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 مثال، إذ أنه باستثناء دور الشباب املوجودة يف ة كالتجهيزات املوسيقي،وجتهيزات تسمح بالنشاط الثقايف
 الثقايف ال يوجد ا ما ، فإن جل املراكز والقاعات ذات الطابع1984 مالدوائر اإلدارية السابقة لتقسي

فية يشيع اجلو الثقايف خاصة يف الوقت الذي أصبحت اإلنترنت أهم مساته، كما أن املراكز واملنشآت الثقا
 وبالتايل فال ميكن أن ،على اختالف أنواعها بقيت تسري من طرف مسريين ال عالقة هلم بقطاع الثقافة

  .ننتظر منهم تنشيط احلركة الثقافية

 من ،كما مل تتمكن حركة إنشاء اجلمعيات الثقافية والعلمية اليت عرفتها الوالية يف السنوات األخرية
 بسبب ضعف ،رها على اإلمكانيات اليت تساعدها على النشاطاجلمعوي نظرا لعدم توفبعث النشاط 

وميكن القول أنه باستثناء اجلمعيات اليت تعرف شهرة كبرية، فإن النسبة الكبرية من  ناملوارد املالية
 والظروف ،ساعد يف وضعيتها هذه نقص اإلمكانيات املادية من جهة ،اجلمعيات هي هيكل بال روح

اليت حتول دون رغبة الشباب يف ممارسة نشاطات يعتربوا ال تسمن وال تغين من االقتصادية واالجتماعية 
  .جوع ومن جهة ثانية

   :عيناتتسواقع التنمية االقتصادية بالوالية خالل فترة ال-  ثانيا

 عن طريق زيادة االستثمارات ،مبا أن التنمية االقتصادية هي عبارة عن عملية تنمية الدخل احلقيقي 
 ونظرا لكون التوسع يف ، بعض التغيريات اليت ينتظر من ورائها زيادة الدخل احلقيقي للفردبقصد أحداث

 فهذا يعين أن ، منذ منتصف الثمانينات،االستثمار هو أمر مل يعرف طريقه إىل خمتلف أرجاء واليات الوطن
ن تعيد أإصالحية بإمكاا بعد إجراء سياسات  هذا عملية التنمية االقتصادية ا معطلة إىل إشعار آخر، يأيت

خالل هذه الفترة عن واقع  املدية بواليةاالقتصادية وال خيرج واقع التنمية ،قتصاد اجلزائرياالستقرار لإل
 وفيمايلي سنتطرق إىل أهم املؤشرات اليت تدل عليه من خالل تناول أهم القطاعات االقتصادية ،احلال هذا

  . القوة العاملة، السياحة ،نمية الفالحية  الت،التنمية الصناعية  :بالوالية وهي

  :  التنمية الصناعية بالوالية-أ

 ومنه فإن دراسة تركيب األوساط ،محتتل الصناعة مساحات شاسعة يف خمتلف األوساط واألقالي
قة الصناعة واألقاليم تكون ناقصة بدون التطرق إىل التوطني الصناعي، وأفضل املناطق إلقامة الصناعة وعال

 أقيمت املناطق الصناعية بوالية املدية على مساحة إمجالية تقدر مفهو هذا املضمن ف ،وسط الذي تقام فيهبال
  : هكتار  وهذه املناطق الصناعية هي142منح منها  % 80 هكتار منها 253:بـ
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      هكتارا قابلة لالستغالل حاليا18 بينها ن هكتارا م60متتد على مساحة :املنطقة الصناعية باملدية �
  .وحمور الصناعة ا هو مركب املضادات احليوية لصناعة األدوية

 هكتارات تنتظر 08 هكتار، من بينها 127ومتتد على مساحة : املنطقة الصناعية بالربواقية �
  .االستغالل، يتمحور نشاط هذه املنطقة حول إنتاج عتاد الري واملتمثل يف املضخات والصمامات

 هكتارا قابلة 14 هكتارا من بينها 125:وحتتل مساحة تقدر بـ: بخارياملنطقة الصناعية لقصر ال �
  ).الطحني(لالستغالل حاليا يتمحور نشاط املنطقة حول احملاصيل الزراعية 

 منطقة للنشاط الصناعي واإلنتاجي 37باإلضافة إىل املناطق السابق ذكرها، تتوفر والية املدية على 
 06 مهيأة يف ، هكتار48 هكتار من بينها 198: مساحة تقدر بـ ومتتد على،موزعة على تراب الوالية

  .مناطق وقابلة لالستغالل حاليا

وجدير بالذكر أن مرحلة اإلصالحات االقتصادية كان هلا أثر شديد على نشاط هذه املناطق 
 من اإلمكانات املتوفرة لديها كما مت تسريح مئات ،)1(% 30الصناعية الكربى حيث تقلص إىل حدود 

 جممدة دون أي ، املوجودة على مستوى تراب الوالية37 فضال عن بقاء مناطق النشاط )2( ،العاملني ا
 وإن ظهرت هناك العديد من التحركات االستثمارية للخواص إال أا يف الغالب ال تتجاوز ،نشاط يذكر

  .إنشاء مؤسسات صغرية، يعمل أغلبها بصفة غري شرعية

 وقد شهدت جل هذه املناجم ،)حصى البناء(ألحجار املستعملة للتفتيت كما تتوفر الوالية على ا
 أما اليت سلمت من التخريب فإا بقيت ، يف مناطق جبلية وعرةاعمليات ختريب وهذا نظرا لوجوده

  .متوقفة عن النشاط

  : التنمية الفالحية بالوالية- ب

 من سكان الوالية ة تعتمد نسبة كبري حيث، يف النشاط االقتصادي بالواليةةحتتل الفالحة مكانة هام
 وشراء ما ، ومجع االحتياطات عن طريق تصريف فائض إنتاجهم يف األسواق،عليها يف توفري الغذاء

 وتوفرها على ، وترجع هذه املكانة للفالحة بالوالية باخلصوص إىل الطابع الريفي للوالية،حيتاجونه
 بالقرب من مراكز التموين وأسواق التصريف، نظرا ،رية وموقع استراتيجي هامشإمكانيات طبيعية وب

                                           
  .2000مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، إحصائيات خمتلفة لسنة :  )1(
ية تبني عدد املسرحني عن العمل خالل فترة التسعينات لكن قدرهم أحد املسؤولني السابقني بالقطاع مل أستطع أن أحتصل على أية وثيقة رمس: )2(

  . عامل3500الصناعي بالوالية بأكثر من 
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لذلك فهي تآلخر يف  لة، وتساهم بنسب متفاوتة من منتوجغل حاليا نسبة عالية من اليد العاملة بالواليش
  .اإلنتاج الوطين اإلمجايل

عد فترة التسعينات أحد أسوء الفترات الفالحية بالوالية وذلك نظرا لتزامن عدة عوامل سلبية تو
  )1(:أمهمها

من حجم األراضي  % 70 نالتوتر األمين وما نتج عنه من نزوح ريفي وعدم استغالل أكثر م �
  . وهو ما انعكس بشكل سليب على منو القطاع الفالحي،الفالحية املتواجدة بالوالية

 من الزراعة بالوالية ت % 90 خاصة أن ،اجلفاف الذي ضرب الوالية طيلة أكثر من ستة سنوات �
  الفالحياإلنتاج تعتمد على اطل األمطار، وهو ما أدى إىل اخنفاض حاد يف ،عة معاشيةهي زرا

  .بالوالية خالل عشرية التسعينات
 فضال عن التأخر ،احنصار حجم األراضي املسقية بالوالية نظرا للوضعية املزرية للسدود عرب الوالية �

غاية  ىلإ ومل يتم العمل ما 1993 سنة ماإقامته يف نطالقاالمت «يف اجناز سدين من احلجم الكبري 
1999«.  

  :قطاع السياحة بالوالية- ت

  :حتتوي والية املدية على عدة عوامل قادرة على جعل القطاع السياحي حمركا للتنمية واليت منها

 8774 وعلى امتداد ، متر على مستوى سطح البحر900موقعها اإلستراتيجي اهلام على ارتفاع  �
 واليت تؤهلها ألن تكون قطبا للسياحة ،ناظر غابية غاية يف السحر واجلمال مبناطق وم2كلم

احلمدانية، تيبحرين، متزقيدة، أوالد عنتر، وهي مناطق كلها : ومن مجلة تلك املناطق،االستجمامية
العمارية، بن شيكاو، بعطة، : فضال عن منطقة التكيف اهلوائي من،باجلهة الشمالية الغربية للوالية

  .وضنيفج احل
 ملعاجلة األمراض اجللدية، ا واليت يصلح الكثري منه،املنابع املائية واحلمامات اليت تتوفر عليها الوالية �

 واليت ا ملفات مدروسة من قبل ، منبعا للمياه املعدنية11حيث يوجد على مستوى الوالية 
 ضعيفة نسبيا وهو ما قوة تدفق املياهاملؤسسة الوطنية للدراسات السياحية بسيدي فرج، إال أن 

كما جتدر اإلشارة هنا إىل أن كل  ،يتطلب حفريات وعناية، حال دون استغالل هذه املنابع املعدنية
  .احلمامات أصبحت متوقفة عن استقبال الزوار بسبب تدهور األوضاع األمنية

                                           
 .معلومات مقدمة من مديرية الفالحة لوالية املدية:  )1(
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 اليت عرفتها ،قدمية ملختلف العصور التارخيية احلديثة منها ال،اآلثار املختلفة اليت تزخر ا الوالية �
 مواقع أثرية جد هامة، تعرف يف معظمها اإلمهال وضياع التحف 08لى الوالية، واليت تتوزع ع

  .منذ االستقالل
 واليت ختتلف من  من املنتوج السياحنيا واليت تعترب جزء،الصناعات التقليدية املمارسة يف الوالية �

ينية وصناعة القشابية واحلنبل سائدة يف مجيع الطناحية ألخرى، إذ أنه إذا كانت صناعة األواين 
 وخاصة يف ، فإن األمر خيتلف بالنسبة لصناعة الزربية السائدة أكثر يف جنوب الوالية،أحناء الوالية

 ومن أهم العوائق اليت أصبحت تؤثر على الصناعات ،عني بوسيف وشاللة العذاورة قصر البخاري
 ومعلوم أن الصناعات ،خالل سنوات التسعيناترة الريفية التقليدية بالوالية، ارتفاع نسبة اهلج

نه إن كانت والية املدية تتوفر على أغري ،التقليدية متارس بشكل كبري يف األرياف وليس باملدن
 فإن اإلمكانيات املادية ،اليت تشكل قاعدة لصنع سياحة ناجحةاإلمكانيات الطبيعية والثقافية 

 على بقيت ضعيفة حيث ال تتوفر الوالية إال ،االستقبالياكل املخصصة لتطوير القطاع وخاصة ه
 بسبب عدم ، وفندق غري مصنف، غرفة فقط125عة للقطاع العام بطاقة ثالثة فنادق مصنفة تاب

   : ما يوضحه اجلدول اآليتذاانتهاء األشغال به وهو تابع للقطاع اخلاص وه

  1999سنة يةيوضح هيكل توزيع الفنادق عرب الوال):13-4(اجلدول رقم

  اموع   فنادق غري مصنفة  فنادق مصنفة   

  قطاع خاص    قطاع عام  قطاع خاص    قطاع عام  قطاع خاص    قطاع عام   

  
عدد 

  الفنادق 

عدد 

  الغرف

عدد 

  الفنادق

عدد 

  الغرف

عدد 

  الفنادق

عدد 

  الغرف

عدد 

  الفنادق

عدد 

  الغرف

عدد 

  الفنادق

عدد 

  الغرف

عدد 

  الفنادق

عدد 

  الغرف

  -  01  45  01  -  01  -  -  -  -  45  01  ة املدي
  -  -  45  01  -  -  -  -  -  -  45  01  الربواقية 

  -    35  01  -  -  -  -  -  -  35  01  قصر البخاري
  -  01  125  03  -  01  -  -  -  -  125  03  اموع

  .2001  متنوعة عن الوالية لسنةإحصائيات، التخطيط والتعمريلوالية املدية مديرية :املصدر 

  )1(:لوالية قوة العمل با-ث 

خالل العشر سنوات األخرية  اليت عرفت اختالال ،يعترب قطاع التشغيل أكثر القطاعات االقتصادية
 والتعديالت اهليكلية اليت عرفها االقتصاد اجلزائري باإلضافة ، وقلة االستثمارات،بسبب الركود االقتصادي

                                           
 23، 22العمرانية لوالية املدية، جملة املدينة باألرقام، ص  هيئةمديرية التخطيط والت :جمموع املعطيات اإلحصائية الواردة هنا مقدمة من طرف: )1(

   .2000إصدار 
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ضعية اليت وصل إليها واليت مل يعرف هلا  الذي مل يعرف طريقه إىل االستقرار بعد الو،إىل الوضع األمين
  :مثيال من قبل، هي كلها عوامل زادت من خطورة وضع مل يعد ممكنا اخلروج منه بسبب

  .املتخرجني اجلدد من املعاهد واجلامعات �
  .اآلالف سنويا يف سوق العملبالتسرب املدرسي الذي يلقي  �
 لألوضاع األمنية اليت عرفتها اجلزائر يجة نتأو اهليكلية التعديالتالفاقدين ملناصب العمل بسبب  �

  .خالل العشرية األخرية

هذه األسباب ختص قطاع الشغل بصفة عامة مبا فيه قطاع الشغل على مستوى والية املدية الذي 
من العمالة املشتغلة  %  75 حيث يشغل ،يتميز بكون القطاع اخلاص فيه هو الذي يشغل أكرب نسبة

 من مجلة اليد العاملة النشطة والبالغة لنفس السنة ، عامل130055: بـ1999بالوالية واملقدرة لسنة 
 ينظر إليه وإذا كان القطاع العام%  27,28مما جعل معدل البطالة بوالية املدية يقدر بـ، 178837

 من احلجم اإلمجايل % 25 فهو ال يوفر بوالية املدية سوى ،بكونه القطاع الذي يوفر مناصب العمل
 من %46,95 حيث يشغل ،لعمل، ويبقى القطاع الفالحي أهم قطاع يف توفري فرص العململناصب ا

 فقط والباقي يوفره % 0,8 مستوى الوالية، وال يوفر منها القطاع العمومي إال الطبقة الشغيلة على
 منصب عمل 10900ث يوفر  حي،القطاع اخلاص الذي يتحكم أيضا يف توفري الشغل يف جمال احلرف

 إمجالية بنسبة من املناصب اليت يوفرها القطاع % 11:بنسبة تقدر بـ، 1999 ائياتحسب إحص
  .% 28,05:بـتقدر

 جند أنه موزع بينهما حسب ،وإذا قارنا نسبة ما يوفره القطاع اخلاص والعام خارج القطاع الفالحي
 من حيث % 13,2 على التوايل، فيما يشكل قطاع التجارة ما نسبته % 47 و % 53النسب التالية 

لقطاع العمومي  ال يوفر ا1999 منصب حسب أرقام سنة 17225 وذلك بتوفري ،توفري مناصب العمل
 جند أن القطاع الفالحي هو القطاع ،أما من حيث حتليل تطور مناصب العمل  منصب،125منها سوى 

  .خرى والذي يعرف أكرب نسبة من حيث عدد مناصب العمل من سنة أل،الذي يوفر أكثر املناصب

 وكذا املوقع ، الوالية اليت تزخر ارغم اإلمكانيات املادية والبشريةمن كل ماسبق ميكن القول أنه 
 والذي ساهم يف تنوع خصائص اتمع احمللي ا، إال أن الوالية ال تزال ،اجلغرايف املتميز هلا يف وسط البالد

 واليت جعلت من الوالية مثاال للتخلف ،تتعاين من عجز تنموي فادح خاصة مع اية سنوات التسعينا
  : نظرا لعدة عوامل أمهها والتراجع التنموي 
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 واليت ترتب عنها نزوح ريفي كبري حنو ،ءمن اليت عرفتها الوالية خالل فترة التسعيناتآلحالة ال �
  .رية بالوالية ض ساهم يف تراكم األعباء التنموية علي خمتلف األقاليم احل،املدن

 اليت حتتويها املناطق ، يف ظل إغالق جل الوحدات االنتاجية،تصادي الذي عرفته الواليةالركود االق �
  .الصناعية 

 أمهها الرتوح الريفي وكذا ، نتيجة لتزامن عدة ظروف سلبية،التراجع الذي عرفه القطاع الفالحي �
  . نتيجة نقص السدود، علي الزراعات املعاشيةقحالة اجلفاف واالعتماد شبه املطل

 وهي مثقلة باألعباء التنموية ، خرجت من عشرية التسعينات،ن كل ما سبق ميكن القول أن والية املدية م
  . خالل السنوات الالحقة حتديا حقيقيا للقائمني عليها ،ا جيعل من رهان جتسيد التنمية احمللية امم
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  يف تعطيل التنمية احمللية ا هيكل التمويل احمللي لوالية املدية ر عجز دو:املبحث الثاين

 ارتباط وثيقا بقدراا التمويلية ، ألي مجاعة حملية كانت،ترتبط عملية النهوض بالواقع التنموي احمللي     
 باإلضافة إىل ، عند حدود معينة، ومدى حمافظتها على االستقرار النسيب هلذه املوارد،ذاتية أو خارجية

 من أجل ،ومستمر بشكل منظم ، عن طريق حتفيز روح املبادرة لديهم،مع احمللياملشاركة الفعالة ألفراد ات
ضع حتت تصرف اجلماعات احمللية هيكال متكامال من مصادر د من القوانني تع عدهذا فقد سطر املشر

 العديد من  هيكل التمويل احمللي عرفي حيث ، من العيوب والسلبياتا خيلو ال غري أن هذا األمر،التمويل
تشذ عن ال  كنا قد تطرقنا إليها بنوع من التفصيل يف الفصل السابق، وبلديات والية املدية ،ختالالتاال

 وهو ما جعلها عبارة عن هياكل إدارية مشلولة يف ظل ،قاعدة العجز املايل اليت مشلت جل بلديات الوطن
 الذي عرفته ،ب العجز املايلتراكم األعباء التنموية، وفيمايلي سنتطرق يف مبحثنا هذا إىل خمتلف جوان

 وكذا )2006- 1998( وذلك بدراسة تطور كل من ميزانية الوالية للفترة ،اجلماعات احمللية لوالية املدية
ومن مثة حتديد أهم جوانب االختالل يف )  2005- 2000(اإليرادات اجلبائية لوالية املدية خالل الفترة 

  . ودور هذا العجز يف تعطيل التنمية احمللية ا،واليةهيكل التمويل احمللي للجماعات احمللية بال

  )2006-1998(دراسة تطور ميزانية الوالية خالل الفترة :املطلب األول

 وسنوات ،)1999-1998(لقد عرفت ميزانية والية املدية تطورا كبريا بني فترة اية التسعينات 
امل أمهها االرتفاع املستمر يف إيراداا ، وصل إىل حدود الضعف، نظرا لعدة عو)2006-2000(األلفني 

- 1998(الضريبية، وحنن وإن كنا سنعاجل يف مطلبنا هذا ما تعلق بتطور ميزانية الوالية خالل الفترة 
2006 (،ا حتديد النتائج اليت حناول الوصول إليها اليت من شأكر ببعض النقاطذَفال بد لنا أن ن، واملتعلقة 

  : وهذه النقاط هي،هيكل التمويل احمللي للواليةعلى وجه اخلصوص بتطور 
 07: املوافق لـ1410 رمضان عام 2ملؤرخ يف  ا90/09القانون نظمها يالوالية مجاعة حملية  �

  .1990أفريل 
ورغم أن اإليرادات ،تتنوع إيرادات الوالية باعتبارها مجاعة حملية هلا مصادرها اخلاصة للتمويل  �

 حيث ال تستفيد الوالية ، وغري متنوعة،إال أا تعترب حمدودة للغايةاجلبائية تشكل أهم مورد هلا 
 أخرى من الدفع  ونسبة،من قيمة حمصالت الرسم على النشاط املهيننسب ضئيلة سوى من 

ويف حماولة من السلطات لتغطية هذه احملدودية يف اإليرادات ، 2006ول سنة لاجلزايف مت إلغاؤها حب
 معتربة سنويا لكل صندوق التضامن الوالئي والذي يقدم منحا عملت على خلق ،الضريبية
 فضال عن ترك اال هلا واسعا من أجل إنشاء ممتلكات بإمكاا استغالهلا وحتصيل ،الواليات

لوالية كجماعة حملية يف  التمويل احمللي ل أن هيكل وعلى العموم ميكن القول،اإليرادات من خالهلا
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املقدمة من  ليكون ذا تبعية للمسامهات االستثنائية ادودية ومصمم أساساجلزائر يتميز بالضعف واحمل
 بدال من أن خيصص هلا نسب متعددة من الضرائب حملية ،طرف صندوق التضامن الوالئي

  . خاصة الرسم على القيمة املضافة،التحصيل
واليت  ،مية للمواطنني وهذا من أجل تلبية احلاجات اخلد،نفقات التسيري للواليةستمر يف االرتفاع امل �

 هلا والتوسع يف التابعة بغض النظر عن العدد الكبري للدوائر ،تقع على عاتق مصاحل الوالية املتنوعة
  .املهام املناطة ا من سنة إىل أخرى

 وهي هلذا الغرض تعد ما يسمى باملخطط القطاعي للتنمية ،تسهر الوالية على العملية التنموية ا �
PSD ،من إيرادات التسيري لصاحل التجهيز % 15:صيصها نسبة اقتطاع تقدر بـلكنها وبتخ 

وهو )1(،مستحيل التحقيق من مشاريع املخطط هدفا % 20 جيعل من حتقيقيها نسبة ،واالستثمار
 حركية  وبالتايل ضعف،ما يعكس العجز الكبري للموارد املالية للوالية على تغطية براجمها التنموية

 بسبب ضآلة املوارد املالية الذاتية للوالية،االتنمية احمللية .  
 من حيث  املراحل الدورية ، تعترب كغريها من ميزانيات اجلماعات احمللية والية املديةإن ميزانية �

 اليت كنا قد ، التنفيذ واملراقبة وكذا مراحل،للميزانية يف اإلعداد والتحضري والتصويت واملصادقة
 فإن ، ومن أجل املزيد من التوضيح ملا مت التطرق إليه،ين من هذا البحثتطرقنا إليها يف الفصل الثا

-  1998( لنا التطور الذي عرفته ميزانية والية املدية خالل هذه الفترة ان يبين اآلتنينياجلدول
حيث يتناول األول التغريات اليت عرفتها نفقات التجهيز والتسيري للوالية خالل الفترة ،)2005

  :ويتناول الثاين التطور الذي عرفته ميزانية والية املدية خالل نفس الفترة )2006-  1998(
  )2005- 1998(يوضح نسب تطور كل من نفقات التجهيز والتسيري لوالية املدية خالل الفترة ):15- 4(جدول رقم 

               السنوات

  

  التعيني
1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

ري نسبة نفقات التسي

من جمموع النفقات 

%   

95,14  94, 50  92,19  96,36  96, 36  97,63  85,96  92,45  

نسبة نفقات التجهيز 

  %من نفقات التسيري 
5,00  5,81  8,46  3,77  3,77  2,36  16,32  8,16  

نسبة نفقات التجهيز 

من جمموع النفقات 

%  

4,86  5,50  7,81  3,64  3,64  2,37  14,04  7,55  

2005-1998الفترة لسنوات  الوالية  ميزانياتمن إعداد الطالب بناءا على :                 املصدر                      

                                           
 . تصرحيات املكلف بامليزانية علي مستوي مديرية اإلدارة احمللية لوالية املدية بناءا على:  )1(
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يدينا ميكن أن نضع جمموعة من املالحظات حول اهليكل التمويلي للوالية أ بني يف ظل املعطيات اليت
  :هي

فبعد أن كان ، ) 2006-1998(لقد عرفت إيرادات امليزانية تطورا ملحوظا خالل فترة الدراسة  �
 جد متقارب 2002، 2001، 2000، 1999، 1998معدل زيادة اإليرادات خالل سنوات 

، لتشهد بعدها سنة 1998ومتذبذب بني الزيادة والنقصان لكنه على العموم يفوق حمصالت سنة 
، 2005، 2004 يف سنوات يبسن ر استقراا بداية ارتفاع نوعي يف هذه اإليرادات وذو2003
  . عرفت أعلى اإليرادات بني هذه السنوات2005ة سنع العلم أن م، 2006

 وذلك ، حصة األسد يف إيرادات ميزانية الوالية،يشكل عنصر حتصيالت وإعانات ومسامهات �
وحيتوي هذا العنصر على مصدرين متويليني أساسيني ، % 80بنسبة مسامهة بأكثر من 

 النشاطات الثقافية والرياضية إذن فهو اقتطاع من  يفةمسامهات اجلماعات احمللية التابعة للوالي:مها
 يف أعباء FCCLميزانية البلديات واملصدر الثاين هو مسامهة صندوق التضامن للجماعات احمللية 

احلرس البلدي ومعلوم كذلك أن إيرادات هذا الصندوق نامجة باألساس من نسب معينة من اجلباية 
تضامن الوالئي عنصرا آخر من عناصر متويل امليزانية خمصصة له، كما تشكل ممنوحات صندوق ال

م متويلها من خالل تالباقية في أما النسب ، % 9 إىل 7حيث يساهم مبا نسبته ة  اجلد هام،الوالئية
 3وعنصر ناتج األمالك العمومية بنسبة  % 7 % 5 بنسبة تتراوح بني ،عنصر الضرائب املباشرة

%.  
 خالل ، حجم النفقات العمومية املتضمن يف ميزانية والية املديةبالرغم من االرتفاع املستمر يف �

 من % 90فإن نفقات التسيري شكلت يف الغالب ما نسبته أكثر من ،) 2006- 1998(فترة ال
 من جمموع % 2,37:بـ 2003ت أخفض نسبة هلا سنة ف وقد عر،جمموع هذه النفقات

من  % 14,04 بنسبة 2004نة املوالية  لتشهد ارتفاعا إىل أعلى مستوى هلا يف الس،النفقات
 من االقتطاع السنوي من % 15 وهذا يبني أن نسبة 2006جمموع النفقات وتنعدم متاما سنة 

 واليت تتشكل أساسا من ،لتغطية هذه النفقات ةكافيليست  ،إيرادات التسيري لصاحل نفقات التجهيز
  .PSDالربنامج القطاعي للتنمية 

  :ت خنرج بنتيجتني هامتني حول طبيعة هيكل متويل الوالية مهااملالحظا هذه من جمموع 

 من إيراداته نامجة عن مصادر متويل % 90إن هيكل التمويل لوالية املدية يتميز بالتبعية نظرا ألن  �
 وحىت وإن مل تكن إعانات مباشرة من السلطات الوصية فهي يف الغالب منح تقدم من ،خارجة عنه
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ئي وصندوق التضامن للجماعات احمللية، فهي إذن خاضعة ملعايري ال طرف صندوق التضامن الوال
تتحكم فيها الوالية، يف حني أن مصادرها التمويلية الذاتية والنابعة باألساس من القدرات 
االقتصادية اليت تزخر ا الوالية من ضرائب مباشرة وإيرادات ناجتة عن استغالل األمالك العمومية، 

  .على أحسن تقدير من حجم متويل امليزانية % 10ال تشكل سوى 

 حيث مل تعرف إيراداته أي ارتفاع ،يهيمن على اهليكل التمويلي مليزانية والية املدية صفة اجلمود �
، ورغم ذلك فهي ال تستطيع أن متول 2006، 2005، 2004:سوى خالل سنوات،ملحوظ 

 وهو ما يدل على عجز ، التجهيزمن حجم نفقاتبسيط  وجزء ،سوى النفقات التسيريية للميزانية
 من خالل تنفيذ ما يتم برجمته يف إطار املخطط ،موارد امليزانية على دفع عجلة التنمية احمللية بالوالية

 ت على هذا العجز هو جلوء الوالية إىل االقتطاع من ميزانياوخري دليل، PSDالقطاعي للتنمية 
 ع وهو مشرو،ناء املركز املسرحي للواليةجل بأمن ، 2000البلديات الشحيحة أصال يف سنة 

جناز أي مشروع ولو إمسجل ضمن املخطط سابق الذكر، إذن فإن ميزانية الوالية غري قادرة على 
  .كان متوسطا مسجل ضمن خمططها التنموي

  )2005-2002( تطور اإليرادات اجلبائية لبلديات املدية خالل الفترة :املطلب الثاين

 19 فهي حتتوي على ،داري لوالية املدية عن التنظيمات اإلدارية لواليات الوطنال خيتلف التنظيم اإل
وهلـذا ميكـن     تيزي وزو من حيث عدد البلديات         وحتتل بذلك املرتبة الثانية بعد والية      ، بلدية 64دائرة و 

  :لة يف على حتقيق أهدافه املتمث1984 لدراسة مدى قدرة التقسيم اإلداري لسنة ،عينة منوذجيةاعتبارها 

  .توفري أحسن اخلدمات العامة وتقريب اإلدارة من املواطن �
  . على حتقيق التماسك بني أفراد اتمعاملساعدة �
  . على ضمان التوازن اجلهوياملساعدة �
  . على ختفيف الضغط على مدن الشمالاملساعدة �
  .مركزية اإلدارية املنصوص عليها يف املواثيق الوطنيةحتقيق الآل �

 اجيابياته لاألهداف املرجوة من آخر تقسيم إداري عرفته اجلزائر، ومبا أن لكل عمهذه إذن جمموع 
 خاصة تلك اليت تعاين من ، فقد تأثرت عدة بلديات من والية املدية من هذا التنظيم اإلقليمي،وسلبياته

اليت تعد  وقد تطرقنا يف املبحث السابق إىل حالة بلدية تيزي املهدي و،عدم وجود أنشطة اقتصادية ا
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 وعلى العموم ميكن أن حنصر أهم العوامل اليت جعلت بلديات والية ، اآلثار السلبية هذهأفضل مثال على
  :فيمايلي) 2004- 1998 (املدية، تعجز عن التكفل مبشاكلها التنموية يف الفترة

لبلديات  الذي شهدته هذه ا،ارتفاع أعباء تسيري اجلماعات احمللية نظرا للتوسع العمراين السريع �
  .لسكان من أريافهم حنو هذه البلدياتلوما نتج عنها من نزوح ،خالل فترة االضطراب األمين 

 نتيجة اإلصالحات االقتصادية ،طق الصناعية ومناطق النشاط عن العمل عرب الواليةاتوقف معظم املن �
لديات فضال عن تدهور األعمال التجارية عرب خمتلف ب،) 1998-1994(املتبعة خالل سنوات 

 وتوقف خط السكك 08 نتيجة إلغالق بعض الطرق الوطنية كالطريق الوطين رقم ،الوالية
  .باإلضافة إىل اخنفاض القدرة الشرائية لألفراد،احلديدية الوحيد عرب تراب الوالية 

اخنفاض حجم اإلنتاج الزراعي بالوالية نتيجة اجلفاف الذي ضرب الوالية خالل هذه الفترة  �
  . انعدام الدعم املوجه للفالحنيباإلضافة إىل

ارد و نظرا لالخنفاض الشديد يف امل،شهدت كل بلديات الوالية عجزا يف متويل نفقاا التسيريية �
 واليت عرفت بدورها اخنفاضا شديدا نظرا للظروف ، من اجلباية بصفة رئيسيةاحملصلةاملالية 

رة وبطبيعة احلال فإن احلركة التنموية  خالل هذه الفت،االقتصادية اليت مرت ا بلديات الوالية
  .تكون معطلة بصفة ائية يف بلدية عاجزة عن تغطية نفقاا التسيريية ال التجهيزية

 بل انعدامه يف كثري من ،اخنفاض الدعم املقدم من طرف السلطات الوصية يف شقه التجهيزي �
 يف املخططات البلدية للتنمية  مما أدى إىل ركود كبري،األحيان واحنصاره يف الشق التسيريي فقط

PCD.  

