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 :إصالح الصندوق املشترك للجماعات املحلية 1

 ألخكام املىاد 
َ
 18-23مً اللاهىن ركم  :28إلى  287املخعلم بالبلدًت وهذا أخكام املىاد مً  3122حىان  33الـمؤرر في  21-22لللاهىن ركم  323و  322جؼبُلا

 3125مارص  35لـ  227-25املخعلم بالىالًت، جـم إصالح الصىدوق املشترن للجماعاث املدلُت مً زالل املزضىم الخىفُذي ركم  3123فُفزي  32الـمؤرر في 

 املخظمً إوشاء صىدوق الخظامً والظمان للجماعاث املدلُت ، مهامه وضيره.

 ألخكام هذا املزضىم،  ًىظم الصىدوق هما ًأحي ;
َ
 ػبلا

 

 :2112ثدخالت صندوق التضامن و الضمان للجماعات املحلية خالل سنة  2 

 ; جسصُص مىدت معادلت الخىسَع بالدطاوي 

ملُار دج، وسعذ هما  6694, مىدت معادلت الخىسَع بالدطاوي امللدرة بـ ; املدلُت ، زصص الصىدوق صىدوق الخظامً و الظمان للجماعاث3128زالل ضىت 

 ًلي ;

  .بلدًت 2553دًىار لفائدة  ملُار 73,66 

 .والًت 34 ملُار دًىار لفائدة 21
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 الخدمت العمىمُت ;   جسصُص 

لدر بـ 
ُ
 ملُار دج لفائدة حمُع الىالًاث للخكفل بىفلاث صُاهت  و هزاء خافالث الىلل املدرس ي على مطخىي البلدًاث. 7ُمىذ هذا الخسصُص بلُمت ج

        

  لفائدة البلدًاثإلاعاهاث الاضخثىائُت ; 

  .، لم ٌسجل أي عجش في ميزاهُت البلدًاث  2015 إلى  2011زالل الفترة املمخدة مً ضىت 

 .البلدًاث اثميزاهُبعع غير اهه زالل الطيخين ألازيرجين جم حسجُل عجش في 

ت، ضاهم  صىدوق الخظامً و الظمان للجماعاث املدلُت بخسصُص اعاهاث ا ضخثىائُت مً أحل الطماح للبلدًاث املعىُت بالعجش بخغؼُت هفلاتها إلاحباٍر

 .3128 ،3127ملُار دًىار وهذا مً أحل مىاسهت امليزاهُاث الاطافُت لهذه البلدًاث زالل الطيخين  8,4 بلدًت  بمبلغ احمالي كدره  392لفائدة 
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 صُاهت وخزاضت املدارص الابخدائُت ; مىدت جسصُص 

ملُار دج  مً ػزف صىدوق الخظامً و الظمان للجماعاث املدلُت لغزض الخكفل بالىفلاث املخعللت لصُاهت    15,25ُمىذ هذا الخسصُص امللدر بـ    

 وخزاضت املدارص الابخدائُت مً ػزف البلدًاث. 

      

 اداث  أحىر مطخسدمين الجماعاث املدلُت ; الخكفل بٍش

اداث أحىر ألاعىان في إلاداراث إلاكلُمُت .  19,94ُمىذ جسصُص ًلدر بـ   ملُار دج لفائدة امليزاهُاث املدلُت ، لغزض الخكفل بٍش

ع هلص اللُمت الجبائُت ;  جسصُص حعٍى

ع للىلص في جدصُل الظزائب و الزضىم العائدة لفائ عد هذا الخسصُص هخعٍى دة البلدًاث و الىالًاث ملارهت مع الخلدًزاث الجبائُت لهذه الظزائب و ٌُ

 الزضىم.

