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دراسة قياسية. التديير العسهمي الجديد كآلية لترشيد اإلنفاق العام و تحقيق التشسية السحمية السدتدامة
.2016  و2007 ـ بمدية سعيدة الفترة مابين
غريدي العربي
صافي أحسد
عزوز أميشة
:السمخص
ىجفت ىحه الػرقة إلى محاولة التعخف عمى اإلصالحات اإلدارية السشتيجة باإلدارة العامة (اإلدارة السحمية) ومجى
 لتحقيق،) وتخشيج اإلنفاق العام (السحمي، االقتراد، الفعالية،اعتسادىا عمى آليات التدييخ العسػمي الججيج لتحقيق الكفاءة
 و بشاءا عمى األساس الشطخي ركدت الجراسة القياسية عمى السشيج الػصفي التحميمي لمسعصيات،التشسية السحمية السدتجامة
 ومجى استشادىا عمى آليات التدييخ العسػمي0202  و0227 الدشػية لسػارد و نفقات بمجية سعيجة لمفتخة السستجة ما بيغ
 حيث أضيخت نتائج الجراسة وجػد فجػة بيغ اإلشار السدصخ لإلصالح اإلداري والػاقع التصبيقي لتدييخ اإلدارة،الججيج
 وعجم تحقيق مرجر دخل،السحمية(البمجية) مع اعتساد ىحه األخيخة عمى السػازيغ العامة السػجية مغ شخف اإلدارة السخكدية
. بسا يكفل عجم تحقيق تشسية السحمية السدتجامة،)ثانػي لتسػيل اإلنفاق السحمي(البمجية
. التشسية السحمية السدتجامة، تخشيج اإلنفاق العام السحمي، التدييخ العسػمي الججيج:الكمسات السفتاحية
Abstract:
Algeria has focused in recent years on the question of reforms, which have affected
several areas, including political, economic, social and administrative, especially if they are
related to the issue of sustainable local and global development, and through this article, we
will try to identify the reforms within the public administration (the municipal) and the extent
of its dependence on the mechanisms of new public management to achieve efficiency,
effectiveness, economy and the rationalization of public (local) expenditure, to achieve
sustainable local development, and according to the theoretical basis, the standard study
focused on the method of descriptive analysis of resource data and annual expenditures that
come back to the municipality of SAIDA for the period 2007-2016, and the extent to which
they rely on NPM mechanisms, where the results of the study showed a between the
framework underlined for the administrative reforms and the reality of the management
practiced at the local (municipal) administration, with the adoption of the latter on the general
budgets directed by the central administration, and the impossibility to reach a secondary
source of income to finance these local expenditures, in a way that ensures sustainable local
development.
Keywords: new public management, Rationalization of local public expenditure,
sustainable local development.
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مقدمة:
يعج التدييخ العسػمي الججيج أو ما يصمق عميو مدسى"إدارة األعسال الحكػمية"مشيجا ىاما بتدييخ السخافق العامة
ضيخ نياية الدبعيشات ،إذ فخضتو الستغيخات االقترادية االجتساعية و الدياسية عمى اإلدارة العامة،بدبب تخاجع دور
الجولة و الحي صاحبو تخاجع اإلنفاق العام و مشو إعادة الشطخ في نسػذج التدييخ،بتبشي آليات التدييخ التي تحاكي
مشطسات األعسال لتحقيق الكفاءة الفعالية

و االقتراد بتدييخ السػارد باإلدارة العامة،كسا ييجف كحلظ حدب Pollitt

 ، & Boukaertإلى عرخنة القصاع العام و تقجيع خجمات ذات جػدة لمسػاشغ مغ خالل العسل عمى تفعيل نذاط
الحكػمات و جعمو أكثخ كفاءة ،لتخصي مطاىخ البيخوقخاشية،الفداد اإلداري و تخسيخ مبادئ الذفافية ،و السذاركة في
تدييخ مشطسات القصاع العام،كسا َمَثل بجوره التدييخ العسػمي الججيج أحج أىع السحاور األساسية في تغيخ تػجو الجول

