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   :81السؤال رقم 

الطرق اإلداریة إلعداد المیزانیة في البلدیة على مستوى 
یة تحدید مساھمة العنوان األول والعنوان الثاني وكیف العنوان األول

  العنوان الثانييف
  میزانیة البلدیة  حكیفیة توزیع الفواضل عند تنقی

 
 

 

  

داد میزانیة الجماعة المحلیة على تطبیق القواعد الفنیة بخصوص تقدیر یرتكز إع
  المحلیة الموارد والنفقات بالنسبة لسنة ما، وتناط مھمة إعداد المیزانیة برئیس الجماعة

 األساسیة والخطوط العامة التي یتعین االختیاراتبمساعدة مكتب المجلس، حیث یحدد 
  .توخیھا خالل كل مراحل اإلعداد

یشرع في إعداد المیزانیة بدایة من شھر ماي وبذلك یتسنى إلدارة الجماعة 
المحلیة وعلى رأسھا الكاتب العام إحضار كل الوثائق الكفیلة بضبط تقدیرات قریبة 

   :أكثر ما یمكن من الواقعیة، حیث یتم االعتماد أساسا على 

   میزانیة السنة الجاریة* 

   الحساب المالي للسنة المختومة* 

   جدول معدل اإلستخالصات خالل السنوات الثالثة الفارطة* 

   تدرج اإلستخالصات في السنة الجاریة* 

   التعلیمات والمناشیر الصادرة عن وزیري الداخلیة والمالیة* 

   التقاریر الخاصة بتنفیذ  موازین السنوات الماضیة عند اإلقتضاء* 
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جتماعي واإلقتصادي والثقافي ھذا إلى جانب األخذ بعین اإلعتبار التطور اإل
   .للمنطقة 

 و یتطلب إعداد المیزانیة االلتزام ببعض الشروط التي تساعد على تحقیق النجاعة
  :من بین ھذه الشروطو  و المصداقیة 

  .النفقات تقدیر  على بالموارد المتعلقة التقدیرات تقدیم -

    اجتناب و  الموارد اإلفراط في تقدیراجتناب من ذلك المالیة التقدیرات صدق -
  . في تقدیر النفقاتالتذلیل

    . الجدیدةبالمیزانیة السابقة التعھدات ترسیم -

  . والمتاكدة  جباریةاإل نفقاتال تقدیم -

   لنفقات العنوان األول وللموارد المباشر التقدیرإعتماد طریقة  -

  2008 الصادر سنة الجدید المیزانیةاعتماد التبویب و ب

 صرفا ّ الثاني تشكل بندا من بنود المیزانیة العنوان األول في العنوانمةمساھلم تعد 
  :ھنا و قبضا ھناك بل

ّ أصبحت المساھمة تمثل ادخارا ضمنیا من العنوان األول لفائدة العنوان • ّ ّ  

ّ  الثاني مترتب عن فائض تقدیرات موارد العنوان األول مقارنة بتقدیرات ّ  

  ، مثال   نفقات ھذا العنوان

  80  العنوان األول نفقات   100  ارد العنوان األولمو
  130   الثانيالعنواننفقات   110   الثانيموارد العنوان

  210  مجموع النفقات  210  مجموع الموارد

  

  : أصبح الحجم الجملي للمیزانیة یوافق •

  ).الحجـم الجملـي للمــوارد( مجموع أصناف الموارد -   

  ).الحجـم الجملـي للنفقـــات( مجموع أقســام النفقـات -    
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 للسنة میزانیة البلدیة  حعند تنقی میزانیة سنة معینة فواضلتوزیع  أما بخصوص
  :الموالیة ، فإن العملیة تتم كالتالي

   المــال االحتیاطـي* 

األول للسنة العنوان تساوي قاعدة احتساب ھذا المال كامل الفوائض المترتبة عن ◄ 
من فوائض العنوان األول للسنة  % 20األخیرة وكذلك المبلغ المخصوم بنسبة 

السابقة للسنة األخیرة والمؤمنة بالعملیات الخارجة عن المیزانیة لمجابھة عجز 
 .  من العنوان الثاني4 و3الجزئین و كذلك طارئ 

  : كما یلي الجدیدة انیة وتحتسب المبالغ المقامة من ھذا المال قصد إدراجھا بالمیز◄ 

یمكن إعادة إدراجھا جزئیا أو : من الفوائض الصافیة للعنوان األول % 80       -
، ّموارد منقولة من فوائض العنوان األول 02-60كلیا بالعنوان األول بالبند 

و البقیة، في حالة اإلستعمال الجزئي . لتستعمل خاصة لخالص الدیون المتخلدة
 من المبالغ المقامة 02 /08-01تدرج بالعنوان الثاني بالبند بالعنوان األول، 

  . للسنة األخیرةل ّالعنوان األوغیر المستعملة من  الفوائض

المجمدة خارج المیزانیة من فوائض العنوان األول للسنة السابقة  % 20       -
ملة غیر المستع الفوائض 03 /08- 01بالبند تدرج بالعنوان الثاني : للسنة األخیرة

المؤمنة بالعملیات الخارجة عن و  ل للسنة السابقة للسنة األخیرةّالعنوان األومن 
   المیزانیة

یعاد إدراجھا حسب :  من العنوان الثاني4 و3من فوائض الجزئین  % 100   -
التبویب الذي كانت فیھ عند غلق المیزانیة السابقة وذلك بالفقرات المخصصة 

  "نقل فواضل "وان الثاني تحت إسم لذلك على مستوى كل فصل بالعن

   المـال االنتقالــي* 

 من المیزانیة سنویا عبر ھذا الحساب وتدرج 5تنقل الفوائض المترتبة عن الجزء  ◄
 أو القسم  من القسم" نقل فواضل " بالمیزانیة الموالیة في مستوى البند المسمى

 .لفوائضالفرعي أو الفصل أو الفقرة الفرعیة المترتبة عنھا تلك ا

 

  