من كل ما سبق جند أن العجز املايل الذي تتخبط فيه كل بلديات الوالية، يعترب أهم عنصر معيق 
 وملعرفة حجم هذا العجز املايل ال بد لنا من دراسة تطور إيرادات ونفقات هذه ،للحركة التنموية ا

 دقيقة لدى مصلحة ميزانية البلديات بالوالية عن حجم  ونظرا لعدم توفر معلومات إحصائية،البلديات
 فقد ارتأيت حصر الدراسة يف تتبع ، وكذا حجم نفقاا،اإليرادات اليت حتصلها جمموع بلديات الوالية

 من أجل احلصول ، وذلك باللجوء إىل مديرية الضرائب بالوالية،تطور اإليرادات اجلبائية هلذه البلديات
  .)  08 أنظر امللحق رقم(  يل ذلك بالفعلعلى املعلومات وكان

 ورغم كوا العنصر الوحيد ،ع البلدياتوومن وجهة نظري اعترب أن دراسة اإليرادات اجلبائية م
 إال أا غم ذلك تعطي نظرة واضحة عن التغريات اليت شهدها هيكل ،املتاح من حيث توفر املعطيات

 من جمموع اإليرادات % 95 اجلباية احمللية تشكل أكثر من  خاصة وأن،التمويل احمللي هلذه البلديات
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عنصر حتصيالت وإعانات ومسامهات وكذا فضال عن  ، الباقية% 5 وتغطي األمالك العمومية ،تللبلديا
  .خارجياو اليت تعترب مصدرا متويلياعنصر املمنوحات املقدمة من طرف الصندوق املشترك للجماعات احمللية 

ة اإليرادات اجلبائية احملصلة لفائدة بلديات والية املدية نتناول بالتفصيل املـداخيل            وملعرفة مدى أمهي  
 مللحـق  ا(واملوضـحة يف ) 2005-2002( خالل الفتـرة  ،اجلبائية اليت حتصلت عليها جمموع البلديات  

  :)08رقم

جلبايـة   من جمموع مـداخيل ا      األويل   املرتبةفإنه حيتل   ):TAP(بالنسبة للرسم على النشاط املهين       �
 ناتج بلدية املدية    ،حيث أن ومنه ميكن اعتباره املورد الرئيسي لبلديات الوالية         ، املدية واليةلبلديات  

  وهو بذلك يشكل     دج 9.881.291: بـ:يقدر2005سنةمن الرسم على النشاط املهين خالل       
ـ           من املبلغ اإلمجايل ل    %  76,12نسبة       :لمـداخيل اجلبائيـة هلـذه البلديـة واملقـدرة بـ

  .وهو ما يشكل نسبة معتربة من املبلغ اإلمجايل  دج  12.981.169

ـ 2005سنةلأما بلدية الربواقية فإن ناتج الرسم على النشاط املهين            دج 41.883.529: يقدر ب
    دج65.457.001: من املبلغ اإلمجايل للمداخيل اجلبائية للبلدية واملقدرة بـ% 63,39وهو يشكل 

ن جمموع ما حصلته من هذا  أ  جنددراقذات املردود اجلبائي الضعيف مثل بلدية أما إذا أخذنا بلدية 
ـ 2005 سنة الرسم   ـ      إمجايل  من    دج173.463: يقدر ب                    دج199.801:  مداخيل جباية تقـدر بـ
  من املوارد اجلبائية لبلدية املدية ومن هنا نـستنتج أن معظـم            % 0,015ال يشكل سوى ما نسبته    واليت  

 يكون يف غالب األحيان لضعف نسبة مسامهة الرسـم علـى            ، ماليا مستفحال  البلديات اليت تعاين عجزا   
  .النشاط املهين يف املداخيل اجلبائية هلا

 األوىل  ، جد خمتلفـتني    نظرا ألنه عرف مرحلتني    ،فهو يشكل حالة خاصة   ) VF(لدفع اجلزايف   اأما   �
  . متويل جبائي لكل البلديات  مصدر يشكل ثاين) VF( وفيها كان 2003متتد حىت سنة 

فقد عرفت بداية تطبيق آلية خفض      ، 2006 إىل غاية سنة     2003أما املرحلة الثانية املمتدة من سنة       
ويتـرك   2006 لينعدم متاما سنة     ، لتنخفض معه بذلك حجم اإليرادات احملصلة منه       ،معدالت هذا الرسم  

 ، جتسيدها هليكل التمويل احمللي للبلـديات      ،ول السلطات عالمة استفهام كبرية حتوم حول الصورة اليت حتا       
ىل زيادة تعميق هذه احلالة بإلغاء ثاين أهم مورد إا جلأت إ ف، هذا األخرييتميز بهالضعف اليت باإلضافة إىل 

وهـذه األخـرية تطـرح     ،للبلديات ووعدت بتعويض اخلسائر الناجتة عنه عن طريق تقدمي منح وإعانات   
  :مهاإشكاليتني مفاد
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 حيث كانت هناك بلديات حتقق من الرسـم اجلـزايف           ،عدم القدرة على ضمان توزيع عادل للمنح       •
تستطيع احلكومـة  اليزها وهو ما    نظرا للنشاط االقتصادي الذي مي     ،أخرىأضعاف ما حتققه بلديات     

  .رهيتقد
تعميقـا  تـشكل    ،من قيم الدفع اجلـزايف    إلغاؤه  إن املنح واإلعانات اليت تقدمها الدولة نظري ما مت           •

 يف حني ، حيث أن هذه املنح هي عبارة عن مصادر متويل خارجية،هيكل التمويل احمللييف لإلختالل 
  . اجلزايف مصدرا داخليا للتمويللدفعأن ا

حتول بعد إلغـاء الـدفع    وقد   ،ثالث مصدر متويلي جبائي للبلديات    الرسم على القيمة املضافة     يعد   �
ا خالل  كبري على القيمة املضافة عرفت منوا       ر بالذكر أن  قيم الرسم      وجدي ،اجلزايف ثاين أهم مورد   

كربيات بلديات والية   ، نظرا لالنتعاش االقتصادي الذي أصبحت تعرفه        )2005-2002(الفترة  
 بقيت حتصل علـى  إيـرادات        ،املدية يف حني أن باقي البلديات ذات النشاط التجاري الضعيف         

  .منخفضة من هذا الرسم

ين مـصدر ك تـهما  أمهي من حيث   يحتالن املكانة األخرية    فالعقاري والرسم التطهريي    أما الرسم    �
   .ا لصاحل جل بلديات الواليةملتمويل نظرا لضعف املداخيل املتأتية منهل
 يسمى بالرسـم علـى      2003وهنا جيب أن نوضح رسم جديد مت إدراجه يف قانون املالية لسنة              �

 :السكن ونوضح ذلك على النحو التايل

رسم على سكىن الزبائن القاطنني ببلديات مقر الوالية واليت مت تأسيسه طبقا لقانون املالية سـنة                ال •
وذلك من خـالل    -124-123: السيما املواد  2002-12-24بتاريخ  -01-02: رقم 2003

 :إدخال الرسم يف فاتورة الكهرباء وذلك على الشكل التايل

  .دج للثالثي الواحد75 دج أي 300بلغ الزبائن ذوي االستهالك املرتيل الرسم السنوي ي �
 قد  إال أنين ، للثالثي الواحد  300دج أي   1200للزبائن ذوي االستهالك التجاري، الرسم السنوي        �

 شهد عدم حتويل املبالغ احملصلة من طرف شركة         ، تطبيق هذا الرسم بالنسبة لوالية املدية      ت أن الحظ
  .2004 لصاحل بلديات الوالية إىل غاية جوان ،سونلغاز
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  التمويل احمللي لوالية املديةالعجز يف هيكل دراسة حتليلية جلوانب :املطلب الثالث

ركز على التوازن املايل بالدرجـة األوىل أي        ،ي) ميزانية البلدية (إن مبدأ التوازن يف امليزانية احمللية          
أي عجز (اك فائض نفقات  واإلخالل ذه املعادلة سيؤدي إىل أن يكون هن ،تساوي اإليرادات مع النفقات   

إىل رئـيس   الوايل  يرجعها   من قانون البلدية على أن امليزانية غري املتوازنة،          155 حيث تنص املادة     ،)مايل
للمداولـة علـى    جمددا   الذي يطرحها    ،وخالل مخسة عشر يوما اليت تلي استالمها       البلدي   الس الشعيب 

ذا صوت عليها جمددا بدون توازن يتوىل الوايل ضبطها          وإ ، أيام 10وذلك يف غضون    البلدي  الس الشعيب   
  .تلقائيا

 على ميزانية متوازنة أو بعـد       ال تتم إال  والسؤال املطروح هنا إذا كانت املصادقة من طرف الوصاية          
  ضبطها فكيف حيدث العجز يا ترى 

  :وع هيرلإلجابة على هذا التساؤل سنتناول ثالثة ف

  .توى بلديات والية املديةأسباب حدوث العجز املايل على مس �
  . على مستوى بلديات والية املديةجز املايلاب هذا العبحتليل أس �
  .ز املايل على مستوى والية املديةاآلليات اليت يتم ا معاجلة هذا العج �

  : أسباب حدوث العجز املايل على مستوى بلديات والية املدية:أوال

بعد ترحيـل احلـساب     تسيري عند إعداد امليزانية اإلضافية      عن النفقات يف جانب ال     نقص اإليرادات     -أ
 والمتصاص  ،نتج عنه عجز مايل   يوهذا ما   ،) عن نتائج الواقع الفعلي وليس التوقع      وهو الذي يعِبر  (اإلداري  

الـصندوق املـشترك     طـرف    مندفع  ت  اليت ، جزئيا يتطلب إعداد ملف طلب املنحة      أوهذا العجز كليا    
، وتسجل املنحـة يف امليزانيـة       )كما سبق اإلشارة إليه   ( ،ريق صندوق التضامن   عن ط  ،للجماعات احمللية 

  .)ناتج استثنائي آخر، 799 املادة ،9الصفحة ، ديداجلبنموذج ال (اإلضافية

 متكافئة  اتظهر لك من األول أن إيرادا      ،إن القراءة األولية ألي ميزانية من ميزانيات بلديات الوالية        
 واملـسماة املنحـة     ، ويكون هذا دائما بفضل املنحة اليت تتحصل عليها        ،فهي متوازنة  وبالتايل   ،مع نفقاا 

  . فضال عن فائض احلساب اإلداري لقسم التسيري،االستثنائية للتوازن
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أي يف احلساب اإلداري وحساب التسيري عند       ( عدم تساوي اإليرادات مع النفقات يف الواقع العملي          -ب
ـ   ، يكون على البلدية ويسجل بامليزانية اإلضافية      ،عجز همما يترتب عن  )القابض البلدي     09:م بالصفحة رق

  .عجز مرحلة التسيري 820بقسم النفقات باملادة 

  :  هي  الذكر نظرا الجتماع عدة عوامل متعلقة جبانيب النفقات واإليراداتةسابقهذه  احلالة وتنجم 

  :جانب اإليرادات �

  .)توقع خاطئ(ة االت يف التوقع لإليرادات بامليزانيغامل •
  :عدة أسباب هي  ل إال أا مل حتصل فعال وذلكةتوقعات دقيق •

 ).اخل...، اخنفاض أسعار ةظروف  غري عادي(أسباب منطقية  �

مثل عدم متابعة خمتلف األعمال يف أوقاا احملددة مثـل عـدم            (أسباب غري منطقية     �
 ).إعداد أو حتديد عقود اإلجيار يف أوقاا

  :جانب النفقات �

زيادة : مثل ، ينجر عنه تكاليف فعلية أكرب     ، االحتياط لبعض النفقات بالشكل الدقيق يف امليزانية       عدم
 هذه الزيادة ال ميكـن      ، وقد يؤدي إىل زيادة تكاليف اإلنارة العمومية والريفية        ،أسعار استهالك الكهرباء  

  .ديةتسديدها إذا مل تكن مدرجة يف امليزانية فتصبح على شكل ديون على عاتق البل

  :حتليل أسباب العجز املايل على مستوى بلديات والية املدية:ثانيا

 العجز على مستوى البلديات هلذه السنوات األخرية ونظرا لكثرا جعلت اهليأة املاحنـة              إشكاليةإن  
ممـا جعـل هـذه       العبءيتعاظم عليها   ) الصندوق املشترك للجماعات احمللية   (للمنحة االستثنائية للتوازن    

 ةال تكون املساعد  عموما   ،و) إمنا وبعد دراسة طلب املنحة    (ة ال متنح البلديات املبلغ الكلي للعجز        األخري
 تبقى تتكرر من    ، وهذا ما يترتب عنه أن بعض الديون       ، من املبلغ املطلوب   %80 و   %50إال يف حدود    

 ينجر  مما عوبة تصفيتها  وبالتايل ص  ،ىل تراكمها إ وهذا ما يؤدي     ، وبالتايل صعوبة تسديدها   ،سنة إىل أخرى  
 على اعتبار أا ال تقوم بعملية التسديد عـن          ،ستلزماال مع البلديات يف إطار توريدها مب      عنه رفض التعام  

 التكفل الفعلـي    يف  عرقلت تسيري شؤون البلدية أو نقص       وبالتايل  طريق الشيكات أثناء التوريد وهكذا،      
 احللقة واملتمثلـة يف دائـرة        هذه  وللخروج من  ،هلذه البلديات بانشغاالت املواطنني وشؤون التنمية احمللية      
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 النفقات لإلجابة على إشكالية عدم لتـوازن يف         و اإليرادات   العجز، ميكننا حتديد أسباب عدم التكافؤ بني      
  :العناصر التالية

  : عناصر متعلقة بالنفقات-أ

  :التزايد السريع للنفقات العامة -1-أ

بامليزانيات البلدية على مستوى الوالية، يالحظ هناك  ات املقدمة من طرف املكلفبناءا على املعلوم        
 و نقص مبالغ االقتطاع من نفقات التـسيري لنفقـات           ،تزايد سريع ومستمر للنفقات احمللية هذا من جهة       

 من اقتطاع احلد األدىن من نفقـات التـسيري         وهو ما دفع مجيع بلديات الوالية        ،التجهيز من جهة أخرى   
 وهو حد ينص عليه القانون يف حاالت العجز املايل كما يسمح للبلـديات مـن                ،لصاحل نفقات التجهيز  

  .استفادة أكرب من املنحة االستثنائية للتوازن

 هو عدم التوازن    ،الدولة واجلماعات احمللية منذ االستقالل    ني   ب رداكما أن ما مييز تقسيم األعباء واملو      
رغم التعديالت اليت أجريت علـى الـضرائب        ف أي يف غري صاحلها،      ،حملليةاملستمر على حساب اجلماعة ا    

 مستوى املوارد احمللية ال يزال ضـعيفا ومل يعـرف           إال أن    ،)اخل...إنشاء، إلغاء، تعديل،  (والرسوم احمللية   
 زيادة   هذه الزيادة يف النفقات ليست     و ،نفقات اجلماعات احمللية    ل يف ظل التزايد املستمر   التحسن املنتظر،   

 ومنو األعباء امللقاة على عاتقها      البلديات نتيجة اتساع نشاط     ،ظاهرية فقط وإمنا هي زيادة حقيقية كذلك      
  :يف النقاط األساسية اآلتيةواليت ميكن تلخيصها 

 .غرايف وتزايد السكانوالنمو الدمي �

مـن اختـصاص     ومتويلها   ،حتمل البلديات لبعض النفقات اليت هي يف الواقع من صالحيات الدولة           �
 .الوزارة املعنية مثل نفقات التعليم اخلاصة بالبناء

  وهو ما أدى إىل أن البلدية أصبحت تدفع        ،الضغوطات التضخمية اليت أدت إىل تدهور قيمة الدينار        �
 .مبالغ مالية أكرب لنفس اخلدمة اليت كانت تتحصل عليها يف السنوات املاضية بأقل

 الشيء الذي يـدفع البلديـة إىل     ،شاريع املمولة من قبل الدولة    غياب الدقة يف حتديد تكلفة بعض امل       �
ـ      ،حتمل الفرق   دج إال أن التكلفة احلقيقيـة للقـسم         500.000: مثال حتديد بناء قسم مدرسي ب

خاصة يف املناطق النائية مثل دائرة وزرة وبن شكاو وغريهـا مـن          دج   600.000الواحد تتجاوز   
 .بلديات الوالية
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لقول بأن ظاهرة تزايد األعباء ليست خاصة ببلدية معينة حضرية كانت أو ريفية             وبصفة عامة ميكن ا   
وتعود هذه ، مهما كان طابعها االقتصادي واالجتماعي الواليةوإمنا تنطبق على مجيع البلديات املوجودة يف  

 والثقايف  يليت تستهدف التقدم االجتماع   إىل تزايد تدخل البلدية يف خمتلف النشاطات ا       الظاهرة بصفة عامة    
  .واالقتصادي

  : تأثري املسامهات اإلجبارية-2-أ

 من جهة وهلا %2: رمزية وتقدر بـةإذا كانت مسامهة البلدية يف صندوق الضمان للضرائب املباشر
بنسب معينة فضال عن التضامن مع البلديات من جهة         فوائدها العائدة عليها مثل ضمان اإليرادات اجلبائية        

 البلديـة   مسامهة إن متت اإلشارة إليه يف الصندوق املشترك للجماعات احمللية، إال            وذلك حسب ما   ،ثانية
 حيث ويف ، يف الصندوق الوالئي لتطوير احلركة الرياضية ليس له ما يربره يف بلدية عاجزة ماليا  %7 ةبنسب

كرب أكة الرياضية  تستفيد من منحة التوزيع بالتساوي تكون قيمة تطوير احلر         معظم بلديات والية املدية اليت    
أي أن املسامهة أكرب من التجهيز املمـول يف ميزانيـة           (من مبلغ االقتطاع من نفقات التسيري إىل التجهيز         

  ).البلدية

،  هذا من جهة وهناك مجعيات رياضية حملية تنشط على مستوى احمللي تطلب مساعدات من البلدية              
عدة ضرورية مـن جهـة      ا ولو ترى أن هذه املس      يف هذا اإلطار ال تستطيع هذه األخرية مساعدا حىت         و

 للبلدية لو ةأخرى، وهذا من شأنه أن حيمل البلدية أعباء إضافية كان ميكن صرفها فيما هو ضروري بالنسب       
  .مل تكن هذه النفقة من النفقات القانونية أي النفقات اإلجبارية

  : عناصر متعلقة باإليرادات-ب

   :يد تأثري التنظيم اإلداري اجلد-1-ب

 مما  ، للعدد الكبري هلا    نظرا  وذلك ،لقد تطرقنا إىل أثر التنظيم اإلداري اجلديد على بلديات والية املدية                 
 ،التقسيم اإلداري اجلديد  ب املتعلقة صوص املشاكل خب وعلى العموم ميكن أن نقول       ،جعل إيراداا منخفضة  

ارية وأمهل نوعا ما اجلانب املايل الذي يضمن حتقيـق          أن هذا األخري أعطى أمهية كبرية إىل الالمركزية اإلد        
  .أهداف الالمركزية
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  : تأثري التغريات املستمرة يف قوانني املالية السنوية-2-ب

 االستقالل  وتتمتع بالشخصية املعنوية،اعة إقليمية  مجالبلدية هي   (تنص املادة األوىل من قانون البلدية              
  )1().املايل وحتدث مبوجب قانون

فتنص على حتويـل األمـالك الـيت حبـوزة           1994 من قانون املالية التكميلي لسنة       23أما املادة   
 واليت بإمكاا أن تقدمها كحصة ،املؤسسات العمومية إىل الدولة جمانا عندما تكون ملكا للجماعات احمللية      

  .)1(للمؤسسات املستفيدة 

 فإن هذه األخرية هلا اسـتقاللية       ، طبقا لقانون البلدية    أنه  له ضحيت ،تمعن يف املادتني السابقتني   إن امل 
 جردت البلدية من بعض املمتلكات املنتجة 1994 من قانون املالية التكميلي لسنة 23مالية، يف حني املادة 

حيث أنه بنـاءا    ،) من جهة هي مستقلة ماليا ومن جهة أخرى جترد من ممتلكاا بقوة القانون            (للمداخيل  
 بالتنـازل عـن أصـول       ةواملتعلق للسيد رئيس احلكومة     30/09/1997 بتاريخ   02رقم  على التعليمة   

املؤسسات احمللية لفائدة العمال، اختذت قرارات حتويل امللكية من البلدية إىل األمالك العموميـة وباـان    
  .هذه القرارات جعلت البلديات ال تتحصل على عائدات تأجري هذه احملالت،

احملافظة علـى    دف إىل  بعدها النظري    ت يف   ن عملية التحويل للملكية وإن كان     فإوخالصة القول   
 أظهـر أنـه ال البلديـة        ، إال أن الواقع العملي حسب ما أسلفنا       ،شغل لعمال املؤسسات احمللية   المناصب  

د،  وال املواطن اسـتفا    ، بل حتولوا إىل أعمال أخرى     ،استفادت بالتعويض و ال العمال اشتغلوا يف مناصبهم       
 ومل تستفد ، حيث أا مل تستفد من عملية التعويض،ومنه فقد تضررت ميزانيات البلديات من هذه العملية

 لو أن املؤسسات املنشأة اشتغلت، وعليه فقد كان من األجـدر أن             ، ومل تستفد من الضرائب    ،من اإلجيار 
  . قراريسترشد مقرروا قوانني املالية بالقانون البلدي والوالئي قبل اختاذ أي

   :مشكل التحصيل والتحاويل الضريبية -3-ب

 فرغم ، هنا علي وجه اخلصوصاحمللية اتضرائب اجلماعب لقعتإن مشكل التحصيل الضرييب ي
  :و ميكن حصرها يف النقاط التالية التحسينات املسجلة يف هذا اال إال أن املشكلة ما زالت موجودة

                                           
 . مرجع سابق الذكر08، 90من قانون البلدية رقم ) 1(املادة رقم :  )1(

  .1995 سنة 87-86: ص»الوالية« -  اجلزء األول -شرية متعلقة باجلماعات احمللية التشريع والتنظيم وزارة الداخلية، ن:  )1(
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 الصناعية لوالية املدية هو مشكلة تسديد ضرائب املؤسسات ما تتأثر به اجلماعات احمللية رأكثإن  �
  جل  الصناعية املتواجدة ببلديات الوالية تقع ونظرا لكون املؤسسات،باملقر االجتماعي للمؤسسة

 ،فضال عن ع عليها إيرادات مالية معتربةي يض فإن هذا األمر،مقراا االجتماعية باجلزائر العاصمة
 مستوي الوالية ىموع املكلفني علمشكل التهرب الضرييب .  

