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 : الملخص

البلدية وأهميتها واختصاصاتها وماهيتها  دور البلدية في دعم االستثمار المحلي وأثره وفق األطر القانونية الناظمة للعمل البلدي، ماهية  
يدي، وتكوينها وفق قانون اإلدارة المحلية الحالي، وبينت أبرز العوائق التي تواجهها البلديات ومجالسها في أدائها خدماتها بالمفهوم التقل

االستث ومقومات  ونصوصه  األردن  في  للبلديات  المحفز  القانوني  اإلطار  أهمية  الدراسة  أبرزت  اآلثار كذلك  وبيان  وخصائصه،  مار 
 .والتحديات لعملية االستثمار البلدي. واليات البلدية وأشكال دعم االستثمار المحلي في البلديات

  :المقدمة

بلدية السلط الكبرى، أهمية التعاون مع القطاع الخاص لجذب مشاريع استثمارية مولدة لفرص العمل للشباب، مبينا أن البلدية تستطيع 
 ص لالستثمار في عدة مواقع مميزة على أن تكون هذه المشاريع تحت إدارة القطاع الخاص وبإشراف من البلدية. تقديم فر 

يمكن استثمار العقارات المجاورة لمجمع النقل بوسط المدينة بشكل فعال من خالل تطوير عدة طوابق سفلية كمواقف للسيارات والطوابق 
 .ت التجارية، مما يوفر فرص عمل للمجتمع. يوفر فرًصا ودخاًل إضافًياالعليا كمراكز تجارية مع عشرات المحال

شارًعا من خالل إنشاء طرق وصول موازية لالستفادة من المناظر الطبيعية الخالبة ألغوار األردن    60وأشار إلى أهمية االستثمار في  
ل ملح يتمتع بإمكانيات سياحية واستثمارية واعدة يمكن والضفة الغربية من خالل إقامة مشاريع صغيرة للسياحة والشباب. وقال إنه حق

 .تحويلها إلى فرصة تنموية حقيقية. بالتعاون مع الجهات المختصة المختلفة

يقوم بإجراء مراجعة شاملة لجميع المشاريع بهدف تعظيم استخدامها من قبل البلدية لصالح المدينة وسكانها ، ويدافع عن أي مشروع 
 فيذه. وأكد أنه يمكن إيجاد حل عن طريق.يواجه عقبات في تن

أن السلط ومناطقها تفتقر إلى الحدائق العامة والحدائق التي تخدم السكان والمرور الوافدين من الخارج، مؤكدًا أنه يمكن تخصيص 
ل جيد في عبارات البنية األراضي، سواء من أراضي البلدية أو الخزينة أم ال، إلظهارها في منفذ للبشر. من الملح يتم تقديم هذا بشك

 .التحتية

وأشار إلى أن البلدية باشرت حملة تسويقية للتعامل مع الحفر والشقوق داخل الطرق وإن كان الحد األقصى منها هو النتيجة النهائية 
نب المرحلة الالحقة،  لحفريات كوادر الحماية داخل مياه البلقاء. هو جزء من التعاون وصيانة الطرق التي تعالج الحفر، بشرط أنه، بجا 

 .يمكن إصدار عطاءات لتمهيد الطرق بشكل كبير حسب الحاجة. واألولوية

ة لقد وضع أولويات صارمة وسريعة لرسم لوحات عليها داخل الجزء التالي لخدمة مدينة الملح وبشرها، مشيًرا إلى أن كارثة الزائرين الخانق
 بد من تحديد إجابات له بالتعاون. مع السلطات المعنية، ألن وسط الملح هو في وسط الماضي الصناعي والتاريخي هي مصدر قلق ال

 القلب التاجي الضارب للمدينة والذي يتركز فيه المشروع التجاري، على غرار ما يحمله من الماضي التاريخي للسياحة والماضي التاريخي.
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للسلط ، خاصة بعد إدراجه على قائمة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو وشدد على أهمية االستثمار في المكون السياحي والتراثي  
، إلقامة مشاريع سياحية وتعزيز إقامة الزوار في المدينة. أكد على ضرورة تقديم برامج ممتازة علما أن ذلك يتطلب بنية تحتية سياحية 

 . من مقاهي ومطاعم وسكن. تعمل جميع األطراف مًعا لتحقيق هذا الهدف

وقال إن عضوية رئيس البلدية في مجلس الدولة لها أثر إيجابي في تحديد أولويات المشاريع المهمة وتعزيز التنسيق للعمل مع مختلف 
 الجهات المعنية لتنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين. 

