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 ..نشأة و تطور المالية العامة و عالقتها بالعلوم األخرى: الفصل األول
 :ية العامة على كلمتني مهاليقوم مصطلح املا: مفهوم علم المالية العامة .1
واجلانب املدين ويتمثل .إيرادات الدولة أو ما للدولة من حقوق لدى األفراد واملؤسساتتعين الذمة املالية جبانبيها الدائن واملدين، حيث يتمثل اجلانب الدائن يف : املالية -

 .صرفها العامة وجب على االداراتيف النفقات العامة واليت يت
 .ختص مالية اإلدارات والسلطات العامة املوجودة يف الدولة: العامة -
 :من قبل املهتمني به وعلى اختالف مدارسهم الفكرية، نورد البعض منها على سبيل املثال فيمايلي علم املالية   وقد تعددت حماوالت توصيف وتعريف   

جمموعة القواعد اليت يتوجب على احلكومات واهليئات " كغريه من املؤلفني الكالسيكيني على أنه  « Gaston Geze»تون غيز غاسعرفه : األولتعريف ال . أ
 ."أن تطبقها يف حتديد النفقات العامة وتأمني املوارد الالزمة لتغطية هذه النفقات وتوزيع أعبائها على املواطنني

موضوعه يف دراسة القواعد املنظمة للنشاط املايل واألنشطة اليت تبذهلا اهليئات العامة قصد احلصول على املوارد الضرورية مث هو العلم الذي يتمثل : " التعريف الثاني . ب
العوامل  ويتحقق ذلك من خالل دراسة هذه األدوات منفصلة عن. حبثه فيتمثل يف أدوات اإليرادات، النفقات، وامليزانية أما منهج.انفاقها إلشباع احلاجات العامة 

 ".االقتصادية األخرى
هو العلم الذي يدرس النفقات واإليرادات العامتني وتوجيههما من خالل برنامج معني يوضع لفرتة حمددة لتحقيق األهداف االقتصادية " :التعريف الثالث . ت

 ".  واالجتماعية والسياسية للدولة
اط املايل الذي تبذله اهليئات العمومية ومؤسسات الدولة للحصول على املوارد الضرورية إلشباع هو العلم الذي يدرس القواعد املنظمة للنش: " التعريف الرابع . ث

 ".احلاجات العامة
 العلم الذي يتخصص يف دراسة كيفية تنظيم النفقات العامة واإليرادات العامة وامليزانية العامة على حنو جيعلها" ميكن تعريف علم املالية العامة على أنه واخلالصة

 ".تعمل على حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية املستوحاة من الفلسفة اليت تتبناها الدولة
 :تتشكل املالية العامة من العناصر التالية :عناصر المالية العامة .9
توزيع دخول  عربإنتاج سلع وخدمات أو  عربالدولة يف سبيل مواجهة إشباع احلاجات العامة بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك  تقوم: النفقات العامة. . أ

سر حمدودة الدخل قصد تصحيح ما يقع من اختالل يف توزيع الدخل أو لأل اتمساعديف شكل حتويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية 
 .اصاخل  مؤسسات القطاع ومن خالل اإلعانات اليت تقدم بصورة مباشرة أو غري مباشرة لألفراد 

يف حدود ما  وطينأساسا من الدخل ال املواردوحتصل الدولة على هذه  ،املوارد املالية الالزمة لتغطيتهاالبد من تأمني للقيام بالنفقات العامة  :اإليرادات العامة  . ب
اإليرادات العامة إال أن اجلانب األعظم  مصادرعددت أو من اخلارج عند عدم كفاية هذه الطاقة ملواجهة متطلبات اإلنفاق العام، ولقد ت وطنيةتسمح به املالية ال

ما حتصل عليه من و  االقتصادية مث اإليرادات السيادية ويف مقدمتها الضرائب ؤسساهتامنها يستمد من ثالثة مصادر أساسية هي إيرادات الدولة من أمالكها وم
 .اخلارجيةاالئتمان وميثل القروض احمللية و  مث رسوم نظري تقدمي اخلدمات العامة

وحيدد العالقة بينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة املالية، ومبعىن آخر فهي مبثابة البيان  النفقات واإليرادات العامةتنظيم مايل يقابل بني  وهي: الميزانية العامة . ت
هي تقدير تفصيلي لإليرادات والنفقات لفرتة مقبلة هي سنة يف املعتاد مت  ويعترب خطة مالية تظهر بوثيقة امليزانية اليت وطيناملايل لالقتصاد العام وعالقته باالقتصاد ال

 .الرتخيص هبا من السلطة التشريعية
 :حتكم املالية العامة قواعد وأسس ختتلف عن تلك اليت حتكم املالية اخلاصة، وميكن اجياز تلك االختالفات يف العناصر التالية: المالية العامة و المالية الخاصة .3

بينما هتدف املالية . هتدف املالية العامة إىل حتقيق املصلحة العامة ما جيعل عملياهتا وأنشطتها هتدف إلشباع احلاجات العامة األساسية للمجتمع: فالهد . أ
 .اخلاصة إىل حتقيق أقصى ربح ممكن كونه احلافز لدى األفراد واملشروعات اخلاصة

اإلكراه لتحصيل ايراداهتا الضريبية وغريها من خالل استعمال وسائل االجبار للحصول على أمواهلا، وهو تتمتع الدولة بسلطة االلزام و :تحصيل االيرادات . ب
 .اذا تعتمد يف حتصيل ايراداهتا على االختيار والتعاقد وبيع منتجاهتاالعنصر الذي تفتقده املالية اخلاصة 

تعلق باملال العام ما جيعلها حتظئ حبماية قانونية شديدة ومتميزة، ما جيعل عون الدولة عرضة تتمتع املالية العامة مبسؤولية أوسع كوهنا ت:المسؤولية والرقابة . ت
ر عن عقوبة لعقوبات جنائية وتأديبية يف حالة إساءته التصرف يف هذا املال، وبالتايل تكون العقوبة أكرب مما هي عليه يف املالية اخلاصة حيث تقتص

( االدارية، القضائية، والتشريعية) املتعددةرقابة فإن األموال العامة ختضع لرقابة سابقة وآنية والحقة وغريها من الرقابة أما على مستوى ال(. التجار)االفالس
 .وتستند هذه الرقابة على عنصر السلطة عكس املالية اخلاصة اليت تعتمد على عنصر التعاقد
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الضرائب والرسوم، القروض، أمالك الدولة، االصدار )هتا املتأتية من املصادر املختلفةتتمتع الدولة بسلطات واسعة يف زيادة إيرادا:زيادة اإليرادات . ث
العامة فتتحدد أوجه  ، فيما تتقيد املالية اخلاصة يف ايراداهتا باألرباح احملققة، ويتحدد انفاق األفراد يف ضوء ما حيصلون عليه من أرباح أما يف املالية...(النقدي

 .تم تقدير االيرادات الالزمة لتغطيتهااالنفاق املختلفة مث ي
يف ال ختضع املالية اخلاصة لنفس قواعد ومبادئ املوازنة العامة والنظام العام فيما يتعلق بتحصيل االيرادات وصرف النفقات كما هو احلال  :القواعد والمبادئ . ج

 .املالية العامة
 .يشكل جزءا هاما من االقتصاد الوطين وهناك تأثري متبادل بينهما امههذه االختالفات ال تؤشر  إىل االنفصال بني املاليتني فكال

 :هادور طبيعة الدولة و ها تمرت املالية العامة بعدة مراحل رافقت التطورات اليت عرف:تطور علم المالية العامة  .4
 :مد يف جمال املالية العامة املبادئ التاليةحيث ساد خالل هذه الفرتة من القرن التاسع عشر الفكر الكالسيكي الذي يعت :الدولة الحارسةمرحلة  . أ

 .حيث يتوجب عدم االفراط يف االنفاق وحصره فيما هو الزم لسري املصاحل العمومية الضرورية: حتديد النفقات واالقتصاد فيها -
وارد اليت تتكيف مع طبيعة هذه النفقات، وتقوم فكرة التوازن إذ يتوجب على الدولة حتديد احتياجاهتا املالية للسنة املقبلة مث تقدير امل: توازن امليزانية العامة -

سنوات عند إختالل توازن امليزانية تضطر الدولة لالقرتاض، فتؤدي القروض إىل زيادة نفقات ال"يف هذا اجملال على منطق الفكر الكالسيكي الذي يرى أنه
ذه النفقات قد تضطر الدولة لالقرتاض من جديد ، ما قد جيعلها رهينة معضلة املديونية، وملواجهة ه".القادمة كوهنا يتم إرجاعها وما يرتتب عنها من فوائد