 ملُار دج مىسع هما ًلي ;  3,39بـ  3128ًلدر مبلغ هذا الخسصُص لطىت  

 بلدًت.  422ملُار دج لفائدة    2,99

 الىالًاث. 19ملُىن دج لفائدة 400,18 

 : جسصُص الخكفل باإلػعام املدرس ي

ل مهم  بهدف طمان جشوٍد املؼاعم باملىاد الغذائُت. 3128حاهفي  12ت الخكفل باإلػعام املدرس ي لفائدة البلدًاث ابخدءا مً جم جدٍى

ملُار دج مً ػزف صىدوق الخظامً و الظمان للجماعاث املدلُت مً أحل حغؼُت هفلاث الاػعام املدرس ي   35,09لهذا الغزض جم مىذ مسصص مالي ملدر بـ 

 .جلمُذ مطخفُد 4.848.511لفائدة 

 إلاعاهاث املالُت للخجهيز لفائدة البلدًاث : 

ع لفائدة الجماعاث املدلُتمى   : ل الصىدوق العدًد مً املشاَر

 بزهامج اكخىاء جزهُب و صُاهت أحهشة الخدفئت على مطخىي املدارص الابخدائُت;-2

اػالق بزهامج الكخىاء أحهشة الخدفئت لفائدة املدارص الابخدائُت ممىل  مً   2017في اػار جدطين ظزوف الخمدرص لخالمُذ الؼىر الابخدائي ، جم  ضىت  

 . صىدوق الخظامً والظمان للجماعاث املدلُت  ػزف

 2,47جلدر ب  إحمالُتبلُمت والًت و هذا  48مخىاحدة بـ   مدرضت ابخدائُت 24:73على مطخىي  ًخظمً هذا البرهامج اكخىاء جزهُب و صُاهت أحهشة الخدفئت

  .ملُار دج

 



 

ؽ الحدودي -3   ;بزهامج جىمُت مىاػم الشٍز

م فزص العمل بهدف بعث دًىامُكُت حدًدة للخىمُت في املىاػم الحدودًت و مً أحل حشجُع  اضخلزار الطكان بهذه املىاػم مً زالل حذب الاضدثماراث و زل

ل 3127، كام صىدوق الخظامً و الظمان للجماعاث املدلُت ضىت   .ملُار دج 5,5 ـجلدر ب إحمالُتوالًت خدودًت بلُمت  22 بلدًاث بزهامج جىمُت مىاػم بخمٍى

 ; بزهامج تهُئت الخجشئاث الاحخماعُت امليشأة على مطخىي والًاث الجىىب و الهظاب العلُا -4

ً على بىاء ضكىاتهم، مً الحصىل على كؼعت أرض صال  .حت للبىاءيهدف هذا البرهامج الى جمكين املىاػىين اللادٍر

ًخمثل في ججشئت كؼع أرطُت جابعت لألمالن الخاصت للدولت و الخىاسل عنها لفائدة املطخفُدًً ملُار دج  17,1هذا البرهامج الذي زصص له مبلغ احمالي كدره 

 على شكل خصص مهُأة مىحهت للبىاء الذاحي.

 جم جىسَعه هما ًلي;املبلغ الاحمالي لهذا البرهامج  

  .والًاث في الجىىب 21ملُار دج لفائدة   9,7

 .والًت في الهظاب العلُا 28ملُار دج لفائدة  7,4

 ; بزهامج تهُئت مىاػم اليشاغ على مطخىي البلدًاث -5

 مً أحل تهُئت اليشاغ على مطخىي البلدًاث والًت 26ملُار دج جم جىسَعه لصالح   2,5هذا البرهامج الذي زصص له مبلغ احمالي  كدره 

 ; بزهامج جدظير مىضم الاصؼُاف على مطخىي الىالًاث الطاخلُت -6

 مً أحل اكخىاء املعداث و تهُئت شىاػئ البلدًاث املعىُت. والًت ضاخلُت 24ملُىن دج اضخفادث مىه  1::هذا البرهامج الذي زصص له مبلغ كدره 

ت امليشئت في والًاث الجىىب  -7   ;بزهامج جدعُم امللاػعاث الاداٍر

ت امليشئت في والًاث الجىىب ضىت   11,9بزامج بمبلغ احمالي كدره  4 و هذا الخكفل بمسخلف  3126ملُار دج جم جسصُصها مً أحل جدعُم امللاػعاث الاداٍر

ت و اكخىاء عخاد ألاشغال العمىمُت  و العخاد املخىلل . عملُاث الخجهيز الجىاٍر

 املطالك;بزهامج صُاهت الؼزق البلدًت و فخذ  -8

 .والًت 27 البلدًاث الجبلُت لـ ملُار دج اضخفادث مىه  11,4هذا البرهامج الذي زصص له مبلغ احمالي كدره 