 اختصاصات البلدية وصالحياتها 

 اوال: اختصاصات البلدية 

المهام الخدمية التي ستقوم بها البلدية لتعزيز دور خدمات البلدية، لضمان استمرارية هذه الخدمة في جميع مجاالت تم التأكيد على  
المجتمع بجودة عالية وتحقيق العدالة االجتماعية. يعتمد نجاح كل بلدية على قدرتها على أداء دورها المنوط بها بشكل مرض وعلى  

 :لذي يحدد صالحيات البلدية وواجباتها على النحو التاليتحديث نص قانون إدارة البلديات، ا

الحكومات المحلية مسؤولة عن ترتيب المدارس ودور العبادة وبناء شبكات الصرف الصحي وبناء المقابر  االختصاصات العامة:   .1
تنزهات والحمامات والسياحة في  وبناء األسواق العامة وتنظيمها وتحديد البضائع المباعة هناك وبناء الساحات العامة والحدائق والم

 .الساحات. والمتاحف والمكتبات العامة والجمعيات الثقافية
البناء واإلشراف عليها تخطيط المدن، وفتح، ورصف الطرق، وإنشاء  االختصاصات الفنية والتنظيمية: .2 ويشمل إصدار تصاريح 

، وتقديم التوجيهات الحتياجات القاطنين فيها. ويشمل ذلك أيًضا  األرصفة، وتحديد الخطط التنموية واالستراتيجية، وإعدادها وتقديمها 
 .هدم المباني المتداعية والمتهدمة

ويشمل ذلك مراقبة األسواق واألوزان والقياسات ومراقبة الصرف الصحي ومراقبة المطاعم والمقاهي والمسارح  االختصاصات الرقابية:   .3
ات الفتح واإلغالق ومراقبة األماكن الشاغرة والتقاط الصور الفوتوغرافية ألصحابها. ودور السينما والمتنزهات الترفيهية وتحديد أوق

 يشمل الحاجة إلى التنبيه والرصد. مسالخ الحيوانات، إلخ. 
التي تحكمها، وكما يقول  .4 الجغرافيا  انها واسعة في نطاق  البلدية ومجالسها  نلحظ بعد سرد هذه االختصاصات ان اختصاصات 

صات البلدية واسعة وغير محصورة بنوع معين من االختصاصات او الخدمات بل ان كل االمور والخدمات التي  البعض ان اختصا 
 لها طابع محلي وترتبط بالجغرافيا التي تتبع للبلدية )الصحية، البيئية، والخدمات االجتماعية ( فأنها تعتبر من اختصاصات البلدية.

ت من خالل موظفيها ومسؤوليها ومستخدميها أو بالتعاون مع السلطات العامة أو السلطات تدير الحكومات المحلية وتنفذ هذه الخدما
العامة. من الممكن أيًضا التعاقد مع مقاولين أو مقاولين من الباطن بموجب عقد. مستقل تماًما، لكن يمكنك التحكم فيه. أعطى البرلمان 

ن قبل الوزراء هو تدخل في استقاللية الحكومات المحلية. الرقابة والمتابعة من الوزراء اإلشراف على تنفيذها. أعتقد أن هذا اإلشراف م
 .قبل الوزارة للتأكد من ترك األمور للمجالس المحلية إذا كانت تفتقر إلى الخبرة

 ثانيا: التحديات التي تواجه البلدية
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من العوائق والتحديات والتي تواجه البلديات سواء تعلق رغم هذه الصالحيات واالختصاصات التي تتمتع بها البلديات إال ان هناك كثير  
 األمر بتحديث القوانين او البيروقراطية والتي تشكل معيقات حقيقية لالستثمار والتنمية والتي يمكن إبرازها كما يلي