مغ مفيػم اإلدارة السخكدية إلى الالمخكدية و التخكيد عمى السحميات خاصة بتدييخ الشفقات العامة لمجساعات السحمية
و مػاردىا بتبشي نسػذج التدييخ السعتسج عمى الشتائج،و لحا أدرك حي اد ال يدتيان بو مغ اىتسام األكاديسييغ و السشطسات
الجولية السيتسة بتحقيق التػازن بتدييخ اإلدارات السحمية و مشو التشسية السحمية السدتجامة بالجول الدائخة بصخيق الشسػ.
سشحاول مغ خالل الػرقة البحثية العسل عمى مبادئ التدييخ العسػمي الحجيث كآلية لتخشيج اإلنفاق العام ،و عميو
نصخح االشكالية التالية:
ما مدى تأثير آليات التديير العسهمي الجديد عمى ترشيد االنفاق السحمي العام و تحقيق التشسية السحمية السدتدامة
؟
و ندتخمز مغ اإلشكالية التالية الفخضيتيغ الفخعيتيغ التاليتيغ:
:H0ال تؤثخ آليات التدييخ العسػمي الججيج عمى تخشيج اإلنفاق السحمي العام و التشسية السحمية السدتجامة.
: H1تؤثخ آليات التدييخ العسػمي الججيج عمى تخشيج االنفاق السحمي العام و التشسية السحمية السدتجامة.
أهسية الدراسة:
 الػقػف عمى مفيػم التدييخ العسػمي الججيج و اآلليات التي يػفخىا عمى مدتػى االدارة العسػمية(البمجية محل الجراسة
القياسية).
 التعخف عمى تدييخ ايخادات و نفقات البمجية و الخمل الحي يذػبو (التجاوزات التدييخية و األخالقية).
 الكذف عغ مدتػى االنفاق العام ببمجية سعيجة و مجى مػاكبتو إليخاداتيا عمى السجى القريخ و البعيج.
 رصج مجى تسكغ البمجية مغ اليات التدييخ العسػمي الججيج في تدييخ ميدانياتيا.
معالجتشا ليحا السػضػع وفق االشكالية السصخوحة ستتع بالتصخق لمسحاور التالية:
 مكانة التدييخ العسػمي الججيج و اليات تصبيقو باإلدارة العسػمية.
 السيدانية العامة الشفقات و االيخادات بالبمجية و اليات تدييخىا .
 الجراسة التحميمية االحرائية و االقترادية لسجسػع السػازيغ العامة ببمجية سعيجة لمفتخة السستجة مابيغ 0227م و
0202م.
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 الجراسة القياسية لسجسػع السػازيغ العامة ببمجية سعيجة لمفتخة السستجة مابيغ م 0227و 0202م و آليات تدييخىا.
 .Iمكانة التديير العسهمي الجديد و آليات تطبيقه باإلدارة العسهمية.
التدييخ العسػمي الججيج ىػ إتجاه دولي معاصخ باإلدارة العامة قام بعج التجارب اإلصالحية السيجانية بالخجمة العامة
بعجيج دول العالع ،لتفعيل القصاع العام بعيجا عغ اإلدارة البيخوقخاشية ،و عخف بعجيج السدسيات مشيا :التدييخ العسػمي
الججيج  Hoodسشة ،0990نسػذج ما بعج البيخوقخاشية  Barzelayسشة  ،1992اإلدارة العسػمية بشاءا عمى نطام
الدػق  Lan & Rosenbloomسشة  ،1992إعادة اختخاع الحكػمة  Osborne & Gaeblerسشة ( 1992عمي عبج
هللا ،و آخخون ،0207 ،ص .)022
يعتبخ  Hoodأول مغ أعصى مدسى التدييخ العسػمي الججيج لمحخاك االصالحي الحجيث باإلدارة العامة و عخفو
بأنو"عقيجة إدارية تجل عمى األفكار التي تبحث عسا يحب عميشا القيام بو باإلدارة" (بغ عيذى بذيخ و آخخون،0202،
ص ،)833كسا عخف  ،A. Bartoliالتدييخ العسػمي الججيج عمى أنو":جسمة العسميات الخامية لتحقيق األىجاف،
التشطيع ،التدييخ والخقابة بالسشطسات العامة ،مغ خالل تصػيخ أدائيا العام وتػجييو مع احتخام مياميا" ،وبيحا يكػن
التدييخ العسػمي الججيج متأصل و مختبط بسفيػم  PPBSنطام ،تخصيط ،بخمجة ،وميدانية ،والحي يعشي بالفخندية
 RCBتخشيج خيارات السيدانيات ،مع األخح بالحدبان الشطع التدييخية القائسة عمى أسذ التدييخ الخاص لتحل محل
اإلدارة البيخوقخاشية التقميجية ( .)Yvon Pesqueux ،p01،2006
يزع السعجع الدػيدخي لمدياسة االجتساعية تعخيفو  NPMعمى أنو":إتجاه عام لتدييخ السشطسات العامة يدتسج مبادئو
مغ العمػم االقترادية و مغ سياسات التدييخ بالقصاع الخاص بيجف تحديغ و معالجة اإلختالالت التي ميدت التدييخ
العسػمي التقميجي و التي مغ بيشيا البيخوقخاشية ،و محاولة االرتقاء باإلدارة العسػمية إلى مدتػى الكفاءة و الفعالية(بغ
عيدى ليمى ،0208،ص.)092
تعخف لجشة اإلدارة العامة التابعة لسشطسة التعاون والتشسية االقترادية  ،OCDEالتدييخ العسػمي الججيج و التي كان
ليا تأثيخ كبيخ في نذخه بأنو ":بخاديغع أو نسػذج ججيج ييجف إلى نذخ ثقافة األداء بالقصاع العام لجعمو أقل مخكدية.
ويتسيد بسا يمي:
 التخكيد عمى الشتائج ،و التي يشطخ فييا مغ حيث الكفاءة والفعالية وجػدة الخجمة.
 إستبجال اليياكل التقميجية السعتسجة عمى السخكدية والتدمدل اليخمي بشطع تديخيو غيخ مخكدية ،بحيث تكػن الخيارات
السالية السختبصة بالخجمات السقجمة أقخب ما يكػن لمسدتفيجيغ ،الحيغ يتخك ليع مع باقي أصحاب السرمحة حق
إبجاء الخأي ،التجقيق و الخقابة.
 مشح السديخيغ العسػمييغ حخية الشطخ في البجائل السباشخة لتدييخ السخافق العامة ،لتحقيق الفعالية و تقميل التكاليف مغ
خالل الدياسات التي يعتسجونيا .
 زيادة االىتسام بكفاءة الخجمات السقجمة مغ قبل القصاع العام ،مغ خالل تبشي اآلليات و األىجاف اإلنتاجية التي تزع
السشطسات العامة في وضع تشافدي.
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 تعديد القجرات االستخاتيجية لمحكػمة السخكدية مغ أجل تػجيو تصػر الجولة ،و ذلظ بسا يكفل ليا االستجابة بذكل
آلي ،سخيع وبأقل تكمفة لمتغيخات الخارجية ومختمف القزايا.(Marcel GUENOUN, 2009,p61).
تدعى الجول و مغ خالل اعتسادىا عمى آليات التدييخ العسػمي الججيج كسشيج إصالحي إداري إلى تحقيق األداء ،و
ىحا ما أكجه الباحث  Greffeسشة  0999و الحي يخى أن"تصبيق مفيػم التدييخ العسػمي الججيج باإلدارة العامة ال
يخمػ مغ أخح األداء في الحدبان" ) ،( Yves Emery, 2005 .p01و األداء ىػ "مقارنة األداء الفعمي بالسعاييخ
السدتيجفة و تحميل االنحخافات بيغ األداء الفعمي و السعاييخ السػضػعة و اتخاذ اإلجخاءات الترحيحية التي تقمل مغ
االنحخافات أو تسشع حجوثيا" ،أي ىػ العسمية السدتسخة التي تسكغ مغ تحجيج كفاءة و فعالية السشطسة وفقا لمسعاييخ
السحجدة و اتخاذ الق اخرات السشاسبة" (الذيخ ساوس ،و آخخون،0202 ،ص ،)22و مغ خالل ما سبق يسكغ تػضيح
مكػنات األداء كسايمي:
الفعالية :رغع اختالف تعخيفيا إال أن معطع الباحثيغ يتفقػن عمى كػن الفعالية عسل األشياء الرحيحة ،إذ تسثل
الفعالية جسمة الشتائج السحققة عمى األىجاف ،أي اإلدارة العسػمية ستكػن فعالة إذا استصاعت تحقيق األىجاف التي
تعسل األجيدة الحكػمية عمى تصػيخىا ،وتتػقف تمظ السجسػعة مغ السؤشخات عمى شبيعة نذاط و أىجاف كل وحجة
تشطيسية.
الكفاءة :تسثل الشتائج السحققة عمى الػسائل السدتخجمة لتحقيقيا ،أي اإلدارة العسػمية تكػن كفئة إذا استخجمت السػارد
الستاحة بكفاءة في كل جياز حكػمي ،حيث تتزسغ ىحه السجسػعة ندبة التكاليف اإلجسالية إلى بعس السخخجات
السحجدة التي يقجميا الجياز ويعبخ ذلظ بذكل أساسي عغ تكمفة الخجمة التي يقجميا ىحا الجياز (زرفاوي عبج
الكخيع،0202،ص .)008
السالئسة و االقتراد :ىي تخجسة لمتخريز األمثل لمسػارد وىي تطيخ كسذكمة لمعالقة بيغ األىجاف و الػسائل،
فاألىجاف( مغ حيث السدتػى والجػدة) في عالقة مع الػسائل السػجػدة أو مجى قابمية ىحه السػارد لمتعبئة في وقت
قريخ ،بسعشى آخخ السالئسة ىي عسمية تحػيل السجخالت إلى مخخجات و بأقل تكمفة (عبج الكخيع مدعػدي،
وآخخون،0208،ص.)20
العجيج مغ الجراسات حاولت تقجيع اآلليات التي تحقق تدييخ عسػمي ججيج يؤثخ عمى ىياكل السشطسات العسػمية و
وضائفيا الستجاخمة (السالية ،اإلستخاتيجية ،التدػيقية ،وتدييخ السػارد البذخية ،نطع السعمػمات والسخاقبة) و يجعميا ذات
كفاءة و فعالية ،و مغ بيغ السقتخحات ما قجمو  )0990( Hoodعمى شكل قاعجة تحميمية تتكػن مغ اآلليات و آثارىا
التذغيمية ،مسا يجعل مشيا قابمة عمى لمتصبيق بالبيئة العامة ،بحيث يتع عخض كل مكػن مغ السكػنات الدبعة السحجدة
في ثالثة أبعاد:
 )0السحتهى السذهبي التديري :الخصاب السعياري والخسسي آلليات التدييخ العسػمي الججيج حػل،ما يجب فعمو؟
 )0السعشى/الزسشي :ما ىي اآلليات السعخفية السمسػسة التي يسكغ تصبيقيا لتحقيق تدييخ عسػمي ججيج؟
 )8األساس السشطقي (السبرر) :لساذا يشبغي القيام بحلظ،و الدعي لتدييخ عسػمي ججيج؟
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الجدول رقم (:)01مكهنات التديير العسهمي الجديد
السحتهى السذهبي التديري

