
  
 

http://moufid.jimdo.com/ 1 

 
 

 
 

     

   :108السؤال رقم 

ما المقصود بالطریقة المباشرة في  تقدیر نفقات وموارد 
  ؟التنمیة
 

 

 

  

  :عامة بصفة 
   التقدیر المباشر للموارد

وھو ینطبق على جمیع  ،األطراف المتدخلة في تقدیرات المواردیلزم 
فال یمكن ترسیم القروض مثال إال على أساس عقود . الموارد بكل أصنافھا

بالنسبة للموارد غیر  الشأنلك وكذ. إبرامھا أو األوامر المرخصة فیھا
الجبائیة األخرى كمحاصیل األكریة مثال التي البد من ثبوت عقود تسویغ 

  ... العقارات واستعمال الخواص للملك العمومي
  : كما یحتم أیضا  العمل الصحیح بھذا الشرط توخي كل الحذر بحیث یجب

عدم إدراجھا طرح الموارد الظرفیة التي حصلت في المیزانیة السابقة و *
بالمیزانیة الجدیدة كمداخیل بیع العقارات أو مداخیل تظاھرة ثقافیة أو 

   ...ترفیھیة دوریة لن تتكرر  في السنة الجدیدة
الرفع أو الحط من موارد منح التجھیز وموارد اإلقتراض باإلعتماد على  *

اساس  فمثال ال یمكن ترسیم القروض إال على. الوسائل القانونیة التي تثبتھا
   .عقود إبرامھا أو األوامر المرخصة فیھا

  
ھذا ویكتسي التقدیر المباشر للموارد بالغ األھمیة بالنسبة للموارد الجبائیة 
التي ال تستوجب فقط اإلعتماد على نتائج السنوات الثالثة الماضیة بل 
وایضا تشخیص النقائص المسجلة وكذلك تحیین محصوالت ھذه الموارد 

  . تطوراتبما تنبئھ ال
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   التقدیر المباشر للنفقات
یفترض التقدیر المباشر للنفقات االنطالق من الحاجیات الملموسة 

بحیث ال یمكن إطالقا توخي الرصد اآللي إلعتمادات . والموضوعیة
السنة السابقة بالنسبة للمیزانیة الجدیدة وذلك ال فقط على مستوى اعتماد 

  اعتماد العنوان األول العنوان الثاني ولكن أیضا على مستوى
مشروع المیزانیة الجدیدة  منطرح اإلعتمادات الظرفیة البحتة * 

: باعتبارھا مقابلة لمصاریف فرضتھا تدابیر غیر قابلة للتجدید 
مصاریف متعلقة باعداد  أوكالمصاریف المتعلقة بزیارة رسمیة، 

  .ویةسن لیستتظاھرة إستثنائیة  
النظر في اإلعتمادات التي لھا صبغة اإلستمراریة مع تقدیم  *

  .كثر وجوبیة األالمصاریف 
تحیین االعتمادات على ضوء التضخم المالي  الذي سجلھ النشاط  *

  .االقتصادي
استھالكھا الفعلي على امتداد السنوات تحیین االعتمادات على اساس  *

  .الثالثة السابقة
ترشید النفقات كالعمل على عدم تجاوز  إلىالتقدم بالتدابیر التي تسعى  *

   .االعتمادات المرخص فیھا
تقدیر اإلعتمادات المخصصة لھذه  أنھذا والبد من التاكید على * 

تي تفترضھا ال خفیضاتتحیینھا وفقا للزیادات والتالمصاریف یفترض 
  المستحقات القانونیة للسنة الجدیدة

البد بالنسبة لتقدري نفقات التنمیة الخاصة بالجماعات المحلیة مثال * 
توخي الدقة التامة عند عملیة تقدیر النفقات المتعلقة بالدیون المتخلدة  من

ویكون ذلك باعتماد بنك للمعلومات خاصة بدیون الجماعة ذمة الب
المحلیة یبرز القروض التي أبرمتھا مع صندوق القروض ومساعدة 