البلدية هي مؤسسه مستقلة يعتبر العجز المالي هو العائق األكبر الذي يواجه البلديات، وباعتبار ان   :العجز المالي في البلديات .1
فمعظم البلديات مرت بصعوبات مالية في مواجهة األعباء  .ماليا وإداريا، اذ ينبغي استنادا لذلك ان يكون لها الكفاية الذاتية لها
 :يومن أسباب الضعف المالي للبلديات على النحو اآلت الثقيلة الملقاة على عاتقها وهذا يؤثر على الدور الخدمي الذي تؤديه

النصوص القانونية وتبعية البلديات للدولة: ان البلدية باعتبارها مستقلة ماليا وإداريا كما هو مقرر قانونا فان ذلك ليس بالمعنى  - أ
الحقيقي وإنما هناك تدخل للدولة في فرض الضرائب او إلغاؤها، ودون ان يعطى للبلدية الحق في تقريرها او وضعها ونسبها وفقا  

الخدمة المقدمة، كما ان الدولة أحيانا تتدخل وتفرض إعفاءات وخصومات للمواطنين على حساب احتياجات البلدية    لحاجاتها ونوعية
،كما ان النصوص القانونية كما أرى وتطرقنا سابقا لها دور في إضعاف الجباية من خالل االقتطاعات    مما ينقص من مواردها

تكون بالمناصفة او حسب نسب معينة )كما في اقتطاع المحروقات و مخالفات السير(  الممنوحة للبلدية فهي على ما يبدو انها  
،الذي يفرض على البلديات رقابة من قبل الوزير، فان البعض يرى انها  وليست كاملة وتخضع لتبعية الدولة .كذلك النص القانوني

 .صارمة ويؤثر على البلديات مقابل األعباء الثقيلة على البلديات
اع مديونية البلديات: وهذا أمر واضح في جميع البلديات وأحوالها، وقد تصل هذه المديونية في اغلبها الى مبالغ ضخمة، فوفق  ارتف  -ب

 مليون دينار أردني    290تقرير صادر عن وزير اإلدارة المحلية توفيق كريشان ان مديونية البلديات في األردن وصل الى ما يقارب  

لبلديات لسداد هذه الديون إضافة أحيانا إلى الفوائد المترتبة عليها وكل ذلك على حساب الخدمات واإلنفاق وهذا يؤثر على أولويات ا
 عليها

اداء    -ج المواطنين والغير تجعلها عاجزة عن  ليها ديون ومستحقات في ذمم  البلديات: فالبلديات الشك  آليات التحصيل في  ضعف 
الو  إنقاص  الى  ويؤدي  أفضل  ان مجموع خدماتها بصورة  فقد صرح  المحلية  اإلدارة  لوزير  السابق  التقرير  ففي  للبلديات،  المالي  عاء 

 مليون دينار أردني  300المستحقات المالية والديون التي للبلديات في ذمم المواطنين بلغت ما يقارب 

ظهور إحياء سكنية غابت عنها التهيئة التنظيمية ان اتساع رقعة المدن والبنيان العمراني المتنامي و   األسباب الجغرافية وازدياد السكان:
البلديات وأثقلت  البلدية، وادي ذلك الى حدوث فوضى أعاقت دور  وإحياء أخرى غير مخططة شوهت النسيج العمراني ضمن حدود 

مالية وذلك اثر على  كاهلها في تسيير شؤون هذه اإلحياء وتقديم هذه الخدمات في ظل هذا االتساع في مقابل حجم وقدرات البلديات ال
الشك ان هذا العامل مهم في ضعف تمويل البلديات وعجزها عن أداء دورها وما يتطلبه من توسيع طاقاتها     التنمية واالستثمار فيها

 .وقدراتها المحدودة في ظل عياب التخطيط العمراني كما ان ازدياد عدد السكان يشكل ذات األثر

مجموعه من األسباب ضمن هذا العامل ادت الى ضعف البلديات ألداء خدماتها نذكر مها: غياب هناك   :األسباب الفنية والدارية .1
وعدم وضع الخطط التنموية واالستثمارية في موازنات البلديات ألجل تنويع مداخليها المالية وتحقيق مفهوم التنمية واالستثمار لتطوير  