الصدار النقدي األمر الذي قد يعجل بتقويض األسس املالية للدولة وعجزها عن تأدية وظائفها يف اجملتمع، فإذا ما عجزت عن االقراض مرة اخرى قد تلجأ ل
 .ن ارتفاع فاحش يف األسعار وتدهور قيمة العملة احملليةمما سيفجر ظاهرة التضخم وما يرافقها م

تأيت هذه احليادية من حيادية دور الدولة يف الفكر الكالسيكي كونه يقتصر على ضمان األمن والتحكيم أثناء النزاعات بني األعوان : حيادية املالية العامة -
 .ولة غري معنية بالتكفل بتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيةاالقتصاديني دون التدخل يف عالقاهتم االقتصادية، ما جيعل الد

جاءت نتيجة األزمة اليت أعقبت احلرب العاملية األوىل واليت استدعت إعادة النظر يف املبادئ املالية للفكر الكالسيكي، وترك الدولة :مرحلة الدولة المتدخلة . ب
 ، وقد استند هذام، حيث أصبحت الدولة تتدخل لتوجيه االقتصاد والرفع من أدائه 1121دية لسنة احلارسة مكاهنا للدولة املتدخلة بعد األزمة االقتصا

الذي وضع مبادئ التدخل التعديلي للدولة لتقليص البطالة وبعث التشغيل الكامل، " كينز" التدخل إىل اراء العديد من املفكرين أبرزهم االقتصادي االجنليزي
 :يف هذه املرحلة بلذلك متيزت املالية العامة 

حيث عرفت النفقات العامة بعد احلرب العاملية األوىل زيادة كبرية فاقت الزيادة يف الدخل الوطين وأصبح من غري املمكن متويلها من :زيادة النفقات العامة -
 .خالل االيرادات اجلبائية فقط

ذا املبدأ الذي قدسه الفكر الكالسيكي، حيث أضطرت بعض البلدان املتقدمة إىل حيث أعيد النظر يف ه(: الميزاني)إعادة النظر في التوازن الموازني -
 (.البحث عن التوازن االقتصادي فهو كفيل بتحقيق التوازن املوازين الحقا) التخلي عن توازن امليزانية العامة والبحث عن مصادر أخرى لتمويل العجز املوازين

ة تدخل احلكومات يف اجملال االقتصادي أصبحت امليزانية العامة غري حيادية وصارت متارس تأثريا هاما على تطور الوضعية نتيج: خروج المالية العامة عن حياديتها -
روري الوطين ما جعل من الضاالقتصادية، وجاء التخلي عن فكرة حيادية املالية العامة نتيجة التزايد املسجل يف النفقات العامة إذ أصبحت متتص جزء هاما من الدخل 

 . أخذ القرارات املتعلقة بامليزانية العامة بعني االعتبار كما أن املالية العامة أصبحت أداة رئيسية يف السياسة االقتصادية للدول
دات والنفقات العامة بني الدول عرفت املالية العامة خالل النصف الثاين من القرن العشرين تطورات كبرية بسبب االختالف بني أمهية وطبيعة االيرا: مرحلة الدولة العصرية . ت

 :املتقدمة والدول النامية
 عرفت هذه البلدان تطورا سريعا يف اخلدمات العمومية االجتماعية فضال عن تدخلها لتصحيح آليات السوق احلرة من البداية :المالية العامة في البلدان المتقدمة

 :لة األشكال التالية، ويأخذ تدخل الدو لتفادي االختالالت املالية اليت قد حتدث
ميزانية االنعاش االقتصادي، )حيث تقوم الدولة يف فرتة االنكماش االقتصادي وارتفاع البطالة بزيادة االنفاق العام وتقليص الضرائب لتنشيط االقتصاد :التدخل املقاصي -

 ...(.ميزانية متشددة، سياسة تقشف)نفقاهتا وزيادة الضرائبأما يف حالة التضخم فتقوم بتقليص ...(.سياسة القدرة الشرائية، سياسة األشغال الكربى
فوارق قد يكون يف اجملال االقتصادي أو االجتماعي،  ففي اجملال االقتصادي ال يكون هبدف إعادة التوازن االقتصادي االمجايل وإمنا لتقليص ال :التدخل املصحح -

لها ال تثقل القطاعات اليت تعرف صعوبات ومن ناحية النفقات تطبيق إعانات ومنح قروض مبعدالت فائدة والنتائج السلبية لالقتصاد، فمن ناحية الضرائب يكون جبع
إعانات اجتماعية، )أما يف اجملال االجتماعي فيكون التدخل من خالل استخدام النفقات العامة يف شكل إعانات مالية مباشرة للفئات احملرومة. مشجعة هلذه القطاعات

 ...(.النقل، الثقافة، التعليم) أو يف تطوير التجهيزات واخلدمات العمومية املوجهة هلذه الفئات...( عد، منح األمومةمنح بطالة، تقا
 كافية، رغم تفاوت درجات النمو يف هذه البلدان تتميز هيكلة املالية العامة يف معظم هذه البلدان بنفقات مرتفعة وإيرادات غري  : المالية العامة في البلدان النامية

والنفقات املرتبطة بالنمو ( تشكيل املصاحل واهليئات االدارية واجملالس املختلفة)ويعود االرتفاع يف النفقات العامة إىل النفقات النامجة عن االستقالل السياسي
والنفقات النامجة عن التخلف ما جيعل نفقات ...( والصحة الرتكيبة البشرية يغلب عليها الشباب مقارنة بالفئة السكانية املنتجة ما يرفع من نفقات الرتبية )السكاين

 .لبناء اقتصادات متطورة هلذه البلداناالستثمار ضرورية 
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 :لعلم املالية العامة عالقة وثيقة بالعديد من العلوم األخرى من أبرزها :عالقة المالية العامة بالعلوم األخرى  .5
لعالقة بني العلمني جعلت موضوعات املالية العامة يتم تناوهلا يف صياغ املوضوعات االقتصادية البحتة، ألن قوة ا إن :عالقة المالية العامة بعلم االقتصاد . أ

كما أن املالية العامة تبحث يف أفضل ( مشكلة الندرة)علم االقتصاد يبحث يف أفضل الوسائل إلشباع احلاجات االنسانية املتعددة من املوارد الطبيعية احملدودة
وقد ازدادت درجة االرتباط بني العلمني يف العصر احلديث حيث ازداد .شباع احلاجات العامة من خالل املوارد املالية املتاحة للدولة واحملدودة عادةالوسائل إل

 :نواحي احلياة االقتصادية وبشكل متبادل يتجلى يفارتباط املالية العامة مبختلف 
يتجلى من االختالف بني بنود النفقات العامة واإليرادات العامة بني الدول بسبب اختالف درجة منو اقتصادها  تأثري النظام االقتصادي على املالية العامة -

ية للدول أو طبيعة نظامها االقتصادي، ما جعل السياسة املالية اليت تصلح لبلد متقدم التصلح بالضرورة لبلد متخلف والعكس صحيح، والسياسة املال
 .لك املطبقة يف الدول الرأمساليةاالشرتاكية ختتلف عن ت

الدراسات االقتصادية هي .) الدراسات االقتصادية ترشد إىل كثري من املبادئ اليت ال جيب إغفاهلا عند إعداد وتطبيق النظم املالية مبا يضمن حتقيق أهدافها -
ما توضح الدخول اليت ينبغي رفع معدالت الضرائب عليها أو ختفيضها اليت توضح السلع اليت ميكن ترفع معدالت الضريبة عليها لزيادة احلصيلة الضريبية، ك

 (.إذا كان اهلدف هو التأثري بالزيادة أو النقصان يف حجم االنفاق أو االدخار 
 النشاط إىل ماهو مأمول، فاملالية العامة أصبحت أداة رئيسية لتدخل الدولة يفتأثري املالية العامة يف سري النشاط االقتصادي وتوجيهه  - 

مواحهة اثار  الدورات االقتصادية الضارة من تضخم أو كساد، توجيه االستثمار بني املشروعات املختلفة واملناطق املختلفة، تغيري ) االقتصادي
 (.اخل....مستوى األسعار ما ينعكس على حركة املبادالت االقتصادية الداخلية واخلارجية

