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:  مقدمة
فيو يختص بدراسة المال العام بكل جوانبو من . إن موضوع المالية العامة ذا أىمية كبيرة

  أين يحصل، كيف يحصل، أين ينفق و كيف؟ ومن ىنا تبرز أىمية ىذا العمم في
االقتصاد فأساس تطور المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا مرتكز عمى مدى فعالية السياسات 
االقتصادية و منيا السياسات المالية التي تعنى عناية بالغة بتحقيق الرفاىية االقتصادية 

 .لممواطن
و األسئمة التي تطرح نفسيا بصدد دراسة موضوع المالية العامة عديدة منيا عمى سبيل 

 :المثال ال الحصر 
 من أين تحصل الدولة عمى إراداتيا؟

  كيف تنفق أمواليا؟
كيف يتم إنجاز الميزانية العامة؟ 

  : يتم دراسة ىذه النقاط من خبلل الخطة التالية 
وعمم المالية العامة تعني دراسة المشاكل المتعمقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال البلزم 
إلشباعيا، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من األىمية بمكان لتحديد نطاق 

  النشاط المالي لمدولة في سبيل إشباع ىذه الحاجات العامة
   العناصر المؤلفة لممالية العامة

  1 النفقات العامة 
إن الدولة في سبيل مواجية إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان 

ذلك إلنتاج سمع وخدمات أو من خبلل توزيع دخول تحويمية داخمية أو خارجية لتحقيق 
أىداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة األسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من 
اختبلل في توزيع الدخل أو من خبلل اإلعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

  .لؤلفراد أو بعض وحدات االقتصاد الخاص
  2 اإليرادات العامة 
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يمزم لمقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية البلزمة لتغطيتيا وتحصل الدولة عمى ىذه 
اإليرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح بو المالية القومية أو من الخارج عند 
عدم كفاية ىذه الطاقة لمواجية متطمبات اإلنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع اإليرادات العامة 

إال أن الجانب األعظم منيا يستمد من ثبلثة مصادر أساسية ىي عمى التوالي إيرادات الدولة 
من أمبلكيا ومشروعاتيا االقتصادية باإلضافة إلى ما تحصل عميو من رسوم نظير تقديم 
الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك اإليرادات السيادية وفي مقدمتيا الضرائب أما المصدر 

  .الثالث فيو االئتمان ويمثل القروض المحمية والخارجية
 3 الميزانية العامة -

وىي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العبلقة بينيما ويوجييما معا لتحقيق 
السياسة المالية ، وبمعنى آخر فيي بمثابة البيان المالي لبلقتصاد العام وعبلقتو باالقتصاد 
القومي ويعتبر خطة مالية تظير بوثيقة الميزانية التي ىي تقدير تفصيمي لئليرادات والنفقات 

  . لفترة مقبمة ىي سنة في المعتاد تم التجديد بيا من السمطة التشريعية
 I التعريف بالنفقة العامة: المبحث األول 

  أ تعريف النفقة العامة 
ىي عبارة عن مبمغ من النقود تستخدمو الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في 

  سبيل تحقيق المنافع العامة
ومن ىذا التعريف نستخمص عناصر النفقة العامة الثبلث التالية 

  عناصر النفقات العامة 
 : الصفة النقدية لمنفقة العامة- أ 

لكي نكون بصدد نفقة عامة ال بد لمدولة من استخدام مبمغ من النقود ثمنا لمحصول عمى ما 
تحتاجو من سمع وخدمات الزمة لتسيير مرافقيا أو ثمنا لرؤوس األموال اإلنتاجية لمقيام 

بمشروعاتيا االستثمارية التي تتوالىا بنفسيا ولذلك ال يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحو 
  الدولة
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 (السخرة  )من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل األفراد بدون أجر 
  أو منح األلقاب الشرفية واألوسمة

كما أن استخدام النقود في اإلنفاق يسيل ما يقتضيو النظام المالي الحديث من الرقابة في 
صورىا المتعددة كما أن استخدام اإلنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض األفراد دون 

  .غيرىم مما يعتبر إخبلال لمبدأ المساواة بين األفراد
   صدور النفقة عن هيئة عامة- ب 

تعتبر نفقات الدولة وىي تباشر نشاطيا العام نفقة عامة تمك التي تصدر من الوزارات 
واإلدارات الحكومية وكذلك الييئات واإلدارات العامة والمؤسسات الداخمة في االقتصاد العام 
والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة عمى 

 . أساس الطبيعة القانونية لمشخص الذي يقوم باإلنفاق
 وبناء عميو فإن الشخص الطبيعي واألشخاص الطبيعية واالعتباريــــــــــــــــة

- ال تدخل المبالغ التي ينفقونيا ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة 
 . كالتبرع إلنشاء المدارس أو المستشفيات

  تحقيق اإلنفاق لممنفعة القصوى لممجتمع- جـ 
تستيدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام وال يعتبر خروجا عن 

التحويمية - ىذه القاعدة ما تقوم بو الدولة في بعض األحيان من توجيو بعض النفقات العامة 
  إلى بعض القطاعات- 

االقتصادية لدعميا أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب 
إذ أن ىذه النفقة في النياية سوف تحقق منفعة عامة منيا االقتصادية - الدخول المحدودة 

  .واالجتماعية
  اإليرادات العامة

 1 إيرادات الدولة من أمبلكيا العامة 
الكباري ، - األنيار - الغابات - وىي التي تممكيا الدولة أو األشخاص العامة مثل الحدائق 
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وعــــــــــــادة ال تحصل الدولة عمى مقابل االنتفاع بيا إال أنو في بعض الدول تفرض الرسوم 
عمى زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرىا ويكون اليدف من ذلك الرغبة في تنظيم 
استعمال األفراد ليا ، واإليرادات المحصمة من ىذه األمبلك ال تغل في الغالب إيرادا كبيرا 

 .يعول عميو في االقتصاد القومي
  إيرادات الدولة من أمالكها الخاصة  
  إيرادات الدولة من أمبلكيا العقارية- أ 

ويدخل في نطاقيا النشاط الزراعي المتعمق باستغبلل األراضي الزراعية وتكون إيراداتو من 
  ,ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن اإليجار الذي يدفعو المستأجرون لؤلراضي الزراعية

إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئيا الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب ال تيدف 
الدولة إلى الحصول عمى إيرادات لمخزانة العامة بقدر توفير ىذه الخدمة ألصحاب الدخول 

  .المحدودة
  األنشطة والصناعات االستخراجيه- ب 

وىو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجيا من المناجم أو المحاجر الموجودة 
في الدولة أو االستخراج البترولية وىنا تختمف الدول حول أسموب استغبلل ىذه الثروات بين 

تممك كامل أو تركو لؤلفراد أو مشاركة معيم حفاظا عمى الثروات الطبيعية والقدرة عمى 
توجيو اإليرادات المحصمة منيا إلى أوجو اإلنفاق التي تخدم خطط التنمية االقتصادية 

  .واالجتماعية بيا
 
  األنشطة الصناعية- جـ 

وىي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتيا وتشغيميـــــــــــــا وال ثمة فارق 
بين المشروعات الصناعية التي تنتج السمع والمواد التي تحتاجيا الدولة في تقديم خدماتيا 
وبين المشروعات الصناعية التي تيدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي 

  .معين
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  النشاط المالي- د 
ويتمثل فيما تحققو الدولة من إيرادات من المحافظ االستثمارية سواء منيا األوراق المالية 

  كاألسيم والسندات الممموكة ليا وغيرىا من المحافظ إلى جانــــــــــــــــــــــب
– العقارية – االجتماعية – االقتصادية  )ما تمجأ إليو الدولة من إنشاء مؤسسات االقتراض 

باإلضافة إلى فوائد القروض التي تمنحيا الدولة لمييئات العامة المحمية – الحرفية 
 والمؤسسات والمشروعات العامة

  إيرادات الدولة من الرسوم 
  تعريف الرسم- أ 

ىو عبارة عن مبمغ من النقود يدفعو الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عميو من 
قبل إحدى الييئات العامة ويقترن ىذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود عمى المجتمع كمو 

 . من تنظيم العبلقة بين الييئات العامة واألفراد فيما يتعمق بأداء النشاط أو الخدمات العامة
 : خصائص الرسم- ب 

: يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية
 - الصفقة النقدية    
 - اإللزام أو الجبر  
 - المنفعة الخاصة التي تعود عمى دافعو  
 - تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة  

  مأساس فرض الرس- جـ 
حيث أنو يتصف باإلجبار أو اإللزام فقد نصت معظم الدساتير عمى أن يكون فرض 
ذا كانت السمطة  الرسوم عمى األفراد بعد موافقة السمطة التشريعية وبموجب قوانين ، وا 

التنفيذية ىي القادرة عمى تقدير ىذا الرسم فبل يحق ليا بفرضو أو زيادتو إال بعد 
الحصول عمى إذن بذلك من السمطة التشريعية ثم تصدر بعد ذلك القرارات أو الموائح 
اإلدارية المنظمة لو ، وعادة ما وتنص القوانين عمى إعفاء بعض فئات المجتمع من 
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 . أدائيا
  الرسوم في المالية الحديثة- د 

تفتقد الرسوم كمورد لئليرادات العامة المرونة والغزارة البلزمتين إلقامة نظام مالي 
يكفل زيادة الحصيمة بمعدل سريع إذا ما واجيت الدولة أزمة مالية تقتضي زيادة 

 . سريعة في مواردىا
كما أنو يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرف األفراد عن الحصول عمى الخدمة 

 . مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيمة العامة لمرسوم
كما ال تسمح طبيعية التنظيم الفني لمرسوم من مراعاة الظروف الخاصة لؤلفراد من 

حيث القدرة عمى الدفع 
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 : الفصل الثاني  الموازنة ) الميزانية العامة 
 )تعرف عمم المالية ىو العالم الذي يبحث عن نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية 

  لتحقيق أىدافيا السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية (....ضرائب ودخول 
تتضمن الميزانية موارد و نفقات الدولة و قانون المالية وىو الذي :الميزانية وقانون المالية 

 يحدد طبيعة ىذه المبالغ الموجودة في الميزانية و إعداد كيفية اإلنفاق و التحصل
جازة النفقات العامة و اإلرادات العامة في مدة : تعريف : الميزانية العامة لمدولة  ىو تقدير وا 

 غالبا ما تكون سنة
معناه الحصول اإلرادات من مصادر مختمفة و توقع النفقات خبلل السنة المقبمة : التقدير 
تشير إلى اختصاص البرلمان في الموافقة عمى ىذه التقديرات مع مراقيبيا و بعد : اإلجازة 

 .منح اإلجازة تتكفل الحكومة بتنفيذىا
ماهية الميزانية العامة : األولالمبحث

 تعريفات الميزانية العامة:  األولطمبالم
الميزانية وثيقة مصدق عمييا من السمطة التشريعية المختصة، تحدد نفقات الدولة و إراداتيا 

 خبلل فترة زمنية متصمة و نستنتج من ىذا التعريف اآلتي
إن الميزانية وثيقة مصدق عمييا من السمطة التشريعية المختصة، و معنى ىذا أنو قبل  *

التصديق كانت في حكم المشروع، و بعد تصديق السمطة التشريعية المختصة نصبح في 
حكم القانون الذي يحول لمسمطة التنفيذية تحصيل اإلرادات و جباية الضرائب بالشكل الذي 

 .ورد بالميزانية
تحدد نفقات و إرادات الدولة، أي بيان مفصل لما تعتزم الدولة عمى إنفاقو و بيان مفصل  *

عن اإليرادات البلزمة لتغطية اإلنفاق و مصادر الحصول عمييا، بذلك تحدد الميزانية 
 .بوضوح السياسة المالية لمدولة و مشروعاتيا

خبلل فترة زمنية متصمة، و جرت العادة عمى أن تكون ىذه الفترة محددة بسنة و قد  *
يحدث في بعض األحيان أن تكون أقل أو أكثر من سنة و ذلك في حالة إرادة تغيير موعد 
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 .بدء السنة المالية
فالقاعدة عموما ىي مدة سنة و ىذا ما يميزىا عن الحساب الختامي الذي يعبر عن إيرادات 

 .و مصروفات الدولة خبلل السنة المنتيية
 :و أيضا يمكن تعريف الميزانية العامة من خبلل اآلتي

يعرفيا المفكر باسل في كتابو ميزانية الدولة عمى أنيا عبارة عن أداة من خبلليا تقوم  *
الحكومة باقتطاع و توزيع جزء من الثروة المنشأة من االقتصاد بغية تحقيق سياستيا 
 :االقتصادية و االجتماعية بينما تعرفيا بعض التشريعات القانونية عمى النحو التالي

الموازنة ىي الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبيا أعباء الدولة و إراداتيا و : القانون الفرنسي
 90 تعــريفيا طبقــا لمقانون يؤذن بيا، و يقررىا البرلمان في قانون الميزانية التي يعبر عن أىد

 فكانت  منــو المتعمقــــة بالمحاسبــــة العموميــــة 03 المـــادة 15/08/1990 المؤرخ في 21/ 
  : كمـــا يمـــــــــــي

الميزانية ىي الوثيقة التي تقدر لمسنة المالية مجموع اإليرادات والنفقات الخاصة –  (أ 
ويعدىا  / .... 12 / 31إلى غاية  / .... 01 / 01بالتسيير خبلل سنة مالية تبدأ من 

مدير المؤسسة بمساعدة التقنية لممسير المالي وتتمثل جميع التقديرات من مداخيل 
ومصاريف حسب التبويب ثم تعرض عمى مجمــــس التوجيـــو والتسييــــر في التعميـــم الثانـــوي أو 

مجمس التربية والتسيير في التعميم المتوسط وترسل بعـــد ذلك إلــــى السمطــــة الوصيـــة فــــي 
 .اف الحكومةثــــبلث نســــخ لممصادقــــة النيــائيــة وبذلك تصبـــــح الــوثيقـــة قــابمـــــة لمتنفيـــــذ 

تتشكل الميزانية العامة لمدولة من اإليرادات و النفقات المحددة سنويا : القانون الجزائري *
 .بموجب قانون و الموزعة وفقا لؤلحكام التشريعية المعمول بيا