أن سلطة توزيع الضرائب ترجع للدولة واليت جعلت من اجلباية احمللية جمموع الرسوم املفروضة مبا  �
 دون التنازل عن أي من ضرائبها السابقة ،على النشاطات املتواجدة بإقليم هذه اجلماعات احمللية

دية  احتكارها الضرائب ذات املردوال عنالتحصيالت اجلمركية فضو كالرسم على احملروقات
ن قلة العائدات إف %85 والذي تقدر رخصة الدولة فيه ، كالرسم على القيمة املضافة،العالية

 عن طبيعة النظام اجلبائي، ويظهر ذلك من النسب الضعيفة اليت تتحصل  أساسااجلبائية احمللية ناتج
هذه الوضعية تؤثر بالدرجة األوىل على دولة،ية للعليها اجلماعات من جمموع العائدات اجلبائ

 حيث أن ضعف املوارد اجلبائية هلا يؤدي ،ميزانيات اجلماعات احمللية وخاصة منها البلديات الفقرية
 وذلك ملا للضرائب ، والذي يعترب من أهم اآلثار السلبية لضعف املوارد اجلبائية،إىل عجز يف امليزانية

 من ميزانية التسيري ملعظم %90 واليت متثل حوايل ،هذه اجلماعاتمن أمهية بالغة يف ميزانيات 
  .ملوارد مالية أخرى خاصة تلك اليت تفتقر ،البلديات

  : للمداخيلةمشكل تقومي املمتلكات املنتج- 4- ب

سكنات وحمالت تأجري العقارات من (رغم اإليرادات الناجتة عن املمتلكات احمللية املنتجة للمداخيل 
  .ضئيلة إذا ما قورنت باإليرادات اجلبائيةإال أا تضل ) اخل...ق وحقوق امللكيةجتارية وأسوا

من الضروري وقصد تثمني هذه املمتلكات إعادة النظر يف احلقوق والتسعريات املتعلقة ا بغية إذن 
ملنتجة ، ولذا جيب على اجلماعات احمللية إعادة تقومي ممتلكاا احمللية اعقلنة للخدمات املقدمةأكرب 

للمداخيل، ومراقبة أسعار تأجري احملالت وخاصة التجارية واألسواق وحقوق املكان، كما جيب عليها أيضا 
تشجيع االستثمار احمللي يف خمتلف امليادين سواء ما يتعلق بالصناعة أو الفالحة أو قطاع اخلدمات فهذا ال 

  . إضافيةو  يل إيرادات جبائية جديدةينعكس على مستوى التنمية احمللية فحسب وإمنا يساهم يف حتص
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   :معاجلة العجز املايل على مستوى بلديات والية املديةآليات :ثالثا

 1999عرفت ظاهرة العجز املايل للبلديات ارتفاعا مستمرا من سنة إىل أخرى حيث ومع اية سنة 
 36:ن املترتبة على البلديات بـ الديو  كما مت تقدير قيم، بلدية1472بلغت عدد البلديات العاجزة ماليا 

وهنا ال بد لنا أن نفرق بني العجز والدين والذي كنا قد  تطرقنا إليه سابقا من خالل أن األخري ،مليار دج 
 ومن هنا فإن آليات معاجلة كل ،أي الدين ميثل جمموع العجز الذي تعرفه ميزانية البلدية من سنة إىل أخرى

الصندوق املشترك للجماعات احمللية دوما ملعاجلة العجز م مسامهات ختتلف حيث يتم استخدامنهما 
ويل  من موارده إىل مت%50 أمهها توجيه أكثر من ، بالرغم مما أصبح يواجه هذه اآللية من عراقيل،السنوي

 مليار دينار فقط بعنوان اإلعانة االستثنائية 9 مما جعله خيصص سنويا ما مقداره ،نفقات احلرس البلدي
 من احلاجات احلقيقية للبلديات يف ظل إلغاء منحة التوزيع العادل %58 يغطي سوى ما وهو ،وازنللت

 نسجل بقاء ،منها للبلديات ومليار للواليات وعلى العموم مليار 4 ، مليار دينار5:للضرائب واملقدرة بـ
سلطات العمومية ملعاجلة مسامهات الصندوق املشترك للجماعات احمللية اآللية الوحيدة املتبعة من طرف ال

مشكلة الديون املترتبة خالل السنوات الطويلة فإن الدولة عمدت إىل تسويتها ، أما العجز السنوي للبلديات
 الديون ومت إقرار ذلك بالفعل عن طريق آلية استثنائية تتمثل يف تقدمي إعانة للجماعات احمللية لتسديد هذه

 مليار  دينار جزائري مت إقرارها 8 مليار دينار إضافة إىل 6مبقدار ، 2000قانون املالية التكميلي لسنة يف 
حجم ، مليار دج 22 مليار دج من جمموع 14 ليبلغ جمموع الديون املسددة ،2001يف قانون املالية لسنة 

 ديون نفقات 13,3 ديون نفقات التسيري و  مليار دج8,7الديون املترتبة على البلديات واملقسمة على حنو 
  .لتجهيزا

 والديون املترتبة عليها خالل ،إن جئنا إىل بلديات والية املدية جند أن آلية تسوية العجز املايل اهلام
 حيث قدمت السلطات املركزية ، الذكرة ال خترج عن اإلطار العام لتسوية األزمة سالف،سنوات التسعينات

 دج موزعة بني ديون 383 784 196 منحة لتسديد ديون بلديات الوالية بلغت ما قيمته 2001سنة 
 184.343.091 دج وديون نفقات التجهيز واليت بلغت 199 441 105واليت بلغت نفقات التسيري 

  .)09 امللحق رقم رأنظ(دج 

 اليت هي عاتق كل بلديات واليـة        ،مسح مجيع الديون  أنه مت   ) 09(رقم  امللحق   خالل   نالحظ من 
قـدر  تفائض يف املنحة املقدمة من طرف الـسلطات املركزيـة            وإضافة إىل ذلك فقد مت تسجيل        ،املدية

 ، فيما بعد يف دفع ما ترتب على بلديات الوالية من ديـون الحقـة              ادج مت استغالهل  18.281.871:بـ
 واملتعلقة باخلدمات، اهلاتف، والكهرباء، واملاء، حيث مت تقدمي منحة مـن            2003 و   2002خالل سنيت   
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السابقة   دج 182.818.871 مضافا إليها    )1( دج   48.993.163لغت  السلطات لتسديد هذه الديون ب    
 ورغم ما تبذله الدولة من      ، دج 67.257.034 ما قدره    2003ليصبح بذلك جمموع اإلعانة املقدمة سنة       

 ، إال أن املكلف مبيزانيات البلديات على مستوى الواليـة        ،سح الديون املترتبة على بلديات الوالية     ملجهود  
 وهو مـا  2005 و 2004 يف سنوات ، من بلديات الوالية يف حالة عجز%50 أكثر من  أكد لنا وجود  

 بوضع نظام للجبايـة احملليـة        وال بديل إال   ، سياسة ترقيعية  ليست سوى يدل على أن سياسة املسح هذه       
 دون أن    هذا ، جيسد املوارد املترتبة عن اإلمكانيات االقتصادية للجماعة احمللية        ،والتمويل احمللي بصفة عامة   

 خاصة يف املناطق النائية     ،نغفل جانب التسيري العقالين الذي ال بد من أن يتصف به رؤساء االس الشعبية             
  . وال ميكن ذلك إال بتكثيف الدورات التكوينية للرفع من قدرام التسيريية،كبلديات والية املدية

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

                                           
 .معطيات مقدمة من طرف مديرية اإلدارة احمللية، مصلحة ميزانية البلديات، والية املدية:  )1(
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  مج دعم النمو على التنمية احمللية بوالية املديةاآلثار املترتبة عن تطبيق برنا:املبحث الثالث

إنه وبإطالق سياسة اإلنعاش االقتصادي مع بداية سنوات األلفني وما صاحبها من برامج تنموية         
ن احملليون لوالية املدية وحىت وابتداءا من برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي وبرنامج دعم النمو، علق املسؤول

 ولعل أهم ،احمللي، آماال كبرية عليها لتخرج منطقتهم من حالة الركود التنموي اليت تعرفهاأفراد اتمع 
سكان جعل  وهو ما ،وطين للتنمية الفالحيةالخطط امل إطالق ،عامل جعل من هذه اآلمال تبلغ أشدها

نيات البشرية يتوقعون حدوث ضة فالحية نظرا لتوافر اإلمكا،الوالية والذي يعمل جلهم يف هذا القطاع 
 هذا باإلضافة إىل التوقعات اجلد متفائلة من اآلثار املتنوعة ،م املايلعوالطبيعية واليت كان ينقصها فقط الد

ينطلق  ل، رغم حمدوديته من حيث عدد املشاريع،اليت ستترتب عن تطبيق برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي
تسطري برنامج تنموي يف إطاره مت حيث  ،يا طموحاالذي مثّل هلم أفقا تنموو  ،برنامج دعم النموبعده 

 يشمل جمموع املشاريع ،من طرف املسؤولني احملليني، 2009- 2005قطاعي وبلدي مخاسي للفترة 
 من أجل إخراج مناطق السكان الريفية املعزولة وحىت احلضرية منها ،التنموية اليت حتتاج إليها مناطق الوالية

  . تعاين منهامن حالة اجلمود والتخلف اليت

 عن تطبيق برناجمي دعم اإلنعاش االقتصادي ةوسنتناول بذلك يف مبحثنا هذا خمتلف اآلثار املترتب
 ومن ،على التنمية احمللية بالوالية) 2004- 2000(واملخطط الوطين للتنمية الفالحية ) 2004- 2001(

- 2005(ج دعم النمو للفترة  الوالية من خمصصات مالية مدرجة ضمن برنامصلت عليهحتمث نتناول ما 
  ).2009-2005(على واقع التنمية احمللية بالوالية لنفس الفترة منها وكذا أهم اآلثار املتوقعة ) 2009

  على التنمية احمللية بوالية) 2004-2001(أثر الربامج التنموية املطبقة خالل الفترة :املطلب األول
  املدية

 جاءت بداية  من القرن املاضي،دية طيلة سنوات التسعيناتبعد فترة اجلمود الذي عرفته والية امل
 تفعيل خاصة مع تطبيق جمموعة من الربامج اليت تستهدف ،األلفني لتحمل معها بعض مؤشرات التغيري

برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي واملخطط الوطين التنموي العادي وكذا التنمية ا، انطالقا من الربنامج 
 وقد بلغ ،البناء وصوال إىل الربنامج التكميلي لربنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، وبرنامج للتنمية الفالحية

موزعة دج  19 443 989 000:ما مقداره 2004- 12- 31إىل غاية مالية جمموع ما انفق من أغلفة 
عري املمركز واملخططات البلدية عملية تنقسم بني ما هو مسطر ضمن الربنامج القطاعي  818على 

  :يليكما
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 دج لصاحل املخطط القطاعي للتنمية غري املمركز 17.466.066.000ما مقداره ثخصيص مت  �
 31/12/2004 من حجم الربامج إىل غاية %34بنسبة  وقد سجل تأخر ، عملية263جموع مب

  :دج، وهو ما يوضحه اجلدول اآليت 5.971.781.000:بقيمة مالية تقدر بـ

  دج310/ و31/12/2004مج القطاعية غري املمركزة إىل غاية يوضح وضعية الربا):17- 4(جدول رقم 

 النسبة  الباقي من اإلجناز رخصة الربنامج  عدد العمليات  الربامج 

  23%%%% 2.616.914 1.134.322 129  الربنامج العادي
 %%%%32 841.765 2.609.444 72 برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي

 %%%%17 26.230 152.400 15 برنامج إعادة البناء
 %%%%74 2.406.872 3.361.000 47 الربامج التكميلية

 %%%%34 5.971.781 17.466.066 263 اموع

  .29 ص ،2004مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، تقرير حول واقع التنمية بالوالية لسنة :املصدر

مـوع   مبج ،دج لصاحل املخططات البلدية للتنمية     1.977.923.000مت ختصيص ما مقداره     كما   �
بقيمـة   31/12/2004  من حجم الربنامج إىل غاية     %49 وقد سجل تأخر بنسبة      ،عملية 555

  :دج وهو ما يوضحه اجلدول اآليت 964.330.000:مالية تقدر بـ

  دج310/ و31/12/2004املخططات التنموية البلدية إىل غاية يوضح وضعية ):18- 4(جدول رقم 

لباقي من اإلجنازا رخصة الربنامج  عدد العمليات  الربامج   النسبة  

  46,38%%%% 594.741 1.282.191 347  الربنامج العادي

 %%%%24,72 51.040 206.420 90 برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي

 %%%%65,10 318.549 489.312 118 برنامج إعادة البناء

 %%%%48,75 964.330 1.977.923 555 اموع

  .29ص ، 2004تقرير حول واقع التنمية بالوالية لسنة مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، :املصدر

 دج من خمصصات املخطـط الـوطين للتنميـة          2.500.000.000:استفادت الوالية مبا مقداره    �
  : عملية، مقسمة على فروع فالحية متعددة نلخصها يف اجلدول اآليت820: الفالحية موزعة على
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  دج/ وين للتنمية الفالحية لوالية املديةهيكل توزيع خمصصات املخطط الوط):19- 4:(جدول رقم

 املبلغ املخصص هلما عدد العمليات  نوع العمليات 

 1.482.000.000 112  الري

 94.513.000 253 التشجري

 81.304.000 95 استصالح األراضي

 842.183.000 360 تربية احليوانات

 2.500.000.000 820 اموع

   .2004لسنة متعلقة باملخطط الوطين للتنمية الفالحية ،ملدية، إحصائيات مديرية الفالحة بوالية ا:ملصدرا
وقد استفادت يف إطار هذه الربامج خمتلف القطاعات من هياكل وجتهيزات متعددة وفيمايلي  �

  . 2004- 2001سنتناول أهم التطورات اليت عرفها كل قطاع خالل الفترة 
  : 2004- 2001 تطور قطاع التربية خالل الفترة -أ

   .2004القاعدية التربوية خالل سنة يوضح حجم اهلياكل ):20- 4(اجلدول رقم 
    األقسام الدراسية 

  اهلياكل القاعدية التربوية

  

  

  العدد

  املستغلة  املبنية 
  عدد الورشات   عدد املخابر

 - - 3439 4359 792 املدارس االبتدائية 

 179 206 1412 1474 102 املدارس األساسية 

 19 126 598 616 27  انويات العامةالث

 12 23 118 118 05 املتاقن 

 210 355 5567 6567 926 اموع

  .2005 سنة إحصائيات ،التربية لوالية املدية مديرية :املصدر

  :2004-2001 تطور قطاع التشغيل خالل الفترة - ب
  .2004يوضح حجم التشغيل خالل سنة ):21- 4(اجلدول رقم 

 اموع  اخلاص العمومي قطاع النشاط  

 79131 78131 1000 الفالحة والري

 7279 4979 2300  الصناعة واحلرف 

 7045 4915 2130 قطاع األشغال العمومية

 7864 3449 415  النقل

 19340 17617 1723  التجارة 

 5474 3015 2459  اخلدمات 

 32367 - 32367  اإلدارة 

 158500 112106 42394  اوع 

  . 2005إحصائيات سنة ، التشغيل بالواليةمديرية :دراملص
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   لوالية املدية2004يوضح معدل البطالة لسنة ):22- 4:(اجلدول رقم
 195465 السكان النشطني   

 40965 السكان النشطني بدون عمل 

  %%%%20,96  معدل البطالة 
   .2005 مديرية التشغيل بالوالية، إحصائيات سنة :املصدر

  :2004-2001لصحة خالل الفترة طاع ا تطور ق- ت
  )2004- 2001(يوضح تطور هياكل القطاع العمومي الصحي خالل الفترة ):23- 4:(جدول رقم

                           السنوات 

  عدد األِسرة 
2001  2002  2003  2004 

  1220  1165  1102  1040  عدد األسرة

  09  09  07  08  عدد العيادات متعددة اخلدمات

  142  121  102  97  املتابعة الصحيةعدد قاعات 

  34  34  33  32  عدد املراكز الصحية

  90  88  78  87  عدد العيادات الطب العام واخلاصة

  51  48  41  38  عدد العيادات الطب املتخصص اخلاصة

  56  55  52  51  عدد عيادات أطباء األسنان اخلاصة

  .2005مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية،إحصائيات سنة :املصدر
  :2004-2000تطور قطاع الفالحة والري خالل الفترة - ث

   األراضي الزراعية لوالية املديةيوضح هيكل استغالل):24- 4(جدول رقم                       
 حجم األراضي باهلكتار   طبيعة األراضي

 337939 املساحة الزراعية املستغلة

  9773  األراضي املسقية 

  142558  الغابات

  293045  ي املراع

  104054  األراضي غري املنتجة 

  .2005الفالحة والتنمية الريفية بالوالية ،إحصائيات مديرية :املصدر
  يوضح حجم الثروة احليوانية لوالية باملدية):25-4:(جدول رقم 

  
  

  
  
  

  .2005 مديرية الفالحة والتنمية الريفية بالوالية ،إحصائيات :املصدر

 العدد بالرؤوس  الثروة احليوانية 

 43850  األبقار 
  572000  األغنام

  69800  املاعز

  12482  اخليول

  58400  لنحلا
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  يوضح حجم اإلنتاج موعة من املنتجات الفالحية بوالية املدية):26-4:(جدول رقم

 الكمية    خمتلفةمنتجات 

  طن88400  اللحوم احلمراء

   طن 58100  اللحوم البيضاء

   طن80000000  البيض

   طن220000  لالعس

   طن51500000  احلليب

   طن 362840  الدجاج املبيض

   طن2860000  الدجاج العادي

   طن85000  الديك الرومي 

  .2005 مديرية الفالحة والتنمية الريفية بالوالية ،إحصائيات :املصدر

  يوضح حجم الزراعة بوالية املدية):27- 4:(جدول رقم

كتار حجم األراضي باهل  املنتجات الزراعية   

 طن 666950    احلبوب

  طن 9085  البقوليات 

  طن 482645  الكأل

  طن 708940  البقوليات املزروعة بالسبخات

  طن 9470  احلمضيات

  طن 597235  األشجار املزروعة 

  طن 295820  الكروم

  .2005 مديرية الفالحة والتنمية الريفية بالوالية ،إحصائيات :املصدر

  2004- 2001هم منجزات قطاع الري خالل الفترة يوضح أ):28- 4:(جدول رقم

)3م(الطاقة  العدد  املنجزات  

  23000000 10 سدود من الدرجة الثانية

  3167000  10  احلواجز املائية الدرجة الثانية  

  3627000  49  احلواجز املائية من الدرجة األوىل 

  29794000  69  اموع

  .2005 إحصائيات  الري بالوالية،مديرية:املصدر
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  :2004- 2001 تطور تنمية الطرقات خالل الفترة - ج
  كلم/ و2004-2001يوضح هيكل شبكة الطرقات لوالية املدية وحجم تطورها خالل الفترة ):29- 4:(جدول رقم

 اموع  حجم شبكة الطرقات البلدية  حجم شبكة الطرقات الوالئية   حجم شبكة الطرقات 

  اموع   غري معبدة  معبدة   اموع   غري معبدة  معبدة   ع امو  غري معبدة  معبدة 

567,4 
867,77  108,85  976,625  1144,2  1213,9  2358,1  2011,97  1322,75  

  
3334,72  

  

  .26ص ، 2005مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية، جملة املدية باألرقام عدد سنة :املصدر

  

  :2004- 2001فترة  تطور شبكة االتصاالت خالل ال- خ
  )2004- 2001(يوضح تطور شبكة االتصاالت بوالية املدية خالل الفترة ):30- 4:(جدول رقم

                           السنوات 

  البيان
2001  2002  2003  2004 

  45  45  48  48  وحدات العمليات

  27  22  24  24  وحدات التوزيع

  01  06  10  10  وحدات الربيد

  01  01  01  00  وحدات ملحقة

  01  01  01  01  مراكز جهوية 

  خط 45000  -  -  -  طاقة اخلطوط اهلاتفية 

  خط 37101  -  -  -  اخلطوط اهلاتفية املستغلة 

  خط  WLL -  -  -  42000اخلطوط اهلاتفية التقنية 

  .32ص ، 2005مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية، جملة املدية باألرقام عدد سنة :املصدر

  :2004 – 2001 تطور قطاع السكن خالل الفترة - د
  )2004- 2001(يوضح تطور حضرية السكنات لوالية املدية خالل الفترة ):31- 4:(جدول رقم

  2004  2003  2002  2001  السنوات 

  143 013   142 247  142 021  131 621  عدد السكنات

  .36ص ، 2005 املدية باألرقام عدد سنة مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية، جملة:املصدر

  :2004-2001 تطور شبكة الكهرباء الريفية لفترة - ذ

  .2004يوضح حجم شبكة التغطية الكهربائية بالوالية خالل سنة ):32- 4(جدول رقم 

  شبه التغطية    املغطاةحجم شبكة الكهرباء الريفية غري  حجم الشبكة الريفية املغطاة   حجم الشبكة الكهربائية الريفية اإلمجالية  

  %%%% 93,52   كلم 3826   كلم 55294   كلم59120

  .41 ص ،2005مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية، جملة املدية باألرقام عدد سنة :املصدر
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  : تطور القطاع التجاري والصناعي-ر
  .2004نة يوضح تطور العاملني بالقطاع التجاري والصناعي لس):33- 4(اجلدول رقم 

 عدد العاملني به  البيان

 7191 التجارة بالتجزئة 
  3061  اخلدمات

  1888  القطاع الصناعي 

  50  التجارة باجلملة 

  12190  اموع

                 

  .32ص ، 2005مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية، جملة املدية باألرقام عدد سنة :املصدر             

 فقد مت يئة منطقتني صناعيتني ،ما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي وضمن خمططات التنمية القطاعية املمركزةأ
  .املنطقة الصناعية لوالية املدية وكذا املنطقة الصناعية للربواقية:مها
  

لفترة  االجتماعية خالل ا    و  التطورات اليت عرفتها جمموع القطاعات االقتصادية       إيل أهم    بعد تطرقنا    
من  وبالتايل نوع    ،واليت تظهر وجود بوادر التحسن على مستوى الواقع املعيشي لألفراد         ، 2001-2004

 لكن كثرة اجلدول واألرقام قد جتعلنا غري قادرين على أن تكون لـدينا              ،التحسن يف التنمية احمللية بالوالية    
ستدالل ببعض املؤشـرات االقتـصادية      ا دفعنا إىل العمل على اال     ممذا التحسن،   هلمالحظة سهلة ومباشرة    

واليت هلا داللة واضحة على مـدى       ) 2004-1999(واالجتماعية احملققة خالل اخلمس سنوات األخرية       
  : واجلدول اآليت يلخص لنا هذه املؤشرات،التغري احلاصل يف حياة املواطنني

  
  )2004- 1999(يوضح تطور أهم املؤشرات االقتصادية خالل الفترة ):34- 4:(جدول رقم

                                                        السنوات 

  املؤشر 
 نسبة التطور  2004  1999

  14  144  130  )اليوم/ لتر (شبكة التزود باملياه الصاحلة للشرب 

  4  89  85  )%%%%(نسبة ربط املياه الصاحلة للشرب 

  7  87  80  )%%%%(نسبة ربط التطهري 

  6,72  83,50  76,78  )%%%%(نسبة املتمدرسني 

  1830  5200  3370  )عدد املقاعد(قدرات التكوين 

  16,05  93,52  77,47  )%%%%(نسبة ربط الكهرباء الريفية 

  0,37-  7,22  7,59  )األفراد(نسبة شغل املسكن 

  .2004تقرير حول التنمية احمللية بالوالية ،لسنة مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية، :املصدر
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 كبرية ا إال أن هناك جهود،رغم هذا التحسن امللحوظ على مستوى خمتلف املؤشرات سابقة الذكر
 ،وىلاألرحلة امل يف ، إلزالة كل الفوارق والنقائص املوجودة بالوالية،تنتظر السلطات والقائمني على التنمية

  .ثانيةيف املرحلة ال،) Srat(وإدماج اقتصاد الوالية يف مشروع التنمية اجلهوية 

 ،يف ظل ما تزخر به الوالية من إمكانيات مادية وبشرية ال بأس اووللوصول إىل هذه األهداف، 
 مما يسمح للوالية ال حمالة من ترسيخ قواعد النمو الدائم ،من التوظيف العقالين لكل هذه املعطياتال بد 

  .ويل املنظور املتوسط والطيفواملندمج وبالتايل حتقيق األهداف املسطرة 

   حجم وآليات توزيع حصة الوالية من برنامج دعم النمو املتعلقة بالتنمية احمللية:املطلب الثاين

كونه جمموع  ل ، وكذا طبيعة ومنط تنفيذه    ،نظرا لضخامة املخصصات املالية ضمن برنامج دعم النمو       
وحرصـا علـى    ، 2009-2005 ضمن املوازنة العامة للدولة يف الفترة        ،النفقات املوجهة لقطاع التجهيز   

ت عدة إجراءات ة احمللية بواليات الوطن، فقد اتخذضمان جناعة الربنامج فيما خيص حتقيق دفعة لواقع التنمي
إثرها حتديد حصتها من علي من قبل الواليات بناءا على التعليمات املقدمة من طرف السلطات الوصية، يتم 

 عن طريق اجناز خمطط تنموي ،حتياجات التنموية هلا اإل وقد عملت الواليات على حتديد،برنامج دعم النمو
اليت ترغـب الواليـة يف      شامل جلميع املشاريع التنموية القطاعية      ، 2009-2005قطاعي مخاسي للفترة    

 2009-2005إجنازها خالل هذه الفترة، ويرافقه تقدمي املخططات التنموية البلدية اخلماسية لنفس الفترة             
 ومن مثة الشروع يف عقد عـدة لقـاءات بـني           ، التنموية لبلديات الوالية   تحتياجافيها حتديد كل اال   يتم  

 اليت ميكن متويلها يف ظل برنامج دعـم         املشاريع لتحديد حجم    ،املسؤولني الوالئيني واملسؤولني احلكوميني   
ذها يف هـذه    النمو قطاعية كانت أم بلدية، فضال عن حتديد أهم املشاريع القطاعية املمركزة اليت ميكن تنفي              

 مع مراعاة األولويات التنموية واليت من شأا ختفيف حدة التوتر االجتماعي، املتزايد عرب خمتلـف                ،الوالية
لتدارس » رؤساء البلديات «الواليات، وبعدها يتم إجراء لقاءات بني املسؤولني الوالئيني واملسؤولني احملليني           

 كما تتناول هـذه     ،اليت سيتم متويلها ضمن برنامج دعم النمو       و ،أهم املشاريع يف املخططات البلدية للتنمية     
االجتماعات حتديد اآلثار املترتبة عن برناجمي دعم اإلنعاش االقتصادي و املخطط الوطين للتنمية الفالحيـة               

 والربنامج العـادي    ، واملخطط الوطين للتنمية الفالحية    ،وكذا الربنامج التكميلي لدعم اإلنعاش االقتصادي     
 عند تطبيق برنامج دعـم      ،ركها وحتقيق نتائج أفضل   احتديد النقائص والوقوف على أهم العقبات، لتد      بغية  

 عن حالة املشاريع اليت يتم الشروع يف        ،النمو، هذا مع إلزام املسؤولني الوالئيني بتقدمي تقارير سنوية مفصلة         
  .جتنب الضبابية يف العملتنفيذها وكذا واقع التنمية احمللية بالوالية، من أجل توضيح الصورة و
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ن وكذا احملليون لوالية املدية، املخطط التنمـوي   ون الوالئي وعلى هذه التعليمات قدم املسؤول    وبناءا  
 موع بلديات الواليـة لـنفس       ، واملخططات التنموية البلدية   ،2006-2005القطاعي اخلماسي للفترة    

ات حتديدا شامال ألهم االحتياجـات التنمويـة        وقد تضمنت هذه املخطط    ، إىل السلطات املركزية   ،الفترة
للوالية، موزعة على السنوات اخلمس حسب مدى ضرورة املشروع وحاجة السكان امللحة له، ومن مث مت                

 مت علـى إثرهـا حتديـد        ،الشروع يف عدة لقاءات مجعت بني املسؤولني الوالئيني بالسلطات املركزيـة          
وقبل أن نتطرق إىل حجم هذه احلـصص        ،2007 سنة    وكذا 2006-2005املخصصات املالية لسنوات    

 ارتأينا التطرق ولو بشكل خمتصر إىل الربنامج التنمـوي          ،وهيكل توزيعها على خمتلف القطاعات التنموية     
واملقترح من طرف املسؤولني الوالئيني واحملليني والذي       ، 2009-2005 القطاعي والبلدي للفترة     اخلماسي

تاجه الوالية من مشاريع تنموية، ومن مث أتطرق إىل ما مت تقدميه مـن طـرف                يعرب عن احلجم الفعلي ملا حت     
السلطات الوصية من خمصصات مالية يف إطار برنامج دعم النمو، ألترك اال إىل املقارنة بني ما مت تقدميه                  

  :لية بالواليةوما مت طلبه يف املبحث الالحق، يف إطار دراسة تقييميه ملا ترتب عن الربنامج على التنمية احمل

  :2009-2005املقترحة للفترة الربامج التنموية القطاعية غري املمركزة والبلدية :أوال

  :2009-2005 للفترة اعي غري املمركز للتنمية املقترح الربنامج القط-أ

أهم ما ورد يف الربنامج القطاعي غري املمركز للتنمية للفتـرة             ) 35-4(يلخص لنا اجلدول رقم     
 على االحتياجات التنموية املسجلة علـى       ا بناءً ،واملقترح من طرف السلطات الوالئية    ،) 2005-2009(

 دج 82 242 .452 .000: قطاعا مبجموع غالف مـايل قـدره   20أرض الواقع، وقد تضمن الربنامج      
  :موزعة كمايلي
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  الوحدة ألف دج /)2009-2005(ل الفترة ملخص الربنامج القطاعي غري املمركز للتنمية املقترح خال ) 35-4(اجلدول رقم 

