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  :الملخص
تحتاج الجماعات المحلية لتغطية 
الوظائف المتعددة التي تتوالها في 
مختلف الميادين المنوطة بها إلى موارد 
ذاتية ثابتة، تضمن لها نجاح دورها في 
النهوض االجتماعي والثقافي 
واالقتصادي، وكلما زادت هذه الموارد، 
وحسن استخدامها زادت فعالية الجماعات 

حلية، وأمكنها ذلك من تلبية حاجات الم
السكان المتزايدة، مما يؤدي إلى ممارسة 

 .اختصاصاتها على الوجه الكامل

Résumé: 

Les collectivités locales en 
Algérie ont besoin des ressources 
financières internes et externes 
pour pouvoir couvrir les différents 
rôles principaux afin de garantir 
une croissance économique 
sociale et culturelle on signale 
qu'il y a un rapport entre la 
croissance des ressources et 
l'efficacité des collectivités 
locales. A partir de cette 
approche, notre exposé vient de 
faire éclaircir les ressources des 
collectivités locales en Algérie.   
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  :مقدمـة 
وى تلعب الجماعات المحلية دورا أساسيا في النهوض بأعباء التنمية الشاملة على مست

أقاليمها، وتعتمد في ذلك على مواردها الخاصة، باإلضافة إلى مساعدات الدولة عن طريق 
فما هي مورد الجماعات المحلية في . تخصيصات الميزانية العامة، ومرد أخرى ثانوية

الجزائر ؟ وما مدى قدرتها على المساهمة في تمويل الحاجات المتزايدة للتنمية المحلية؟ 
وف نتناول مفهوم وخصائص الجماعات المحلية، وأنواع اإليرادات وفي هذا البحث س

اإليرادات الذاتية، وإيرادات األمالك : العامة للجماعات المحلية في الجزائر والتي منها
  .العامة، واإليرادات الخارجية

  . مفھوم الجماعات المحلیة: أوال
لة، وهي عبارة عن تعد الجماعات المحلية وحدات جغرافية مقسمة من إقليم الدو 

هيئات مستقلة في الواليات والمدن والقرى، وتتولى شؤون هذه الوحدات بالطرق المناسبة 
  ).1( لها، وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي

وقد اصطلح على تسميتها في بعض الدول بالحكم المحلي لتمتعها باالستقالل   
مكن التفريق يالمالي الواسع عن الحكومة المركزية إلى درجة تشبيهها بالحكومة المحلية، و

بين مصطلحي اإلدارة المحلية والحكم المحلي كون هذا األخير يتضمن مظاهر الحكم 
نظام اإلدارة المحلية ال شأن له بالتشريع وال بينما من التشريع والتنفيذ والقضاء،  التقليدية

  ).2(القضاء، حيث ينحصر عمله في مجال الوظيفة التنفيذية بالمرافق ذات الطابع المحلي 
أن الحكم المحلي ال يتمتع باختصاصات تشريعية وقضائية يفضل البعض  وبالرغم من

ألن جهازها التنفيذي ينتخب من قبل " الجماعات المحلية المنتخبة "استعمال مصطلح 
، ويطلق عليها في الجزائر اسم البلديات والواليات، وتضم البلدية مجموعة )3(السكان

" سكانية معينة، وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وتحدث بموجب قانون 
جماعة عمومية إقليمية، تتمتع بالشخصية المعنوية " كما تعرف الوالية  بأنها . )4(

).5( "واالستقالل المالي، وتشكل مقاطعة إدارية للدولة، وتنشأ بموجب قانون
وينتخب سكان البلدية من يقوم بتسيير شؤونهم المحلية في شكل مجلس يسمى   

كما يقوم بتسيير شؤون الوالية مجلس شعبي والئي منتخب على . المجلس الشعبي البلدي
وكذا يتم تعيين المجلس ويتم تعيين  الوالي من قبل السلطات المركزية، . المستوى الوالئي
  .التنفيذي الوالئي