األساس السشطقي (السبرر)

السعشى  /الزسشي

"يجب أن تُعيج اإلدارة إلى القيادة و الخقابة عمى السشطسات يجب مداءلة السديخيغ و السػضفيغ تتصمب
األفخاد السػجػديغ بالسيجان أن تعيج السػضفيغ و الخؤساء تحجيجا واضحا لسدؤولياتيع وليذ
العسمي":مغ خالل فرل اتخاذ السعيشيغ،مع
1

الق اخرات
الدمصة

االستخاتيجية

الدياسية،و

عغ باالستقاللية

تخكيا السػازيغ

ضخورة
اإلدارية،مع
الى

العامة

تستعيع التقميل مغ سمصاتيع و اضعافيا.
اسشاد

السديخيغ

لإلدارة التشفيحية،التي يقع عمى العسػمييغ الحيغ يسمكػن ىامر كبيخ

مغ الكفاءة و السشاورة لمػفاء بسعاييخ

عاتق التدييخ.

األداء و السخدودية الخاصة بيع.
يجب وضع السعاييخ الخسسية تحجيج األىجاف و مؤشخات الشجاح،و السداءلة تزع أىجاف ال لبذ فييا؛و
معيار الكفاءة يخى أن األىجاف

 2والسقاييذ التي تجعل األداء األنجع وضعيا وفق قالب كسي.
مخ ًئيا و ممسػسا في مكانيا.

3

يجب

تجعيع

الخقابة

عمى

الشتائج.

واضحة ومتبعة.

يختبط تػزيع السػارد ،السشح والسكافآت الحاجة لمتخكيد عمى الشتائج أكثخ مغ
باألداء السحقق والسقاس.تجدئة إدارة اإلجخاءات.
السػارد البذخية بعج (التذكيظ في
اإلدارة

العامة).

السخكدية

والسػحجة

لمخجمة

إعادة الشطخ في اإلدارات الزخسة و ضخوري إنذاء مشطسات يسكغ التحكع
البيخوقخاشية،

وإنذاء

وكاالت فييا ،gérablesمغ خالل التسييد بيغ

يجب أن تتستع السشطسات متخررة ومدتقمة ،تتفاوض فيسا ميام

 4العامة بالتخرز مغ خالل بيشيا دون وجػد رابط االعتسادية .
تقديع السيام اإلدارية.

السسػليغ،السذتخيغ

ومقجمي

الخجمات العامة،و االعتساد عمى نطام
التعاقج الحي يجعل العالقات الجاخمية

والخارجية في القصاع العام أكثخ

كفاءة.
التػجو نحػ العقػد قريخة األجل،و التشافذ ىػ السفتاح لخفس التكاليف
5

يجب أن تشتذخ السشافدة في
القصاع العام.

وضعيا في اشار السشافدة مغ أجل وتحديغ الجػدة.
تدويج و تسػيل بعس الخجمات
العامة،و مغ صيغ العقػد (الرفقات

العسػمية).
جمب

السسارسات

اإلدارية التخمي القيع التقميجية(كالصاعة لمخئيذ مغ الزخوري استخجام األدوات التي

 6السدتخجمة في القصاع الخاص الدمسي وفق نطام تدمدل ىخمي صارم أثبتت
و العسل بيا.

و جامج)،لتحريل مديج مغ السخونة و
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االلتدام

العسػمييغ.

لجى

مجسػع

السػضفيغ

تخكيد االىتسام عمى خفس خفس التكاليف السباشخة،تقميل التدمدل مغ الزخوري الحج مغ تبحيخ مػارد
7

تكاليف

اإلنتاج،و

زيادة اليخمي،التقميل

مغ

البيخوقخاشية،مع القصاع العام و التحكع بيا،عسال بسبجأ

االنزباط مع تقميل استيالك مقاومة الزغػط الشقابية.

"تقجيع أفزل خجمة عامة بأقل تكمفة".

السػارد.
M.Guenoun. Le management de la performance publique locale. Etude de
l’utilisation des outils de gestion dans deux organisations intercommunales.
Cézanne - Aix-Marseille III, 2009. Sciences de l’Homme et Société. Université Paul
Français,P64.
 .IIالسيزانية العامة الشفقات و االيرادات لمبمدية و اليات تدييرها .
بعج تحجيج مفيػم التدييخ العسػمي الججيج يجب ربصو بتخشيج االنفاق العام و مجى نجاعتو في تحقيق التشسية السحمية
باعتباره آلية إصالحية ججيجة لإلدارة العامة ،و البمجية واحجة مغ االدارات العسػمية السكػنة لمجساعات السحمية،و التي
تعتبخ وفق قانػن البمجية الججيج رقع 00ـ 02السؤرخ في  00جػيمية  ،0200جساعة إقميسية قاعجية لمجولة ،تتستع
بالذخرية السعشػية و الحمة السالية السدتقمة و تحجث بسػجب القانػن( ، )02كسا تعتبخ فاعل رئيدي في تحقيق التشسية
السحمية لتستعيا بكافة الرالحيات التي تجعل مشيا أداة لخجمة السػاشغ و تمبية متصمباتو ،و انصالقا مغ السادة  20التي
تسكغ السجمذ الذعبي البمجي مغ ادارة شؤون البمجية ضسغ الشطام الالمخكدي ،و ضسغ نفذ القانػن الخاص بالبمجية
يدسح السذخع لو بالتجخل ضسغ نصاق تخررو ،السحجدة بالسػاد  027ـ 002مغ الباب الثاني كسا يمي:
يمتدم السجمذ الذعبي البمجي بتشفيح الخصط التشسػية آخحاً بعيغ االعتبار البخامج الحكػمية و مخصصات الػالية عمى
السجى القريخ ،الستػسط ،أو البعيج ،مع مخاعاة الشديج العسخاني و السداحات السخررة لمفالحة ،و تجانذ السجسعات
الدكانية و الصابع الدكاني لمبمجية بيجف السحافطة عمى البيئة ،و عمى الرعيج االجتساعي أعصى السذخع لمسجمذ
الذعبي البمجي حق السبادرة بإتباع كل إجخاء مغ شأنو التكفل بالفئات السحخومة و مج يج العػن ليا في مجال الرحة،
اء األولية أو اإلضافية مادة بسادة ،و
التذغيل و الدكغ ،أما ماليا فيتػلى ىحا األخيخ السرادقة عمى ميدانية البمجية سػ ً
باإلشار االقترادي ضسغ السادتيغ  029و  002مغ القانػن البمجي يػكل إلى البمجية تصػيخ األنذصة االقترادية
السدصخة في بخامجيا التشسػية ،مغ خالل تذجيع الستعامميغ االقترادييغ ،و تخقية الجانب الدياحي بيا (. )00
. 1إيرادات البمدية :جسيع ما تقجمو البمجية لغ يتحقق إال إذا تستعت بسػارد مادية و بذخية متكاممة ،و نخكد في بحثشا
ىحا بالخرػص عمى السػارد السادية التي تعتبخ ضخورية لتسػيل بخامج التشسية السحمية ،مسا يجفع بالبمجية إلى البحث
عغ سبل مػارد إضافية ،و تخشيج إنفاقيا ،لتفادي الػقػع بالعجد السالي ،و بسا أن البمجية تتستع برفة االستقاللية
السالية ،و ىػ األمخ الحي يعشي تػفخىا عمى مػارد مالية تسكشيا مغ القيام بسياميا السخػلة ليا،كسا أن قانػن البمجية و
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بسادتيو 092و  092حجد مختمف إيخادات و نفقات البمجية و قدسيا وفق أقدام السيدانية إلى إيخادات و نفقات خاصة
بقدع التدييخ ،و كحا إيخادات و نفقات خاصة بقدع التجييد و االستثسار كسا يمي:

الجدول رقم (:)02ايرادات البمدية
ايرادات قدم التجهيز واالستثسار

إيرادات قـدـم الـتدـيير

 ناتج السػارد الجبائية السخخز بتحريميا لفائجة البمجيات  االقتصاع مغ إيخادات التدييخ السشرػص عمييا في
السادة  093مغ قانػن البمجية.