2005رخصة  القطاع  2006رخصة   2007رخصة   2008رخصة   2009رخصة    اموع  

 3.091.640 615.550 595.530 591.760 588.620 700.000  الفالحة 

 1.571.500 254.000 254.100 290.800 352.100 420.500 الغابات 

 3.976.000 173.000 655.000 420.000 1.830.000 898.000 الري

 20.576.000 5.650000 4.510.000 3687.000 3.638.000 3.091.000 املنشآت القاعدية

 4.075.243 539.628 529.888 867.718 994.156 1.143.853 التربية 

 8.366.000 1.510000 1.510.000 1.510.000 1.780.000 2.056.000  التعليم العايل

 1.368.000 223.000 310.000 260.000 245.000 330.000  التكوين 

 2.221.000 472.000 385.000 371.000 420.000 573.000  الصحة 

 1.765.000 135.000 325.000 330.000 390.000 585.000  الثقافة 

 1.632.351 175.445 58.965 255.530 313392 829.019  الربيد واملواصالت 

 130.800 0 20.000 10.000 50.800 50.000  النشاط االجتماعي 

املنــشآت اإلداريــة  

  واحلماية املدنية
422.000 350.000 

278.000 272.000 260.000 
1.582.000 

 264000 237.960 6.510 6.510 6.510 6.510  التشغيل 

 434.000 - - 90.000 94.000 250.000  النقل 

 2.329.000 284.000 284.000 314.000 584.000 863.000  الشاب والرياضة 

 930.000 90.000 90.000 220.000 400.000 130.000  السياحة 

الـــشؤون الدينيـــة 

  واألوقاف
250.000 - 

- - - 
250.000 

 18.836.729 4.841.279 3.510.456 3.171.000 3.055.000 4.258.994  السكن والتعمري 

 7.449.869 806.610 767.358 1.837.461 1.721.966 2.316.474  الصناعة 

 1.393.500 354.000 227.000 227.000 227.000 358.500  البيئة 

 82.242.452 16.621472 14.310.807 14.737.779 17.040.544 19.531.850  اموع 

  ..2005، للتنمية بالواليةوالية املدية،املخطط  القطاعي اخلماسيلديرية التخطيط والتهيئة العمرانية من إعداد الطالب بناءا علي تقرير مل:املصدر

 ضمن املخطـط القطـاعي غـري       ،وملزيد من التفصيل يف حجم وطبيعة املشاريع التنموية املقترحة        
 وفيمـايلي   ،املمركز اخلماسي للتنمية بالوالية، نقسم املشاريع حسب طبيعتها إىل اقتـصادية واجتماعيـة            

  :سنتناول خمتلف املشاريع املقترحة

  :يلخصها اجلدول اآليت :ة ذات الطبيعة االقتصاديةجمموع املشاريع املقترح - 1
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   يوضح جمموع املشاريع املقترحة ذات الطبيعة االقتصادية):36-4(رقم :اجلدول

  دج310/ و             **عدد املشاريع:م/رخص  الربنامج   ،ع:ب/ر
2005   2006  2007  2008  2009  

  الفرع   القطاع 
  م/ع  ب/ر   م/ع  ب/ر   م/ع  ب/ر   م/ع  ب/ر   م/ع  ب/ر 

  97.527  ا������ء 
100.17 

  آ��
165.370  

208.5 
  آ��

168.465  
203.5 

  آ��
  139.195   آ��238  242.135

165 
  الصناعة   آ��

ا���ز 
  ا������

  667.415   آ��11,6  525.223   آ��28,4  16.68.996   آ��23,5  15.56.596   آ��46,7  2.218.947
9,2 
  آ��

��رات �ا �
 !�"#$
  )!م�&%

221.340  -  168.300  -  208.140  -  195.910  -  228.350  -  

ت�%ی( 
إن��ج 
  ا�/�%ب

182.000  -  108.640  -  164.780  -  114.770  -  227.200  -  

ان��ج 
  ا�/0�1

9.160  -  9.510  -  10.520  -  12.350  -  14.400  -  

ا����د 
  ا�#3"�

116.000  -  44.570  -  107.520  -  112.400  -  127.400  -  

  الفالحة

��ی! "
  ا���ب�ت 

171.500  -  257.600  -  100.800  -  160100  -  18.200  -  

م$�5/! 
  ا��6/(

22.000  -  53.000  -  13.500  -  37.000  -  38.000  -  

 �����
�  ا����آ

189.000  -  64.000  -  49.000  -  30.000  -  34.000  -  

  ��!
 �"��#
  ��%�ب

  03  61.000  05  39.3000  !%�ر�&  5  498.300   !%�ر�& 5  630100   آ�� 20  617.500

  03  112.000  03  26.2000   !%�ر�&3  55.000   !%�ر�& 5  13.35.000   !%�ر�&3  23.0000  ا��(�ات 

  الغابات 

  والري

  -  182.000  -  18.7100-   12ود 2  95.000  12 واح1   100.000   12ود 3  260.000  ري -,ح*

األشغال 

  العمومية
  3.638.000   آ�� 594  3.091.000  ا��3�4ت 

��  آ337
11 

  !%�وع
  650.000..5   آ��227  4.510.000  آ��272.5  3.687.000

158 
 5آ�� 

  !%�ر�&

  250.000  -  النقل
 !"�4ت 6

 6��-�78��  
94.000  

 6�94"!
 6��-�78��  

90.000  
 03 

!"�4ت 
6��-�78��  

-  -  -  -  

الربيد 

  واملواصالت
-  829.019  

1536 
 *:�=> ه�

 26و 
  !%�وع

313.392  

04 
!%�ر�& 
 ���>9!

�����  ��آ

255.530  

 A@ف 10
 *:�=> ه�

 11و 
  !%�وع 

58.965  

5000 
 *:�=> ه�
 6�Bو�%!
6�9�"�!  

175.445  

5000 
 <=

 *:�ه�
 09و 

  !%�ر�&

  -  -  -  -  -  -  -  -  ا����Cت 
6510 

  2(�ات5
217 
�!�B  

  -  -  -  -  -  -  -  -  ا��4ق 
 2(�ات 5

3000  

5 
2(�ات 
1000 
�!�B  

  -  -  -    -  -  -  -  ا��ي 
 2(�ات 5

61500  

5 
2(�ات 
2050  

 �E�Fا�  -  -  -  -  -  -  -  -  
 2(�ات 5

126750  

5 
  2(�ات 
4225  

  الشغل

  -  -  -  -  -  -  -  -  اGدارات 
 2(�ات 5

66240  

5 
2(�ات 
440  

  130.000    السياحة
06 

  !%�ر�& 
400.000  

04 
  !%�ر�&

220.000  
04 

  !%�ر�&
90.000  

04 
  !%�ر�&

90.000  
!%�وع 

  واح1

  .2005مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية، املخطط  القطاعي اخلماسي للتنمية بالوالية علي تقريرمن إعداد الطالب بناءا  :املصدر
  تايليلخصها اجلدول ال: جمموع املشاريع املقترحة ذات الطبيعة االجتماعية-2   
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  دج310/ والسابق ترميز اجلدولنفس *    يوضح جمموع املشاريع املقترحة ذات الطبيعة االجتماعية ):37- 4:(جدول رقم
  

2005   2006  2007  2008  2009  
  الفرع   القطاع 

  م/ع  ب/ر   م/ع  ب/ر   م/ع  ب/ر   م/ع  ب/ر   م/ع  ب/ر 
  02  220.000  02  220.000  02  22.0000  02  270.000  03  370.000  -  إدارات

  01  40.000  02  52.000  02  58.000  02  80.000  02  52.000  -  مدنية /احلماية

  1.143.853  -  بية التر

02 
  �Iن���ت 

08 
!�42�9ت 

������  
 !%�ر�& 9

 �B�)9!
  أ=�ى

994.156  

02 
  �Iن���ت 

08 
!�42�9ت 

������  
10 

!%�ر�& 
 �B�)9!
  أ=�ى

867.718  

02 
  �Iن���ت
08 

  ا�19ائ��ت
03 

  !�42�9ت
09 

!%�ر�& 
 �B�)9!
  أ=�ى 

529.888  

08 
  ا�19ائ��ت

02 
  !�42�9ت

07 
!%�ر�& 
 �B�)9!
  أ=�ى

539.628  

08 
  ا�19ائ��ت

02 
  !�42�9ت

07 
!%�ر�& 
 �B�)9!
  أ=�ى

  330.000  -  التكوين 

  �(�ء 01 -
 Mآ�!

  6����  
-��"�!   

06 
!%�ر�& 
 �B�)9!
  أ=�ى

245.000  

  �(�ء 01
 Mآ�!

  6����  
-��"�!   

03 
!%�ر�& 
 �B�)9!
  أ=�ى

260.000  

01 Mآ�! 
6����  
02 

!%�ر�& 
�B�)9!  
  أ=�ى 

310.000  
04 

!%�ر�& 
�B�)9!  

223.000  

01- 
 Mآ�!
 *)����  

01- 
 ��"�!  

03- 
!%�ر�& 
 �B�)9!
  أ=�ى

الشؤون 

  الدينية
-  250.000  

!%�وع 
 ����1!
ا�%Oون 
  ا��1(�� 

-  -  -  -  -  -  -  -  

  573.000  -  الصحة 

- � ه��آ
 ��"#

 �>280 
 ���2  

06- � ه��آ
 ��"#
 �B�)9!  

420.000  
08 - 

 �ه��آ
 ��"#  

371.000  
10 � ه��آ

 ��"#  
385.000  

08- 
� ه��آ

 ��"#  
472.000  

07 
 �ه��آ
 ��"# +
 �ه��آ
 ��-�Qإ

 �>225 
 ���2 +
10 

�2(�ت 
 ��:�Sو  

الشباب 

  والرياضة 
-  863.000  

23 
  !%�وع

584.000  
19 

  !%�وع 
314.000  

15 
  !%�وع 

284.000  
14 

  !%�وع 
284.000  

14 
  !%�وع

  585000  -  الثقافة 
14 

  !%�وع
390.000  

14 
  !%�وع 

330.000  
11 

  !%�وع 
325.000  

12 
  !%�وع 

135.000  
05 

  !%�ر�&

احلماية 

  االجتماعية 
-  50.000  

إن%�ء دار 
 ���8"��

 ��B�89T@ا  
50.800  

 ����1!
ا�"���8 

 ��B�89T@ا
 +02 

!%�ر�& 
  أ=�ى

10.000  

 *- �>2��
إح1ى 
 �ه��آ
ا�"���8 
��B�89T@ا  

20.000  
01 

!%�وع 
  واح1 

-  -  

ا��7(�ت 
 ��B�89T@ا  

1164.000  9706�7!  1.044.000  
870 
6�7!  

996.000  
830 
6�7!  

691.456  
576 
6�7!  

893.279  
744 
6�7!  

 &�F��
  ���U�Gر 

490.000  
350 
6�7!  

210.000  
6�7! 
150  

476.000  
830 
6�7!  

1.224.000  
6�7! 
1020  

1.968.000  
6�7! 
1640  

ا��7(�ت 
  ا���:�� 

1.275.000  
2550 
6�7!  

1.210.000  
2420 
6�7!  

1.065.000  
2130 
6�7!  

1.025.000  
2050 
6�7!  

1.325.000  
2650 
6�7!  

  
ا��7(�ت 
  ا��79ه8�� 

  
90.000  

  
180 
6�7!  

  
155.000  

  
310 
6�7!  

  
175.000  

  
350 
6�7!  

  
210.000  

  
420 
6�7!  

  
320.000  

  
640 
6�7!  

  السكن 

ا�F(�ءات 
 ���  ا�Vا

123.994  810  436.000  
770 
6�7!  

459.000  
830 
6�7!  

360.000  
720 
6�7!  

335.000  
670 
6�7!  

  .2005،والية املديةلمديرية التخطيط والتهيئة العمرانية ،املخطط  القطاعي اخلماسي للتنمية بالوالية من إعداد الطالب بناءا علي تقرير :املصدر
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  :2009-2005  املخططات البلدية للتنمية املقترحة للفترة- ب

 سياق اإلجراءات املتخـذة      يف ، بتقدمي خمططاا التنموية اخلماسية    64والية  ال بلديات   قامت جمموع 
 ونظرا للعدد   ،2006-2005يف إطار تطبيق برنامج دعم النمو للفترة        للحصول على الدعم املايل املمنوح      

 ولكن حاولنـا وضـع      ،نا التطرق إىل هذه الربامج بنوع من التفصيل       نكالكبري لبلديات الوالية فإنه ال مي     
  :ما يبينه اجلدول اآليتألهم القطاعات اليت تضمنتها الربامج وهو ملخص 

  دج310/و   موع بلديات والية املدية2009-2005 تنميةلل البلدية اخلماسيةملخص املخططات ):38- 4:(اجلدول رقم

2005رخصة  القطاع  2006رخصة   2007رخصة   2008رخصة   2009رخصة    اموع  

 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000   والغاباتالفالحة 

الري املياه الـصاحلة للـشرب      

  والتطهري
350 .000 350. 000 250. 000 250. 000 200 .000 1400. 000 

 249.4000 000 .500 000 .500 000 .500  000 .495 000. 499 الطرق واملسالك

 900 .255 000 .50 900. 45 60.000 000 .50 000 .50 التربية

ــارة  ــضرية واإلن ــة احل التهيئ

 العمومية
270. 000 250. 000 270. 000  260. 000 000. 294  000. 1.344  

.52 000 000 .55  الصحة  000. 70  400. 55  000. 44  400. 276  

20 .000  الرياضة  000. 20  000. 20  000. 20  000. 20  000. 100  

الربيد واملواصالت واملنـشآت    

  اإلدارية واألمنية 
000. 50  000. 50  000. 45  000. 40  000. 50  000. 235  

 6.255.300 1.188.000 1.201.300 1.245.000 1.297.000 1324.000  اموع العام 

  .2005،والية املدية لمديرية التخطيط والتهيئة العمرانية ،املخططات البلدية اخلماسية للتنمية بالوالية من إعداد الطالب بناءا علي تقرير :املصدر

حتياجات التنموية لبلديات  لنا أن نستشف مدى ضخامة اإل،لسابق خالل ما ورد يف اجلدول امن
 دج هذا من جهة ومن جهة أخرى العجز الكبري الذي 6.255.300.000اليت بلغ جمموعها و ،الوالية

 واليت أصبحت تعول بصفة مطلقة على الدعم ،تالذايت موع هذه البلديايعرفه هيكل التمويل احمللي 
 على شكل إعانات لتنفيذ املخططات البلدية من أجل النهوض ،املركزيةاملقدم هلا من طرف السلطات 

  .بوضعها التنموي

   :»2006-2005« نيتسوالية يف إطار برنامج دعم النمو لمنوحة للحجم املخصصات املالية امل: ثانيا

موية على  بغية خلق ديناميكية تن،ة الوالية من مبالغ مالية معتربتيف إطار تطبيق برنامج النمو استفاد
 اليت كان قد تضمنها مسبقا الربنامج التنموي ، هلا من خالل إطالق عدد معترب من املشاريعاملستوى احمللي
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 وفيمايلي سنتطرق إىل املخصصات ، والذي كنا قد تناولناه بنوع من التفصيل،القطاعي والبلدي املقترح
 وكذا هيكل توزيع ،إطار برنامج دعم النمو يف ،اليت استفادت منها الوالية 2006 و 2005املالية لسنيت 

  .هذه املخصصات على خمتلف القطاعات

 تركز أساسا على املشاريع اليت تتضمن 2005إن العمليات املسجلة بعنوان سنة :2005  سنة برنامج-)أ
  .اجناز، اقتناء، أو تأهيل املنشآت األساسية

 2005، لسنة )PCD, PSD(زة والبلدية وعليه ففي إطار الربامج التنموية القطاعية غري املمرك �
فضال عن رخصة برنامج ،دج  19.881.740.000:غالف مايل يقدر ب الوالية من استفادت

  : دج وجمموع هذه الربامج موزعة كمايلي241.700.000قطاعي ممركز بقيمة 

  دج:و  /     2005يوضح جمموع املخصصات املالية لربنامج سنة   ) 39- 4(جدول رقم 

مج الربنا  اموع مبلغ إعادة التقييم  رخصة الربنامج  
 12.146.000.000 347.000.000 11.799.000.000  الربنامج القطاعي غري املمركز العادي 

 5.937.600.000 365.000.000 5.572.600.000 الربنامج القطاعي غري املمركز التكميلي

 600.440.000 100.440.000 500.000.000 نمية الربنامج العادياملخططات البلدية للت

 676.000.000 93.000.000 583.000.000 املخططات البلدية للتنمية الربنامج التكميلي

 280.000.000 - 280.000.000 .فاألريا سكان بإعادةبرنامج خاص ،املخططات البلدية للتنمية 

 241.700.000 - 24.1700.000  برنامج قطاعي ممركز

 19.881.740.000 9.054.400.000 18.976.300.000   العاماموع 

  .25،ص2005مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية،تقرير حول التنمية احمللية بالوالية لسنة :املصدر

ات املالية  املخصصتقسيممت  :2005 خمصصات الربنامج القطاعي غري املمركز للتنمية لسنة - 1-أ
مركز للتنمية إىل شطرين، الشطر األول يشمل املخصصات املالية للربنامج العادي للربنامج القطاعي غري امل

يم املوازنة العامة للدولة سنويا إىل قانون مالية عادي ستقل نظراوذلك ،شمل الربنامج التكميلي أما الثاين في
  :وآخر تكميلي واجلدوالن اآلتيان يوضحان هيكل توزيع كل منهما
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  دج310/و 2005يوضح هيكل توزيع رخصة الربنامج التنموي القطاعي غري املمركز العادي لسنة    )40- 4(جدول رقم 

 عدد العمليات  رخصة الربنامج  القطاع
 1 34.000  الغابات 

 3 140.000 الري

 - 174.000 الفالحة

 8 5.532.300  الطرق 

 02 3.562.300  املنشآت االقتصادية واإلدارية

 21 2.422.700 التربية والتكوين 

 02 1.300.000  التعليم العايل

 11 183.000  الشباب

 03 40.000  الصحة

 03 115.000  احلماية االجتماعية 

 - 338.000  املنشآت االجتماعية والثقافية

 05 110.000  التعمري والتهيئة 

 16000 650.000  السكن

 2060حمل  760.000   حمل100التحسني احلضري وإجناز 

��1!  1.179.9000  عامو(61 

  .2005ديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية، لسنة  ملتقرير حول التنمية احمللية بالوالية من إعداد الطالب بناءا علي :املصدر

  دج310/و 2005  يوضح هيكل توزيع الربنامج التنموي القطاعي غري املمركز التكميلي لسنة  ) :41-4 (:اجلدول رقم

لقطاعا  رخصة الربنامج عدد العمليات  

 117.000 03  الري 

 64.000 02 لغاباتا

 3.532.300 20 الطرقات 

 1.180.700 21 التربية

 43.600 03  التكوين 

 300.000 01  الصحة 

 40.000 03  الشباب

 170.000 08  احلماية االجتماعية 

 15.000 02  احلماية االجتماعية 

 110.000 01  التعمري والتهيئة 

 5.572.600 64   اموع

  .2005ديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية، لسنة  ملتقرير حول التنمية احمللية بالوالية من إعداد الطالب بناءا علي :املصدر
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مت تسجيل سنة  : للمخططات البلدية للتنمية2005 خمصصات املخططات البلدية للتنمية لسنة - 2-أ
تشمل الربنامج التكميلي «دج 1.083.940.000:عملية برخصة إمجالية تقدر بـ 320، 2005
  :وموزعة على األبواب كاآليت» والعادي
  دج310/و    2005 لسنة  املخططات البلدية للتنمية خمصصاتهيكل توزيع ):42-4(جلدول رقم ا

 رخصة الربنامج عدد العمليات عنوان الباب رقم الباب

ياه الصاحلة للشربالتموين بامل  391  36 140.357 

 65.260 25  التطهري اخلضري 392

 326.935 41 الطرق واملسالك  591

 1.481 02  الربيد واملواصالت 593

 33.240 19 التربية والتكوين  691

 255.570 56 التهيئة احلضرية   793

 29.420 16 الصحة والنظافة   794

 4.586 16  الثقافة   795

 7.400 14  الشباب  796

 27.500 16  الرياضة   797

 151.891 48  املنشآت اإلدارية   891

 403.00 31  التسيري البلدي  992

 1.083.940 320 اموع  

  .2005ديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية، لسنة  ملتقرير حول التنمية احمللية بالوالية من إعداد الطالب بناءا علي :املصدر

  

 موزع  دج280.000.000:، مت ختصيص مبلغطار الربنامج املقترح لعودة السكان إىل مداشرهميف إ �
  :) 1(كمايلي

  .دج 42 600 000: عملية  مببلغ 16............   املياه الصاحلة للشرببالتزود  •
  . دج 11.050.000: عمليات مببلغ05 ........................التطهري احلضري  •
 . دج151.070.000: عملية مببلغ19............ ............ الطرق واملسالك •

 . دج28.320.000 عمليات مببلغ 06.........................  التهيئة احلضرية •

 . دج46.960.000عمليات مببلغ  07........... ............. داريةت اإلياالبنا •

 .نب األمين دج خصص للجا25.960.000 :باإلضافة إىل مبلغ تكميلى بقيمة •

  

                                           
 30ص،2005لية بالوالية لسنة ،تقرير حول التنمية احملوالية املديةلمديرية التخطيط والتهيئة العمرانية  :)1 (
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بغية حتفيز املواطنني للعودة إىل أريافهم خصصت السلطات :2005الربنامج القطاعي املمركز لسنة  - 3-أ
  :)1( دج موزع كاآليت241.700.000:املركزية برناجما قطاعيا ممركزا بغالف يقدر بـ

  جد 67.630.000 : عملية  مببلغ 25.............. املياه الصاحلة للشرب  بالتزود  �
   دج 13.200.000: عمليات مببلغ06 .........................التطهري احلضري  �
  دج143.670.000: مببلغات عملي06..... .................... الطرق واملسالك �

  دج17.200.000 عمليات مببلغ 06............ ...............صحة والنظافةال �

 هو تلك املخصصات املالية اإلضافية لبعض       ،لية إعادة التقييم  واملقصود بعم : عمليات إعادة التقييم   -4-أ
 ويف هذا الشأن ويف إطار الربنامج التنموي        ، بغرض إمتامها بعد استهالك األغلفة املالية املخصصة له        املشاريع

دج كإعادة تقييم موزع     347 000 000:من مبلغ  فقد استفادت الوالية     ،القطاعي الغري املمركز العادي   
    :)2(قطاعات على التوايلحسب ال

  دج 70 000 000.......... .....................................الطرقات •
   دج 67 000 000 .......................................املنشآت اإلدارية  •
  دج80 000 000.................................................  التربية •

  دج73 000 000..................................... .......... التكوين •

   دج47 000 000...........................................  التعليم العايل •
  دج 10 000 000.................................................الشباب •

    دج 347 000 000.................................................اموع •

 دج 365 000 000:  املمركز، منح للوالية مبلغ غريأما يف إطار الربنامج التكميلي القطاعي �
  :)3(إلعادة التقييم موزعة حسب  القطاعات كمايلي

  . دج إلعادة تقييم مشاريع قطاع الطرقات200.000.000مبلغ  •
  .دج إلعادة تقييم مشاريع قطاع الري165.000.000مبلغ •

                                           
 32ص،2005مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية،تقرير حول التنمية احمللية بالوالية لسنة  :)1(
)2(

  35ص،2005مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية،تقرير حول التنمية احمللية بالوالية لسنة  -  
)3(

  35ص،2005ة العمرانية والية املدية،تقرير حول التنمية احمللية بالوالية لسنة مديرية التخطيط والتهيئ- 
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 عملية مببلغ يقدر 25إعادة تقييم  فقد مت ،ططات البلدية للتنميةوخبصوص املخ �
  : موزعة حسب األبواب كاآليت193.440.000:ب

  .)عملية واحدة( دج 35 00 000................... التموين باملياه الصاحلة للشرب •
 .)عمليات07( دج124 570 000......................................... الطرق •

 .دج19.000.000 مببلغ ناتعملي.... ........................... ئة احلضريةالتهي •

 .)عملية واحدة ( دج16 00 000........................................ الصحة •

  .) عمليات6(دج  25 000 000......................................... الرياضة •
  .) عمليات8( دج 197 700 00............. ...................البناءات اإلدارية •
  . دج193 440 000........................................ اموع •

  : اختتام العمليات-5-أ

عادي وتكميلي تأخريا كبريا يف اإلجناز نظـرا        لقد عرف املخطط التنموي القطاعي غري املمركز         �
  ورغم ذلك ، 2005يف اجنازه ابتداًء من أوت  وشرع ،لكونه ورد يف القانون التكميلي للمالية

  :)1( موزعة كمايلي دج10.249.244.000:بـبغالف مايل يقدر  عملية 56فقد مت اختتام  �

   دج8.300.540.000: عملية بغالف مايل يقدر بـ32............ الربنامج العادي •
  دج 1.948.704.000:عملية بغالف مايل يقدر بـ 24.......... الربنامج التكميلي •

              :بـبغالف مايل يقدر  عملية 259أما فيما خيص املخططات البلدية فقد مت غلق  �
  :)2(دج موزعة كمايلي874.494.000

  . عملية175: دج بـ634.456.000............................ الربنامج العادي •
  .  عملية84:بـ دج 240.038.000.......................... الربنامج التكميلي •

- 12- 31، فإن باقي االجناز إىل غاية 2005بناءا على ما جاء من تسجيل واستهالك خالل سنة  �
: من رخصة الربنامج املقدرة بـ %  41: مبا يعادلدج  7.122.356.000:يقدر بـ  2005

  وباملقارنة مع باقي اإلجناز إىل، عملية يف طور اإلجناز69وهذا لفائدة  دج17.371.600.000
أما ، %7+ نالحظ أن الفارق بني السنتني بلغ% 34: املقدرة بـ2004- 12- 31غاية 

                                           
 37ص،2005مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية،تقرير حول التنمية احمللية بالوالية لسنة  ):1 (

 38ص،2005الوالية لسنة  مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية،تقرير حول التنمية احمللية ب):2 (
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:  يقدر بـ2005-12- 31لبلدية، فإن باقي االجناز إىل غاية اخبصوص برامج التنمية 
  : رخصة الربنامج املقدرة بـ من%19.33بنسبة أيدج 209.446.000
               .دج 1.083.940.000

استفادت الوالية من غالف ، 2006لتنمية لسنة  العادي لربنامجاليف إطار  : 2006  سنة برنامج- ب
  :)1( دج موزعة كمايلي9.546.746.000:مايل إمجايل يقدر بـ

  دج PSD:(........................751.0746.000(املمركزة  غري الربامج القطاعية  �
  . دج452.000.000 ..................................منه متويل خارجي بقيمة •
  . دجPCD....................( ..1.269.000.000 ( العاديةاملخططات البلدية للتنمية �
  .دج 67.000.000..................................... إعادة تقييم الربامج اجلارية �
                    دج700.000.000 .................................. تنموية قطاعية ممركزةمشاريع �

  :2006 لسنة  العاديالغالف املايل للمخطط التنموي القطاعي غري املمركز - 1- ب
     ) PSD2006- (ز العادي يوضح هيكل توزيع الغالف املايل للمخطط التنموي القطاعي غري املمرك):43-4:( اجلدول رقم

  دج310/و

  عدد املشاريع  النسبة   املبلغ   القطاع الفرعي

  06  % 11,09  833.000  الري

  03  % 2  150.214  الغابات

  -  % 0,4  30.786  البيئة

  05  % 20,53  1.542.000  الطرقات

  03  % 1,85  139.000  املنشآت اإلدارية 

  27  % 21,39  1.604.746  التربية

  07  % 39.,2  179.000  التكوين

  03  % 13  970.000  التعليم العايل

  05  % 4,39  330.000  منشآت صحية

  09  % 1,23  92.000  بةالشبي

  03  % 0,79  60.000  الثقافة

  02  % 3, 2  180.000  التعمري والتهيئة

  -  % 18,64  1.400.000  )حمالت ذات استعمال حريف(السكنات 

  73  % 100  7.510746  اموع

، أفريل                               2006سداسي األول لسنة مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية،تقرير حول التنمية احمللية بالوالية ال: املصدر

  .بتصرف من الطالب،36،ص2006.