  .خصائص الجماعات المحلیة: ثانیا
  . وتتميز الجماعات المحلية بجملة من الخصائص أهمها  االستقالل اإلداري والمالي
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I ـ االستقاللیة اإلداریة.  
وهي من أهم المميزات التي تنتج بشكل عادي من االعتراف بالشخصية   

فاالستقالل . )6(ته المادة األولى من القانون البلدي في الجزائرالمعنوية، وهو ما أكد
اإلداري يعني أن تنشأ أجهزة تتمتع بكل السلطات الالزمة بحيث يتم توزيع الوظائف 

ظام رقابي يعتمد اإلدارية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية المستقلة، وذلك وفقا لن
  ):7(وتتمتع هذه االستقاللية بعدة مزايا نذكر منها . من طرف السلطات المركزية للدولة

  .تخيف العبء عن اإلدارة المركزية نظرا لكثرة وتعدد وظائفها -
  .تجنب التباطؤ وتحقيق اإلسراع في إصدار القرارات المتعلقة بالمصالح المحلية -
  .تفهم أكثر وتكفل أحسن برغبات وحاجات المواطنين من اإلدارة المركزية -
تحقيق مبدأ الديمقراطية عن طريق المشاركة المباشرة للمواطن في تسيير شؤونه  -

  .العمومية المحلية
II  - یة للجماعات المحلیةاالستقاللیة المال.  

إن تمتع الجماعات المحلية بالشخصية المعنوية واالستقالل اإلداري يوجب   
االعتراف لها بخاصية االستقالل المالي أو الذمة المالية المستقلة، وهذا يعني توفير موارد 
مالية خاصة للجماعة المحلية تمكنها من أداء االختصاصات الموكلة إليها، وإشباع حاجات 

وينص قانون . )8(المواطنين في نطاق عملها، وتمتعها بحق التملك لألموال الخاصة 
س بجميع يقوم المجلس الشعبي باسم البلدية وتحت مراقبة المجل" البلدية في الجزائر بأن 

  ). 9(" األعمال الخاصة بالمحافظة على األموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية 
باإلضافة إلى ذلك فإن االستقاللية المالية للجماعات المحلية تسمح لها بإدارة ميزانيتها 

صادية للدولة، حتى ال يكون لذلك تأثير على بحرية في حدود ما تمليه عليها السياسة االقت
 -حاليا-مجرى نمو النشاط االقتصادي، غير أن االستقاللية الممنوحة للجماعات المحلية  

ليست لها هذه الصفة من جهة حدود الميزانية، ومن جهة المراقبة التي تقوم بها السلطات 
  ).10(المركزية 

  .اإليرادات الذاتية للجماعات احمللية: ثالثا
المحلية مجموعة الموارد الناتجة عن الضرائب والرسوم الذاتية يقصد باإليرادات 

محلية األصلية والمضافة على الضرائب والرسوم الوطنية، إضافة إلى الموارد الخاصة ال
الناتجة عن تشغيل واستثمار المرافق المحلية، التي تختلف في تنوعها من بلد إلى آخر 

  :ذه اإليرادات فيما يليالمتبع، وتتمثل ه )11(بحكم اإلمكانات المالية والنظام االقتصادي 
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I – الضرائب والرسوم احمللية.  
إن السياسة الضريبية للجماعات المحلية تأخذ دائما في الحسبان أن جباية   

الضرائب ذات الطابع الوطني أصعب من جباية الضرائب المحلية، في حين أن هذه 
تغطيتها لجملة  األخيرة تهدف  أساسا إلى زيادة الحصيلة الضريبية الوطنية من خالل

وكذا تعمل على تحقيق التوازن بين إيرادات ونفقات الجماعات  ).12(االستثمارات المحلية
   )13( :وهي ة المحليةالمحلية، وتعد من العناصر األساسية في التنمي