بسػجب التذخيع والتشطيع السعسػل بيسا.

 السداىسات وناتج التدييخ السسشػح مغ الجولة والرشجوق  ناتج االستغالل المتياز السخافق العسػمية البمجية.
السذتخك لمجساعات السحمية و السؤسدات العسػمية.

 رسـػم وحـقـػق مـقـابـل الخــجمــات السـخخز بيا بسػجب
القػانيغ والتشطيسات.

 الفائس السحقق عغ السرالح العسػمية السديخة في
شكل مؤسدة ذات شابع صشاعي وتجاري.

 ناتج السدـاىسات في رأس السال.

 إعانات الجولة والرشجوق السذتخك لمجساعات السحمية

 ناتج مجاخيل أمالك البمجية .

والػالية.
 ناتج التسميظ- ،اليبات والػصايا السقبػلة.
 كل اإليخادات السؤقتة أو الطخفية.
 ناتج القخوض.

السرجر :قانػن الجساعات اإلقميسية الجدائخية ،)0200( ،القانػن رقع 00ـ 02السؤرخ ب 00يػنيػ  ،0200الجخيجة
الخسسية ،ص .09،82
 .2نفقات البمدية :حجد السذخع نفقات البمجية وفق السادة  093الى نفقات تمتدم بخرػص قدع التدييخ و نفقات تذسل
قدع التجييد و االستثسار كسا يمي:
الجدول رقم (:)03نفقات البمدية
نفقات قدم التجهيز واالستثسار

نفقات التديير

 نفقات أجػر وأعباء مدتخجمي البمجية.

 نفقات التجييد العسػمي.

 التعػيزات واألعباء السختبصة بالسيام االنتخابية.

 نفقات السداىسة في رأس السال بعشػان االستثسار.

 السداىسات السقخرة عمى األمالك و مجاخيل البمجية  تدجيج رأسسال القخوض.
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 نفقات إعادة تييئة السشذآت البمجية.

بسػجب القػانيغ.
 نفقات صيانة األمالك السشقػلة والعقارية،و نفقات صيانة
شخق البمجية.

 السداىسات البمجية واألقداط الستختبة عمييا.

 االقتصاع مغ قدع التدييخ لفائجة قدع التجييد
واالستثسار.
 فػائج القخوض.
 أعباء التدييخ السختبصة باستغالل تجييدات ججيجة.

 مراريف تدييخ السرالح البمجية،و األعباء الدابقة.

السرجر :قانػن الجساعات اإلقميسية الجدائخية ،)0200( ،القانػن رقع 00ـ 02السؤرخ ب 00يػنيػ ،0200الجخيجة

