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  املالية العامة                                                                                                 

 
 تعريف املالية العامة

هي علم الوسائل اليت تستطيع بواسطتها الدولة احلصول على املوارد الالزمة لتغطية نفقاا العامة عن : التعريف الكالسيكي

وزيع األعباء بني املواطنني هذا التعريف ساد عند اإلقطاعيني التقليديني حني كان دور الدولة األمن و اجليش كانت طريق ت

  . تسمى بالدولة احلارسة إال أن دور الدولة تطور بازدياد نفقاا نتيجة تدخلها يف نشاط كانت يف السابق حكرا على األفراد

جممل نشاطات الدولة اليت أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة كامليزانية،  هو العلم الذي يدرس: التعريف احلديث

  .الضرائب، سندات االستثمار، العمليات النقدية

 تطور املالية العامة

  ، او الدولة الدركي)ةمرحلة الدولة احلارسة (الليبريالي .1

الدولة مقتصرة على (الدفاع ) فلسفة الفكر الكالسيكي فكانت وظائف 19و 18هيمنة خالل هذه الفترة (القرن 

  وحتقيق االمن ،العدالة) اي الوظائف التقليدية اليت ال ميكن لألفراد القيام ا 

أما عن اهلدف من املالية العامة يف هذه املرحلة هو اكتفاء الدولة بتحصيل املوارد الالزمة لتغطية النفقات اليت تتطلبها 

  و مبا أن وظائف الدولة حمدودة، فإن نفقاا كانت ضعيفة. .للخواصاة االقتصادية هذه املهام التقليدية، وال تتدخل يف احلي

  عدة مبادئ و خصائص  املالية العامة لقد تبنت

  ميزانية حمايدة   ) أ

حياد امليزانية ناتج عن مبدأ عدم تدخل الدولة و هو املبدأ الذي كان سائدا يف القرن التاسع عشر ، إذا مل يكن 

ثر يف النشاطات االقتصادية اليت هي من احتكار اخلواص . فال ميكن للدولة أن تشجع نشاطا معينا عن يسمح للدولة أن تؤ

طريق منحه إعانات مالية أو إعفاءات جبائية ، كما أنه ال جيوز هلا أن تكبح نشاطا آخر برفع سعر الضريبة املفروضة عليه و 

  هذا احتراما ملبدأ املساواة بني األفراد .

  ري منتجة (حتديد النفقات)ميزانية غ  ) ب

يقال عن دولة القرن التاسع عشر أا تستهلك و ال تنتج ، و يظهر هذا جلبا من خالل ميزانياا اليت يقتصر مضموا 

على نوع واحد من النفقات و هي النفقات املوجهة لالستثمار، أما اليت يكون من شأا رفع اإلنتاج و الدخل القومي فهي 

  مستبعدة. 
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  انية متوازنة ميز  ) ت

يشكل توازن امليزانية مبدأ اساسيا بالنسبة لفقهاء املال الكالسيكيني الذين حرموا أي إختالل يف التوازن ، إجيابيا كان 

  ( فائض) أو سلبيا ( عجز ) 

رفض الفائض :عندما يزيد حجم اإليرادات عن النفقات يدل هذا على أن الدولة حرمت قطاعات إنتاجية أخرى -

  من هذه األموال الفائضة  تفادةاالسمن 

رفض العجز: كما ال ميكن للدولة أن تتفق أكثر مما تتحصل عليه من إيرادات. و إذا حصل ذلك وقعت ميزانيتها -

يف عجز فتكون عندئذ الدولة مضطرة اللجوء إىل القروض أو اإلصدار النقدي لتغطية هذا العجز الشيء الذي يؤدي إىل 

 التضخم املايل.

  القروض واإلصدار النقدي  الكالسيك ملاذا يرفض: مهمة مالحظة

  االحتياط من القرض  - أوال

مل تكن تلجأ الدولة إىل االستقراض إال يف حاالت استثنائية ( كوارث طبيعية، حروب ...) نتج هذا احلذر عن 

  العيوب املترتبة عنه و اليت ميكن تلخيصها يف ما يلي: 

تفيد منه األجيال احلالية تتحمل عبء تسديده األجيال الالحقة عن طريق يعد القرض ضريبة مؤجلة حبيث تس -

  الضرائب اليت تفرضها الدولة عليها، 

كما يؤدي االستقراض إىل اضطراب السوق املايل ، ألن جلوء الدولة إليه خيفض من حجم األموال املعروضة  -

 فائدة ، للقرض و اليت يستفيد منها اخلواص ، مما يؤدي على ارتفاع سعر ال

كما تعتقد النظرية التقليدية أن القرض يؤدي إىل اإلفالس لألسباب اليت سنبينها عند الكالم عن مبدأ توازن  -

 امليزانية 

 استبعاد االصدار النقدي –ثانيا 

  .يةاقتصادية واجتماعع من حجم العملة املتداولة . إال أن هذا فيه خماطر لترف  على إصدار أوراق نقدية  الدولة تلجأ

توافقه زيادة يف االنتاج مما يسبب يف ظهور مشكلة التضخم والذي يؤدي  فالزيادة يف االوراق النقدية من املكن ان ال

  .اىل ارتفاع االسعار و اخنفاض قيمة العملة

   

  مرحلة الدولة املتدخلة .2

 املبادئ معظم يف النظر ادةبإع متيزت واليت األوىل العاملية احلرب أعقبت اليت لألزمة كنتيجة املرحلة هذه جاءت



 المالیة العامة في الجزائر                                                                                          من اعداد لعیسوف سمیر 

 3 

 عقب "املتدخلة الدولة " ل امكا "الليربالية الدولة" وتركت . الكالسيكية للنظرية الكربى املالية

  1929الكربى سنة  االقتصادية األزمة

  ومن خصائص امليزانية خالل هذه الدولة

  ميزانية متدخلة   ) أ

ساد تعمل على إنعاش اإلقتصاد بتخفيض الضرائب و رفع يف تأثريها على اإلقتصاد : ففي حالة الك يتمثل تدخله

  النفقات ، أما يف حالة االزدهار دئ االقتصاد بتخفيض النفقات و رفع اجلباية 

  ميزانية منتجة  ) ب

ترمي النفقات االقتصادية ( نفقات االستثمار ) إىل متويل الصناعة و الفالحة و الري ...الشيء الذي ينتج عنه خلق 

  للشغل و ارتفاع اإلنتاج الوطين و بالتايل الدخل القومي  مناصب جديدة

  ميزانية غري متوازنة أحيانا  ) ت

توازن امليزانية أو فائضها أو عجزها يتوقف على األوضاع االقتصادية اليت تعيشها الدولة . يتحقق الفائض  أصبح 

نه حماربة التضخم املايل . بينما يهدف العجز برفع حاصل اجلباية أو ختفيض النفقات أو بالوسيلتني معا ، و يكون الغرض م

  املايل على إنعاش االقتصاد عندما يكون يف حالة كساد

 الضابطة  الدولة .3

  الدولة دور يف  وكمي نوعي تغري اىل أدى اجلديد الليربايل املنظور وهيمنة الشيوعي املعسكر ايار و املتدخلة الدولة تقهقر مع
 االسواق وفتح  العوملة حتديات فرضته جديد شكل انه متدخلة وال حارسة حمايدة هي ال اليت الضابطة الدولة نظرية وبرزت

 املنافسة ومراقبة اللعبة قواعد وتقنني التنظيم لغرض يكون السوق يف وجودها وامنا  السوق من ال تنسحب  فالدولة لذلك
 يلي  فيما تتمثل  العمو مية املالية خالل من  وظائف عدة الضابطة للدولة   السوق اليات ومحاية

 االدوات من مجلة بواسطة وذلك املداخيل توزيع اعادة خالل من  توزيعية سياسة 

  اجلباية •

 القاعدية اسسها حتديد خالل من االجور •

 االساسية املواد اسعار •

 االجتماعي الضمان منظومة •

 الوطين لإلنتاج االنتاجية القدرة وتدعيم القاعدية للهياكل اجنازاا خالل من استثمارية سياسة 

 القروض ضمان أو العمومية اخلزينة متنحها اليت القروض خالل من متويلية سياسة 
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  النفقات العامة                                                                               

 :العامة النفقة تعريف •
  :العامة النفقة (اركان)خصائص •
  للنفقات العامة :  أهم التقسيمات •
 : العامة النفقات ضوابط •
  العامة النفقات ترشيد •
  العامةآثار النفقات  •
  حدود االنفاق العام  •
  :ظاهرة ازدياد النفقة العامة •
 :العامة النفقة تعريف )1

  .عامة حاجة إشباع بقصد عام معنوي لشخص املالية الذمة من خيرج نقدي مبلغ هي العامة النفقة
  

 :هي (أركان) أساسية  عناصر ثالثة على تقوم النفقة أن عريفالت هذا من ويتضح
ü نقدي مبلغ استعمال. 
ü عام معنوي شخص من النفقة صدور. 
ü عام نفع أو عامة مصلحة حتقيق.  

  :العامة النفقة (اركان)خصائص )2

 :التالية باخلصائص العامة النفقة تتميز
  .مالية مبالغ هي العامة النفقة .1
 تكون مهامها وقد لتأدية الالزمة واخلدمات السلع على للحصول نقدية مبالغ هلا التابعة ميةالعمو واهليئات الدولة تنفق
 .العامة املصاحل تسيري يف خدمام مقابل ما جلهات الدولة ستدفعه بدين اعترافا النفقة

 
  .عام معنوي شخص عن تصدر العامة النفقة .2
 والبلدية) (الوالية احمللية واجلماعات ولةالد يعين عام معنوي شخص عن تصدر أن جيب العامة النفقة
 حىت عامة نفقة طبيعي شخص ينفقه الذي املال يعترب ال ذلك وعلى .العامة واهليئات املؤسسات إحدى أو
  .مسجد أو مدرسة أو مستشفى لبناء األفراد كتربعات عامة منفعة حتقيق منه اهلدف كان ولو
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  .معا نفع أو عامة مصلحة حتقق العامة النفقة .3
 لتحقيق جيوز استخدامها وال املواطنني مجيع على بالنفع تعود اليت العامة املصلحة حتقيق النفقة وهدف غاية تكون أن جيب
 املساواة باب فمن املواطنني، من عبئه وحتمل جبايته مت العام املال ألن خاصة منافع
 .الشعب فئات مجيع منه تستفيد أن جيب

 
  .اإلنتاجية انياتباإلمك تتأثر العامة النفقة .4
 بثروات تتمتع إنتاجية أي وطاقات قدرات هلا اليت فالدول .اإلنفاق يف الدولة قدرة على واملوارد اإلنتاجية اإلمكانيات تؤثر

 بدرجة اإلنفاق يف تتوسع أن تستطيع اإلنتاجية الكفاءة من عال مستوى مع كبرية طبيعية
 على واسعة قدرة لديها فليس املوارد من القليل إال متلك ال اليت الدول فإن ذلك من العكس وعلى كبرية،
 .األسعار يف التضخم مستوى ارتفاع إىل ذلك أدى وإال اإلنفاق

 
  .باالزدياد العامة النفقة تتميز .5
 وإدارية أسباب اقتصادية العامة النفقة زيادة ولظاهرة الزيادة، يف املستمر اجتاهها هي عامة بظاهرة العامة النفقة تتميز

 الطرق كمشروعات العامة يف املشروعات والتوسع الوطين الدخل زيادة إىل خاصة االقتصادية األسباب وتعود وسياسية،
 األسباب أما .اإلدارة قطاع يف واملستخدمني عدد املوظفني زيادة إىل اإلدارية األسباب وتعود .احلديدية والسكك واملياه

 .والعسكري الدبلوماسي اال يف نفقاا الدولة وزيادة ةمسؤولي تنامي إىل إرجاعها فيمكن السياسية
 

 .االقتصادي النشاط على تؤثر العامة النفقة .6

 زياد إىل تؤدي كما االستثمارية، النفقات مثل مباشرة بطريقة الوطين اإلنتاج زيادة إىل العامة النفقة تؤدي
 أخرى ناحية من االدخار، وعلى العمل ىعل األفراد قدرة زيادة مثل مباشرة غري بطريقة الوطين اإلنتاج
 من الدولة تدخل أو معينة استهالكية سلع بشراء الدولة تقوم عندما وذلك االستهالك على العامة النفقة تؤثر
 جمال يف خاصة لألسعار احملددة العوامل على للتأثري والطلب العرض مستوى على العامة النفقة خالل
  .الزراعية املواد

  ت للنفقات العامة : أهم التقسيما )3
  التقسيمات العلمية )1

   :العادية والغري العادية النفقات
  تتكرر كل سنة مثل املرتبات و مصاريف الصيانة  :عاديةنفقات أ)     

  الضخمة.إنشاء السكك احلديدية و املشاريع  الطرق،ال تتكرر كل سنة كمد  :عاديةغري  ب) نفقات
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 العادية فإن النفقات غري العادية تتم تغطيتها مبوارد غري عادية كاللجوء إىل القروض ، أما و للتفرقة بني النفقات العادية و غري
النفقات العادية فإا تتطلب موارد عادية و يف مقدمتها حصيلة الضرائب ألنه ال جيوز االعتماد على مورد استثنائي من أجل 

  تغطية نفقة متكررة سنويا .
    :منتجة الغري توالنفقا املنتجة النفقات     

 إذا منتجة غري النفقة وتكون احلديدية كنفقات السكك ماليا إيرادا هلا يكون اليت هي منتجة الغري النفقات أن ومفهومها
 من باملال النفقة إلدرار ليست هنا والعربة العامة، الطرق وصيانة كنفقات إنشاء مايل بإيراد تأيت مل

 يعود اليت وهي نافعة نفقات إىل تقسيمها إىل البعض مييل فان ولذا للمجتمع حقيقة ةحلاج سدادها مبدى العربة إمنا عدمه
  .املظهرية كالنفقات الشعب منها يستفيد ال اليت وهي نافعة غري وإىل نفقات الشعب على أثرها

  :واالستثمارية والتحويلية اإلدارية النفقات
 :ما يلي يف ونتناوله النفقة غرض أساس على التقسيم هذا وينبين
 تتمثل يف أجور و مرتبات املوظفني و مكافآم ، عتاد ووسائل لضمان سري املرافق العامة  :اإلدارية النفقات  - أ

 و الصحة واإلسكان التعليم نفقات وتشمل: الرفاهية نفقات - ب
 العامة كاملشروعات وزيادته الدخل تنمية إىل فداليت  النفقات وتشمل: (االقتصادية) االستثمارية النفقات - ت
 االجتماعية والنفقات كاإلعانات املساعدات ايقصد  اليت النفقات وتشمل: (االجتماعية) التحويلية النفقات - ث

 التضامنية

 : أقساط إهالك الدين العام و فوائده السنوية و كذا املشاركة يف املنظمات الدولية.نفقات مالية  - ج

  و اخلارجي.: نفقات التسلح و توفري األمن الداخلي نفقات عسكرية  - ح

 
 التقسيمات الوضعية )2

 من مجلة على ميزانيتها تبين حيث العلمية لتقسيمات منها اعتبار دون العامة انفقا تنظيم يف الدولة إليها تعمد اليت وهي
 :هي خمتلفة معايري تبويبها على يف وتعتمد تمعا يف السائدة واإلدارية واالقتصادية التارخيية والسياسية االعتبارات

  
 حيثا  تقوم اليت اإلدارية اهليئة أو اجلهة أساس على املعيار اإلداري حسب العامة النفقات تقسم : اإلداري املعيار  - أ

 .هلا التابعة واألجهزة األقسام على بدورها بالتوزيع تقوم اليت الوزارات حسب توزيعها يتم
 هذه النفقات بدورها جتزأ اليت املختلفة القطاعات لىع املعيار الوظيفي حسب العامة النفقات تقسم  :الوظيفي املعيار - ب

 .حدة على قطاع كل داخل
 

متعددة  قطاعات يف الدولة وظائف فيه تظهر حيث االعتبار الوظيفي على املعيار هذا ويؤسس  :االقتصادي املعيار - ت
والصناعة  كالزراعة ةخمتلف جماالت إىل االقتصادي يقسم القطاع حيث التجهيز ميزانية ذلك ومثال واحدة لوظيفة

 .والنقل والتجارة
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  حيث  17/ 84 نمن القانو 23فلقد  مت تصنف النفقات حسب املادة  اجلزائر يف أما
  مايلي على للدولة الدائمة األعباء تشمل

  التسيري نفقات •

  االستثمار نفقات •

 والتسبيقات القروض •

  

 التسيري نفقات .1

 أداء من ومتكنها العادية للدولة النشاط بتغطية تسمح اليت النفقات يوه التسيري، ميزانية أو اعتمادات أيضا وتسمى
حتملها  منتجة مضافة قيمة أية مالحظة ميكننا ال ومنه للدولة، اإلدارية النفقات أوجه خمتلف التسيري نفقات وتشمل مهامها،

  حقيقية. سلعة أية إنتاج بعملية تقم مل اأ أي الوطين، القتصاد النفقات هذه
 

  :التايل النحو على تقسيمها كنومي

  :اإليرادات من احملسومة والنفقات العمومي الدين أعباء )1
 املختلفة األعباء إىل باإلضافة العمومي الدين بأعباء للتكفل الضرورية االعتمادات الباب هذا يشمل

 :أجزاء مخسة النوع هذا ويشمل اإليرادات، من احملسومة
 .لة)الدو (إقراض لالستهالك قابل دين •
 .اخلزينة) سندات (فوائد عائمة ديون -الداخلي الدين •
 .اخلارجي الدين •
 .العمومية) واملؤسسات اجلماعات طرف من املربمة والتسبيقات القروض أجل (من ضمانات •
 .خمتلفة) منتوجات على (تعويض اإليرادات من حمسومة نفقات •

 
  :العمومية السلطة ختصيصات )2

 اخل،...الس الدستوري األمة، جملس الوطين، الشعيب الس وغريها، السياسية عموميةال املؤسسات تسيري نفقات متثل
 .الوزارات بني مشتركة النفقات وهذه
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  :املصاحل بوسائل اخلاصة النفقات )3
 ما ويضم واملعدات باملوظفني املتعلقة التسيري ووسائل املصاحل جلميع توفر اليت االعتمادات كل وتشمل

 :يلي
 .االجتماعية النفقات واملعاشات، املنح العمال، مرتبات :نياملستخدم •
 .املصاحل تسيري معدات •
 .الصيانة أشغال •
 .التسيري إعانات •
 .خمتلفة نفقات •

  :العمومية التدخالت
 املختلفة األهداف حسب التحويالت أصناف خمتلف بني تقسم بدورها هي اليت التحويل بنفقات تتعلق

 :وتضم التضامن وعمليات واالقتصادي االجتماعي الثقايف، كالنشاط لعملياا
 .احمللية) للجماعات (إعانات واإلدارية العمومية التدخالت •
 .الدولية) اهليئات يف (مسامهات الدويل النشاط •
 .دراسية) (منح والتربوي الثقايف النشاط •
 .اقتصادية) (إعانات االقتصادي النشاط •
 .واالقتصادية) يةالعموم للمصاحل (إعانات اقتصادية إسهامات •
 .والتضامن) (املساعدات االجتماعي النشاط •
 .اخل)...املعاشات صناديق خمتلف يف الدولة (مسامهة اجتماعية إسهامات •
 

 
  :العامة النفقات ضوابط )4

 : مها أساسيني بضابطني حمكومة واحنصارها اتساعها حيث من العامة النفقات أن
  :السياسي الضابط )1

 نطاق اإلنفاق حتدد اليت إذا فهي تمعها العامة احلاجات بتحديد تقوم هي اليت احلاكمة السلطة أو الدولة إن ومفهومه
 .الدولة يف املتبع السياسي النظام أو للمذهب طبقا احلكومي

 
 

 :املايل الضابط )2
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 اإلنفاق تتوسع يف أن وتستطيع اإلنتاجية الكفاية من عايل مستوى على طبيعية كبرية بثروات تتمتع اليت الدولة أن ومفهومه
يف  التوسع يؤدي ال حىت حبذر تنفق أن عليها ينبغي فانه املوارد االقتصادية من القليل إال لديها ليس اليت الدول أم العام،

  .األسعار يف التضخمي االرتفاع إىل اإلنفاق
  

  العامة النفقات ترشيد )5
  

  النفقات؟ هذه نرشد كيف ولكن تكليف كأقل العامة احلاجات إشباع حنو العامة النفقات نوجه أن الترشيد
 .العام املال يف اإلسراف مظاهر كل حماربة الترشيد يقتضي •
 .العامة احلاجات بأولويات يسمى ما حندد •
 .الكلية االقتصادية للكميات احلجم هذا ربط طريق عن لإلنفاق الكلي احلجم من احلد •
 .نفقة كل إنتاجية على التركيز جيب •
 .العامة رافقامل تنظيم إعادة •
 اإلدارية الرشادة أو فاعلية يسمى ما استئصال •

 
 

  آثار النفقات )6
  على اإلنتاج  .1

ال جدال يف أن ما تنفقه الدولة من أموال على االستثمارات العامة كإنشاء املصانع و إقامة اخلزانات و حمطات توليد الكهرباء 
عا من النفقات العامة للدولة تبدو أا ليست ذات صلة باإلنتاج و يؤدي مباشرة إىل تنمية اإلنتاج القومي، إال أن هناك أنوا

لكنها تزيد من مقدرة األفراد على العمل ، و تعد بالتايل ذات أثر طيب يف تنمية اإلنتاج فنفقات نشر التعليم و العناية بالصحة 
و البطالة تؤدي إىل زيادة الناتج القومي ،  العامة و إعانة األفراد على تامني أنفسهم و ذويهم ضد املرض و العجز و الشيخوخة

  ألا تزيد من قدرة األفراد اجلسدية و الذهنية و جتعلهم يقبلون على عملهم بصدر رحب دون أن تفزعهم خماطر املستقبل .
  

  يف توزيع الدخل القومي :  .2

  تؤثر النفقات العامة يف إعادة توزيع الدخل القومي بني املواطنني من ناحيتني : 
توىل الدولة اإلنفاق على بعض اخلدمات العامة اليت تنتفع ا الطبقات الفقرية بدرجة أكرب من انتفاع الطبقات الغنية ، ت

فمالجئ اليتامى و العجزة ، و معاشات الضمان االجتماعي كلها تعود على الفقراء دون األغنياء وهو ما يعترب نقال للقوة 
  إىل أصحاب الدخول الصغرية.الشرائية من أصحاب الدخول الكبرية 

ن األغنياء م كاألمن و العدالة و التعليم فاأما املرافق اليت يعود نفعها على مجيع املواطنني بال متييز بني مقدار دخوهلم و ثروا
دمة يتحملون النصيب األكرب من أعبائها الن الضرائب تفرض على أساس مقدرة املمولني على الدفع ال على أساس متتعهم باخل

العامة و بالتايل يعترب اإلنفاق العام على هذه اخلدمات  و أيضا نقال للدخل من األغنياء للفقراء ، و يترتب عن ذلك أن زيادة 
 النفقات العامة تؤدي إىل التقليل من مساوئ تباين الدخول و توسيع جمال تكافؤ الفرص بني املواطنني .
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  االستهالك: أثر النفقات العامة يف مكافحة البطالة و .3

إن أثر اإلنفاق العام يف التخفيف من حدة البطالة له أثر مضاعف يف امليدان ، فتوزيع دخول جديدة على بعض املواطنني 
جدد يف املشروعات املنتجة ل كنتيجة مباشرة للنفقات العامة ، تترتب عليه زيادة نسبة االستهالك ، وهو يؤدي إىل تشغيل عما

يجة الزيادة يف إنتاج هذه السلع ملواجهة الزيادة يف اإلقبال على استهالكها ،كما أن الزيادة يف إنتاج هذه للسلع االستهالكية نت
السلع يؤدي إىل زيادة الطلب على السلع الرأمسالية الالزمة إلنتاجها يف آالت و معدات ومواد أولية ، مما يتيح جماالت لتشغيل 

  األيدي العاملة العاطلة .
  