I -1 ـ  الضرائب املباشرة.  
  :لمحلية ما يليإن أهم الضرائب المباشرة المحصلة لفائدة الجماعات ا  

I -1 – 1 ـ  الدفع اجلزايف:  
وهو ضريبة مباشرة تفرض على مجموعة معينة من المستخدمين، وتخضع المبالغ  

المدفوعة لقاء المرتبات واألجور والتعويض والعالوات، بما في ذلك قيمة االمتيازات 
ين والهيئات العينية للدفع الجزافي، الذي يقع على عائق األشخاص الطبيعيين والمعنوي

المقيمة بالجزائر أو الممارسة بها نشاطاتها، والتي تدفع مرتبات وأجور وتعويضات 
  ).14(وعالوات 

ويحصل هذا الرسم بتطبيق معدالت على مجموع المدفوعات السنوية الخاصة 
  : للضريبة

  .6%األجور والتعويضات والرواتب بما فيها قيمة االمتيازات العينية المرتبات و -
  .المعاشات والريوع العمرية -
صندوق المشترك للجماعات القسم هذه الضريبية على كل من البلدية والوالية وتو

  . المحلية
I – 1 - 2  ـ الرسم على النشاط املهين:  

شطهم على العمل الذهني ويشمل هذا الرسم األشخاص الذين يعتمدون في أن  
   ).15(الخ … الفردي كاألطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين 

ات اإلجمالية المحققة من قبل الخاضعين للضريبة ويستحق هذا الرسم سنويا من اإليراد
  ).16(الذين يمارسون نشاطاتهم الدائمة في الجزائر 

I – 1 – 3  لبرتين املمتاز والعادي والغازوال واملواد الصيدالنيةـ الرسم الفرعي على ا:  
ويحسب هذا الرسم على أساس مبلغ سعر بيع التجزئة بهذه المنتوجات، ويدفع   

ن من الشهر يمبلغ هذا الرسم إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة قبل الخامس والعشر
  .المنتوجفوترة التابع للشهر الذي تمت فيه 
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I – 1 – 4 م العقاريـ الرس:  
  :كيات المبنية وغير المبنية، وينقسم إلىلويتعلق الرسم العقاري بالم  

I – 1 – 4 – 1  ـ الرسم العقاري على امللكيات املبنية:  
  ):17(وتخضع للرسم العقاري على األمالك المبينة األمالك التالية   

  .والمواد أو لتخزين المنتوجات المنشآت المخصصة إليواء األشخاص -
المنشآت التجارية الكائنة في محيط المطارات الجوية والموانئ ومحطات السكك  -

الحديدية ومحطات الطرقات، بما فيها ملحقاتها المتكونة من مستودعات وورشات 
  .الصيانة
ال أرضيات البنايات بجميع أنواعها وقطع األرضية التي تشكل ملحقا مباشرا لها و -

  .يمكن االستغناء عنها
األراضي غير المزروعة والمستخدمة الستعمال تجاري أو صناعي كالورشات  -

وأماكن إيداع البضائع وغيرها من األماكن من نفس النوع، سواء كان يشغلها المالك، أو 
  .يشغلها آخرون مجانا

ذا تلك ويعفى من هذا الرسم العقارات التابعة للدولة وللجماعات المحلية، وك  
التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، التي تمارس نشاطا في ميدان التعليم 
والبحث العلمي والحماية الصحية واالجتماعية، وفي ميدان الثقافة والرياضة، كما تعفى 
البنايات المخصصة للشعائر الدينية واألمالك العمومية التابعة للوقف، والعقارات التابعة 

  .ة األجنبية، والمخصصة لإلقامة الرسمية لبعثاتهم الدبلوماسية والقنصلية المعتمدةللدول
ويحسب هذا الرسم بتطبيق معدالت تختلف باختالف المناطق وكذا باختالف نوعية 

  . ات، سواء كانت مخصصة للسكن أو لالستعمال التجاري أو المهنينايالب
  :ل التالية بالشكيويتم حساب الرسم على الملكيات المبن