 منــو 03 المـــادة 15/08/1990 المؤرخ في 21 / 90تعــريفيا طبقــا لمقانون و قد جاء 
  :  كمـــا يمـــــــــــي المتعمقــــة بالمحاسبــــة العموميــــة

الميزانية ىي الوثيقة التي تقدر لمسنة المالية مجموع اإليرادات والنفقات الخاصة –  (أ 
ويعدىا  / .... 12 / 31إلى غاية  / .... 01 / 01بالتسيير خبلل سنة مالية تبدأ من 
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مدير المؤسسة بمساعدة التقنية لممسير المالي وتتمثل جميع التقديرات من مداخيل 
ومصاريف حسب التبويب ثم تعرض عمى مجمــــس التوجيـــو والتسييــــر في التعميـــم الثانـــوي أو 

مجمس التربية والتسيير في التعميم المتوسط وترسل بعـــد ذلك إلــــى السمطــــة الوصيـــة فــــي 
 ثــــبلث نســــخ لممصادقــــة النيــائيــة وبذلك تصبـــــح الــوثيقـــة قــابمـــــة لمتنفيـــــذ

 .خصائص الميزانية العامة: الثانيلمطمبا
تتصف الموازنة بعدد من الخصائص و الصفات التي تتمخص بكونيا تقديرية، و بكونيا 

تتضمن اإلجازة بالجباية و اإلنفاق، فضبل عن تحديدىا الزمني، و إيبلئيا األولوية لمنفقات 
 :عمى اإليرادات و ىو ما نفصمو فيما يمي

  إن لمموازنة صفة تقديرية ألنيا تحضر لسنة مقبمة و تحضيرىا يجري عادة في أواسط
السنة السابقة و لذلك يصعب تحديد ما سوف يبذل من نفقات أو ما سوف يجنى من 

 .واردات بصورة دقيقة أو شبو دقيقة
و لمموازنة صفة تقديرية لكونيا تنطوي من جية عمى موافقة السمطة التشريعية 

عمى تقدير مجموع النفقات و الواردات السنوية،و تنطوي من جية ثانية  (البرلمان)
و . عمى إذن تمك السمطة لمسمطة التنفيذية باإلنفاق في حدود تمك االعتمادات المقدرة
الحقيقة أن الصفة القانونية لمميزانية ىي صفة شكمية لكونيا مستمدة من السمطة 

ال تعتبر قانونا ألن القانون بيذا المعنى ينطوي . التشريعية لكنيا من حيث الموضوع
 .عمى قواعد دائمة

و لمموازنة صفة اإلجازة بالجباية و اإلنفاق و ذلك أن تصديق السمطة التشريعية عمى 
تقديرات النفقات و اإليرادات كما وردت في مشروع الميزانية المعدل من قبل السمطة 
التنفيذية ال يعطي الموازنة قوة النشاط ما لم تشمل التصديق أيضا اإلجازة لمسمطة 

 .التنفيذية بجباية الموارد و اإلنفاق عمى األعباء العامة
  و لمموازنة صفة التحديد الزمني السنوي و ىو ما نعرفو عموما باسم سنوية الموازنة

و بالتالي موافقة السمطة التشريعية عمييا تقترن بمدة .ألنيا توضع عادة لمدة سنة
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و الباحثون في المالية العامة متفقون عمى أن ىذا التدبير ىو تدبير سميم .السنة ذاتيا
فمو وضعت الموازنة ألكثر من سنة لكان من العسير التنبؤ ولو أن الميزانية . و موفق

وضعت ألقل من سنة لكانت اإليرادات تختمف في كل ميزانية و ذلك تبعا الختبلف 
 .المواسم و تباين المحاصيل الزراعية

  و ىذه الصفة مرتبطة : لمموازنة صفة إيالء األولوية لمنفقات عمى اإليراداتو
و تتضح أولوية النفقات عمى اإليرادات في مختمف . بالصفقة التقديرية لمميزانية
 .النصوص المرعية اإلجراء

و يرى الباحثون أن إعطاء األولوية لمنفقات عمى اإليرادات ىو أحد التدابير المتخذة 
في ضل الفكر المالي التقميدي، و يرون أن تبرير دلك ناجم عن ضألة دور الدولة ، 
و قياميا بالنفقات الضرورية المحدودة و البلزمة لسير المرافق العامة و التي ال يمكن 
اإلستغناء عنيا بينما تتسع سمطة الدولة في الحصول عمى اإليرادات البلزمة لتغطية 

 .ىذه النفقات
 :أهمية الميزانية العامة:  الثالثلمطمبا

 .تظير أىمية الميزانية العامة في مختمف النواحي خاصة السياسية و االقتصادية
 :ن الناحية السياسيةم-1

يشكل إعداد الميزانية و اعتمادىا مجاال حساسا من الناحية السياسية، حيث تعتبر 
وسيمة ضغط يستعمميا البرلمان لمتأثير عمى عمل الحكومة سواء من حيث تعديميا أو 
حتى رفضيا حتى تضطر الحكومة إلتباع نيج سياسي معين تحقيقا لبعض األىداف 

  السياسية و االجتماعية
 من الناحية االقتصادية-2

تعكس الميزانية العامة في دول كثيرة الحياة االقتصادية و االجتماعية في مجتمعات 
ىذه الدول، فيي إدارة تساعد في إدارة و توجيو االقتصاد القومي حيث لم تعد 

الميزانية أرقاما و كميات كما كانت في المفيوم التقميدي بل ليا آثار في كل من حجم 
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 .اإلنتاج القومي و في مستوى النشاط االقتصادي بكافة فروعو و قطاعاتو
الميزانية العامة تؤثر في القطاعات االقتصادية، فغالبا ما تستخدم الدولة الميزانية 

إلشباع الحاجات العامة التي ييدف االقتصاد إلى  (النفقات و اإليرادات)العامة 
 .تحقيقيا

بكل . و األوضاع االقتصادية (الميزانية)فالعبلقة وثيقة بين النشاط المالي لمدولة 
بحيث يصبح المتعذر فصل الميزانية ....ظواىرىا من تضخم و انكماش و انتعاش

و خاصة بعد أن أصبحت الميزانية أداة من أدوات . العامة عن الخطة االقتصادية
 .تحقيق أىداف الخطة االقتصادية

 :تقسيمات الميزانية العامة: لثانيالمبحث ا
 ميزانية التسيير  :المطمب األول 

  تعريفيا: 
ىي تمك النفقات التي تخصص لمنشاط العادي والطبيعي لمدولة والتي تسمح بتسيير 
نشاطات الدولة والتطبيق البلئق لمميمات الجارية، وبصفة عامة ىي تمك النفقات 
التي تدفع من أجل المصالح العمومية واإلدارية، أي أن ميمتيا تتضمن استمرارية 

سير مصالح الدولة من الناحية اإلدارية، حيث أن نفقات التسيير تشمل نفقات 
 .المستخدمين ونفقات المعدات

  تقسيم نفقات التسيير:   
 والمتعمق بقوانين المالية فإن نفقات التسيير 17-84 من القانون 24حسب المادة 

  :تنقسم إلى أربعة أبواب وىي
  :أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من اإليرادات- أ

يشمل ىذا الباب اإلعتمادات الضرورية لمتكفل بأعباء الدين العمومي باإلضافة إلى 
  :األعباء المختمفة المحسومة من اإليرادات، ويشمل ىذا النوع خمسة أجزاء

  إقراض الدولة)دين قابل لئلستيبلك  •
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 فوائد سندات الخزينة)ديون عائمة-الدين الداخمي •
 الدين الخارجي •
من أجل القروض و التسبيقات المبرمة من طرف الجماعات والمؤسسات )ضمانات •

  (العمومية
  (تعويض عمى منتوجات مختمفة )نفقات محسومة من اإليرادات •
تمثل نفقات تسيير المؤسسات العمومية السياسية : تخصيصات السمطة العمومية- ب

الخ، وىذه ...وغيرىا، المجمس الشعبي الوطني، مجمس األمة، المجمس الدستوري
   .النفقات مشتركة بين الوزارات

وتشمل كل اإلعتمادات التي توفر لجميع : النفقات الخاصة بوسائل المصالح- ج
   :المصالح وسائل التسيير المتعمقة بالموظفين والمعّدات ويضم ما يمي

 مرتبات العمل، المنح والمعاشات، النفقات االجتماعية: المستخدمين •
 معّدات تسيير المصالح •
 أشغال الصيانة •
  إعانات التسيير •
  نفقات مختمفة •
تتعمق بنفقات التحويل التي ىي بدورىا تقسم بين مختمف : التدخالت العمومية- د

أصناف التحويبلت حسب األىداف المختمفة لعممياتيا كالنشاط الثقافي، اإلجتماعي و 
   :اإلقتصادي وعمميات التضامن وتضم

  (إعانات لمجماعات المحمية )التدخبلت العمومية واإلدارية •
  (مساىمات في الييئات الدولية )النشاط الدولي •
  (منح دراسية )النشاط الثقافي والتربوي •
  (إعانات اقتصادية)النشاط االقتصادي •
  (إعانات لممصالح العمومية واالقتصادية)إسيامات اقتصادية •
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  (المساعدات والتضامن )النشاط االجتماعي •
  (الخ...مساىمة الدولة في مختمف صناديق المعاشات )إسيامات اجتماعية •

 نفقات التجهيز: المطمب الثاني 
   تعريفيا    

ىي تمك النفقات التي ليا طابع االستثمار الذي يتولد عنو ازدياد الناتج الوطني 
وبالتالي ازدياد ثروة الببلد وتكون ىذه النفقات من االستثمارات  pnb اإلجمالي

الييكمية االقتصادية االجتماعية واإلدارية، والتي تعتبر مباشرة باستثمارات منتجة 
ويضيف ليذه االستثمارات إعانات التجييز المقدمة لبعض المؤسسات العمومية 

القطاع الصناعي،  )وبصفة عامة تخصص ميزانية التجييز لمقطاعات االقتصادية 
من أجل تجييزىا بوسائل لموصول إلى تحقيق تنمية شاممة في  (الخ....الفبلحي

الوطن وىي تمثل المخطط الوطني السنوي الذي يتم إعداده في قانون كوسيمة تنفيذية 
لميزانية البرامج االقتصادية، حيث أّن ىذه النفقات توزع عمى شكل مشاريع اقتصادية 

وتمويميا يتم من قبل الخزينة العمومية لمدولة بنفقات . توزع عمى كافة القطاعات
نيائية كما قد يتم تمويميا بنفقات مؤقتة في شكل قروض و تسبيقات الخزينة أو من 

 البنك أي خبلل رخص التمويل
  والمتعمق بقوانين 17-84 من قانون 35حسب المادة   :تقسيم نفقات التجييز 

  المالية توزع ميزانية التجييز عمى ثبلث أبواب وىي
اإلستثمارات المنفذة من طرف الدولة وتتمثل في النفقات التي تستند إما إلى أمبلك  •

 الدولة أو إلى المنظمات العمومية
  إعانات االستثمار الممنوحة من قبل الدولة •
 النفقات األخرى برأسمال •

  ىذا التقسيم يكون حسب العناوين
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 التقسيم حسب القطاعات  
: ىي (عشرة قطاعات )تجمع نفقات التجييز في عناوين حسب القطاعات

الخدمات - الفبلحة والري- الطاقة والمناجم- الصناعة التحويمية- المحروقات
المنشآت - التربية والتكوين- المنشآت األساسية االقتصادية واإلدارية- المنتجة

المخططات البمدية لمتنمية - المباني ووسائل التجييز- األساسية االجتماعية والثقافية
  .مع اإلشارة إلى أّن القطاع قد يضم عدد معين من الوزارات

 الفصول والموارد 
تقسم القطاعات إلى قطاعات فرعية وفصول ومواد حيث نتصور بطريقة أكثر وضوح 
ودقة وذلك حسب مختمف النشاطات اإلقتصادية التي تمثل ىدف برنامج االستثمار، 

كأن نقول مثبل . حيث أّن كل عممية مركبة من قطاع وقطاع فرعي وفصل ومادة
  : فيي تشمل عمى2423العممية رقم 

 .الصناعات التحويمية................................2القطاع 
  .التجييزات......................24القطاع الفرعي 

 .الصمب.............................242الفصل 
 .التحويبلت األولية لممواد.............................2423المادة 

 
إن ...... ًتظير الميزانية كاحتراس أً حيطة إدارية ًعممية حسنة لمتسيير 

 ميزانية المؤسسات التعميمية ىي ميزانية تسيير ًليست ميزانية تجييز ًًجًد
الميزانية التقديرية : المطمب الثالث 

 ماىية الميزانية التقديريةو أنواعيا. 
  تعريف الميزانية التقديرية
ىي تعبير كمي أو مالي ألىداف المؤسسة المسطرة وترجمة لتمك * مفيوم الميزانية التقديرية

األىداف نقديا أو كميا لكن ىدا الجانب التقني ليا لم ييمل البعد البشري لمميزانية التقديرية 
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فيمكن النظر إلييا باعتبارىا مترجمة لتطمعات و مصالح مديريات المؤسسة تطمعات و 
مصالح كل مديرية متقاربة مع أىداف المؤسسة ويمكن النظر إلى الميزانية التقديرية عمى 

أنيا خطة تفصيمية محددة مسبقا ألعمال مرغوب في تنفيذىا في المؤسسة في فترة زمنية في 
 . المستقبل مترجما عنيا في شكل نقدي

و التعبير النقدي عن الميزانية التقديرية أمر ضروري لتحقيق شمول الموازنة أمام اختبلف 
وحدات القياس لمميزانية الفرعية فعمى سبيل المثال قد يعبر عن ميزانية التموينات في شكل 
كيمو غرامات في حين ميزانية اليد العاممة قد تأخذ شكل ساعات عمل ومن الواضح أنو ال 
يمكن جمع الميزانيتين الختبلف وحدة القياس في كل منيا و لتغمب عمى ىدا المشكل يتم 

التعبير عن الميزانية التقديرية في شكل نقدي افضل و العداد الميزانيات التقديرية من 
  الضروري توفر شروط التالية

إن تطبيق نظام الميزانيات التقديرية يتطمب ضرورة تواجد تنظيم إداري : الشرط التنظيمي-أ
 . تكون فيو مراكز المسؤولية واضحة حتى يتم تقيم األداء لكل مركز