  

  اق العام حدود االنف )7

  .هو النسبة اليت تقتطع من الدخل الوطين لتوجيهها اىل وعاء النفقات حبيث ال ميك للدولة ان تتجاوزها
 ? هل يوجد حدود ال جيب جتاوزها

  الفكر الكالسيكي  .1

فالنفقات  من الدخل ال ميكن جتاوزها ، نظرا لدور احليادي للدولة يف تلك الفترة، %15اىل  10نسبة االنفاق العام تقدر من 
  كانت تقليدية وانتشار اإليديولوجية الفردية

  الفكر الكيرتي  اإليديولوجية املتدخلة .2
  اتساع رقعة الدولة يف التدخل يف الشؤون االقتصادية مما يؤدي اىل الرفع من النفقات العامة. •
  اذا تعدته تصبح دولة اشتراكية% 30حسب كيرت نسبة النفقات تصل اىل   •

  الفكر االشتراكي .3
قيام الدولة مبعظم االنشطة االقتصادية ،كما ان حجم النفقات العامة يزيد بشكل كبري وترتفع نسبتها اىل احلد الذي  •

  تكاد تتطابق فيه مع الدخل الوطين
  كانت هذه الفكرة مهيمنة عند الدول ذات الفكر االشتراكي •

  االفكر احلديث .4
  م تاثري العوامل االقتصادية يف حجم وحدود االنفاق العا •
 اصبح االنفاق العام يستعمل يف احداث التوازن االقتصادي واالجتماعي من خالل التاثري على حجم الطلب الكلي  •

  وبالتايل يتحدد حجم النفقات بالنسبة اىل حتقيق االستقرار االقتصادي املرتكز على توازن االنتاج مع الطلب الكلي
 الدول املتقدمة  ) أ

  يف اوقات الكساد  )1
  العامة و ذلك خللق الزيادة يف الطلب الكلي الفعلي و بالتايل الوصول اىل حالة التشغيل الكاملتزداد النفقات  •
  يف اوقا االزدهار (حالة التشغيل الكامل) )2
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  ختفيض النفقات لتجنب الزيادة التضخمية وتدهور قيمة النقود •
 الدول النامية  ) ب

تصادية معينة نظرا لعدم مرونة اجلهاز االنتاجي بسبب حىت تزيد هذه الدول من نفقاا ينبغي رسم  سياسة  مالية  واق
 عدم استجابة بعض عوامل االنتاج للزيادة يف الطلب

  
 :ظاهرة ازدياد النفقة العامة )8

بعد أن قام بدراسة متعلقة   A.wagner أول من لفت االنتباه إىل هذه الظاهرة هو االقتصادي األملاين فاجنر   
نتهى إىل وجود اجتاه عام حنو زيادة النشاط املايل للدولة مع التطور االقتصادي الذي بالنفقات العامة وتزايدها، وا

 .حيدث ا

وقد صاغ هذا االستنتاج يف صورة قانون اقتصادي يعرف باسم قانون فاجنر والذي يشري إىل أنه كلما حقق معدال    
 زيادة اإلنفاق العام بنسبة أكرب من نسبة معينا من النمو االقتصادي فإن ذلك يستتبع اتساع نشاط الدولة ومن مث

 .زيادة متوسط نصيب الفرد يف الناتج الوطين

  أسباب ظاهرية وأخرى حقيقيةلقد لوحظ أن ظاهرة تزايد اإلنفاق العام قد ترجع إىل             

  
  األسباب الظاهرية:  ) أ

ن زيادة، أي زيادة يف أنواع اخلدمات اليت تقدمها هناك العديد من األسباب اليت تؤدي إىل زيادة اإلنفاق العام ظاهريا دو 
الدولة، أي زيادة املبالغ املالية املخصصة لإلنفاق العام دون الزيادة يف احلاجات العامة (عدم تلبية حاجات إضافية للفرد ) من 

 :هذه األسباب نذكر
  : اخنفاض القيمة احلقيقية للنقود   •
تعترب املشكلة السكانية من أعظم املشاكل اليت تعاين منها دول العامل، والزيادة السكانية : الزيادة املضطرة يف عدد السكان   •

ومثال زيادة املواليد يعين زيادة املبالغ املخصصة هلم من رعاية، تأهيل، صحة، ...اخل، كذلك  تعين الزيادة يف النفقات العامة،
يص مبالغ إضافية بزيادة املعاش التقاعدي ولرعايتهم صحيا ارتفاع متوسط األعمار وزيادة عدد املسنني يؤدي إىل ختص

 .كذلك البطالة واجتماعيا،
قد ترجع زيادة النفقات العامة إىل اختالف طرق احملاسبة احلكومية وبصفة خاصة  اختالف طرق احملاسبة احلكومية:   •

مجالية)، أين أصبحت تقيد يف املوازنة العامة للدولة مجلة طريقة القيد يف احلسابات بعد أن اتبع مبدأ عمومية املوازنة ( املوازنة اإل
اإليرادات والنفقات دون إجراء املقاصة بينهما، ومن الواضح أن هذا النظام يؤدي إىل زيادة حجم النفقات العامة ولكن يف 

  .الواقع زيادة ظاهرية
  :األسباب احلقيقية لتزايد اإلنفاق العام  ) ب
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جتماعية والسياسية واإلدارية والعسكرية اليت أدت إىل زيادة النفقات العامة الناجتة عن زيادة هي جمموعة من العوامل اال    

  :احلاجات العامة ومن هذه األسباب ما يلي
     أسباب اجتماعية:   

  .وهي مرتبطة بزيادة دور الدولة يف النشاط االجتماعي وعدالة توزيع الدخل •

  أسباب اقتصادية:    
دور الدولة يف النشاط االقتصادي دف حتقيق التوازن العام لالقتصاد الوطين مما يتطلب نفقات مالية الناجتة عن زيادة  •

  .متزايدة مما يعين زيادة يف حجم النفقات العامة

   أسباب سياسية: 
يف  وهي مرتبطة بالدور السياسي للدولة والتغيرات السياسية كتعدد األحزاب، هذا باإلضافة إىل التمثيل السياسي •

  .اخلارج واملشاركة يف نشاطات املنظمات الدولية، كل هذا يؤدي بالضرورة إىل تزايد اإلنفاق العام

   أسباب عسكرية:  
  .تزايد احلروب يؤدي بالضرورة إىل زيادة اإلنفاق العام •

  أسباب إدارية: 
داري للدولة، باإلضافة إن كثرة األعمال اليت متارسها الدولة تتطلب وجود موظفي حكومة للعمل يف اجلهاز اإل •

 .اتسعت أعمال الدولة زاد إنفاقها   مما يؤدي إىل زيادة اإلنفاق العام، وكلما التطوير والتحديث والتدريب،
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 االيرادات العامة                                                                               
 :العامة اإليرادات تعريف

  :العامة اإليرادات درمصا
  

i. العامة اإليرادات تعريف: 
 لتغطية وختصص خمتلفة مصادر من للدولة العامة اهليئات أو الدولة عليها حتصل اليت النقدية املبالغ هي العامة اإليرادات
  .للدولة املالية املوارد عن عبارة هي العامة فاإليرادات .العامة النفقات

ii. العامة اإليرادات مصادر:  
 العامة، والتحويالت وذلك والقروض الدولة، ممتلكات وعائدات والرسوم الضرائب يف العامة اإليرادات مصادر ثلتتم

 :يلي كما واملتمم املعدل املالية بقوانني املتعلق 17-84القانون من 11 املادة عليه نصت ما حسب
   

  :يلي ما للدولة العامة امليزانية موارد تتضمن
 .الغرامات حاصل وكذا اجلبائي بعالطا ذات اإليرادات .1

 .للدولة التابعة األمالك مداخيل .2
 .األتاوى و املؤداة اخلدمات لقاء املدفوعة التكاليف .3
 .واهلبات واهلدايا للمسامهات املخصصة األموال .4

 .عنها ةالفوائد املترتب وكذا العامة امليزانية من الدولة طرف من املمنوحة و التسبيقات للقروض بالرأمسال التسديد .5
 .حتصيلها على القانون ينص اليت امليزانية حواصل خمتلف .6

 .قانونا ا املرخص للدولة املالية املسامهات مداخيل .7

 التشريع يف الشروط احملددة وفق واحملصلة احملسوبة العمومي القطاع مؤسسات أرباح من للدولة املستحقة احلصة .8
 .به املعمول

  :يلي كما العامة إليراداتا مصادر حتديد ميكن عامة بصفة إذن
 :والرسوم الضرائب  أ

 .عامة منفعة ذات لتحقيق أهداف استخدامها بغرض جربا األشخاص من عليها حتصل اليت املالية املوارد من تعترب
 :الدولة ممتلكات عائدات  ب

 :هي ثالثة أنواع سم إىلوتتق (الدومني)، ممتلكاا من الدولة عليها حتصل اليت املالية املوارد أو العائدات وهي
 

 .االقتصادية املؤسسات يف وسندات أسهم من الدولة متلكه ما يف ويتمثل :املايل الدومني •
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 .وعقارات أراضي من الدولة متلكه ما ويشمل :العقاري الدومني •
 .صناعي وجتاري طابع ذات مشروعات من الدولة متلكه ما ويشمل :والصناعي التجاري الدومني •

 
 :لعامةا القروض  ج

 طريق عن الدولة عليه حتصل من املال مبلغ هو العام والقرض الدولة، إليها تلجأ اليت العادية غري العامة اإليرادات من تعترب
 وفًقا القرض مدة طوال الفوائد ودفع املبلغ برد االلتزام مع املؤسسات املالية من غريها أو البنوك أو اجلمهور إىل اللجوء

 .لشروطه
 :التالتحوي  د

  .الدولة عليها حتصل اليت واخلارجية الداخلية اإلعانات تتضمن
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  الضرائب                                                                                                      
 وخصائصه الرسم مفهوم •
  والضریبة الرسم •
  :الضرائب •
  :الضريبة خصائص •
  :الضريبة واعدق •
  :الضريبة أهداف •
  الضرائب أنواع •
  اجلبائية (الضريبة) األنظمة •
 :للضريبة الفين التنظيم •
  بعد االسئلة واالجوبة املهمة يف ما خيص الضرائب •
 وخصائصه الرسم مفهوم
 خاصة منفعة لمقاب العمومية، امؤسسا إحدى إىل أو الدولة، إىل جربا الفرد يدفعه نقدي مبلغ " أنه الرسم تعريف ميكن
 ."ككل تمعا على تعود عامة منفعة جانب إىل الفرد عليها حيصل
 : هي هامة خبصائص الرسم التعرف هذا ومن

 للرسم؛ النقدية الصفة -
 ؛(اخلدمة طلب عند اإلجبار هذا ويظهر) للرسم اإلجبار صفة -
 للرسم؛ املقابل صفة -
  .املنفعة طابع -

  والضریبة الرسم
 أن يف بينهما الرئيسي االختالف أن إال ائية، بصفة يدفعان ماوا ر اإلجبا عنصر يف لرسما من كل يتشابه
 هام كمصدر الضريبة أما .  خاصة منفعة على خالهلا من وحيصل الشخص يطلبها معينة خدمة مقابل يفرض الرسم

 . مقابل بدون تفرض فهي العامة لإليرادات
 .التنفيذية السلطة فتقدرها الرسم أما القانون عرهاس وحيددها تفرض الضريبة فإن وكذلك -
 .املؤداة اخلدمة أساس على الرسم أما للفرد املالية الطاقة أساس على تقوم الضريبة -
 .مايل اهلدف حتقيق فله الرسم أما ومالية، سياسية اقتصادية، أهداف هلا الضريبة -
    .أمهيتها فتضاءلت الرسم أما عام كإيراد الضريبة أمهية زيادة -
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i. الضرائب:  
 من ائية، وبصفة دون مقابل العامة السلطة من جربا األفراد على تفرض نقدية، تأدية أو مالية خدمة بأا الضريبة تعرف
  .الدولة طرف من احملددة األهداف وحتقيق العامة، النفقات تغطية أجل

  
ii. الضريبة خصائص:  
 :التالية باخلصائص الضريبة تتميز
i. نقدي شكل ذات الضريبة:  

 .املكلف به يقوم ال ً عم أو عينيا شيئًا ليس و النقود من مبلغ عن عبارة أي
ii. ائي إجباري طابع هلا الضريبةو:  

 بصورة الضريبة هذه فاألفراد يدفعون ائية الضريبة وتعترب .اإلدارية الطرق عرب بأدائها بالضريبة املكلف إلزام اإلجبار يعين
 .خاصة منفعة أو مقابل على بدفعها املكلف حيصل إذن ال عنها، تعويضهم أو هلم بردها تلتزم ال الدولة أن مبعىن ائية
iii. العامة األعباء تغطية:  
 يف منه مسامهة الفرد من طرف دفعها ويعترب للدولة، العامة األعباء تغطية إىل خاصة بصفة موجهة أداة بأا الضريبة تتميز
  .العامة األعباء هذه

  
iv. الضريبة دقواع:  

  :العدالة قاعدة .1
 العامة واألعباء يف التكاليف يساهم أن فرد كل على وجيب الضريبة، أداء يف املواطنني بني املساواة مبدأ بتطبيق تقضي
 .املكلف ا ودخل الضريبة بني تناسب وجود أي الضريبية، قدرته حبسب
  :اليقني قاعدة .2
 املكلف يكون أن من ذلك واهلدف إام، أو غموض أي دون دقيقة عيةقط بصورة حمددة الضريبة تكون أن ا ويقصد
 أو الضريبة من الضرييب وضعه مسبقا أن يعرف ميكنه مثة ومن فيها، لبس ال واضحة بصورة بأدائها التزامه مبدى متيقًنا

  .األحكام املتعلقة وكافة ومعدهلا بدفعها امللزم الضرائب
  :الدفع يف املالءمة قاعدة .3
 يتعلق فيما خاصة وتسهيل دفعها ا املكلفني ظروف تالئم بصورة الضريبة قواعد تنظيم ضرورة القاعدة ذه يقصد
 .وإجراءاته وطريقته التحصيل مبواعيد

 
  :التحصيل يف االقتصاد قاعدة .4

 التحصيل عملية ال تكلفها حبيث الضرائب حتصيل وأساليب طرق إتباع إىل الضرائب إدارة تلجأ أن القاعدة هذه تعين
 .العمومية للخزينة املدفوعة الضرائب حجم من تقتص كبرية مبالغ صرف
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v. الضريبة أهداف:  
  :مالية أهداف أ

 الضريبة أن كما العامة، نفقاا من جانب متويل يف تساهم حيث الدولة إيرادات مصادر من رئيسيا مصدرا الضريبة تعترب
 .املدفوعات ميزان يف العجز تغطية مثل للدولة ةاملختلف املالية السياسات لتنفيذ مساعدة أداة
 
 :اقتصادية أهداف ب
 :طريق عن ذلك ويتم

 .السلع املستوردة على مرتفعة ضرائب بفرض اخلارجية الصناعات منافسة من الوطنية الصناعات محاية •
 أو سنوات 10 أو 5 تكون قد ملدة الضرائب من املستثمرين بإعفاء وذلك واألجنيب الوطين االستثمار تشجيع •

 .الضرائب معدل ختفيض
 هذه على ضرائب مرتفعة بفرض وذلك لالدخار املداخيل فوائض وتوجيه الكمالية االستهالكية السلع من احلد •

 .السلع
 حالة ويف على السلع مرتفعة ضرائب بفرض الدولة تقوم التضخم حالة ففي لألسعار، العام املستوى على التأثري •

 .ةالضريب من تقلل الكساد
 
 :اجتماعية أهداف ج
  

 .األفراد على مداخيل للضريبة التصاعدية املعدالت نظام تطبيق طريق عن وذلك املداخيل بني التفاوت من احلد •
 .تفيد اتمع مشاريع أو التدخني ملكافحة احلصيلة وإنفاق كالدخان الضارة السلع على ضرائب فرض •
 :سياسية أهداف

 : مثل سياسي غرض قيقلتح الضريبة الدولة تستخدم قد
 اجلمركية طريق اإلعفاءات عن ذلك تنفيذ ويتم غريها، دون صديقة معينة دولة مع االقتصادية املعامالت تشجيع •

 .حكمها يف وما
 .اإلقليمية حدودها داخل يقع ما كل على نفوذها وبسط سيادا لتأكيد كأداة الدول اكما تستخدمه •

 
  الضرائب أنواع

 : ضريبةال عبء حتمل حيث من )1
 مباشرة ضرائب  ) أ

 مباشرة غري ضرائب  ) ب
 

 : للضريبة اخلاضعة املادة حيث من )2
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 الرؤوس على ضرائب  ) أ
 األموال على ضرائب  ) ب

 
 : للضريبة املنشئة الواقعة حيث من )3

 املال رأس متلك واقعة  ) أ
 اإلنتاج واقعة  ) ب
 االستهالك واقعة  ) ت
 الدخل حتقق واقعة  ) ث

 
 : الضريبة وعاء حتديد حيث من )4

 واحدة ضريبة  ) أ
 تعددةم ضرائب  ) ب

 
 السعر حيث من )5

 نسبية ضريبة  ) أ

 تصاعدية ضريبة  ) ب
 

  نظرا هلمية الضرائب املباشرة والغري مباشرة سنقوم بدراستها  
 :املباشرة الضرائب

الدخل اإلمجايل  ضريبة مثل ، حال بأي آخر شخص إىل عبئها نقل يستطيع وال مباشرة، املكلف يتحملها ليت ا الضرائب هي
(IRG )الشركات  ، وضريبة على أرباحIBS 

 
 :املزايا )أ

 ثابتة ومستقرة و منتظمة نسبيا  •
 املالئمة ومواعيد الدفع ظروفهم، على مطلعة فهي املباشرة، الضرائب دافعي وبني الدولة بني مباشرة عالقة هناك •

 فهي عليها غري القادرين وإعفاء املناسبة االجتماعية اإلعفاءات تقرر اليت وهي املكلفني، لظروف ومسايرة هلم
 .بالعدالة أحياًنا تتصف

  الضريبة. معدل رفع طريق عن حصيلتها زيادة سهولة •
 حتقق قاعدة املالئمة و العدالة •

 :العيوب )ب
 .رأس املال على الضرائب مثل األفراد مجيع على تفرض ال ألا العمومية صفة هلا ليس املباشرة الضرائب •
 .الضريبة دفع من التهرب إىل هذا دفعي قد مرتفعة املباشرة الضريبة معدالت كانت إذا •
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 .حتصيلها نفقات زيادة إىل يؤدي قد ضخما إداريا جهازا يتطلب املباشرة الضرائب حتصيل •
 نظرا الن املمول عادة ما يدفعها سنويا مما يؤدي إىل التهرب الضرييب •

    
 :املباشرة غري الضرائب 

الرسم على القيمة  TVAوخري مثال  شخص إىل عبئها قلن يستطيع املكلف أن أي املباشرة، الضريبة عكس وهي
  املضافة حيث يتحملها املستهلك األخري.

  
 املزايا .)أ

 .السلعة شراء مثن ضمن تدخل ألا بدفعها املكلف يشعر ال •
 .الضرائب ومصلحة دافعيها بني خالف نشوب أو للقوانني تعقيد دون حتصيلها سرعة •
 .السنة مدار على العمومية للخزينة مستمر مورد •

 العيوب )ب
 مما لدافعيها، املالية الظروف تراعى وال أحد، منها يعفى ال أي العمومية بطابع تتميز املباشرة غري الضرائب •

 .عادلة غري جيعلها
 اخنفاض القدرة يف األثر أسوأ له يكون مما الضرائب من النوع هلذا عرضة السلع أكثر هي الضرورية السلع •

 .البسيط للمواطن الشرائية
 يقوم فقد استهالك السلع) أو (استرياد ومتقطعة عرضية مادا ألن ثابتة غري تصرفات املباشرة غري الضرائب تعترب •

 .واالستقرار بالثبات ال تتمتع املباشرة غري الضرائب حصيلة فإن وبالتايل ا، يقومون ال أو التصرفات ذه األفراد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 المالیة العامة في الجزائر                                                                                          من اعداد لعیسوف سمیر 

 20 

  املباشرة غري والضرائب املباشرة الضرائب بني املقارنة
  املباشرة غري الضرائب  املباشرة الضرائب

 الدخل على تفرض األ ثابتة حصيلة هلا .1
 والثروات

 لدى معروف الضريبة بدفع املكلف أو املمول .2
 املالية اإلدارة

 .املالئمة مبدأ حتقيق ميكن .3
 مرونة أقل املباشرة الضريبة .4
 املكلف من مباشرة تدفع .5
 للغري ميلهاحت ميكن ال .6
 عالقة أساس على فرضها يتم :قانوين معيار .7

 الضرائب إدارة
 وجدول امسية قوائم أساس على ا باملكلف .8

 .ا أمساء املكلفني فيه تدون
 

 يتحملها ا املكلف كان إن :اقتصادي معيار .9
 . ائية بصفة

 املادة :واالستقرار الثبات معيار .10
 IRGمثل  واالستقرار بالثبات تتميز الضريبية

 .للعدالة حتقيقا أكثر.11
 .النفقة يف االقتصاد .12

 على تفرض األ ثابتة حصيلة هلا ليس .1
 عرضية تصرفات

 لدى معروف غري الضريبة بدفع املمول الفرد .2
 املالية اإلدارة

 .املالئمة مبدأ حتقيق ميكن ال .3
 النشاط زيادة عند قيمتها وتزداد مرنة .4

 استهالكي أو كان إنتاجي سواء االقتصادي
 املستهلك وحتملها املستورد أو املنتج من تدفع .5
 للغري حتميلها ميكن .6
 إدارة مع مباشرة عالقة توجد ال :قانوين معيار .7

 أو واقعة مبناسبة حتصيلها بل يتم الضرائب
 اقتصادي تصرف

 يستطيع املكلف كان إن :اقتصادي معيار .8
 .للغري حتميلها

 الضريبية املادة :واالستقرار الثبات معيار .9
 السلع بعض استرياد استهالك أو مثل عةمتقط

 .للعدالة حتقيقا أقل.10

  .نفقة أكثر .11

  
  اجلبائية (الضريبة) األنظمة

  
 مفهوم النظام الضرييب 

 : التايل  النحو على واسع واآلخر ضيق احدمها مفهومان الضرييب للنظام
  :الضيق الضرييب النظام 

 والتحصيل التشريع حيث من املختلفة مراحله يف الضرييب االقتطاع من ومتكن تنظم اليت والفنية القانونية القواعد جمموعة وهو
. 
  

