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   :102السؤال رقم 

  ؟كیف یتم تقدیر نفقات الجماعات المحلیة
  

 

 

  

اإلنطالق من الحاجیات الملموسة المحلیة التقدیر المباشر للنفقات  یفترض
یمكن اطالقا توخي الرصد اآللي إلعتمادات السنة  بحیث ال. والموضوعیة للجماعة

فقط على مستوى اعتمادات العنوان الثاني  ال وذلك للمیزانیة الجدیدة لنسبةالسابقة با
  :اعتمادات العنوان األول  ولكن ایضا على مستوى

  
   : للنفقات االعتیادیةالمباشر التقدیر معاییر. 1
 اإلستمراریة وھو صبغةیكتسي النوع األول .  اعتمادات العنوان األول الى نوعینتنقسم

تاجیر ومعدات ال و المصالحمنح التمثیل وفوائد الدین وتسییر  منیتكون خصوصا 
  ...تصرفال

 المتعلقة المصاریف النوع الثاني صبغة ظرفیة كالمصاریف الطارئة، او بعض ویكتسي
  ...بالتدخالت العمومیة

 التصنیف الموضوعي ھذا فانھ البد من تقدیر النفقات اإلعتیادیة باإلنطالق من وبالتالي
  : یفرض مایلي العام الذي

 باعتبارھا مقابلة الجدیدة عن مشروع المیزانیة البحتة اإلعتمادات الظرفیة طرح* 
 بزیارة رسمیة، او المتعلقةكالمصاریف : لمصاریف فرضتھا تدابیر غیر قابلة للتجدید 

  .سنویة  و الإستثنائیة مصاریف متعلقة باعداد تظاھرة 
 جباریة المصاریف اإلتقدیم معإلستمراریة  في اإلعتمادات التي لھا صبغة االنظر* 

  . المحلیةالجماعات من القانون األساسي لمیزانیة الثاني عشرالتي تعرض لھا الفصل 
  . سجلھ النشاط االقتصاديالذيتحیین االعتمادات على ضوء التضخم المالي  * 
  .ة السابقة السنوات الثالثامتداد على االعتمادات على اساس استھالكھا الفعلي تحیین* 
 على عدم تجاوز االعتمادات كالعملالتقدم بالتدابیر التي تسعى الى ترشید النفقات * 

  . المرخص فیھا
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 یفترض المصاریفھذا والبد من التاكید على ان تقدیر اإلعتمادات المخصصة لھذه * 
دة  للسنة الجدیالقانونیةتحیینھا وفقا للزیادات والتنقیصات التي تفترضھا المستحقات 

  .ولناخذ لذلك مثالین
  

  
  :لنفقات التنمیة المباشر التقدیر معاییر -2

 النعكاسھا وذلك نفقات التنمیة عن الجزء الحیوي لمیزانیة الجماعات المحلیة تعبر
 لتطلعات المتساكنین عرقلتھا أو ولمواكبتھا   سلبیا على نجاعة النشاط المحليأوایجابیا 

  . العامة للدولةالسیاسة إطارلمرسوم في  ابتعادھا عن النمو اأوولمسارھا 
 مزید من الجدوى إحالل علىكذلك بات من الضروري العمل الجاد   كان األمرولما

 من الموضوعیة وخاصة ممكن قدر بأكبر یتمیز أنعلى تقدیر ھذه النفقات الذي البد 
  ).ب ( الجدیدة االستثماراتوبرمجة ) أ( الدین أصلفي میداني تسدید 

  

   الدینأصل الدفوعات المتعلقة بتسدید حصر  -أ

.  عن آجالھالدین أصل في ترجیع تأخیر اإلخالل الذي البد من اجتنابھ ھو حصول إن
 لمصداقیتھا للوضع المالي للجماعة المحلیة ومن فقدان تأزملما ینجر عن ذلك من 

  .ةعة الوطنیو واإلجتماعي الذي عرفتھ المجاإلقتصادي النمووابتعاد عن مواكبة  
 المتعلقة بالدیون النفقات فانھ البد من توخي الدقة التامة عند عملیة تقدیر وبالتالي

 خاصة بدیون للمعلوماتالمتخلدة بذمة الجماعة المحلیة ویكون ذلك باعتماد بنك 
 الجماعات ومساعدة مع صندوق القروض أبرمتھاالجماعة المحلیة یبرز القروض التي 

فائدة ( كل سنة وقسطكیة ومبالغھا وما تم تسدیده وما تبقى المحلیة ومع المؤسسات البن
  )واصال 
 الدین بالنسبة بترجیع من ھذا البنك للمعلومات یقع تشخیص النفقات المتعلقة وانطالقا