من الضروري إشراك جميع المسؤولين العداد الميزانية التقديرية و : الشرط النفسي-ب
تنفيذىا فمشاركتيم في إعداد ىده التقديرات أثر فعال في رفع الروح المعنوية لممسؤولين و 

 . دلك ما يحفز عمى نجاح الميزانيات و العمل عمى تحسين ألداء
يتطمب نظام الميزانيات التقديرية كل األدوات الكمية المستخدمة التسيير : الشرط المادي- ج

كنظام المحاسبة العامة و التحميمية و التحميل المالي و الميزانيات التقديرية منبع معموماتيا 
 . ىي المعطيات المحاسبية

  أنواع الميزانيات التقديرية التي تعدها المؤسسة
تضم الميزانيات التقديرية مجمل نشاط المؤسسة المستقبمي عمى شكل تنبؤات عمى ضوء ىده 
التنبؤات يقوم المسيرون بإعداد برنامج عمل تتمثل في تقسيم اليدف الرئيسي إلى عدة أىداف 

فرعية في شكل خطط تعرف بالميزانيات لفترة زمنية محددة مقارنة و مقارنة مستمرة بين 
الميزانيات التقديرية و النشاط الحقيقي ينشأ عنيا ظيور االنحرافات و استغبلل ىده 
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  االنحرافات يشكل لنا المراقبة
  و ىكذا يمكن تصنيف ثبلثة مجموعات لمميزانيات التقديرية

 : ميزانيات االستغبلل التي تشمل - 1
  ميزانية المبيعات •
  ميزانية اإلنتاج •
 ميزانيات التموينات •

  ميزانية االستثمارات2-
  ميزانية الخزينة3 -

 : ويمكن رسم نظام الميزانيات حسب التسمسل
  ميزانية المبيعات
  ميزانية اإلنتاج

  feed backميزانية التموينات رد الفعل
  ميزانية االستثمار
  ميزانية الخزينة

ا الترتيب لم يكن عشوائيا فقد بينت التجربة عمى أن ميزانية المبيعات ىي التي تؤثر عمى ذه
الميزانيات األخرى فاإلنتاج و المشتريات مرتبطان بالمبيعات و مصاريف البيع و اإلشيار و 

  مصاريف اإلدارة كميا في النياية مرتبطة بالمبيعات
إن أول ما يقوم بو مسؤول إعداد الميزانيات التقديرية : الميزانيات التقديرية لممبيعات - 1

لممبيعات ألنيا تعتبر األساس الدي يسند عميو إعداد الميزانيات األخرى و نجاح نظام 
الميزانيات التقديرية يتوقف إلى حد كبير عمى مدى الدقة في التنبؤ بالمبيعات و ليدا يجب 

أن تتم عممية التنبؤ بالمبيعات باتباع األساليب العممية و تتم عممية التقدير وفقا لمكيفية 
  اآلتية

  تحديد اليدف من التقدير •
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  تقسيم المنتجات المراد بيعيا إلى مجموعات متجانسة •
  معرفة العوامل التي تؤثر عمى مبيعات كل مجموعة و ترتيبيا حسب قوة تأثيرىا •
  اختيار أسموب التنبؤ الدي يناسب كل مجموعة متناسبة •
  جمع البيانات و المعمومات و تحميميا تحميبل عمميا و استخبلص النتائج •

تيدف الميزانية التقديرية لئلنتاج إلى تقدير الكميات التي : الميزانية التقديرية لئلنتاج2-
ترغب المؤسسة أن تنتجيا خبلل فترة الميزانية حتى تمبي احتياجات عممية تقدير و مراقبة 

  برنامج اإلنتاج تقوم بيا األقسام اآلتية
  مكتب الدراسات مكتب األساليب مصمحة المستخدمين

إن اليدف من وراء إعداد الميزانية التقديرية لمتموينات ىو : الميزانية التقديرية لمتموينات3-
من أجل ضمان أن كمية المواد التي يحتاج إلييا برنامج اإلنتاج سوف يتم شراؤىا بالكميات 
المطموبة في المنافسة و بأقل التكاليف و نظرا أن الكميات المباعة تكون عموما مختمفة عن 

  الكميات المشتراة و نظرا
 ....... لمتقمبات الموسمية و لممدة المطموبة من أجل التموين بالمواد فترة االنتظار

فانو يصبح من الضروري تخزين المواد بالكميات المطموبة و يتطمب األمر ادن تكوين كمية 
من المخزون تكون عموما مختمفة عن الكميات المشتراة و نظرا لمتقمبات الموسمية و لممدة 

المطموبة من أجل التموين بالمواد فترة االنتظار فانو يصبح من الضروري تخزين المواد 
بالكميات المطموبة و يتطمب األمر ادن تكوين كمية من المخزون تكون تكمفة الكمية أقل ما 

  يمكن و تدعي ىده الكمية بالحجم األمثل الكمية االقتصادية
إن الميزانية االستثمارية ىي أداة تحميمية تساعد في عممية التخطيط : ميزانية االستثمارات4-

الطويل األجل الخاص باختيار المشاريع االستثمارية و تخصيص رأس المال المحدود بينيا 
  بحيث أن النفقات المتعمقة بيده المشاريع تؤثر عمى المركز المالي لممؤسسة لفترة طويمة

و الميزانية االستثمارية تستجوب القيام بعدة عمميات لمعرفة المبالغ التي يستوجب استثمارىا 
في أصول ثابتة و كيف تخصص ىده األموال و ما ىي مصادر التمويل التي يجب 
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  اختيارىا
ميزانية الخزينة ىي ميزانية تختمف عن باقي الميزانيات بحيث ال نشعر فييا بميزانية 5-

التكاليف و لكن بتقديرات المصاريف و اإليرادات ليدا في أغمب األحيان ىي ليست مرتكزة 
عمى قاعدة سنوية و لكن عمى األقل عمى قاعدة شيرية و في بعض األحيان أسبوعية و ىي 

تستعمل لمتخطيط و مراقبة الخزينة و ىي تعكس من وجية نظر المالية نشاطات تنبئية 
  لممؤسسة

إن ميزانية الخزينة تبين لنا بقية السيولة سواء في الصندوق أو في الخزينة في نياية كل فترة 
  أسبوع شير ثبلثي ال نأخذ بعين االعتبار في األقل إال الحركات مصاريف و إيرادات

ا أردنا رصيد أدنى لمخزينة و ادا كان الباقي صغيرا أو سالبا فيو يبين لنا كمية النقود ذفا
التي نحتاج إلييا بمعنى كم المبمغ الواجب اقتراضو و بعد دلك يتبين لنا كم نستطيع استثماره 

في المدى القصير مع األخذ بعين االعتبار إمكانياتنا و في األخير يبين لنا في أي فترة 
  .يمكننا االقتراض أو يمكننا االستثمار

 موقع وظيفة الميزانيات التقديرية في التنظيم اإلداري الهيكمي  
  موقع ووظيفة الميزانيات التقديرية في التنظيم اإلداري الييكمي لممؤسسات الكبيرة1-

إن ميام الميزانيات التقديرية يتكمف بيا األشخاص في مصمحة الميزانيات التقديرية 
بينما ميمة مراقبة الميزانيات ال يمكن إسنادىا إلى نفس األشخاص و يمكن إسنادىا 

إلى أشخاص خارج المؤسسة مقابل ألقاب تسددىا ليم المؤسسة ونظرا األىمية الكمية 
و الكيفية لميام األشخاص المكمفين بإعداد الميزانيات التقديرية فيتوجب أن يكونوا 

  ضمن مصمحة المستخدمين في المؤسسة
فمصمحة الميزانيات التقديرية يمكن إن تكون تحت إشراف الشؤون اإلدارية و المالية 
و بالتالي فيي ستكون تابعة في نفس الوقت لئلدارة العامة و ببلمركزية أكثر إلى 

  مركز إنتاج
تسند ميمة الميزانيات التقديرية الى المسؤول المكمف بالميام : المؤسسات الصغيرة2-
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المالية نظرا الن تكوينو يؤىمو لمقيام بيده الميمة ففي أغمب األحيان يراقب ىدا 
 .الشخص من طرف مدير المؤسسة و قميبل ما يراقب من طرف الغير

 إعداد الميزانية التقديرية  
  قواعد و طرق إعداد الميزانية التقديرية

  مراحل إعداد الميزانية التقديرية - 1
 1يمكننا أن نمخص المراحل التي تمر بيا إعداد الميزانية التقديرية فيما يمي 

  توضيح و تحديد الدور االقتصادي و االجتماعي لممؤسسة *
  جرد الموارد المالية و الفنية و البشرية لممؤسسة *
  توضيح العوامل الخارجية لممؤسسة *
  االقتصادية ، االجتماعية ، السياسية:الظروف اآلتية -
  المنافسة المحمية و الوطنية و الدولية-
  الخ...سياسات الحكومة اتجاه النقد و الضرائب معدل الفائدة اإلعانات -
  .معدل التضخم-
  من المراحل السابقة يتم تشكيل األىداف الطويمة اآلجل لممؤسسة *
  من المراحل السابقة يتم تشكيل األىداف القصيرة األجل *
إعداد السياسات و الوسائل ألجل تحقيق األىداف القصيرة األجل و الطويمة  *

  األجل
  سياسة اإلشيار و الترقية-
  سياسة البحث و التنمية-

  سياسة التسيير و الخصم-.
  سياسة القرض-
 سياسة األجور-
  سياسة االئتمان-
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  الخ....سياسة التوسع االقتناء فتح أقسام جديدة طرح منتجات جديدة -
  سياسة التصدير-
  سياسة التكوين-
  تحديد المسؤوليات داخل المؤسسة مع الوصف الدقيق لكل الميام - 7
تعيين لجنة الميزانية يجب أن يكون دورىا وظيفيا فقط و متكونة من أشخاص  - 8

دوي المستويات اإلدارية العالية و يجب أن يكون من بينيم المراقب المالي كما يجب 
 أن تكون كل المصالح ممثمة في ىده المجنة

إشعار كل األشخاص الدين ليم مسؤولية عمى مركز تكمفة أو مركز ربح بيدف  - 9
  أو بسياسات المؤسسة

  قبول أىداف و سياسات المؤسسة من طرف المسؤولين المكمفين بتطبيقيا 10-
   الميزانية التقديرية لممبيعات ىناك عدة طرق لمتنبؤ بالمبيعات و ىي:ثانيا

 : أ الطرق الكيفية
دراسة المؤشرات االقتصادية العامة يجب دراسة المؤشرات االقتصادية العامة و  - 1

تحميميا و تبيان أثرىا عمى مبيعات المؤسسة في المدى القصير و الطويل و يعتمد 
  الدارس عمى اإلحصائيات و البيانات التي تنشرىا الييئة المكمفة بالتخطيط

طريقة جمع تقديرات و كبلء و مندوبي البيع يقوم رجال البيع في المناطق  - 2
المختمفة التي تباع فييا منتوجات المؤسسة بتقدير المبيعات لكل منتوج حسب الزبائن 

و يعتمدون في دلك عمى جز اتيم و اتصاالتيم بالربائن و توفر ليم اإلدارة أرقام 
المبيعات الفعمية لمسنوات الماضية الخاصة بمناطقيم من أجل مساعدتيم في عممية 

التنبؤ فبعد إعدادىم لتقديراتيم يقدمونيا إلى المدير الجيوي الواقع في منطقتيم و الدي 
بدوره يقوم بدراستيا و يقيميا و استنادا إلى المبيعات الفعمية لممنطقة في السنوات 

  الماضية و التوقعات المستقبمية
المجنة االستشارية تقوم ىده الطريقة عمى أساس التقديرات الفردية التي يعدىا  - 3
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مجموعة من الجزاء مسؤولين تنفيدين اقتصادين مستشارين و بعد منافسة التقديرات 
الفردية من طرف ىؤالء الجزاء يتفقون عمى تقديرات معينة و توضح تحت تصرفيم 

 لكل البيانات التي ىم في حاجة إلييا
طريقة دلفي تقوم ىده الطريقة عمى أساس إرسال استقصاءات إلى مجموعة من  - 4

الجزاء بدون ذكر أسماء أصحابيا و ترسل إلييا استقصاءات باإلجابة عمييا و ىكذا 
  حتى توصل إلى االتفاق عمى مستوى معين من التقديرات

يمكننا أن نقول بان النماذج الرياضية تعتبر أدق الطرق لمتنبؤ : الطرق الكمية- ب
بالمبيعات التقديرية و سنتعرض لبعض األساليب الرياضية المستخدمة في تقدير 

  المبيعات
السبلسل الزمنية تحديد معادلة خط االتجاه العام باستخدام طريقة المربعات  - 1

الصغرى إن االتجاه العام التغيرات الموسمية التغيرات غير المنتظمة تؤثر في التغير 
في كمية المبيعات عمى مدى ىده الفترة و تستعمل طريقة المربعات الصغرى لمتحديد 
معادلة خط االتجاه العام لممبيعات و ىده الطريقة تعتبر أشير طريقة لتحديد معادلة 

  خط مستقيم
معامل االرتباط يستخدم معامل االرتباط الدي يحدد قوة االرتباط بين المبيعات  - 2

 و متغير آخر أو متغيرات أخرى في التنبؤ بكمية المبيعات المتوقعة
طريقة المتوسطات المتحركة تستخدم ىده الطريقة لمتخمص من التقمبات التي  - 3

تشمل عمييا السمسمة الزمنية و تستعمل كدلك في حالة التقمبات الدورية والتقمبات 
الفصمية كما تستخدم أساليب أخرى لمتنبؤ بالمبيعات كأسموب االنحدار الخطي التعدد 
في حالة تواجد عدة متغيرات مستقمة و المبيعات متغير تابع و كدلك نموذج االنحدار 

غير الخطي في حالة وجود عبلقة غير خطية بين المبيعات المتغير التابع و 
 . المتغيرات األخرى متغيرات مستقمة
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 إعداد ميزانية المبيعات :  
إن وضع برنامج المبيعات يجب أن تتبعو ميزانيات لممبيعات و تعد ميزانيات 