 :الواسع الضرييب النظام
 فإن وعليه ، معني ضرييب كيان إىل لتؤسس البعض مع بعضها املتفاعلة والفنية واالقتصادية السياسية العناصر جمموعة وهو

 حتقيق اجل من اتمع مستوى على الضريبية املنتهجة السياسة ليةعم وترمجة صياغة إال هو ما الواقع يف النظام الضرييب
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 الكفاءة مستويات رفع إىل للدولة، باإلضافة العامة النفقات برامج لتمويل مالئمة ضريبية حتقيق حصيلة يف املتمثلة األهداف
 وحتقيق االقتصادي عدم االستقرار مشاكل من والتخفيف التنمية معدالت لرفع املتوفرة املوارد املختلفة استغالل يف االقتصادية

  .اتمع بني أفراد القومي الدخل توزيع يف العدل
  
 

  :واالجتماعي والسياسي االقتصادي بالواقع الضرييب النظام تأثر
  .الدولة يف السائد واالجتماعي والسياسي االقتصادي بالواقع الضرييب النظام يتأثر

 
  :االقتصادي بالواقع التأثر  :أوال
 األفراد يكون أوربا غرب ودول واليابان وكندا املتحدة الواليات اقتصاديا املتقدمة الدول يف: اقتصاديا املتقدمة الدول يف -أ

 االجتماعي والضمان الدخل ضرائب جيعل مما الفردي الدخل من عالية مبستويات فيها متمتعني فيها
 السلعية الضرائب ا  وتنخفض للدولة العامة امليزانية ةتغذي يف رئيسي بدور تقوم الصدارة مركز وحتتل كبرية

 
 
   : اقتصاديا املتخلفة الدول يف- ب
 الضرائب ان وجند ومنخفضة ضعيفة الدخل على الضرائب ان فنجد اقتصاديا املتخلفة الدول يف أما

 . مثال واهلند الباكستان يف كما العامة امليزانية تغذية يف الصدارة مركز حتتل السلعية
 
 

 فيها تتوفر اليت للدول بالنسبة فمثال للدولة واالجتماعي االقتصادي النظام حسب وتنخفض تصعد الضرائب ان : واخلالصة
 فيها يكون اليت الدول أما اجلمركية والضرائب الدخل على للضرائب فيها الصدارة مركز يكون كبرية خدمية قطاعات
  . الشركات إيرادات على لضرائب تكون ارةالصد فإن كبري نشاط والتعدين املناجم لقطاع

  
 :للضريبة الفين التنظيم
 .الضريبة وحتصيل معدل(سعر) الضريبة، ،الضريبة وعاء حتديد يف املتبعة الفنية القواعد أو للضريبة الفنية املعاجلة به يقصد

 
I. الضريبة وعاء: 

 التحديد الضريبة، لوعاء الكيفي التحديد :سلوبنياأل بأحد الضريبة وعاء حتديد ويتم .للضريبة اخلاضعة املادة به يقصد
 .الضريبة لوعاء الكمي

 
  :الضريبة لوعاء الكيفي التحديد •

 العائلي مركزه يف تتمثل واليت االعتبار بعني بالضريبة للمكلف الشخصية الظروف أخذ يتم الضريبة وعاء حتديد عند
 .املايل مركزه وكذلك دخله ومصدر واالجتماعي
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   :الضريبة لوعاء الكمي التحديد •

 .للضريبة اخلاضعة املادة قيمة لتقدير طرق عدة تستخدم
ü تتعلق اليت اخلارجية بعض املظاهر على الضريبة وعاء حتديد عند الضرائب إدارة تعتمد :اخلارجية املظاهر طريقة 

 ا. باملكلف
 

ü إىل استنادا حتديدا جزافيا بالضريبة املكلف دخل حتديد أساس على الضريبة هذه تقوم :اجلزايف التقدير طريقة 
  .الطبيب عمل ساعات وعدد األعمال رقم مثل املؤشرات بعض

  
ü التقدير طريق أو عن بالتصريح إما بصورتني للضريبة اخلاضعة املادة وعاء حتديد يتم :املباشر التقدير طريقة 

 .اإلدارة بواسطة املباشر
 

 واملادة دخله أو ثروته عناصر التصريح ة ويتضمنبالضريب املكلف طرف من يتم للتصريح بالنسبة •
  .خطأ أو غش وجود حالة يف وتعديله التصريح هذا يف رقابة حبقها اإلدارة وحتتفظ .للضريبة اخلاضعة

 هناك تكون أن شريطة بالضريبة املكلف غري آخر شخص لإلدارة عن يقدم الذي التصريح يصدر وقد •
 .مديندائن و كعالقة بينهما قانونية رابطة

 
ü بصفة للضرائب املادة اخلاضعة أو املال وعاء تقدير حق لإلدارة القانون خيول :الضرائب إدارة بواسطة التقدير 

 احملاسبية وسجالته دفاتره فحص أو املكلف بالضريبة مناقشة مثل اإلداري بالتفتيش الطريقة هذه وتسمى مباشرة
 .حمددة وإجراءات لقواعد وفقا اإلدارة تقدير حةص الطعن يف حق بالضريبة للمكلف القانون أعطى وقد

 
II. الضريبة معدل: 
 :التالية لألساليب وفقا الضريبة سعر حتديد ويتم .ا املكلف طرف من دفعها الواجب الضريبة نسبة أو معدل هو
 

 معينا مبلغا مسبقا  املشرع فيحدد الضريبة حصيلة مقدار على األسلوب هذا يعتمد :التوزيعية الضريبة أسلوب •
 مستوى على للضريبة املادة اخلاضعة على املبلغ يقسم مث والبلديات) الوطين(الواليات املستوى على للضريبة
  .ا املكلف من طرف دفعها الواجب الضريبة نسبة حتديد إىل التوصل قصد البلدية

 .وعاء الضرييبال قيمة تغريت مهما وثابتة حمددة بنسبة الضريبة هذه تفرض :النسبية الضريبة أسلوب •
 اخلاضعة املادة حبسب كمية نسبتها تتزايد اليت الضريبة هي التصاعدية الضريبة :التصاعدية الضريبة أسلوب •

 :التالية الثالث وفقا للطرق التصاعدية الضريبة وتطبق الضرييب الوعاء حجم حبسب أو للضريبة
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ü للضريبة املادة اخلاضعة مع ومتصاعدة مستمرة بصورة الضريبة نسبة تتزايد :املباشرة التصاعدية الطريقة. 
 

ü من واحدة طبقة نسبة لكل وحتدد طبقات إىل املداخيل تقسم الطريقة هذه ضمن :بالطبقات التصاعدية الطريقة 
 .الطبقة وقيمة أمهية حسب متصاعدة تكون الضريبة

 
ü نسبة فترتفع ح،شرائ إىل للضريبة اخلاضعة املادة تقسيم يتم :بالشرائح التصاعدية الطريقة 
  .أخرى إىل شرحية من االنتقال مت كلما الضريبة

 
III. الضريبة حتصيل: 

 أساس على العمومية اخلزينة إىل ا املكلف من الضريبة لنقل املتبعة والقواعد اإلجراءات جمموعة يعين الضريبة حتصيل
  .هلا املنشئة الواقعة

  
   :الضريبة حتصيل طرق              

 :التحصيل عمليةل طريقتان هناك
 الضرائب إدارة إىل ا بدفعها املكلف يلتزم أن الضريبة حتصيل يف العامة القاعدة إن :املباشر التحصيل طريقة •

 بالضريبة املكلف غري آخر شخص مبعرفة دفع الضريبة يتم وقد .بأدائها اإلدارة من مطالبة دون نفسه تلقاء من
 .عام بشكل املباشرة غري الضرائب على الطريقة ههذ العامة وتسري القاعدة عن استثناء وهو

 
 توزيعه قبل ا املكلف من دخل الضريبة خبصم العمل صاحب فيها يقوم اليت احلالة وهي :املنبع عند التحصيل •

 الطوابع طريق عن حتصيلها فيتم الطابع لضرائب وبالنسبة .الضريبة من صافيا دخال املعين الشخص يتسلم حبيث
 .العملية ذه بنفسه بالضريبة املكلف ويقوم القانونية الوثائق الرمسية على اجلبائية

  
 

 الضريبة عبء من التخلص
 املشروع) الضرييب (التهرب الضرييب التهرب

التهرب الضرييب: أو ما يعرف بالتجنب الضرييب هو رب بدون انتهاك القانون الضرييب، أي أن املكلف يقوم بالتخلص من .
 .ون خمالفة أحكام التشريع الضرييب القائم، و يكون يف بعض األحيان مقصودا من املشرع الضرييبدفع الضريبة د

 
 املشروع) غري الضرييب الضرييب(التهرب الغش
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 .الغش الضرييب فهو رب ضرييب بانتهاك التشريع اجلبائي، وهذا عن طريق إعطاء عرض خاطئ للوقائع أو تفسري مظلل له
 

 :يبالضري التهرب أسباب
 النفسية األسباب
 االعتقاد وهذا الشعوب الفتقار أداة الضريبة أن واعتقاده املكلف ى لد الضرييب الوعي مستوى ضعف إىل وتعود •

 .تارخيية ألسباب
 
 :تشريعية أسباب 

 الضرائب؛ تشريعات تعدد •
 الثغرات؛ وترك بالضريبة املكلف إرهاق إىل يؤدي مما الضرائب تعدد •
 نسبة من يزيد مما وهذا املكلف طرف من املقدم تصريح على يعتمد تصرحيي نظام وه اجلبائي النظام إن •
 .التهرب

 :إدارية أسباب  
 للدراسة؛ املعروضة وامللفات للمكلفني اهلائل العدد •
 املهنية؛ كفاءم ونقص املوظفني عدد نقص •
 املرتبات؛ ضعف •
 .الضرييب الوعاء تقدير صعوبة •
على  الضريبة أن اعترب خلام و األولية املواد الصادرات من الكبرية لعائدات نظرا :للدولة بالنسبة املداخيل وفرة •

 .ثانوية ضريبة هي املداخيل
 .معنوي شخص مادامت سرقة تعد ال الدولة سرقة فكرة اعتبار •
 .العام اإلنفاق يف الرشادة لعدم كنتيجة االجتماعية للعدالة الضريبة حتقق عدم •

  
 :طرق التهرب الضرييب  

  (J.C. Martinez )حسب قول :طريق املعامالت احملاسبية عن

تتعدد طرق التهرب الضرييب واليت متتد من التخفيض التافه ملبالغ املبيعات أو االسترياد دون تصريح إىل إمهال تسجيل "
 ."اإليرادات حماسبيا مرورا بتضخم األعباء القابلة للخصم

  :ختفيض اإليرادات- أ          

ة األحسن واألكثر استعماال اليت من خالهلا يعتمد املكلف على ختفيض الوعاء الضرييب والتخلص من دفعها كليا تعد الطريق
يتجسد هدا التخفيض يف البيع دون فواتري أي البيع نقدا وال يترك أثر العملية، هذه الطريقة متكنه من إخفاء جزء كبري من 

C.A(1.أقل من قيمتها احلقيقية وهذا بعد االتفاق املربم مع الزبونرقم أعماله) وكذلك تسجل قيمة العمليات ب 

  :ختفيض التكاليف - ب          

 :املكلف حق اخلصم لبعض التكاليف واألعباء من الربح اخلاضع للضريبة وهذا وفقا للشروط التالية
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 .أن تكون موضوعة يف صاحل نشاط املؤسسة •

 .سةأن تكون هلا عالقة مباشرة بنشاط املؤس •

 .أن تتصل بأعباء فعلية مرفقة مبربرات ووثائق رمسية •

 .أن تكون يف حدود السقف الذي حدده القانون •

  .هذه الرخصة جتعل املكلف يسرع إىل الرفع من نسبة التكاليف واألعباء وحياول دوما تضخيم أعبائه بكل الوسائل والطرق
 :التهرب عن طريق عمليات مادية وقانونية  .1

 
النوع من التهرب على ممارسة عمليات ومهية للحصول على حماسبة دون فواتري كما ميارس املكلف عدة نشاطات  يعتمد هذا

 .بالسوق املوازية دون إعالم اإلدارة اجلبائية وهذا بإخفاء جزء من البضاعة هذا ليتم بيعها يف السوق أو ما يعرف 

 
 :ةعمليات قانونيالتهرب عن طريق -  أ            

 .د به خلق وضعية قانونية تظهر خمالفة الوضعية احلقيقيةيقص

 :التهرب عن طريق عمليات مادية-  ب           

  .يتمثل يف إخفاء السلع أو مواد أولية اليت يف الواقع خاضعة للضريبة سواء كان هنا اإلخفاء جزئي أو كلي
  
  

  .القانونية احلاالت تصنيف يف التالعب طريق عن التهرب .2
 .معفية مبيعات إىل للضريبة خاصة بيعاتم تصنيف •
بالرواتب  يتعلق حينما الضريبة معدل بذلك لينخفض وأجور رواتب شكل املسامهني على ألرباحها الشركة توزيع •

 .واألجور
  

  اثار التهرب الضرييب
 :االقتصادية اآلثار 

حساب  على منها املتهربة ؤسساتامل عن االمتياز درجة أن جند حيث االقتصادية املؤسسات بني املنافسة روح كبح •
 جتد ألا الطرق أجنع باستعمال أرباحها تعظيم عن تبحث اليت فاملؤسسات الضريبية، بواجباا تقوم اليت املؤسسات
 .سريعة وبصفة رحبها لتعظيم الوسائل أجنع من الضرييب أن التهرب

 
 :املالية اآلثار

هذا  يؤدي مما الضريبية احلصائل وراء من املتوقفة املداخيل من املعتربة احصيلته وفقداا العمومية اخلزينة يف اخلسارة •
 الديون نسبة ارتفاع إىل يؤدي أنه إىل إضافة مقابل له ليس الذي النقدي اإلصدار لنسب النقدي التضخم إىل

 .العامة اخلزينة يف التهرب يسببه الذي املايل الكبري الفراغ لسد الدولة كطريقة تنتهجها
 
 (بسيكولوجي) والنفسية االجتماعية آلثارا  
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األكرب  العبء يتحمل إذ الضرائب توزيع يف العدالة بفكرة كبريا إخالال خيل الضرييب التهرب اخلاصة املساواة عدم •
 أداء يف والوطين االجتماعي واجبهم أداء على احلريصون أو التهرب يستطيعون ال الذي املكلفني دائما منها

 .الضريبة
 

 :أيضا آلثارا ومن
 املكلفني  لدى اجلبائي احلس تدهور •
   .املعامالت يف الصدق عامل تدهور •
 .االجتماعية الفوارق تعميق •

  
 

  :الضرييب التهرب حماربة وسائل
 اخلزينة، من حقوق على احملافظة إىل اجلبائية اإلدارة ورائها من تسعى اليت اإلجراءات أهم أحد اجلبائية الرقابة تعد •

  .حدته من األقل على التخفيف أو الضرييب، التهرب حماربة خالل
  حتسني فعالية النظام الضرييب  •
  تبسيط االجراءات  •
  املرونة يف االداء  •
  حتسني اجلهاز االداري •
  التحسيس خبطورة الظاهرة •
 التعاون على املستوى الدويل مثل وضع االتفاقيات الدولية •
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  ا خيص الضرائببعد االسئلة واالجوبة املهمة يف م
    :ما هو الفرق بني النظام الضرييب والسياسة الضريبية-

هو جمموعة من الضرائب والفرائض اليت يلتزم رعايا دولة معينة يف زمن حمدد بأدائها للسلطة  ن النظام الضرييبا •
ع الرأمسايل واتمع وختتلف مالمح النظام الضرييب بني اتم العامة على اختالف مستوياا من مركزية أو حملية،

 .كما ختتلف صورته يف اتمع املتقدم عن صورته يف اتمع املتخلف االشتراكي،
فهي تعرب عن جمموع التدابري ذات الطابع الضرييب املتعلق بتنظيم التحصيل الضرييب قصد  أما السياسة الضريبية  •

واالجتماعي حسب التوجهات العامة لالقتصاد من تغطية النفقات العامة من جهة والتأثري على الوضع االقتصادي 
 .جهة ثانية

  :ما هو الفرق بني بني اجلباية والضريبة-
فاجلباية تشمل مجيع املوارد واالقتطاعات اليت متول  الضريبة، هو مفهوم أوسع وامشل من مفهوم مصطلح اجلباية •

 )املستقلةاجلماعات اإلقليمية(الدولة واجلماعات احمللية واهليئات  ميزانيات
 فهي جزء فقط من اجلباية بينما الضريبة   •

  :ماذا يقصد بالعدالة الضريبية األفقية والعدالة الضريبية العمودية-
 هي معاملة مجيع املكلفني معاملة ضريبية متماثلة يف ظروف اقتصادية مماثلة العدالة الضريبة األفقية: •
 .متماثلة يف ظروف اقتصادية غري متماثلة هي معاملة ضريبية غري العدالة الضريبية العمودية: •

 
  ما هي أشكال وصور نقل العبء الضرييب-

 )(حتميل مقدار الضريبة ضمن سعر تكلفة السلعة أو اخلدمةالنقل األمامي •
 النقل اخللفي •
: يتم يف حالة انتقال عبء الضريبة املفروضة على سلعة ما إىل سلعة أخرى غري النقل املنحرف للعبء الضرييب •

 )ضعة للضريبة أصال(معفاة مثالخا
  
  ما هي العوامل احملددة ملدى إمكانية نقل العبء الضرييب-

مدى اقتراب الوعاء الضرييب من املبادالت(لذلك جند الضريبة الغري مباشرة سهلة النقل)أي كلما كان الوعاء الضرييب  •
 يستهدف السلعة أو اخلدمة كلما زاد انتقال العبء الضرييب للغري

 مرونة طلب السلعة(عالقة عكسية مع نقل العبء الضرييبدرجة  •
 درجة مرونة عرض السلعة(عالقة طردية مع نقل العبء الضرييب •
 وضعية السوق وما إذا كانت سوق منافسة كاملة أو احتكارية •
 حبيث يف حالة االنتعاش يسهل نقل العبء الضرييب مقارنة حبالة الكساد الظروف االقتصادية السائدة: •

 
  تتم عملية النقل اخللفي للعبء الضرييب كيف-
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قيام املنتج بنقل الضريبة خلفيا إىل عوامل اإلنتاج املستخدمة، كتخفيض أجور العمال أو مطالبة املنتجني بتخفيض أسعار 
  .الفائدة على القروض اليت يتلقوا من املصارف أو الضغط على موردي املواد األولية لتخفيض األسعار

  لضغط الضرييبماذا نعين با-
الناجتة عن عن  التغريات االقتصاديةنعين بالضغط الضرييب نسبة امجايل الضرائب اىل الناتج احمللي وهو يهدف اىل حتديد 

  االقتطاعات الضريبية
  وصيغته هي معدل الضغط الضرييب =جممع الضرائب/الناتج احمللي اخلام.

  عرف اجلهد الضرييب و اكتب صيغته
  ر الفر اىل ذلكاوقد اش كثرة الضرائب تقتل الضرائبله حدود واال يؤدي اىل مقولة اال ان هذا الضغط 

  ما حمتوى قانون الفر-
حبيث يرى "الفر" أيضا بأنه قد ال يؤدي  كثرة الضريبة تقتل الضريبة"،" مستوحى من فكر "ابن خلدون" اليت مفادها أن

الضرائب عندما يتم جتاوزها فإن احلصيلة  اك حدود مثلى من معدالتحبيث أن هن نسبة الضريبة إىل ارتفاع اإليرادات، ارتفاع
 حبيث توضع احلصيلة الضريبية على منحىن السينات على منحىن متعامد ومتجانس، وميثل منحىن الفر الضريبية ستنخفض.

الذروة مث يتناقص إىل أن  املبدأ إىل أن يصل إىل ويتزايد منحىن الفر منطلقا من نقطة ومعدالت االقتطاع على منحى العينات،
  .ميس منحىن العينات

ماهي االنتقادات املوجهة اىل منحىن 

  الفر
  
  :"االنتقادات املوجهة ملنحىن "الفرماهي -

 اهتم املنحىن جبانب العرض وأمهل جانب الطلب  •
 احلدية الدراسات امليدانية مل تثبت العالقة العكسية بني املعدل الضرييب املرتفع واحلصيلة الضريبية  •
اآلراء حول حتديده وال يوجد حدود للضغط الضرييب؛ ميكن أن يتغري  غياب املعدل الضرييب األمثل نتيجة لتضارب  •

  باملائة 100باملائة إىل 1من 
  فيما تتمثل العوامل اليت تؤدي إىل زيادة الضغط الضرييب-

 ارتفاع معدالت الضريبة •
 فرض ضرائب جديدة •
 حتسني طرق التحصيل •
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 لتهرب الضرييبمكافحة ا •
 تقليص أو إلغاء اإلعفاءات •

  عرف اجلهد الضرييب واكتب صيغته-
  اجلهد الضرييب هو قدرة املكلف بالضريبة على الوفاء مبا هو مطالب به من دفع للضرائب

  ويتم قياسه من خالل النسبة بني احلصيلة الضريبية والطاقة الضريبية
  ريبيةاجلهد الضرييب= احلصيلة الضريبية/الطاقة الض

  حبيث 
  امجايل االستهالك الوطين.-الطاقة الضريبية = امجايل الدخل الوطين

  
  
  :إشكال أخرى للمقاومة الضريبية،ما هي؟ أشكال املقاومة الضريبية 4باإلضافة إىل الغش الضرييب هناك -

 اإلضراب ضد الضريبة •
 انسحاب املكلفني بدفع الضريبة إىل أماكن أخرى معزولة الزهد الضرييب: •
 قصد التهرب من الضرائب :املوازيظهور االقتصاد  •
 )األحزاب املناهضة للضريبة(تشكيل مجاعات الضغط •

  ماذا نعين باالزدواج الضرييب؟ما هي شروطه؟وما هي أشكاله؟-
حيث يدفع نفس املكلف على نفس الوعاء نفس  االزدواج الضرييب هو عبارة عن تعدد فرض الضرائب على املكلف، •

 .ر من إدارة جبائيةالضريبة ألكث

 :شروطه
 وحدة الشخص املكلف بالدفع •
 وحدة الضريبة املفروضة •
 وحدة الوعاء الضرييب •
 وحدة الفترة املفروض خالهلا الضريبة •

 .وازدواج ضرييب دويل ازدواج ضرييب حملي، أنواعه:         

 wagnerماهو حمتوى قانون فاقنر -

االقتصادي األملاين والذي حدد ما يعرف  ( Wagner ) بنا إىل أدولف فاجنر إن البداية ملناقشة حتديد حجم اإلنفاق تعود
مع زيادة  طردياًوالذي ينص على أن مستوى اإلنفاق العام يتناسب  " Wagner's Law " يف األدبيات بقانون فاجنر

 :مستوى دخل الفرد أي أن العالقة بينهما تكتب يف صورة دالية كما يلي
G= f(Y) 

 
 .إىل متوسط دخل الفرد ( Y ) متثل اإلنفاق احلكومي بينما تشري ( G ) حيث
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  القروض العامة                                                                                              
 القروض العامة •

  تعريف القروض العامة •
  أنواع القروض •
  :إصدار القـرض العام •
  القروض العامة •
 ء القـرض العامانقضـا •

  اثار القروض •

  
تعد القروض العامة من بني املصادر اهلامة االستثنائية إليرادات الدولة ويستدعي البحث فيها عرض مفهومها وشروط انعقادها  

 .وكيفية انقضائها
 تعريف القروض العامة    

ة، الوالية، البلدية ...) أمواال من الغري مع استدانة أحد أشخاص القانون العام (الدولميكن تعريف القرض العام على أنه: " 
 "التعهد بردها إليه بفوائدها

 
 أنواع القروض  

 .هناك ثالث معايري ميكن ان تقسم القروض العامة تبعا هلا
  : من حيث النطـاق املكانـي ملصدرها أ) 

شخاص الطبيعية أو وتسمى القروض الوطنية ويكون املقرض فيها أحد األ :(intérieur) الداخليةالقروض   )1
املعنوية املقيمني داخل إقليم الدولة بغض النظر عن جنسيته. وغالبا ما توجه هذه القروض لتغطية نفقات حرب أو 

متويل مشاريع التعمري والبناء نتيجة ما دمرته الكوارث الطبيعية أو الوفاء بدين خارجي على الدولة ويف هذه احلاالت 
  .اليت تقدمها الدولة بسيطة أو منعدمة غالبا ما تكون نسبة الفوائد

فيكون املقرض فيها أحد األشخاص الطبيعية أو املعنوية من خارج الدولة (   :(Extérieur)اخلارجية القروض )2
  )رعايا أجانب، دول، منظمات وهيئات دولية كصندوق النقد الدويل

 مالحظة
  :و خيتلف القرض الداخلي عن اخلارجي من عدة جوانب
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داخلي ال يزيد عمليا يف الثروة القومية لصاحل الدولة، خالفات للقرض اخلارجي الذي يزيد من الثروة القرض ال  •
الوطنية بنقل جزء من الثروة اخلارجية إىل الثروة الوطنية لكن باملقابل فان عبء تسديده وفوائده يقع على عاتق 

 .قل جزء منها من داخل الدولة اىل خارجهااملقيمني يف الدولة ويؤثر على حجم الثروة الوطنية بالنقصان بن