الخسسية ،ص .09،82
 .3مذاكل تديير إيرادات و نفقات البمدية :السالحظ أن تدييخ إيخادات و نفقات البمجية يذػبو الخمل لعجم تسكشو مغ
اليات االصالح العسػمي الحجيثة نط اخ لسا يمي.
. 1 . 3ضعف التحريل الزريبي:تعج الجباية السحمية السػرد الخئيدي بسيدانية البمجية ،كػنيا تسثل ¾ مغ اإليخادات
السحمية السالية (فاشسة الدىخاء مغبخ و آخخون ،ص  ،)022إال أنيا تػاجو عجة مذاكل بتحريميا مشيا:
 غياب التشديق بيغ البمجية و االدارة الجباية في تحريل الزخيبة ،مسا يديج مغ إرتفاع ندب التيخب و الغر
الزخيبي ،الحي يحرمو زيادة ضيػر أنذصة غيخ رسسية و مشو إتداع رقعة االقتراد السػازي ،فزال عغ غياب الخقابة
الجباية عغ بعس األنذصة االقترادية الخسسية.
 عجم اعتساد اإلدارة الجبائية عمى األساليب و السعاييخ الحجيثة بالتحريل الجبائي كالسػقع الدمان لمتحجيج الػعاء
الزخيبي بجقة.
 تفذي مطاىخ الفداد باإلدارة الجبائية كالسحاباة السحدػبية و الخشػة.
 تأخخ التحريل الزخيبي عغ مػاعيجه السحجدة ما يعيق تسػيل الشفقات البمجية السبخمجة و يؤخخىا.
 ضعف تحريل إيخادات الجوميغ العام ،لبقاء أسعار إيجار مستمكاتو ثابتة بسبالغ رمدية و لفتخات شػيمة دون
مخاجعتيا و مػاكبتيا ألسعار الدػق.
 اعتساد البمجية عمى الزخائب السباشخة ،أما الزخائب غيخ السباشخة السكػنة مغ الزخائب االختيارية و االجبارية
فتذكل مداىسة ضعيفة بسػارد البمجية.
 التبحيخ و تزخيع الفػاتيخ عمى مدتػى البمجيات.
 عجم تسكغ البمجية مغ اإلستقاللية عغ الدمصة السخكدية لخمق ضخائب تخز نصاقيا اإلقميسي ،كالزخيبة عمى
الشذاط الدراعي (حبيب بغ بايخ و آخخون ،ص .)029
 . 2 . 3تطهر الشفقات :تدايج الشفقات عمى مدتػى البمجية ناجع عغ :
 سػء التقجيخ لإليخادات و الشفقات عمى السذاريع السبخمجة.
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 ضيػر نفقات ضخفية كالشفقات الصارئة في حالة الكػارث و الػضعيات االمشية الحخجة.
 ضعف السػارد الجاخمية لمبمجية و تخكيد السديخيغ عمى اإلعتسادات السقجمة مغ قبل الحكػمة السخكدية أو اقتخاضيع
مغ البشػك.
 زيادة الكثافة الدكانية عمى مدتػى البمجية مسا يدتجعي زيادة االنفاق السحمي لتمبية احتياجاتيع مغ سكغ،صحة ،و
تعميع...
 عجم االعتساد عمى االدارة االلكتخونية في التدييخ و أداء الخجمات العامة ،يديج مغ تكمفة الخجمة العامة و نفقاتيا
كالسقتشيات التي تخز الػرق و مراريف التشقل  ...و غيخىا .
 تجخل البمجية في جسيع السياديغ تقخيبا و عجم اعتسادىا عمى نطام الػكالة و عقػد الشجاعة بأداء مياميا (رجخاج
الدوىيخ،ص.)27
. 3 . 3ضعف التديير :يفتقج العشرخ البذخي عمى مدتػى البمجية إلى تقشيات التدييخ السالي الحجيثة  ،مع عجم تسكشو
مغ الشطام السحاسبي الججيج ،كسا أنو مازال يخكد عمى تقييع العسل مغ خالل ثقافة استيالك اإلعتسادات بجال مغ ثقافة
تقييع األداء السبشية عمى تحقيق األىجاف و الشتائج السحرمة ،فزال عغ إدارة السخاشخ التي تتع عمى مدتػى نطام
بيخوقخاشي ال عمى مدتػى التقديع الحجيث لإلدارة العسػمية السبشي عمى إدارة الػحجات ،كسا أنو ومغ بيغ أسباب الخمل
التدييخي ضعف االعتساد عمى مبادئ الحكع الخاشج بالتدييخ ،و أخح الق اخرات التي تخز البمجية و نفقاتيا دون مخاعاة
أصحاب السرمحة (بػمجيغ حديغ و آخخون،0202،ص.)00
 . 4 . 3الفداد االداري :و ىػ فداد السػضفيغ العسػمييغ بالبمجية  ،و الحي يكػن أساسو الحاجة السادية ،أو ناتج
االنحخاف الدمػكي لمسػضف العسػمي نفدو ،و يعبخ عشو في الغالب عمى أنو سمػك فخدي أكثخ مشو تعبي اخ عغ سمػك
نطام عام ،و يكػن في شكل شمب رشػة أو ابتداز لتدييل مشح عقػد أو صفقات عسػمية لمستعامميغ الخػاص مع البمجية
عمى أساس السحاباة و السحدػبية ،فزال عغ االختالس عمى نصاق محجود مغ السال العام الستػفخ عمى مدتػى البمجية
و إستغاللو لمسرمحة الذخرية دون تحخي تحقيق الشفع العام (دمحم نجع عمي الصالباني ،سشة ،0202ص.)22
 . 4آليات ترشيد االنفاق السحمي في ظل تديير عسهمي جديد:
تخشيج اإلنفاق يجل عمى التدام الفعالية في تخريز السػارد و الكفاءة في استخجاميا بسا يعطع رفاىية السجتسع (بخاق
عيدى  ،و آخخون ،ص  ، )002و الفعالية لتخشيج اإلنفاق تكػن بسخحمتي إعجاد السيدانية و إعتسادىا ،و تديج الفعالية
في تخريز السػارد كمسا تستعت البمجية بالجيسقخاشية في التدييخ و اتخاذ الق اخرات العامة ،و خاصة عمى مدتػى
مجمديا الذعبي البمجي إذا اتدع بالعقالنية عشج الترػيت عمى ق اخرات السيدانية ،أما الكفاءة فتكػن مغ خالل ضبط
العالقة و تقشيشيا بيغ السجخالت و السخخجات ،بحيث تكػن كفاءة السخخجات بتحقيق أكبخ قجر مغ السخخجات بشفذ
القجر مغ السجخالت ،و التي تقاس بتشاسب السخخجات الفعمية عمى السخخجات الستػقعة عشج قجر معيغ مغ السجخالت،
و كفاءة السجخالت تكػن بتحقيق أقل قجر مغ السخخجات مقابل السجخالت ،و تقاس بحداب ندبة السجخالت الفعمية
عمى السجخالت الستػقعة عشج قجر معيغ مغ السخخجات (بغ مػسى أم كمثػم،و آخخون ،ص.)090
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 . 1تحديد مجاالت اإل نفاق العام :و يكػن تخشيج اإلنفاق مغ خالل تحجيج مجاالت االنفاق العام كسا يمي:
أ .ترشيد اإلنفاق العام السهجه لمخدمات العامة :يحجد حجع الخجمات العامة وفق الفمدفة التدييخية السشتيجة مغ قبل
اإلدارة العامة ،غيخ أن التخشيج في اإلنفاق العام بسجال الخجمات العامة يتزسغ االقتراد في نفقة الخجمات ما أمكغ
دون السداس بأدائيا ،مع تحجيج التكمفة الجنيا لمخجمات العامة و مقارنتيا مع تكمفتيا بالقصاع الخاص ،أو تكمفتيا بجول
تتستع بطخوف شبيية ليا ،وإذا ما أضيخت السقارنة ارتفاع تكمفة الخجمة تػجب األمخ إعادة الشطخ بالسشياج التدييخي في
تشطيع السخافق العامة و تػزيعيا وفق االختراصات ،و تغييخ اليياكل التشطيسية مغ اليخمية إلى اليياكل السدصحة
 ،platsمع محاربة بعس السسارسات الألخالقية مغ قبل السديخيغ ،و تفادي التبحيخ بالتقميل مغ الشفقات السطيخية غيخ
األساسية ( يػسف قخوج ،و آخخون،0202 ،ص .)030
ب .ترشيد االنفاق العام السهجه لمسذروعات العامة التجارية و الرشاعية :يكػن تشطيع ىحا السجال مغ خالل العسل
بشيج القصاع الخاص باعتساد آليات الدػق و العسل بالػكالة ،عقػد الشجاعة ،و الحػافد الفخدية لتعطيع السشفعة العامة.
ج .ترشيد اإل نفاق العام السهجه لألشغال العامة اإلنذائية :تػاجو البمجية عشج إعجاد ميدانيتيا مذكمة السفاضمة بيغ
السذاريع اإلنذائية التي ستقػم بتشفيحىا بسخصط التشسية لمتييئة و التعسيخ ،أييا يحقق أكبخ نفع عام و يدتحق الحرػل
عمى حرة مغ السػارد السحرمة في ضل تداحع السذاريع اإلنذائية ،و تبشى السفاضمة عمى أساس دراسة اقترادية
بتحجيج عائج السػرد و أثخه عمى الشفع العام ( بخاق عيدى ،ص .)000
 . 2. 4أسس نجاح ترشيد اإلنفاق العام:
اء
أ.تحديد األهداف بدقة :ضخورة تحجيج األىجاف العامة الستػسصة و الصػيمة األجل التي مغ أجميا يصمب اإلنفاق سػ ً
مغ أجل الػحجات التشطيسية عمى مدتػى البمجية أو السجتسع ككل.
ب.تحديد األولهيات :ىػ تحجيج أىسية البخامج و السذاريع التي تخيج البمجية تشفيحىا ،و مجى قجرتيا عمى تمبية الحاجات
الدكانية في ضل السػارد السحجودة ،مع تدويج أصحاب السرمحة بالسعمػمات الذاممة عغ األنذصة السالية العامة
الدابقة ،الحالية والسدتقبمية ،بذكل يتيدخ معو تحميل الدياسات العامة و يعدز السداءلة.
ج.القياس الدوري ألداء برامج اإلنفاق العام :قياس األداء لإلنفاق العام عمى مدتػى البمجية يكػن بتقييع مجى كفاءة و
فعالية السذاريع السشجدة ،و تقييع األداء يختكد عمى:
د.الفعالية االجتساعية واالقترادية :تكػن بتقييع مجى رضا السػاششيغ ،بسا يدسح بتثسيغ الشتائج الستػصل الييا و أثخىا
عمى السحيط االجتساعي و االقترادي.
ذ.نهعية الخدمة السقدمة :يكػن تقييسيا مغ وجية نطخ السدتفيجيغ ألجل تحديغ نػعية الخجمة السقجمة و البحث عغ
السػازنة بيغ التكمفة و الشػعية.
و.فعالية تديير السرفق العسهمي :تقيسو يكػن مغ وجية نطخ السكمفيغ ،مغ أجل استغالل أمثل لمسػارد السػضفة في
العسمية التديخية (بغ عدة دمحم ،0202،ص .)72،72
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ي.عدالة االنفالق العام :تيجف دراسة عجالة اإلنفاق العام إلى مخاعاة حرة كل فئات السجتسع مغ اإلنفاق العام و
دون حخمان فئة أو تسيد فئة عغ أخخى ،أي الدعي لتحقيق السداواة في تقجيع الخجمة العامة و مشو اإلنفاق العام.
ه.تفعيل دور الرقابة عمى الشفقات العامة :يشبغي إخزاع نفقات البمجية لمسخاقبة الجاخمية مغ خالل (السشتخبيغ،
السحاسب اإلداري ،السخاقب السالي) ،باإلضافة لمفحز الخارجي مغ خالل السفتذيغ التابعيغ لمسفتذية العامة لمسالية ،و
أصحاب السرمحة(السػاششيغ ،السجتسع السجني( )...مفتاح فاشسة الدىخاء ،0200،ص.)22
 .IIIاالطار التطبيقي:
.1التحميل االحرائي و االقترادي لمدراسة:
سشبحث بيحه