المبيعات إما عمى أساس بعض ىده األسس السابقة الذكر مجتمعة و فيما يمي 
  نتعرض لبعض أسس التوزيع

إن المبيعات التباع مرة واحدة خبلل السنة و لكن تباع عمى : التوزيع الموسمي- أ
فترات مختمفة و العادات و التقاليد تؤثر عمى سموك المستيمك بحيث تتفاوت الكمية 

المباعة من بضاعة معينة من موسم آلخر و ىدا التفاوت و االختبلف في درجة بيع 
البضاعة من فترة ألخرى يدعي بالتغيرات الموسمية و ليدا تحمل مبيعات الفترات 

السابقة لتحديد التغيرات الموسمية لمبيعات كل بضاعة عمى حدى و يستخرج متوسط 
التغيرات الموسمية في شكل نسبة مئوية بحيث يمثل الموسم نسبة مئوية من مبيعات 

  السنة
من الواجب توزيع المبيعات جيويا أو عمى أساس : التوزيع الجيوي لممبيعات- ب

المناطق ألن االستيبلك يختمف من منطقة ألخرى نظر لمتوزيع السكاني المختمف و 
المستوى االقتصادي و االجتماعي لكل منطقة و لمعرفة ما يمكن أن يباع في كل 
منطقة يجب دراسة توزيع المبيعات لدلك المنتوج في السنوات الماضية و لكن مع 

  األخذ بعين االعتبار العوامل اآلتية
 نسبة توزيع السكان عمى المناطق و النمو الديمغرافي 1-
  دراسة حركات انتقال السكان من منطقة إلى أخرى 2-
  المستوى االقتصادي و االجتماعي لسكان المناطق المختمفة 3-
بالنسبة لممنتجات الصناعية تؤخذ بعين االعتبار عدد الشركات و حجميا  4-

  الخ....العاممين فييا 
 : ج أىمية التوزيع الموسمي و الجيوي

توفير احتياجات كل منطقة من السمع و المنتوجات بالكميات المناسبة و في  - 1
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  األوقات المناسبة
  تعتبر كأحد األسس لتقييم األداء لكل منطقة و كل فصل - 2
تمكين المؤسسة من تحديد إيرادات كل منطقة عن كل فصل و ىدا ما يساعد  - 3 

  اإلدارة في تخطيط اإليرادات حتى تتجنب مشاكل نقص السيولة و االختناق
التوزيع عمى أساس المنتوجات إن ىدف ىدا التوزيع ىو تمكين المؤسسة من -د 

متابعة و تقييم تطور مبيعات كل منتوج و الطريقة المتبعة في التوزيع ىي إما توزيع 
حسب السنوات السابقة أو حسب أىمية ىامش الربح بحيث تستعمل المؤسسة عمى 
بيع المنتوجات التي ليا ىامش ربح كبير و تشجيعيا و التقميل من بيع المنتوجات 
التي ليا ىامش ربح ضعيف و يصعب تسويقيا كما إن ىدا التوزيع يساعد عمى 

  معرفة مدى تأثير المنتوجات الجديدة عمى مبيعات المنتوجات القديمة
يمكننا أن نقول أنو ال يوجد تصميم واحد يكون صالحا في كل : ميزانية المجموع - 5

المؤسسات و لدلك فبإمكان كل مؤسسة أن تصمم الميزانية حسب ما تراه مناسبا و 
  عموما تحتوي ميزانية المجموع عمى النقاط الرئيسية التالية

  توزيع المبيعات حسب المنتوجات
  تقدير المبيعات بالكميات و القيمة وسعر البيع

  توزيع مبيعات كل منتوج توزيعا موسميا و حسب المناطق
   الميزانية التقديرية لئلنتاج:ثالثا

  العداد الميزانية التقديرية لئلنتاج يجب معرفة أوال أنظمة اإلنتاج ثم طريقة إعداد الميزانية
 أنظمة اإلنتاج - 1
اإلنتاج عمى أساس األوامر الخاصة الطمبات نبلحظ ان المؤسسة في ىده الحالة تقوم -أ 

بصناعة أنواع خاصة من المنتجات لتفنيد طمبات الزبائن وفي ىده الحالة المؤسسة ال تنتج 
منتوجات تامة ألجل التخزين فمن واجبيا ادن وضع النظام الدي يمكنيا من إنتاج و تسميم 

و نظرا أن التنبؤ بالمبيعات ليس سيبل في ىدا النموذج . المنتوجات في أقرب وقت ممكن 
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و رغم ىدا . من اإلنتاج فانو من الصعب إنتاج منتجات مقدما قبل الحصول عمى الطمبيات 
فيمكن لممؤسسة أن تبد أفي إنتاج بعض األجزاء مقدما حتى تمبي طمبات الربائن في األوقات 

  المحددة
  اإلنتاج بالسمسمة أو اإلنتاج المستمر و يتضمن ىدا النوع-ب 

  الخ........المعدات المنتجة بالسمسمة الشاحنات اآلالت بعض معدات مكتب 
  الخ......المنتوجات الصناعية اإلسمنت الزجاج

 بعض خاصيات اإلنتاج المستمر
  يمكن التنبؤ بالمبيعات

  دورة اإلنتاج تكون قصيرة عمى العموم بعض األسابيع عمى األكثر
يستوجب عمى المؤسسة تخزين كميات معتبرة و بصفة دائمة من المنتوجات التامة - 1

  الصنع المقابمة الطمب
  طريقة إعداد الميزانية التقديرية لئلنتاج - 2 
 تحديد برنامج اإلنتاج التقديري بالنسبة لمنموذج اإلنتاج المستمر بمعرفة برنامج المبيعات -أ

  التقديرية نستنتج برنامج اإلنتاج كما يمي
  اإلنتاج المبيعات مخزون آخر مدة المستيدف مخزون أقل المدة

ويتحدد مخزون . يجب أن تحدد مستوى مخزون آخر المدة الدي تريد المؤسسة ان تحققو 
  آخر المدة بأخذ بعين االعتبار عدة عوامل نذكر منيا

  المستوى الدي يجب تجاوزه من احتياجات رأس المال العامل
مستوى مخزون أول المدة المتواجد حاليا الدي ممكن أن يكون قد وصل إلى مستوى متدن 
جدا أو العكس بعد تحديد مستوى المخزون نستطيع إعداد برنامج اإلنتاج ثم تأتي المرحمة 
البلحقة المتمثمة في التعرف ىل ان الطاقة اإلنتاجية المتاحة حاليا و المتوقعة تكفي لتنفيذ 

فادا كانت ىناك قيودا فيجب ان نبحث عن الحل األمثل أو الحل . برنامج اإلنتاج أم ال 
وفيما يمي سنحاول . ي يسمح بأخذىا بعين االعتبار مع المحافظة عمى المبيعات المقدرة ذال
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  تحديد القيود اإلنتاجية و مناقشتيا
 يتعمق األمر بتحديد الوقت المنتج الدي تسمح بو القيود المتعمقة بالمعدات اإلنتاجية 1أ 

طاقة اآلالت المتواجدة أو المتوقعة و تحديد نقاط االختناق في الورشات فبمعرفة وقت 
النشاط العادي لآللة الدي ىو عبارة عن الوقت الدي تكون فيو اآللة مشغمة نقدر الوقت غير 

المنتج الدي يتمثل في أوقات ضبط و تركيب المعدات وقت الصيانة أوقات االستراحة 
  الخ........لمعمال أوقات التوقفات التقنية أوقات التوقف لتموين الورشة بالمواد األولية 

  فالوقت المنتج ىو حاصل طرح الوقت غير المنتج من وقت النشاط
 نتحصل عمى الوقت المنتج لميد العاممة المباشرة القيود المتعمقة باليد العاممة المباشرة 2 -أ

  من حاصل طرح الوقت غير المنتج من مجموع عدد ساعات الحضور التواجد
 ممكن أن توجينا قيود إنتاجية أخرى تتعمق بالمساحة المتاحة القيود اإلنتاجية األخرى 3 -أ

لمتخزين أو العرض أو الوقت المتاح من اليد العاممة الناىرة بعض الورشات تحتاج إلى ميارة 
معينة كما يجب األحد بعين االعتبار معدل اإلنتاج غير القابل لمتسويق نظرا لعدم توفره عمى 

 المواصفات المطموبة من الجودة
ي يا خد بعين االعتبار القيود اإلنتاجية ويمي المبيعات ذالبحث عن برنامج اإلنتاج ال -ب

  التقديرية
إن أي قيد أو كل القيود السابقة قد تسبب نقاط االختناق ولدلك فالبرنامج اإلنتاجي الدي 

نبحث عميو ىو دلك البرنامج الدي يستخدم القيود اإلنتاجية أفضل استخدام ويسمح بتحقيق 
  1المبيعات التقديرية 

ان أسموب البرمجة الخطية ىو أحد األساليب الرياضية التي تستخدم الختبار البرنامج 
  اإلنتاجي األمثل الدي يحقق أكبر قدر من األرباح او اليامش

ج أسس توزيع البرنامج اإلنتاجي اإلجمالي يوزع البرنامج اإلنتاجي اإلجمالي حسب 
  المنتوجات مراكز المسؤولية و حسب الفترات

التوزيع حسب مراكز المسؤولية إن توزيع برنامج اإلنتاج حسب كل ورشة و كل قسم - 1ج 
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كما أن إعداد الميزانية حسب مراكز . يسمح بتحديد مسؤولية كل فرد و توضيح دوره 
المسؤولية تيدف إلى ترشيد استخدام الطاقة اإلنتاجية وتحديد أسباب عدم استغبلل الطاقة 

  استغبلال جيدا
 التوزيع حسب الفترات بعد تحديد البرنامج السنوي لئلنتاج نقوم بتوزيعو عمى مختمف -2ج

فترات السنة آخذين بعين االعتبار توفر المنتوجات بالكميات المناسبة في األوقات المناسبة 
  1وغالبا يوزع البرنامج توزيعا شيريا . مع االحتفاظ بالمخزون في المستوى المناسب 

يمكن اتباع طريقتين العداد ميزانية التموينات الطريقة : الميزانية التقديرية لمتموينات:رابعا 
  المحاسبية و الطريقة البيانية

تقوم بتسجيل كل الحركات التقديرية في بطاقة المخزون لكي تبين : الطريقة المحاسبية-أ 
  نقاط االنقطاع ثم إيجاد تواريخ تقديم الطمبيات لتجنب االنقطاعات

تقوم بتحديد عمى المحور األفقي األزمنة و عمى المحور العمودي :  الطريقة البيانية-ب
  االستيبلكات المتراكمة ثم التموينات المتتالية المضافة لممخزون االبتدائي

عندما يكون االستيبلك مؤكدا فان نقاط تقاطع المنحيين منحنى االستيبلكات المتراكمة مع 
منحنى التموينات و المخزون االبتدائي تعطي لنا تواريخ التموينات م م م م و عندما نتراجع 
إلى الجية اليسرى انطبلقا من ىده النقاط بمسافة تعادل فترة االنتظار فإننا سنحصل عمى 

  نقاط تبين تواريخ تقديم الطبلبيات ط ط ط ط
ا كانت االستيبلكات و فترة االنتظار كمتاىما غير مؤكدتين أو إحداىما فقط غير مؤكدة ذا

فان نقاط تواريخ استبلم التموينات و تاريخ تقديم الطبلبيات ستتراجع إلى الجية اليسرى 
  بمسافة إضافية تكون معادلة لمخزون األمان

يتطمب إعداد ميزانية التموينات اختيار نمط التموين إما التموين : إعداد ميزانية التموينات
  بكميات ثابتة أو التموين في فترات ثابتة

التموين بكميات ثابتة عندما نتبع ىدا النمط في التموين فان أحجام الكميات التي نتطمبيا -أ 
تكون ثابتة و ىدا عندما يكون مستوى المخزون قد وصل الى القيمة الحرجة أي المخزون 
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األدنى مخزون األمان و نظرا أن االستيبلك غير طردي فان الفترة التي تفصل بين طمبتين 
من الممكن أن تكون متغيرة و ىدا يستدعي الكشف عن حالة المخزون بالنسبة لقيمتو 

الحرجة في تواريخ غير ثابتة نستعمل القانون السابق لحساب الكمية االقتصادية الواجب 
  شراؤىا

ىنا يكون الكشف عمى حالة المخزون في تواريخ ثابتة و :  التموين في فترات ثابتة-ب
نبلحظ بان أخطار االنقطاع تكون مرتفعة نستعمل القانون السابق ليس لحساب الكمية 

  الواجب شراؤىا و لكن لحساب عدد الطبلبيات الواجب تحقيقيا خبلل السنة
  بالنسبة لمحالة األولى التموين بكميات ثابتة فان ىدا النمط يستمزم المراقبة المستمرة

  كما يمكن إعداد ميزانية التموينات عن طريق إعداد أربع ميزانيات و ىي
  ميزانية الطبلبيات أوامر الشراء

  ميزانية التموينات
  ميزانية االستيبلكات
 ميزانية المخزونات

و تظير تقديرات الميزانيات بالكمية و بالقيمة كما يمكن أن يكون تقييم الميزانيات األربعة 
السابقة بأسعار مختمفة بحيث أنو توجد عدة طرق لتقييم االخراجات من المخازن كما و أن 
السعر عن الطمب ليس حتما موافقا لمسعر عند التموين و لكن من األحسن أن تقييم كل 

الميزانيات بسعر موحد حتى تتوافق الميزانيات فيما بينيا و يستحسن استعمال السعر 
  المعياري المماثل لمتطور المحتمل لؤلسعار بالنسبة لمفترة تحت الدراسة

ىناك مجموعة من الطرق يمكن بواسطتيا أن نفاضل بين :  ميزانية االستثمار:خامسا
  المشاريع االستثمارية و ىي

  طريقة فترة استرداد االستثمار
  طريقة القيمة الحالية لبلستثمار

  طريقة معدل المرد ودية الداخمي لبلستثمار
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طريقة فترة استرداد االستثمار و ىو عبارة عن معيار محاسبي ألنو ال يأخذ بعين -أ 
  االعتبار المتدفقات التي تأتي بعد استرداد تكمفة االستثمار

طريقة القيمة الحالية لبلستثمار معيار مالي يسمح باختيار مشروع بين عدة مشاريع -ب 
  تطبيق ىدا المعيار يتطمب شرطين مسبقين