 .يضيف القرض اخلارجي رصيدا من الثروة بالعملة األجنبية، عكس القرض الوطين •

يؤدي القرض اخلارجي إىل تدخل اجلهة املقرضة (دولة، صندوق نقد دويل) إىل التدخل يف الشؤون الداخلية للدولة   •
 .املقرضة

  .تكون اختيارية، بينما القروض الداخلية تكون اختيارية، أو إجبارية القاعدة أن القروض اخلارجية عادة ما •

 
  :وطبقا هلذا املعيار تنقسم القروض العامة إىل :من حيث حرية االكتتاب يف القرض ب) 

وهي القروض اليت يكون فيها األشخاص أحرارا يف  Emprunts volontaires: القروض االختيارية  )1
 .السلطة العامة (الدولة)، وهي حينئذ تقوم على أساس تعاقدي االكتتاب فيها دون إكراه من

و هي القروض اليت جيرب فيها األشخاص على االكتتاب فيها حيث متارس الدولة سلطتها  :القروض اإلجبارية   )2
 يف السيادية بشأا فال يكون لألفراد حرية يف االكتتاب يف القرض وتلجأ الدولة إليها يف حالة ضعف ثقة املواطنني

الدولة خاصة يف فترات عدم االستقرار واألزمات االقتصادية وكذا يف حاالت التضخم حيث يرتفع مستوى األسعار 
نتيجة تدهور قيمة النقود فتلجأ الدولة للقرض من أجل امتصاص اكرب قدر من الكتلة النقدية الفائضة للحد من أثار 

 .التضخم

 أضيق نطاق ويف حاالت الضرورة وحىت يف هذه احلاالت قد تفضل وال تلجأ الدولة للقروض اإلجبارية إال يف
 .اللجوء إىل اإلصدار النقدي اجلديد من اللجوء للقروض

 
 
  :و تنقسم القروض العامة من هذه الناحية إىل: من حيث اجل القرض - ج

املقترضة بالوفاء ا يف هي القروض اليت تلتزم اجلهة اإلدارية : )- Amortissablesاملؤقتة (القابلة لالستهالك   )1
اآلجال و األوضاع الواردة يف قانون إصدارها. بغض النظر عن ظروفها االقتصادية واملالية وهذا يزيد من ثقة 

 املكتتبني يف الدولة

ويأخذ هذا النوع من القروض صورة قروض قصرية األجل واليت ال تتجاوز يف الغالب سنتني وتلجأ إليها الدولة غالبا 
العجز املومسي يف امليزانية، أو متوسطة أو طويلة األجل ويقصد ا تلك اليت تعقد ملدة تزيد عن سنتني وتقل  ملواجهة

عن عشرين سنة وتلجأ الدولة هلذا النوع لتغطية عجز دائم أو طويل األجل يف امليزانية العامة حبيث ال تكفي 
  اإليرادات العادية اخلاصة بالسنة املالية لتغطيته
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وهي تلك اليت ال تلتزم الدولة بالوفاء ا يف أجل معني مع التزامها بدفع فوائدها اىل غاية :Perpétuels ئمةالدا )2
تاريخ الوفاء ا مع حرية الدولة يف حتديد الوقت األكثر مالئمة لظروفها االقتصادية واملالية للوفاء به حيث جيوز هلا 

للدائنني يف ذلك حق االعتراض. وهذا قد يؤدي لتراكم الديون  الوفاء بالقرض املؤبد يف أي وقت دون أن يكون
 وأعباء الفوائد املترتبة

 
 

 :إصدار القـرض العام
 يقصد بإصدار القرض العام العملية اليت مبقتضاها حتصل الدولة على املبالغ املكتتب ا عن طريق طرح سندات ، 

 :ألساسية التاليةويثري موضوع إصدار القرض العام التطرق إىل املسائل ا
 مبلـغ القـرض العام أوال 

 .يصدر القرض العام حمدد القيمة أو غري حمدد القيمة
مسبقا حدا أعلى للمبلغ الذي تريد أن تقترضه ويتوقف  –وذلك يف حالة ما إذا حددت الدولة : القرض حمدد القيمة- 

 االكتتاب عند بلوغ هذا املبلغ
حالة ما إذا مل حتدد الدولة أو اجلهة اإلدارية املقترضة مبلغا لذلك ويف هذه احلالة تقوم  وذلك يف: القرض غري حمدد القيمة- 

الدولة بتحديد تاريخ معني ينتهي االكتتاب بنهايته وبذلك فان مقدار القرض يتحدد حبلول هذا التاريخ وغالبا ما تلجأ إليه 
 .برية لتغطية أزمة أو كارثة مثل أوقات احلروب والكوارثالدولة يف احلاالت اليت حتتاج فيها إىل احلصول على مبالغ ك

 سنـدات القرض ثانيا 
 :يأخذ القرض لدى إصداره شكل سندات تتمثل عادة يف

وهي تلك السندات اليت يقيد اسم مالكها يف سجل خاص للدين حيفظ يف  – Titres nominatifs السندات االمسية
لم له شهادة بامسه تثبت حقه جتاه الدولة وتعترب تلك الشهادة نفسها هي السندات إدارة القروض العامة بوزارة املالية وتس

االمسية ويتطلب نقل ملكيتها تعديل البيانات الواردة يف السجل والشهادة وبغري ذلك ال يعتد بنقل ملكيتها وبذلك متثل محاية 
 .ملالكها ضد خطر السرقة والضياع

وهي تلك اليت ال يقيد اسم مالكها يف سجل خاص بل القاعدة أن حائز  – rTitres au porteu السندات حلاملها
السند هو مالكه وال يتطلب نقل ملكيته القيام بأي إجراء قانوين وعادة ما تلحق ذه السندات قسائم قابلة لالنفصال عن 

  .تقدمي القسيمة يف التاريخ احملدد السند األصلي يعرب كل منها عن الفائدة املستحقة يف تاريخ معني وتدفع الفوائد عن طريق
  

 مالحظة
  :يتم االكتتاب يف سندات القروض العامة بإحدى الطرق التالية

االكتتاب العام املطروح على اجلمهور مباشرة وفيه تعرض الدولة السندات على اجلمهور مباشرة مع حتديد موعد  •
 وتتميز هذه الطريقة بأا توفر على الدولة مبالغ العمولة بداية واية االكتتاب والشروط واملزايا اليت متنح للمكتتبني

 .اليت يتقاضاها الوسطاء كالبنوك مثال وتتطلب هذه الطريقة ثقة اجلمهور يف مالية الدولة
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البيع للبنوك واملصارف نظري عمولة معينة وهنا تلعب البنوك دور الوسيط يف تغطية القرض عن طريق قيام الدولة   •
إىل البنوك مقابل عمولة حتصل عليها ويتم بيع القرض للبنك الذي يقدم أفضل الشروط ومن مزايا هذه ببيع سنداا 

الطريقة ضمان الدولة تصريف مجيع السندات وحصوهلا على حصيلة القرض على وجه السرعة ويعاب عليها حرمان 
 .ي تدفعه البنوك فعالالدولة من مبلغ هام يتمثل يف الفرق بني املبلغ االمسي للقرض واملبلغ الذ

البيع يف سوق األوراق املالية ويف هذه احلالة تلجأ الدولة لبيع السندات يف بورصة األوراق املالية إذا كان مبلغ القرض  •
 .حمدودا وكانت الدولة يف غري حاجة سريعة أو عاجلة إليه

 انقضـاء القـرض العام

  :العام حباالت ووسائل خمتلفة ينقضي االلتزام الواقع على عاتق الدولة جراء القرض

 يقصد بالوفاء رد قيمة القرض بأكمله إىل املكتتبني فيه:الوفاء   )1

و يتم انقضاء القرض العام بالوفاء به متاما جتاه اجلهة املقرضة، لدى حلول أجله وهذا أمر ال غىن عنه إذا أرادت 
 .الدولة االحتفاظ بثقة املقرضني يف انتمائها

 :االستهالك )2

استهالك القرض العام سداد قيمته تدرجييا على عدة دفعات إىل حاملي سنداته خالل فترة معينة وفقا ملا يقصد ب
 .تقضي به شروط اإلصدار

 :التبديل )3

استبدال قرض عام قدمي ذي فائدة  " Conversion de la dette publique" يقصد بتبديل القرض العام
التبديل إما أن يكون إجباريا أو اختياريا. كما قد يتم االتفاق  مرتفعة بقرض عام جديد ذي فائدة منخفضة وهذا

على حتويل هذه القروض اىل استثمارات أو حتويلها اىل جزء من رأمسال بعض املؤسسات يف إطار اخلوصصة وهو أمر 
 .شائع يف السنوات األخرية

 اإلعفاء )4
ء الدولة املدينة من ديوا أو من جزء منها نظرا وذلك بأن يتم االتفاق بني الدول بشكل مجاعي أو انفرادي على إعفا

  .لظروفها أو لتحفيزها على القيام بإصالحات معينة

  

  اثار القروض

  ةاالثار اإلجيابي )1
  إىل يؤدي االستثمارات يف القرض أستخدم إذا
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 . اإلنتاج زيادة •
 . الصادرات زيادة •
 . الواردات تقليص •
 . شغل مناصب خلق •
 . املعيشي املستوى حتسني •
 . النمو قيقحت •

 

 االثار السلبية )2

 .للخارج التبعية زيادة •
 .املعيشي املستوى اخنفاض •
 . اإلنتاج نقص •
 .التضخم زيادة •
 اخل ...العملة قيمة اخنفاض •

  

  

  

  مالحظة
 وكيف ينشأ هذا الدين وما هي مكوناته؟ ما املقصود بالدين العام،

نتيجة استدانتها من املؤسسات و/أو األفراد، وينشأ -الدولة-يقصد بالدين العام ذلك الدين الذي يترتب على عاتق احلكومة
هذا الدين عندما ال تستطيع احلكومة تغطية كل نفقاا باإليرادات، فيحدث لديها عجز يف املوازنة العامة، ولتغطية العجز تلجأ 

وهو ما يعرف -ات اخلزينةسند-إىل االقتراض سواء من مؤسسات أو أفراد من داخل البلد وذلك بإصدار السندات احلكومية
 .أو االقتراض من املؤسسات واهليئات املالية والبنوك األجنبية وهو ما يعرف الدين اخلارجي بالدين الداخلي،
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  امليزانية العامة وقانون املالية                                                

  مفهوم امليزانية العامة •
 :دولةلل العامة امليزانية خصائص •
  امهية امليزانية العامة •
  قوانني املالية •
 املالية وقانون العامة امليزانية •

  مفهوم امليزانية العامة .1
تتشكل امليزانية العامة للدولة من اإليرادات والنفقات النهائية واحملددة سنويا مبوجب قانون  84/17من القانون 6حسب املادة

  لتنظيمية املعمول ا املالية واملوزعة وفق األحكام التشريعية وا

 “الوثيقة التشريعية اليت يتم مبوجبها سنويا تقدير و ترخيص إيرادات الدولة و نفقاا “تعرف أيضا امليزانية بأا 

 :للدولة العامة امليزانية خصائص .2
 :التالية باخلصائص العامة امليزانية تتميز

 :للميزانية التشريعية الصفة )أ
 من عليه التصويت يتم الذي املالية قانون ضمن امليزانية تصدر حيث التشريعية، السلطة ملوافقة ختضع وثيقة العامة امليزانية
  املتعلق بقوانني املالية. 17-84القانون  من 70املادة  عليه نصت كما التشريعية السلطة طرف

 :للميزانية الشمولية الصفة ب)
  .هذا اإلنفاق لتغطية الالزمة اإليرادات وكذلك إنفاقه، دولةال تعتزم ملا مفصلة بيانات العامة امليزانية تتضمن

 :امليزانية سنوية صفة ج)
 ذلك على كما نصت مقبلة بسنة حمددة الفترة تكون أن العادة وجرت متصلة، زمنية لفترة تعد للدولة العامة امليزانية

 علق بقوانني املالية.املت 21-90من القانون  03وكذللك املادة  17-84القانون  من 6و3املادتني 
  

  

  امهية امليزاينة العامة .3
  األمهية السياسية للميزانية .1
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 تكون ما غالبا معينة سياسة انتهاج إجبارها على ألجل الرفض أو التعديل طريق عن احلكومة على الربملان ضغط وسيلة تعترب 

  .األغلبية تلك من ددةاحمل والسياسية االجتماعية لتحقيق األهداف وذلك الربملانية األغلبية سياسة

  اجلانب املايل واحملاسيب 

  األمهية االقتصادية للميزانية  .2
 ومستوى اإلنتاج حجم يف تؤثر فهي االقتصاد القومي وتوجيه إدارة على تساعد أداة الدول اغلب يف العامة امليزانية تعترب

 اليت يسعى العامة احاجا إلشباع النفقات) يرادات،(اال العامة امليزانية الدولة به، وتستخدم تتأثر كما االقتصادي النشاط

 تضخم من مظاهرها بكل للدولة واألوضاع االقتصادية املايل النشاط بني وطيدة العالقة ان جند لذا حتقيقها، إىل اقتصادها

 .وانتعاش وكساد

  

  قوانني املالية

  :املالية قوانني تعريف .4
 التنمية خمططات يف املسطرة العامة إطار التوازنات يف حيدد الذي القانون بأنه (املدنية) املالية للسنة املالية قانون يعرف

 إىل وختصيصها، باإلضافة ومبالغها للدولة املالية واألعباء املوارد طبيعة عدة لسنوات أو والسياسية لسنة واالجتماعية االقتصادية

من  3، 1السنوي (املواد  اإلمنائي املخطط وتنفيذ ية  األخرىالعموم املرافق لتسيري املخصصة األخرى املالية للوسائل حتديده
 ) 84/17القانون 

 
 

   :التالية األشكال املالية قانون يتخذ .5
   :للسنة املالية قانون )1

 لتسيري املخصصة األخرى املالية الوسائل وكذا الدولة وأعبائها موارد جممل مدنية سنة لكل بالنسبة ويرخص يقر الذي وهو

  )84/17من القانون  3السنوي ( املادة  اإلمنائي املخطط امة وتنفيذالع املرافق

  :املعدل أو التكميلي املالية قانون )2
من القانون  4( املادة  .اجلارية السنة خالل تعديلها أو املالية للسنة قانون أحكام إلمتام املخول سواه دون الوحيد القانون وهو
84/17(  

  مالحظة مهمة
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 بنفقات جديدة. الترخيص أو جديدة إيرادات خلق أو اإليرادات تقديرات تغيري لغرض يصدر تكميليال املالية قانون إن
 مبختلف مت تعديلها واليت األولية املصادقة حسب للموازنة احلقيقي التنفيذ أي باملطابقة تصحيح هو املعدل املالية قانون اما

  الطارئة تاحلاال إطار يف احلكومة مبوافقة املصححة املالية قوانني

 
  :امليزانية ضبط قانون )3

  .سنة مالية بكل اخلاصة املعدلة أو التكميلية املالية قوانني وعند االقتضاء املالية قانون تنفيذ يثبت مبقتضاه الذي القانون وهو

  
   :املالية قوانني خصائص .6

 
 : يلي فيما نذكرها حمددة خصائص املالية لقانون

 :ثالث أوجه من إليها النظر نميك وثيقة هو :األوىل اخلاصية- أ
 

 لسا أي الربملان طرف من واعتماده عليه مناقشته والتصويت خالل من ويربز: القانوين الوجه )1

 .الوطين الشعيب
 

 أحكامه يف الستناده وكذا الدولة طرف من املالية املعتمدة السياسة حيدد ألنه ذلك :السياسي الوجه )2

  .الدولة دستور إىل
  
 

 يقر اإلجراءات كما (الضريبة الوطين الدخل توزيع يتم ألنه بواسطته وذلك  :واالجتماعي ادياالقتص الوجه )3

  االجتماعي) الالزمة(التضامن االجتماعية
 
   :الثانية اخلاصية- ب

  .للدولة العامة اإليرادات والنفقات موع تقديرات وثيقة بأنه املالية قانون يتميز
 
  :الثالثة اخلاصية -ج

 حتصيل أي تنفيذه على جمربة احلكومة تصبح عليه وإصداره التصويت بعد انه إذ و إجيازه ترخيص وثيقة هو ليةاملا قانون
  النفقات ودفع اإليرادات

  
 

   :املالية   اهليكل العام و حمتوى القانون .7
  :مها جزأين من املالية لقانون العام اهليكل يتشكل



 المالیة العامة في الجزائر                                                                                          من اعداد لعیسوف سمیر 

 38 

  
 :يف ويتمثل: األول اجلزء )1

 :النهائي الطابع ذات العمليات -أ  
 .امللحقة وامليزانيات العامة بامليزانية املتعلقة العمليات وتتضمن         

 : املؤقت الطابع ذات العمليات-ب
 باخلزينة اخلاصة احلسابات باقي عمليات وتتضمن       

 :الثاين اجلزء )2

 .واملؤقتة النهائية العمليات بني مع التفرقة النفقات ودفع اإليرادات بتحصيل اخلاصة اإلجراءات يف ويتمثل
 إلغائها أو جديدة ورسوم ضرائب كإحداث العامة باإليرادات متعلقة خاصة أحكام على املالية قانون حيتوي
 كما .اجلبائي وكذا باإلعفاء والرسوم الضرائب أنواع خمتلف حتصيل وكيفيات ونسب بوعاء املتعلقة األحكام على والنص
 .التجهيز ونفقات التسيري لنفقات املرصودة اليةامل االعتمادات على حيتوي

 
 

 املالية وقانون العامة امليزانية .8

 
 قانون أن حني جمموعة حسابات يف عن عبارة إذن فهي والنفقات اإليرادات من  تتشكل امليزانية أن يتضحمن خالل ما سبق 

 التطبيق ملزم قانون حكومية إىل وثيقة جمردمن  زانيةللمي احلامل فهو وبالتايل واإليرادات النفقات هذه بإجياز يرخص املالية
 قوانني خالل من إال وتنفيذ املوازنة اعتماد ميكن ال  وبالتايل املوازنة إلجناز التشريعية الرخصة ميثل املالية قانون أن آخر مبعىن

  املالية.
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  .للدولة العامة امليزانية مبادئ                                                                     

  بدأ السنويةم •
   :الوحدة مبدأ •
  مبدأ عمومية (مشولية) امليزانية  •

ü اإليرادات (شيوع امليزانية) ختصيص عدم مبدأ  
  مبدأ ختصيص النفقات •
 مبدا التوازن •

  
  مبدأ السنوية )1
  نتائج هذا املبدأ نوم شهرا)،  12( كاملة سنة هي امليزانية سريان مدة أن ومعناه

Ø ف النفقات عن سنة واحدةأن يكون الترخيص بتحصيل املوارد وصر  
Ø أن يتجدد هذا الترخيص سنويا  
Ø  أن تتوقف عمليات حتصيل اإليرادات يف اليوم األخري من السنة  
Ø أن تلغى االعتمادات الغري مستعملة يف اليوم األخري من السنة  
 : ذا لعدة اعتبارات منهاالدولة وه وإيرادات نفقات لتوقع فترة أنسب هي أن السنة على املالية والنظم املايل الفكر استقر

 تقدير إيرادات دقة تضمن اأ كما االقتصادية األنشطة أغلب نطاقها يف متارس السنة فترة ألن :املالية االعتبارات •

 أثر زاد أو املدة الفترة طالت كلما ألنه البيانات دقة على يؤثر سنة تفوق تقديرات على االعتماد ألن ،اونفقا

  .البترول) (أسعر مثال ملاليةا والتغريات التقلبات
 نفسها مضطرة جتد اليت التنفيذية السلطة على الربملان رقابة دوام يكفل السنوية مبدأ أن يف يتمثل :السياسي االعتبار •

 .موافقته على للحصول سنة كل يف الربملان إىل الرجوع إىل
 

 :السنوية قاعدة على الواردة االستثناءات

 :مثل االستثناءات، بعض عليه ترد حيث مطلقا، ليس السنوية مبدأ

  شهرا) 12حالة االعتمادات اليت تقل عن سنة (أقل من  .1
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  ) Les crédit provisoiresاالعتمادات املؤقتة ( •
، ولقد اوضحت ويقصد ا االعتمادات املرخص ا كحل مؤقت ملواجهة حالة تأخر الربملان يف التصويت على امليزانية اجلديدة

 : لقانون املتعلق بقوانني املاليةمن ا 69املادة 
ü من مبلغ  امليزانية االثين عشرية( 1/12حدود  يفمواصلة تنفيذها   بالنسبة لنفقات التسيري (

  .أشهر ثالث شهريا وملدة السابقة املالية للسنة املفتوحة االعتمادات
ü (االستثمار) أي قطاع لكل املخصصة املالية ربع احلصة حدود يف بالنسبة لنفقات التجهيز )¼.( 

 شهر) 12حالة االعتمادات اليت تتجاوز السنة ( أكثر من  .2

  تتمثل يف اعتمادات التعهد وكذلك تأجيل االعتمادات

  )Les autorisation de programmesاعتمادات التعهد ( •
 سنة (مثل بناء سد )،حيث وهي اعتمادات تفتح ملدة تتجاوز السنة لتنفيذ املشاريع االستثمارية واليت ال ميكن اجنازها يف      

  ميكن لإلدارة املعنية عقد النفقة يف حدود املبلغ والشروع يف األشغال ألا متأكدة أن االعتمادات ستلحق فيما بعد .