الجراسة الجانب األخالقي بالتدييخ العسػمي الججيج و أثخ عمى

تخشيج الشفقات و تحقيق التشسية

السدتجامة السحمية ،و العيشة محل الجراسة القياسية ىي بمجية سعيجة ،مدتشجيغ بحلظ عمى معصياتيا الدشػية مغ 0227م
إلى 0202م ،بحيث إختيارنا متغيخيغ لمجراسة ىسا نفقات البمجية و إيخاداتيا ،و التي تع الحرػل عمييا مغ السيدانيات
الخاصة لبمجية سعيجة خالل مخصصيغ خساسيغ ،في حيغ حرمشا عمى نتائج الجراسة القياسية باستعسال بخنامج
. eviews10
الجدول رقم (:)04يهضح إيرادات و نفقات بمدية سعيدة مابين سشة 2007م إلى  2016م
الدشة

الشفقات  Gالهحدة دج

اإليرادات  Yالهحدة دج

577394142.79 2007

657381940.77

946416053.03 2008

1081901173.33

1493880233.36 2009

1577338540.89

1420755252.38 2010

1493281657.24

1543528439.45 2011

1643310806.25

2047382160.91 2012

2167440872.28

2009481838.68 2013

2117885360.69

2315304950.76 2014

2424878398.71

2419127474.06 2015

2533390265.91

2419127474.06 2016

2533390265.91

السرجر :وثائق السيدانيات العامة عمى مدتػى بمجية سعيجة
مشحشى رقم ( :)01يهضح إيرادات و نفقات بمدية سعيدة مابين سشة 2007م إلى  2016م
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مخخجات بخنامج eviews10
الذكل البياني أعاله يجسع بيغ مشحشيي اإليخادات و الشفقات عمى مدتػى بمجية سعيجة لفتخة الخساسييغ السستجيغ بيغ
سشة 0227م و سشة 0202م ،و السالحظ أن مدار السشحشيغ يديخان بشفذ االتجاه التراعجي ،إال أن مشحشى
الشفقات و عمى شػل السدار أعمى مغ مشحشى إليخادات و ىػ يؤكج وجػد العجد الجائع عمى مدتػى ميدانية بمجية سعيجة
،في حيغ السشحى نفدو شيج عجة انعصافات بفتخات مختمفة ،لحا بإمكانشا إدراج ىحه التغيخات في السخاحل التالية:
 الفترة مابين سشة 2007م إلى غاية سشة 2009م :عخفت ىحه السخحمة ارتفاع في االنفاق السحمي عمى مدتػىالبمجية مع زيادة في اإليخادات  227830922.77دج إلى  0230920078.88دج حػالي  %02الى غاية سشة
 0229ب 0277883222.39دج
 الفترة مابين سشة 2010م إلى غاية سشة 2013م :شيجت ىحه السخحمة و بشياية سشة 0229م و مع بجاية سشة0202م تأثخ االقتراد الػششي باألزمة السالية العالسية لدشة 0223م ،و التي أصبحت بػادرىا تطيخ جمية بتجني
مدتػى اإلنفاق العام و مشو السحمي  ،بحيث وصمت إيخادات بمجية سعيجة سشة 0200م إلى  2047382160.91دج ،
و بجوره اإلنفاق السحمي لمبمجية تخاجع بقجر  29222200.29دج ،أما بدشة 0208م عخف السشحشى زيادة االنخفاض
فاإليخادات التي بمغت  2009481838.68دج  ،بدبب تخاجع الجخل الػششي الحي تعتسج عميو البمجية كسرجر
لإليخادات ،فزال عغ تخاجع التحريل الزخيبي الفعال ،و عميو حرل انخفاض باإلنفاق العام السحمي لشفذ الدشة و
وصل إلى  2117885360.69دج.
 الفترة ما بين سشة 2014م إلى سشة 2016م :شيجت بجاية ىحه الفتخة انعصاف نحػ األعمى بكمى السشحشيغليرل حجع اإليخاد السحمي لمبمجية  2315304950.76دج و اإلنفاق السحمي لمبمجية إلى  2424878398.71دج،
ليعخف بعجىا كال السشحشيغ و عمى مجار سشتي  0202و  0202استق اخ ار باإليخادات بقجر بمغ 2419127474.06
دج ،و الحي رافقو استقخار بالشفقات السحمية البمجية بـ  2533390265.91دج ،والتغيخ بالسشحشييغ بيحه الفتخة ىػ نتاج:
 البحبػحة السالية التي ميدت بجاية ىحه الفتخة ادت الى زيادة االنفاق السحمي غيخ العقالني مغ قبل السجالذ
السشتخبة.
 التػسع بالبخامج الحكػمية و زيادة االنفاق السحمي عمى البشى التحتية السدصخة ضسغ بخامج السخصط البمجي لمتشسية
.PCD
 ارتفاع االنفاق عمى اقتشاء الكساليات عمى مدتػى الييئات التابعة لسرالح البمجية.
 الديادة في الشسػ الدكاني الحي يتصمب التػسع العسخاني ،و زيادة الصمب عمى الخجمات التعميسة و الرحية.
أما استقخار اإليخاد و االنفاق السحمي بشياية ىحه الفتخة راجع لمتأثخ بالدياسة االقترادية الستبعة مغ شخف الحكػمة و
القاضية بتخشيج اإلنفاق العام الػششي ( الدياسة التقذفية) و مشو االنفاق العام السحمي و ذلظ لدببيغ و ىسا :
 التخاجع بسجاخيل الحكػمة مغ الجباية البتخولية العائج النخفاض اسعار البتخول بالدػق العالسي.
 سعي الحكػمة لإلبقاء عمى نفذ السدتػى مغ االنفاق العام السحمي تفاديا لتخاجع السدتػى السعيذي لمسػاشغ.
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 . 2الدراسة القياسية:
 . 0. 0صيغة نسهذج الدراسة  :تدتشج ىحه الجراسة عمى معصيات سشػية لسيدانية بمجية سعيجة تغصي الفتخة ما بيغ
 0227الى  0202وتتعمق ىحه الفتخة بستغيخيغ وىسا كاألتي:
 : Gنفقات البمجيـة،

 :Yمجاخيل البمجية .