  مساحة الملكية× القيمة االيجارية للمتر المربع =  ةيالمبنالرسم على الملكيات 
لكل سنة حتى يؤخذ عامل القدم في االعتبار، أما   % 2ويحدد بعد تطبيق تخفيض 

  ).18( %50فيما يخص المصانع فنسبة التخفيض موحدة ومحددة بـ 
  ) :19(حددت نسب الرسم العقاري على الملكيات المبنية كما يلي وقد
  . % 3الملكيات المبنية  -
الملكيات ذات االستعمال السكني التي يملكها األشخاص الطبيعيون الواقعة في  -

ن مناطق محددة عن طريق التنظيم، وغير مشغولة سواء بصفة شخصية وعائلية أو ع
  .%10طريق الكراء تخضع لمعدل قدره 

  :األراضي التي تشكل ملحقا للملكيات المبنية -
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   2م 500عندما تقل مساحتها أو تساوي  % 05   
  2م 1000وتقل أو تساوي  2م 500عندما تفوق مساحتها  % 07  
  2م1000عندما تفوق مساحتها  % 10  

I – 1 – 4 – 2  ملبنيةـ الرسم العقاري على امللكيات غري ا:  
  :وتخضع للرسم على الملكيات غير المبنية كل من

  .المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم -
  .مناجم الملح والسبخات -
  .األراضي الكائنة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير -
  .األراضي الفالحية -

لمتر المربع وتنتج قاعدة هذا الرسم من منتوج القيمة االيجارية الجبائية ل  
وتحدد القيمـة االيجارية الجبائية لكـل . مضروبة في المساحة الخاضعة للرسم
  . منـطـقة وفقا لجدوال منظمة لهذا الرسم

I – 1 – 5 ـ الرسم التطهريي.  
ويمثل الرسم التطهيري كل من الرسم على رفع القمامات المنزلية وتفريغ الماء   

المحلية التي بها شبكات قنوات الصرف فقط،  في المجاري، ويحصل لفائدة الجماعات
ويحسب دوريا باسم المستفيد من الصرف الصحي من قبل الهيئة أو المؤسسة المكلفة 

  ).20(بتوزيع المياه الصالحة للشرب أو المياه الصناعية 

I – 2 ـ الضرائب والرسوم احمللية غري مباشرة.  
  :في الضرائب والرسوم المحصلة لفائدة الجماعات المحلية ما يلي ويمكن أن نميز

I – 2 – 1  وهو رسم غير مباشر يستحق لصالح الجماعات  :الرسم على الذبائحـ
المحلية التي تتوفر فيها المذابح، ويتميز بطابع الضريبة غير المباشر، ألنه يفرض على 

  .المنتوجات االستهالكية
I – 2 – 2  تخضع جميع عمليات البيع واألشغال العقارية،  :القيمة املضافةـ الرسم على

  :ومن جملة هذه العمليات ما يلي. وتأدية الخدمات للرسم على القيمة المضافة
  . العمليات المتعلقة باألمالك المنقولة -  
  .العمليات المتعلقة باألمالك العقارية -  
  . التوريدات للفائدة الشخصية -  
  .تتأدية الخدما -  

ويمثل الرسم على القيمة المضافة ضريبة على النفقة، وبذلك يتحمله كليا المستهلك 
النهائي، غير أن لتحديد رقم األعمال الخاضع لهذا الرسم يتطلب أن تضاف إلى قيمة 
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السلع أو الخدمات أو األشغال بعض التكاليف النقل والتغليف والحقوق والرسوم غير 
  .يمة المضافة، واإليرادات الملحقةالمباشر،عدا الرسم على الق

وفي األخير يمكننا أن نشير إلى أن هناك عدة ضرائب ورسوم تحصل للجماعات 
المحلية في العديد من الدول األخرى، كضريبة األماكن االشهارية، وضريبة السيارات 