  يجب أن تكون المشاريع بنفس المدة- 1
  يجب أن تكون المشاريع بنفس التكمفة األصمية- 2

  ا يميمميزانية الخزينة إن طرق إعداد ميزانية الخزينة تتمثل في:سادسا 
تعد ميزانية الخزينة لفترة تقدر بسنة أو ستة أشير و تجزأ ىده الفترة إلى فترات شيرية 

  أسبوعية أو يومية وىده الميزانية تتكون من ثبلث جداول
جدول المقبوضات النقدية و ىده المقبوضات تكون متعمقة بمبالغ مستحقة عمى المدينين - 1

في بداية فترة الميزانية من جية و بمبالغ ناتجة عن عمميات وقعت خبلل الفترة تحت الدراسة 
 . ويتم تحصيميا في نفس الفترة من جية ثانية

  ويمكننا مبلحظة ما يمي
أن النواتج الناتجة خبلل الفترة و التي لم تحصل بعد ال تيم جدول المقبوضات فيي -أ 

  عبارة عن دين يظير في جانب الموجودات من الميزانية العامة التقديرية في نياية الفترة
   يجب أن نتجنب الخمط بين جدول النواتج و جدول المقبوضات-ب
  جدول المدفوعات النقدية الخزينة- 2

إن ىده المدفوعات تكون متعمقة بالتزامات مستحقة في نياية الفترة السابقة أو في الفترات 
السابقة كتسديد الديون المتتالية المترتبة عن مشتريات تمت في فترات سابقة وكدلك متعمقة 

  بالتزامات ناتجة عن عمميات وقعت في الفترة تحت الدراسة ويمكننا مبلحظة ما يمي
  أ إن األعباء الناتجة خبلل الفترة و لكن غير مسددة ال عبلقة ليا بجدول المدفوعات

  ب يجب ان نتجنب الخمط بين جدول األعباء و جدول المدفوعات النقدية
  الميزانية النقدية الخزينة 3



 

32 
 

يظير في ىدا الجدول الدي يتم تجزئتو الى عدة فترات أشير أسابيع أيام المقبوضات 
المدفوعات و الرصيد التقدي في بداية الفترة و الرصيد النقدي النيائي لكل شير أو أسبوع و 

  .يجب أن تكون ىده األرصدة موجبة 
 الرقابة عمى الميزانيات التقديرية 

  أوال الرقابة عمى الميزانية التقديرية لممبيعات
لتحقيق الرقابة عمى تنفيذ ميزانية المبيعات فانو ينبغي إعداد مجموعة من التقارير 

 التي تبين فييا المبيعات الفعمية لكل منطقة لكل فصل و لكل نوع من أنواع المنتجات
و يختمف عدد تقارير المتابعة الدورية و البيانات التي تحتوييا باختبلف الشركات و 

  حاجات العمل بيا
الرقابة الموسمية ادا تبين بأنو في فترة معينة كان حجم المبيعات ضعيفا في - 1

منطقة معينة أو في جميع مناطق البيع فيمكن إرجاع ىدا إلى سبب الركود في تمك 
المنطقة أو في جميع المناطق ولكن ادا كان حجم المبيعات ضعيفا خبلل فترة معينة 
من السنة و عمى مستوى وكيل او ممثل بيع واحد أو عدة ممثمين ففي ىده الحالة 

عمى اإلدارة أن تراقب الممثمين و دلك برقابة المسافات المقطوعة وعدد الزيارات التي 
  الخ........قاموا بيا 

الرقابة الجيوية ادا كان االتجاه العام لممبيعات في منطقة معينة يختمف عن - 2
االتجاه العام لممبيعات في المناطق األخرى فانو يستوجب البحث عن أسباب ىدا 
االختبلف لتصحيحيا و تجنب وقوعيا في المستقبل و تنصب عممية الرقابة عمى 
وكبلء البيع و األسباب الممكن أن تكون خارجية كاإلضرابات العمالية في منطقة 

الخ أو أسباب داخمية كالنقص في التموين لمنطقة ......معينة أو الركود المحمي 
  معينة أو عدم كفاءة رجال البيع و ممثمين و عدم أداء عمميم كما يجب

الرقابة عمى المنتوجات و نوعيتيا ادا كانت مبيعات منتوج معين ضعيفة أو ابتدأت  3
في االنخفاض فانو عمى المؤسسة أن تعتبر من السياسة البيعة التي تنتجيا إزاء ىدا 
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المنتوج بأن توقف تسويقو تماما و تعويضو أو تغيير سعر بيعو ادا كانت ىناك 
الخ و يجب استبعاد ......منافسة أو القيام بحممة لمدعاية و اإلشيار أو تغيير شكمو 

 األسباب األخرى كالكود و ضعف أداء رجال البيع
تحميل االنحرافات االنحرافات بصفة عامة سواء كانت مبلئمة أي في صالح  4

  المؤسسة أو غير مبلئمة أي في غير صالحيا تنقسم إلى قسمين
انحرافات ترجع الى عوامل داخمية مثل القصود في تنفيد الخطة أو عدم الفعالية و 

  ىي االنحرافات الخاصة لمرقابة
  انحرافات ترجع الى عوامل خارجية و ىي االنحرافات غير خاضعة الى الرقابة

المبدأ العام في تحميل االنحرافات ان مبدأ تحميل االنحرافات يتمثل في تعيين أثر  5
كل عنصر مع افتراض ان العناصر األخرى تبقى ثابتة و بافتراض بأن ىناك 

  عنصران فقط و ىما الكمية و السعر فالتحميل يكون بالشكل التالي
ه الطريقة ألغرض الرقابة عمى عناصر التكمفة ألن االنحراف المختمط ذ هتفضل

يستبعد من إطار محاسبة المسؤولية ودلك نظرا لعدم استطاعتنا أن نجزم بأن 
  المسؤولية عن ىدا االنحراف المختمط تعود إلى جية معينة دون األخرى

تحميل االنحراف عمى اليامش من المستحسن أن يكون اليدف المحدد لمصمحة  6
البيع ىو ىدف تحقيق ىامش معين عوضا من أن يكون اليدف ىو تحقيق رقم 
أعمال معين و يكون االنحراف الكمي في ىده الحالة ىو عبارة عن الفرق بين 

  اليامش المقدر و اليامش الفعمي
و يمكن تعريف اليامش لممنتوج عمى أنو الفرق بين سعر البيع و التكمفة المتغيرة و 

 . يساعد تحميل االنحرافات عمى اإلجابة عمى األسئمة التالية
  مزايا و نواحي نقص نظام الميزانية التقديرية

إن استخدام نظام الموازنات التقديرية يؤدي إلى البحث عن الفرص التي تكون أكثر ربحية و 
إلى جانب ىدا فان أسموب الموازنات التقديرية يقدم ثبلث خدمات رئيسية لئلدارة و ىي 
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التخطيط و التنسيق و الرقابة كما أوجدنا سابقا غير أن ليدا األسموب مزايا أخرى تتمثل فيما 
  يمي
إلزام اإلدارة بتخطيط برامجيا عمى أساس اقتصادي سميم بالنسبة لممواد و األجور و - 1

  المصاريف الرأسمالية و رأس المال العامل
تنظيم تحديد المسؤولية لكل مستوى من مستويات اإلدارة و كل فرد من أفرادىا و تحديد - 2

  مراكز المسؤولية تبعا لدلك
  إلزام كل فرد من أفراد اإلدارة بوضع خطط تتناسب مع خطط األقسام األخرى- 3
إلزام اإلدارة بدراسة أسواقيا منتجاتيا و أساليبيا و ىدا ما يساعد عمى اكتشاف الوسائل - 4

  التي تمتن و توسع مجال نشاط المؤسسة
يمثل أسموب الموازنات التقديرية قوة تعمل عمى المحافظة عمى أموال المؤسسة ألنو - 5

  ينظم حجم المدفوعات في حدود اإليرادات
يمزم اإلدارة عمى الدراسة و البرمجة من أجل االستعمال األكثر اقتصاد لميد العاممة و -6

  المواد األولية و موارد المؤسسة
  يمزم اإلدارة عمى وضع نظام جيد لممحاسبة العامة و المحاسبة التحميمية- 7

  يسيل الحصول عمى االئتمان في البنوك8 -
انو الوسيمة الوحيدة التي تبين مقدما كمية المبالغ التمويمية البلزمة و متى يتم الحاجة - 9
  إلييا

  المساعدة عمى وضع سياسات واضحة مقدما 10-
  اشتراك جميع اإلداريين في وضع األىداف 11-
يمزم المستويات اإلدارية عمى المحافظة عمى المواعيد و عدم اتخاذ القرارات اإلدارية  12-

  قبل أخد جميع العوامل بعين االعتبار
  الوقوف عمى مدى تحقيق األىداف الموضوعة 13-
  متابعة جميع النشاطات لبحث مدى التقدم في تطبيق الخطة 14-
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أما فيما يخص حدود االنتفاع من نظام الميزانيات التقديرية فيدا األخير ىو أداة تستعمميا 
اإلدارة لمساعدتيا في مجال اتخاذ القرارات و لكن ال يمكن اعتبارىا بأنو عبلج كامل لكل 
نواحي النقص في التسيير دلك أن ىدا النظام يجب أن يستعمل في نطاق حدود معينة و 

 : دلك ألسباب آالتية
يعتمد إعداد الميزانيات التقديرية عمى التقديرات فقوة أو ضعف البرنامج المعد لمميزانيات - 1

التقديرية يعود إلى صحة ىده التقديرات الخاصة بمحيط المؤسسة لدلك فان الميزانيات 
 . المستنتجة من ىده التقديرات يجب استعماليا بحذر مع تفيم حدودىا و ما عمييا من قيود

إن الميزانية التقديرية ىي أداة تستعمميا اإلدارة و ال يمكن ليده اإلدارة أن تحل محل - 2 
 . مستعمميا

يجب إدخال نظام الميزانيات التقديرية بطريقة ذكية بحيث نأخذ بعين االعتبار النواحي - 3
  .البشرية المتعمقة بيا

يجب أن يكون ىناك مبرر لتكمفة استخدام نظام الميزانيات التقديرية نظرا لكونيا مرتفعة - 4
 . جدا
يجب أن ال في تقدير نظام الميزانيات التقديرية التقميدي ألن ىدا النظام التقميدي في - 5

  .الحقيقة ال يعطي الخطة المثالية لئلنتاج و البيع
  أما بالنسبة لنواحي النقص التي تؤدي إلى إضعاف نظام الميزانية التقديرية

 : نذكر فيما يمي بعض نواحي النقص التي تؤدي إلى إضعاف نظام الميزانيات التقديرية
  عدم كفاية النظام المحاسبي المالي و نظام محاسبة التكاليف في المنشأة -1
  انعدام روح التعاون التي ينبغي أن تسود المستويات اإلدارية المختمفة-2
  عدم كفاية الدراسات الخاصة باألسواق و حالة الطمب و أذواق المستيمكين-3
  عدم استخدام الكميات بجانب القيمة-4
  عدم مراجعة التقديرات و دراستيا بمعرفة اإلدارات المختصة-5
  عدم القدرة عمى تحميل النتائج و استقصاء أسباب االختبلفات و االنحرافات-6
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  عدم مراعاة التنسيق بين المخزون السمعي و اإلنتاج-7
 عدم مراعاة القدرة الممية لممشروع-8

 :المبادئ األساسية لمميزانية:لثالمبحث الثا
 :ىناك مبادئ أساسية لمميزانية اتفق عمييا عمماء المالية العامة و تتمخص فيما يمي

 :مبدأ السنوية: المطمب األول 
و يقضي ىذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية اثنتا عشر شيرا أي سنة كاممة و موافقة الجية 

 .التشريعية سنويا عمييا
فقد كانت بداية السنة المالية في . و ال يشترط أن تبدأ السنة المالية مع السنة الميبلدية

ثم تغير و أصبح أول يناير و .  ىو أول يوليو من كل عام1971جميورية مصر حتى عام
فإذا أعدت لمدة . تعتبر فترة السنة ىي المدة المثمى لتحديد اإلنفاق العام و اإليرادات العامة

أطول من ذلك فقد ال تتحقق التوقعات التي بنيت عمييا الميزانية لما في الحياة االقتصادية و 
و إذا قمت المدة عن سنة . السياسية من تقمبات يصعب التكين بيا لمدة أطول من سنة

فيعني ىذا أن إحدى الميزانيات تتركز فييا اإليرادات ألن معظم اإليرادات التي تعتمد عمييا 
الميزانية تكون موسمية و العكس في الميزانية البلحقة ليا فسوف ال تظير بيا إيرادات بسبب 

و ىذا باإلضافة إلى أن تغيير . سريانيا في فترة خبلف المواسم التي ال يتحقق فييا اإليراد
الميزانية و اعتمادىا يتطمب أعماال مرىقة لؤلجيزة التنفيذية و التشريعية فبل يجب أن يتم شل 

  .ىذه األعمال في فترات متقاربة
 مبدأ العمومية: المطمب الثاني 

بحيث . و يقضي ىذا المبدأ بإظيار كافة اإليرادات و كافة المصروفات ميما كان حجميا
يتضح جميا جميع عناصر اإليرادات و جميع عناصر المصروفات دون أن تتم مقاصة بين 
المصروفات و اإليرادات و إظيار الرصيد المعبر عن زيادة المصروفات عن اإليرادات أو 

زيادة اإليرادات عن المصروفات، و كانت قديما تتبع في معظم الدول حيث كانت تتبع 
و يدافع أنصار مبدأ الناتج الصافي عمى أن ىذه الطريقة تعطي . أسموب الناتج الصافي
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صورة واضحة عن نتيجة نشاط الوحدة اإلدارية أو المصمحة، إن كانت إيراد أو إنفاق 
بالنسبة لمدولة، و يوجيون النقد لمبدأ العمومية ألنو يمزم كل وحدة أو مصمحة بأن تدرج في 
 .كل ميزانية تفاصيل ليست من األىمية بمكان و السيما أنو قد سبق ذكرىا في سنوات سابقة
و لكن يرد عمى ىذا الرأي بأن إدراج الوحدة اإلدارية أو المصمحة لمصروفاتيا بالتفصيل 
الكامل لميزانيتيا و كذلك إدراج إيراداتيا بالكامل بمثابة توضيح كامل ليذه العناصر مما 