التخطيط او على م الشفافية على مستوى  البلدي  قدراتها، غياب  المجلس  او أعضاء  للرئيس  البلديات مما يسمح  ستوى موازنات 
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،ضعف اإلدارة وعدم الكفاءة لدى أعضاء المجلس   التصرف وفقا ألهوائه واحتكار مقدرات البلدية فقط لمصالح من يهمه وزبانيته
      .البلدي والرئيس أحيانا وغياب التدريب والتأهيل للموظفين 

في هذا المبحث،، وحتى تتكفل أيضا باستمرارية أدائها على النحو المطلوب فان ذلك يحتم على البلدية في التفكير وبناء على ما سبق  
بشكل جدي في إيجاد الحلول لمشكلة الوعاء المالي لها، وذلك باللجوء الى التنمية واستثمار مواردها وطاقاتها وكوادرها ألجل تنويع 

 .المستدامة مصادرها، وصواًل لتحقيق التنمية 

 المبحث الثاني: االستثمار وأهميته وإطاره القانوني

بعد عرض التحديات والوقائع في القسم السابق ، لتنويع مصادر الدخل وتمكين وتأكيد دور أساسي في تقديم الخدمات للحكومات المحلية  
مطلوًبا اآلن. استمرار تقديم مجتمع عالي الجودة وهذا النهج يأخذ ، أصبح توجيه الحكومات المحلية نحو األفكار االستثمارية وتحفيزها  

في االعتبار جميع الجوانب ويضمن حقوق األجيال القادمة في هذه الخدمات. ومن هنا أوضحنا مفهوم االستثمار وتعريفه ومعناه واإلطار 
 .القانوني ومعناه النصي الذي يسهل االستثمار في الحكم المحلي

 لبلدية الواقع والمعوقات االستثمارات ا

الضروري على البلديات البحث عن المزيد من اإلمكانيات والبدائل التي من شأنها المساعدة على مواصلة مسيرتها في تنمية وتطوير 
 المدن وبالشكل الذي يستجيب لالحتياجات المتنامية للمواطنين.

لحضارية للمدن السعودية. وأهم بديل مطروح في هذا السياق هو تعميق  والمحافظة على دورها الحيوي في عملية التنمية العمرانية وا
مفهوم االستثمارات البلدية لدى جميع األجهزة التابعة للبلديات من خالل إيجاد الفرص االستثمارية التي تجذب القطاع الخاص وتمكنه 

 من االسخدام األمثل للعقارات البلدية في مشروعات عمرانية وسياسية وحضارية. 

 مصادر اليرادات البلدية

 حدد نظام البلديات مصادر إيرادات البلدية في البنود التالية:

 جميع األراضي التي ال يملكها أحد داخل حدود البلدية ملك لها. 

 تتألف موارد البلديات من:

 صها الدولة لبلديات وتجبيها لصالحها.رسوم البلدية المباشرة التي تحييها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة والتي تخص .أ
 الغرامات.  .ب
 إيرادات أموال البلدية.  .ت
 الوصايا والهبات. .ث
 الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتأمين نفقات استثنائية طارئة. .ج
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 االعانة والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية.  .ح
 الموارد األخرى المأذون بها نظامًا. .خ

ئيلة من النفقات التي تصرفها البلدية على خدماتها ومرافقها حيث ان معظم اإليرادات تردها كإعانات وهذه الموارد ال تشكل إال نسبة ض
 ومخصصات من الدولة. 

البلديات باالنخفاض وبمعدالت كبيرة وبدأت  التي تمر بها الدولة في السنوات الراهنة فقد بدأت إيرادات  ونتيجة للظروف االقتصادية 
من النمو البطيء إضافة إلى ضعف التشغيل والصيانة مما يتطلب إيجاد بدائل تمكن البلديات من زيادة مواردها  الخدمات والمرافق تعاني  

 وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تقع ضمن مهامها ومسؤولياتها. 

عل للقطاع الخاص وقد توصلت الدراسات في أجهزة البلديات في عدة دول إلى أن الحل لمواجهة الظروف المشابهة هو إعطاء دور فا 
 ومشاركته في إدارة وتشغيل المرافق والخدمات البلدية. 