  )  (report de créditتأجيل االعتمادات  •
إلدارات من التسرع يف استهالك كافة ميدد هذا األسلوب ترخيص للميزانية إىل ما بعد اية السنة املالية واهلدف منه هو منع ا

  االعتمادات قبل اية السنة املالية

 : ولتطبيق هذا األسلوب ينبغي التمييز بني نوعني من النفقات

ü  يناير  12إال يف حاالت حمدودة، لكن القانون الصادر يف  نفقات التسيريإن تأجيل االعتمادات مينع فيما خيص
الطابع اإلداري احملافظة على اإلعانات أو التخصيصات املمنوحة هلا  رخص للمؤسسات العمومية ذات 1988

  واليت مل تستعمل أو تنفق مبجملها فتبقى مكتسبة هلا.
ü  ديسمرب ميكن نقلها إىل ميزانيات الحقة. 31فان االعتمادات اليت مل تستعمل قبل  نفقات التجهيزأما يف جمال  

   :الوحدة مبدأ )2
 مركزها املايل، معرفة يسهل حىت واحدة وثيقة يف  اإيرادا ومجيع الدولة نفقات مجيع تدرج نأ امليزانية وحدة مببدأ يقصد

 املوازنة الواردة يف و االعتمادات لألهداف ومطابقتها املالية الدولة تصرفات مراقبة من املختلفة الرقابة أجهزة تتمكن وحىت

  .التشريعية السلطة عليها وافقت كما

  امليزانية وحدة عدةلقا اعتبارات وهناك
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 إىل يؤدي مما الدولة ميزانية عرض يف والنظام الوضوح حتقيق شأنه من امليزانية وحدة أن يف فيتمثل: املايل االعتبار •

 فإنه جهة أخرى ومن جهة من هذا عدمه، من متوازنة امليزانية كانت إذا ما معرفة يف واملاليني الباحثني مهمة تسهيل

 .حقيقته إلخفاء حماولة أي دون للدولة املايل املركز عرض على يساعد

  .الدولة ميزانية رقابة يف التشريعية السلطة يساعد: السياسي االعتبار •
  مبدأ الوحدة على الواردة االستثناءات

   :العادية غري امليزانيات .1
 اضطرار ذلك مثال ديةعا غري أو عادية إىل العامة واإليرادات العامة للنفقات التقليدي التقسيم إىل وجودها ويرجع
  .ضخم باستثمار القيام أو احلرب خربته ما كتعمري استثنائية أو وقتية ألغراض كبرية مبالغ إنفاق إىل الدولة

 مبقارنة يسمح مما العادية غري امليزانية اسم عليه يطلق العادية غري النفقات هلذه خاصة ميزانية وضع يفضل ولذلك
  .وحدها العادية امليزانيات أرقام إىل بالرجوع صحيحة مقارنة فةاملختل السنوات يف الدولة حالة

    :املستقلة امليزانيات .2
ختضع  ال ابأ هذه وتتميز املعنوية بالشخصية املتمتعة االقتصادي ذات الطابع العامة املشروعات ختص اليت امليزانيات وهي

 الربملان على تعرض وال العادية العامة امليزانية عن بداية ختتلف يتهابدا أن كما للدولة العامة بامليزانية اخلاصة واألحكام للقواعد

  مثل ميزانية البلدية والوالية.اإلجاز

 : امللحقة امليزانيات .3

جيوز أن تكون موضوع ميزانية ملحقة العمليات املالية ملصاحل الدولة اليت مل يضف عليها القانون الشخصية االعتبارية "
من القانون  44".(املادة اسا إىل إنتاج بعض املواد أو تأدية بعض اخلدمات املدفوعة الثمنواليت يهدف نشاطها أس

17/84(  

  من هنا نستنتج شرطان أساسيان 

ü  ،ا  أيأن تكون ذات طابع جتاري وصناعيأن يكون النشاط الذي تؤديه مبقابل الشيء الذي ميكنها أن تغطي نفقا
  مبواردها اخلاصة

ü .أن تكون غري متمتعة بالشخصية املعنوية 

 

  احلسابات اخلاصة باخلزينة  .4
 وال ا تقوم اليت اخلاصة العمليات بعض مبناسبة ،الدولة خزينة إىل أموال دخول يسجل الذي اإلطار ا يقصد
  عامة نفقات تعترب وال منها أموال خروج وتسجل عامة، تإيرادا تعترب
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  : يف وجتمع 84/17من القانون  48املادة  املالية قانون خالل نم احلسابات تفتح اجلزائر ويف

 التجارة. حسابات )1

 اخلاص. التخصيص حسابات )2

 للخزينة. التسبيقات حسابات )3

 القروض. حسابات )4

 .األجنبية احلكومات مع التسوية حسابات )5

  
 

  مبدأ عمومية (مشولية) امليزانية  .3
  :للميزانية العامة واإليرادات النفقات إلدراج طريقتني هناك

    :الصايفاحلاصل  .1
 اإليرادات صايف أي ،املقاصة نتيجة إال يف امليزانية يظهر ال حبيث اونفقا وحدة كل إيرادات بني مقاصة إجراء مبوجبها ويتم
  .النفقات صايف أو
 

 " الشاملة املوازنة"احلاصل اخلام  .2

  .بينهما أي مقاصة إجراء ندو مقداره كان مهما إيراد وكل نفقة كل امليزانية يف تدرج أن أي
  

  :مايل واآلخر سياسي بعضها معينة العتبارات وذلك   هي الثانية (احلاصل اخلام) والطريقة
 

 الناتج الصايف طريقة إتباع ألن ذلك العامة، النفقات كافة على الربملانية الرقابة تقدير يكفل :السياسي االعتبار •

 هذه سوى رصيد يظهر وال العامة املرافق نفقات بتفاصيل يتعلق ما كل الربملان أو التشريعية لسلطة ا على حيجب

  .مدينا أو كان دائنا امليزانية يف املرافق
 

 أن امن شأ الصايف الناتج طريقة إتباع أن حيث احلكومي اإلنفاق يف اإلسراف حماربة يف فيتمثل : املايل االعتبار •

 يظهر لن أنه اعتمادا على مقتضى، بدون النفقات هذه يف يسرف أن نفقاته تفوق إيرادات حيقق الذي للمرفق تتيح

 .نفقاته بنود على السلطة التشريعية من رقابة جيد لن أن وعلى النفقات على اإليرادات فائض إال امليزانية هذه يف

 
 لتفاصيل ابترخيصه للحكومة املايل النشاط على السلطة رقابة إحكام إىل يهدف امليزانية عمومية مبدأ كان وإذا

  الغرض: نفس حتقيق تستهدف جانبه إىلاإليرادات  ختصيص عدمقاعدة  فهناك العامة ونفقات إيرادات
 

 اإليرادات (شيوع امليزانية) ختصيص عدم مبدأ  ) أ
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ال ميكن ختصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة، وتستعمل موارد الدولة على " 84/17من القانون  8لقد أكدت املادة 
  ."بدون متييز

 النفقات جمموع تغطي أن جيب اإليرادات جمموع إن بل معينة، نفقة معني لتغطية إيراد ختصيص عدم املبدأ هذا من يراد
  .وجه العموم على

  ومن مربرات هذه القاعدة 
ü  ال يكفي وقد  يزيدإن املورد املخصص لنفقة معينة قد 

  
  اقي اإلدارات األخرى فالزيادة تشجع على اإلسراف يف املبالغ اإلضافية على حساب ب §
 أما إذا كان مبلغ التخصيص ال يكفي فانه ال مينع من اللجوء إىل بقية موارد الدولة لتغطية النقص §

  
ü  كما أن التخصيص يقيد السلطة التشريعية يف استعمال حقها يف إعادة توزيع الدخل القومي مادام كل هيئة أو إدارة

 ل عليها من خالل تأدية نشاطها.ستحافظ على لنفسها على املوارد اليت تتحص
 

  ومن عيوب هذه القاعدة 
  عدم إمكانية استفادة املصاحل التابعة للدولة من مثن موارد مبيعاا (يدفع حاصل البيع إىل اخلزينة العمومية)

  االستثناءات على مبدأ عدم التخصيص 
لفقرة اآلتية من نفس املادة اخلروج عن هذه على قاعدة عدم التخصيص رخصت ا 84/17من القانون  8بعدما أكدت املادة 

" غري انه ميكن أن ينص قانون املالية صراحة على ختصيص املوارد لتغطية بعض النفقاتالقاعدة مىت مسح قانون املالية بذلك "
  : ومن بني هذه االستثناءات باإلضافة اىل امليزانيات امللحقة و احلسابات اخلاصة باخلزينة

 
 لوصايا واملسامهات املالية اخلاصةمبالغ اهلبات وا •

 الرسوم الشبه اجلبائية، الرسوم البيئية، رسم السكنـ الرسم التعويضي •
  فكل املرافق العامة لديها احلق يف اقتناء االليات ولكن يف حالة  اهتالكها جيوز بيعها  :إجراء إعادة االعتماد •

  
 .مبدأ ختصيص النفقات  4
 
 اإلنفاق أوجه من وجهة لكل معني مبلغ خيصص جيب أن بل "إمجاليا" يكون أن جيوز ال لنفقاتل التشريعية السلطة اعتماد إن

  العام

  ومن خصائص هذا املبدأ
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  حتديد املصلحة املستفيدة من االعتماد(النفقة) .1
  لبس مبعىن كل مصلحة هلا نفقاا اخلاصة ا  أيحتدد هذه املصلحة بطريقة ال يشوا 

  موضوع االعتماد .2
حيث توزع وختصص ص االعتمادات حسب طبيعتها أو غرض استعماهلا وفقا ملدونات حتدد عن طريق التنظيم.كما ختص

  عناوين حيتوي كل عنوان منها على أربعة أقسام 4نفقات التسيري حسب 

  أعباء الدين العام والنفقات احملسومة من اإليرادات : العنوان األول •
  امةختصيصات السلطات الع   :العنوان الثاين •
  وسائل املصاحل   :العنوان الثالث  •
 التدخالت العمومية. :العنوان الرابع •

 

  مبلغ االعتماد .3
  كما يقضي مبدأ التخصيص أن حيدد مبلغ النفقة بصفة حصرية، أي ال ميكن جتاوزه إال بترخيص من السلطة املختصة.

  هذا املبدأاستثناءات 

إن بعض االعتمادات مل   : التخصيص أدخلت عليها استثناءات ام بداجتدر اإلشارة انه مجيع هذه اخلصائص اليت يتميز 
  ختصص إطالقا، وأخرى مل حيدد مبلغها، و أخرى حىت وان كانت خمصصة ومبلغها حمدد إال أا قابلة لتعديل ختصيصها.

  ومن بني هذه االستثناءات

  االعتمادات الغري حصرية )1

 بأعباء األمر يتعلق ،عندماإمجالية اعتمادات تشمل فصول يف نفقات تسجيل ميكن"84/17من القانون  21حسب املادة 

   عليها" التصويت يتم حينما توزيعها حيدد أن ميكن ال بنفقات أو الدولة ميزانية يف تدرج مشتركة

 وضع دعن التحديد صعب توزيعها يكون واليت حمتملة أو طارئة نفقات ةمواجه إمجالية اعتمادات وضع من ضالغر يكون

  يزانية.امل

  حصرية الغري االعتمادات )2
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 هذه تطبيق انه امليزانية،إال يف املسجل املبلغ جتاوز ميكن فال حصرية طبيعة هلا املالية قانون يف املدرجة االعتمادات مجيع ان

 : مها االعتمادات هذه من بنوعني 84/17القانةن أقر اهلذ احلاالت بعض يف اإلدارة نشاط يعرقل قد القاعدة

  الوقتية والعتمادات التقييمة اداتاالعتم

 أن وينبغي ، حصرية أو وقتية أو ، تقييمية إما االعتمادات تكون " 84/17القانون ن26 املادة نصت اذ

 ".متميزة فصول موضوع االعتمادات من الثالثة األصناف هذه تكون

 التقييمية االعتمادات ) أ

لتقييمية للوفاء بديون الدولة النامجة عن ستعمل اإلعتمادات ا " 84/17القانون من 27 املادة حسب

أحكام تشريعية أو اتفاقيات مربمة قانونا كما تطبق عن تكاليف العدالة والتعويضات املدنية ، وتسديد املبالغ احملصلة من 
  ." غري حق ، ومبالغ الضرائب والرسوم ، واملبالغ املستردة

  فهذه النفقات ال ميكن توقعها عند وضع امليزانية 

 االحتياطية او الوقتية العتماداتا ) ب

 84/17القانون من 30املادة حسب

تطبق االعتمادات الوقتية على النفقات املخصصة طبقا لقانون أو مرسوم واليت ال ميكن أن يتناسب بدقة مبلغها مع مبلغ " 
 ". التخصيص يف امليزانية املنصوص عليها يف قانون املالية

  .ختصيصاا طابعا وقتيا يف كل سنة ومبوجب قانون املالية حتدد قائمة الفصول اليت تكتسي 

  تعديل توزيع االعتمادات  )3

يف بعض احلاالت االستثنائية جييز القانون املتعلق بقوانني املالية "حتويل" االعتمادات أو نقلها عن طريق التنظيم و ذلك حتت 
 لتجهيز.شروط معينة يتعلق بعضها بنفقات التسيري والبعض االخر بنفقات ا

  .مبدا التوازن5

 املايل الفكر يف به معمول غري أصبح املبدأ وهذا العامة النفقات مع العامة اإليرادات تساوي به يقصد
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 معينة، وظروف معطيات نتيجة امليزانية يف املايل العجز أسلوب إىل الدول بعض تلجأ إذ احلديث
  الراهن وقتنا يف بقبول األسلوب هذا وحيظى

  السيكية ملبدأ التوازن (توازن مايل)النظرية الك  ) أ
التوازن عند الكالسيك هو توازن حماسيب مبعىن جمموع االيرادات يساوي جمموع النفقات، فالنظرية الكالسيكية ترفض العجز 

  والفائض يف امليزانية 

ية أخرى من :عندما يزيد حجم اإليرادات عن النفقات يدل هذا على أن الدولة حرمت قطاعات إنتاج رفض الفائض-

  االستفادة من هذه األموال الفائضة 

: كما ال ميكن للدولة أن تتفق أكثر مما تتحصل عليه من إيرادات. و إذا حصل ذلك وقعت ميزانيتها يف عجز رفض العجز-

املايل  فتكون عندئذ الدولة مضطرة اللجوء إىل القروض أو اإلصدار النقدي لتغطية هذا العجز الشيء الذي يؤدي إىل التضخم

  الذي يؤدي اصدار النقود واالفالس الذي يؤدي اىل االقتراض .

  نقد النظرية

  لقد بالغت هذه النظرية يف اظهار خماطر عدم التوازن

فالقرض ال يؤدي دوما اىل اعباء اذا ما مت توظيفها يف مشاريع انتاجية(هذه املشاريع تزيد من حصيلة  •

  الضرائب)

اىل التضخم اذا كانت هناك زيادة السلع املعدة لالستهالك تقابلها كمية  االصدار النقدي  ال يؤدي دوما •

  النقود(نتيجة االصدار) و ال يؤدي ذلك على ارتفاع االسعار.

  

  النظرية احلديثة ملبدا التوازن (توازن اقتصادي)  ) ب

 يف وذلك حمققة مالية كارثة انه على امليزانية يف العجز على تنظر تعد فلم العامة املالية يف احلديثة املالية النظرية أما
 فكرة يستبعد املعاصر املايل الفكر أن ذلك معىن ليس ولكن .احلايل القرن متيز اليت واالقتصادية املالية التطورات ضوء

  التوازن االقتصادي فكرة هي منها أوسع فكرة املايل التوازن بفكرة"يستبدل أن على مييل أنه هناك ما كل التوازن
 

  مما ادى اىل ظهور عدة نظريات يف هذا اال منها.امليزانية يف مؤقت عجز حدوث إىل هذا أدى ولو حىت

ü نظرية العجز املنتظم أو املقصود  
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ü نظرية امليزانية الدورية  

ü .نظرية الثغرة املالية 

 

  نظرية العجز املنتظم أو املقصود .1

 خطوة سابقة األمر احلقيقة يف هي امليزانية، توازن أملبد خمالفة سطحية بصورة تبدو كانت وإن املنظم العجز نظرية إن  

  فلقد اشار اليها االقتصادي االنكليزي كيرت،.امليزانية توازن إىل للوصول

بتخفيض ففي حالة اقتصاد راكد(توفر البضائع يف السوق دون االقبال عليها) البد على الدولة  ان تسلك ميزانية عاجزة فتقوم 
وبالتايل التخفيف من البطالة مما يؤدي اىل  رفع  كل من االنتاج  ومنح االعاناتعلى االستثمار  زيادة النفقاتو  الضرائب

(االعانات املالية على اخنفاض نفقاا(نظرا لتوسع الوعاء الضرييب) و زيادة مداخيل الدولة اجلبائيةوالدخل القومي، وبالتايل 
  البطالني) 

  بصورة طبيعية ويضمحل العجزي تنخفض نفقاا وهكذا يرتفع موارد الدولة يف الوقت الذ
 التوازن االقتصادي يؤدي اىل التوازن املايلوبالتايل 

  

  مالحظة مهمة 

يف الدول النامية حىت يكون هلذه النظرية تأثري ينبغي خلق قاعدة انتاجية و وليس انعاش قوى انتاجية موجودة لكن غري 

 رؤوس االموالمستعملة وهذا نظرا للبطالة املتفشية ونقص 

  

  نظرية امليزانية الدورية .2

حسب هذه النظرية قد مير االقتصاد تارة مبرحلة ازدهار وتارة اخرى مبرحلة ركود حيث تشكل املرحلتني دور اقتصادية كاملة 

  سنوات 10ال  7، وتستمر من ) (Le cycle Juglarمسيت ب دورة جوقالر 

دورة اقتصادية كاملة مستهدفة التوازن االقتصادي عن طريق تعاون امليزانيات ان فكرة التوازن ال حتدد بسنة واحدة و امنا ل

الفائضة(االزدهار) وامليزانيات العاجزة (الركود) حيث يؤدي هذا التعاون اىل توازن امليزانية عن طريق املقاصة بني العجز 

  والفائض. 

  يوسف عليه السالم ان هلذه النظرية جذور تارخيية حبلم فرعون الذي ورد ذكره يف سورة
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  نقد النظرية

يصعب حتقيق التوازن كل مرة فمرحليت االزدهار والركود ال تتساوى دوما من حيث مدا، حىت وان تساوت ال ميكن ملبلغ 
 الفائض ان يساوي حتما مبلغ العجز
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  امليزانية مراحل اعداد                                                                  

 مرحلة حتضري امليزانية •

  مرحلة اعتماد امليزانية  •

  ةمرحلة تنفيذ امليزاني •
ü مراحل صرف النفقات العامة 

ü مراحل حتصيل االيرادات العامة 

ü أجهزة التنفيذ 

 مرحلة الرقابة •

ü الرقابة االدارية  
ü (جملس احملاسبة)الرقابة القضائية  
ü الرقابة الربملانية  

  ال) مرحلة حتضري امليزانيةأو

  اعتبارات إىل ذلك ويرجع امليزانية إعداد يف أساسي دورا التنفيذية السلطة تلعب
 هذه اإليرادات تطلبه ما تعلم اليت وحدها فهي مث ومن اإلدارية القطاعات خمتلف إدارة تتوىل التنفيذية السلطة أن .1

    .النفقات من واملؤسسات
 .الوطين لالقتصاد املالية باملقدرة معرفة لسلطاتا أكثر تعد السلطة هذه أن .2

 .املختلفة االتا يف احلكومة وخطة برنامج عن تعرب امليزانية أن .3

  متر أشغال حتضري امليزانية بعدة مراحل

 األشغال التمهيدية:  -1

 .تنطلق أشغال حتضري امليزانية بوزارة املالية و باألخص يف مديرية امليزانية )1

يزانية مبساعدة املصاحل األخرى لوزارة املالية ( مديرية الضرائب، اخلزينة، التأمني، املراقبة تبادر مديرية امل )2
 املالية....) بإجراء تقدير أويل مل موارد و نفقات الدولة. 

تقترح مديرية امليزانية قي هذا التقرير املوجه للحكومة التوجيهات اليت جيب إعطائها للميزانية، كما تطالب من  )3
  كومة التعليمات اليت جيب أن تقود أشغال حتضري امليزانية.احل

 مناقشات جملس احلكومة: -2
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 يرفع تقرير وزارة املالية ( مديرية امليزانية )، إىل احلكومة. )1

وعلى أساس هذا التقرير حيدد جملس احلكومة التوجيهات العامة و املبادئ اليت جيب أن تقود أشغال حتضري  )2
 .ميزانية الدولة

يطالب جملس احلكومة خمتلف املصاحل بتخفيض كما  دد يف هذا التقرير القطاعات اليت حتظى باألولوية.كما حت )3
  نفقاا أو على األقل أن ال تطلب نفقات إضافية

 و ميكن أن تنطلق هذه األشغال بناء على توجيهات رئيس اجلمهورية الواجب احترامها عند وضع امليزانية. )4

 

  ة: منشورات مديرية امليزاني -3
تقوم مديرية امليزانية بإعداد منشور بوجه لكافة الوزارات حتدد هلم فيه املبادئ الواجب احترامها عند وضع  )1

  مشروع امليزانية. ويهدف هذا املنشور إىل حتديد القواعد الشكلية و املوضوعية إلعداد امليزانية. 
  انيات املالية احملدودة للدولة،أول هدف يرمي إليه هذا املنشور وهو إعالم كافة الوزارات باإلمك )2
  غالبا ما تطرح هذه املعلومات بصفة تشاؤمية.  )3
كما تذكر مببدأ التقشف و ضرورة االستخدام احملكم لألموال العامة و إعطاء األولوية للقطاعات املنتجة و  )4

  تقليص النفقات غري املنتجة، 
دات املرخص ا يف السنة املالية السابقة، و إذا كما تذكر بضرورة عدو رفع النفقات املقترحة عن مبلغ االعتما )5

  اقتضى احلال حتدد نسبة الزيادة املسموح ا.
تقدمي االقتراحات املتعلقة بامليزانية يف جدول معني وحسب منهجية حمددة، يكون الغرض منها ختصيص  )6

 ارير عام لتربيرها.االعتمادات حبسب الفصول، كما تذكر مجيع الوزارات بأن ترفق طلباا املالية بتق

  

  حتضريات امليزانية على مستوى الدوائر الوزارية:  -4
  تتمثل هذه املرحلة يف أشغال حتضري مشروع ميزانية النفقات اليت جتري داخل كل دائرة وزارية.  )1
  عملية. تقوم املديرية العامة للمالية داخل كل وزارة بتحضري مشروع ميزانيتها و مجع كافة الوثائق املتعلقة ذه ال )2
ومبجرد تلقيها منشور مديرية امليزانية تقوم املديرية العامة بتبليغه للمديريات التقنية و املصاحل التابعة هلا وكذا  )3

  املؤسسات اخلاضعة لوصايتها، و تطالبها يف نفس الوقت بتقدمي اقتراحاا املالية.
كلف بدراستها و تكييفها مع توجيهات كل من وبعد إجنازها ترفع هذه االقتراحات إىل املديرية العامة اليت تت )4

  احلكومة و مديرية امليزانية. 
يف حالة عدم متكن املديرية العامة من إرضاء مجيع الطلبات الصادرة إليها من خمتلف مصاحل الوزارة فإا تلجأ  )5

  إىل التحكيم الداخلي. 
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املعين، تقوم املديرية بتحديد مشروع وعندما تضبط مجيع املقترحات و تتم املصادقة عليها من طرف الوزير  )6
 ميزانية الوزارة الذي يعرض على وزير املالية.

  

  الفحص النقدي لالقتراحات الوزارية:  -5
تقوم ذه العملية مديرية املالية لدى وزارة املالية: ففي الوقت الذي تكون فيه خمتلف الوزارات منهمكة يف حتضري  )1

ة يف مجع املعلومات و الوثائق اليت متكنها من تقدير طلبات االعتمادات املقدمة مشاريع ميزانيتها، تشرع هذه املديري
  من خمتلف الوزارات 

مبجرد حصوهلا على مجيع املشاريع تقوم مديرية املالية بفحصها وتقييمها من عدة نواحي. فهي تفحص املبلغ اإلمجايل  )2
  االعتمادات اإلضافية،  لالعتمادات املطلوبة أوال، وكذا التربيرات املتعلقة بطلبات

كما تسعى يف نفس الوقت للكشف عن التقديرات املبالغ فيها أو املنتجة لنفقات ضخمة مستقبال، كما أا تبحث  )3
يف جزئيات و تفاصيل املشاريع املقترحة و حتلل الوثائق املقدمة من طرف الوزارات و املربرة لطلباا و تقارا 

  الوضعية احلسابية للسنة املالية املنصرمة مثال ). باملعلومات اليت هي حبوزا (
وقيما خيص نفقات املستخدمني، تقوم املصاحل املتخصصة ملديرية امليزانية بدراسة معمقة هلا ملعرفة ما إذا كانت  )4

مناصب العمل املربجمة أنشأا نصوص قانونية، كما تراجع يف نقس الوقت كيفيات احتساب املرتبات و التعويضات 
  مدى مطابقتها للتنظيم املعمول ا.و 

      

  تنتهي فحوص مديرية امليزانية ملشروع كل وزارة باختاذ إحدى املواقف التالية:     

 منح املوافقة جلميع االقتراحات املقدمة من طرف الوزارة. -

 مطالبة الوزارة املعنية بتوضيحات أو تربيرات إضافية. -

وهي احلالة األكثر روجا. ففي هذه احلالة يقوم الوزير املعين باألمر مبراجعة مطالبة ختفيض االعتمادات املقترحة،  -
مشروعه على ضوء املالحظات اليت تقدمت ا مديرية امليزانية، وتنتهي هذه املراجعة إما بتقليص طلباته إذا مل يكن 

انت تتعلق باالعتمادات األساسية هلا تأثري سليب على سري املرافق التابعة له، و إما بتمسكه بطلباته األوىل إذا ك
 لوزارته.