ري المخصصة لعروض السينما ي، وكذا أماكن التجمع الجماه)21(اإلشهارية  في فرنسا 
  )22(وغيرها 
  .إيرادات األمالك العامة للجماعات احمللية: رابعا 

ية المعنوية يضع الكها للشخصتإن مبدأ استقالل الذمة المالية للجماعات المحلية وإم
تحت تصرفها العديد من المرافق العامة التي بواسطتها تشغيلها وإدارتها يمكن أن تدر 

  : ، والمتمثلة في23على الجماعات المحلية إيرادات معتبرة 
I ـ أنواع ممتلكات اجلماعات احمللية:  

ل األمالك العامة المنقولة وغير المنقولة، يوضع تحت تصرف الجماعات المحلية ك
والتي تدر دخال كقيمة إيجار عقاراتها وفوائدها المودعة بالمصارف أو المقروضة للغير 

المملوكة لها، وأرباح مشروعاتها، وتتصرف ) األسهم والسندات(وإيرادات األوراق المالية 
ويمكن أن نميز بين ). 24(ول بها فيها وفقا للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعم

األموال المملوكة ملكية خاصة واألموال المملوكة ملكية عامة، إذ أن األولى عن طريقها 
جلب اإليرادات شأنها شأن أمالك األفراد، بينما الثانية يتم الحصول على إيرادات منها 

  .بإدارتها وتسييرها
II ـ مشروعات اجلماعات احمللية املشتركة.  

سس فيما بينها مشاريع ومؤسسات مشتركة تحقق ؤيمكن للجماعات المحلية أن ت  
لها النفع العام، وتستفيد من إيراداتها المحلية، وذلك التساع حاجيات ومصالح السكان 

المشاريع وتمثل أرباح وفوائد هذه . وعدم كفاية إقليم معين في تلبية حاجات مواطنيه
  .والمؤسسات إيرادات هامة للجماعات المحلية تمكنها من تغطية نفقات تسييرها وتجهيزها

وقد ترى الدولة ضرورة توفير حد أدنى من الخدمات العامة لجميع المواطنين   
في جميع مناطق الدولة، في حالة عجز السلطات المحلية عن توفير هذا الحد الضروري 

) 25(ردها الذاتية الالزمة امن ثم نتيجة لعجزها عن توفير مومواردها، و ضعفنتيجة ل
  .ياأساس امما يستلزم وجود مصادر تمويل أخرى تكون فيها الدولة طرف

  .اإليرادات اخلارجية للجماعات احمللية: خامسا 
الجماعات المحلية تغطية كافة حاجات سكانها بموردها الذاتية،  نستطيعال ندما ع  

ألن حصيلة الضرائب والرسوم وإيرادات األمالك العامة ال تكفي لتنفيذ المشاريع وتقدم 
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الخدمات الالزمة للسكان، فإن ذلك يستدعي البحث عن مصادر أخرى لتمويل وتأدية 
  . ذاتيةالخدمات خارج نطاق اإليرادات ال

I ـ  اإلعانات احلكومية للجماعات احمللية.  
نظرا لعدم كفاية موارد الجماعات المحلية، فإن السلطات المركزية تخصص   

إعانات للجماعات المحلية بهدف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتسعى من خاللها 
الفوارق الجهوية  الدولة إلى تعميم الرفاه والرخاء في مختلف الجهات والمناطق إلزالة

على  اثع، ويعد هذا المصدر من المصادر الهامة لكونه با) 26(واالهتمام  بالمناطق النائية 
. بات ميزانيات الجماعات المحلية، ويؤدي حتما إلى تنفيذ المشاريع التنمويةستقرار وثا

  : ويمكن إيجاز أهداف وأنواع اإلعانات الحكومية فيما يلي
I – 1  أهداف اإلعانات احلكوميةـ.  