 أنواع االستثمارات في البلدية:

لدية  ونظرًا الهتمام الدولة بإعطاء األولوية للمنظورات االقتصادية على االستثمار في الحكومات البلدية، واألمل في أن تواكب المشاريع الب
همية هذه االستثمارات تتجلى. ومع ذلك، هناك حاجة إلى إيجاد مجاالت جديدة لهذه االستثمارات. التطور الحضاري للمملكة، فإن أ 

بعض المشاريع التقليدية مثل األسواق المركزية والمسالخ والمراكز التجارية المجاورة والمجمعات الصناعية الحضرية. ويشجع القطاع 
المطلوبة محلًيا ويساعد المشاريع  تنفيذ  لهذه   الخاص على  المناسبة  إن منح األرض  الدولة.  تتحمله  الذي  المالي  العبء  في تخفيف 

المشاريع، كالمدارس والمستشفيات وغيرها، سوف يمنح األرض المناسبة، وكذلك االستثمارات البلدية األخرى التي تتمتع بهذا الحافز  
 المهم.

المساهمة فيها، حيث أن الموارد السياحية للمملكة، على الرغم من   السياحة هي أحد المجاالت الرئيسية التي يمكن للحكومات المحلية
تنوعها، والتي يمثلها ساحل البحر األحمر الغني بالشعاب المرجانية، لم يتم استغاللها حتى اآلن. تنتشر ينابيع األحساء والجوف وحائل 

 المعدنية في الجزء الجنوبي من المملكة.

العالم، بما في ذلك بعض الدول المتقدمة، مهتمة جًدا بالسياحة ألنها تساهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي  الحظ أن العديد من دول  
 اإلجمالي. توفير فرص عمل للمواطنين وتحقيق أرباح للمستثمرين.

 أهمية االستثمارات البلدية:

 تطوير الخدمات العامة والمحافظة على ما تم انجازه من مشاريع تنموية.  •
 تشجيع القطاع الخاص ومساهمته في التنمية االقتصادية. •
 استقطاب المزيد من االستثمارات الخاصة.  •
 استقرار األهالي بمناطقهم بداًل من الهجرة إلى المدن الكبيرة مما يستقطب المزيد من العمالة الوطنية.  •
 إيجاد موارد ومصادر دخل للدولة. •
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 ية:نقد األنظمة المتعلقة باالستثمارات البلد

إن األنظمة المعمول بها في االستثمارات البلدية من إجراءات تقديم العروض وعمل الدراسات ومتابعة استخراج التصاريح للمشاريع ونظام 
الترسية ومدد عقود اإليجار تستلزم بعض المقترحات التي تساعد على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع البلدية وزيادة موارد  

 يات منها على سبيل المثال:البلد

تصنيف الجهات التي يحق لها الدخول بالمزايدة حيث ان النظام المتبع في الترسية أن يتم اختيار صاحب أكبر عرض والبد من األخذ  
 في االعتبار أمكانيات المتنافسين ومدى فهمهم للمشروع محل المزايدة.

 م المشروعات المطروحة. رفع رسوم شراء كراسة الشروط والمواصفات تبعًا لحج

 النظر في توجيه الدعوة للمستثمرين بذاتهم.

 تشكيل لجنة لمتابعة المشروعات تعمل على تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل وتخول الصالحيات المناسبة لها. 

لممكن طرحها قبل تحديد المشروع محل  استقصاء رأي المستثمرين في المشروعات المزمع طرحها لالستفادة من المرئيات والمقترحات ا
 المزايدة.

 النظر في مدة العقود طويلة األجل بزيادتها ألكثر من عشرين عامًا.

 المعوقات التي تواجه القطاع الخاص: 

ة  إن مساهمة القطاع الخاص حاجة ملحة وأصبحت ضرورية. تتخذ البلديات والجهات ذات العالقة كافة اإلجراءات الالزمة لتذليل كاف
المعوقات التي تحد من مساهمة هذا القطاع في استثمارات الحكومات المحلية، وتعزيز مساهماتها، بما في ذلك على سبيل المثال ال  

 الحصر هذه المعوقات. يجب أن نحاول إيجاد أفضل طريقة: 

وف المستثمرين ودخول آخرين غير غياب الدعاية واإلعالن لعرض الفرص االستثمارية على القطاع الخاص األمر الذي ترتب عليه عز 
 مؤهلين في االستثمارات البلدية.