                                           
                               06 ،ص2006. ، أفريل2006مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية،تقرير حول التنمية احمللية بالوالية السداسي األول لسنة ): 1( 
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 عملية فيما يتعلق باملخططات البلدية 272مت تسجيل :2006 املخططات البلدية للتنمية لسنة- 2- ب
 :ب جمموع الغالف املايل املقدم  واملقدرمن  دج963.000.000:، بغالف مايل يقدر بـ2006لسنة 

  :دج واجلدول اآليت يلخص لنا هيكل توزيعها على األبواب املختلفة  1.269.000.000
  

 )يالعاد الربنامج (2006يوضح هيكل توزيع املخصصات املالية للمخططات البلدية لسنة  ):44- 4(اجلدول رقم 

   دج310/و
  رخصة الربنامج    املسجلة ععدد املشاري  الباب 

  69.550  36  حلة للشرب  الصاه التغذية بامليا-391

  116.350  65   التطهري-392

  63.400  14   الطرق واملسالك-591

  494700  77   التهيئة احلضرية -793

  14.800  07  ة الصحة والنظاف-794

  16.500  03   الثقافة والتسلية-795

  11.800  06  الشبيبة -796

  159.600  58   الرياضة-797

  16.300  06   املنشآت اإلدارية-891

  963.000  272  اموع

  

 مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية  ،2006تقرير حول التنمية احمللية بالوالية السداسي األول لسنة  من إعداد الطلب بناءا علي:املصدر

  .2006والية املدية، أفريل   

  :2006 الربامج املمركزة لسنة -3-ب

 واليت هلا أثر اجيايب على      2006مج املمركز لسنة    من العمليات اليت مت تسجلها يف إطار الربنا       ضمن  
  :مستوى تلبية حاجيات املواطنني جند

وستعزز بصفة ملموسة    % 94الكهرباء الريفية أين مت حتسني نسبة هذه األخرية واليت فاقت            �
كلم، كما سيتم تـدعيم      42 والذي يتكون من     2006عند االنتهاء من الربنامج املقدم سنة       

  . كلم30:ات االجتماعية بربنامج يقدر بـاألحياء والتجزء
 كلـم   20 عند االنطـالق يف اجنـاز        2006سيعرف إدخال الغاز الطبيعي قفزة هامة سنة         �

  .واالنتهاء من األشغال اجلارية
قطاع النقل هو اآلخر استفاد من جهته من عملية خاصة بدراسة واجناز حمطتني من الصنف أ،       �

  .  مليون دينار جزائري20وهي العملية اليت رصد هلا مبلغ 
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دج من أجل إجناز أشغال تعبيـد       507.681.481استفاد قطاع األشغال العمومية من مبلغ        �
   . كلم20 على مسافة 64الطريق رقم 

        تنمية احمللية بوالية املدية لسنيتاآلثار املترتبة عن تطبيق برنامج دعم النمو على ال:املطلب الثالث

  2009-2007فترة واملتوقعة لل 2005-2006

 اليت استفادت منها    ،من أجل حتديد دقيق ملدى اآلثار الفعلية النامجة عن املخصصات املالية املعتربة           
 من خالل متويل جمموع  املشاريع املسجلة ضمن الربامج القطاعية           ،تعلق مبجال التنمية احمللية   ي فيما   ،الوالية

 تندرج ضـمن    ،ال عن تسجيل عدة مشاريع لصاحل الوالية       فض ، أو املخططات البلدية للتنمية    ،غري املمركزة 
إىل ما ترتب من آثار عن تطبيق احلصتني األوليتني للربنامج          الربامج القطاعية املمركزة، ال بد لنا من التطرق         

 ومن مث العمل على املقارنة بني ما مت ختصيصه للوالية وما كان مسجال فعال ضمن 2006 و   2005لسنيت  
التنميـة   لنعرج إىل إعطاء نظرة عن آفـاق         ،بناءا على احلاجات التنموية للوالية    ،وية املقترحة   الربامج التنم 

  .الوالئية للسنوات الثالث القادمة من تطبيق برنامج دعم النمو

  : على التنمية احمللية بوالية املدية2006-2005 نيترتبة عن تطبيق برنامج دعم النمو لستاآلثار امل:أوال

تقتضي منا  2006- 2005 حتديد اآلثار املترتبة عن تطبيق برنامج دعم النمو لسنيت إن العمل على
 واملدرجة ضمن الربنامج التنموي القطاعي غري املمركز ،ها الوالية جمموع املشاريع اليت استفادت منحصر

ؤشرات  وانعكاس هذه املشاريع على امل، وكذا الربنامج القطاعي املمركز،واملخططات البلدية للتنمية
  : بواقع التنمية احمللية بالواليةاملتعلقة

  :2006-2005امج دعم النمو لسنيت ن جمموع املشاريع املدرجة ضمن خمصصات بر-أ

، مل يكن 2006 لسنة ا أو اجلاري اجنازه2005من خالل التطرق إىل املشاريع اسدة خالل سنة     
أمهيتها أو ألي الربامج ختضع، وإمنا يتعلق األمر بإبراز يف نيتنا التعداد احلصري لكل العمليات مهما كانت 

ضمن برنامج دعم النمو على واقع واملدرجة ، 2006- 2005األثر الناجم عن املخصصات املالية لسنيت 
 متاح من إمكانية التوسع يف إطار ماهومما حتم علينا بالنظر لكثرة املشاريع وتنوعها ،التنمية احمللية بالوالية 

قطاعية، أو بلدية أو ( واليت مت تسجيلها يف أي من املخططات ،نظرة واقعية ألهم العمليات املنجزةإلعطاء 
  : فقد قمنا بتلخيصها فيما يلي )ممركزة
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  :)1(تتنوع هذه املشاريع على عدة قطاعات هي:2005 حصيلة املشاريع املنجزة خالل سنة -1-أ

الجنازات اليت حتققت خالل هذه السنة وتتعلق وهي حصيلة ا) 16(ستة عشرة مشروعا : الري- 1- 1-أ
 وكذلك حتديد واجناز قنوات املياه الصاحلة للشرب ،مسكن 2300منها ما يقارب  بئرا يستفيد 18باجناز 

 واملدن املعرضة لفيضان األودية ت إىل جانب أشغال احملافظة اخلاصة باملنشآ، القذرةهوقنوات صرف امليا
 شاحنة 12 حيث مت استالم ، والصهاريج، والشاحنات،املولدات الكهربائية اليت ختص اتوكذلك التجهيز

 و من جهة أخرى مت الشروع يف ،ختصص لتزويد املناطق اليت تعاين من نقص املياه الصاحلة للشربصهريج 
  .ة ومدة األشغال سنة واحد،مشروع تزويد مدينة السواقي مركز باملياه الصاحلة للشرب

 12مت خالل هذه الفترة ويف إطار حماربة التصحر االنطالق يف : والغابات قطاع الفالحة- 2- 1-أ
 عائلة أي 1296 مليون دينار، حيث مست هذه املشاريع 289 مببلغ استثمار يساوي ،مشروعا جواريا

  . منصب عمل150 بلدية أدت إىل توفري 12 شخص موزعني على 6714

 181 خلية حنل لفائدة 1960فقد مكنت من اجناز ) PPDR(أما املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية 
 مشروع على 11 إضافة إىل انطالق ، منصبا دائما181 منصب عمل من بينها 191مستفيد ووفرت 

  . منصب عمل825 بلدية كلها تساهم يف إنشاء  11مستوى 

عرف  ،ويف إطار التنمية الفالحية املدعمة من طرف الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية
 3 م9500:إىل جانب زيادة يف قدرة التخزين للمياه بـ ، وحدة ما بني املناقب واآلبار84القطاع زيادة 

  .3 م2500:وقدرة التخزين بالتربيد بـ

غري املمركز فقد متثلت حصيلة هذه الفترة يف حمورين  جهة أخرى ويف إطار الربنامج القطاعي نمو
  :أساسيني مها

  . كلم6على مسافة تبلغ متثل فتح مسالك فالحية :حمور متعلق بفك العزلة �
تتمثل يف توسعة املساحة الزراعية بسبعني هكتارا إضافة إىل :بالتحسني العقاريحمور يتعلق  �

  . هكتار550الربنامج التكميلي الذي ميس 

 مشروعا 25مخس دوائر تضم  بلدية على مستوى 13أما برنامج التشغيل الريفي فقد انطلق يف 
  . عامل334وتشغل 

                                           
                               03 ،ص2006. ، أفريل2006حمللية بالوالية السداسي األول لسنة مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية،تقرير حول التنمية ا :)1 (
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 جهدا معتربا مت بذله خالل سنة نإن املعطيات املتوفرة حول قطاع التعليم تفيد أ: قطاع التعليم- 3- 1-أ
  :جتسد من خالل عدة مشاريع على النحو التايل، 2005

 مطاعم مدرسية تقدم يف جمملها 9 جممعات مدرسية و 5استفاد من تسليم :التعليم االبتدائي �
  . وجبة غذائية 1800

 1300 نصف داخليات تقدم 07 متوسطات و 05استالم شهد هو اآلخر :ليم املتوسطالتع �
  . سرير300:وجبة كما مت استالم داخلية بـ

علوم التسيري التابع للمركز اجلامعي باملدية إىل شهد هذا القطاع استالم معهد :التعليم العايل - 4- 1-أ
  .للبنات، املدية سرير باإلقامة اجلامعية 500اجناز جانب انطالق مشروع 

 20 من أكثر تأهيل إعادةعرف هذا القطاع حركية هائلة من خالل : قطاع األشغال العمومية- 5- 1-أ
  . كلم94بلدي كان أو والئي أو وطين مبجموع طريق 

يعترب هذا القطاع ذو أولوية خاصة ملا له من عالقة وطيدة حبياة : قطاع السكن والعمران - 6- 1-أ
االنشغاالت وتعدد املشاريع اليت ميكن ن هنا فإن الربامج اليت مشلته تعددت بتعدد  وم،املواطن اليومية

  :ايلي إجيازها فيم

 لتهيئة القطب  هكتار280يف ميدان الدراسات العمرانية مت الشروع يف دراستني ملا يفوق  �
تعمري  إضافة إىل الشروع يف دراسة حمطتني للتهيئة وال، وكذا القطب اجلامعي،احلضري باملدية

   .لبلديت وزرة و امليهوب
بلديات ) 08(مشروعا يف ) 11(يف ميدان التحسني احلضري فقد مت استالم أحد عشرة  �

  . سكن1400تعلقت بالتهيئة اخلارجية وصرف املياه والطرق وما يقارب 
سكن مربمج  619 مسكن اجتماعي من أصل 182أما يف ميدان السكن فقد مت تسلم  �

 سكن يف 496 سكن تسامهي وتبقى 114:انتهاء األشغال بالنسبة لـإضافة إىل  ،لالستالم
  .طور اإلجناز

مركزا حضريا ) 32:( الطاقة الكهربائية لـ استالميفأهم منجزاته تتمثل  : قطاع الطاقة- 7- 1-أ
 أما ميدان ، عائلة439 كلم  استفادت منها 100 حيث بلغت الشبكة املنجزة ،  بلدية19متواجدين عرب 

  . غاز الطبيعي فشهد هذه السنة جتسيد مشروع الغاز لبوغزولتوزيع ال
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 أحد املراكز ةئيتسلم قطاع الصحة مركزين بكافة جتهيزام، كما مت إعادة  : قطاع الصحة- 8- 1-أ
مبستشفى مركز الوالية، كما حتصلت  فضال عن جتهيز عدة مراكز بأجهزة متنوعة منها السكانري ،الصحية

  .ة إسعاف سيار22الوالية على 

 منشأة فضال عن اجناز 13 وترميم ،عرف اجناز مركبني رياضيني:قطاع الشباب والرياضة- 9- 1-أ
  .إىل جانب جتهيز املنشآت الشبابية بالعتاد التربوي والترفيهي ،مديرية القطاع بالوالية

 وإعادة ،ريد مكاتب ب05مت جتسيد عمليات متعلقة بالترميم ويئة :قطاع الربيد واملواصالت - 10- 1-أ
 خط هاتفي ريفي ال سلكي 15000 خط هاتفي و 3581 فضال عن فتح ، وكاالت جتارية07بناء 

)WLL.(  

ممولة من   ، منصب يف إطار عقود ما قبل التشغيل         721لقد مت تسجيل فتح     : قطاع التشغيل  -11-1-أ
شة موزعة  ور83 منصب عمل ضمن 10000ففضال عن حوايل ، 2005طرف الربنامج التكميلي لسنة 

» Tup-Himo« بلدية يف إطار األشغال ذات املنفعة العامة لالستعمال املكثف لليد العاملـة              64على  
 موزعة على خمتلف القطاعات مما      ،صصة للعمل املأجور  إضافية خم  منصب على شكل مناصب      800 هناك

  . منصب عمل1297: يقدر بـ2005 لسنة جيعل العدد اإلمجايل

 3 متربص، كما مت تسلم      450 فرعا يضم    15مت إنشاء كمرحلة أوىل     : املهين  قطاع التكوين  -12-1-أ
  .مشاريع لتهيئة بعض مراكز التكوين

برنامج يئـة وجتهيـز      مت جتسيد    ،يف جمال مشاريع هذا القطاع    : لنشاط االجتماعي ا قطاع   -13-1-أ
تخصص يف إعادة التربية ثالث منشآت هي مدرسة صغار الصم والبكم ونادي األطفال املسعفني واملركز امل

   .كما مت جتهيز مركزين طبيني بيداغوجيني

مت االنتهاء كلية من عمليات مسح األراضي بالنـسبة لألكثـر مـن             : قطاع مسح األراضي   -14-1-أ
  .هكتار 2000

  . شاحنات لإلطفاء8حتصل القطاع على : قطاع احلماية املدية-15-1-أ

 حافلـة   51 حافالت للنقل املدرسي من أصل       8ستالم  شهد هذا القطاع ا   :النقل املدرسي  -16-1-أ
  .مربجمة
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شهد القطاع انطالق الشطر األول من إعادة االعتبار للمعلمني األثريني للكاف : قطاع الثقافة -17-1-أ
  . يف األشغال املتعلقة بترميم دار األمري عبد القادرقإىل جانب االنطال،األخضر وجواب 

  :)1(2006ا خالل سنة  املشاريع اجلاري اجنازه- 2-أ

موزعـة علـى خمتلـف      )  مـشروعا  62 (2006يبلغ عدد العمليات اجلاري اجنازها خالل سنة        
  :كاآليتطاعات الق

 صرف امليـاه    ت تتنوع بني توصيل املياه الصاحلة للشرب وقنوا        عمليات 6يشمل  : قطاع الري  -1-2-أ
ال عن اجناز حميط للـسقي      ضيني صغريين ف   واجناز حمجرين مائ   ،ومحاية املدن من فيضانات األودية     ،رةقذال

  .ببلدية دراق

  .يشمل ثالث مشاريع تتنوع بني التشجري ويئة املسالك: الغابات-2-2-أ

 وزيـادة   ى كلم أخـر   25 كلم من املسالك الفالحية ويئة     50ينتظر فتح أكثر من     : الفالحة -3-2-أ
  . هكتار يف إطار التحسني العقاري1500:املساحة الزراعية بـ

كلم من الطرقات العادية و      29عمليات متنوعة بني تعبيد     ) 04(احتوى على أربعة    : الطرقات -4-2-أ
  .01 ومفترق الطرق بالطريق الوطين رقم ، كلم على شكل طريق مزدوج07

 10 قـسم و   39يترتب عنـها اجنـاز      ، عملية   21مشل هذا القطاع أكثر من      : قطاع التعليم  -5-2-أ
  . وجبة للواحد200ن الشروع يف اجناز مطاعم مدرسية بطاقة متوسطات وثانويتني فضال ع

 مقعد بيداغوجي وإقامـة جامعيـة   3000اجناز :ضم ثالث عمليات هي:قطاع التعليم العايل  -6-2-أ
  .بألف سرير إىل جانب مطعم مركزي

  . مشاريع اثنني منها حتتوي على داخليتني05يشمل اجناز : قطاع التكوين املهين-7-2-أ
  : مايلي2005يتوقع اجناز سنة :طاع السكن ق-8-2-أ

  .سكنية يف جمال السكن االجتماعي وحدة 1674 �
  .وحدة سكنية فري جمال السكن الريفي 2734 �
  .وحدة سكنية يف إطار السكن التسامهي 810 �

                                           
                             . 12 ،ص2006. ، أفريل2006مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية ،والية املدية،تقرير حول التنمية احمللية بالوالية السداسي األول لسنة : )1 (
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 كلم يف جمال الطاقة الكهربائية الريفية متـس       66شبكة تقارب   الشروع يف اجناز    : قطاع الطاقة  -9-2-أ
 أما يف جمال توزيع الغاز الطبيعي فقد مت الشروع يف إيصال هذه املادة إىل كل من عني بوسيف                   ، بلدية 16

وامري، شاللة العذاور، أوالد إبراهيم، حربيل، متزقيـدة،     : وكذا تسع بلديات أخرى هي     ،وقصر البخاري 
  .سائق، أم اجلليل، وبوغار

سـيارات   06 صحية فضال عن اقتناء       عمليات متعلقة باجناز هياكل    04 مض:قطاع الصحة -10-2-أ
  .إسعاف واقتناء جتهيزات طبية

  . عملية واحدة تتعلق بدراسة املخططات التوجيهية البلدية لتسيري النفاياتمض: قطاع البيئة-11-2-أ

ختص املشاريع اجلارية اجنازها وحدة للحماية املدية ومقر ملفتـشيه          : قطاع املنشآت اإلدارية   -12-2-أ
  .ز مقر إداريالعمل وجتهي

مـشاريع   08 عمليات ختص هياكل رياضـية و        05استفاد من   : قطاع الشباب والرياضة   -13-2-أ
  .متعلقة ياكل شبانية

  . بلديات خمتلفة10:عمليات جارية ختص أحياء بـ 10يضم :قطاع التهيئة احلضرية -14-2-أ

  .نان منها مبقر الواليةجيري اجناز مكاتب بريدية جديدة اث: قطاع الربيد واملواصالت-15-2-أ

 عمليات جاري تنفيذها تتعلق بتجهيز إحدى دور الثقافـة و           03استفاد من   :قطاع الثقافة  -16-2-أ
  . األثرية إىل جانب مشروع اجناز املركز الثقايف اإلسالميع خطة حلماية املواقدإلعدااجناز دراسة 

   :بالواليةمؤشرات التنمية احمللية على أهم 2006-2005أثر خمصصات برنامج دعم النمو لسنيت  -ب

ستساهم بقسط ، 2006 واجلاري اجنازها لسنة ،2005ال شك أن االجنازات احملققة خالل سنة 
 واستالم مرافق هلا صلة وطيدة ، من خالل التجسيد الفعلي للربامج، يف دفع وترية التنمية عرب الواليةكبري 

ما حتقق يف  سيما ،ت أيضا يف ختفيف حدة البطالةبتحسني ظروف العيش، ومن جهة أخرى فإا سامه
 حيث قدر عدد املناصب ،ةإطار برامج التنمية الريفية ومشاريع الفالحة واألشغال ذات اليد العاملة املكثف

ستطيع إعطاء تقييم أدق لألثر الناجم ن وعلى العموم وحىت ،بني دائم ومؤقت 3740املنشأة يف هذا اإلطار 
 فإننا نستدل مبجموعة من املؤشرات االقتصادية ،لى واقع التنمية احمللية بالواليةعن هذه املشاريع ع

حيث  2004 باملقارنة مع ما كان عليه الوضع سنة ،واالجتماعية واليت تظهر لنا مدى حجم هذا التحسن
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التنموية ناجم عن جمموع الربامج كأثر ، 2004كنا تطرقنا إىل القيم اليت عرفتها هذه املؤشرات خالل سنة 
 وجدير بالذكر أن هذه املؤشرات تقوم بتقدميها سنويا مصلحة )2004-2001(املنجزة خالل الفترة 

ضمنها سنويا التقرير املفصل لواقع التنمية احمللية ت ويالتنمية احمللية التابعة ملديرية التخطيط والتهيئة العمرانية
   :ؤشراتبالوالية واجلدول اآليت يبني حجم التطور يف هذه امل

  2005-2004 يوضح قيم بعض املؤشرات االقتصادية واالجتماعية بالوالية لسنيت  ):45-4(جدول رقم 

                         السنوات

 نسبة التطور  2005  2004  املؤشر

  06  150  144  )يوم/لتر(نسبة التزود باملياه الصاحلة للشرب 

  03  92  89  )%(نسبة ربط املياه الصاحلة للشرب 

  08  95  87  )%(نسبة ربط التطهري 

  1,50  85  83,50  )%(نسبة التمدرس 

  900  6100  5200  )عدد املقاعد (قدرات التكوين

  1,52  95,04  93,52  )%(نسبة ربط الكهرباء الريفية 

  0,66  7,88  7,22  )عدد األفراد يف املسكن الواحد(نسبة شغل املسكن 

                               ، أفريل                  2006انية والية املدية،تقرير حول التنمية احمللية بالوالية السداسي األول لسنة مديرية التخطيط والتهيئة العمر: املصدر

  .51،ص2006

    : لالحتياجات التنموية للوالية2006 و 2005حجم تغطية املخصصات املالية املقدمة خالل سنيت :ثانيا

دت من خمصصات مالية معتربة ضمن الشطرين األوليني لربنامج دعـم النمـو   رغم أن الوالية استفا 
إىل مـا مت     بـالنظر    ،، إال أن هذه األخرية تبقى دون الطموحات التنموية للوالية         2006و   2005لسنيت  

برجمته ضمن الربنامج التنموي القطاعي والبلدي املقترح من طرف املسؤولني الـوالئيني والـذي يلـيب                
ا مت احلصول عليه وما مت       التنموية الفعلية للوالية، واجلدول اآليت يوضح لنا حجم الفارق بني م           االحتياجات

  :اقتراحه
 الفعلية للواليةيوضح حجم تغطية املخصصات املالية املقدمة لالحتياجات التنموية   ):46-4:(اجلدول

  دج310/و

  نوع

  الربنامج

  الغالف املايل املقدم

  2005لسنة 
  املقترح لسنة
2005  

نسبة 

  %التغطية

  الغالف املايل املقدم

  )الشطر األول (2006لسنة 

الغالف املايل 

  املقترح

  2006لسنة 

  نسبة

  %التغطية

   44,07  17.040.544  7.510.746   88,93  19.531.850  17.371.600  الربنامج القطاعي

   74,24  1.297.000  963.000  81,86  1.324.000  1.083.940  الربنامج البلدي

57,11  30.010.544  17.140.746   88,49  20.855.850  18.455.540  موعا   

.من إعداد الطالب بناءا علي املعلومات سابقة الذكر:املصدر  
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   : أن ندرج جمموعة من املالحظات اآلتية ميكنمن خالل ما ورد ذا اجلدول 

ربنـاجمني القطـاعي والبلـدي      الغالف املايل املقدم للوالية لكـال ال      بلغت نسبة تغطية جمموع         �
نسبة تغطية الربنامج القطاعي اـسد      من حجم الربامج املقترحة، حبيث بلغت        % 88,49:معدل

لكن هذا ال يقلل مـن       % 11,06: أي بتسجيل نقص قدره    ،املقترحمن الربنامج    88,94معدل  
اوز هذه األخرية معدل     حيث مل تتج    واليت تشكل نقلة نوعية    ،شأن املعدل اجلد اجيايب لنسبة التغطية     

باإلضافة إىل الربنامج القطاعي املمركـز      ،) 2004-2000( طيلة األربع سنوات السابقة      % 40
وجهت يف معظمها إىل مشاريع      ،دج 241.700.000:الذي استفادت على أثره الوالية مببلغ قدره      

ملخططـات البلديـة    من شأا رفع العزلة عن سكان األرياف بالوالية وإن جئنا إىل نسبة تغطيـة ا              
من حجم الربنامج املقترح أي بتسجيل نقـص قـدره           % 81,87      فقد بلغت معدل   ،اسدة
 مل تسجل بلديات الوالية أي خمصصات ماليـة ملخططاـا           1999 يف حني أنه سنة      % 18,13

  من خالل نسب   ، وهذا ما  يدل على أن القائمني على برنامج دعم النمو           ،% 0التنموية أي مبعدل    
 عازمون على التخلص ائيا من عقلية تأخري املشاريع املقترح متويلها مما يؤدي إىل عدم               ،التغطية هذه 

  .املربجمة للتنفيذتراكم املشاريع 

 واليت تشكل ،بقى أن نشري إىل ضعف نسب االجنازي ،وبالرغم من معدالت التغطية االجيابية هذه           
فاقـت   تأخرا كبريا يف نسب االجناز       2005ث سجلت سنة    أحد أهم اجلوانب السلبية للربنامج حي     

عـدم  موع الربامج القطاعية والبلدية، وهو ما جيسد بقاء نفس العقلية السائدة يف جمال              ، % 40
 ومن مثة اإلسـراع يف إغـالق        ،إمتام اجناز املشاريع يف آجاهلا احملددة، مما يؤدي إىل تراكم املشاريع          

 واجنـاز   ، وبالتايل إهدار املال العـام     ،ون االلتزام الكامل بشروط االجناز    العمليات اجلاري اجنازها د   
ال تستويف كامل املعايري، مما دفعنا للتنويه إىل ضرورة تفعيل أدوات الرقابة اخلاصة جبانـب               مشاريع  

  .  لي األعوان القائمني عليها بالرتاهة والشفافيةضرورةحتاملعايري ومقاييس االجناز فضال عن 

الـشطر األول يف    ( نالحظ أن نسبة تغطية جمموع الغالف املايل العادي          2006سنة  خبصوص   �
، لكال الربناجمني القطاعي والبلدي بلغت معـدل        ) الذي ميثل الشطر الثاين    ،انتظار الربنامج التكميلي  

للربامج القطاعية، مما يـنب لنـا        % 44,08للمخططات البلدية و     %74,25سبة  بن،   57,12%
اضح لتلبية االحتياجات التنموية املسجلة باملخططات البلدية واليت من املنتظر مع تنفيـذ             االهتمام الو 

مما من شأنه ختفيف حـدة األعبـاء        ، % 90 معدل تغطيتها نسبة تفوق      الربنامج التكميلي أن يصل   
 ومساعدة سكان األرياف هلا على الرجوع إىل قراهم ومداشـرهم، أمـا             ، الوالية تلبلديا التنموية
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لتبقى بذلك   % 80خططات القطاعية غري املمركزة فمن املنتظر أن يبلغ معدل تغطيتها نسبة تفوق             امل
وهذا نظرا للزيادة املسجلة يف حجم املخصصات املالية املربجمة ، 2005يف نفس احلدود املسجلة لسنة 

بغـالف مـايل يقـدر      ، % 22,5ضمن الربنامج القطاعي املمركز والذي سجل ارتفاعا بنـسبة          
دج وجدير بالذكر هنا أن ننوه إىل أن الوايل اختذ قـرارا بـضرورة إغـالق                 296.082.500:بـ

 وهذا األجل اعترب 2006 قبل اية السداسي األول من سنة 2005العمليات اليت عرفت تأخريا سنة 
امج كحد أقصى وهو ما يعرب عن صرامة اإلدارة يف جتنب التأخري يف اجناز املشاريع املدرجة ضمن برن                

  .دعم النمو

-2007اآلثار املتوقعة عن تطبيق برنامج دعم النمو على التنمية احمللية بواليـة املديـة للفتـرة                 :ثالثا

2009:  

 تركه باب املبادرة يف حتديد االحتياجـات       ، اليت ميزت برنامج دعم النمو     تإن أحد أهم اخلصوصيا   
 ونظرا لكون حجـم     ،املقترحة من طرفها  ماسية   من خالل الربامج التنموية اخل     ،التنموية للجماعات احمللية  