ىل زيادة  االهتمام بدراسة وحتليل العامل االقتصادي يف خمتلف قرارات املالية العامة، وأصبحت املشكالت االرتباط الوثيق بني العلمني أدى إ -
متثل جزءا مستقال بذاته يف نطاق علم املالية، األمر الذي أدى إىل ظهور فرع جديد يدرس هذه البحوث االقتصادية ملختلف حبوث املالية العامة 

 ".علم اقتصاديات املالية العامة"طلق عليه من وجهة نظر اقتصادية حبته ي
 :تتضح العالقة بني العلمني من خالل: عالقة المالية العامة بعلم اإلحصاء  . ب

 .أن علم االحصاء يتيح للباحثني الرؤية الواضحة للظواهر املالية من خالل التعبري عنها يف صورة أرقام وبيانات وجداول وأشكال -
ساس الضروري إلجراء التوقعات املالية حول تقدير النفقات واإليرادات فضال عن أمهيتها يف حتقيق وتفعيل الرقابة دراسة االحصاءات متثل األ -

 .على األجهزة املالية املختلفة
له البيانات  للدولة أن يستغين عن علم االحصاء، فهذا األخري هو الذي يوفر ةال ميكن لعلم املالية العامة عند دراسته ورمسه للسياسة املالي -

وكيفية توزيعهم من حيث السن واملعلومات االحصائية اخلاصة بالدخل الوطين، كيفية توزيع الثروة والدخول بني طبقات اجملتمع، عدد السكان 
معينة ولتحقيق أهداف وغريها من املعطيات الضرورية إلعداد السياسة املالية الواجبة االتباع يف ظروف . واملناطق املختلفة، حالة ميزان املدفوعات

 .حمددة
 :ويتجلى ذلك على األقل يف الفروع التاليةهناك عالقة وثيقة بني العلمني  :عالقة المالية العامة بالقانون . ت

ليه  كفرع قائم بذاته لفرتة طويلة، حيث ظل ينظر إعلم املالية العامة   قيام الصلة الوثيقة بني العلمني حالت دون  درجة إن:القانون العام. أ.ت
لك كفرع من فروع القانون العام حىت هناية القرن التاسع عشر حيث بدأت دراساته خترج شيئا فشئا عن السيطرة املطلقة للقانون العام، ومع ذ

 :االداريالتزال الصلة قوية على األقل بني فرعني من فروع هذا القانون مها القانون الدستوري والقانون 
 قة املالية العامة به من خاللوتتضح عال: القانون الدستوري: 

 .خضوع قواعد املالية العامة للقواعد الدستورية، فالدساتري هي اليت تقرر املساواة بني املواطنني أمام الضرائب واألعباء العامة -      
 .ارتكاز أسس قانون امليزانية على الدستور -      
 ن االختصاصات اليت يقررها الدستور من أجل مراقبتها للسلطات التنفيذية، كما هي نوع مالسلطات املالية للمجالس النيابية  -      
 أن التوازن بني السلطتني موجها وحمكوما بتوزيع االختصاصات املالية بينهما، لذا ترجح كفة السلطة اليت هلا  صالحيات واسعة             
 .متكنها من السيطرة على امليزانية      
 هما من خاللتظهر العالقة بين: القانون االداري: 

 .خضوع وزارات املالية واالقتصاد واليت تعد من أهم االدارات العامة يف الدولة يف تنظيمها للقانون االداري  -
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 .القضاء اجلبائي يعد فرعا هاما من فروع القضاء االداري -
فاملراقب املايل يتمتع .يؤثر بدرجة كبرية على عمل اإلدارةيم العمليات املالية فإن تنظ اإلداري،فضال عن خضوع االدارات والعمليات املالية للقانون  -

 .بنفوذ كبري يف اإلدارات املالية
حمللية هلا مواردها قواعد النظام املايل تعطي املؤسسات االدارية صفتها وطبيعتها احلقيقية، فالالمركزية االدارية ال تكون فعلية إال إذا كانت السلطات ا -
 .اصة مع القدرة على ممارسة االستقالل املايل احلقيقياخل

تتجلى هذه العالقة يف االتفاقات املالية الدولية ملعاجلة الكثري من املشاكل املالية على املستوى  :عالقة المالية العامة بالقانون الدولي والعالقات الدولية.ب.ت
 .ة الضريبيةالدويل مثل االزدواج الضرييب والتهرب الضرييب واملنافس

لقد أصبح يف جمال املالية العامة يتجاوز جوانبها القانونية البحتة وامتد إىل البحث عن التفسريات االجتماعية للظاهرة : عالقة المالية العامة بعلم االجتماع . ث
 .الجتماعي والسياسي للدولة على نظامها الضرييباملالية، فالبحث يف اجلوانب االجتماعية للضريبة يسمح بتعميق الرؤية حول اآلثار اليت يعكسها اهليكل ا

 :تتجلى هذه العالقة من خالل جمموعة من املظاهر من بينها:السياسيةم و علالعالقة المالية العامة ب . ج
كون هذه املعطيات االحصائية ، وتهي أساس الرقابة على استخدام املوارد العامةو املوازنة العامة  العمليات املالية ترد يف وثائق إحصائية متعددة أمههاأن  -

التعليم، الصحة، السكن )معطيات مثينة للعلوم السياسية لفهم وحتليل موضوعي حملتوى السياسات املختلفة، وتوضيح ما تنفقه الدولة يف كل جمال من اجملاالت
 (.اخل...
فعهم الضرائب واقباهلم على االكتتاب يف السندات احلكومية طواعية استخدام القروض العامة ودفع الضريبة كمقياس لدرجة ثقة املواطنني يف احلكومة، فد -

 .مؤشر على ثقتهم يف حكومتهم والعكس صحيح
   .  ارتباط  تنفيذ قرارات الدولة بإنفاق املال، فقرارات الدولة ال قيمة هلا إال إذا كانت هلا املوارد املالية لتنفيذها -

 :مبختلف أصنافها رتباط وثيق بني املالية العامة واحملاسبةهناك ا:عالقة المالية العامة بالمحاسبة . ح
، فالضرائب (حساب التكاليف)واحملاسبة التحليلية ( امليزانية وحساب النتائج)واليت هي جمموعة التقنيات اليت تتكون من احملاسبة العامة : احملاسبة اخلاصة -

 .مثال تتطلب االملام بأصول احملاسبة
 هي جمموعة القواعد احملددة لواجبات ومسؤوليات االدارات واآلمرين بالصرف واحملاسبني يف تنفيذ القرارات املالية وتتبع عمليات الدولة: احملاسبة العمومية -

 .واجلماعات احمللية
املتعلقة بنشاط خمتلف أعوان  هي نظام حماسيب اقتصادي كلي يسمح برسم صورة كمية بسيطة للعالقات والروابط بني خمتلف التدفقات: احملاسبة الوطنية -

 .وعالقاته مع باقي دول العاملاالقتصاد الوطين 
 :مفاهيم مرتبطة بالمالية العامة .6

عامة ألهنا ترتبط بدور الدولة الذي يقوم على أساس اشباع احلاجات العامة، وهناك مجلة من املعايري لهو مفهوم أساسي بالنسبة للمالية ا :الحاجة العامة. أ
 :لتمييز بينها وبني احلاجات اخلاصة  من أبرزهاتستخدم ل

هذا املعيار فإن احلاجة العامة هي من تقوم الدولة بإشباعها عن طريق االنفاق العام، أما احلاجات اخلاصة فهي  سبح :الحاجة بإشباعمعيار طبيعة من يقوم  -
 .بإشباعهااليت يقوم القطاع اخلاص 

حسب هذا املعيار إذا كان الفرد هو الذي حيقق املنفعة تكون احلاجة خاصة، أما إذا كان اجملتمع هو الذي (: المنفعةيحقق )معيار طبيعة من يحس بالحاجة -
 .حيس باحلاجة وحيقق املنفعة اجلماعية فتكون احلاجة عامة بغض النظر عن القطاع الذي يشبع احلاجة

 .باعها يف نطاق دور الدولة، وبالتايل فإن نطاق احلاجات العامة خيتلف من فرتة تارخيية ألخرىفإن احلاجة العامة هي اليت يتم اش هسبحب: المعيار التاريخي -
لتحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية، وهي جزء هي جمموعة التدابري اليت تتخذها الدولة يف اطار تكوين واستخدام املوارد املالية الالزمة :السياسة المالية.ب