  حتدد مديرية امليزانية موقفها من كل مشروع وزاري،  -6
  على هذا األساس تنطلق املناقشات كل طرف موقفا يتعارض مع موقف الطرف اآلخر. )1
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مديرية املالية يدافع ممثلو الوزارات بكل حزم عن اقتراحام و يغفلون بذلك الضغوط االقتصادية و املالية اليت تعمل  )2
على قرض احترامها، وهلذا متيل الوزارات إىل املبالغة يف اقتراحاا علما منها مسبقا أن وزارة املالية ستطالبها 

  بالتخفيض. 
أما عن ممثلي وزارة املالية فهم يعلمون مسبقا موقف الوزارات لذا فهم يتشككون مبدئيا يف جدية االقتراحات اليت  )3

  الذي جيعلهم يتحفظون عليها و يطالبون بالتخفيضات الضرورية. تعرض عليهم، األمر 
  وحلل املشكل جترى لقاءات بني ممثلي الطرفني ( وزارة املالية و الوزارات املعنية ) لتقريب وجهات النظر. )4
  ويف حالة الفشل يعرض املشكل على جملس احلكومة أو جملس الوزراء ليفصل فيه. )5
زير املالية بوضع املشروع التمهيدي للميزانية الذي يعرض على جملسي احلكومة و وبعد تذليل كل الصعاب يتكفل و )6

  الوزراء للمصادقة عليه قبل أن يقدم للربملان ملناقشته و التصويت عليه.
  ثانيا ) مرحلة اعتماد امليزانية 

  يتم إعداد امليزانية من طرف السلطة التنفيذية (احلكومة) •

 سلطة التشريعية وهذا تطبيقا لقاعدة (أسبقية االعتماد على التنفيذ).بينما يتم اعتمادها من طرف ال •
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  تقدير النفقات وااليرادات

  تقدير النفقات 

ال توجد قاعدة معينة لتقدير النفقات، فهو متروك للموظفني املسؤولني على عملية تضري امليزانية، اال انه تراعي عادة النفقات 
 املالية السابقة اليت صرفت فعال يف السنوات

  تقدير االيرادات

  هي من اختصاص وزارة املالية وهي عملية جد صعبة هناك عدة طرق للتقدير

 N-2التقدير القياسي  .1

  2011جيب االعتماد على ارقام(فعلية) اجلباية بالنسبة للدورة  2013مثال لتقدير ميزانية سنة 

  من مزايا هذا االسلوب انه سهل وايل -

  ومن عيوبه -

  ترض اقتصاد مستقر و ال يراعي التقلبات االقتصاديةيف •
  ال يراعي الدورات االقتصادية سواء من ازدهار او ركود •
 هلذا االسباب مت تصحيح هذا االسلوب بأسلوب التقدير الوسطي •

  

  اسلوب التقدير الوسطي .2
  عند تقدير سنة معينة ينبغي االعتماد على عدة سنوات سابقة و نأخذ املعدل الوسطي 

  المث

  معدل الزیادة  مبلغ االیرادات ب(دج)  السنة
2006  1500  -  
2007  1451   49-  
2008  1528  077  
2009  1635  107  
2010  1638  003  
2011  1831  193  
2013  ?????  ????? 
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  اذن يكون متوسط الزيادة بالنسبة للسنوات اخلمس االخرية كالتايل 

193+03+107+77)+-49/ (5 =66.2      

(الن  2011يتم بإضافة املعدل السنوي للزيادة اىل مبلغ االيرادات الفعلية احملصل عليها وهي سنة  2013ة وتقدير سن
  سنتها املالية مازالت مل تنتهي و ال منلك ارقام فعلية هلا) 2012

  مليار دج  1.897.2=1.831+66.2

  لكن من عيوب هذا االسلوب ايضا-

 بدوره الدورة االقتصادية اي له نفس عيوب التقدير القياسيمل يؤدي اىل نتائج مطابقة اذ ال يراعي  •

  

  اسلوب التقدير املباشر .3
من مميزات هذا االسلوب يترك احلرية للمسؤولني عند عملية التقدير املوارد يف اختيار الطرق واالساليب اليت يروا  •

  مناسبة على ان تكون احلكومة مسؤولة عن هذا التقدير أمام الربملان.
يل اصبحت مهمة التقدير مهمة حتليلية اكثر منها حسابية بأخذ جمموعة من العوامل  واملؤشرات بعني االعتبار وبالتا •

  مثل
ü سعر برميل النفط  
ü سعر الصرف  
ü النمو االقتصادي  
ü نسبة التضخم  

   

  

  

  مراحل اعتماد امليزانية )1

  Discussionاملناقشة .1
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د من منحه متسعا من الوقت لدراسة املشروع و لتمكني الربملان من أداء وظيفته على أحسن وجه كان الب •

سبتمرب من السنة اليت تسبق السنة املالية  30مده باملعلومات الضرورية يف اال املايل،حيث يعد  تاريخ 

 املعنية كحد أقصى للحكومة(السلطة التنفيذية) إليداع مشروع قانون املالية. 

  

  اللجان مناقشة املشروع على مستوىأ)                

اليت  جلنة التخطيط و املاليةلغرفيت الربملان عدة جلان، ختتص كل منها يف نشاط معني، وأهم هذه اللجان  •

تدرس مشروع امليزانية و سائر املشاريع املالية قبل عرضها على الغرفة يف جلسة عامة، ويتمثل دورها يف 

واب يف اجللسة العامة، و النسبة للمجلس دراسة مدققة للمشروع متهيدا للمناقشات اليت سيقوم ا الن

  الشعيب الوطين حتضري التعديالت الواجب إدخاهلا على املشروع.

و حىت تتمكن هذه اللجنة من القيام مبهمتها على أحسن وجه يرخص هلا القانون من أن تطلب من الوزراء  •

كما ميكنها أن تستدعي أو مساعديهم كل ما حتتاجه من إيضاحات و معلومات واألرقام و إحصائيات. 

رئيس احلكومة أو وزير املالية أو وزير آخر حلضور جلساا. لذلك فان الدراسة احلقيقية جتري داخل 

  اللجان و ليس يف اجللسة العامة.

  

  ب)مبناقشة املشروع يف جلسة عامة               

 . عامة و املناقشة مادة مادةاملناقشة الجتري دراسة مشروع قانون املالية على مرحلتني متتاليتني:  •

يشرع يف املناقشة باالستماع إىل ممثل احلكومة و هو وزير املالية الذي يوضح للنواب سياسة  حيث •

  احلكومة املالية.

كما يتقدم بعد ذلك مقرر اللجنة املالية ليتلو تقريره الذي حيلل فيه مشروع امليزانية و يشرح أسباب  •

 ة، مث يتدخل النواب بعد ذلك ليبدوا بآرائهم يف املشروع. التعديالت اليت تقترحها اللجن
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  Amendmentالتعديل  .2

ميكن أثناء املناقشة العامة ممثل احلكومة أو مكتب اللجنة املختصة التابعة للمجلس الوطين اقتراح تعديالت  •

ال يقبل "من الدستور:  121خالل املناقشة. غري أن اقتراحات اللجنة ختضع لقيود نصت عليها املادة 

اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته ختفيض املوارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، اال اذا كان 

مرفقا بتدابري تستهدف الزيادة يف ايرادات الدولة، أو توفري مبالغ مالية يف فصل آخر من النفقات 

 ".العمومية تساوي على األقل املبالغ املقترحة

القيد ميول النواب ألسباب انتخابية اىل ختفيض الضرائب أو الرفع من حجم النفقات  تاركني للحكومة  و يرجع سبب هذا 

  مهمة اجياد مصادر جديدة لتمويل النفقات اليت بادروا ا أو لتعويض املوارد املخفضة.

  

  التصويت على مشروع امليزانية وقانون املالية .3

. 1984يوليو  7من قانون  70امليزانية طبقا لألحكام املنصوص عليها يف املادة  جيري التصويت على مشروع قانون املالية و

  ختتلف هذه القواعد حبسب نوعية العمليات املالية.

  أ)التصويت على العمليات املرتبطة بامليزانية العامة للدولة              

على نفقات التسيري املوزعة حسب كل دائرة وزارية،  يتم التصويت على امليزانية بصفة إمجالية. و فيما خيص النفقات، يصوت

  كما يصوت على نفقات التجهيز املوزعة حسب كل قطاع.

  ب) التصويت على العمليات املالية األخرى              

  جيري التصويت يف شكل إمجايل على:  

  رخص متويل االستثمارات،  -

  و نفقات كل ميزانية ملحقة، تإيرادا -

  صى للنفقات املرخص ا لكل صنف من أصناف احلسابات اخلاصة للخزينة.احلد األق -
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  ج) التصويت على قانون املالية               

جيري التصويت على قانون املالية مادة  مث التصويت على النص كامال. و يكون التصويت باألغلبية العادية بالنسبة للمجلس  

  باع أعضاءه فيما خيص جملس األمة.الشعيب الوطين، و بأغلبية الثالثة أر

  

  حالة عدم التصويت عن املالية يف املواعيد : )2

إذا مل تتحقق املصادقة على امليزانية و قانون املالية قبل الفاتح من يناير من السنة املالية املعتربة، وضع املشرع اجلزائري حلوال 

لق بقوانني املالية ، مث أضاف املؤسس الدستوري حال جديدا ، املتع1984جويلية  07من قانون  69ورد للنص عليها باملادة 

.  

  

  أ) احلل التشريعي:     

  يواصل تنفيذ إيرادات و نفقات امليزانية حسب الشروط التالية:

  : طبقا للشروط و النسب و كيفيات التحصيل املعمول ا تطبيقا لقانون املالية السابق، بالنسبة لإليرادات -

من مبلغ االعتمادات املفتوحة بالنسبة للسنة املالية للميزانية السابقة و ذلك  12/1: يف حدود  التسيري بالنسبة لنفقات -

  شهريا ملدة ثالثة أشهر،

  : يف حدود ربع احلصة املالية املخصصة لكل قطاع ، بالنسبة العتمادات التجهيز -

تنفيذها طبقا لألحكام التشريعية و التنظيمية اليت كانت  :  يواصلمشاريع امليزانية امللحقة و احلسابات اخلاصة للخزينة -

  يسريها قبل بداية السنة املالية اجلديدة.

  ب)احلل الدستوري: 

على  1996و رغم هذه احللول التشريعية لتسوية املشاكل املترتبة عن التأخري يف التصويت على امليزانية، أوجب دستور 

يوما من تاريخ إيداعه. و يف حدود هذه اآلجال منح القانون  75ية خالل مدة أقصاها الربملان من أن يصادق على قانون املال

يوما للتصويت على قانون املالية . و يف حالة خالف  20يوما، و لس األمة مدة  47العضوي للمجلس الشعيب الوطين مدة 

  . بني الغرفتني مينح للجنة متساوية األعضاء أجل مثانية أيام للبث يف شأنه 
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يوما دون حصول املصادقة على قانون املالية يصدر رئيس اجلمهورية مشروع احلكومة بأمر له قوة  75و إذا انقضت مدة 
  قانون املالية.

  

  ةثالثا) مرحلة تنفيذ امليزاني

  مراحل صرف النفقات العامة  ) أ
املرحلة رب مرحلتني متتاليتني: جتري عملية صرف النفقة ضمن قواعد معقدة تضمن صيانة األموال العمومية و هي متر ع 

، مث تليها بعد االلتزام بالنفقة، و تصفيتها، و االمر بصرفها، و هي جتري على ثالث فترات : اآلمر بالصرفينفذها  االدارية
  . احملاسب العمومي، و يقوم ا  دفع النفقةاليت تتمثل يف  املرحلة احلسابيةذالك 

 املرحلة اإلدارية: -)1 

ملرحلة خالل ثالث فترات: االلتزام بالنفقة، و تصفيتها و األمر بصرفها. و يقوم ذه الوظائف الثالث موظف تنفذ هذه ا
  إداري يدعى اآلمر بالصرف.

 l’engagement de la dépense)االلتزام بالنفقة (  .1

إثبات نشوء الدين، و بعبارات أوضح هو  من القانون املتعلق باحملاسبة العمومية أنه اإلجراء الذي يتم مبوجبه 19عرفته املادة    
  السبب أو التصرف الذي جيعل اإلدارات العمومية مدينة. و قد يكون هذا التصرف عمال قانونيا أو ماديا.

 هو تصرف إداري يصدر عن السلطات اإلدارية نتيجة:  التصرف القانوين: −

 تراكات..... .عقد: صفقة أشغال عامة، اكتساب عقارات، قرض، إجيار، تأمينات، اش •

 قرار إداري: تعيني موظف، نزع امللكية للمنفعة العامة، منح إعانات مالية... . •

 قرار قضائي: احلكم على اإلدارة العامة بالتعويض. •

 وهو فعل غري إرادي صادر عن الدولة ينجر عنه ضرر للغري مما يلزمها بالتعويض. التصرف املادي: −

  
  أساسيني:خيضع االلتزام بالنفقة لشرطني    

ü .أن يصدر عن السلطة املختصة 

ü .أن ينطبق على االعتمادات املقررة يف امليزانية و التقيد مبقدار االعتماد املخصص هلذه النفقة 

توفر و هكذا جيب على اآلمر بالصرف املختص قانونا، وقبل اإلقدام على عملية االلتزام بالنفقة ، أن يتأكد من     
. بالنسبة لنفقات التسيري تاريخ اختتام االلتزام بالنفقةالنفقة  و كفايتها. كما عليه أن يراعي املخصصة هلذه  االعتمادات

ديسمرب من نفس السنة بالنسبة  20ديسمرب من السنة اليت يتم فيها، و ميدد هذا التاريخ إىل غاية  10ينقضي هذا التاريخ يوم 
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سطة اإلدارة املباشرة و القرارات اليت تتعلق بتسيري احلياة املهنية لنفقات التجهيز و االستثمار و النفقات اليت تصرف بوا
  للموظفني و جدول أجور املستخدمني.

  وال تسري هذه اآلجال على ميزانية اجلماعات احمللية اليت تبقى خاضعة لألحكام اخلاصة ا.    

  

  )  la liquidation de la dépenseتصفية النفقة ( .2
بالتحقيق على أساس الوثائق احلسابية و حتديد املبلغ من القانون احملاسبة العمومية، "20ا للمادة تسمح التصفية، طبق     

  . ويقصد ا حتديد مبلغ الدين بعد التأكد من وجوده و استحقاقه.الصحيح للنفقات العمومية"

يف كثري من احلاالت على حتديد مبلغ إىل عدم قدرة اإلدارات العمومية  التصفيةعن  االلتزام بالنفقةمتييز ويرجع سبب     
الدقيق للنفقة وقت االلتزام ا، فتكتفي عندئذ بوضع مبلغ تقديري هلا، على أن حيقق املبلغ احلقيقي بعد تأدية اخلدمة الفعلية. و 

  .بدقة حتديد مبلغ النفقة، مث التأكد من تأدية اخلدمة الفعليةهكذا يكون الغرض من التصفية يف غالب األحيان 

 ) la constatation du service faitالتأكد من اخلدمة الفعلية (  - أ

تقتضي قاعدة اخلدمة الفعلية من أن الدولة ال تدفع مسبقا: أا ال تدفع إال بعد أن يكون دائنها قد نفذ أو أدى اخلدمات        
للموظف العام إال عند اية الشهر، كما ال  امللقاة على عاتقه و اليت هي موضوع النفقة. و هلذا ال ميكن دفع املرتب الشهري

  جيوز دفع التوريدات للتاجر أو الصانع إال بعد تسليم البضاعة.

غري أن هذه القاعدة ال تطبق على إطالقها حبيث أا تستبعد يف بعض احلاالت منها: اإلعانات املالية، اإلغاثة، و      
  يف املهمات، و التسبيقات املمنوحة يف إطار الصفقات العمومية، التسبيقات املمنوحة للموظفني و املتعلقة مبصار

 حتديد مبلغ النفقة - ب

تقتضي هذه العملية احتساب مبلغ الدين بدقة و التأكد من استحقاقه، ومبعىن آخر التحقق من أن الدين مل ينقض بدفع       
  سابق أو حبكم قاعدة التقادم الرباعي املسقط.

  ع لشرطني مها: و هلذا فان التصفية ختض 

  وجود االلتزام بالنفقة سابق •
  و تقدمي مستندات من شأا إثبات الدين. •

  ) l’ordonnancement de la dépenseاألمر بالدفع ( .3
) le comptable public) إىل احملاسب العمومي (l’ordonnateurو هوا أمر كتايب يوجهه اآلمر بالصرف (      

يعد من قانون احملاسبة العمومية مبا يلي:"  21دد مقداره و طبيعته صراحة. عرفته املادة ليدفع لشخص معني مبلغ الدين احمل
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". و يتخذ هذا األمر الكتايب شكل األمر بالصرف أو حترير احلواالت، اإلجراء الذي يأمر مبوجبه دفع النفقات العمومية
  ية:) اليت تتضمن وجوبا املعلومات التالordonnance ou mandatاحلوالة (

 الدورة املالية اليت تنطبق عليها. •

 رقم املادة اليت ترتبط ا. •

 الوثائق الثبوتية املدعمة للنفقة. •

 هوية الدائن. •

 موضوع النفقة و تاريخ اجناز اخلدمة الفعلية. •

بيقا حيدد آجال دفع النفقات و حتصيل األوامر باإليرادات. وتط 1993فرباير  6و لقد صدر مرسوم تنفيذي بتاريخ       
ألحكام املادة الثانية من هذا املرسوم يقوم اآلمرون بالصرف بإصدار األوامر بالصرف و احلواالت بني اليوم األول و اليوم 

  العشرين من كل شهر إىل احملاسبني العموميني الذي يتكفلون بتحويلها يف أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ استالمها.

  

  )le paiement de la dépenseقة  (املرحلة احلسابية: دفع النف -)2

تتمثل هذه املرحلة يف دفع النقود من اخلزينة العمومية للدائنني. كما يعرف دفع النفقة على أنه التصرف الذي تتحرر       
ب بواسطته اهليئات العمومية من ديوا. و تنفذ هذه العملية سلطة مستقلة عن السلطة اليت تأمر بصرف النفقة و هو احملاس

  العمومي. 

غري أن مهمة احملاسب ال تقتصر على عملية الدفع املادية، بل تتعداها إىل سلطة مراقبة النفقة بوجه عام و التأكد من صحتها. و 
  .أمني الصندوقو صفة  صفة املراقبمن هنا يتضح أن للمحاسب العمومي صفتني: 

  ام كمراقب لصحة النفقةاحملاسب الع  - أوال                                      

يعترب احملاسب العمومي السلطة املسؤولة عن صحة و شرعية تصفية كل نفقة تدفع من خزينة الدولة، إذا تبني للمحاسب أن 
النفقة موضوع احلوالة املعروضة عليه غري مطابقة لألحكام التشريعية و التنظيمية عليه أن ميتنع عن دفعها و إال كان مسؤوال 

  ب أن يكون األمر بالصرف مرفقا جبميع مستندات اإلثبات.عنها. فيج

  احملاسب العام كأمني للصندوق  - ثانيا                                    

كما يقوم احملاسب بالدفع املادي لقيمة النفقة إىل مستحقيها بواسطة أمني الصندوق التابع له الذي جيب عليه ، قبل دفع       
  ن هوية صاحب احلق ( الدائن) و صحة التوقيع على احلوالة.النفقة التحقق م
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لقد حصر املشرع مهمة احملاسب العمومي يف تنفيذ األمر بالصرف ضمن أجل عشرة أيام من تاريخ استالمه األمر       
تابيا رفضه بالصرف. و يف حالة عدم مطابقة هذا لألحكام التشريعية و التنظيمية يقوم احملاسب بإبالغ األمر بالصرف ك

  القانوين للدفع و ذلك يف أجل أقصاه عشرون يوما ابتداء من تاريخ تسلمه األمر بالصرف.

  

  تسخري احملاسب العام -ثالثا                                 

عنها بصفة من االلتزامات امللقاة على عاتق احملاسب العمومي رفض دفع كل نفقة يراها غري مشروعة و إال أصبح مسئوال      
من احملاسب الذي  يطلب كتابيا و حتت مسؤوليتهشخصية. غري أن التشريع اجلاري به العمل رخص لآلمر بالصرف أن 

. غري أنه مينع عليه االستجابة تربأ ذمتهيرفض الدفع أن يصرف النظر عن هذا الرفض. و إذا ما  امتثل احملاسب هلذا التسريح 
  ا يلي:للتسخري اذا كان الرفض معلال مب

 عدم توفر االعتماد املالية ما عدا بالنسبة للدولة. •

 عدم توفر أموال اخلزينة. •

 انعدام إثبات أداء اخلدمة. •

 طابع النفقة الغري االبرائي. •

 انعدام تأشرية املراقب املايل أو تأشرية جلنة الصفقات املختصة. •

 

 

  

  

  

  

 

  مراحل حتصيل االيرادات العامة ) ب
 الرسوم حيازة العدل وزارة تتوىل كأن ،اإليرادات حتصيل املختصة اإلدارية للجهات يزانيةبامل املتعلق القانون خيول

 حتصيل عملية مستوياا وتتم خمتلف عرب الضرائب حيازة أو اجلمارك، إدارة مصاحل من اجلمركية الرسوم حتصيل أو القضائية،
   التحصيل وهي حماسبية مبرحلة لتكتمل ألمر بالتحصيل،وا والتصفية اإلثبات وهي إدارية مراحل بثالثة العامة اإليرادات
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   اسبية وحممرحلتني ادارية وهي ايضا تنقسم اىل 
  

 املرحلة االدارية .1

 اإلثبات  )1

 يثبت أو فيها ينشأ أي ، (اخلزينة) الدولة أي العمومي الدائن حق تكريس مبوجبه يتم الذي اإلجراء وهو اإلثبات
 .الغري على العمومية اخلزينة حق
 . للضريبة املنشأ ) الفعل ( احلدوث بعد اإلثبات يأيت مثال الضريبة ففي

 التصفية )2

 .الدولة اجتاه للدين) الدقيق احلساب حتديد اخلزينة( حنوى الغري من به امللتزم املبلغ حتديد هو
 بالتحصيل األمر )3

  . العامة اخلزينة اجتاه عليه ما للدفع املكلف فيه يستدعي بالصرف اآلمر يصدره سند وهو
  

 املرحلة احملاسبية .2

 التحصيل )4

 احملاسب ويتقاضى العامة اخلزينة اجتاه األشخاص ذمة إبراء مبوجبه يتم العمومي احملاسب به يقوم إجراء وهو
  . املدينني األشخاص من السند يف احملدد املبلغ العمومي
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  .أجهزة التنفيذ ) ت
، األمرين بالصرفالن عن بعضهما البعض: األول يتشكل من يشرف على عمليات التنفيذ جهازان أساسيان مستق  

  .احملاسبني العمومينيوالثاين من 
  .اآلمرون بالصرف .1
  اآلمرون بالصرف عدة أصناف يعد كل واحد مسؤوال عن صحة عمليات التنفيذ اليت يقوم ا.  