هذه االحتياجات التنموية فضال عن اإليرادات السنوية للخزينة العمومية تشكالن أحد أهم العوامل احملددة              
للدولـة   فإنه وعلى اثر االرتفاع احلاصل يف اإليرادات الـسنوية   ، املخصص للربنامج  ،حلجم الغالف املايل  
 بدأ احلديث عن رفـع  ،2006-2005ا ارتفاع إيرادات اجلبائية البترولية لسنيت    أمهه ،نتيجة لعدة أسباب  

 إىل  ، مليـار دوالر   55 مبا يعـادل     ، مليار دينار  3850 من   ،حجم الغالف املايل العام لربنامج دعم النمو      
حجم املخصصات املاليـة املوجهـة      يف  ارتفاع  عنه   مما يترتب ، مليار دوالر    70 دينار مبا يعادل     4900

 من الربنامج   % 90ا يفوق   مبالربامج املمولة   لربامج التنموية غري املمركزة، مما يشجعنا لتوقع نسبة تغطية          ل
يف إطار جتسيد الربامج القطاعيـة  املقترح، فضال عن املخصصات املالية املعتربة اليت ستحصل عليها الوالية          

  .2009-2007ة املمركزة املمولة واملدرجة ضمن برنامج دعم النمو خالل الفتر

-2007املمركز والبلدي املقترح للفتـرة      غري اآلثار املتوقعة عن جتسيد الربنامج التنموي القطاعي         -أ
2009:    

 املمركز والبلـدي املقتـرح للفتـرة         غري   إن اآلثار املتوقعة عن جتسيد الربنامج التنموي القطاعي       
  :جد متنوعة منها 2007-2009

 مـا   2009-2007 خالل هذه الفترة     ،ه لتفعيل التنمية احمللية بالوالية    الغالف املايل املوج  يبلغ حجم    �
مقسم بني الربامج القطاعية غري املمركزة للتنمية بغالف مـايل          ، دج   50.950.623.000مقداره  
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ــدره ــدره  دج  47.316.323.000:ق ــايل ق ــالف م ــة بغ ــة للتنمي ــات البلدي : واملخطط
  . دج3.634.300.000

عمليـة  600أكثر من لة يف املخطط القطاعي غري املمركز للتنمية هلذه الفترة          يبلغ عدد املشاريع املسج    �
موزعة على خمتلف القطاعات فضال عن مئات املشاريع األخرى املسجلة ضمن القطاعـات البلديـة               

  .2009-2007 للتنمية هلذه الفترة
    موزعة شغل منصب 8000 تشغيل أكثر من   ه بتسجيل،يتوقع أن حيقق قطاع التشغيل قفزة نوعية �

  .على خمتلف القطاعات
و ستنعكس املشاريع املسجلة على ظروف حياة سكان الوالية من خالل الرفع من حضرية الـسكان                 �

 والصرف الصحي   ،شربال عن توسيع شبكة املياه الصاحلة لل       الريفية فض  ء شبكة ربط الكهربا   توسيع
  والـصحة  تمدرس والتكوين والتعليم   وكذا حتسني قطاع الري وظروف ال      ، والطرقات والغاز الطبيعي 

  . لسكان الواليةوغريها من القطاعات احليوية اليت تعود باألثر االجيايب على ظروف املعيشة

  :2009-2007 اآلثار املتوقعة عن جتسيد الربنامج التنموي القطاعي املمركز للفترة -ب

-2004 املمركز للفتـرة     لقد حضيت والية املدية بعدة مشاريع تندرج ضمن الربنامج القطاعي          
  بل تتعـداها إيل املـستوي  ، ليس علي مستوي الوالية فقط،ع التنمية احملليةق، واليت هلا أثر على وا     2009
 واليت يعول عليها كثرا يف جمال خلق ، وأنا هنا اخص بالذكر مشروع اجناز املدينة اجلديدة لبوغزول،الوطين

ة جدا من املنـاطق     يبتوسطها مناطق العمق اجلزائري القر     نظرا ل  ،توازن جهوي بني جمموع مناطق الوطن     
 وفيمايلي سنلقي نظرة على أهـم جوانـب         نفضال عن قرا كذلك من منطقة التل اجلزائري        ،الصحراوية

   :2009-2007الربامج القطاعية املمركزة الكربى اليت حضيت ا الوالية لفترة 

  :)1( املدينة اجلديدة بوغزول-1-ب

 ترتكز على   ،تدخل ضمن خمطط التهيئة العمرانية     واليت   ولية الجناز هذه املدينة اجلديدة    إن الصورة األ  
اخل، باإلضافة  ...كنلوجيا والطاقات املتجددة  توالتكنولوجيا احلديثة لإلعالم اآليل وكذا البيو     البحث العلمي   

  :عة كالآليت  موزسكنات وجتهيزات اجتماعية ومنشآت متعددة املدينة من يكلإىل برنامج خاص 

 هكتار خمصصة الجناز جممعات سكنية ذات       3653متتد املساحة احلضرية للمدينة على مساحة        �
ـ  بطاقة استيعا  يف املسكن الواحد، وكذا منطقة نشاطات تتربع علـى          مليون نسمة    4,5: تقدر ب

                                           
                               24 ،ص2006. ، أفريل2006مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية،تقرير حول التنمية احمللية بالوالية السداسي األول لسنة  ):1 (
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 لـصناعة احلديثـة   ا أين ستبىن متاجر وفنادق و قطب إداري باإلضافة إىل قطب للمنافسة و            589
أخرى تقـدر     هكتار، إضافة إىل مساحة    533على مساحة   األخرية متتد    هذه    اجتماعية جتهيزاتو

، ) هكتار 116(هكتار تضاف إىل املنطقة احلضرية وتتكون من عدة جتمعات جتارية            13724:بـ
، منطقة  ) هكتار 305(، حمطة متعددة اخلدمات، أرضية للتخزين       ) هكتار 335(قاعدة لوجستيكية   

)  هكتارا 1886(  متتد على مساحة   حبرية،  ) هكتار 500(، منطقة للمطار    ) هكتار 1301(توسعية  
  . هكتار2578ومنطقة حلماية املدينة )  هكتار1839(ومناطق من االستغالل الفالحي 

 كلم وعـرض    15لى طول   وإلعطاء املدينة طابعا ايكولوجيا سيتم خلق شريط أخصر ميتد ع          �
  .اخل...ه إنشاء بيوت للشباب، مرافق للتسلية، فنادق صغرية متر ويتم في700 و 300يتراوح بني 

 سـوف تـستقطب      أم مدينة بـوغزول    ةوتظهر خمتلف الدراسات املعدة حول املدينة اجلديد       �
    .2025 نسمة يف آفاق  350.000حوايل

   :)1(ري بسيدي اعمر القطب احلض-2-ب

 باعتباره توسـعة    ،ية لعاصمة الوالية  احلياة الروتين جتسيده أن يغري جمرى      عند   القطب  بيستطيع هذا   
سـتعمل علـي     ،جلب الكثري هلذه الوالية وهذا الحتوائه على عدة مشاريع هامـة          له إمكانية   للمدينة،  

  :املستثمرين اخلواص وحىت األجانب، ومن هذه املشاريع نذكراستقطاب 

  ، إنشاء سكنات اجتماعية �
  انتشاء بناءات إدارية،   �
  إنشاء قطب جامعي جديد  �
  .نشاء طرق جديدةإ �

وبتعبري أصح إن إنشاء القطب احلضري بسيدي اعمر هو بناء ملدينة جديدة بأمت معىن الكلمة، حيث                
  .  تتوفر هذه املدينة على مجيع املرافق احليوية واالجتماعية

  

  

  

                                           
                              23 ،ص2006. ، أفريل2006لسنة  مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية،تقرير حول التنمية احمللية بالوالية السداسي األول :)1 (
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  :خامتة الفصل الرابع

 إمكانياا املادية  فضال عن، نظرا للموقع املميز هلا،تعد والية املدية إحدى أهم واليات الوطن
 ظروفا تنموية ن القرن املاضي،ثر األزمة اخلانقة لفترة التسعينامتإ ورغم ذلك شهدت الوالية على ،والبشرية

 نتيجة جامدة  واليت بقيت أمامها جمموع بلديات الوالية،جد سيئة يف ظل تراكم املشاكل واألعباء التنموية
 تشكل أهم جوانب االختالل يف هيكل التمويل ، عدة عوامل واملترتب عن،للعجز التمويلي الذي تعرفه

مما ، وراء تعطيل حركة التنمية احمللية بالوالية اليت تقفامل وعالاحمللي وهو بذلك يطرح نفسه كأحد أهم 
 عن طريق اإلعانات املقدمة ،ة من أجل تغطية هذا العجزيأدى إىل ضرورة التدخل املباشر للهيئات املركز

 فكان بذلك إطالق برناجمي دعم اإلنعاش ،PCDوالبلدية  PSD ،ططات التنموية القطاعيةإلجناز املخ
 كمرحلة أوىل ،)2004- 2000(لتنمية الفالحية املخطط الوطين لو) 2004-2001(االقتصادي 

 حيث شكلت هذه األخرية حمورا رئيسيا ،سامهت بشكل ملموس يف تفعيل حركة التنمية احمللية بالوالية
 ، والذي تشكل التنمية احمللية أهم حماوره)2009-2005( ومن مث جاء برنامج دعم النمو لكليهما،

 من خالل التمويل شبه التام للمشاريع املسجلة ضمن ،ليحمل معه آفاقا تنموية جد طموحة للوالية
ر املترتبة عن  ومن هنا ميكن أن نقسم اآلثا، البلدية للتنمية و،غري املمركزة و،املمركزة القطاعية املخططات

  :تطبيق برنامج دعم النمو على التنمية احمللية إىل أثرين هامني مها

 نظرا إلجناز ،ويظهر من خالل التحسن املالحظ يف واقع التنمية احمللية بالوالية:)اجيايب(أثركمي     �
-2005(عدد ال بأس به من املشاريع املسجلة ضمن السنة األوىل والثانية من تنفيذ الربنامج 

 واليت تليب احتياجات أفراد اتمع احمللي املتنوعة، فضال عن العدد الكبري من املشاريع اليت )2006
واليت سيكون هلا آثار جد اجيابية على واقع ،) 2009-2007(تنتظر اإلجناز يف السنوات القادمة 
 عدد من  باإلضافة إىل هذا فقد مت تسطري،)2009- 2007(التنمية احمللية خالل هذه الفترة 

الربامج املمركزة وأمهها املدينة اجلديدة لبوغزول واليت سيتعدى األثر االجيايب هلا حدود الوالية 
   .ليشمل عدد من الواليات ااورة كاجللفة واملسيلة

لقد سامهت املبالغ املالية املعتربة املقدمة من طرف السلطات املركزية :) سليب(أثركيفي    �
 من أجل تغطية املشاريع املسجلة يف املخططات التنموية القطاعية ،واليةللجماعات احمللية بال

 خاصة رؤساء البلديات والذين  احمللية، إىل تنمية روح التواكل لدى مسؤويل اجلماعات،والبلدية
 كيفية حتصيل أكرب عدد ممكن من اإلعانات دون التفكري يف ضرورة تنمية  الوحيد،أصبح مههم

 إذ أن ، مما يوفر هلا أكرب هامش من االستقاللية،ا زيادة حجم التمويل الذايت هلااهلياكل اليت بإمكا
  احملليةلجماعاتل غري أن ما فرضه واقع العجز املايل ،األصل يف طبيعة التمويل أن يكون ذاتيا



292 دراسة ميدانية لآلثار املتوقعة لربنامج دعم النمو علي التنمية احمللية بوالية املدية:الفصل الرابع

من ترتب عنه ي وما ،ل اخلارجي هو الغالبوبالتايل إطالق هذه الربامج التنموية جعل من التموي
التعدي على العديد من الصالحيات  بالتايل  و،عيل آلليات الرقابة املركزية على املشاريع املنجزةتف

دى إىل غياب مجيع يؤمما  احمللي احمللية، فضال عن انتشار عقلية التواكل هذه لدى أفراد اتمع 
معيات الباحثة عن  وبروز عقلية اجل،مظاهر املشاركة الشعبية يف تفعيل احلركية التنموية لواليتهم

ر هري، وبالتايل عدم استغالل أهم مصدالدعم والبعيدة كل البعد عن العمل التنظيمي امليداين للجما
 وهذا ما يتناىف مع جتسيد املفهوم الفعلي للتنمية ،من مصادر التمويل الذايت للجماعات احمللية

 التمويل الذايت أصال، واملشاركة  األربعة وأمههامقومااركز على ضرورة تفعيل ي ذي وال،احمللية
 .       الشعبية

 

  



  )2006-1998(يوضح تطور عناصر مصادر ميزانية والية املدية خالل الفترة )14- 4(اجلدول رقم

  .10،9،8،7،6،5من إعداد الطالب بناءا علي املالحق رقم : املصدر 

  
  

  

  

1998  1999  2001  2000  2002  2003  2004  2005  2006  

ناتج األمالك 

 العمومية 
9.66751400  12.572.001.01  10.610.75600 10.621.15300  10.6105600  10.61074480  5.60000000  13.70718068  10.66093068  

حتصيالت وإعانات 

 ومسامهات 
870.81866788  1264.51169682  1266.06746640  1273.044744  1266.0674664  1640.68633462  1526.11248581  1649.977.787.58  1800.730.16568  

ممنوحات صندوق 

  التضامن 
80.35687800  81.92771500  101.27192600  95.56077454  84.10765000  75.51748800  110.801.95900  219.52751700  219.52751700  

  126.197.70300  157.861.56100  163.82925900  212.33392900  218.98345300  216.17917046  201.81917700  196.64557300  126.00000000   مباشرة بضرائ

  -  -  -  -  -  23.22481024  -  44.22481024  - ناتج استثنائي

ناتج وأعباء 

األسواق العاملية 

 السابقة 

-  -  -  -  -  -  419.75886308  726.46191085  -  

العجز أو الفائض 

  املراحل
-  65.67884030  -  -  -    363.44581911  225.92578851  -  

مسامهات الغري يف 

   زأشغال التجهي
-  31.41101283  -  -  -  -  -  -  -  

أمالك عقارية 

  منقولة 
-  0.65613902  -  -  -  -  0.01074480  0.00716289  -  

  2157.11631654  2993.46887851  2589.55913046  1939.14849642  1579.76932540  1619.50535568  157.76932540  1777.58436288  1086.84285988   اإليراداتجمموع 



 دينار جزائري. م:                                        الوحدة.2005-2000ية املدية خالل السنوات يوضح اإليرادات اجلبائية لبلديات وال  :  )11(امللحق رقم
 

  2005  2004  2003  2002  نوع الضريبة  البلديات  الدائرة 
TAP 86181148  111.023.198.00  92.570.643.00  98.812.91.00  
VF 22402922  57.287.672.00  37.332.555.00  15.447.24.00  

TVA 15200069  11.976.165.00  9.917.442.00  8.906.45.00  
TF + TA 7786293  9.827.113.00  7.710.973.00  6.650.39.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  املدية 

  1298116900  147.351.014.00  190.114.622.00  116370363 اموع 

TAP 12710105  11.065.956.00  7.794.535.00  6.123.943.00  
VF 3754523  2.601.987.00  2.288.997.00  2.375.567.00  

TVA 2125300  1.227.638.00  1.225.166.00  1.155.449.00  
TF + TA 2826382  894.280.00  741.009.00  2.709.754.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  سمارذارع ال

  12.364.713.00  12.049.707.00  15.789.61.00    137786673 اموع 

TAP 470874  290.256.61.00  197.030.00  380.491.00  
VF 1726358  62.158.00  1.672.375.00  326.657.00  

TVA 2125300  5.516.00  5.762.00  168.066.00  
TF + TA 2826382  29.483.00  12.457.00  24.276.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  ـمدية ال

  تـمزقيدة 

  0.00  1.887.624.00  387.412.00  144935587 اموع 

  

  .م����� ا���ا�� ����� ا����� :   ا����ر 
  
  

  

  

  



  ائري دينار جز. م:الوحدة                                                                  )11(امللحق رقم  تابع         

  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   البلديات  الدائرة 

TAP 8.218.439.00  6.180.245.00  4.671.347.00  6.103.420.00  
VF 3.191.629.00  2.033.725.00  1.143.369.00  1.388.169.00  

TVA 515.262.00  379.319.00  402.772.00  1.388.169.00  
TF + TA 2.010.746.00  1.119.538.00  967.863.00  1.010.332.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  تابالط 

موع ا  13.936.076.00  9.712.827.00  7.185.351.00  9.050.600.00  

TAP 271.234.00  149.638.00  189.194.00  29.110.00  
VF 447.853.00  563.762.00  50.864.00  92.449.00  

TVA 9.109.00  271.00  438.00  0.00  
TF + TA 0.00  0.00  0.00  0.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  العيساوية 

  124.118.00  240.496.00  713.971.00  728.196.00 اموع 

TAP 607.259.00  719.491.00  477.878.00  528.874.00  
VF 174.361.00  503.354.00  147.980.00  53.731.00  

TVA 43.801.00  70.053.00  58.588.00  96.661.00  
TF + TA 13.048.00  11.318.00  10.370.00  17.999.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

   تابالط

  مزغنة

  627.269.00  694.818.00  1.304.216.00  837.469.00 اموع 

TAP 261.292.00  1.025.73.00  842.347.00  961.687.00  
VF 931.994.00  687.269.00  40.481.00  42.103.00  

TVA 5.868.00  5.828.00  7.810.00  32.755.00  
TF + TA 4.292.00  10.356.00  18.504.00  0.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  فج احلوضني   

  1.036.545.00  909.142.00  1.729.183.00  1.203.446.00 اموع 

  

  



  دينار جزائري . م:الوحدة                                                                  )11(امللحق رقم  تابع         

  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   البلديات  الدائرة 

TAP 2.815.280.00 2.868.046.00  1.520.509.00  1.942.928.00  
VF 890.598.00  499.895.00  306.314.00  140.806.00  

TVA 230.788.00  226.528.00  321.903.00  216.411.00  
TF + TA 429.695.00  497.735.00  1.096.628.00  538.957.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  وزرة 

موع ا  4.402.361.00  4.592.099.00  3.245.354.00  2.839.102.00  

TAP 1.902.268.00  1.608.939.00  1.608.017.00  1.525.477.00  
VF 551.241.00  522.461.00  190.546.00  190.561.00  

TVA 5.751.00  80.749.00  133.183.00  133.016.00  
TF + TA 65.938.00  138.542.00  114.790.00  104.360.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  بن شكاو 

  1.953.399.00  2.378.451.00  2.292.006.00  2.525.198.00 اموع 

TAP 369.755.00  182.640.00  5.997.519.00  4.424.911.00  
VF 123.474.00  23.112.00  493.311.00  207.969.00  

TVA 19.981.00  17.482.00  1.665.610.00  845.841.00  
TF + TA 37.103.00  28.154.00  14.689.00  23.407.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

   وزرة

  ية احلمدان

  5.502.128.00  8.171.129.00  251.388.00  550.313.00 اموع 

TAP 113.695.00  217.912.00  251.145.00  171.841.00  
VF 169.169.00  67.181.00  57.086.00  19.525.00  

TVA 4.523.00  9.229.00  21.960.00  3.794.00  
TF + TA 836.00  69.753.00  56.340.00  9.647.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  تيزي مهدي   

  10.499.436.00  386.531.00  364.075.00  138.223.00 اموع 

  

  



  دينار جزائري . م:الوحدة                                                                  )11(امللحق رقم  تابع         

  

  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   البلديات  الدائرة 

TAP 589.699.00  741.468.00  831.662.00  921.403.00 
VF 181.876.00  230.510.00  78.601.00  77.369.00  

TVA 29.059.00  38.491.00  42.691.00  42.732.00  
TF + TA 78.344.00  33.630.00  37.542.00  39.691.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  ي احملجوب س

موع ا  878.978.00  1.044.099.00      

TAP 370.071.00  308.241.00  489.227.00  521.432.00  
VF 90.977.00  137.056.00  97.610.00  48.902.00  

TVA 46.504.00  34.109.00  51.723.00  56.751.00  
TF + TA 8.095.00  1.459.00  2.723.00  2.013.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  بوعيشون

      480.865.00  515.647.00  اموع

TAP 195.886.00  236.256.00  304.681.00  321.754.00  
VF 57.086.00  30.721.00  22.493.00  11.972.00  

TVA 0.00  5.029.00  6.315.00  5.988.00  
TF + TA 0.00  2.601.00  2.862.00  2.993.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  سي احملجوب

  أوالد بوعشرة

ع امو  252.972.00  274.607.00      

  

  

  

  

  

  

  



  دينار جزائري . م:الوحدة                                                                  )11(امللحق رقم  تابع         

  

  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   البلديات  الدائرة 

TAP 42.900.639.00 48.069.879.00  39.961.337.00  41.883.529.00  
VF 14.603.663.00  15.566.150.00  19.261.828.00  5.437.797.00  

TVA 14.949.001.00  3.863.300.00  3.278.923.00  4.679.869.00  
TF + TA 7.645.981.00  8.950.623.00  14.420.397.00  13.655.806.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  الربواقية 

موع ا  80.099.284.00  76.449.952.00  76.922.480.00  65.457.001.00  

TAP 1.493.599.00  1.213.429.00  1.033.770.00  998.009.00  
VF 385.010.00  2.794.935.00  192.016.00  161.257.00  

TVA 30.430.00  26.442.00  101.131.00  152.142.00  
TF + TA 72.879.00  43.508.00  140.278.00  71.040.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  الربعية

  1.382.448.00  1.467.195.00  4.078.314.00  1.981.936.00 اموع 

TAP 268.589.00  441.965.00  433.640.00  613.646.00  
VF 323.666.00  2.129.983.00  40.950.00  103.078.00  

TVA 11.787.00  18.240.00  6.431.00  23.857.00  
TF + TA 338.145.00  218.278.00  128.004.00  92.655.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  الربواقية 

  أوالد ذايد 

  833.236.00  609.025.00  2.808.466.00  942.187.00 اموع 

  

  

  

  

  

  

  



  دينار جزائري . م:الوحدة                                                                 )11(امللحق رقم  تابع         

  

  

  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   البلديات  الدائرة 

TAP 2.145.529.00 2.080.388.00  1.753.325.00  2.943.623.00  
VF 903.799.00  949.171.00  271.930.00  232.697.00  

TVA 74.064.00  243.538.00  118.759.00  91.317.00  
TF + TA 162.570.00  186.466.00  190.707.00  58.520.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  وامري 

موع ا  3.285.962.00  3.459.563.00  2.664.721.00  3.336.157.00  

TAP 148.607.00  214.721.00  7.226.535.00  3.587.942.00  
VF 283.793.00  58.118.00  923.755.00  17.617.00  

TVA 14.702.00  21.887.00  47.887.00  167.548.00  
TF + TA 4.443.00  26.366.00  6.969.00  10.517.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  حناشة 

  3.783.624.00  8.205.14600  320.222.00  451.454.00 اموع 

TAP 15.810.507.00  33.784.26.00  21.662.083.00  19.741.109.00  
VF 7.157.684.00  7.013.656.00  5.919.680.00  3.188.655.00  

TVA 48.957.00  69.553.00  46.361.00  17.745.00  
TF + TA 378.458.00  3.603.759.00  1.962.912.00  130.850.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.000.00    

  وامري 

  وادي حربيل 

  23.078.359.00  29.590.036.00  44.471.228.00  23.395.606.00 اموع 

  

  

  

  

  

  



  دينار جزائري . م:الوحدة                                                                  )11(امللحق رقم  تابع         

  

  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   البلديات  الدائرة 

TAP 2.135.961.00 1.594.082.00  1.938.347.00  1.127.514.00  
VF 173.726.00  200.356.00  209.003.00  244.768.00  

TVA 170.000.00  170.000.00  1.346.817.00  259.900.00  
TF + TA 1.147.225.00  555.871.00  555.220.00  467.593.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  سيدي نعمان

موع ا  3.653.912.00  2.520.309.00  4.049.387.00  3.099.775.00  

TAP 457.999.00  419.392.00  300.680.00  571.674.00  
VF 335.755.00  37.240.00  37.240.00  50.569.00  

TVA 14.259.00  12.588.00  41.062.00  33.354.00  
TF + TA 21.146.00  12.267.00  18.634.00  23.534.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  س اجلوامعمخ

  679.131.00  397.616.00  481.487.00  829.159.00 اموع 

TAP 1.014.367.00  932.553.00  1.190.176.00  685.949.00  
VF 554.532.00  116.660.00  122.260.00  70.947.00  

TVA 20.376.00  13.792.00  24.615.00  25.151.00  
TF + TA 179.448.00  150.709.00  190.225.00  167.022.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  سيدي نعمان 

  بوشراحيل

  949.069.00  1.527.276.00  1.213.714.00  1.213.714.00 اموع 

  

  

  

  

  

  

  



  

  دينار جزائري . م:الوحدة                                                                  )11(امللحق رقم  تابع         

  

  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   البلديات  الدائرة 

TAP 39.357.827.00 28.832.425.00  29.945.754.00  18.164.834.00  
VF 7.834.064.00  39.310.593.00  4.132.108.00  4.204.718.00  

TVA 2.800.199.00  4.178.267.00  5.028.986.00  4.043.176.00  
TF + TA 3.919.651.00  4.434.818.00  5.547.777.00  3.529.748.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

قصر 

  البخاري 

موع ا  53.911.741.00  41.376.103.00  44.654.625.00  30.942.476.00  

TAP 0.00  933.912.00  254.891.00  453.257.00  
VF 30.052.00  13.292.00  193.545.00  40.280.00  

TVA 0.00  0.00  0.00  0.00  
TF + TA 2.220.00  72.448.00  171.863.00  11.475.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  سائق

  505.012.00  620.299.00  1.019.652.00  32.272.00 اموع 

TAP 0.00  0.00  116.425.00  263.220.00  
VF 95.536.00  61.661.00  300.778.00  155.575.00  

TVA 0.00  0.00  0.00  0.00  
TF + TA 11.740.00  0.00  12.325.00  11.860.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

قصر 

  البخاري 

  املفتحة 

  430.655.00  429.528.00  61.661.00  107.276.00 اموع 

  

  

  

  

  

  



  

  دينار جزائري . م:الوحدة                                                                  )11(امللحق رقم  تابع         

  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   ياتالبلد  الدائرة 

TAP 5.364.393.00  4.142.804.00  5.003.839.00  5.629.843.00  
VF 1.086.667.00  1.106.970.00  603.835.00  525.737.00  

TVA 172.062.00  159.287.00  1.102.907.00  143.605.00  
TF + TA 697.925.00  440.984.00  1.544.492.00  914.173.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00    

  عني بوسيف

  7.213.358.00  8.255.073.00  5.850.045.00  7.321.047.00 ا�����ع 
TAP 314.517.00  262.389.00  347.704.00  399.544.00  
VF 79.294.00  167.294.00  182.215.00  40.731.00  

TVA 4.602.00  4.624.00  19.964.00  3.887.00  
TF + TA 80.887.00  40.838.00  54.153.00  81.367.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  أوالد معرف 

  525.525.00  604.036.00  475.145.00  479.430.00 ا�����ع 
TAP 32.474.00  64.799.00  31.190.00  200.778.00  
VF 2.016.00  25.818.00  23.378.00  31.867.00  

TVA 212.00  472.00  1.710.00  1.386.00  
TF + TA 1.100.00  373.00  3.505.00  23.560.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  العوينات 

  257.591.00  59.783.00  91.462.00  35.802.00 ا�����ع 
TAP 83.535.00  45.973.00  128.399.00  160.012.00  
VF 42.103.00  48.853.00  83.059.00  30.883.00  

TVA 53.00  2.479.00  606.00  1.595.00  
TF + TA 4.435.00  7.404.00  5.934.00  3.497.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  سيدي دمد 

  195.987.00  217.998.00  104.709.00  130.162.00 ا�����ع 
TAP 107.934.00  121.166.00  126.106.00  116.649.00  
VF 23.320.00  19.593.00  49.480.00  16.169.00  

TVA 15.450.00  2.576.00  1.310.00  1.272.00  
TF + TA 15.882.00  29.566.00  20.588.00  10.010.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  عني بوسيف