 : دية للدولة وتتفرع إىلمن السياسة االقتصا
 .يف اجملاالت املختلفة بإنفاق الدولة لتحقيق أهداف حمددة املتعلقة هي جمموعة االجراءات: السياسة االنفاقية -
 .تتعلق بسياسة القروض أو االئتمان، والسياسة الضريبية:السياسة االيرادية -
 :املرتابطة فيما بينها بعالقات معينة أما النظام املايل فيفهم يف معنيني مها النظام بصورة عامة هو جمموعة من العناصر: النظام المالي.ت
 .هو جمموعة العناصر املالية أو جمموعة جماالت العالقات املالية اليت تتوسط تكوين واستخدام املوارد املالية -
ويضاف هلا أحيانا املؤسسات املصرفية ويدعى النظام املايل يف هذه احلالة  قاتهو جمموعة املؤسسات املالية اليت تتعامل باألموال ذات الصلة باإليرادات والنف -

 .والنظام املايل هو جزء من النظام االقتصادي للدولة.النظام املايل املصريف
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  النفقات العامة: الفصل الثاني

 .وعناصرهامفهوم النفقة العامة.أوال          
كم قابل للتقومي النقدي يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص " أو هي."شخص عام قصد حتقيق منفعة عامة بإنفاقهم مبلغ نقدي يقو "هي :مفهوم النفقة العامة .0

 ".القانون العام اشباعا حلاجة عامة
  :عناصر النفقة العامة يف اآليت تتجلى :النفقة العامة عناصر  .9

الدولة من السلع واخلدمات الالزمة لتسيري املرافق العمومية أو مثنا ارؤوس األموال  حيث يأخذ االنفاق العام شكل مبلغ من النقود مثنا ملا حتتاجه:مبلغ نقدي . أ
ويعد االنفاق النقدي أفضل أشكال االنفاق العام .االنتاجية الالزمة لقيام املشروعات االستثمارية أو ملنح املساعدات واإلعانات االقتصادية واالجتماعية املختلفة

 :تاليةلألسباب املوضوعية الوذلك 
حتقق املنفعة العامة،  استخدام النقود يف االنفاق العام يسهل الرقابة بأشكاهلا املختلفة على النفقات العامة ضمانا الستخدامها طبقا للضوابط والقواعد اليت -

 .يف حني تصعب الرقابة على االنفاق العيين لصعوبة تقييمه
 .بينهمني األفراد يف االستفادة من نفقات الدولة ويف توزيع األعباء العامة االنفاق العيين خيل مببدأ املساواة والعدالة ب -
 .االنفاق العيين ترتتب عنه العديد من املشاكل االدارية والتنظيمية وغياب الدقة فضال عن احملاباة بني األفراد -
الدولة واملؤسسات )رب انفاق عام إال إذا صدر عن شخص عام الشائع هو أن املبلغ النقدي الذي ينفق ألداء خدمة عامة ال يعت :يقوم بها شخص عام . ب

يف لكن اختلف الفكر املايل . ما يعين أن النفقات اليت ينفقها اخلواص ال تعد نفقة عامة ولو كانت هتدف إىل حتقيق النفع العام( العامة ذات الشخصية املعنوية
 :حتديد طبيعة االنفاق العام بني معيارين مها

ويدعى املعيار التقليدي ويستند يف حتديد طبيعة االنفاق العام على الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم باالنفاق، فإذا كان من : قانونيالمعيار ال -
دف من  ن اهلأشخاص القانون العام تعد النفقة عامة مهما كانت طبيعتها واهلدف منها أما إذا كان من أشخاص القانون اخلاص تعد نفقة خاصة حىت وإن كا

لكن مع االنتقال من الدولة احلارسة إىل الدولة   (حيث كان نشاط الدولة يقتصر على األمن والدفاع والعدالة فرتة الدولة احلارسة)انفاقها حتقيق النفع العام
آخر يتناسب مع توسع دور الدولة ويدعى املعيار  املتدخلة مل يعد هذا املعيار يكفي وحده لتحديد طبيعة االنفاق العام، ودفع علماء االقتصاد إىل اقرتاح معيار

 .  الوظيفي
ولة يستند إىل الطبيعة الوظيفية للقائم باإلنفاق وليس لطبيعته القانونية، ومن مث فإن النفقات العامة هي تلك النفقات اليت تقوم هبا الد: المعيار الوظيفي -

يف املقابل تعترب . ت اليت تقوم هبا الدولة واألشخاص العامة ومتاثل نفقات األفراد تعترب نفقات خاصةأما النفقا. مبوجب سلطتها اآلمرة وسيادهتا على اقليمها
فإن ما يعترب من النفقات العامة قد ال وبالتايل فإنه حبسب هذا املعيار . النفقات اليت يقوم هبا اخلواص اليت فوضتهم الدولة يف استخدام سلطتها نفقات عامة

 .لقانون العام بل قد يصدر من أشخاص القانون اخلاصيصدر من أشخاص ا
اهلدف من النفقة العامة هو إشباع احلاجات العامة وبالتايل حتقيق النفع العام، ما يعين استبعاد النفقات اليت تشبع حاجة خاصة إن :تحقيق النفع العام . ت

ساوون يف حتمل األعباء العامة فالبد أن يتساوون يف االنتفاع بالنفقات العامة وحتقيق نفع خاص، وذلك حتقيقا للعدالة بني أراد اجملتمع فما دام أهنم مت
 .للدولة

 :تصنف النفقات العامة وفقا لعدة معايري من أبرزها: أصناف النفقات العامة.ثانيا          
 :ويتجلى أبرزها يفهي تصنيفات تستند إىل املعايري العلمية  :العلميةتصنيفات ال  -0

 :تصنف النفقات العامة حسب هذا املعيار تبعا لتباين وظائف الدولة إىل :(من حيث األهداف) يفي الوظ صنيفالت . أ
 تشمل النفقات الالزمة لتسيري األجهزة االدارية للدولة ونفقات الدفاع واألمن والعدالة واجلهاز السياسي :نفقات إدارية. 
 لتنمية االجتماعية لألفراد وبالتايل تتعلق بالنفقات املوجهة لقطاعات التعليم، الصحة، هتدف إىل تلبية احلاجات العامة احملققة ل:اجتماعية نفقات

 (.منح البطالة)أو عدمية الدخلالسكن، النقل، التأمينات االجتماعية ، واإلعانات املقدمة لذوي الدخل احملدود 
 وطين وتكوين رؤوس أموال لبالدرجة األوىل تتمثل يف زيادة االنتاج اتسعى الدولة من خالل صرفها إىل إىل حتقيق أهداف اقتصادية  :نفقات اقتصادية

دية اليت جديدة، لذا تشمل أساسا البىن التحتية من طرق، وسائل النقل، الطاقة، الري، وكل ما ينفق على املشروعات االقتصادية واإلعانات االقتصا
 . متنحها الدولة للمؤسسات االقتصادية العامة واخلاصة

أو نقلها ومدى على معايري استخدام القدرة الشرائية  يستند هذا التصنيف (:نفقات منتجة ونفقات غير منتجة) الحقيقية والنفقات التحويليةالنفقات  . ب
 :تأثريها على الدخل الوطين 



لعجال العمرية . د -واس  احل زواق.د...............................................................العامة املالية يف حماضرات  

10 

 

 رافق العامة مستلزمات سري املو  يةنفقات الدولة مقابل احلصول على السلع واخلدمات احلقيقية ورؤوس األموال االنتاج تمثل يفت :النفقات الحقيقية
ما جيعل االنفاق احلقيقي يتجلى يف استخدام الدولة لقدرهتا (.املرتبات، املواد واللوازم، التجهيزات، النفقات االستثمارية أو الرأمسالية)التقليدية واحلديثة

لذا تنتج ( املقابل)لذي تدفعه الدولة للحصول على السلع واخلدماتالشرائية للحصول على السلع واخلدمات والقوة العاملة، وميثل االنفاق هنا الثمن ا
 (.تكوين انتاج جديد)عنه زيادة مباشرة يف الدخل الوطين

 وإمنا تقوم الدولة من خالهلا بتحويل ، اليت ال حتصل الدولة عند انفاقها على سلع وخدمات ورؤوس أموال كمقابل هي النفقات: النفقات التحويلية
، ولكوهنا ال هتدف إىل احلصول رة الشرائية أو الدخل الوطين من الطبقات االجتماعية املرتفعة الدخل  إىل الطبقات االجتماعية حمدودة الدخلجزء من القد