دراسة إستقرارية الدالسل الزمشية  :اعتسادا عمى اختبارات اإلستق اخرية ،قسشا بإجخاء اختبار )pp( Philip Peron
والحي يعتبخ مالئسا لمحالة التي تكػن فييا العيشة ذات حجع صغيخة ،و باالعتساد عمى بخنامج  eviews10تحرمشا
عمى الشتائج التالية :
الجدول رقم  : 05يػضح اختبار اإلستق اخرية باستعسال إختبار .)pp( Philip Peron
الستغيخات

إختبار بعج الفخق األول()1erdiffernet

إختبار في السدتػى ()level
نسػذج 0

نسػذج 0

نسػذج 8

نسػذج 0

نسػذج 0

نسػذج 8

( )Gالشفقات

2.97

*2.20

*2.28

*2.20

*2.20

*2.222

( )Yاإليخادات

2.92

*2.20

2.22

*2.28

*2.20

*2.220

الشتيجة

الدالسل الدمشية غيخ مدتقخة في السدتػى الدالسل الدمشية مدتقخة بعج الفخق األول

السردر :برنامج .eviews10

*معشهي عشد 0.05

تحميل نتائج الجدول رقم  :05مغ خالل الججول نالحظ أن القيع االحتسالية عشج %2في السدتػى كانت اكبخ مغ

 % 2.22في الشسػذج  ،0مسا يعشى قبػل فخضية العجم القائل وجػد جحر الػحجة وبالتالي الدالسل الدمشية غيخ مدتقخة
في السدتػى،في حيغ عشج الفخوقات نالحظ أن القيع االحتسالية السحدػبة عشج درجة الحخية  %2أقل مغ  2.22مسا
يعشي رفس فخضية العجم وقبػل الفخضية البجيمة وبالتالي الدالسل الدمشية مدتقخة بعج الفخق األول.
بسا أن الدالسل الدمشية مدتقخة بعج الفخق األول ىشاك احتسال وجػد عالقة تكامل مذتخك ( ) Engale_Grangerو
السفدخة كسا يمي :
أ .تقدير الشسهذج في السدى الطهيل بطريقة السربعات الرغرى : MCO
مغ اجل تقجيخ الشسػذج وفق شخيقة السخبعات الرغخى  ،mcoيجب صيغة الشسػذج وفق السعادالت التالية :
̂

̂

̂

وباالعتساد عمى بخنامج  eviews 10تحرمشا عمى نتائج التقجيخ وفق شخيقة السخبعات الرغخى  MCOالسػضحة
بالججول رقم 06

السرجر:مخخجات بخنامج.eviews10
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تحميل نتائج الجدول رقم :06مغ خالل الججول نالحظ مايمي :
القيسة االحتسالية لمستغيخات التابعة اقل مغ ،2.22مسا يفدخ معشػية السعالع.
السرجر :مخخجات بخنامج.eviews10
تحميل نتائج الجدول رقم  :06مغ خالل الججول نالحظ مايمي :
القيسة االحتسالية لمستغيخات التابعة اقل مغ ،2.22مسا يفدخ معشػية السعالع.
قيسة معامل  0.99= R2والتي تعبخ عغ القػة التفديخية ما بيغ القيع الفعمية والقيع السقجرة،أي قيسة السجاخيل تفدخ
 %99مغ الشفقات والباقي  %0لعػامل أخخى.
القيسة االحتسالية ل  Fفيذخ السحدػبة أقل مغ  ،0.05مسا يعشى رفس فخضية العجم وقبػل الفخضية البجيمة  ،والتي
تعبخ عغ صالحية الشسػذج السقجر لمجراسة.
تفدير معادلة الشسهذج السقدر في السدى الطهيل :
مسا سبق يسكغ استخخاج معادلة الشسػذج السقجر والتي تعبخ عغ العالقة السػجػدة ما بيغ الستغيخيغ وىي كاألتي:
Y = -81228500.6047 + 0.987629523245*G
السعادلة اعاله تجل عمى وجػد عالقة شخدية مػجبة ما بيغ الشفقات والسجاخيل عمى مدتػى البمجية ،أي عشج الديادة في
الشفقات بػحجة واحجة عمى السجى الصػيل يشتج زيادة في ندبة السجاخيل ب  2.93و ىحا ما يػافق العالقة الشطخية.
ب .إستخراج سمدمة البهاقي ودراسة إستقراريتها:
الجدول رقم  : 07يهضح اختبار إستقرارية سمدمة البهاقي باستعسال اختبار فميب بيرون (.)pp
الستغيرات
 Eسمدمة البهاقي
الشتيجة

اختبار في السدتهى ()level
نسػذج 0

نسػذج 0

نسػذج 8

*2.220

*2.222

*2.22

الدمدمة الدمشية مدتقخة في السدتػى

السرجر :مخخجات بخنامج * .eviews10معشػي عشج 2.22
تحميل نتائج الجدول رقم  : 07القيع االحتسالية بالججول اعل أصغخ مغ ،2.22ومشو نخفس فخض العجم ونقبل فخض
البجيمة أي ان سمدمة البػاقي مدتقخة في السدتػى.
ج .تقدير نسهذج ترحيح الخطأ (: )ECM
إستق اخرية سمدمة البػاقي في السدتػى،تسكششا مغ تقجيخ العالقة في السجى القريخ بصخيقة السخبعات الرغخى و اضافة
سمدمة البػاقي و تأخيخىا بدمغ واحج،و السسثل بقػة االرجاع نحػ التػازن وفق السعادلة التالية :
̂

̂
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̂

̂
سمدمة البػاقي بجرجة تأخيخ  0-وىػ نسػذج ترحيح الخصأ.
 -يجب أن يكػن

سالب ومعشػي أي االنحخاف السعياري سالب ومعشػي عشج .%2

الجدول رقم  : 08يػضح نتائج التقجيخ وفق شخيقة السخبعات الرغخى : MCO

السرجر :مخخجات بخنامج .eviews10
تحميل نتائج الجدول رقم  :08مغ خالل الججول نالحظ معشػية السعالع ،ىحا يفدخ وجػد عالقة تػازنية ما بيغ
الستغيخيغ في السجى القريخ ،قيسة فيذخ السحدػبة اكبخ مغ القيسة الججولية وبالتالي صالحية الشسػذج السقجر وقيسة
Durbin Watsonتقتخ ب مغ  0ما يجل عمى عجم وجػد إرتباط ذاتي مابيغ سمدمة البػاقي.
.2. 2دراسة مذاكل القياس :
أ.التهزيع الطبيعي :إذا كانت القيسة االحتسالية اكبخ مغ  %2فشقػل ان سمدمة البػاقي تتبع التػزيع الصبيعي والعكذ في
حالة قبػل الفخضية البجيمة .
الذكل البياني رقم  : 01يػضح اختبار التػزيع الصبيعي لدمدمة البػاقي.