  الكاف خلضر 

  151.100.00  197.484.00  172.901.00  162.586.00 ا�����ع 



  دينار جزائري . م:الوحدة                                                                  )11(امللحق رقم  تابع         
  

  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   البلديات  الدائرة 

TAP 1.525.547.00 2.268.261.00  4.570.983.00  1.921.696.00  
VF 747.859.00  609.611.00.  1.325.191.00  4.331.465.00  

TVA 83.302.00  97.636.00  103.508.00  140.320.00  
TF + TA 176.497.00  263.015.00  218.723.00  314.775.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  العزيزية  

موع ا  2.533.205.00  3.238.523.00  6.218.405.00  6.708.256.00  

TAP 483.255.00  2.244.768.00  606.848.00  2.471.888.00  
VF 316.314.00  316.569.00  645.615.00  42.193.00  

TVA 5.095.00  89.392.00  12.430.00  7.833.00  
TF + TA 0.00  428.237.00  6.115.00  7.765.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  مغراوة 

  2.529.679.00  1.271.008.00  3.078.966.00  804.664.00 اموع 

TAP 1.069.284.00  468.446.00  1.356.448.00  890.015.00  
VF 225.806.00  438.885.00  718.217.00  72.858.00  

TVA 70.963.00  26.263.00  27.037.00  33.101.00  
TF + TA 3.464.00  126.835.00  27.587.00  41.814.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  العزيزية  

  امليهوب  

  1.037.788.00  2.129.289.00  1060.429.00  1.369.517.00 اموع 

  

  

  

  

  

  

  دينار جزائري . م:الوحدة                                                                  )11(امللحق رقم  تابع         
  



  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   البلديات  الدائرة 

TAP 3579.698.00 2.471.635.00  2.359.740.00  3.111.518.00  
VF 188.751.00  685.772.00  605.192.00  811.303.00  

TVA 166.880.00  83.815.00  71.381.00  47.329.00  
TF + TA 151.364.00  319.316.00  709.191.00  192.587.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

  السواقي

موع ا  4.086.693.00  3.560.556.00  3.745.504.00  4.162.737.00  

TAP 655.326.00  431.502.00  422.363.00  354.906.00  
VF 169.725.00  165.079.00  306.155.00  366.021.00  

TVA 2.436.00  14.515.00  9.061.00  15.349.00  
TF + TA 2.634.00  3.910.00  12.344.00  12.344.00  
DIVERS 81.793.00  171.941.00  531.058.00  255.00  

  سيدي زهار  

  718.620.00  749.923.00  615.006.00  830.124.00 اموع 

TAP 164.095.00  223.663.00  1.286.056.00  19.808.00  
VF 81.793.00  171.941.00  531.058.00  255.00  

TVA 3.754.00  1.528.00  628.00  554.618.00  
TF + TA 11.325.00  1.739.00  3.435.00  4.241.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  السواقي 

  سيدي زيان  

  578.922.00  1.821.177.00  398.925.00  260.967.00 اموع 

TAP 1.858.772.00  772.819.00  1.081.410.00  1.088.433.00  
VF 250.976.00  506.543.00  737.324.00  712.357.00  

TVA 71.012.00  51.159.00  112.164.00  20.737.00  
TF + TA 61.663.00  200.294.00  66.164.00  37.036.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  جواب    

  1.858.562.00  1.997.225.00  1.480.815.00  2.242.423.00 اموع 

   جزائري دينار. م:الوحدة                                                                  )11(امللحق رقم  تابع         
  

  



  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   البلديات  الدائرة 

TAP 2.912.487.00  3.235.981.00  3.774.821.00  4.206.341.00 
VF 829.799.00  3.788.543.00  2.525.333.00  1.262.361.00  

TVA 474.218.00  322.347.00  454.4743.00  463.985.00  
TF + TA 133.576.00  136.176.00  221.382.00  236.859.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  القلب الكبري  

موع ا  4.350.080.00  7.483.047.00      

TAP 470.996.00  398.862.00  446.648.00  461.832.00  
VF 168.765.00  277.312.00  184.692.00  93.965.00  

TVA 9.874.00  21.031.00  26.432.00  28.641.00  
TF + TA 8.236.00  21.241.00  21.489.00  23.682.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  بئر بن عابد 

      718.446.00  657.807.00 اموع 

TAP 2.076.354.00  910.986.00  1.091.652.00  1.123.451.00  
VF 132.724.00  58.999.00  38.761.00  19.456.00  

TVA 32.652.00  20.120.00  22.632.00  24.751.00  
TF + TA 52.357.00  73.110.00  81.036.00  82.618.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  القلب الكيرب 

  سدراية  

      1.063.512.00  2.294.087.00 اموع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  

  

  دينار جزائري . م:الوحدة                                                                  )11(امللحق رقم  تابع         

  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   البلديات  الدائرة 

TAP 4.193.762.00 4.223.797.00  2.663.342.00  6.080.559.00  
VF 1.822.930.00  1.925.893.00  491.610.00  263.629.00  

TVA 113.060.00  172.701.00  335.490.00  205.389.00  
TF + TA 823.230.00  708.781.00  595.942.00  329.815.00  
DIVERS 0.00  0.00  0.00  0.00  

شاللة 

  العذاورة 

موع ا  6.952.982.00  7.031.172.00  4.086.384.00  6.879.392.00  

TAP 492.943.00  716.862.00  775.107.00  513.190.00  
VF 310.037.00  290.278.00  112.278.00  40.499.00  

TVA 1.013.00  3.277.00  10.093.00  5.584.00  
TF + TA 48.666.00  17.826.00  68.198.00  20.417.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  شنيقل   

  579.960.00  965.676.00  1.028.018.00  852.659.00 اموع 

TAP 209.755.00  168.843.00  198.486.00  440.678.00  
VF 80.222.00  190.086.00  79.225.00  46.122.00  

TVA 3.256.00  1.267.00  1.431.00  17.045.00  
TF + TA 5.510.00  733.00  60.991.00  18.202.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

شاللة 

  العذاورة 

  عني القصري   

  522.047.00  340.133.00  360.929.00  298.743.00 اموع 

TAP 115.426.00  283.536.00  157.068.00  134.213.00  
VF 247.421.00  252.198.00  107.751.00  53.639.00  

TVA 13.613.00  1.500.00  532.00  780.00  
TF + TA 18.798.00  9.621.00  34.472.00  19.447.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

   تافراوت    

  208.079.00  299.823.00  546.853.00  395.258.00 اموع 



         
  

  دينار جزائري . م:الوحدة                                                                  )11(امللحق رقم  تابع         

  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   البلديات  الدائرة 

TAP 1.046.196.00 686.599.00  1.289.761.00  1.024.012.00  
VF 373.074.00  496.503.00  406.001.00  59.495.00  

TVA 59.473.00  13.042.00  22.581.00  14.867.00  
TF + TA 256.489.00  194.326.00  183.911.00  148.996.00  
DIVERS 0.00  0.00 0.00 0.00 

  عزيز   

موع ا  1.735.232.00  1.390.470.00  1.902.254.00  1.247.370.00  

TAP 23.415.00  94.312.00  135.346.00  173.463.00  
VF 13.222.00  17.320.00  23.317.00  24.213.00  

TVA 600.00  0.00  23.102.00  0.00  
TF + TA 0.00  0.00  1.310.00  2.125.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  اق  در

  199.801.00  183.075.00  111.632.00  37.237.00 اموع 

TAP 147.993.00  183.205.00  152.746.00  522.234.00  
VF 34.297.00  130.305.00  33.517.00  101.284.00  

TVA 1.332.00  545.00  2.492.00  6.919.00  
TF + TA 202.606.00  77.676.00  76.847.00  19.248.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  عزيز  

  أم اجلليل 

  649.685.00  265.602.00  503.363.00  386.228.00 اموع 

  

  

  

  

  

  



  دينار جزائري . م:الوحدة                                                                  )11(امللحق رقم  تابع         
  

  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   البلديات  الدائرة 

TAP 229.199.00 471.752.00  345.684.00  589.712.00  
VF 51.720.00  56.203.00  48.873.00  248.735.00  

TVA 8.462.00  21.827.00  91.127.00  1.254.00  
TF + TA 31.426.00  34.526.00  68.182.00  22.726.00  
DIVERS 0.00  0.00 0.00 0.00 

  أوالد عنتر 

موع ا  320.807.00  584.308.00  533.866.00  862.427.00  

TAP 347.533.00  270.024.00  216.066.00  191.831.00  
VF 52.167.00  53.312.00  43.092.00  31.800.00  

TVA 490.00  1.103.00  0.00  1.907.00  
TF + TA 32.881.00  24.136.00  42.741.00  25.507.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  الد هالل  أو

  251.045.00  301.899.00  348.575.00  433.171.00 اموع 

TAP 571.988.00  588.230.00  1.134.053.00  354.950.00  
VF 347.408.00  305.797.00  90.700.00  41.965.00  

TVA 11.236.00  9.395.00  22.380.00  24.449.00  
TF + TA 205.023.00  159.870.00  193.086.00  139.689.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  أوالد عنتر  

  بوغار  

  561.053.00  1.144.219.00  1.033.256.00  1.135.655.00 اموع 

  

  

  

  

  

       

  



  دينار جزائري . م:الوحدة                                                                  )11(امللحق رقم  تابع    
  

  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   البلديات  الدائرة 

TAP 1.126.604.00 985.061.00  3.123.324.00  1.205.342.00  
VF 183.179.00  284.092.00  290.802.00  67.766.00  

TVA 38.879.00  30.641.00  36.647.00  92.582.00  
TF + TA 353.808.00  201.171.00  242.606.00  196.033.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  الشهبونية  

وع ما  1.702.470.00  1.500.965.00  3.693.379.00  1.561.723.00  

TAP 1.671.415.00  1.369.783.00  3.856.829.00  4571.883.00  
VF 530.562.00  188.815.00  198.814.00  77.494.00  

TVA 114.327.00  63.549.00  85.839.00  0.00  
TF + TA 289.405.00  278.025.00  348.363.00  165.430.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  بوقزول   

  4.994.777.00  4.489.845.00  1.900.172.00  2.605.709.00 اموع 

TAP 304.381.00  467.867.00  631.405.00  2.141.919.00  
VF 61.656.00  22.075.00  2.754.00  668.942.00  

TVA 1.679.00  4.816.00  1.450.00  0.00  
TF + TA 264.041.00  102.613.00  175.040.00  185.184.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  الشهبونية   

  البواعيش 

  2.996.045.00  810.649.00  597.371.00  631.757.00 اموع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   دينار جزائري .م:الوحدة                                                                  )11(امللحق رقم  تابع         

  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   البلديات  الدائرة 

TAP 8.278.460.00 1.932.343.00  1.005.743.00  1.124.035.00  
VF 401.967.00  591.451.00  144.059.00  75.268.00  

TVA 421.238.00  41.329.00  40.905.00  28.437.00  
TF + TA 10.614.00  313.078.00  118.337.00  264.621.00  
DIVERS 0.00  0.00 0.00 0.00 

  سغوان 

موع ا  4.210.279.00  2.878.201.00  1.309.044.00  1.492.361.00  

TAP 2.976.754.00  2.236.363.00  2.400.847.00  1.988.814.00  
VF 737.484.00  479.538.00  244.845.00  122.046.00  

TVA 35.718.00  36.303.00  53.594.00  42.506.00  
TF + TA 365.015.00  608.493.00  455.063.00  569.801.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  الزبريية  

  2.723.167.00  3.154.349.00  3.360.697.00  4.114.971.00 اموع 

TAP 905.285.00  766.383.00  1.237.983.00  987.255.00  
VF 482.189.00  420.500.00  136.494.00  53.056.00  

TVA 35.930.00  30.991.00  42.846.00  19.213.00  
TF + TA 95.772.00  315.975.00  181.177.00  177.216.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  سغوان  

  ثالثة الدوائر 

  1.236.710.00  1.598.500.00  1.533.849.00  1.519.176.00 اموع 

TAP 421.353.00  449.678.00  1.078.638.00  1.049.559.00  
VF 260.989.00  391.826.00  87.098.00  61.043.00  

TVA 29.038.00  32.375.00  23.685.00  24.971.00  
TF + TA 56.717.00  203.531.00  138.332.00  181.205.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  جمرب   

         اموع 

  



  دينار جزائري . م:الوحدة                                                                  )11(امللحق رقم  تابع 
  

  2005  2004  2003  2002  الطبيعة   البلديات  الدائرة 

TAP 11.150.479.00 7.309.494.00  9.865.643.00  9.138.715.00  
VF 466.167.00  2.535.994.00  2.865.888.00  1.455.823.00  

TVA 175.500.00  277.920.00  513.724.00  8.192.565.00  
TF + TA 1.346.870.00  979.363.00  2.031.211.00  2.031.211.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

بين سليمان   

موع ا  13.139.016.00  11.102.771.00  15.276.466.00  19.513.619.00  

TAP 1.173.991.00  1.265.920.00  1.203.142.00  954.407.00  
VF 27.785.00  617.382.00  76.091.00  263.097.00  

TVA 0.00  24.442.00  0.00  6.365.00  
TF + TA 42.097.00  35.651.00  105.335.00  24.611.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

  بوسكن   

  1.248.480.00  1.384.568.00  1.943.395.00  1.243.873.00 اموع 

TAP 169.128.00  290.893.00  328.329.00  267.142.00  
VF 140.00  546.00  66.528.00  1.335.296.00  

TVA 0.00 0.00 0.00 11.419.00  
TF + TA 3.272.00  270.00  2.355.00  1.165.00  
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 

بين سليمان    

  سيدي الربيع 

  1.615.022.00  397.212.00  291.709.00  172.540.00 اموع 

         

  

  

  

  

  



  

          

  السنوات 

  

  

  التعيني 

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

جمموع 

 اإليرادات
1086.84285988  1777.584362.00  1619.50535568 1579.76932540  1979.76932540  1939.14849642  2589.55913046  2993.46887851  2157.11631654  

جمموع 

  النفقات
1086.84285988  177758436288  1619.50535568  1579.35305352  1579.769.32540  1939.1484942  2589.55913046  2993.55913046  2157.11631654  

جمموع 

نفقات 

   التسيري

1034.12930088  1679.83837073  1493.05387243  1521.94229752  1522.35856940  1893.31352204  226.10256655  27667.53592711  2157.11631654  

جمموع 

نفقات 

   التجهيز 

52.71355900  97.74599215  126.45148325  57.41075600  57.41075600  45.83497438  363.45656391  225.932951140  -  

قيمة العجز 

 يف املوازنة 
-  -  -  0.41627188  -  -  -  -  -  
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  دجمليون /                              الوحدة )2006-1998(يوضح تطور عناصر مصادر ميزانية والية املدية خالل الفترة :)16- 4(اجلدول رقم

    . املدية لواليةةاملقدمة من طرف مصلحة امليزانيو 1998,  1999 ,2000،2001،2002،2003،2004،2005،2006 ،،: علي ميزانيات الوالية للسنوات  من إعداد الطالب بناءا: املصدر 

  

  
1998  1999  2001  2000  2002  2003  2004  2005  2006  

ناتج األمالك 

 العمومية 
9.66  12.57  10.61 10.62  10.61  10.61  5.60  13.70  10.66  

حتصيالت وإعانات 

 ومسامهات 
870.81  1264.51  1266.06  1273.04  1266.06  1640.68  1526.11  1649.97  1800.73  

ممنوحات صندوق 

  التضامن 
80.35  81.92  101.27  95.56  84.10  75.51  110.80  219.52  219.52  

  126.19  157.86  163.82  212.33  218.98  216.17  201.81  196.64  126   مباشرة بضرائ

  -  -  -  -  -  23.22  -  44.22  - ناتج استثنائي

ناتج وأعباء 

 السابقة 
-  -  -  -  -  -  419.75  726.46  -  

العجز أو الفائض 

  املراحل
-  65.67  -  -  -    363.44  225.92  -  

مسامهات الغري يف 

   زأشغال التجهي
-  31.41  -  -  -  -  -  -  -  

أمالك عقارية 

  منقولة 
-  0.65  -  -  -  -  0.01  0.007  -  

  2157.11  2993.43  2589.53  1939.13  1579.75  1618.61  1579.75  1697.59  1086.82   اإليراداتجمموع 
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  : العامةامتةـــاخل

  

 املتعلقة ،اليت تدور يف جمملها حول إشكالية املوضوعو ،سابقةللفصول األربعة التناولنا من خالل    
  : تطرقنا إىل كل من،باآلثار املترتبة عن تطبيق برنامج دعم النمو على التنمية احمللية باجلزائر

  .ت إدارااملفهوم املوسع للتنمية احمللية والشامل ملختلف مقوما �
زائر  من خالل التركيز على نظام اجلماعات احمللية باجل،واقع مقومات جتسيد التنمية احمللية باجلزائر �

املشاركة  باإلضافة إىل الدور الذي تلعبه ،ختالالت اليت يعرفها وأهم اإل،وهيكل التمويل احمللي هلا
  .اجلمعيات والتنظيمات األخرىيف الشعبية واملتمثلة 

 كربنامج ، وكذا آثار الربامج السابقة له،قتصاد اجلزائري يف ظل تطبيق برنامج دعم النموآفاق اال �
م أدوات جتسيد سياسة  باعتبارهالفالحية، واملخطط الوطين للتنمية االقتصادياإلنعاش دعم 

  .اإلنعاش االقتصادي
والية يف مثلة تلة ميدانية م وذلك بالتطرق إىل حا،أثر برنامج دعم النمو على التنمية احمللية باجلزائر �

  .املدية
  :نستخلص إجاباا كمايليف ، البحثاالفرضيات اليت وضعناها يف بداية هذب يتعلقفيما أما 

قومات إدارة التنمية احمللية تتضح من خالل حتديد مفهوم  حمتواها أن م واليت،للفرضية األوىلبالنسبة 
ميكن حتقيق التعاون الفعال بني العملية اليت بواسطتها «لية بأا واضح ودقيق هلا،فقد قمنا بتعريف التنمية احمل

 اقتصاديا ،رتفاع مبستويات التجمعات احمللية والوحدات احمللية لإل، واجلهود احلكومية،هود الشعبيةاجل
 يف أي مستوى ،التجمعات احمللية من منظور حتسني نوعية احلياة لسكان تلك ،واجتماعيا وثقافيا وحضاريا

  :هي ة أربعة ركائز أساسيوهي بذلك تقوم على»  إلدارة احمللية مستويات امن
  . مما يضمن نوع من االستقاللية للوحدات احمللية، اإلداريةالالمركزية �
  .و اخلارجيةالتمويل احمللي واملتضمن لعدد من مصادر التمويل الذاتية �
  .لداخلة يف عملية التنمية وا، لهالتخطيط وضرورة حتقيق التكامل بني التخصصات املختلفة �
ملشاركة  باعتبارها حجز الزاوية يف برنامج التنمية عامة ونعين بذلك ا،تشجيع املساعدة الذاتية �

  .الشعبية
وي عددا من العناصر الواجب تحي ، هلاتوفر مناخ مالئمالبد من  ،تجسيد التنمية احملليةولهذا 
اليت تقف حائال أمام الوصول إىل األهداف  ،عوباتيواجهها العديد من املعوقات والص كما ،استيفاؤها



 اخلامتة العامة  

 

 

295

 األساس الذي تنطلق  تشكل العناصر جمتمعةفضال عن أن هذه ،املختلفة اليت ترمي التنمية احمللية إىل حتقيقها
  .منه أي إستراتيجية تنموية حملية يراد تطبيقها على أرض الواقع

نقائص عديدة أثرت سلبا على جناعة التجسيد واليت تتلخص يف أن هناك  ،للفرضية الثانيةوبالنسبة 
  : فإننا نورد مايلي،احمللية باجلزائرالفعلي ملقومات إدارة التنمية 

 وسياق ، أحد مواطن القوة الواجب ترقيتها ضمن املسعى الدميقراطي، اإلداريةالالمركزيةتعد  �
لتقدير احلقيقي  فهي تدعم فرص مشاركة اتمع يف تسيري شؤونه، وتسمح با،السوقاقتصاد 

 جلب االستثمار  وبالتايل للفعالية يف،فتح جمال للمنافسةكما ت ،حلاجات اتمع الواجب تلبيتها
األسباب اليت متلي على بالدنا ضرورة الشروع من اآلن يف مسار إذن تلك هي ،ترقية التنمية و

ميكن جتسيد  وال ،حملليةإلضفاء حركية على مكانة اجلماعات ا وذلك ، النظام الآلمركزي اتعميق
مراجعة القانونية املتعلقني بالبلدية وأمهها   إال من خالل جتديد التشريعات املتعلقة ا،هذا املسار
  .والوالية

ضطالع بشكل  ال ميكنها اإلة حيث أن اجلماعات احملليالرفع من حمصالت املالية احمللية،ضرورة  �
ء احلالة الراهنة ملاليتها، سواء بسبب النقص يف ترشيد  على ضو،طبيعي باملكانة والدور احملدد هلا

تنظيم وتوزيع املوارد اجلبائية بني املستويني املركزي واحمللي آلية أو بسبب  ،املاليةاستعمال وسائلها 
 تهراجعم وعملية إعادة تنظيم هذا األخريصبح ومن مثة ت ،واليت مييزها إختالالت واضحةللدولة، 

  .عاين منها هيكل التمويل احملليياالختالالت اليت  ومعاجلة خمتلف ، هذه الوضعيةأمرا حتميا ملواجهة
 ،إن املشاركة الشعبية تلعب دورا مهما يف استغالل الطاقات الكامنة لدى أفراد اتمع احمللي �

 هفتالذي عر إال أا ويف ظل الركود التنموي ، أحد أهم املوارد التمويلية الذاتية فهي متثل وبالتايل
 رغم وجود عدد ،مل تقدم ما هو مرجو منها ،خالل عشرية التسعينات من القرن املاضي،اجلزائر 

 اليت يناط ا تنظيم وتأهيل هذه املشاركة مبا خيدم ،كبري جدا من التنظيمات احلزبية واجلمعوية
  .التنموية باجلزائرالعملية 

 ،ميةتن القطاعي للتنمية واملخطط البلدي للتجسد التخطيط احمللي باجلزائر من خالل إعداد املخططي �
جل بلديات  يف ظل العجز املايل الذي تعاين منه ، غايامانققاحتغري أن كال اآلليتني ال ميكنهما أن 

    .الوطناليات و

جيابية اليت ميكن أن يعرفها االقتصاد اجلزائري يف ج اإل املتعلقة بالنتائ، الثالثةالفرضيةوإن جئنا إىل     
  :ل تطبيق برنامج دعم النمو فنجد أنظ
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 تعتمد على أداة الرفع من اإلنفاق احلكومي ،إن سياسة اإلنعاش االقتصادي هي سياسة مالية توسعية �
 وهي بذلك جاءت كنتيجة ، وما يترتب عنها من خفض ملعدالت البطالة،بغية رفع معدالت النمو

  . مع اية سنوات التسعينات من القرن املاضيحتمية لألوضاع التنموية السيئة اليت عرفتها اجلزائر
 وكذا برنامج دعم ،عد كل من برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي واملخطط الوطين للتنمية الفالحيةي �

 ، لتحقيق األهداف املسطرة هلا، آليات رئيسية تعتمد عليها سياسة اإلنعاش االقتصادي،النمو
التنمية باجلزائر هي بالضرورة آثار لسياسة امج على واقع وبالتايل فإن اآلثار املترتبة عن هذه الرب

  .اإلنعاش االقتصادي
 ، آثار جد اجيابية على االقتصاد اجلزائري،يق برنامج دعم اإلنعاش االقتصاديلقد ترتب عن تطب �

 وقد ظهرت هذه )2004-2001( متوسطة املدي  والذي سطر لفترة ،رغم حمدودية هذا الربنامج
 ونفس الشيء ،2004 لالقتصاد اجلزائري مع اية سنة املشجعةاملؤشرات الكلية  من خالل اآلثار

 )2004-2000(رحلة األوىل من تطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية امل عن ،ميكن أن يقال
هلذا اجيابية ه معدالت النمو اجلد تجسد ،ا حركية جد نشطة للقطاع الفالحي ترتب عنهواليت

  .2004و  2003القطاع سنيت 
رغم اآلثار احلسنة اليت صاحبت تطبيق كل من برناجمي دعم اإلنعاش االقتصادي واملخطط الوطين  �

 عند ،إال أن تطبيق كالمها قد عرف عدة نقائص ال بد من أخذها بعني االعتبار ،للتنمية الفالحية
  .وطنيةال وأمهها برنامج دعم النمو وذلك لتجنب إهدار الثروة ،تسطري الربامج الالحقة

 حيث خصصت له مبالغ مالية معتربة ،إن برنامج دعم النمو هو برنامج طموح إىل أبعد احلدود �
 ،دعم اإلنعاش االقتصادي امتداد لربنامج  كما يعترب،)2009- 2005(  املديلفترة متوسطة
ري  مما يظهر حرص السلطات على توف، يف مواصلة ج سياسة اإلنعاش االقتصاديستمراروبالتايل اال

  .االستقرار للسياسات االقتصادية الكلية للجزائر
 مما ،عيل معدالت النمو واستدامتها عند مستويات جد مقبولةيهدف برنامج دعم النمو إىل تف �

 ضرورة حتقيق التوازن اجلهوي ة مع مراعا، وكذا حماربة الفقر،يساهم يف ختفيض معدالت البطالة
 أمهها ارتفاع ،عتمد الربنامج على عدة عوامل اجيابية فقد ا،هذه األهداف الوصول إىلومن أجل 

وضع مما ساعد القائمني عليه يف  ، حمصالت اجلباية البتروليةرتفاعال اإليرادات اجلبائية نتيجةً
 وقد مشل الربنامج ، عدة ركائز ال بد من مراعاا أثناء تطبيقه ى عل مبنية،إستراتيجية مالية للربنامج
 ، مما من شأنه املسامهة يف حتقيق التنمية الشاملة باجلزائر،تصادية واالجتماعيةخمتلف القطاعات االق
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 مع اية تطبيق ،أن النتائج اليت من املرتقب أن يعرفها االقتصاد اجلزائريوعلى العموم ميكن القول 
  .الربنامج ستكون جد اجيابية ومقبولة إىل حد بعيد

 ،ثار املرتقبة لتطبيق برنامج دعم النمو على التنمية احمللية باجلزائر فقد تناولت اآل،الفرضية الرابعةأما      
  : وقد وقع اختيارنا على والية املدية وخلصنا إىل مايلي،من خالل دراسة حالة إحدى واليات الوطن

 إال أا ،من إمكانيات طبيعية وبشرية وتنوع يف طبيعة اتمع احمللي ااملدية رغم ما تزخر به والية  �
 نتيجة ،عرفت مؤشرات اقتصادية واجتماعية شبه كارثية مع اية التسعينات من القرن املاضي

  .لألزمة األمنية واالقتصادية اليت عرفتها اجلزائر ككل
 ويف ظل اخنفاض الدعم املقدم من طرف ،تعاين جل بلديات والية املدية من ضعف املداخيل الذاتية �

بتسيري  جعل منها هياكل إدارية مكلفة ، عجزا متويليا عرفت هذه األخرية،السلطات الوصية
  . املناطة اة وغري قادرة على التكفل باملهام التنموي،الشؤون اليومية لألفراد

 سطر القائمون على برنامج دعم اإلنعاش ،يف ظل العجز الذي تعاين منه جعل بلديات والية املدية �
 مبالغ مالية ،)2004-2000(ية الفالحية  واملخطط الوطين للتنم)2004-2001(االقتصادي 

 فإن كال الربناجمني مل يلبيا سوى شيء بسيط ،للواليةالتنموية الكبرية ونظرا حلجم األعباء  ،معتربة
 ظهرت جليا من خالل ،ا نتائج جد اجيابية على واقع التنمية احملليةم ورغم ذلك فقد كان هل،منها

  .1999 للوالية مقارنة بسنة ةة واالجتماعياملؤشرات االقتصاديرفتة الذي عالتطور 
تبىن متويل املخططات التنموية  حيث ي،أهم حماور برنامج دعم النمو أحد ،تشكل التنمية احمللية �

 ومن ،اريع الكربى لألقاليم فضال عن تسطري برنامج مركزي للتكفل باملش،احمللية القطاعية والبلدية
والية املدية  فقد تقدمت ،دعم املقدم يف إطار الربنامجستفادة من أكرب قدر ممكن من الأجل اإل

 ، وآخر بلدي للتنمية لنفس الفترة،)2009- 2005(مبخطط قطاعي مخاسي للتنمية للفترة 
حسب  ، مع مراعاة مبدأ األولوية يف تسطري املشاريع،حتياجات التنموية للوالية جل اإليشمالن

 2006 و 2005ت الوالية بذلك خالل سنيت فاداحلاجة املاسة هلا من طرف األفراد، وقد است
    ما يفوق ،للربامج املقترحة كما بلغت نسبة تغطية التمويل املقدم ،بعدد ال بأس به من املشاريع

 جتسدت من خالل التطور املستمر يف املؤشرات ، وقد كان هلذه املشاريع آثارا متعددة،% 80
متويل املخططات القطاعية   إيل وباإلضافة، 2004 بالنسبة لسنة ،االقتصادية واالجتماعية للوالية

 خاصة ما تعلق منها ، ذات أمهية جد بالغة،والبلدية فقد استفادت الوالية من برامج تنموية مركزة
 أو القطب احلضري سيدي أعمر، وعلى العموم ميكن القول أن آفاق ،بوغزول اجلديدة لباملدينة 

 يف الربامج املقترحة للسنوات  مسجل جتسيد ما هو وذلك إن مت ،ية جد واعدةالتنمية احمللية بالوال
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املمركزة واملخصصة لصاحل  املشاريع املتضمنة يف الربامج وكذا  ،)2009- 2007(الثالث القادمة 
  .خالل نفس الفترةوالية ال

  :نتائج الدراسة

مية املختلفة املسطرة يف ة وكذا برامج التنليبعد تناولنا ملختلف اجلوانب املتعلقة بكل من التنمية احمل  
 من ، وأثر برنامج دعم النمو على التنمية الية باجلزائر، منذ بدء العمل بسياسة اإلنعاش االقتصادي،اجلزائر

  :ىل النتائج التاليةإ ااملدية، توصلنخالل تناول حالة والية 
 لكن على مستوى ،» االجتماعيةتصادية واالق«التنمية احمللية هي جتسيد ملفهوم التنمية الشاملة  �

اإلدارة املركزية، التمويل احمللي، التخطيط، : وهي تقوم على أربعة ركائز هي،الوحدات احمللية
  .واملشاركة الشعبية

  .هناك عالقة طردية بني استقاللية الوحدات احمللية ومصادر التمويل احمللي الذايت هلا �
 باعتبارها معيار ملدى الوعي الذي مييز ،كائز جتسيد التنمية احمللية أحد أهم ر،متثل املشاركة الشعبية �

  .اتمعات احمللية
 خاصة ، عدة نقائص تستوجب إجراء بعض التعديالت عليه،يعرف نظام اإلدارة املركزية باجلزائر �

  .فيما يتعلق منها بالتنظيم اإلداري
 جعلت بلديات الوطن عاجزة عن ،التمن االختال العديد ،يعاين هيكل التمويل احمللي باجلزائر �

  .قيامها باألدوار التنموية املكلفة ا
 من حيث الواقع ،يف تاريخ اجلزائر حالة استثنائية ،متثل اية فترة التسعينات من القرن املاضي �

  . نظرا لتراكم األعباء التنموية وتفاقم املشاكل االجتماعية واالقتصادية،للتنمية احمللية ااملتردي 
رع يف تطبيقها ابتداءا من  اليت ش، أحد أهم آليات تنفيذ السياسة املالية التوسعية،متثل برامج التنمية �

  . واليت أطلق عليها سياسة اإلنعاش االقتصادي،سنوات األلفنيبداية 
على اثر تطبيق ،) 2004- 2000(سجل االقتصاد اجلزائري حتقيق نتائج اجيابية خالل الفترة  �

االقتصادي واملخطط الوطين للتنمية الفالحية، رغم النقائص العديدة اليت إلنعاش برناجمي دعم ا
  .ميزت تطبيق كالمها

  نتيجةً،)2009- 2005( تطورا ملموسا خالل الفترة ،من املتوقع أن حيقق االقتصاد اجلزائري �
  .دعم النمو لنفس الفترةلتطبيق برنامج 

 مدى تعطل حركة التنمية احمللية  يدرك،وواليات الوطنإن الدارس للواقع التنموي امليداين لبلديات  �
وتراكم األعباء واملشاكل التنموية،ا .  
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 يلعب دورا رئيسيا يف تعطيل حركة التنمية ،إن العجز املايل الذي تعاين منه جل البلديات الوطن �
  .احمللية ا

 يف تقليص حدة ،الحيةلقد ساهم برناجمي دعم اإلنعاش االقتصادي واملخطط الوطين للتنمية الف �
  . جلل بلديات الوطن التنموية األعباء 

أثر   أثرين إىل ،تنقسم اآلثار املترتبة عن تطبيق برنامج دعم النمو على واقع التنمية احمللية باجلزائر �

حيث يتجسد األثر الكمي من خالل مدى مسامهة جمموع املشاريع املنجزة  ،أثر كيفي وكمي
بامتصاص األعباء التنموية للمناطق وذلك ، يف دفع عملية التنمية احمللية،الواملنتظر اجنازها مستقب

 ،مما يؤدي إىل تسجيلاالجتماعية واالقتصادية اليت تعرفها  والقضاء على املشاكل ، واحلضريةةالريفي
مؤشرات اقتصادية واجتماعية جد اجيابية، أما األثر الكيفي فهو متعلق مبدى الوصول إىل جتسيد 

 والذي ينص على ضرورة أن تكون النهضة التنموية احلاصلة نابعة من ،وم الفعلي للتنمية احملليةاملفه
 واليت تعتمد باألساس على التمويل الذايت واملشاركة الشعبية ، للمجتمع احمللياإلمكانيات الذاتية

تكالية إلتزايد ا، وعلى رأسها برنامج دعم النمو ،ومما هو مالحظ منذ البدء يف تطبيق برامج التنمية
 ، للنهوض بالواقع التنموي هلم ، اتمعات احملليةوكذا أفراد ، احمللينيلدى املسؤولني على الدولة 

 كما سيؤدي إىل القضاء على روح املبادرة وفعالية اتمع ،وهو األمر الذي سيثقل كاهلها من جهة
  .احمللي من جهة أخرى

  :التوصيات

 البد من األخذ بعني االعتبار ، الفعلي واحلقيقي للتنمية احمللية باجلزائرإنه من أجل جتسيد املفهوم
 واليت من شأا تصحيح بعض ، ومن هنا ندرج التوصيات اآلتية،ضرورة ترسيخ الركائز األساسية هلا

  :ودها يف آليات تطبيق هذه الركائز ،إذ البد من النقائص اليت الحظنا وج
  :دية والوالية اجلديدين واللذان يرميان إىلاإلسراع يف إطالق قانوين البل �

 مع احلفاظ على مستلزمات احلياد والشفافية ،تكييف اإلدارة احمللية مع واقع التعددية السياسية �
  .ودميومة املرفق العام 

  .تعزيز اإلدارة احمللية كفضاء ملمارسة الصفة التمثيلية والدميقراطية وكإطار لتأكيد مصداقية الدولة �
  . يف مسار التنمية الوطنيةالالمركزيةكانة تأكيد م �
  .أعماهلم وضمان شرعية ،اإلدارة ترقية ممارسة الرقابة كوسيلة حلماية أعوان �
مكانيات املادية والبشرية لكل منطقة مبا خيدم  مبا يتوافق واال،ضرورة إعادة التقسيم اإلداري �

  .الديناميكية التنموية هلا



 اخلامتة العامة  

 

 

300

  :ويل احمللي من خاللختالالت يف هيكل التممعاجلة اإل �
  .أيضا ملديونية البلديات واملتمثل يف اإلعانات ومسح الديونحل استثنائي و ضريف تقدمي  �
  .حتسني التسيري احملاسيب وشفافية املالية البلدية �
 واليت ليست هلا موارد تعويضية كما ،استحداث مقابل للنفقات القطاعية اليت تتكفل ا البلديات �

  .التربية مثالهو احلال يف جمال 
جعل البلديات حتصل فعال على مستحقاا واليت تعود غالبا إىل عدة سنوات يف اال العقاري  �

  .واالجياري
  . أثناء كرائها أو منح امتيازها أو التنازل عنها،تثمني األمالك البلدية العقارية واملنقولة �
  .ترشيد النفقات البلدية وتسيري مصاحلها �
ميلها املسؤولية أكثر فأكثر يف حتديد الوعاء اجلبائي ويف من خالل حت، للبلدياترفع املوارد املالية �

  . ها حتصيلكذاو  والرسومحتديد نسب الضرائب
أهدافها يف إطار الربامج البلدية تزويد اجلماعات احمللية بالوسائل املالية اليت تسمح هلا بتحقيق  �

  .للتنمية
يف هذا  دور بارز  من  للحركة اجلمعويةملا   ،هلم احمللية دعم مشاركة املواطنني يف التكفل بالشؤون �

ترسخ احلس املدين أكثر فأكثر، ومتكن املواطنني من معرفة ،أن ترقية مشاركة اتمع  حيث،الشأن 
لى ا حروح التضامن اليت يتمما يربز  وبالتايل التقليل من حدة االستياء، ،هالمحتالصعوبات الواجب 

جيب على احلكومة أن حترام املهام املسندة إىل اإلدارة و املنتخبني احملليني  ،كما يف ظل اجمتمعنا،
البد تعتزم ترقية هذه املشاركة يف حميط سليم ومفيد بالنسبة للمجتمع، وضمن هذا املنظور بالذات، 

احلياة  مراجعة القوانني املتعلقة باجلمعيات ومجع التربعات وغريها من القوانني اليت حتكم أن تندرج
  .العامة

البد من تفعيل أدوات التخطيط القومي واحمللي علي حد سواء ، والميكن هذا األمر إال من خالل  �
 للتخطيط يبعث  الساميةولعل احلديث عن احملافظة الوطنيةإستحداث هيأة رمسية كفيلة ذه املهمة ،
  .اآلمال علي تدارك النقص يف هذا اجلانب 

 وحتقيق ، التنمية احمللية جتسيد  برنامج دعم النمو يف فعالية الكفيلة بضمانأما فيما يتعلق بالتوصيات �
  :األهداف املناطة به يف هذا اال فنجد

جات القصوى حتيا اإليب مبايل،ضرورة مراعاة مبدأ األولوية يف اختيار املشاريع احمللية قصد االجناز �
  . اتمع احملليألفراد 
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  .مما يؤدي إىل تراكمها وكذا رداءة نوعية اجنازها،املشاريعضرورة جتنب التأخر يف اجناز  �
 وحيت ، الوطنيةقاليم األالبد من األخذ بعني االعتبار ضرورة ضمان التوازن اجلهوي بني خمتلف  �

  . حبد ذااعلي مستوي األقاليم
  . خاصة املتعلقة منها بنوعية اجناز املشاريع،ضرورة تكثيف عمليات الرقابة �
من طرف اجلماعات  بكل املشاريع املسجلة ضمن املخططات التنموية املقترحة ضرورة التكفل �

  . مبا يضمن امتصاص كل األعباء التنموية املتراكمة خالل الفترات السابقة،احمللية

  :لقد واجهتنا عند إعدادنا حبثنا هذا  صعوبات متنوعة أمهها  : صعوبات البحث
للتنمية  وهي يف الغالب تتناول املفهوم االجتماعي ،مية احملليةعدم وفرة املراجع املتناولة ملفهوم التن �

  .  ال املفهوم االقتصادي هلااحمللية
  . احمللية ةقلة  الدراسات السابقة اليت تم مبوضوع التنمي �
االكتفاء  نظرا حلداثة املوضوع وهو ما دفعنا إيل ،انعدام الدراسات املتناولة لربنامج دعم النمو �

  .املاليةمسية املقدمة من وزارة  الربالبيانات
   . نظرا لتعدد العراقيل البريوقراطية اليت متيز اإلدارة اجلزائرية،صعوبة احلصول علي البيانات امليدانية �
 باملوضوع عند اإلملاممما جيعل من الصعب تعدد ااالت اليت يشملها موضوع التنمية احمللية  �

  .املاجسترياضيع احلدود املقبولة من حيث عدد الصفحات ملو

  :آفاق البحث

 إال أننا ، على التنمية احمللية باجلزائر،املترتب عن تطبيق برنامج دعم النموكنا قد تناولنا األثر إن إننا  
 و 2005من اجناز الربنامج لسنيت األثر املترتب فعال على احلصتني األوليتني ب  علي ما يتعلقاقتصرنا فيه 
فهو عبارة عن توقعات بناءا على  ،)2009 - 2007(   الالحقةآثار للسنوات من ه أما ما تناولنا،2006

 دراسة األثر ،هلذا البحثاملعطيات املتوفرة عن املشاريع املزمع اجنازها، وهلذا فإن من اآلفاق الواعدة 
 دراسة اآلثار  باإلضافة إىل، على التنمية احمللية باجلزائر،املترتب عن التطبيق الفعلي لكامل برنامج دعم النمو

لدراسة أمهية بالغة نظرا إىل حيث أن هلذه  ،املترتبة عن كل من برناجمي اهلضاب العليا و الصحراء عليها
 كما ، من أجل جتسيد التنمية الشاملة عرب التراب الوطينعليهما واألمل املعقود ،مكانة كال املنطقتني

-2005(ة من املخطط الوطين للتنمية الفالحية لفترة تشكل دراسة اآلثار املتوقعة عن تطبيق املرحلة الثاني

  .على واقع االقتصاد اجلزائري وكذا التنمية احمللية ا أفقا آخر من آفاق هذا البحث )2010
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حتقيق االستقرار االقتصادي قي ظل اإلصالحات الراهنة        ماجد مدوخ ، فعالية السياسة النقدية يف         .-4

، معهد العلوم االقتـصادية جامعـة بـسكرة،          غري منشورة    دراسة حالة اجلزائر ،مذكرة ماجستري    

2003.  
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  : حبوث ومقاالت_ 3

امـة  وثائق الدورة اخلمسني للجمعية الع      املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، اإلدارة العامة والتنمية ،           -1

 . 1996،أفريل  نيويوركلألمم املتحدة ،

 جـوان   17إدريس بولكعيبات ، جتربة اجلزائر يف التنمية ، مقال مبجلة العلوم اإلنـسانية ،عـدد                -2

  .2002، جامعة منتوري، قسنطينة ، اجلزائر ، 2002

جلـة التواصـل    عبد احلميد بوقصاص ، التنمية يف اتمعات احمللية بني الواقع واألهداف ، مقال مب             -3

 .2000جامعة عنابة ،اجلزائر ،عدد جوان، 

 عبد احلميد دليمي ، املدن اجلزائرية والعوملة ، مقال مبجلة العلوم اإلنـسانية ، جامعـة منتـوري                   -4

 .2002 جوان 15بقسنطينة ، اجلزائر ،عدد 

صـالح الـضرييب ،      حول اإل   مداخلة  ،املدير العام للضرائب بوزارة املالية ،      ة حممد عبدوا بودر بال    -5

 .2002،  املالية واجلباية احمللية ، جملس األمة ،مارستملتقي االصطالحا

 املركز الوطين للدراسات ، التصنيف النموذجي للجماعات احمللية، التحوالت احمللية    ، مقبول اهلادي    -6

  .1996 اجلزائر، CNEAPوالتحاليل اخلاصة بالتخطيط 

 التحـوالت    الدويل حول تسيري ومتويل اجلماعات احمللية يف ضوء         يف إطار امللتقي   ملقاةمقاالت  -7

     :  2004االقتصادية، جامعة باتنة ، اجلزائر ،

الرقابة علي النفقات احمللية، ملقاة بامللتقى الـدويل ، تـسيري ومتويـل       :بركان زهية ، مداخلة بعنوان      -

   . 2004ائر اجلماعات احمللية يف ضوء التحوالت االقتصادية، باتنة ، اجلز

 موسى رمحاين و وسيلة سبيت ،واقع اجلماعات احمللية يف ظل اإلصالحات املالية  وآفاق التنمية احمللية ،       -

مداخلة ملقاة يف إطار امللتقى الدويل حول تسري ومتويل اجلماعات احملليـة يف ضـوء التحـوالت                 

         2004االقتصادية، جامعة باتنة ، اجلزائر ،

التمويل احمللي وإشكالية العجز يف ميزانية البلديات ، مداخلة ملقاة بامللتقى الـدويل ،              حممد حاجي،    -

 .  2004تسيري ومتويل اجلماعات احمللية يف ضوء التحوالت االقتصادية، باتنة ، اجلزائر 

ري ومتويل  مرغاد خلضر ، النفقات العامة احمللية وقواعد تسيريها ، مداخلة ملقاة  بامللتقى الدويل ، تسي          -

 .  2004اجلماعات احمللية يف ضوء التحوالت االقتصادية، باتنة ، اجلزائر 

واقع القطاع السياحي يف اجلزائر ودوره يف متويل اجلماعـات احملليـة            : قرزيز حممود، مداخلة بعنوان    -

 بامللتقى الدويل ، تسيري ومتويل اجلماعات احمللية يف ضوء التحـوالت            ملشاريع التنمية ، مداخلة ملقاة    

  . ،2004تصادية، باتنة ، اجلزائر االق
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  :تشريعات_4

  :قوانني املالية - 1

   1980 ديسمرب 31 الصادرة يف 12-80: ،اجلريدة  رقم1981 قانون املالية لسنة- 

  1992- 12-صادرة يف       ،اجلريدة الرمسية    رقم  ال1993 قانون املالية لسنة - 

  1995-12-، اجلريدة الرمسية      رقم  الصادرة يف   1996 قانون املالية لسنة - 

  .1999-12-25 الصادرة بتاريخ 92  ،اجلريدة الرمسية رقم 2000 قانون املالية لسنة - 

 2000- 12- 24 الصادرة بتاريخ 80  ،اجلريدة الرمسية رقم 2001 قانون املالية لسنة- 

  2001- 12- 23 الصادرة بتاريخ 79  ،اجلريدة الرمية رقم 2002ون املالية لسنةقان- 

  2002-12-25 الصادرة  بتاريخ 86  ،اجلريد الرمسية  رقم 2003قانون املالية لسنة- 

  2003- 12- 29 الصادرة بتاريخ 83  ،اجلريدة الرمسية  رقم 2004قانون املالية لسنة  - 

  2004- 12- 30 الصادرة يف 85دة الرمسية رقم  ،  اجلري2005قانون املالية لسنة- 

  2005- 12- 31الصدرة يف 85 ،اجلريدة الرمسية رقم 2006 قانون املالية لسنة- 

  :قوانني خمتلفة - 2

  1990 أفريل، 07 املتعلق بالبلدية والصادر يف - 08- 90 القانون رقم - 

  1990 أفريل 07 املتعلق بالواليةو املؤرخ يف 09- 90 القانون - 

  2002 الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة نشرة  قانون- 

  : أوامر خمتلفة - 3

  . واملتضمن قانون الوالية1969 ماي 23 املؤرخ يف 69/38 األمر - 

 واملتعلق بإحداث منصب الوايل املنتدب 1993 ديسمرب 19 املؤرخ يف 314 – 93األمر رقم  - 

  .لألمن والنظام العام

  : املراسيم التنفيذية - 4

 املتعلق بتجديد هياكل 1994 جويلية 23 ديسمرب 19 املؤرخ يف 215- 94:سوم التنفيذي رقم املر- 

  .وهيئات اإلدارة العامة للوالية

  . واملتعلق بتنظيم املفتشية العامة1990 جوان 12 الصادر يف 127- 90رقم : املرسوم التنفيذي- 

  . لعمل الدوائر جويلية واملنظم25 املؤرخ يف 230- 90:  املرسوم التنفيذي رقم - 

 واملتعلق بتنظيم عمل الصندوق 02/11/1986:  الصادر بتاريخ266/86 املرسوم التنفيذي  رقم - 

  .املشترك للجماعات احمللية
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  :تعليمات تنظيمية - 5

  . الصادرة عن وزارة الداخلية– املتعلقة بالعمليات املالية للبلديات 1 التعليمة س- 

 اجلديدة لعمل الصندوق وآليات تعويض نقص القيمة للضرائب املباشرة التعليمة املتعلقة باإلجراءات - 

   24/06/1995: بتاريخ/ 331:الذكر رقم

  : دوريات و  تقارير- 5

  :تقارير عن وزارة الداخلية - 1

  .2001 وزارة الداخلية، املديرية العامة  للمالية احمللية، ملف متعلق باجلباية احمللية للبلديات ،سنة - 

لداخلية مديرية املالية احمللية، ،ملف متعلق بكيفية توزيع عائدات اجلباية احمللية بني اجلماعات  وزارة ا- 

  .2000احمللية، سنة 

   .2001  وزارة الداخلية، مديرية اجلمعيات ، ملف حول اجلمعيات  ،- 

 سنة »الوالية« -  اجلزء األول -  وزارة الداخلية، نشرية متعلقة باجلماعات احمللية التشريع والتنظيم - 

1995.  

  :تقارير عن الس الوطين االقتصادي واالجتماعي - 2

  . 2001 الس  الوطين االقتصادي واالجتماعي ، تقرير حول املالية احملليةباجلزائر، لسنة - 

 الس الوطين االقتصادي واالجتماعي ، تقرير السداسي الثاين حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية - 

  2000لسنة 

تقرير السداسي الثاين حول الوصعية االقتصادية واالجتماعية  الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، - 

  2001لسنة 

 الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقري السداسي الثاين حول الوضعية االقتصاديةواالجتماعية - 

  .2004لسنة 

  :تقارير عن  وزار املالية- 3

  2003لف حول املالية احمللية ،   وزار املالية، م- 

  .2004 وزارة املالية ،ملف للمديرية العامة للضرائب ، - 

 وزارة الفالحة والتنمية الريفية، آفاق التنمية الفالحية باجلزائر، تقرير سنوي حول املخطط الوطين - 4

  .2002للتنمية الفالحية 

  .1999، 37 الديوان الوطين لإلحصاء،ملف إحصائيات ،العدد - 5
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  :تقارير عن مديرية التخطيط والتعمري لوالية املدية- 6

  .1999 مديرية التخطيط والتعمري، جملة املدية باألرقام ،إصدار- 

  .2000مديرية التخطيط والتعمري لوالية املدية،ملف يتناول إحصائيات خمتلفة للوالية ،  - 

  .2005مديرية التخطيط والتعمري، جملة املدية باألرقام ،إصدار- 

  2004مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية املدية، تقرير حول واقع التنمية بالوالية لسنة 

  2005 مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية املدية،إحصائيات سنة - 

مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية املدية،املخطط  القطاعي اخلماسي للتنمية بالواليةللفترة - 

2005-2009.  

 مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والية املدية،املخططات البلدية اخلماسية للتنمية بالوالية للفترة - 

2005-2009.  

  .2005مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية املدية،تقرير حول التنمية احمللية بالوالية لسنة- 

 املدية،تقرير حول التنمية احمللية بالوالية السداسي األول لسنة  مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية- 

2006  
  :تقارير عن خمتلف مديريات والية املدية - 7

  .1998 مديرية العمل والتكوين املهين لوالية املدية، إحصائيات - 

  .1998 مديرية النقل لوالية املدية إحصائيات سنة - 

  .2001ت  مديرية الثقافة لوالية املدية ،إحصائيا- 

  .2001 مديرية اإلدارة احمللية،فرع ميزانية البلديات، والية املدية، معطيات سنة - 

  .2005إحصائيات و 2004والية املدية، إحصائيات متنوعة لسنة ل مديرية الفالحة - 

  2005 مديرية التربية لوالية املدية ،إحصائيات  سنة - 

  2005، إحصائيات سنة  املدية مديرية التشغيل لوالية- 

  2005، إحصائيات  املديةمديرية الري لوالية- 
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رقم   عناوين اجلداول واألشكال   الرقم

  الصفحة

  اجلــــداول

يوضح إسقاطات عدد السكان احلضر ونسبة النمو الدميغرايف ونسبة التحضر العاملي   1- 1

  .2025-2000للفترة 

04  

  22  يلخص أهم اقتراحات اإلصالح اإلداري بالدول الغربية  2- 1

  59  ت الربنامج التنموي املقترحيوضح أهم مكونا  3- 1

  83  يلخص الفترة الزمنية لكل من امليزانية األولية، احلساب اإلداري، وامليزانية اإلضافية  1- 2
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  101  )2000- 1999(موارد التمويل احمللي لسنيت طبيعة يوضح    5- 2
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  102  جدول يوضح إيرادات اجلباية احمللية  7- 2

  104  يوضح تركيب وتطوير اجلباية احمللية  8- 2

  104  .حملليةكيفية توزيع عائدات اجلباية احمللية بني اجلماعات ا  9- 2

  105  الضرائب احملصلة لفائدة الصندوق املشترك للجماعات احمللية  10- 2

  105  الضرائب احملصلة لفائدة الواليات والبلديات  11- 2

  106  2000 – 1990يوضح إعانات التجهيز املقدمة لصاحل البلديات  12- 2

  112  1988-1986«نسب املؤشرات االقتصادية الكلية خالل مرحلة األزمة   13- 2
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304       األشكال وقائمة اجلداول

  122  . ونسبة تغطيتها للعجزFCCLيوضح مبلغ إعانة التوازن املقدمة من طرف   20- 2

  128  2000 إىل غاية 1987نة عدد اجلمعيات الوطنية منذ س  21- 2

  129  . حسب طبيعة نشاطها1999توزيع اجلمعيات الوطنية فيما خيص سنة   22- 2

تصور رؤساء اجلمعيات فيما خيص مدى مسامهة خمتلف اجلمعيات اجلزائرية يف   23- 2

  .ترقية األمن والتنمية

130  

ل الفترة يوضح حجم االعتمادات املالية املخصصة للمخططات التنموية خال  1- 3

)1967 -1985(  

146  

  148  )2001-1999(تطور بعض املؤشرات الكلية لالقتصاد خالل الفترة   2- 3

  148  »2001-1998«تطور بعض املؤشرات الكلية الداخلية لالقتصاد خالل الفترة   3- 3

  149  )2000- 1999(معدالت منو القطاعات االقتصادية خالل الفترة   4- 3

  149  )2000-1999(ل الفترة معدالت البطالة خال  5- 3

3 -6  
  .1999تطور معدالت استخدام الطاقة اإلنتاجية سنة   

150  

  152  دراسة مقارنة بني األنواع املختلفة للموازنة العامة  7- 3

  163  »2004-2001« يوضح تقسيم الغالف املايل لربنامج دعم اإلنعاش االقتصادي   8- 3

ألشغال الكربى واهلياكل القاعدية واملسجلة يف  املتعلقة باعملخص موع املشاري  9- 3

  )2004- 2001(برنامج اإلنعاش االقتصادي 

164  

يوضح ملخص موع املشاريع املتعلقة بالتنمية واملسجلة يف برنامج دعم اإلنعاش   10- 3

  االقتصادي

165  

  166  )2004-2001(يوضح حجم املخصصات املالية للربنامج اخلاص بالشغل، الفترة   11- 3

يوضح األغلفة املالية ملشاريع األشغال ذات اليد العاملة الكثيفة خالل الفترة   12- 3

)2001 -2004(/  

166  

  166  )2004-2001(جدول يوضح األغلفة ملشاريع تأطري سوق العمل خالل الفترة   13- 3

جدول يوضح املساعدات اخلاصة بالنقل املدرسي املسجلة ضمن برنامج دعم   14- 3

  )2004-2001(قتصادي اإلنعاش اال

167  

يوضح تصفية بعض املستحقات السابقة من اإلعانات االجتماعية املسجلة يف   15- 3

  )2004-2001(اإلنعاش االقتصادي 

167  

  167   االجتماعية يوضح حجم الغالف املايل املتعلق بتأهيل املؤسسات املتخصصة يف اإلعانات  16- 3
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علقة بالربنامج اخلاص باملوارد البشرية سنة يوضح هيكل توزيع املشاريع املت  17- 3
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