نه ارتفاع يف الطلب غري ارتفاع القدرة الشرائية للفئات املستفيدة منها ينتج ع.فإهنا ال تنتج عنها زيادة مباشرة يف الدخل الوطين(  سلع وخدمات)على مقابل
وعادة يتم التمييز يف  .الكلي، وبالتايل فإن هلذه النفقات أثر اقتصادي هام سيما يف فرتات الركود االقتصادي، كما أهنا تشكل خطرا  يف فرتات التضخم

 :هذه النفقات بني
أو حاجة اجتماعية كاإلعانات املقدمة ( الفقر، البطالة) رديةتتمثل يف االعانات اليت متنحها الدولة لتلبية حاجة ف:النفقات التحويلية االجتماعية -

 ...(.النوادي الرياضية والثقافية) للهيئات اليت تقدم خدمات اجتماعية
متنحها الدولة لبعض املؤسسات اخلاصة والعامة خلفيض أسعارها أو لتخفيف العجز أو تغطيته لبعض املؤسسات ذات : النفقات التحويلية االقتصادية -

أسعار فائدة الفائدة العامة أو املساعة يف إنشاء املؤسسات االقتصادية من خالل تقدمي رأس املال جمانا للمؤسسات احلديثة أو تقدميه يف شكل قروض ب
نات حتقيق إعانت االستغالل، إعا)أو تقدمي إعانات لتشجيع نوع معني من الصادرات أو استرياد نوع معني من السلع االنتاجية األساسيةمنخفضة 

 .(إعانات التجارة اخلارجية التوازن، إعانات االنشاء والتجهيز،
 :عامة ويصنفها إىلليعتمد هذا التصنيف على التكرار الدوري للنفقات ا (:التكرار الدوري)النفقات العادية والنفقات غير العادية . ت

 لذا يصطلح عليها النفقات اجلارية أو التسيريية ألهنا موجهة  ة يف ميزانية الدولةترد سنويا وبصفة دورية ومنتظمتتمثل يف النفقات اليت  :النفقات العادية
 .رافق العامة وإشباع احلاجات العامةملأساسا لتسيري ا

 طارئ، معاجلة  مكافحة وباء)تتمثل يف النفقات اليت ال ترد بصفة دورية منتظمة يف ميزانية الدولة وإمنا ترد عند احلاجة اليها فقط :النفقات غير العادية
 ..(.خملفات الكوارث الطبيعية، إنشاء مدن جديدة، طرق وسكك حديدية؛ موانئ ومطارات

  : يستند هذا التصنيف على نطاق سريان النفقات  العامة ويصنفها إىل: (معيار العضوي أو الهيئات المكلفةلا) النفقات الوطنية والنفقات المحلية . ث
 نفقات )فهي نفقات ذات طابع وطين (اخل...الدفاع، العدالة، القضاء)الدولة وتتوىل احلكومة املركزية مهمة صرفهاترد يف ميزانية :النفقات الوطنية

 (.الوزارات
 (.اخل...توزيع املياه، الكهرباء ) ترد يف ميزانية اجلماعات احمللية وهي اليت تتوىل مهمة صرفها:التفقات المحلية 

ت والتطبيقات العملية اليت تلجأ اليها خمتلف دول العامل هبدف تنظيم نفقاهتا العامة بغض النظر عن التزامها بالتصنيفات يقصد هبا املمارسا:الوضعية صنيفاتالت -9
 :العلمية املذكورة سابقا، ومن هذه التصنيفات

الوزارات مث توزع داخل كل وزارة حسب ع حسب حيث تصنف النفقات العامة اداريا على أساس اهليئة االدارية اليت تقوم باالنفاق، فتوز  :المعيار االداري. أ
 .أقسامها وأجهزهتا

 (.القطاع االقتصادي، القطاع االجتماعي)تظهر فيه وظائف الدولة يف شكل قطاعات تربز بداخلها نفقات كل قطاع :المعيار الوظيفي. ب
الدولة يف قطاعات متعددة الوظيفة الواحدة، فال يكتفى بالقول نفقات يستند هذا التصنيف على املعيار الوظيفي، وتظهر فيه وظائف  :المعيار االقتصادي. ت

ليت تنتمي هلذا اقتصادية واجتماعية بل توزع النفقات حسب أنواع كل نشاط، فمثال يف ميزانية التجهيز يقسم القطاع االقتصادي  إىل اجملاالت املختلفة ا
 (.اخل....الزراعة، الصناعة)القطاع

 :نيف النفقات العامة إىل حتقيق مجلة من املزايا من بينهاتص ميكن ايعاز أمهية
 .تبسيط عملية إعداد وصياغة الربامج - 
 . تنفيذ كل برنامجحتقيق الكفاءة والفعالية يف تنفيذ امليزانية ألن تنفيذ هذه األخرية بكفاءة يستدعي ضرورة تقسيمها إىل برامج حي يتسىن قياس كفاءة    -
 .بة، املراجعة، املراقبة، واالعتمادخدمة أهداف احملاس -
 .األنشطة األخرىتسهيل دراسة آثار األنشطة العامة وتطوراهتا، فالتصنيف يسهل التعرف على تكلفة كل نشاط وتطور تلك التكلفة وأمهيتها النسبية مقارنة ب -
لنشاط الدولة عن طريق الزام احلكومات باإلنفاق يف اجملاالت اليت اعتمدهتا هذه متكني اجملالس التشريعية والرأي العام من إجراء رقابة فعالة على اجلانب املايل  -

  . اجملالس
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 :نفقات التسيري ونفقات التجهيز تصنف النفقات العامة يف اجلزائر إىل: تصنيف النفقات العامة في الجزائر -3
 01/44القانون     

ري للدولة من تضم النفات الضرورية لسري اجلهاز االدا:نفقات التسيير. أ
أجور ومصاريف الصيانة والتجهيزات واملعدات املكتبية، وتتفرع إىل أربعة 

 -. أعباء الدين العمومي والنفقات احملسومة من اال يرادات -: أبواب هي
 -.النفقات اخلاصة بوسائل املصاحل -.خمصصات السلطات العمومية

 .التدخالت العمومية
االستثمارات  -: فرع إىل ثالثة أبواب هيتت: (االستثمار)نفقات التجهيز. ب

 -.إعانات االستثمار املمنوحة من قبل الدولة -.املنفذة من قبل الدولة
 .التدفقات األخرى برأمسال

 ( 92المادة )04/05القانون 
 :تتضمن أعباء ميزانية الدولة حسب الطبيعة االقتصادية األبواب اآلتية

 .نفقات املستخدمني .1
 .حلنفقات تسيري املصا .2
 .نفقات االستثمار .3
 .نفقات التحويل .4
 .أعباء الدين العمومي .5
 .نفقات العمليات املالية .6
 .النفقات غري املتوقعة .7

 :نوجزها يف التايلط التقيد مبجموعة من الضوابحدود معينة مع إن االنفاق العام جيب أن يتم ضمن : و حدود االنفاق العام( قواعد) ضوابط .ثالثا
 :إن حتقيق النفقة العامة لغايتها املتمثلة يف إشباع احلاجات العامة جيب أن يتم ضمن الضوابط التالية:  ضوابط االنفاق العام -0

جتنب االنفاق يف اجملاالت اليت ال تعود بالنفع على أفراد اجملتمع،  ما يعينهو حتقيق أكرب منفعة ممكنة العام للدولة  االنفاق هدف جيب أن يكون: المنفعة . أ
 :إن االمر يستدعيولتحقيق ذلك ف

 .جتنب االنفاق يف اجملاالت اليت ختدم املصلحة اخلاصة لبعض أفراد أو فئات اجملتمع نتيجة نفوذهم السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي -
 .مشولية النظر إىل املرافق العامة عند تقدير احتياجات كل مرفق وكل وجه من أوجه االنفاق -
ورفع نصيب الفرد من هذا  الدخل الوطين القوى املنتجة وتنظيم االنتاج لزيادة صيل االيرادات وإنفاقها حنو العمل على زيادةتوجيه سياسة الدولة عند حت -

 .الدخل
 .تقليل الفوارق بني دخول األفراد عرب حتويل القوى الشرائية من الفئات مرتفعة الدخل إىل الفئات حمدودة الدخل -
 :من خاللواليت تتحقق القاعدة حتقيق أكرب منفعة ممكنة بأقل نفقة ممكنة  ذهتعين ه :االقتصاد في النفقات . ب
وتقاعسهم عن حتمل يف الدولة أفراد اجملتمع جتنب التبذير واالسراف،ملا يتسببان فيه من إهدار لألموال دون حتقيق منفعة فضال على دورمها يف زعزعة ثقة  -  