  .أصنافهم 
كل شخص مؤهل لتنفيذ العمليات املتعلقة "مومية من قانون احملاسبة الع 23يعد آمرا بالصرف طبقا ألحكام املادة   

  ".باإليرادات من حيث إثباا وتصفيتها واألمر بتحصيلها، وفيما خيص النفقات االلتزام ا وتصفيتها واألمر بصرفها
  .)Les ordonnateurs primairesاآلمرون بالصرف األساسيون (  

قائمة مسؤويل املصاحل العمومية الذين أضفت عليهم صفة األمر  من قانون احملاسبة العمومية 26لقد حددت املادة   
  بالصرف األساسي وهم كالتايل:

  املسؤولون املكلفون بالتسيري املايل للمجلس الدستوري والس الشعيب الوطين وجملس احملاسبة، -
  الوزراء، -
  الوالة عندما يتصرفون حلساب الوالية، -
  ة الذي يتصرفون حلساب البلديات،رؤساء االس الشعبية البلدي -
  املسؤولون املعينون قانونا على املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري. -
  املسؤولون املعينون قانونا على مصاحل الدولة املستفيدة من ميزانية ملحقة. -
 .)Les ordonnateurs secondairesاآلمرون بالصرف الثانويون ( 

  التسيري بصفتهم رؤساء مصاحل الدولة غري املمركزة وهم املسؤولون عن ميزانية
وكذلك املوظفون املرمسون احلائزون على تفويض التوقيع من اآلمر بالصرف األصلي وهذا يف حدود صالحيات هذا األخري  

  وحتت مسؤوليته.
  .مسؤوليات اآلمر بالصرف  

سؤولني على التصرفات الصادرة عنهم عند تنفيذهم من قانون احملاسبة العمومية اآلمرين بالصرف م 31تعترب املادة   
ء للعمليات املالية املوكلة إليهم: اإلثباتات الكتابية اليت يسلموا واألفعال الالشرعية اليت يسلموا، واألفعال الالشرعية واألخطا

 اليت يرتكبوا واليت ال ميكن اكتشافها عند املراقبة احلسابية للوثائق. 
على اخلصوص عندما يتعلّق األمر مبسك جرد للممتلكات  شخصية، وهي مسؤولية مدنية أو جزائيةؤولية إما وتكون هذه املس

  املنقولة والعقارية املكتسبة أو املخصصة هلم.
ميكن أن تقام مسؤولية اآلمرين بالصرف أمام جملس احملاسبة الذي يتمثل دوره يف التأكد من احترام قواعد االنضباط   

املتعلق مبجلس احملاسبة  1995يوليو  17من القانون املؤرخ يف  88يري امليزانية واملالية. ولقد حددت املادة يف جمال تس
واملخالفات لقواعد االنضباط وهي على اخلصوص: خرق األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بتنفيذ اإليرادات والنفقات. 

جتاوز الترخيصات اخلاصة بامليزانية، وتنفيذ عمليات النفقات اخلارجة بشكل  وااللتزام بالنفقات دون توفر االعتمادات أو
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واضح عن هدف أو مهمة اهليئات العمومية، واالستعمال التعسفي لإلجراء القاضي مبطالبة احملاسبية العموميني بدفع النفقات 
  نص عليها قانون الصفقات العمومية...على أساس غري قانوين أو غري تنظيمي، وخرق قواعد إبرام وتنفيذ العقود اليت ي

  .Les comptables publicsاحملاسبون العموميون  .2
  .أصنافهم  

يعد حماسبا عموميا مبفهوم هذه األحكام، من قانون احملاسبة العمومية: " 33ورد تعريف احملاسب العمومي يف املادة   
  كل شخص يعني قانونا للقيام بالعمليات التالية:

  دات و النفقات،حتصيل اإليرا -
  ضمان حراسة األموال أو السندات أو القيم أو األشياء أو املواد املكلف ا وحفظها، -
  والقيام واملمتلكات والعائدات واملواد، تتداول األموال والسندا -
  حركة حسابات املوجودات". -

ية وخيضعون أساسا ملسؤوليته. لقد نظم يتم تعيني احملاسبني العموميني أو اعتمادهم من قبل الوزير املكلف باملال  
كيفيات تعيينهم واعتمادهم. ميكن ترتيب احملاسبني العموميني ضمن  1991سبتمرب  7املرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 

  صنفني: احملاسبون ذوو االختصاص العام واحملاسبون ذوو االختصاص اخلاص.
  .يون)احملاسبون ذوو االختصاص العام(احملاسبون الرئيس  

  وهم:  
  العون احملاسب املركزي للخزينة، -
  أمني اخلزينة املركزي، -
  أمني اخلزينة الرئيسي، -
  أمناء اخلزينة يف الوالية، -
  العون احملاسب اجلامع للميزانيات امللحقة، -
  أمناء اخلزينة يف البلدية، ويعترب احملاسبني الرئيسيني مليزانية البلدية، -
  صحية واملراكز االستشفائية اجلامعية.أمناء القطاعات ال -
  احملاسبون الثانويون).(احملاسبون العموميون ذوو االختصاص اخلاص  

  وهم:  
  األعوان احملاسبون يف الس الدستوري والس الشعيب الوطين، وجملس األمة، -
  قابضو الضرائب، -
  قابضو أمالك الدولية، -
  قابضو اجلمارك، -
  حمافظو الرهون، -
  قابضو الربيد واملواصالت، -
  العون احملاسب لدى اهليئات الدبلوماسية أو القنصلية يف اخلارج، -
األعوان احملاسبون العاملون يف املؤسسات التابعة للتربية والتكوين (معتمدون من قبل أمني اخلزينة املختص إقليميا بناء على  -

  تفويض من الوزير املكلف باملالية).
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 : العموميني للمحاسبني يةاملال احملاسبة
 : ما يلي يف متمثلة مالية حماسبة العموميون احملاسبون ميسك
 :اإليرادات جمال يف   ) أ

 اإليرادات حتصيل بأوامر التكفل .1

 املنجزة التحصيالت .2

 حتصيلها املطلوب البواقي .3

 
 :التسيري نفقات جمال يف ) ب

 األبواب حسب املفوضة أو املفتوحة االعتمادات .1

  لإلنفاق املقبولة احلواالت أو بالصرف األوامر .2

 املتوفرة) (االعتمادات املتاحة األرصدة .3

 
  :واالستثمار التجهيز نفقات جمال يف ) ت

 املتعاقبة وتعديالا ا املأذون الربامج .1

 العمليات حسب بالدفع االلتزامات .2

 االموال حسب املفوضة أو املفتوحة االعتمادات .3

 نفاقاإل املقبولة احلواالت أو بالصرف األوامر .4

 ا املأذون الربامج من البواقي .5

  .املتاحة الدفع اعتمادات من البواقي .6

  
  .مسؤولية احملاسب العام  

إنّ عملية الدفع أو التحصيل موكولة للمحاسب العام الذي ال ميكن له أن يقوم ا إالّ بعد إخضاعها للرقابات   
  لى اخلصوص، وهي كالتايل:من قانون احملاسبة العمومية ع 36املنصوص عليها يف املادة 
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: ال ميكن للمحاسب أن ينفذ األوامر بالصرف أو احلواالت إالّ إذا كانت صادرة عن صفة األمر بالصرف أو املفوض له -
  اآلمرين بالصرف املعتمدين لديه،

م، ويف هذه احلالة : ال جيوز آلمري الصرف أو يأمروا بدفع نفقات إالّ يف حدود االعتمادات املخصص هل توفر االعتمادات -
  على احملاسب أن يتأكد من أنّ املبلغ اإلمجايل لكافة احلوالة املقدمة له ال جتاوز مبلغ االعتمادات،

  ، وشرعية عملية تصفية النفقة،مطابقة العملية مع القوانني واألنظمة املعمول ا -
  صفقات...)،( تأشرية املراقب املايل، تأشرية جلنة ال تأشريات عمليات املراقبة -
  

للمحاسب العام على املعلومات املوكولة  املسؤولية الشخصية واملاليةمن القانون املتعلق باحملاسبة العمومية  38أسست املادة 
  إليه، ووضح مرسوم تنفيذي الحق شروط إقامة هذه املسؤولية. وتقوم هذه املسؤولية عندما

  يثبت نقص يف األموال أو القيم،  •

  عن مسك احملاسبة واحملافظة على سندات اإلثبات.كما يعد مسؤوال  •

  ويتعني على احملاسب املأخوذ مبسؤوليته املالية أن يسد وجوبا من أمواله اخلاصة مبلغا يساوي البواقي احلسابية املكلف ا. 
  ال ميكن إقامة مسؤولية احملاسب العام إال من طرف إحدى السلطتني:

  .حملاسبةجملس اأو  الوزير املكلف باملالية
ولوزير املالية احلق يف أن يقوم بإبراء جماين جزئي أو كامل من دفع باقي احلساب املطلوب من احملاسبني العموميني إذا مت إثبات  

حسن نيتهم. وحلماية احملاسب من املخاطر املنجرة عن ممارسة مسؤولياته يلزمه القانون املتعلق باحملاسبة أن يكتتب تأمينا على 
  املالية.        مسؤوليته
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 العامة امليزانية تنفيذ على الرقابة

 قصد من الرقابة متعددة ختضع امليزانية ألنواع حيث   للدولة العامة امليزانية ا متر اليت األخرية املرحلة هي املرحلة هذه تعد

باإليرادات  مها تعلق سواء بامليزانية املتعلق القانون عدبأحكام وقوا  التنفيذية السلطة وأجهزة العامة اهليئات التزام من التحقق
  .واالختالس والتبديد للتبذير درءا استعماهلا وحسن العامة األموال على حفاظا النفقات، أو

 
 تعريف الرقابة و خمتلف صورها

  الرقابة تتوىل اليت اجلهة حيث من .1
 وجيسدها التابعة الوحدات على ذاا واملسلطة التنفيذية السلطة داخل من تتم اليت وهي: الداخلية الرقابة ) أ

 .الوزير
 

 الحقة رقابة وهي التنفيذية للسلطة غري خاضعة خارجية أجهزة بواسطة تتم اليت وهي :اخلارجية الرقابة  ) ب

  .سابقة أحيانا تكون قد كما تشريعية أو قضائية إدارية أو تكون وقد عمومها يف
   :ةالرقابي للجهة املخولة السلطات حيث من .2
 األهداف وحتقيق واللوائح القوانني تطبيق من وحتليلها لتأكد البيانات مجع مهمتها تكون اليت وهي: اإلدارية الرقابة  ) أ

 اخلاصة السلطات إىل وإحالتها واملخالفات األخطاء كشف هو التوجهات ودورها وتقدمي
 

 املسؤولني مبحاكمة إليها ويعهد املالية خالفاتامل عن اكتشاف مسؤولة تكون قضائية هيئة وتتوالها  :القضائية الرقابة ) ب

  . الالزمة العقوبات وإصدار هذه املخالفات عن
 

   :الدولة دور حيث من .3
 

املستندة  الرقابة يف وتتجسد العام املال استخدام حسن التأكد من بغرض حكومية أجهزة ا وتقوم :التنفيذية الرقابة  ) أ
السابقة  وأيضا واخلارجية الداخلية أداء ورقابة السابقة (الوثائقية)، وأيضا ارجيةواخل الداخلية أداء ورقابة (الوثائقية)،
  .والالحقة

 
 مثل إصدار اإلدارة على واإلشراف العامة املالية على الرقابة من سلطة له مبا الربملان ويتوهلا: ) (السياسية   التشريعية الرقابة
 أن إما البلدية وهي الشعبية االس على الوالة يتوهلا كما األسئلة، يزانية وتوجيهوامل التنمية خمططات واعتماد ومناقشة القوانني
  .الحقة أو سابقة تكون
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 واألحزاب الرقابية التنظيمات رقابة صورها أهم تنظيمام ومن طريق عن الشعب أفراد ويباشرها  :الشعبية الرقابة ) ب

  .العام للمال الشعب ملكية على مؤسسة السياسية وهي
  

   :واالقتصادية احملاسبية النظر وجهة حيث من .4

 
 لتأكد والدفاتر املستندات رقابة ومهمتها احملاسبية املعتمدة أساليب على تعتمد رقابة وهي: (املستندية) املالية الرقابة  ) أ

 .واإلجرائية واملوضوعية الشكلية مستوفية للشروط الوثائق أن للنصوص، طبقا مت واإلنفاق أن التحصيل من
 
 
 

 األداء تقيس جمموعة عمليات طريق عن تتم اليت الرقابة وهي : االقتصادية الرقابة  ) ب

 املخططة احملققة واألهداف األهداف بني املقارنة أساس على مبنية وهي احملددة مسبقا، األهداف إىل لتقوده اجلاري

  .التقييمية بالرقابة أحيانا وتسمى
  

 وذلك االقتصادية احملاسبية والرقابة املالية الرقابة تشمل اليت وهي: الشاملة الرقابة  ) ت

 وهي املايل وإظهار املركز اخلتامية احلسابات صحة مدى إىل للوصول حتقيق األهداف على والوقوف األداء لتقومي

     .مراجعة أيضا برقابة وتعرف العمليات نتائج عن بصدق تعرب
 
 
 

   :الرقابة عملية توقيت حيث من .5

 واملشروعات األعمال ببعض للقيام مسبقة تراخيص احلصول على تتطلب اليت الرقابة وهي  :ية)املسبقة(القبل الرقابة  ) أ

 على الرقابة أجهزة من املوافقة القبلية صور وتتخذ الدولة ا تقوم وصائبة رقابة عن عبارة هنا وإقرارها وهي

 .املسبقة اإليرادات تقدير على تنصب العامة وكذا األموال بإنفاق املتعلقة القرارات
 
 
 
 

للمخطط  وفقا التنفيذ سالمة من للتأكد املختلفة واإلدارات واهليئات األجهزة وتقوم ا  :(املتزامنة) املرافقة الرقابة ) ب
 إىل معه وتستمر التنفيذ بداية من تبدأ إا والشمول حيث باالستمرار تتصف ذاتية رقابة عبارة وهي والسياسات

 التصحيحية اإلجراءات اختاذ يساعد على مما واإلمهال والتقصري اخلطأ اكتشاف على لقدرةا ومن مميزاا انتهائه غاية

 .الالزمة
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 اليت العمليات وفحص ومراجعة مبراقبة تم اليت وهي : )البعيدة (الالحقة الرقابة  ) ت

 تجاوزات اليتوال األخطاء من الكثري وحتسم تكشف بذلك فهي خمالفات مالية من رافقها عما للكشف بالفعل متت

 والعمليات احلسابات تراجع أن ميكنها ذا منفردة وهي بصفة رجعت إذا حقيقتها على تظهر ال أو كشفها يتعذر

  .والنقصان الزيادة على أسباب للوقوف خمتلفة سنوات لعدة والتكاليف النفقات بني وإجراء املقارنات املالية

  
 
 
 
 
 

 املالية الرقابة صور أهم
 
  :هي السائدة املالية الرقابة صور أهم إن
 

  : اإلدارية الرقابة )1
 جيعلها التنفيذية مما السلطة داخل تتم رقابة إا أي البعض بعضها على العامة الرقابة هيئات متارسها اليت الرقابة ا ويقصد
 :يلي فيما أمهها ونربز جهة ثانية من الحقة أو سابقة ورقابة جهة من وذاتية داخلية رقابة

  
 
 ألجل املعني اإلداري اجلهاز داخل ونضم وقواعد وجود آليات على الرقابة هذه تقوم حيث :(الذاتية) التلقائية قابةالر  ) أ

 الدوري التقومي وكذا االقتراحات وضع سجل مثل املناسب الوقت يف وإصالحها واخللل الضعف تعيني مواطن

 .اإلداري اجلهاز املنتظمة هليئات واالجتماعات

 
 لتعقيب طعن أو تظلم على بناءا أو نفسه تلقاء من يف التدخل اإلداري الرئيس حق على تستند حيث : ئاسيةالر الرقابة  ) ب

 .اجلارية واألنظمة للقوانني طبقا إلغائها وهذا أو تعديلها أو عليها املصادقة ألجل مرؤوسيه على أعمال

 
 املعنوية للشخصية اكتساا مبوجب التنفيذية السلطة اإلدارية داخل للهيئات القانوين االستقالل إن : الوصائية الرقابة  ) ت

 من معني لقدر خاضعة تبقى األجهزة الن هذه مطلقا ليس )...... إداري طابع ذات عمومية مؤسسة (بلدية، والية،

  .مثال البلدية أعمال على الوايل كوصاية الوصية السلطة من طرف واإلشراف الرقابة
  
 
 



 المالیة العامة في الجزائر                                                                                          من اعداد لعیسوف سمیر 

 70 

 سواء املختلفة ومصاحلها املالية وزارة متارسها اليت الرقابة املالية هو اإلدارية الرقابة مظاهر من مظهر أهم أن : هامة مالحظة
  .وكذلك احملاسب العمومي املاليني واملراقبني للمالية العامة املفتشية بواسطة احمللي أو املستوى املركزي على

  
) نظرا رقابة الحقة)  واملفتشية العامة للمالية(رقابة سابقة(ونظرا ألمهية هذا املوزع سنقوم بدارسة كل من املراقب املايل

  ألمهيتهما يف الرقابة االدارية
 

A. السابقة ةالرقابة اإلداري  
  املايلتعريف املراقب  -
 

 يعني وزير املالية مراقبني ماليني لالضطالع مبهمة الرقابة السابقة على النفقات امللتزم ا من طرف االدارات العمومية
 مرحلة االلتزام.يكوم جمال اختصاص املراقب املايل على املرحلة االوىل من من مراحل تنفيذ النفقات العامة وهي حيث 

 
 

 ومن عناصر االلتزام اخلاضعة لرقابته
ü  صفة اآلمر بالصرف 
ü . ا العمل تطابق االلتزام بالنفقة مع القوانني والتنظيمات اجلاري 
ü ية.توفر االعتمادات أو املناصب املال 
ü ,التخصيص القانوين للنفقة 
ü . مطابقة مبلغ االلتزام للعناصر املبينة يف الوثيقة املرفقة 
ü  وجود التأشريات أو اآلراء املسبقة اليت سلمتها السلطة اإلدارية املؤهلة هلذا الغرض ،عندما تكون مثل هذه التأشرية

 قد نص عليها التنظيم اجلاري به العمل.
  شرية أو رفضها أو التغاضيجزاء املراقبة قبول التأ

  التأشري على االلتزام بالنفقة  ) أ
  يضع املراقب املايل تأشريته على استمارة االلتزام عندما تتوفر يف هذا االلتزام مجيع الشروط القانونية 

ايل ففي حالة صحتها تعترب واجب على املراقب املايل، يف حني يعد رفضها تعسفا يف استخدام السلطة تعرض املراقب امل
  للمساءلة امام جملس احملاسبة

  رفض التأشري على االلتزام بالنفقة  ) ب
  اذا كان االلتزام بالنفقة غري قانوين وجب عليه رفض التأشرية ويكون هذا الرفض اما مؤقتا او ائيا 

  : يكون الرفض مؤقتا يف احلاالت التالية
  

 اقتراح التزام مشوب مبخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح. .1
 أو نقصان الوثائق الثبوتية املطلوبة. انعدام .2
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 نسيان بيان هام يف الوثائق املرفقة.    .3
 

  : يكون الرفض ائيا للنفقة يف احلاالت التالية              
 عدم مطابقة اقتراح االلتزام بالقوانني والتنظيمات املعمول ا. .1
 عدم توفر االعتمادات أو املناصب املالية. .2
 لصرف للمالحظات املدونة يف مذكرة الرفض املؤقت.عدم احترام اآلمر با .3

  

جيب على املراقب املايل أن يربر الرفض ويكون ذلك كتابيا، كما أنه جيب على اآلمر بالصرف أن يطلع على كل أسباب 
 الرفض.

 

  
 (le Passer autre)التغاضي   ) ت

من التصدي هلذا الرفض وهذا لفائدة االمر بالصرف  يف حالة الرفض النهائي لاللتزام بالنفقة اوجد التنظيم اجراء ميكنه      
  ملواصلة مهامه وادارة املرافق التابعة له بانتظام وهو اجراء التغاضي

"يف حالة رفض ائي لاللتزام بالنفقات ميكن لآلمر  1992نوفمرب  14من املرسوم التنفيذي املؤرخ يف  18نصت املادة 
    مبقرر معلل، يعلم الوزير املكلف باملالية" بالصرف أن يتغاضى عن ذلك حتت مسؤوليته

  
 : غري انه ال ميكن اللجوء اىل اجراء التغاضي يف حالة ما اذا كان سبب الرفض النهائي يرجع اىل

  صفة اآلمر بالصرف •
  عدم توفر االعتمادات •
  انعدام التأشريات او اآلراء املسبقة املنصوص عليها يف التنظيم •
  ملتعلقة بااللتزامانعدام الوثائق الثبوتية ا •
التخصيص الغري قانوين لاللتزام بغرض اخفاء اما جتاوزا لالعتمادات و اما تعديال هلا او جتاوزا ملساعدات مالية يف  •

 امليزانية.

 
  مسؤولية املراقب املايل

  ميلك املراقب املايل سلطة واسعة على االمرين بالصرف التابعني له،
ü دم صحتها يكون قد عرض االموال العمومية للضياعفاذا قام بالتأشري على نفقة رغم ع  
ü واذا رفض التأشري دون سبب جدي يكون قد عرقل نشاط املرافق العمومية  

  ويف كلى احلالتني يكون خمطئا وقد يكون عرضة للمساءلة من طرف جملس احملاسبة، فهنا املسؤولية هي شخصية 
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  خمالفات قواعد االنضباط يف جمال تسيري امليزانية واملالية،فالرفض الغري مؤسس للتأشريات وو ضع العراقيل هو من 
  فقد يتعرض اىل غرامة قد تصل مبلغها املرتب السنوي االمجايل الذي يتقاضاه العون املعين بارتكاب املخالفة.

  
B. الرقابة االدارية الالحقة  

 املفتشية العامة للمالية

، ومتاشيا مع االصالحات 1980ملرسوم الصادر بتاريخ أول مارس مبوجب ا 1980أنشئت املفتشية العامة للمالية سنة   
  .1992االقتصادية اليت تعرفها البالد، مت حتديث هذا التنظيم مبراسيم جديدة يف سنة 

  تشكيل املفتشية العامة للمالية 

املفتشون العامون للمالية، و تعمل املفتشية العامة للمالية حتت سلطة الوزير املكلف باملالية، وهي تضم موظفني حملفني هم : 
  ). Unités Mobilesمفتشو املالية يشكل هؤالء وحدات متنقلة للتفتيش ( 

تتشكل املفتشية من هياكل مركزية للرقابة و التقومي متارس مهامها على نشاط اإلدارات و املصاحل املركزية. وهلذه اهلياكل 
  هوية تتكفل مبراقبة املصاحل احمللية.امتداد على املستوى احمللي تتمثل يف املديريات اجل

  قواعد التفتيش

 sur place) أو يف عني املكان (  sur pièceإما على الوثائق (  78-92من املرسوم رقم  6جيري التفتيش طبقا للمادة 
  ).inopiné) أو بصفة فجائية ( après avis)، بعد اإلخطار ( 

 جه متعها التنظيم بعدة صالحيات نذكر منها على اخلصوص ولتمكني املفتشية من إجناز مهامها على أحسن و

ü .ا احملاسبون و املسريون حق االطالع على مجيع العمليات املالية اليت قام 

ü .كما حيق هلا دعوة و استجواب كل مسؤول أو موظف ترى ضرورة االستماع لشهادته 

ü  م ومدهم بكل السجالت و األوراق و أوجب على مسؤويل املصاحل املراقبة تقدمي األموال و القيم اليتيف حوز
اإلثباتات اخلاصة بذلك، كما جيب عليهم اإلجابة على مطالب املفتشني. وال جيوز هلم أن يتخلصوا من هذه 

  االلتزامات بدافع احترام الطريق السلمي و السر املهين أو الطابع السري للوثائق املطلوب االطالع عليها.
ü لبات املفتشني موضوع إعذار تعلم به حينها أعلى سلطة يف السلم اإلداري أو تعلم به ويكون كل فرض لتلبية ط

السلطة الوصية على العون املعين. و إذا مل ينتج عن هذا اإلعذار أي اثر يف غضون الثمانية أيام املوالية لتاريخ اإلعذار، 
  تأديب.حيرر املفتش حمضرا بعدم الوجود و يبلغ ذلك للسلطة اليت متلك حق ال

ü  ائيا، كما حيظر على املفتشني التدخل يف و اجلدير باملالحظة أن التنظيم مينع مراجعة احلسابات اليت متت تصفيتها
  التسيري.
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  نتائج التفتيش

و مبجرد انتهاء أعماهلا، حترر املفتشية تقريرا تسجل فيه املالحظات و املعاينات اليت توصلت إليها بشأن فعالية تسيري املصلحة أ
  اهليئة املراقبة.

تبلغ هذا التقرير للمصاحل املراقبة اليت جيب عليها أن جتيب، يف أجل أقصاه شهران، عن املعاينات و املالحظات الواردة يف هذا 
  التقرير. و بعد اجلواب، تعد املفتشية التقرير النهائي الذي يبلغ للسلطة السلمية أو الوصية.