و السيما بالنسبة لمسمطة التشريعية التي ييميا الوقوف . ييسر ميمة الباحث أو الفاحص
كما يعتبر بمثابة رقابة داخمية عمى الوحدة أو . عمى حقيقة و طبيعة كل منصرف و إيراد

المصمحة في مرحمة تنفيذ الميزانية أو عرض حساباتيا الختامية دون أن تجد وسيمة ليا في 
تعمد إخفاء بعض عناصر المصروفات أو اإليرادات باعتمادىا عمى إظيار نتيجة نشاطيا 
في رقم واحد يعبر عن زيادة اإليراد عن المنصرف أو زيادة المنصرف عن اإليراد و ىذا ما 

  .أدى إلى اختفاء طريقة الناتج الصافي من عالم المالية العامة و حل محمو مبدأ العمومية
  مبدأ الوحدة: المطمب الثالث: 

و يقضي ىذا المبدأ بأن تدرج كافة عناصر اإليرادات العامة و عناصر اإلنفاق 
العامة في بيان واحد دون تتشتتيما في بيانات مختمفة يمثل كل بيان من ميزانية 

 .كما لو تم إعداد ميزانية الدولة. مستقمة
و اليدف من إظيار الميزانية في صورة موحدة لكافة عناصر اإليرادات و 

  :المصروفات ىو
 سيولة عرض الميزانية و توضيحيا لممركز المالي ككل. 
  تجنيب الفاحص أو الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يستمزميا األمر لدراسة أو

فحص الميزانية العامة لمدولة مثل تجميعو لعناصر المصروفات و اإليرادات 
 .المختمفة

  إن وضع كافة اإليرادات و أوجو إنفاقيا تحت نطر السمطة التشريعية تسيل عمييا
األمر الذي ال يمكنيا من ذلك لو . ميمة ترتيب األولويات لئلنفاق العام لمدولة ككل
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  .نظرت إلى مشتمبلت كل ميزانية عمى حدى
و يرى الكثير من كتاب المالية العامة بما أنو لم يعد من الممكن أن تطبق عمى 

مختمف نفقات الدولة فواعد و أصول واحدة ينبغي أن توجد إلى جانب الميزانية العامة 
و تتجمى ىذه . العادية ميزانيات أخرى لكل منيا طابعيا الخاص و أصوليا الخاصة

 :الميزانيات في
 :الميزانيات غير العادية-أ

و ىي تمك التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب، أو لمقيام بمشروعات 
استثمارية كبيرة كبناء السدود أو مد السكك الحديدية و تغطي النفقات غير العادية 

 .من إيرادات غير عادية كالقروض
 :الميزانيات المستقمة-ب

و يقصد بيا ميزانيات المشروعات العامة ذات الطابع االقتصادي التي منحت 
و تتميز بأنيا ال تخضع لمقواعد و األحكام الخاصة بالميزانية . الشخصية المعنوية

 .العامة لمدولة و أن بدايتيا تختمف مع بداية الميزانية العادية لمدولة
 :الميزانيات الممحقة-ج

و يقصد بيا الميزانيات التي تتمتع بموارد خاصة، و ذلك كالمرافق العامة ذات الطابع 
 .االقتصادي و التي تتمتع باستقبلل مالي و لكنيا لم تمنح الشخصية االعتبارية

وترتبط ىذه الميزانيات بميزانية الدولة أي أن رصيدىا الدائن يظير في جانب إيرادات 
  .الدولة، و رصيدىا المدين يظير في جانب نفقات الدولة

 :الحسابات الخاصة عمى الخزانة-د
. المبالغ التي تدخل الخزينة عمى أن تخرج منيا فيما بعد (الحسابات)ويقصد بيا تمك 

أي ال تعد إيرادا بالمعنى الصحيح، ثم ثم تمك المبالغ التي تخرج من الخزانة عمى أن 
 .تعاد منيا فيما بعد و لذلك ال تعد إنفاقا عاما

 مبدأ عدم التخصص: المطمب الرابع 



 

39 
 

المقصود بو أال يخصص نوع معين من اإليراد إلنفاق حصيمتو عمى نوع معين من 
اإلنفاق كما لو خصص إيراد الرسوم الجامعية عمى تغطية المصروفات الخاصة 

بالجامعة،وتتجو أساليب المالية العامة الحديثة إلنكار مبدأ التخصيص و األخذ بمبدأ 
 :عدم التخصيص لؤلسباب التالية

إذا قمت حصيمة اإليراد المخصص ينتج عن ذلك قصور في الخدمة المخصص ليا *
 و إذا زاد اإليراد يؤدي إلى إسراف في اإلنفاق المخصص لو ىذا اإليراد. ىذا اإليراد

من المفروض أن أوجو اإلنفاق العام تتحدد طبقا لدرجة إلحاح الحاجات العامة *
لممجتمع و العمل عمى إشباعيا طبقا لدرجة إلحاحيا و أن توجو اإليرادات جميعيا 

 .دون تخصيص إلشباع ىذه الحاجات طبقا لترتيب أولويتيا
 مبدأ التوازن: المطمب الخامس 

و تأسيسيا عمى . و معناه أن تتساوى جممة اإليرادات العامة مع جممة النفقات العامة
ذلك فبل تعتبر الميزانية محققة لمبدأ التوازن إذا زاد إجمالي النفقات العامة عن 

و كذلك في حالة . إجمالي اإليرادات العامة فيذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية
 .زيادة اإليرادات العامة عن النفقات العامة يعبر ىذا عن وجود فائض في الميزانية

 حيث الكساد 1929 حتى أواخر عام 19و لقد كان ىذا ىو المبدأ السائد في القرن 
فقد كانوا يعتقدون . العالمي الكبير الذي غير معتقدات أصحاب مبدأ توازن الميزانية

أن دور الدولة محدود في نشاطيا التقميدي الذي يتمثل في الدفاع و األمن القومي و 
عدم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي فبل داعي في نطرىم لوجود عجز أو 

 .فائض
و لكن العمماء المحدثون في المالية العامة يرون عدم األخذ بمبدأ توازن الميزانية و 

يرون أن تكيف الدولة لمحالة االقتصادية عن طريق إحداث عجز أو فائض في 
  .و في ىذا معالجة ليزات الدورة االقتصادية بالنسبة لمدول الرأسمالية.ميزانيتيا
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 :مراحل الميزانية العامة : المبحث الرابع 
 :تحضير و إعداد الميزانية: المطمب األول

 :السمطة المختصة بتحضير الميزانية-1
 :تمعب السمطة التنفيذية الدور األساسي في ىذه المرحمة، و يرجع ذلك إلى عدة إعتبارات

 :االعتبار األول*
 .تعبر الميزانية عن البرنامج و الخطط الحكومية في المجاالت المختمفة

 :االعتبار الثاني*
أن السمطة التنفيذية تتولى إدارة وحدات القطاع العام، ومن فيي وحدىا التي تعمم ما تتطمبو 

 .ىذه اإلدارة من نفقات
 :االعتبار الثالث*

السمطة أكثر معرفة بالمقدرة المالية لبلقتصاد الوطني، و ذلك بفضل األجيزة اإلحصائية 
 .المختمفة

 :االعتبار الرابع*
السمطة التنفيذية أفضل من السمطة التشريعية في تحديد الحاجات العامة و األولويات 

 .االجتماعية
 تتولى السمطة التنفيذية ميام تحضير الميزانية بينما السمطة التشريعية تختص باعتماد 

  .الميزانية
 . فالسمطة التنفيذية أقدر من السمطة التشريعية في تقدير أوجو النفقات و اإليرادات العامة

 و يتم تكميفيا بإعداد و تحضير الميزانية وفقا لمظروف االقتصادية المبلئمة، فالميزانية تمثل 
 .النشاط المالي لمدولة لذلك وجب أن يسودىا االنسجام و التوافق

 و ال يتحقق ىذا إذا ترك األمر لمسمطة التشريعية فالبرلمان يقوم بإعداد ميزانية وفقا 
 .لممنتخبين فيي تخدم مصالحيم ال المصالح العامة

 ثم إن السمطة التشريعية تطالب السمطة التنفيذية باحترام الخطة االقتصادية لمدولة فيي بذلك 
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 .تقوم بالتوجييات العامة و ال تتدخل في تفاصيل إعداد و تحضير الميزانية
 يتولى تقدير النفقات كل وزير ثم تقدم إلى وزير المالية فيتم التشاور فييا إن كان ىناك 

 .و إذا لم يوافق ىؤالء يتخذ القرار بمفرده. ضرورة إلدخال تعديبلت معينة
ـو إذا حدث خمل إجراء التعديبلت يتم عرضو عمى رئيس الوزراء الذي يحيمو بدوره إلى 

و يتم تحديد سمطات وزير المالية لما يحقق منفعة . مجمس الوزراء لمفصل في ىذا الخبلف
 .لمدولة

 :اإلجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الميزانية-2
باعتبار وزير المالية ممثبل لمسمطة التنفيذية يقوم بمطالبة كافة الوزارات بوضع تقديراتيم حول 

 .اإليرادات و النفقات لمسنة المالية المقبمة ليتسنى لو الوقت إعداد مشروع الميزانية
ـكل مؤسسة أو مصمحة تتولى إعداد تقديراتيا بشان ما تحتاج إليو من نفقات أو ما تتحصل 
عميو من إيرادات خبلل السنة المالية و ترسميا إلى الوزارة التابعة ليا، حيث تتم مراجعتيا و 
تعديميا ومن ثم إدراجيا ضمن مشروع الميزانية الذي يتم عرضو عمى مجمس الوزراء الذي 

 .يعرضو عمى السمطة التشريعية في الموعد المنصوص
ـمقد بدأت الدول و خاصة المتقدمة االتجاه إلى األساليب الحديثة إلعداد و تحضير الميزانية 

فيي تعبر عن النفقات و اإليرادات بصورة حقيقية، ثم توضح االتجاه االقتصادي و . العامة
 .السياسي و االجتماعي لكل دولة

  .بعد إعداد ميزانيتيا العامة (اإلداري و الوظيفي)ـو قد أصبحت الدول تشمل التقسيمين 
 :التقسيم اإلداري*

أسموب تقميدي إلعداد و تحضير الميزانية، فيي تبوب النفقات و اإليرادات وفقا لموحدات 
  .الحكومية

وما يعاب عميو . ـو ىذا التقسيم يمكن السمطة التشريعية من مراقبة و اعتماد الميزانية بسيولة
 .انو غير كاف لدراسة تطور توزيع الموارد العامة

  :التقسيم الوظيفي*
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أسموب حديث يسمح بتصنيف النفقات العامة و في مجموعات متجانسة، و المعيار المتبع 
  :ىو نوع الوظيفة أو الخدمة التي ينفق المال العام من اجميا

ـ فمثبل النفقات المخصصة لمصحة المدرسية تدرج ضمن بند الصحة بالرغم من أنيا تابعة 
  .لوزارة التربية و التعميم

ـما يعاب عمى ىذا التقسيم انو ييتم بجانب النفقات و ييمل اإليرادات، وال يمكن تقسيم 
اإليرادات تقسيما وطيفيا، لذلك يتم تقسيميا تقسيما كما يتماشى مع التقسيم الوظيفي، حيث 

 .يتم نشر بيانات الميزانية بشكل واضح ليفيم مفيومنا
ـممتقسيم الوظيفي أىمية كبيرة في إعداد و تحضير الميزانية، حيث تتخصص كل مجموعة 
متجانسة في وضيفة معينة، و تمكننا أيضا من معرفة كيفية توزيع النفقات العامة عمى 

 .وظائف الدولة
  .ـو أخيرا بواسطتو نتمكن من تحميل النشاط الحكومي و الوقوف عمى تغيراتو

 :ـو قد اتخذت عدة أساليب لتحضير و إعداد الميزانية تتمثل
  :ميزانية األداء: أوال

و التي تنعني إعادة تقييم جانب النفقات العامة حيث يظير كل ما تنجزه الدولة من أعمال 
  ...مثل إنشاء مستشفى جامعي، بناء مدرسة
  .و ىذا ييدف تحقيق أىداف إنتاجية محددة

 :ميزانية التخطيط و البرمجة: ثانيا
ييدف ىذا األسموب إلى تحقيق احتياجات المجتمع باالستغبلل األمثل لجميع الموارد حيث 

يمكننا من معرفة المقارنة بين تكمفة و منفعة اإلنفاق العام و ىذا األسموب يقوم عمى عناصر 
 :ثبلثة ىي

 :التخطيط-أ
 .و ىو يمثل األىداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقيا في المدى الطويل

 :البرمجة -ب
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يقصد بيا تحقيق األىداف المحددة مع تقدير العبء المالي لكل بديل، و وضع برامج 
 .متكاممة لتحقيق عدة أىداف

 :الموازنة -ج
 .و ىي عبارة عن ترجمة الشرائع السنوية لمبرامج في صورة اعتمادات سنوية

  :اإلدارة باألىداف: ثالثا
و ىي تخصيص اعتمادات الميزانية وفقا لؤلىداف الفرعية التي تسعى كل الوحدات 

حيث يقوم كل مرفق أو رئيس قسم بتحديد أىدافو و يتم االعتماد وفقا . الحكومية لتحقيقيا
 .ليذه األىداف

 :الميزانية ذات األساس الصغرى: رابعا
وىي ضرورة تحميل البيانات و دراسة و تقييم كافة األنشطة و البرامج سنويا، و ىي تؤدي 
إما لتطوير و تحسين البرامج و زيادة اإلعتمادات و إما بقائيا عمى حاليا أو تخفيضيا أو 

  .إلغائيا إذا ثبت عدم جدواىا
  :اعتماد الميزانية: الثانيطمب الم
 :السمطة المختصة باعتماد الميزانية 1-

السمطة المختصة باعتماد و إيجاز الميزانية ىي السمطة التشريعية و االعتماد شرط أساسي 
 ال غنى عنو لوضع الميزانية موضع
 .″أسبقية االعتماد عمى التنفيذ″التنفيذ و ذلك طبقا لمقاعدة المشيورة