 .األعباء العامة مثل التهرب من دفع الضريبة
ية فقط ومبا حيقق ضبط النفقات العامة يف خمتلف القطاعات واجملاالت على أسس تراعي احلاجات احلقيقية الفعلية حبيث تتحمل الدولة النفقات العامة الضرور  -

 .املنافع اجلماعية
 .فعالية أجهزة االعالم والرقابة يف ضمان توجيه النفقات العامة حنو اجملاالت النافعة -
اليت ال حتقق مصلحة فقط بل تعظم املصلحة إىل أقصى  أن تكون النفقة العامة احملققة للمصلحة قد أنفقت ضمن دائرة األولويات اجملتمعيةأي  : األولوية . ت

 . حد، وذلك جتنبا لإلنفاق يف اجملاالت الثانوية على حساب اجملاالت الضرورية ذات األولوية باجملتمع واملبدأ هو األهم مث املهم
يف العوامل اليت تتحكم يف حتديد حجم االنفاق العام أو النسبة اليت جيب على الدولة اقتطاعها من الدخل الوطين وختصيصها لإلنفاق تتمثل  :االنفاق العامحدود  -9

 :العام، ومن أبر هذه العوامل
 :حتددها االيديولوجية االقتصادية للدولة  واليت :طبيعة النظام االقتصادي .أ

ا الفطاع االنفاق العام يف ظل سيادة االيديولوجية الفردية يف الدولة حيث يقتصر دورها على القيام بالوظائف التقليدية واألنشطة اليت ينفر منه حيث يقل حجم -
  (.الدولة احلارسة)اخلاص

نشطة االقتصادية مثل القيام ببعض املشاريع يتزايد حجم االنفاق العام كما ونوعا يف ظل االيديولوجية التدخلية بسبب تدخل الدولة يف العديد من األ -
 .االستثمارية، فضال عن التدخل ملواجهة تقلبات الدورة االقتصادية، وتقدمي اخلدمات اجملانية

مة لوسائل االنتاج ق العام بشكل أكرب يف ظل االيديولوجية اجلماعية بسبب قيام الدولة مبعظم األنشطة االقتصادية يف ظل سيادة امللكية العاايتزايد االنف -
   (.الدولة املنتجة ذات النمط االشرتاكي)باإلضافة إىل قيامها بوظائفها التقليدية

 :الظروف االقتصادية بشكل كبري يف حتديد حجم االنفاق العامتتحكم  :الظروف االقتصادية السائدة. ب
 . الطلب الكلي الفعلي وحتقيق االقتصاد الوطين ملستوى العمالة الكاملةإحداث زيادة يف هبدف  النفقات العامة تزداد الركود االقتصادي يف فرتات -
 .يف فرتات الرواج تقل النفقات العامة لتجنب التضخم الذي يتسبب يف ارتفاع األسعار وتدهور قيمة النقود -
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االستهالكي )على توازن االنتاج مع الطلب الكلي حجم االنفاق العام جيب أن يتحدد بالقدر الذي حيقق االستقرار االقتصادي القائموبالتايل فإن   
 .يف ظل سياسة مالية واقتصادية تتالئم مع درجة تقدم كل دولة ودرجة مرونة أجهزهتا االنتاجية(واالستثماري

املتمثلة يف االيرادات العامة واليت هي إن حجم االنفاق العام جيب أن يرتبط بقدرة الدولة على توفري املوارد الالزمة لتغطيته و  :القدرة التمويلية لالقتصاد. ت
 :وتتفرع القدرة التمويلية لالقتصاد إىل جزئن مها.األخرى ختضع حلدود معينة، فالدولة ال ميكنها زيادهتا بصورة مطلقة

ر على احلد الذي ميكن أن تصله الدولة يف تتعلق مبدى قدرة الدخل الوطين على متويل االيرادات العامة عن طريق الضرائب، وهنا يتوقف األم: القدرة التكليفية -
 .االقتطاعات الضريبية والذي يصطدم مبنطق قانون الفر

 .تتعلق مبدى قدرة الدولة على االقرتاض وهذا يرتبط بالقدرة على التسديد والسمعة على مستوى األسواق املالية: القدرة االقتراضية -
 :يتمثل أبرز هذه اآلثار يف التايل: للنفقات العامة و االجتماعية اآلثار االقتصادية.رابعا       

 :تؤثر النفقات العامة على االنتاج الوطين من حيث احلجم و اهليكل: االنتاج الوطنيآثار النفقات العامة على  -0
لي الكلي فهي متثل جزءا مهما من هذا تؤثر النفقات العامة على حجم االنتاج من خالل تأثريها على حجم الطلب الفع :حجم االنتاج الوطنيالتأثير على . أ

 :لذا يتم هذا التأثري بطريقتني مها.من جهة، ومن خالل دورها يف زيادة املقدرة االنتاجية لالقتصاد الوطين ومن مث زيادة االنتاج الوطين الطلب
ملشاريع املختلفة أو توسيع املشاريع القائمة، ويعمل هذا النوع من يتم من خالل النفقات العامة االنتاجية أو االستثمارية املخصصة إلنشاء ا: التأثير المباشر -

وهو . ار من جهة أخرىالنفقات على انتاج السلع واخلدمات العامة إلشباع احلاجات االستهالكية لألفراد من جهة، وتكوين رؤوس األموال العينية املعدة لالستثم
صاد الوطين وبالتايل زيادة االنتاج الوطين سواء قامت الدولة بنفسها بعملية االنتاج أو منحت إعانات الكفاءة واملقدرة االنتاجية لالقتما يؤدي إىل رفع 

 .للمؤسسات العامة واخلاصة
زيادة  يتم من خالل النفقات االجتماعية كنفقات الصحة والتعليم حيث تؤدي إىل زيادة االنتاج بصورة غري مباشرة من خالل دورها يف :التأثير غير المباشر -

تؤدي إىل حتويل قدرة األفراد على العمل واإلنتاج وزيادة الطلب الفعال، وكذا من خالل النفقات االجتماعية اليت تأخذ شكل حتويالت نقدية وإعانات حيث 
     .من زيادة يف انتاجهافيزداد طلبها على السلع وما يتبعه  جزء من القدرة الشرائية من الفئيات املرتفعة الدخل إىل الفيئات احملدودة الدخل

تساعد النفقات العامة على إعادة توزيع عناصر اإلنتاج بني قطاعات االقتصاد الوطين من جهة وبني مناطق البالد من جهة  :نتاجهيكل اإلالتأثير على . ب
لصناعة معينة أو تقوم باالستثمار املباشر لتطوير هذه  فمن خالل االنفاق العام تستطيع الدولة تغيري اهليكل االنتاجي القطاعي عن طريق تقدمي اعانات.أخرى

 .الصناعة، كما ميكنها تغيري اهليكل االنتاجي اجلغرايف عن طريق تقدمي اعانات للصناعة اليت تقام يف منطقة معينة
ة من خالل تأثريها على الدخول االمسية والدخول حتقيق توزيع أفضل للدخل والثرو النفقات العامة أداة هامة يف  تعد: توزيع الدخلآثار النفقات العامة على  -9

 : احلقيقية
حيث تستطيع الدولة عن طريق الدخول االمسية زيادة دخول فئات معينة من السكان عرب رفع الرواتب واألجور للعاملني أو منح اإلعانات  :سميةالدخول اال .أ

 .والتحويالت يف اطار أنظمة الضمان االجتماعي وغريها من اآلليات
ة إذ يؤدي االنفاق العام إىل زيادة الدخول احلقيقية لألفراد ذوي الدخل احملدود بالدرجة األوىل عن طريق توسع الدولة يف اخلدمات العام:الدخول الحقيقية.ب

 .اجملانية
  :حتدث هذه اآلثار من خالل: االستهالكآثار النفقات العامة على    -3

لسلع واخلدمات، كما يؤثر بشكل غري مباشر من ا رف الدولة وهذا يؤثر بشكل مباشر على رفع مستوى استهالك األفرادالسلع واخلدمات اجملانية من ط تقدمي -
 .إذ ينتج عن جمانية هذه السلع واخلدمات زيادة الدخول احلقيقية لألفراد وهذا ما يؤدي إىل زيادة استهالكهم للسلع واخلدمات األخرى

األجور واملرتبات اليت تدفعها الدولة للموظفني والعمال واإلعانات االجتماعية، وفوائد املقرضني ومحلة السندات وغريها يوجه  الدخول، فجزء كبري من  توزيع -
 .لالستهالك