واألصل ) العنوان األول(  تحمل الفوائد على المصاریف العادیةبحیثللمیزانیة الجدیدة  
  . صلب العملیات المالیةالتنمیةعلى مصاریف 

 الجماعة المحلیة بذمة ھنا من التاكید على ضرورة تقدیم ترجیع الدیون المتخلدة والبد
 كما یجب العدول الجدیدة االستثمارات تسدیدھا في اآلجال المرسومة لھا على المتأخر

  . دیونھاتسدیدیكل عاتق الجماعة فتعجز عن   قروض جدیدة حتى الإبرامعن 
  

   اإلستثمارات الجدیدة ةبرمج -ب
  : برمجة اإلسثمارات الجدیدة تشخیصین اثنین تستوجب

 التي تعرفھا بالنقائص األول بالمعرفة المیدانیة لحاجیات المتساكنین واإللمام یتعلق
 واألرصفة، الطرقاتالبنیة التحتیة لمنطقة تدخل الجماعة المحلیة وذلك على مستوى 

  ....ویروقنوات التطھیر، والمآوي والتن
 وكذلك لقدرتھا على الذاتیة الثاني بالمعرفة الدقیقة إلمكانیات الجماعة المحلیة ویتعلق

  .موضوعیااإلقتراض ولحجم المنح الذي بامكانھا التعویل علیھ 
 التي اإلستثمارات ھذین التشخیصین تقع مقاربة طاقة الجماعة المحلیة وكلفة واثر
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  .  ضرورة انجازھااتضحت
 حتى أو المتوسط على المدى أولویات سلم إعداد من ھذه المقارنة یقع  وانطالقاثم

  .الطویل یرسم ببرنامح استثمار الجماعة
 انھ یجب إال. أولویتھا تأكدت التي االستثمار ھذا البرنامج تقدر نفقات أساس وعلى

 إال المطلوبة بالموضوعیة تتم أنیمكن   الاالستثمار عملیة تقدیر نفقات أناإللحاح على 
 إلى تعھد وإنما بنفسھا المحلیةتقوم بھا المصالح   على دراسات علمیة ثابتة الباالعتماد

 دراسة المشروع موضوعھا عن طریق صفقة عمومیة االختصاصالفنیین من ذوي 
 المتعلقة بدراسات اإلعتماداتیمكن في المیزانیة الجدیدة سوى رصد  وبالتالي فانھ ال

  . الصفقة المشاریع التي یحددھا ثمن
 بنتیجة الدراسة مقدارھا المتعلقة بالمشاریع التي تم درسھا والتي یحدد اإلعتمادات و

  .التي شملتھا
 المتعلقة كان لذوي اإلختصاص دور فعال في التقدیر الموضوعي للنفقات ولئن

 ھذه قابلیة على مستوى أھمیةیقل  بمشاریع التنمیة المحلیة فان للمصالح المحلیة دورا ال
 للمیزانیاتلمشاریع لإلنجاز وكذلك على مستوى انعكاساتھا على النفقات العادیة ا

  .الالحقة
 علیھا الجماعة مشاریع إقامة التي تختص بدرس الوضعیة العقاریة التي تزعم فھي

   الناجمة عن انجازھاوالتأجیروھي التي تتمعن في مصاریف الصیانة 
  . تلك المشاریعتمویلقدرة الجماعة على  كذلك التي في استطاعتھا وحدھا تحدید وھي

 تحت مسؤولیة یكون فان جانبا ھاما من تقدیر قابلیة المشاریع لإلنجاز وبالتالي
 كل الحذر والتبصر تتوخى أن المیزانیة التي علیھا إعداداألطراف المحلیة المتدخلة في 

  .على ھذا الصعید
  

 المحلیة المیزانیةروع   المحكم لمشاإلعدادتقدم حول شروط   خالل كل ماومن
، وكذلك  منھ ا مفروغأمراالذي یعد ، احترام القانون علىنتبین ضرورة العمل الجدي 

 علىعة الوطنیة وجمم البقیةھا ونوالجماعة المحلیة بالدور الذي یرتقبھ منھا متساكقیام 
  . واإلجتماعي الشاملاالقتصاديمستوى النمو 

 المیزانیة في عجز إلى یؤدي قد الھامة الشروط هھذ عن الحیاد أن نالحظ أن من والبد
  .میزانیتھا إقرار في حریة من لدیھا ما المحلیة الجماعة تفقد معھ الذي الشيء

  
   مركز التكوین و دعم الالمركزیة–  دلیل المشارك-ّإحكام إعداد المیزانیة    :المصدر

  

  