ـو حتى السمطة التشريعية في اعتماد الميزانية يتم في الموافقة عمى الضرائب و مراقبة موارد 
لكن باإلضافة إلى ذلك وجب اعتراف السمطة التشريعية بحق أخر و ىو . الدولة عامة

 .الموافقة عمى النفقات
  :ـو يمر اعتماد الميزانية داخل المجمس التشريعي بثبلث مراحل ىي

 :مرحمة المناقشة العامة-أ
يعرض مشروع الميزانية العامة لممناقشة في البرلمان،تنصب عمى كميات الميزانية العامة و 
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  .ارتباطيا باألىداف القومية كما يراىا أعضاء المجمس
 :مرحمة المناقشة التفصيمية المتخصصة -ب

 . تطمع بيا لجنة متخصصة و ىي لجنة الشؤون االقتصادية و المالية
ـتستعين بما تراه من خبراء استثماريين، تناقش مشروع الميزانية منكل جوانبيا و ترفع بعد ذلك 

 .تقريرىا إلى المجمس
 :مرحمة المناقشة النيائية -ج

 يناقش المجمس تقارير المجنة و يقوم بالتصويت وفقا لمدستور و القوانين المعمول بيا
 :تتوقف كفاءة السمطة التشريعية في فحصيا لمشروع الميزانية عمى اعتبارات عدة منيا

توفر قدر وافي من اإلحاطة بمختمف جوانب الميزانية و توفر المعمومات المالية و *
االقتصادية و مكونات ميزانية الدولةسياسيا و اقتصاديا و النقابية، فكمما كانت ناضجة 

 كمما كانت غير ناضجة، كان تأثير السمطة التنفيذية وتوفرت لمسمطة التشريعية قوة سياسية 
  .أقوى

و لممجمس التشريعي حق إجراء التعديبلت عمى مشروع الميزانية حيث ال يحق لو إجراء 
تعديبلت جزئية بل يفترض أن يكون البناء متكامبل و يشمل الميادين السياسية، االقتصادية 

  .و االجتماعية
ال يحق لنواب الشعب إجراء تعديبلت عمى مشروع الميزانية العامة ألنيا ال تيدف لتحقيق 

  .الصالح العام بل قد تخل بالبناء المتكامل
و في حالة رفضو تقدم . ينحصر حق البرلمان في الموافقة عمى مشروع الميزانية أو رفضو

 . إال إذا تم إجراء انتخابات نيابية جديدة. الحكومة استقالتيا أي تسحب الثقة منيا
 أداة اعتماد الميزانية- 2

إذا وافق البرلمان عمى مشروع الميزانية العامة يصدرىا وفق قانون يطمق عميو قانون المالية، 
 .حيث يحدد المبمغ اإلجمالي لكل من النفقات و اإليرادات

ـمقد ثار الخبلف حول قانون المالية العامة إذا ما كان قانون دقيق أم ال، حيث أنو يقرر 



 

45 
 

 .فحسب اعتماد البرلمان لمبالغ اإليرادات و النفقات الواردة في الميزانية
 .ـيعد قانون الميزانية قانونا بالمعنى العضوي كونو صادرا عن السمطة المختصة بالتشريع

فاإليرادات تقوم الحكومة : ـإن اعتماد البرلمان لئليرادات يختمف عن اعتماده لمنفقات
بتحصيميا، لكنيا ال تمتزم برقم اإليرادات المطموبة بل قد تتعداه، دون إذن مسبق من البرلمان 

 .بذلك
فبل يجوز أن تكون النفقات أكبر من اإليرادات .  و يختمف األمر في اعتماد البرلمان لمنفقات

 .و ال يحق لمدولة اعتماد نفقات باب معين لباب أخر إال بموافقة البرلمان
 و قد تضطر الحكومة إلى طمب نفقات أخرى غير واردة في الميزانية و ذلك لنشأة وجو 

  .و لكن يستوجب ىذا موافقة المجمس النيابي. جديد لئلنفاق
 :تقنيات تقدير النفقات و اإليرادات-3

حيث . تختمف الطرق و األساليب المتبعة لتقدير كل النفقات و اإليرادات العامة في الميزانية
تسعى السمطة التنفيذية المختصة بإعداد و تحضير الميزانية و ىي أن تكون تقديراتيا 

مطابقة لمواقع، بحيث ال تحدث اضطرابات متعمقة بزيادة النفقات و نقص اإليرادات عما ىو 
 .متوقع
  :تقدير النفقات: أوال

حيث أن كل مرفق يحدد نفقاتو المستقمة عمى . يتم إعادة النفقات دون صعوبات تقنية كثيرة
أساس حجم نفقاتو السابقة مضافا إلييا ما سيقوم بو المرفق من نفقات خاصة باالستثمارات 

أو اإلنشاءات خبلل السنة المالية المقبمة و يتم تقدير النفقات أو ما يعرف باإلعتمادات 
 .باستخدام عدة طرق

 :االعتمادات المحددة و االعتمادات التقديرية-أ
نعني باإلعتمادات المحددة تمك التي تمثل األرقام الواردة بيا الحد األقصى لما تستطيع *

الحكومة دون الرجوع إلى السمطة التشريعية و تعد ىذه الطريقة ىي األساس في اعتمادات 
النفقات و تطبق بالنسبة لممرافق القائمة بالفعل و التي يكون ليا خبرة في تقدير نفقاتيا 
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 .المستقمة، مما يعني عدم تجاوزىا لبلعتمادات المخصصة لتغطية ىذه النفقات
و ىي . أما اإلعتمادات التقديرية و يقصد بيا النفقات التي يتم تحديدىا عمى وجو التقريب*

و يجوز لمحكومة أن . تطبق عادة عمى المرافق الجديدة التي لم يعرف نفقاتيا وجو التحديد
تتجاوز مبمغ االعتماد التقديري دون الرجوع إلى السمطة التشريعية، عمى أن يتم عرض األمر 

عمييا فيما بعد لمحصول عمى موافقتيا، أي أن موافقة السمطة التشريعية عمييا تعد موافقة 
 .شكمية

 :إعتمادات البرامج-ب
ه \ىذه الطريقة لتقدير النفقات تتعمق بالمشاريع التي يتطمب تنفيذىا فترة طويمة و يتم تنفيذ ه

إما عن طريق أن يتم تحديد مبمغ النفقات بصورة تقديرية و يتم إدراجو في : البرامج بطريقتين
ميزانية السنة األولى عمى أن يتم إدراج في ميزانية كل سنة من السنوات البلحقة الجزء الذي 

أما الطريقة . و تسمى ىذه الطريقة بطريقة اعتمادات الربط. ينتظر دفعو فعبل من النفقات
الثانية فيي تتمخص في أن يتم إعداد قانون خاص مستقل عن الميزانية يسمى بقانون 

 .البرنامج توافق عميو السمطة التشريعية
و بموجب ىذا القانون يتم وضع برنامج مالي عمى أن يتم تنفيذه عمى عدة سنوات و يوافق 

عمى اإلعتمادات البلزمة لو، و يقسم ىذا القانون ذات البرنامج عمى عدة سنوات و يقرر كل 
 .و تسمى ىذه الطريقة بطريقة اعتمادات البرامج. جزء منيا االعتمادات الخاصة بيا

 :تقدير اإليرادات: ثانيا
يثير تقدير اإليرادات العامة صعوبات تقنية إذ أنو يرتبط أساسا بالتوقيع فيما يتعمق بالظروف 

و المتغيرات االقتصادية التي قد تطرأ عمى االقتصاد الوطني من أجل تحديد مصادر 
 .اإليرادات المختمفة، وخاصة الضرائب، في السنة المالية المقبمة

  :و يتم تقدير اإليرادات العامة باستخدام عدة طرق
 :التقدير اآللي-أ

تتمثل ىذه الطريقة في تقدير اإليرادات المقبمة عمى أساس آلي ال يترك لمقائمين بتحضير 
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 .الميزانية أي سمطة تقديرية بتقدير اإليرادات المتوقع الحصول عمييا
و تستند ىذه الطريقة أساسا عمى قاعدة السنة قبل األخيرة إذ يتم تقدير اإليرادات عمى أساس 

و ىناك قاعدة أخرى . االسترشاد بنتائج آخر ميزانية نفذت أثناء تحضير الميزانية الجديدة
ىي قاعدة الزيادات، أي إضافة نسبة مئوية عمى آخر ميزانية نفذت وتتم عمى أساس متوسط 
الزيادة التي حدثت في اإليرادات العامة و تتميز ىذه الطريقة عمى أنيا تحدد حجم اإليرادات 

. ما يعاب عمييا أن الحياة االقتصادية ال تسير في اتجاه ثابت. و النفقات بطريقة تحفظية
  .فغالبا ما تتأرجح بين الكساد و االنتعاش من فترة ألخرى

انتشار التضخم و ارتفاع األسعار و انخفاض القدرة الشرائية في كثير من البمدان في العصر 
 .الحديث يجعل من الصعب استعمال ىذه الطريقة في تحديد حجم اإليرادات

 :التقدير المباشر-ب
تستند ىذه الطريقة أساسا عمى التوقع أو التنبؤ باتجاىات كل مصدر من مصادر اإليرادات 

 .العامة عمى حدة و تقدير حصيمتو المتوقعة بناءا عمى ىذه الدراسة مباشرة
كل مؤسسة من القطاع العام تتوقع حجم المبيعات لئليرادات العامة لمسنة المالية المقبمة، 

بحيث كل الوزارات أو الييئات الحكومية تقدر ما تتوقع الحصول عميو من إيرادات في شكل 
 .رسوم أو ضرائب عن نفس السنة المالية موضوع الميزانية الحديثة

و ىذه التوقعات ترتبط بحجم النشاط االقتصادي ففي حالة الرخاء و االنتعاش تزداد الدخول 
الخ و التي يترتب ...و الثروات و المبيعات و األرباح و االستيبلك و الواردات و الصادرات

عمييا زيادة اإليرادات بصورة غير متوقعة، أما في فترات الكساد تصاب األنشطة االقتصادية 
بالخمول، مما يؤدي إلى قمة اإليرادات و زيادة النفقات و ىذا ما يستدعي دراسة فورية 

 .لمتقمبات االقتصادية
و إذا كانت طريقة التقدير المباشر أفضل الطرق لتقدير اإليرادات، فالمجان المتخصصة تقوم 

باالسترشاد لتقدر مبالغ اإليرادات الفعمية المحصمة حسب مستولى النشاط االقتصادي 
المتوقع و التغيرات المنتظرة في التشريع الضريبي باعتباره أىم مصادر اإليرادات العامة عمى 
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  .الخ...اإلطبلق
 :تنفيذ الميزانية و الرقابة عميها:  الثالثطمبالم
 :تنفيذ الميزانية-1

وىي تمثل مرحمة انتقال الميزانية العامة من التطبيق النظري إلى حيز التطبيق العممي 
و ىي آخر مرحمة من مراحل الميزانية، تختص بيا السمطة التنفيذية و تشرف . الممموس

 .عمى تنفيذىا وزارة المالية التي تعتبر أىم أجزاء الجياز اإلداري لمدولة
 :عمميات تحصيل اإليرادات و النفقات-أ

تتولى وزارة المالية ميمة تنفيذ الميزانية عن طريق تجميع اإليرادات من مختمف المصادر و 
إيداعيا في الخزينة العمومية و يتم في المقابل اإلنفاق لكن حسب الحدود الواردة في اعتماد 

 .الميزانية
 :عمميات تحصيل اإليرادات: أوال

كما ذكرنا سابقا، تختمف القيمة القانونية لئليرادات الواردة في الميزانية عن قيمتيا فيما يتعمق 
 .بالنفقات

  .فإجازتيا لمنفقات تعني مجرد التجديد لمحكومة باإلنفاق في حدود المبالغ التي تم اعتمادىا
إجازتيا لئليرادات، بحيث ال تممك ىذه عدم تحصيل جزء منيا، وأال تكون قد ارتكبت خطأ 

 .تحاسب عميو أمام السمطة التشريعية
و يتم تحصيل اإليرادات العامة بواسطة موظفين مختصين في وزارة المالية مباشرة أو تابعين 

 .لجيات حكومية تتبع وزارة المالية
  :و يجب مراعاة عدة قواعد عامة في عمميات تحصيل اإليرادات العامة تتمثل في

 . أن يتم تحصيل اإليرادات في مواعيد معينة وطرق معينة وفقا لنص القانون
 يجب تحصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقيا لدى الغير و قد تضمن المشروع حق 

الدولة في تحصيل إيراداتيا في أسرع وقت ممكن، بإعطاء الحكومة حق امتياز عمى أموال 
كما . كما أعطاىا الحق في إجراء الحجز اإلداري لتحصيل ديونيا. المدين عن سائر الدائنين
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  .ميز حق الدولة في تحصيل دين الضريبة ال يوقف دفعيا أوال ثم التظمم فيما بعد
 لضمان دقة و سبلمة التحصيل، فانو من المقرر و وفقا لمقواعد التنظيمية، الفصل في 

عمميات التحصيل بين الموظفين المختصين بتحديد مقدار الضريبة، و اآلخرين المختصين 
 .بجبايتيا

 :عمميات النفقات: ثانيا
إن إجازة السمطة التشريعية العتمادات النفقات ال يعني التزام الدولة بإنفاق كافة مبالغ 

االعتمادات و لكنو يعني اإلجازة و التجديد لمدولة بان تقوم باإلنفاق في حدود ىذه المبالغ 
 .أي تقوم بإنفاق ىذه المبالغ كميا أو بعضيا في حالة الحاجة إلى ذلك

ولضمان عدم إساءة استعمال أموال الدولة، و التأكد من إنفاقيا، نضم القانون عمميات 
  صرف األموال العامة عمى أربع خطوات

  :ىي
 :االلتزام

ينشا االلتزام نتيجة قيام السمطة اإلدارية باتخاذ قرار لتحقيق عمل معين كاإلنفاق من جانب 
إنشاء طرق أو :تعيين موظف عام أو بالقيام ببعض أعمال المنفعة العامة مثبل: الدولة مثبل

  الخ واإلنفاق ليس اليدف منو زيادة أعباء الدولة ببل تحقيق أىداف معينة عامة...جسور
كما ينشا االلتزام بإنفاق مبمغ معين نتيجة إصابة مواطن بسيارة حكومية مما يضطر الدولة 