 :يتم هذا التأثري من خالل:مستوى األسعارآثار النفقات العامة على  -4
 .ت احمللية يف السوق الداخلية والسوق اخلارجيةاملقدمة من قبل الدولة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجا االعانات -
 .لتخفيض أسعار السلع الضرورية أو حتديد األسعار بشكل مباشر عرب تقدمي االعانات للمنتجني لتخفيض األسعارتدخل الدولة  -
لالسترياد أو القيام باإلنتاج بنفسها، األمر الذي يؤدي  تدخل الدولة من خالل التأثري على العوامل احملددة لألسعار أو العوامل احملددة للعرض والطلب كلجوئها -

 .   إىل زيادة عرض السلع وبالتايل اخنفاض أسعارها
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يعد تزايد النفقات العامة من الظواهر اليت أثارت اهتمام االقتصاديني إىل درجة صياغتها من قبل االقتصادي االملاين فاجنر يف  :ظاهرة تزايد النفقات العامة.خامسا
جمرد ظاهرة مؤقتة وإمنا هناك قانون موضوعي يفرض ضرورة ازدياد النفقات العامة يف كل والذي أشار فيه إىل أن هذه الظاهرة ليست " قاون فاجنر"كل قانون يدعىش

ذلك سيتبع باتساع النشاط املايل أنه كلما جمتمع معني معدال من النمو االقتصادي فإن "الدول بغض النظر عن النظام االجتماعي هلا، وفحوى قانون فاجنر هو
وقد حاول االقتصاديني بعد ذلك الوقوف على العوامل املتسببة ".للدولة وبالتايل زيادة االنفاق العام مبعدل أكرب من الزيادة احلاصلة يف نصيب الفرد من الناتج الوطين

 :يف الظاهرة وميزوا بني نوعني منها مها
العوامل اليت تؤدي إىل زيادة حسابية يف النفقات العامة دون أن يقابل ذلك زيادة يف حجم السلع واخلدمات احلقيقية اليت حتصل  تشمل :العامةالعوامل الظاهرية لتزايد النفقات  -0

 :عليها الدولة  مقابل هذا االنفاق، بل قد حيدث اخنفاض يف حجم تلك السلع، ومن أبرز هذه العوامل
احلصول عليها التدهور إىل اخنفاض القدرة الشرائية للوحدة النقدية، األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض مقدار السلع واخلدمات اليت ميكن حيث يؤدي هذا  :تدهور قيمة النقود .أ

قدار من السلع لى نفس املبنفس العدد من الوحدات النقدية والذي كان يتم احلصول عليه من قبل ويعود سبب ذلك إىل ارتفاع أسعار السلع واخلدمات، وحلصول الدولة ع
 (.زيادة يف رقم النفقات العامة دون زيادة يف املنفعة احلقيقية)واخلدمات العامة يتوجب عليها زيادة حجم االنفاق العام ملواجهة التدهور يف قيمة النقود

ة قد يكون بنسبة أقل من معدل النمو السكاين، فينتج عن ذلك يرافق تزايد عدد السكان تزايدا يف حجم االنفاق العام، غري أن تزايد النفقات العام :زيادة عدد السكان.ب
وحيت يزيد نصيب الفرد من االنفاق العام زيادة حقيقية جيب .للناس من منافعاالنفاق اخنفاض يف نصيب الفرد الواحد من النفقات، ما جيعل الزيادة ظاهرية من حيث ما حيققه 

كما أن املقارنة بني الدول املختلفة يف جمال االنفاق العام واملقارنة بني الفرتات املختلفة ال جيب أن تتم على .النمو السكاين أن يكون معدل منو االنفاق العام أكرب من معدل
 . منه أساس احلجم املطلق للنفقات العامة وإمنا على أساس نصيب الفرد الواحد

ختصيص االيرادات العامة مبا يسمح للهيئات العامة إجراء مقاصة بني ايراداهتا )لى أساس الصوايفمع االنتقال من إعداد املوازنات العامة ع :اختالف طرق المحاسبة .ت
بعض االدارات العامة بعضا من االيرادات اليت تتوىل حتصيلها لتغطية نفقاهتا  ونفقاهتا حبيث ال يظهر يف امليزانية العامة إال فائض االيرادات عن النفقات، فضال عن ختصيص

إىل األخذ مببدأ وحدة أو عمومية امليزانية العامة ( ا جيعلها ال تظهر يف ميزانية الدولة وبالتايل تكون النفقات العامة الواردة يف ميزانية الدولة أقل من حجمها احلقيقيمباشرة م
 .ية فقط فرضتها تغريات الطرق احملاسبية يف إعداد املوازنات العامةأصبحت كل النفقات العامة اليت تقوم هبا الدولة تظهر يف امليزانية العمومية ما جيعل هذه الزيادة ظاهر 

 حتصل يقصد بالزيادة احلقيقية يف النفقات العامة زيادة املنفعة احلقيقية املرتتبة عنها نتيجة التغري احلقيقي يف كمية السلع واخلدمات اليت :العوامل الحقيقية لتزايد النفقات العامة -9
 :وتعود هذه الزيادة إىل جمموعة من العوامل هي. فاقها العامعليها الدول مقابل ان

 :ترتبط بتوسع تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، ويتمثل أبرز هذه العوامل يف :االقتصاديةالعوامل  .أ
دية، مواجهة االحتكار، وتوجيه النشاط االقتصادي مبا يتفق مع توسع الدولة  يف إقامة املشروعات العامة هبدف احلصول على موارد للخزينة العمومية، حتقيق التنمية االقتصا -

توسع لتدخل الدولة ملعاجلة التقلبات االقتصادية ال سيما يف فرتات الكساد هبدف جتنب اآلثار الضارة هلذه الظاهرة حيث تلجأ الدولة إىل ا - .طبيعة النظام االقتصادي السائد
 .لكلي الفعلي إىل احلد الذي يسمح بتحقيق االستقرار االقتصادي وحتقيق العمالة الكاملة يف حدود الطاقة االنتاجية لالقتصاد الوطينيف االنفاق العام لزيادة مستوى الطلب ا

 املؤسسات األجنبية نافسة املنافسة بني االقتصاديات إذ تؤدي إىل زيادة النفقات العامة يف شكل اعانات اقتصادية للمؤسسات احمللية هبدف تشجيعها على التصدير وم -
لى مواجهة زيادة حيث متكن الدولة من زيادة انفاقها دون أن تكون هناك ضرورة لزيادة األعباء العامة على األفراد، فالدولة يف هذه احلالة تكون قادرة ع زيادة الدخل الوطين، -

 .سني مركزها املايل مبا يسمح هلا باالقرتاضاالنفاق العام مبا حتصل عليه من موارد من األنشطة اليت تزاوهلا كما ميكنها حت
 :ترتبط بالتطورات اليت تعرفها احلياة السياسية وتتمثل يف :السياسيةالعوامل .ب
خالل التوسع يف ن السلطة من زيادة دمقرطة أنظمة احلكم وانتشار مبادئ العدالة االحتماعية، جعل حماربة الفساد السياسي قضية حمورية، وزيادة اشراك األفراد يف شؤو  -

زيادة التزام الدولة اجتاه القضايا الدولية وما يرتتب من واجبات  -.زيادة االهتمام باالنضمام للمنظمات االقليمية والدولية واتساع حجم التمثيل الدبلوماسي -  .الالمركزية
 .التوسع يف االنفاق العسكري -(.، كوارثمنازعات، أوبئة)تقتضيها العالقات الدولية كتقدمي املنح واملساعدات للدول األجنبية 

 .وتنفيذ متطلبات هذه األوضاعرضائهم اومثل هذه العوامل تؤدي إىل زيادة االهتمام احلكومي بشؤون األفراد هبدف  
ت املرتبطة بتقدمي اخلدمات األساسية من صحة، زيادة التمركز السكاين يف العواصم  واملدن الكربى وما يرتتب عنه من زيادة النفقا -:تشمل ما يلي :االجتماعيةالعوامل .ت

طريق النقابات  زيادة الوعي االجتماعي وارتفاع املستوى الثقايف يؤديان إىل زيادة وعي األفراد حبقوقهم، ومن مث ارتفاع درجة املطالبة االجتماعية عن -.اخل...تعليم، هياكل ثقافية
 .لدولة ومنه زيادة نفقاهتا العامةواجلمعيات، وذلك ما يؤدي إىل اتساع جمال تدخل ا