  :)27(ما يلي إلى تهدف السلطات المركزية من تقديم اإلعانات إلى الجماعات المحلية   
 تمكين الجماعات المحلية من تحقيق حد أدنى من الخدمات العامة.  
  التخفيف من العبء الضريبي المحلي، إذ أن العبء الضريبي يزيد في الجماعات

زية إعانة مت السلطات المركدالمحلية الفقيرة عنه في الجماعات المحلية الغنية، فإذا ق
  .للجماعات المحلية الفقيرة، فإنها تتيح لها فرصة التخفيف من األعباء الضريبة المحلية

  توجيه الجماعات المحلية للقيام بأنواع معينة من المشروعات االقتصادية
  .واالجتماعية لتحقيق التوافق بين السياسة المحلية والسياسة المركزية

  ،حيث يمكن للدولة عن طريق تقديم اإلعانات معالجة األزمات االقتصادية
للجماعات المحلية في أوقات الكساد أن تمكنها من التوسع في اإلنفاق مما يساعد على 
تدعيم سياسة االنتعاش االقتصادي وفي أوقات الرخاء تستطيع أن تخفض من هذه 

  .ديةاإلعانات حتى تحد من اإلنتاج خشية أن يؤدي ذلك إلى حدوث األزمات االقتصا
I – 2  أنواع اإلعانات احلكوميةـ.  

  :وتساهم الميزانية العامة للدولة في دعم الجماعات المحلية من خالل
I – 2 – 1  اإلعانات غري املخصصةـ.  

وتساهم الدولة في النفقات التي تتعلق بالصالح العام بإعانة سنوية، دون أن تكون هذه 
  .ذه اإلعانة على أساس حجم السكاناإلعانة مخصصة لغرض معين، وعادة ما تقدر ه

I – 2 – 2  إعانات التجهيزات واالستثماراتـ.  
وتساهم الدولة بإعانات في المشروعات التي تقوم بها الجماعات المحلية على أال تدفع 
هذه اإلعانات إال بعد التأكد من مدى تقدم العمل في هذه المشروعات، ومدى مطابقتها 

وتهدف هذه اإلعانات إلى استكمال . 28اسه اإلعانة للمشروع الذي منحت على أس
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المشاريع المعطلة في مختلف الجماعات المحلية، وتدفع وفق دراسات مقدمة على مدى 
  . التقدم في اإلنجاز وأسباب التأخر

I – 2 – 3  عانات امليزانيةإـ.  
هي إعانات يقصد بها تقليل التفاوت في الموارد المالية للجماعات المحلية   

المختلفة، ومحاولة تعويض عجز بعض الجماعات المحلية الفقيرة، وترتبط هذه اإلعانة 
ارتباطا مباشرا بموارد السلطات المحلية ونفقاتها، وتقدر على أساس النفقات السنوية 

لسلطات المحلية التي يكون معدل نصيب الفرد من الموارد المحلية فيها دون المعتمدة من ا
  ).29(المعدل القومي، ولذا تعرف أحيانا بإعانة قصور الموارد المحلية الذاتية 

I – 2 – 4  ويضيةإعانات تعـ.  
تلجأ الدولة في حالة إلغائها لضرائب محلية تنفيذا لسياسة عامة مركزية إلى تقديم   

  .إعانة نظير إلغاء تلك الضريبة
I – 2 – 5  إعانات ألغراض اقتصاديةـ.  

ترمي هذه اإلعانات إلى تقديم العون المالي للجماعات المحلية من أجل تحقيق   
غال العامة المحلية بقصد مكافحة البطالة بعض األهداف االقتصادية كتوسع األش

  .)30(وغيرها
II ـ القروض احمللية.  