 مدد العقود قصيرة األجل تجعل المستثمر يحجم عن استثمار أمواله في هذه المشاريع.

 التكرار غير المبرر للمشاريع في ذات المنطقة من نفس نوع االستثمار مما يؤدي إلى تضاربها. 

صيغ االتفاقيات التي تحكم العالقة بين القطاع الخاص والبلديات بحيث تراعى طبيعة المشروع عدم وجود المرونة الكفاية في وضع  
 وحجم االستثمارات واألرباح التي يمكن أن يحققها. 

 عدم استقرار السياسات واألسس والمعايير الحكومية المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص في الخدمات البلدية. 

 يتم تحديد األصول واألنشطة والفعاليات البلدية القابلة لمشاركة القطاع الخاص.  عدم وضوح األسس التي بموجبها 
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 تحميل المستثمر أعباء إضافية »مثاًل في حال استثمار اللوحات اإلعالنية تكون األسابيع المجانية الحكومية بأكثر مما هو في التعاقد.

 االستثمار وأهميته وإطاره القانوني

التحديات والوقائع في القسم السابق، من الضروري تنويع مصادر الدخل للحكومات المحلية وتمكين وتأكيد دورها األساسي بعد عرض  
في توفير االستثمار، لتحريك الحكومات المحلية نحو العقليات االستثمارية ومحفزاتها. كنت بحاجة إلى التوجيه. االستمرار في تقديم 

ة وهذا النهج مع مراعاة كافة الجوانب وضمان حقوق األجيال القادمة في هذه الخدمات. ومن هنا أوضحنا خدمات مجتمعية عالية الجود
 .مفهوم االستثمار وتعريفه ومعناه واإلطار القانوني ومعناه النصي الذي يسهل االستثمار في الحكم المحلي

 المطلب األول: االستثمار مفهومه وأهميته وعناصره ومقوماته

 يكتسب االستثمار أهمية كبيرة لما له من دور اقتصادي حيوي، حيث يعتبر مفتاح التنمية االقتصادية وحجر الزاوية لتقدم الدول والمؤسسات
 .وحتى األفراد

رح للجريمة االستثمار له معاٍن كثيرة ولتحقيق المعرفة به مما يعني انسجامًا مع مسار بحثنا، سأقدم شرحًا لغوًيا يعني بعد ذلك تقديم ش
 النقدية واالقتصادية، أي ما يعنيه على النحو التالي:  

 االستثمار لغة: فعبارة التمويل من داخل اللغة تستند في األساس كلًيا إلى فعل )فاكهة( الذي يعني منَتًجا ومولوًدا أو ينمو وأكثر من
ت وتتكاثر. حيث يعتقد كينز أن التمويل هو النقد المرتبط بتصنيع ذلك: نقول: ثمرة الشجرة: تدل على ثمرتها، ونحن يقولون ثمرة النقود تنب

اآلالت والمعدات والمنازل وما شابه، والنقود المخصصة لزيادة المخزون ، في نفس الوقت الذي يرى فيه دونجل أن التمويل هو النقد 
هناك أفراد يرون أن التمويل هو التخلي عن النقد الذي تم توظيفه إلمكانيات تحقيق أرباح من الداخل المستقبل، الذي يأخذ شكلين، و 

المملوك بمساعدة استخدام أمة أو شخص في ثانية معينة من الوقت ولفترة زمنية. أما فيما يتعلق بتعريف الجناية، فقد نصت القواعد في  
، والذي بعده  2003وستين لعام    ، ثم القانون المؤقت رقم ثمانية6رقم    1995األردن على أن قانون تشجيع االستثمار الصادر عام  

حدد التمويل بأنه تنشيط وتنشيط العواصم. األموال في المهام الفعالة في نطاق وجغرافيا البلديات   2014لعام   30قانون االستثمار رقم  
سياحية، أو تضمين ، والتي تشمل وضع مهام اإلنشاء أو تنظيم المصانع المرتبطة بالمصانع أو الزراعة والخدمات ، وتنظيم المهام ال