یة ومع المؤسسات البنكیة ومبالغھا وما تم تسدیده وما الجماعات المحل
  )فائدة واصال(تبقى وقسط كل سنة 

وانطالقا من ھذا البنك للمعلومات یقع تشخیص النفقات المتعلقة بترجیع 
تحمل الفوائد على المصاریف  الجدیدة بحیثالدین بالنسبة للمیزانیة 

لتنمیة صلب العملیات واألصل على مصاریف ا) العنوان األول( العادیة
  .المالیة

ضرورة تقدیم ترجیع الدیون المتخلدة بذمة الجماعة المحلیة المتأخر  مع
تسدیدھا في اآلجال المرسومة لھا على االستثمارات الجدیدة كما یجب 

عاتق الجماعة فتعجز عن  ثقلالعدول عن إبرام قروض جدیدة حتى ال ی



  
 

http://moufid.jimdo.com/ 3 

  .تسدید دیونھا
  
  : تستوجب برمجة اإلسثمارات الجدیدة تشخیصین اثنین و

یتعلق األول بالمعرفة المیدانیة لحاجیات المتساكنین واإللمام بالنقائص 
التي تعرفھا البنیة التحتیة لمنطقة تدخل الجماعة المحلیة وذلك على 

  ....والتنویر مستوى الطرقات واألرصفة، وقنوات التطھیر، والمآوي
ویتعلق الثاني بالمعرفة الدقیقة إلمكانیات الجماعة المحلیة الذاتیة وكذلك 

 امكانھا التعویل علیھإي بتتھا على اإلقتراض ولحجم المنح اللقدر
  .موضوعیا

واثر ھذین التشخیصین تقع مقاربة طاقة الجماعة المحلیة وكلفة 
   .اإلستثمارات التي اتضحت ضرورة انجازھا

نطالقا من ھذه المقارنة یقع إعداد سلم أولویات على المدى ثم وا
  .استثمار الجماعة جمتوسط أو حتى الطویل یرسم ببرنامال

. وعلى أساس ھذا البرنامج تقدر نفقات االستثمار التي تأكدت أولویتھا
إال انھ یجب اإللحاح على أن عملیة تقدیر نفقات االستثمار ال یمكن أن 

طلوبة إال باالعتماد على دراسات علمیة ثابتة ال تتم بالموضوعیة الم
تقوم بھا المصالح المحلیة بنفسھا وإنما تعھد إلى الفنیین من ذوي 
االختصاص عن طریق صفقة عمومیة موضوعھا دراسة المشروع 
وبالتالي فانھ ال یمكن في المیزانیة الجدیدة سوى رصد اإلعتمادات 

  . ھا ثمن الصفقةالمتعلقة بدراسات المشاریع التي یحدد
و اإلعتمادات المتعلقة بالمشاریع التي تم درسھا والتي یحدد مقدارھا 

  .بنتیجة الدراسة التي شملتھا
ولئن كان لذوي اإلختصاص دور فعال في التقدیر الموضوعي للنفقات 
المتعلقة بمشاریع التنمیة المحلیة فان للمصالح المحلیة دورا ال یقل 
أھمیة على مستوى قابلیة ھذه المشاریع لإلنجاز وكذلك على مستوى 

  .انعكاساتھا على النفقات العادیة للمیزانیات الالحقة
لوضعیة العقاریة التي تزعم إقامة مشاریع فھي التي تختص بدرس ا

الجماعة علیھا وھي التي تتمعن في مصاریف الصیانة والتأجیر الناجمة 
  عن انجازھا

وھي كذلك التي في استطاعتھا وحدھا تحدید قدرة الجماعة على تمویل 
  .تلك المشاریع

وبالتالي فان جانبا ھاما من تقدیر قابلیة المشاریع لإلنجاز یكون تحت 
مسؤولیة األطراف المحلیة المتدخلة في إعداد المیزانیة التي علیھا أن 
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  .تتوخى كل الحذر والتبصر على ھذا الصعید
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