshoptanmia6.pdf

 .61قاموس و معجم ادلعاين ،عريب عريب ،ادلوقع االلكرتوين

Tweetsabout.Almaany.com :

 .26مقالة حول بلدية بريتال مكتب التنمية احمللية ،احململة من ادلوقع :
www.euromedina.orgbibliotheque...DeadSea_Ismail.pdf

 .63ىشام التزكيين ،أدوار الصفقات العمومية بني االطار النظري و التطبيقي ،احململ من ادلوقع:
http:// www.maghress.com/almassae/164834

64. http://fr.wikipedia.org.wiki.communes_de_la_wilaya_de_Bouira
65. ttp://www.djazairess.com/elbilad/29071
66. http://www.al-fadjr.com/ar/national/151077.htm
67. www.radioalgérie.dz
68. www .eldjazair-el-djadida.dz
69. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=326788
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المالحق :