يات الطاقات الجديدة للممتلكات الفعالة الحالية داخل الشبكة بمساعدة من استخدام تطوير مهام جديدة أو زيادة المهام الحالية. تسعى البلد
انون، وكل عنصر  على سبيل المثال إلى استثمار رؤوس أموالها وطاقاتها ومنشآتها وبيوتها وسلطاتها )تنظيمية وإعدادية( باالستعانة بالق
 . يسمح لها بتحسينها واالستثمار في منطقتها ، في ضوء التعديالت التي تجري على البلديات وحثها على القيام بذلك

إن أهمية االستثمار في المجتمعات جعلت وجودها محسوًسا ألنه أدى إلى زيادة اإلنتاج المحلي ، وبالتالي تنشيط الحركات االقتصادية  
لتحديات التي تواجه المجتمعات والضغوط المتزايدة تشهد على ذلك. إنه يكمن في حقيقة أنه يؤدي إلى تمجيد. تنبع أهمية ، في مواجهة ا

 :االستثمار للبلديات من
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إن االستثمار هو عمليه تطويريه وهي طريقة منظمة ومنهجية تتبع الخطط االقتصادية، والروي التي تتبناها البلديات، كما انه يعبر   .1
ممارسة البلدية إلرادتها، باعتبارها متمتعة بالشخصية االعتبارية التي تجيز لها ممارسة كافة التصرفات والتي ترتب لها حقوق عن  

 .والتزامات ومنها العمل االستثماري 
اتجيات  انه يساهم في خلق الحركة االقتصادية على المدى الطويل اي االستقرار االقتصادي لسنوات قادمة وفق الخطط واالستر  .2

المقبولة، وهو المحرك للنمو االقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة لألفراد وتحسين جودة الخدمات، والقضاء على البطالة وتوفر 
 وإشباع حاجات أفراد المجتمع بالخدمات فرص عمل لألهالي ضمن االقليم 

 .ثمار يعد مفتاح تنمية هذه الطاقات والثرواتاستغالل البلديات لمصادرها وتوظيف طاقاتها وقدراتها على أكمل وجه، فاالست .3
 وكذلك تحقيق الربح لدى البلديات ان االستثمار من شانه ان يؤدي الى زيادة الرأسمال المحلي وتنمية االدخار للبلديات  .4
ها التي تحتك بالجانب ان االستثمار أيضا يراعي الجوانب البيئية، من خالل نسف النهج الفوضوي إلدارة البلدية لمواردها وأيضا مرافق .5

البيئي )كالمسالخ وإدارة النفايات(عن طريق االستغالل األمثل ضمن آهل الخبرة واالختصاص، اذا نخلص من ذلك ان االستثمار  
 .هو ما يحقق الفائدة والمنفعة ضمن اإلقليم الجغرافي للبلديات من كافة الجوانب االجتماعية والبيئية والخدمية واالقتصادية 

 :ةالخاتم

.  االهتمام بالبلدية كأحد أدوات الحكم المحلي في المنطقة التي تتبعها ، حيث أن البلدية هي شكل من أشكال التنظيم اإلداري داخل الدولة
الجودة  الخدمة من حيث  على مستوى  تؤثر  العمل صعوبات  ، واجه هذا  ، ولكن كما رأينا  يعيشون هناك  الذين  القانون لألشخاص 

ثور واستمرارية الخدمة. على السلطات المحلية التدخل الفوري ومراعاة تطور المنطقة واستثمارها في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة. للع
 على خيارات الدخل ، وتنويع مصادر الدخل ، وإزالة كل هذه العقبات ، وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين األداء المالي. 
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Abstract: 

The role of the municipality in supporting local investment and its impact in accordance with the legal frameworks regulating 

municipal work, the nature of the municipality, its importance, competencies, nature and composition according to the current 

local administration law. The elements and characteristics of investment, and a statement of the effects and challenges of the 

municipal investment process. Municipal mandates and forms of support for local investment in municipalities. 
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