  .عمى دفع مبمغ تعويض
و في كمتا الحالتين فان االرتباط بالنفقة يعني العمل القيام بعمل مكن شانو أن يجعل الدولة 

  .مدينة
 :التصفية

بعد أن يتم االلتزام تأتي الخطوة الثانية المتعمقة بالتصفية أي بتحديد مبمغ النفقة الواجب عمى 
الدولة دفعيا فيتم تقدير المبمغ المستحق لمدائن و خصمو من االعتماد المقرر في الميزانية 
مع ضرورة التأكد من أن الشخص الدائن غير مدين بشيء حتى يمكن إجراء المقاصة بين 
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  .الدينين
يكون الدفع بعد انتياء األعمال، فالدائن ينيي أعمالو أوال قبل أن تدفع لو الدولة المبالغ 

  .حتى تتمكن من تحديد مبمغ الدين عمى النحو فعمي. المدينة بيا نتيجة ىذه األعمال
  :األمر بالدفع

بعد أن يتم تحديد مبمغ النفقة أو الدين،يصدر قرار من الجية اإلدارية المختصة بضمان أمر 
 .ا القرار عادة من وزير المالية أو من ينوب عنو\و يصدر ه. بدفع مبمغ النفقة

 :الصرف
يقصد بالصرف أن يتم دفع المبمغ المحدد في األمر عن طريق موظف تابع لوزارة المالية 

غير الذي يصدر عنو أمر الدفع منعا لمتبلعب و غالبا ما يتم ىذا في صورة إذن عمى البنك 
 .المركزي الذي تحتفظ فيو الدولة بحساباتيا

أما الخطوة . فالخطوات الثبلث األولى تتعمق باالختصاص اإلداري المتعمق بالجية اإلدارية
و ىذا الفصل بين . األخيرة فتتعمق باالختصاص الحسابي المتعمق بوزارة المالية

 .االختصاصين نتيجة عدم ارتكاب أي مخالفة مالية
و اآلن نحاول مواجية االختبلف بين األرقام التقديرية واألرقام الفعمية لمنفقات واإليرادات 

 .العامة
فالنسبة لمنفقات العامة فيي تعتمد عمى قاعدة تخصيص االعتمادات، السمطة التشريعية ىي 
التي تتولى اإلنفاق في حالة مخالفة تقديرات النفقات أو استخدام االعتماد لنفقة معينة إلى 

 .نفقة أخرى
و تختمف اإلجراءات المتبعة لمحصول عمى اعتماد من السمطة التشريعية من دولة إلى 

و في . فقد يسمع لمسمطة التنفيذية القيام بنقل البنود دون موافقة من السمطة التشريعية.أخرى
بعض األحيان يخصص مبمغ في ميزانية كل وزارة في حالة نقص النفقات، و إذا ما تجاوز 

األرقام الفعمية األرقام التقديرية، فبل تتقدم بطمب االعتمادات اإلضافية، و لكن عمييا أن 
 .تتقدم لسمطة التشريعية بميزانية كاممة مصححة لمميزانية األولى لمناقشتيا و اعتمادىا
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 :اإليرادات
أي مخالفة تقديرات إيرادات الدولة لؤلرقام الفعمية، ال يثير العديد من المشاكل، فأي خطا 

يحدث في تقدير حصيمة نوع من أنواع اإليرادات يعوض، فاألخطاء بالزيادة تعوض األخطاء 
بالنقصان،دون أن يؤثر ذلك عمى تنفيذ الميزانية العامة وفقا لمقاعدة المتبعة بالنسبة لئليرادات 
العامة وىي قاعدة عدم تخصيص اإليرادات أما إذا تعمق الخطأ بالزيادة فانو يتم تصرف في 
الزيادة اإلجمالية وفقا لمنظم و القوانين المعمول بيا في كل دولة عمى حدى و تثور المشكمة 
في حالة الخطأ في تقدير الحصيمة اإلجمالية لئليرادات العامة بالنقصان، إذ تضطر الدولة 
في ىذه الحالة إلى المجوء لمصادر غير عادية لسد العجز في اإليرادات مثل االقتراض أو 

 .اإلصدار النقدي
 :مراقبة تنفيذ الميزانية*2

المقصود بمراقبة تنفيذ الميزانية ىو أن يتم اإلنفاق بالشكل الذي ارتضاه المجمس السياسي 
الممثل لمشعب باعتباره الممول األعمى لمدولة فيما حددتو من إيرادات عامة ىي أساسا جزء 

 .من دخول أفراد الشعب
و . و قد تكون مراقبة التنفيذ سابقة عمى أو الحقة لو، فمن مزايا النوع األول منع وقوع الخطأ

و من . فيو مطابقة التصرف المالي قبل حدوثو لما ارتبطت بو الحكومة مع ممثمي الشعب
الدول التي تسير عمى ىذا النظام المممكة المتحدة البريطانية في عيد البرلمان إلى موظف 
أو شخص مسؤول يسمى المراقب العام فبل تتم عممية صرف إال بعد إذنو و يكون قد تحقق 

من ورود اعتماد في الميزانية ليذا المبمغ و المراقب العام غير قابل لمعزل و ال تممك 
الحكومة حل عماوالو وال تتدخل في تحديد مرتبة أو زيادتو أو إنقاصو فكل ىذه األمور من 

 .سمطة البرلمان
و الرقابة عمى تنفيذ الميزانية قد تكون رقابة إدارية أو رقابة سياسية، أو رقابة األجيزة 
 .المستقمة و ذلك فضبل عن الرقابة السابقة عمى تنفيذ الميزانية، و الرقابة البلحقة لذلك

  :الرقابة االدارية-أ
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و إدارة . و ىي تتناول كيفية تنفيذ الميزانية. ىي تمك التي تقوم بيا الحكومة عمى نفسيا
و ىم الرؤساء من العاممين . و يقوم عمى ىذه الرقابة موظفون حكوميون. األموال العامة

و ذلك . بالحكومة عمى مرؤوسييم و تقوم بيا وزارة المالية عمى اإلدارات الحكومية المختمفة
وتتناول ىذه الرقابة عمميات . بواسطة قسم مالي خاص يتبع وزارة الخزانة في كل وزارة

وذلك لمتحقق من مطابقة . التحصيل والصرف التي يأمر بيا الوزراء أو من ينوب عنيم
 .أوامر الصرف لمقواعد المالية المقررة في الميزانية

 :الرقابة السياسية-ب
ىي التأكد من احترام اإلجازة التي أعطاىا .بصورة عامة. إن الغاية ن الرقابة الميزانية

 .البرلمان لمحكومة في جباية االيرادات و صرف النفقات
و تتحقق ىذه الرقابة عن طريق إلزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نياية السنة المالية 

و مدى . يبين فيو ما تم جبايتو فعبل من إيرادات و ما تم صرفو من نفقات. لمسمطة التشريعية
 .مطابقة كل ىذا لما ورد بالميزانية

 19و تحقيقا ليذه الرقابة السياسية فقد نص الدستور الجزائري الذي وافق الشعب عميو في 
تقدم الحكومة في نياية كل سنة مالية إلى " منو عمى أن 187 في المادة 1976نوفمبر 

المجمس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال اإلعتمادات المالية التي أقرىا بالنسبة لمسنة 
المالية المعنية و تختتم السنة المالية عمى مستوى المجمس الشعبي الوطني بالتصويت عمى 

 .قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة
 :رقابة األجيزة المستقمة-ج

تقوم بعض الدول بإنشاء أجيزة مستقمة تقوم عمى مراقبة كل التصرفات المالية و اليدف من 
وعادة ما تتبع ىذه األجيزة رئيس الدولة حتى تتمتع . وراء ذلك الحفاظ عمى المال العام
كما تكمف ىذه األجيزة بتقديم تقرير ينوي لرئيس الدولة . باستقبلل اتجاه الوزارات المختمفة

تبين فيو كل ما قامت بو من أعمال و ما كشفت عنو الرقابة المالية و المحاسبية من 
 .مخالفات و توصيات الجياز بشأنيا تفادي أي أخطاء مستقببل
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 من الدستور تنص عمى 190ذلك أن المادة . و لقد أخذت جميورية الجزائر بيذا االتجاه
يؤسس مجمس محاسبة مكمف بالمراقبة البلحقة لجميع النفقات العمومية لمدولة و الحرب "أن

و يرفع مجمي . و المجموعات المحمية و الجيوية و المؤسسات االشتراكية بجميع أنواعيا
المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجميورية، و يحدد القانون قواعد تنظيم ىذا المجمس و 

 ."طرق تسييره و جزاء تحقيقاتو
و الرقابة السياسية و رقابة مجمس المحاسبة ىي من صور الرقابة البلحقة لتنفيذ الميزانية، و 
أما الرقابة اإلدارية التي تقوم بيا الحكومة فيي إما أن تكون سابقة لتنفيذ الميزانية أو الحقة 

  .ليا
 :عجز الميزانية العامة: الخامسالمبحث 

تعتبر مشكمة عجز الميزانية من المسائل و القضايا الجوىرية التي أثارت اىتمام الباحثين 
فيي من المشكبلت المالية المتميزة بتطويرىا الذي يصيب كافة . الباحثين في دول العالم

  .و اتساع الحاجات. االجتماعية، السياسية و االقتصادية في طل تقمص المواد:المجاالت
بل و حتى الدول الصناعية . و قد تعدت المشكمة كونيا قضية تواجييا دول العالم الثالث

المتقدمة أصبحت تنظر إلى عجز الميزانية العامة كمشكمة حقيقية تتطمب تخطيطا دقيقا 
 .وجيا كبيرا

 :مفهوم عجز الميزانية: المطمب األول 
يمثل العجز في الميزانية العامة الفارق السمبي موازنة توسيعية من خبلل زيادة المصروف 

 .التي تؤدي بدورىا إلى زيادة الطمب الكمي دون أن يرافقيا زيادة في المداخيل
 أسباب عجز الميزانية العامة: المطمب الثاني 

 :و يمكن تمخيص األسباب الرئيسية فيما يمي
التوسيع في دور الدولة لئلنفاق العام، وذلك من خبلل زيادة متطمبات و احتياجات *

 .المواطنين
 .ضعف النمو االقتصادي و تقمص مدا خيل الدولة*
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و ىو ما يؤدي إلى ارتفاع األسعار،و الذي ينتج . ارتفاع الضرائب غير المباشرة خاصة*
 .عنو المطالبة برفع األجر

و من ثم عمى . ارتفاع االقتطاعات عمى العائدات لمعائبلت يؤثر عمى القدرة الشرائية*
 :ادخارىم و بصفة عامة يمكن أن ندرج ىذه األسباب في سببين رئيسيين

 . زيادة اإلنفاق الحكومي
 . تقمص الموارد العامة

 معالجة عجز الميزانية العامة: المطمب الثالث 
لقد تطرقت دراسات عديدة لموضوع عجز الميزانية العامة، و كيفية مواجيتيا، بإيجاد الطرق 

المثمى لتمويمو و التعامل معو، و سنحاول أن نستعرض في ىذا الجانب التوجييات 
االقتصادية الحالية المعالجة لمشكمة عجز الموازنة العامة حسب األسس الدولية و التطبيقات 

فمن دول العالم من تنتيج برامج اإلصبلح الذاتي لمعالجة المشكمة، و منيا من . الحديثة
تمجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل عجزىا و خاصة المجوء إلى صندوق النقد 

 .الدولي، و مختمف المؤسسات المالية الدولية األخرى
 :برامج اإلصالح و التنمية الذاتية-أ

تنتيج كثير من دول العالم برامج اإلصبلح الذاتية التي تعتمد عمى إجراءات و طرق عبلجية 
و زيادة . تختمف حسب نظاميا المالي و تيدف ىذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة

اإليرادات الضرورية بفرض الضرائب عمى جميع المجاالت القابمة لذلك أي اإلبقاء عمى دور 
و في إطار برامج . الدولة واضحا في االقتصاد بما يحقق التنمية الشاممة و التخطيط المحكم

اإلصبلح الذاتي، و بغية عبلج الجزء المتعمق بالميزانية العامة من النظام المالي تمجأ الدولة 
 :إلى إتباع و أخذ السياسات التمويمية التالية

 :سياسة التمويل الداخمي لتغطية العجز في الموازنة العامة
تمجأ الدولة النامية إلى االقتراض الداخمي عوضا عن طمب القروض من األسواق العالمية 

في سبيل ذلك تصدر تمك الدول سندات الخزينة لتمويل العجز في الميزانية العامة، غير أن 
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ىذه السياسة قد تترتب عنيا بعض اآلثار السمبية كزيادة حجم الدين العام الداخمي عندما 
 .تكون أسعار الفائدة مرتفعة

 :ترشيد النفقات العامة
ىو تطبيق عممي ألفضل كفاءة في توزيع الموارد، فيو يشمل بالضرورة الحد من اإلسراف 
في كافة المجاالت و األخذ بمبدأ اإلنفاق ألجل الحاجة الممحة لتحقيق النمو المطموب في 

 .االقتصاد الوطني
 :سياسة التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة العامة

ييدف ىذا اإلجراء إلى التأثير عمى ميزان المدفوعات بتعزيز رصيد احتياطي العممة األجنبية 
المتحصل عمييا من القروض، أو المحافظة عمى أسعار صرف العممة المحمية في حدود 
المعقول التي ال تؤدي إلى حدوث خمل في الميزانية العامة، نتيجة ارتفاع قيمة الدين العام 

و يدخل في سياسة التمويل الخارجي لسندات . الناتج عن انخفاض قيمة العممة المحمية
الخزينة التي تنشط األموال األجنبية من خبلل تشجيع الصادرات ، و ىو ما يحقق نتائج 

و من المبلحظ أن مثل ىذا اإلجراء لسياسة . فورية كبيرة، و يقمل من عجز الميزانية العامة
تنتيجو الدولة الصناعية و ال يمكن في كثير من األحيان أن يستخدم . التمويل الخارجي

بنجاح في الدول النامية، ألن العبء الذي تتحممو ىذه الدول في سداد تمك القروض عمى 
 .المدى البعيد، سيفوق حجم العائدات من ىذه القروض

 
 