تعتبر القروض من الركائز األساسية لتشكيل الجماعات المحلية، فهي تسجل   
د يدائما في إيرادات قسم االستثمار، ولها الحرية في تحديد مبلغ القرض على الرغم من تقي

قيود هذه القروض وأهداف وأنواع القروض الممنوحة  تناولتعمال القرض، وسناس
  : للجماعات المحلية من خالل

II – 1 ـ قيود القروض احمللية.  
تعتبر القروض من الموارد التي تشكل مالية الجماعات المحلية، فهي تسجل دائما في 

ال يمكن استعمالها لتغطية إيرادات قسم التسيير، وال تستعمل لتسديد الديون األصلية و
  .نفقات التجهيز، وللجماعات المحلية الحرية في تحديد القروض

وقد أكد المشرع الجزائري أن تكون القروض المحلية موجهة للمشاريع ذات 
المردودية والنفع العام، وأن تستعمل في المشاريع اإلنشائية التي تعجز الميزانية العادية 

طية نفقاتها، وأن  ال تستعمل لتسديد الديون األصلية، وكذا للجماعات المحلية على تغ
استعمالها في نفقات التجهيز، وهذا لتمكين الجماعات المحلية من تسديد القروض الممنوحة 

وتلجأ الجماعات المحلية إلى االقتراض من األجهزة المصرفية . في اآلجال المحددة
من أهم المصارف المكلفة بإبرام عقود  عمومية، ويعد صندوق الوطني التوفير واالحتياط
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وبعد إلغاء مبدأ التخصص المصرفي ). 31(القروض مع الجماعات المحلية في الجزائر
  ) . 32(لمصرفية المكلفة بإبرام العقود مع الجماعات المحليةاألجهزة ا تتعدد

لتي ال بد أن ق جملة من القيود ايوباإلضافة إلى القيود السابقة الذكر، يمكن تطب  
منها للحد من سياسة االقتراض التي إذا زادت عن حدها المعهود تصبح تشكل عبء على 

  :ومنها. كاهل الجماعات المحلية
  ال بد للجماعات المحلية عند االقتراض أن تخبر الدولة أو الجهاز الحكومي

  .خاصة إذا كان المشروع المراد إنجازه غير وارد في الخطة الوطنية
 تحدد نسبة معينة لالقتراض من المجموع السنوي إليرادات الجماعات  أن
  ).33(المحلية

  :ما يليويمكن إيجاز االعتبارات التي من أجلها وضعت جملة القيود السابقة في
التنافس بين االقتراض المحلي والمركزي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس  –

  .األموال في األسواق المالية وبالتالي ارتفاع سعر الفائدة
ضرورة دراسة النفقات التي ستمول بالقروض، وذلك أن كيفية استخدام قروض  –

لقروض، فالقرض يمتص قدرة الجماعات المحلية له أهمية قصوى عند االلتجاء إلى ا
  .شرائية، فإذا لم يحسن استخدامه أدى ذلك إلى التأثير السلبي على النشاط االقتصادي 

  )34(عدم إثقال كاهل الجماعات المحلية باالقتراض الذي يمكن أن تعجز عن سداده  –
II – 2  ة عليهاأنواع القروض احمللية وأهداف الرقابـ.  

توجد عدة أنواع من القروض المحلية تهدف الدولة من خالل الرقابة عليها   
   :فيما يلي تحقيق جملة من األغراض وهو ما سوف سنبينه

II -2 – 1  أنواع القروض احملليةـ.  
اشرة لصندوق القروض المب) : 35(يمكن أن نميز بين نوعين من القروض المحلية 

  .البنوك التجارية معالوطني للتوفير واالحتياط  والقروض المبرمة 
II – 2 – 2  ـ أهداف الرقابة على القروض احمللية:  

  :وتهدف الدولة من خالل ممارسة الرقابة على القروض المحلية إلى ما يلي
كامل للدولة ممارسة الرقابة على اإلنفاق الرأسمالي المحلي، لكي يتحقق اإلشراف ال -

ه بما يتفق مع سياستها االقتصادية والمالية مما يسهل مهمة هعلى هذا النوع وتوجي
  .التخطيط االقتصادي