السردر :مخرجات برنامج .eviews10
بسا أن االحتسال الذخشي أكبخ مغ  % 2نقػل ان الدمدمة تتبع التػزيع الصبيعي.
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ب .تجانس التباين لدمدمة البهاقي:
الجدول رقم  : 09يهضح اختبار . BREUSCH –GODFREY

السرجر :مخخجات بخنامج .eviews10
نالحظ مغ الشتائج السحرل عمييا بالججول أعاله ثبات التبايغ أي نقبل H0

أي االحتسال الذخشي اكبخ مغ % 2

وبالتالي نقبل فخضية العجم  .ثبات او تجانذ سمدمة البػاقي.
ج .دراسة صالحية الشسهذج من خالل معيار  cusumو : cusumq
السشحى البياني رقم  : 02يػضح اختبار صالحية الشسػذج

CUSUM

السرجر :مخخجات بخنامج .eviews10
السشحى البياني رقم  : 03يػضح اختبار صالحية الشسػذج CUSUMQ

السردر :مخرجات برنامج .eviews10
السشحشيان cusum

و cusumq

معشػيان عشج  ،% 2ما يعشي صالحية الشسػذج مغ الشاحية اإلحرائية

واالقترادية.
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 . 3تحميل نتائج الدراسة القياسية :
الجراسة القياسية أضيخت وجػد عالقة شخدية مػجبة بيغ اإليخادات و الشفقات بالبمجية أي ارتفاع الشفقات يدامشو إرتفاع
فاإليخادات و لكغ بسا ال يكفل تغصية الشفقات و ىػ ما يفدخ وجػد العجد بسيدانيات البمجية خالل الخساسييغ ،أي في
السجى القريخ و ىػ أمخ راجع لعجة أسباب نعجد مشيا مايمي :
 تخاكع السذاكل التدييخية و بقائيا دون معالجة مع تعاقب السجالذ البمجية السشتخبة.
 االندجاد عمى مدتػى السجالذ السشتخبة الحي يعخقل سيخ السرالح اليػمية لمبمجية (إعجاد السيدانية ،دراسة
الرفقات ...الخ).
 االعتساد عمى االساليب االحرائية الكسية التقميجية في عسمية تقييع االداء.
 االسخاف و عجم تخشيج الشفقات الخاصة بقدع التدييخ.
نقز التسكغ مغ التكشػلػجيا الحجيثة يديج مغ فػاتيخ السقتشيات و تقجيع الخجمات (الػرق ،إرتفاع تكاليف االترال و
فػاتيخ التشقالت وغيخىا.)...
 إنتذار السسارسات الالخالقية كالسحاباة والخشػة و السحدػبية ما يعخقل عسمية التحريل لمجيػن و الزخائب.
 مخكدية الق اخرات و اعتساد البمجية عمى السيدانيات اإلضافية ما يعدز الخوح اإلتكالية لجى السديخيغ السحميغ .
 عجم البحث عغ مرادر إيخاد بجيمة كاالستفادة مغ عسميات إعادة تجويخ لمشفايات  ،و إنتاج الكيخباء.
أما عمى السجى البعيج أضيخت الجراسة امكانية تجاوز العجد بسيدانية البمجية بعج التػجو إلى التدييخ العسػمي الججيج ،و
تحقيق االستجامة السحمية في حال تحخت البمجية تحقيق األداء الذامل الحي ييتع باألداء االقترادي االجتساعي واألداء
البيئي ،أي ضخورة مخاعاتيا لسرالح األشخاف ذات السرمحة الجاخميغ(السػضفيغ،الشقابات) والخارجيغ
(السػرديغ،السػاششيغ،الجسعيات ،اإلعالم ،)...مع السحافطة عمى حق األجيال السدتقبمية لزسان االستدامة.
قائسة السراجع:
 بخاق عيدى ،بخكان آسية"،ضاىخة تدايج اإلنفاق العام في الجدائخ:تصػرىا ،أسبابيا ،ومتصمبات تخشيجىا" ،مجمة
اإلبجاع ،السجمج  ،7العجد  ،3ص .002
 بغ عيدى ليمى"،)0208(،الحكع الخاشج أحج مقػمات التدييخ العسػمي الججيج" ،أبحاث اقترادية و إدارية ،العجد
الخابع عذخ،ص .092
 بغ عيذى بذيخ ،بغ عبيج عبج الباسط" ،)0202(،التدييخ العسػمي االلكتخوني:مجخل حجيث لسعالجة أزمة التدييخ
العسػمي" ،مجمة الحقيقة ،العجد  ، 87ص .833
 بغ مػسى أم كمثػم ،عيدى نػبية" ،تخشيج الشفقات العسػمية،دراسة تصػر الشفقات العسػمية في الجدائخ مغ سشة
 0932إلى سشة  ،"0208مجمة إدارة األعسال والجراسات االقترادية ،العجد الخابع،ص .090
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 بػمجيغ حديغ و آخخون" ،)0202(،تحجيث نطام السيدانية السحمية كأساس لتفعيل الخقابة عمى الشفقات العسػمية
السحمية" ،السجمة الجدائخية لالقتراد و اإلدارة ،العجد  ،7ص .00
 حبيب بغ بايخ و آخخون" ،تسػيل الجساعات السحمية بيغ أىسية تخقية و عرخنة السرادر وتخشيج اإلنفاق ،دراسة
تحميمية لسيدانية بمجية وىخان" ،مجمة اإلدارة و التشسية و لمبحػث و الجراسات" ،العجد الثالث ،ص .029
 رجخاج الدوىيخ"،أىسية الجباية السحمية في تسػيل و تشسية الجساعات السحمية في الجدائخ" ،مجمة دراسات جبائة،
السجمج ،8العجد  ،0،ص .27
 زرفاوي عبج الكخيع" ،)0202(،تقييع أداء السؤسدة االقترادية باستخجام أساليب السحاسبة االدارية ـ مجخل بصاقة
األداء الستػازن ـ دراسة حالة مؤسدتي صيجال و رويبة" ،مجمة االقتراد الرشاعي ،العجد  ،00ص .008
 الذيخ ساوس ،العخبي تيقاوي" ،)0208(،تقييع األداء التشطيسي باستخجام أسمػب بصاقة األداء الستػازن في مؤسدة
سػنمغار" ،مجمة أداء السؤسدات الجدائخية ،العجد ،20ص .22
 عبج الكخيع مدعػدي ،غيالني عبج الدالم" ،)0208(،تدييخ خجمة السياه و التصييخ في الجساعات السحمية ،دراسة
حالة بمجية باتشة" ،السجمة الجدائخية لمسالية العامة ،العجد ،8ص .20
 عمي عبج هللا ،بػشػيل رقية" ،)0207(،إدارة السػارد البذخية في ضل تحجيات قصاع الػضيفة العسػمية الجدائخية"،
مجمة اإلبجاع ،السجمج ،7العجد  ،3ص .022
 عسار بػضاف"،)0202(،التشطيع اإلداري في الجدائخ بيغ الشطخية و التصبيق" ،دار جدػر لمشذخ و التػزيع،
الجدائخ ،الصبعة األولى ،ص .002
 فاشسة الدىخاء مغبخ ،سسيخ بصاىخ"،اإلدارة السحمية في الجدائخ و مداىستيا في التشسية السحمية ،عخض لتجخبة
ببمجية الغدوات ،تمسدان" ،دفتخ ،MECASالسجمج رقع ،00العجد  ،0ص .022
 قانػن الجساعات اإلقميسية الجدائخية،)0200(،القانػن رقع  00ـ  02السؤرخ ب  00يػنيػ ، 0200الرادر بالجخيجة
الخسسية،ص https://www.joradp.dz.82
 دمحم نجع عمي الصالباني"،)0202(،الفداد ،أنػاعو ،ومطاىخه ،أسبابو ،و أثاره ،وشخق وعالجتو" ،إقميع كخدستان
الدمسانية ،أشخوحة دكتػراه تخرز فمدفة في إدارة األعسال ،ص .22
 يػسف قخوج ،فتيحة قراص"،)0202(،عقػد الشجاعة كآلية لتفعيل الحػكسة" ،مجمة الجراسات السالية ،السحاسبية و
اإلدارية ،العجد  ، 22ص .030
Marcel GUENOUN , (mars 2009) «Le Management De La Performance Publique Local 
Intercommunales», Etude de l’utilisation des outils de gestion dans deux organisations
thèse pour l’obtention du doctorat en sciences de gestion , Ecole Doctorale d’Economie
et de Gestion , UNIVERSITE PAUL CEZANNE, AIX-MARSEILLE III, p61.
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