لنسبة للمفتشية العامة للمالية يف حترير حمضر تدون فيه معاينتها. إا ليست مؤهلة الختاذ أي تنحصر إذن نتيجة املراقبة با    
  .وهو العنصر اجلوهري الذي مييزها عن جملس احملاسبةقرار، 
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 (رقابة الحقة)-جملس احملاسبة–القضائية  الرقابة )2

  
  احملاسبة  جملس تسمى مستقلة هيئة طريق عن اجلزائر يف العامة ةاملالي مراقبة تتم

  على ما يلي: 1989من دستور فرباير  160لقد جاءت املادة 

  العمومية" قألموال الدولة و اجلماعات اإلقليمية و املراف بالرقابة البعيدة"يؤسس جملس حماسبة يكلف 

  

  املتعلق مبجلس احملاسبة) 1995يوليو  17 من االمر املؤرخ يف 2أهداف جملس احملاسبة (املادة 

  اهليئات املوارد والوسائل املادية واالموال العامة اليت تدخل يف نطاق اختصاصه. ليدقق يف شروط استعما •

  يقيم تسيريها و يتأكد من مطابقة عمليات هذه اهليئات املالية واحملاسبية للقوانني والتنظيمات املعمول ا. •

  : من خالل النتائج املتوصل اليها اىل ودف هذه الرقابة

  تشجيع االستعمال الصارم للموارد والوسائل املادية واالموال العمومية •

  ترقية اجبارية تقدمي احلسابات •

 تطوير شفافية تسيري املالية العمومية. •

 
  املتعلق مبجلس احملاسبة) 95/20من االمر  12-07(طبقا للمواد من الس اختصاصات

 واليت أنواعها باختالف العمومية واملرافق اإلقليمية واملؤسسات اجلماعات الدولة مصاحل وتسيري باتحسا مراقبة .1

 .العمومية احملاسبة قواعد تسري عليها
 
 

 نشاطا متارس اليت العمومية واهليئات والتجاري واملؤسسات الصناعي الطابع ذات العمومية املرافق تسيري مراقبة .2

 . عمومية ذات طبيعة كلها أمواهلا رؤوس أو مواردها تكون واليت لياما أو أو جتاريا صناعيا

 
 

 أو الدولة متلك واليت القانوين وضعها يكون اهليئات مهما أو الشركات أو املؤسسات يف العمومية األسهم مراقبة .3

 .ماهلا رأس من جزء العامة اهليئات أو العامة املرافق أو اجلماعات اإلقليمية
 
 

 واحلماية لتأمني اإلجبارية النظم بتسيري املعمول ما والتنظيم التشريع إطار يف تقوم اليت اهليئات تسيري مراقبة .4

 .االجتماعية
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 هيئة كل أو العامة املرافق أو اإلقليمية أو اجلماعات الدولة من املمنوحة املالية املساعدات استعمال نتائج مراقبة .5

 املستفيد يكون مهما جبائية شبه أو رسوم ضمانات أو إعانات شكل يف سيما ال احملاسبة جملس خاضعة لرقابة أخرى

 .منها

  
 

 أجل من العمومية التربعات إىل تلجأ واليت وضعيتها القانونية تكون مهما اهليئات جتمعها اليت املوارد استعمال مراقبة .6

 . التضامن محالت ةمبناسب والثقافية وذلك والتربوية والعلمية واالجتماعية اإلنسانية دعم القضايا

  
  الصالحيات القضائية لس احملاسبة

 يتمتع جملس احملاسبة بصالحيات ادارية و اخرى قضائية
  الصالحيات االدارية  ) أ

  تتمثل يف مراقبة حسن استعمال اهليئات اخلاضعة لرقابته للموارد والقيم. )1
  كما يقيم نوعية التسيري من حيث الفعالية واالداء واالقتصاد. )2
هلذه الرقابة يوصي يف اية حترياته باإلجراءات اليت يراها مالئمة من أجل استخدام االموال العمومية حيث وتتوجيا  )3

 يعد جملس احملاسبة تقريرا سنويا يرفعه إىل رئيس اجلمهورية.

 الصالحيات القضائية(جد مهمة) ) ب

  الصالحيات القضائية متارس

  عتها .يف جمال تقدمي حسابات للمحاسبني العمومني و مراج )1

 رقابة االنضباط يف جمال تسيري امليزانية )2

  مبا يترتب عن هذه املراقبة من جزاءات قضائية  ( الغرامة واالستحقاق )

و إلجراء التحريات و التدقيقات و املراجعات يعني رئيس الغرفة مقررا هلذا الغرض . يقوم رئيس الغرفة بإرسال التقرير إىل 

 Arrêt définitifه ، مث يعرض امللف بكامله على التشكيلة املداولة للبت فيه إما بقرار ائي الناظر العام لتقدمي استنتاجات

  يف احلالة العكسية. Arrêt provisoireيف حالة عدم إثبات وجود اية خمالفة أو بقرار مؤقت 

جاته الكتابية ، و بعد املداولة ، تبت يبلغ القرار املؤقت إىل احملاسب للرد عليه خالل شهر ، و بعد تقدمي الناظر العام الستنتا

 doubleالتشكيلة املختصة ( الغرفة ) ، يف امللف بقرار ائي بأغلبية األصوات ، مما جيعله خاضعا لفكرة القرار املزدوج 

arrêt.  

  يتمتع القرار النهائي بالصيغة التنفيذية، كما هو الشأن بالنسبة لقرارات اجلهات القضائية اإلدارية.
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إىل احملاسب الذي مل يتم تسجيل أية خمالفة على مسؤولية ، أو جيعله يف  Quitusجملس احملاسبة بقراره النهائي اإلبراء  مينح

  حالة مدين إذا كان األمر خالف ذلك.
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  (الربملانية) التشريعية الرقابة )3

  لس االمةالس الشعيب الوطين وجم : يتكون الربملان اجلزائري من غرفتني
  فاذا كانت الوظيفة االوىل للربملان هي التشريع فان الرقابة على النشاط احلكومي تعد الوظيفة الثانية

  
 

 : التنفيذ أثناء الرقابة : أوال
  :التالية اآلليات بواسطة اال املايل يف (الوزارات) احلكومة نشاط يراقب أن للربملان ميكن

 
  الوسائل الفردية للرقابة )1
   :واالستجواب تماعاالس  - أ
  .اللجان وكذا األعضاء عن طريق وزير أي إىل االستماع حق مينحه كما احلكومة حق استجواب للربملان الدستور خيول

  
     :السؤال   - ب
 موضوع أي عن مشافهة أو كتابة وزير أي يسأل أن ملان) الرب التشريعي ( الس أعضاء من عضو ألي جيوز
  .امليزانية بتنفيذ تعلقةامل القضايا ومنها قضية أو
  

 الوسائل اجلماعية للرقابة )2

 
  :مناقشة الس الشعيب الوطين لبيان احلكومة السنوي  - أ

 ملعرفة احلكومة وأداء عمل مناقشة الربملان تتبعه أمام سنة كل العامة السياسة عن بيان بتقدمي تلتزم احلكومة للدستور طبقا 
 .تعيينها بعد انللربمل املقدم برنامج احلكومة تنفيذ مدى

 
 

    التحقيق: جلان   - ب
 القضايا يف للتحقيق السنة املالية أثناء وقت أي يف حتقيق جلان إنشاء اختصاصها يف حدود الربملان غرفيت من غرفة لكل جيوز
 للغرفتني الداخلي القانون والنظام حيدد ) احلكومة ( اإلدارة مراقبة يف فعالة اللجان تكون هذه وحيث العامة، املصلحة ذات
 اجلزاءات وكذا أعضائها ومحاية التحقيقية ملهامها أدائها وإجراءات ووسائل اللجان تشكيل كيفية
 .التحقيق نتائج عن املترتبة
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  :الالحقة ثانيا الرقابة

 
 مناقشتها تتم حيث اإليرادات وكذا حتصيل املالية االعتمادات استعمال عن عرضا مدنية سنة كل احلكومة يف اية تقدم

  امليزانية. ضبط قانون يسمى قانون صور الربملان يف طرف من عليها واملصادقة
 املالية قوانني وعند االقتضاء املالية قانون تنفيذ يثبت مبقتضاها اليتالوثيقة  هو" 84/17من القانون  5حيث عرفته املادة 

  ".سنة مالية بكل اخلاصة املعدلة أو التكميلية
  

يقر قانون ضبط امليزانية حساب نتائج السنة " 17-84من القانون  77ضبط امليزانية حددا املادة ومن مهام قانون 
 : املشتمل على ما يلي

  الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بني ايرادات ونفقات امليزانية العامة للدولة  ) أ
  النتائج املثبتة يف تنفيذ احلسابات اخلاصة باخلزينة ) ب

 
ربملان على دراية بالكيفيات اليت مت ا تنفيذ امليزانية اوجب املشرع على احلكومة تقدمي مع قانون ضبط امليزانية وحىت يكون ال

  تقارير وبيانات توضيحية.
  

  ودف الرقابة الالحقة لقانون املالية اىل متكني الربملان من تقييم التنفيذ من الناحية التقنية والناحية السياسية
  ةمراقبة التقني .1

حيث جيري الربملان مقارنة بني قانون املالية والنتائج اليت اسفر عنها التنفيذ، تؤدي هذه املقارنة اىل حتليل احلساب العام لتنفيذ 
  الترخيصات الربملانية وتسيريها.

لغي أو تضاعف، و بأي ويبني قانون ضبط امليزانية فيما اذا كان العجز أو الفائض املقرر يف امليزانية قد حتقق بعد التنفيذ أو ا
  الكيفيات.

 مراقبة سياسية .2

دف الرقابة الربملانية اىل التأكد من ان االعتمادات املصوت عليها حققت االهداف االجتماعية و االقتصادية اليت وضعت من 
  اجلها .

  
  
  

تبقى جد متواضعة  بسبب رفض  لعمليةالناحية احيظى بأمهية بالغة لكن فعاليته من  الناحية النظريةاال ان قانون ضبط امليزانية  
وبالتايل حرمت الربملان من استخدام حقه يف الرقابة على كيفية تنفيذ  1982احلكومة طرح هذا القانون على الربملان منذ سنة 

  االموال العامة .
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  مفهوم امليزانية احمللية و إعدادها                                
  

  ليةمفهوم امليزانية احمل •
  تعريف ميزانية البلدية و ميزانية الوالية •
  تشكيل امليزانية احمللية •
 إعداد امليزانية احمللية •

ü حتضري امليزانية احمللية  
ü التصويت على امليزانية احمللية  
ü  املصادقة على امليزانية احمللية  

  حالة عدم ضبط امليزانية يف املواعيد •
   

  مفهوم امليزانية احمللية  

من الدستور من البلدية و الوالية و اليت متعها التشريع باالستقاللية  15جلماعات احمللية طبقا ألحكام املادة تتمثل ا        
  املالية وذلك بأن خصها مبيزانية ترصد فيها مجيع نفقاا و مواردها.

  تعريف ميزانية البلدية و ميزانية الوالية  

ü  ميزانية البلدية هي :"1990ن قانون البلدية لسنة م 149يف املادة  ميزانية البلديةلقد ورد تعريف
جدول التقديرات اخلاصة بإراداا و نفقاا السنوية، وتشكل كذالك أمرا باإلذن و اإلدارة ميكن 

  ".من حسن سري املصاحل العمومية
ü  كاآليت:"  1990من قانون الوالية لسنة   135فقد ورد يف املادة  ميزانية الواليةأما عن تعريف

زانية الوالية عبارة عن جدول التقديرات لإليرادات و النفقات السنوية اخلاصة بالوالية، كما مي
هي قرار بالترخيص و اإلدارة يسمح حبسن سري مصاحل الوالية و تنفيذ برناجمها اخلاص بالتجهيز و 

  ".االستثمار
سواءا كانت متعلقة بالبلدية أو الوالية تتضمن اخلصائص ونستخلص من هذين التعريفني التشريعيني من أن امليزانية احمللية        

  الثالث اليت متيز امليزانيات العامة:
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 الطابع التقديري. −

 الطابع الترخيصي. −

 الطابع السنوي. −

  تشكيل امليزانية احمللية  

  .امليزانية األولية و امليزانية اإلضافيةتتشكل ميزانية اجلماعات احمللية من وثيقتني على اخلصوص: 

  ) le budget primitif(  امليزانية األولية: -)1

و هي الوثيقة األصلية اليت ميكن أن تكفي لوحدها، تقدر فيها مجيع النفقات و اإليرادات املتعلقة بالدورة اليت وضعت من      
  أجلها. وهي حتتوي على وثائق متعددة: 

 امليزانية األصلية ذاا. −

 ازن بني أقسام امليزانية.جدول تلخيصي يسمح التحقق من التو −

 جداول إحصائية ملحقة. −

  البد أن يتم وضع هذه امليزانية األولية قبل بدء السنة املالية اجلديدة.    

  )le budget supplémentaire ( امليزانية اإلضافية: -)2

النفقات و اإليرادات خالل السنة املالية يتمثل دورها يف إعادة النظر يف امليزانية األولية قصد تكميلها و تعديلها بإجراء معادلة  
  تبعا لنتائج تنفيذ ميزانية السنة السابقة. 

  تعترب إذن امليزانية اإلضافية تصحيحا و تتميما للميزانية األولية.

ت وزيادة على امليزانية اإلضافية يرخص للمجلس الشعيب البلدي أو الوالئي يف حالة الضرورة و بصفة استثنائية، التصوي    
  على انفراد على اعتمادات تسمى:

 : وهي اعتمادات تفتح قبل التصويت على امليزانية اإلضافية.االعتمادات املفتوحة مسبقا •

وهي االعتمادات اليت تقرر و تفتح بعد التصويت على امليزانية  األذون أو الترخيصات اخلصوصية: •
 اإلضافية.

 

  إعداد امليزانية احمللية
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على املستوى احمللي بتحضري امليزانية احمللية و يصوت عليها الس الشعيب املختص و تصادق عليها  ختتص أعلى سلطة      
  السلطة الوصية.

  حتضري امليزانية احمللية

يقوم كل من رئيس الس الشعيب البلدي و الوايل بتحضري ميزانية املؤسسة اليت يشرف عليها، و هذا  .1
  حل املختصة وفقا لتعليمات وزير الداخلية و الوزير املكلف باملالية. مبساعدة أمنائهما العامني و املصا

يبلغ مدير الضرائب للوالية كل سنة الواليات و البلديات و الصندوق املشترك للجماعات احمللية مبلغ  .2
  التحصيل املنتظرة فيما خيص الضرائب و الرسوم اليت تقوم مصاحله بتحصيلها لفائدة هذه اجلماعات. 

  ط  التقديرات الواجب القيام ا يف ميزانية السنة على أساس آخر النتائج املعروفة للتحصيل.يتم ضب .3
و عندما يتم وضع مشروع امليزانية يعرض على اللجنة املختصة باملالية التابعة للمجلس الشعيب املختص  .4

 يف جلسة عالنية.لتبدي رأيها فيه قبل أن يعرض على الس الشعيب نفسه ملناقشته و التصويت عليه 

 

  التصويت على امليزانية احمللية

يصوت الس الشعيب البلدي على ميزانية البلدية ويصوت الس الشعيب الوالئي على ميزانية الوالية ضمن شرط  ومواعيد  
  حمددة قانونيا .

  الشروط املتعلقة بالتصويت -)1

  .بصفة إلزامية على أساس التوازنلتصويت على امليزانية احمللية خالف ملا هو معمول به بالنسبة مليزانية الدولة، جيب ا 

تشمل ميزانية البلدية على قسمني: قسم التسيري وقسم من قانون البلدية:"  151لقد ورد النص على هذا املبدأ يف املادة 
   ."وجوبا تتوازنالتجهيز واالستثمار وينقسم كل قسم إىل إيرادات ونفقات 

جيب على الس الشعيب الوالئي أن يصوت على ميزانية الوالية :" 139بدأ قانون الوالية يف مادته كما أكد على هذا امل
  ".أساس التوازنعلى 

واجلدير باملالحظة أن املشروع مل يكتف بالنص على مبدأ التوازن، بل ذهب إىل أبعد من ذلك بأن حدد الوسائل القانونية      
  أ. الكفيلة بضمان احترام هذا املبد

بإرجاعها  السلطة الوصية املكلفة باملصادقة عليها،تقوم غري متوازنةيف حالة ما إذا صوت الس الشعيب على امليزانية وهي 
يوما من استالمها إىل رئيس الس الشعيب البلدي أو الوايل  الذي يطرحها على الس للمداولة فيها من جديد  15خالل 

 وذلك يف غضون عشرة أيام. 
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تتوىل السلطة الوصية ضبطها. ويطبق نفس االجراء اذا مل ترد امليزانية احملالة للمداولة  بدون توازناذا صوت عليها جمددا و
  الثانية هلذه السلطة يف مهلة شهر واحد  ابتداءا من تاريخ ارجاعها من قبل السلطة.

  مواعيد التصويت على امليزانية احمللية -)2 

حمللية  من ميزانية أولية وميزانية اضافية، ولقد حددت تواريخ التصويت على هذه الوثائق املالية يف املادة تتشكل امليزانية ا     
  من قانون الوالية كالتايل: 143من قانون البلدية واملادة  152

  .من السنة اليت تسبق سنة تطبيقها أكتوبر 31جيب التصويت عليها الزاميا قبل  بالنسبة للميزانية األولية •
  من السنة املالية اليت تطبق عليها . يونيو 15، يصوت عليها قبل بالنسبة للميزانية االضافية •
ü  وجيري التصويت على اعتمادات امليزانية البلدية بابا بابا ومادة مادة. وميكن للمجلس الشعيب اجراء

أو الوايل اجراء  حتويالت من باب اىل باب داخل نفس القسم، كما ميكن لرئيس الس الشعيب البلدي
  غري أنه ال جيوز حتويل اعتمادات مقيدة بتخصيصات معينة.’ حتويالت من مادة اىل مادة داخل نفس الباب

ü  أما عن ميزانية الوالية حيث يتم توزي النفقات وااليرادات يف شكل فصول وفصول فرعية وبنود، فان
). غري أنه جيوز للوايل أن ينقل االعتمادات  من قانون الوالية 140التصويت عليها يتم فصال فصال ( مادة 

من بند اىل بند ار داخل فصل  واحد. ويف حالة االستعجال ميكن له نقل االعتمادات من فصل اىل فصل 
 باالتفاق مع رئيس الس الشعيب.

 

  املصادقة على امليزانية احمللية 

يوم من تاريخ ايداعها لدى السلطة الوصية  15لية حبكم القانون بعد اذا كان املبدأ أن تنفذ مداوالت االس الشعبية  احمل     
  أو نشرها، فان املداوالت املتعلقة بامليزانيات واحلسابات ال تنفذ اال بعد املصادقة عليها من السلطة الوصية.

الوصية  بصالحية مراقبة مضمون   اليت دف اىل متتيع السلطة املصادقةوهكذا ال تكون امليزانية احمللية قابلة للتنفيذ اال بعد 
  هذه امليزانية . وتطرح املصادقة مشكلتني على األقل : 

 األوىل تتعلق بتحديد السلطة الوصية املمارسة للمصادقة،  •

  والثانية تتعلق مبضمون املصادقة. •
 

  السلطات املختصة بالتصديق .1
يع البلديات الكائنة  يف حدود اقليم الوالية اليت : األصل أن الوايل هو الذي ميارس الوصاية على مجبالنسبة للبلدية •

من قانون البلدية صراحة على أن ال تنفذ املداوالت اليت تتناول امليزانيات  42يشرف عليها. ونصت املادة 
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واحلسابات... اال بعد أن يصادق عليها الوايل . غري أنه بإمكان هذا األخري أن  يفوض هذه الصالحية لرئيس الدائرة. 
  ذلك جيري التصديق حسب األشكال التالية:ول

  ألف ساكن. 50رئيس الدائرة بالنسبة للبلديات اليت يقل عدد سكاا عن  -                          

  ألف ساكن. 50الوايل بالنسبة للبلديات اليت يفوق عدد سكاا  -                          

ألف ساكن  فأكثر ال يتم املصادقة على ميزانيتها اال بعد  30ليت يقدر عدد سكاا واضافة اىل ذلك فان البلديات ا         
  عرضه على جلنة وزارية مشتركة مكونة من ممثلني عن وزاريت املالية والداخلية.

احلايل يصادق عليها وزير الداخلية بعد أخذ رأي الوزير املكلف باملالية السابق وأن القانون  بالنسبة مليزانية الوالية: •
 مل حيدد السلطة الوصية.

  مضمون املصادقة .2
على مضمون امليزانية ومن مث مراقبة  ممارسة رقابتهاميكن السلطة الوصية من  اجراء الزامياتشكل املصادقة على امليزانية      

  السلطة الوصية يف نشاط اجلماعة احمللية ككل، ألن امليزانية هي األداة اليت يتجسد بواسطتها هذا النشاط. تشتمل مهمة 

ü  التأكد أوال من مدى احترام اجلماعة احمللية عند صياغتها للميزانية ملبدأ توازن النفقات واملوارد، واذا خرقت
هذا املبدأ ومتسكت به بعد ارجاع امليزانية اليها لتصحيحها، حتل السلطة الوصية حملها وتقوم بضبطها 

  وارجاع التوازن اليها.
ü خل ضمن صالحيتها امكانية رفض بعض النفقات أو املوارد املقيدة يف امليزانية أو وزيادة على ذلك، يد

تعديل. كما ميكن هلا اضافة نفقات جديدة شريطة أن تكون الزامية  بالنسبة للجماعة احمللية املعنية . هذا ما 
يسجل تلقائيا  ميكن الوايل أنمن قانون البلدية عندما نصت على أنه : "  154أكدت عليه فعال املادة 

النفقات االجبارية اليت مل يصوت عليها عليها الس الشعيب البلدي يف ميزانية البلدية طبقا للتشريعات 
  ". نفس احلل قرره املشرع بالنسبة مليزانية الوالية.السارية املفعول

  حالة  عدم ضبط امليزانية 

دء السنة املالية اجلديدة، ألي سبب من االسباب، يستمر يف اجناز املداخيل اذا مل تضبط ائيا ميزانية البلدية أو الوالئية قبل ب  
 والنفقات العادية املقيدة يف اخر سنة مالية حلني املصادقة على امليزانية اجلديدة . غري أنه ال جيوز التعهد بالنفقات وصرفها اال يف

  ة السابقة.عن كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة املالي جزء من اثىن عشرحدود 
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  العجز املوازنايت                                                     
  عريف العجز املوازين:ت •
  :أسبابه •
  :أنواعه •
  :آثاره •

 
 تعريف العجز املوازين:

 يعرف العجز املوازين بتلك الوضعية اليت تكون فيها النفقات العامة اكرب من اإليرادات العامة

 :أسبابه

 :عة العوامل الدافعة إىل زيادة اإلنفاق العامجمموأ) 

 )كاألخذ بنظرية العجز املنظم(زيادة اإلنفاق يف فترة الكساد تؤدي إىل زيادة الدخل •

 زيادة حجم الدولة

  :جمموعة العوامل الدافعة إىل اخنفاض اإليرادات العامةب) 

 ارتفاع درجة التهرب الضرييب •

 كثرة اإلعفاءات واملزايا الضريبية •

 تماد الضرائب على أوعية غري مستقرة(كأسعار املواد األولية)وهو ما يعمل على عدم استقرار اإليرادات العامةاع •

  :أنواعه.

ü العجز اجلاري 

ü العجز األساسي 

ü العجز التشغيلي 

ü العجز الشامل 

 العجز اهليكلي

 :آثاره

 :اآلثار االجيابية
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 األثر على تدعيم استهالك العائالت•

 (Havelmooستثمارات املؤسسات(اثراألثر على إنعاش ا•

 :اآلثار السلبية

 اثر اإلزاحة•

 تدهور احلسابات اخلارجية•

 الفعالية احملدودة لسياسة امليزانية•

 التفكري بالعقلية الكرتية فقط•

  مشكل التأخرات•