في سداد القروض وبالتالي  هاالحفاظ على سمعة الجماعات المحلية المالية وإمكانيات -
  .عدم وقوعها في عجز مالي يعرقل استمرارية نشاطاتها
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وذلك ( 36دة عن طريق توزيع القروض على فترات متباعدة التحكم في سعر الفائ -
وبالتالي تحمل ) بهدف االبتعاد عن التراكم الرأسمالي الناتج عن الحصول على القروض

  .أسعار الفائدة على فترات متباعدة بعكس ما هو حاصل في حالة القروض قصيرة األجل
نشير إليه هو أنه بالرغم من الدور الذي تلعبه القروض في زيادة  وما يمكن أن

إيرادات الجماعات المحلية إال أنها تؤثر على ميزانيتها، إذ أن القروض  تعتبر عملية غير 
مجانية ترخص بفوائد قد تجعل الجماعات المحلية في وضعية صعبة، وعليه فإنه ينبغي 

رام القروض بأي ثمن وبأي شرط ألن ذلك يهدد على الجماعات المحلية أن ال تقبل بإب
  .ميزانيتها حاضرا ومستقبال

III  التربعات واهلباتـ.  
من موارد الجماعات المحلية، وتتكون حصيلتها  اوتعتبر التبرعات والهبات مورد  

مباشر إلى الجماعات المحلية أو غير مباشر بالمساهمة بشكل مما يتبرع به المواطنين، إما 
المشاريع التي تقوم بها، وقد تكون نتيجة وصية يتركها أحد الموطنين بعد في تمويل 

 .وفاته، أو هبة يقدمها أحد المغتربين لتخليد اسمه في بلده
1-III ـ التربعات.  

  :وتعد التبرعات من موارد الجماعات المحلية وتنقسم إلى
1-1-III  إال بموافقة السلطات وهذه التبرعات ال يمكن قبولها  :التربعات املقيدة بشرطـ

  .المركزية
2-1-III  وهذه التبرعات ال يمكن قبولها إال بموافقة رئيس  :التربعات األجنبيةـ

  .الجمهورية سواء كانت تبرعات هيئات أو أشخاص أجانب
  .اهلبات والوصاياـ  2-111
  ).37(وتعد الهبات والوصايا من موارد الجماعات المحلية وتنقسم إلى   

1-2- III  التي ال ينشأ عنها أعباء، أو يشترط فيها شروط، أو : اهلبات والوصاياـ
تستوجب تخصيص عقارات أو تكون دعاة لالعتراض من قبل عائالت الواهبين أو 

  .الموصين
2-2- III التي ينشأ عنها أعباء، أو يشترط لها شروط، أو تقتضي  :ـ اهلبات والوصايا
  .عقارات،   أو تكون مدعاة العتراضات من قبل عائالت الواهبين أو الموصينتخصيص 
أن التبرعات والهبات ال تشكل شيئا كبيرا في موارد إلى ويمكن اإلشارة   

  .الجماعات المحلية، وهي موارد استثنائية ال يعتمد عليها في تمويل الجماعات المحلية
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  :الخالصـة
جماعات المحلية ، الذاتية أو الخارجية، وبالرغم من إن جملة اإليرادات العامة لل  

تعددها وتنوعها تبقى غير كافية لتلبية حاجات السكان المتزايدة وتحقيق أهداف ومهام 
طالع بالدور المحدد لها بسبب تراكم ضالجماعات المحلية، وبالنتيجة ال يمكنها من اإل

لنقص في ترشيد استعمال الوسائل النقائص وتعدد الفجوات التنموية المحلية من جهة، وا
والموارد الخاصة للجماعات المحلية، وتوزيع الموارد الجبائية بين المستويين المركزي 
والمحلي للدولة، مما يستدعي  تطوير هذه اإليرادات وتكييفها مع التطورات االقتصادية 

لها أقدر علية، وتجالراهنة والتفكير في إيجاد موارد جديدة ترفع من فعالية الجماعات المح
  .على مواجهة متطلباتها المحلية والوطنية
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