سهولة  - .وجود فائض يف االيرادات العامة يشجع الدولة على التوسع يف االنفاق حىت يف األوجه غري الضرورية  أحيانا -:تتلخص هذه العوامل يف :الماليةالعوامل .ث
 . طية العجز يف ايراداهتا، وهو ما يؤدي إىل زيادة النفقات العامةاالقرتاض تشجع الدول على اللجوء إىل القروض العامة للحصول على ما يلزمها لتغ

يف عدد العاملني واملوظفني وجتهيزات املرافق  واإلسرافسوء التنظيم االداري  - .توسع اجلهاز االداري وتطور وظائف الدولة -:من أبرز هذه العوامل :االداريةالعوامل  .ج
 .الزيادة يف هذه احلالة وإن كانت حقيقية فإهنا غري منتجةحاجتها، فواهليئات العامة لدرجة تفوق 

ترتبط بالتطور الذي عرفه دور الدولة وانتقاهلا من الدولة احلارسة إىل الدولة املتدخلة إىل الدولة املنتجة، ومع زيادة  :(طبيعة النظام االقتصادي القائم)المذهبية العوامل  .ح
يامها بالعديد من األنشطة اليت كانت حكرا على القطاع اخلاص، وهي عوامل أدت إىل زيادة النفقات العامة وبلغت هذه الزيادة ذروهتا يف تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية وق

 .الدول االشرتاكية
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 .االيرادات العامة: الفصل الثالث

.تعريف االيرادات العامة و تصنيفاتها المختلفة.أوال  

املختلفة من أجل تغطية نفقاهتا العامة وحتقيق التوازن  صادرادات العامة كأداة مالية هي جمموعة املداخيل اليت حتصل عليها الدولة من املاالير  :تعريف االيرادات العامة.0
 .االقتصادي و االجتماعي

 :تصنف االيرادات العامة وفق معايري خمتلفة من بينها: تصنيفات االيرادات العامة.9
  :يرادات العامة إىلتصنف اال :من حيث المصدر. ا

 .و تتمثل يف ايرادات أمالك الدولة: ايرادات أصلية -
 ....(.الضرائب، الرسوم، الغرامات املالية) حتصل عليها الدولة عن طريق اقتطاعها جلزء من أموال األفراد: ايرادات مشتقة -
 :تصنف االيرادات العامة إىل(: االجبار) من حيث االلزام.ب
 (.الضرائب و الرسوم، الغرامات املالية، التعويضات، القروض االجبارية) و تفرضها الدولة جربا على األفراد استنادا إىل سيادهتا و تشمل : ةايرادات اجباري -
ارات اململوكة للدولة،  االيرادات اليت ا كتأجري األراضي و العقو ينتفي فيها عنصر االجبار و تشمل االيرادات اليت حتصل عليها الدولة من ملكية خاصة هب: ايرادات اختيارية -

 .حتصل عليها الدولة مقابل السلع اليت تبيعها أو اخلدمات اليت تقدمها، و القروض االختيارية
 :تصنف االيرادات العامة إىل :من حيث االنتظام.ج
 .و الرسوم حتصل عليها الدولة سنويا بصورة دورية كإيرادات ممتلكاهتا و الضرائب: االيرادات العادية -
 .حتصل عليها الدولة بصورة غري دورية و غري منتظمة و تشمل القروض و االصدار النقدي او بيع جزء من ممتلكاهتا(: االستثنائية) االيرادات غري العادية -
 :تصنف االيرادات العامة إىل: من حيث الشبه مع ايرادات القطاع الخاص. د
 .حتصل عليها الدولة مبا هلا من امتيازات السلطة العامة مثل الضرائب و الرسوم(: السياديةااليرادات )ايرادات االقتصاد العام -
 .مثل ايرادات املؤسسات العامة و القروض و االعانات: ايرادات شبيهة باالقتصاد اخلاص -
 . تقيد بأي تصنيفمما سبق يتضح أنه ليس هناك اتفاق على تصنيف حمدد لاليرادات العامة و لذلك سنتناوهلا دون ال  

 ( :le Domaineالدومين ) أمالك الدولة .ثانيا
ئها ايرادات نتيجة يقصد بالدومني كل األموال العقارية و املنقولة اليت متلكها الدولة سواء كانت ملكية عامة أو ملكية خاصة  و اليت حتقق الدولة من ورا: التعريف.0

 (.األمالك، اقامة املؤسسات العامة بيع األمالك، تأجري) استخدامها بصيغ خمتلفة 

 :إىل نوعني أساسيني مها الدومني العام و الدومني اخلاص ( األمالك الوطنية) يقسم الدومني : أنواع الدومين.9
ن العام، و من أمثلة هذه األمالك الطرق ملكية عامة و هي ختضع للقانو ( أو األشخاص املعنوية العامة األخرى) و يقصد به األمالك اليت متلكها الدولة  :الدومين العام. ا

 .العامة، املوانئ، املطارات، احلدائق العامة، أبنية الوزارات و اهليئات العامة
سوم ضئيلة مقابل و لكن قد تفرض الدولة يف حاالت معينة ر ( جمانية االنتفاع بأمالك الدومني العام) و األصل العام أن استخدام هذه األمالك من طرف األفراد يكون جمانيا  

الدومني العام ال يعترب مصدر ) مثل فرض الرسوم على دخول احلدائق العامة و لكن اهلدف من فرض هذه الرسوم هو تنظيم استعمال هذه املمتلكات أو صيانتها االنتفاع هبا
 .(لاليرادات العامة ألن الغرض منه تقدمي خدمات عامة و ليس احلصول على األموال كقاعدة عامة

فيها و احلجز عليها و اكتساهبا بالتقادم كما ختضع حلماية جنائية من حيث جترمي كل اعتداء أو  2و تتمتع األمالك الوطنية العامة حبماية قانونية من حيث عدم التصرف 
 .مساس هبا و تشديد العقوبة على ذلك

هة لالستعمال اخلاص و حتقق نفعا خاصا للفئة اليت تستخدمها و من مث فهي ختضع ألحكام يقصد به األمالك اليت متلكها الدولة ملكية خاصة و موج :الدومين الخاص.ب
من أمثلة ذلك األراضي الزراعية، املؤسسات الصناعية و ) و حيقق دخال ميثل مصدرا من مصادر االيرادات العامة القانون اخلاص، و استخدام هذه األمالك يكون مبقابل

 :لذا يتميز الدومني اخلاص بأن الغاية منه هو احلصول على ايرادات للخزينة العامة، و يأخذ األشكال التالية( اليت متلكها الدولةالتجارية، األوراق املالية 
 (.االراضي الزراعية، الغابات، املناجم و احملاجر) يشمل ما متلكه الدولة من عقارات: الدومين العقاري -
 .ع النشاطات التجارية و الصناعية اليت تقوم هبا الدولة و حتقق هلا ايراداتيشمل مجي: الدومين الصناعي و التجاري -
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و الدومني املايل هو . و اليت حتصل منها على ايرادات مالية تتمثل يف األرباح و الفوائد(األسهم و السندات) يشمل ممتلكات الدولة من األوراق املالية  :الدومين المالي -
ختلطة و  فدور الدولة مل يعد يقتصر على اصدار النقود بل امتد إىل اصدار األسهم اليت متثل مسامهة الدولة يف املؤسسات االقتصادية العامة و املأحدث انواع الدومني اخلاص 

ام من أجل توجيهها أىل حتقيق و قد أتاحت هذه اآلليات للدولة االشراف على القطاع اخلاص و السيطرة على املؤسسات ذات النفع الع .كذا قيام الدولة بشراء السندات
 .الصاحل العام

 :تصنف إىل: تصنيف األمالك الوطنية في الجزائر. 3
 :تضم األمالك العمومية الطبيعية و األمالك العمومية االصطناعية :األمالك الوطنية العمومية. ا

ليمي وباطنه، املياه البحرية الداخلية، جماري املياه، اجملال اجلوي و األقليمي، الثروات شواطئ البحر، أعماق البحر األق) و تشمل على اخلصوص: األمالك العمومية الطبيعية -
 (.اخل...و املوارد الطبيعية السطحية و اجلوفية املتمثلة يف املوارد املائية و احملروقات السائلة و الغازية و الثروات املعدنية 

السكك احلديدية و توابعها الضرورية إلستغالهلا، املوانئ املدنية و العسكرية، املطارات املدنية و العسكرية و توابعها ) و تشمل على اخلصوص: األمالك العمومية االصطناعية -
حقوق التأليف و حقوق  ة،، املنشآت األساسية الثقافية و الرياضياملبنية و غري املبنية، املنشآت الفنية الكربى، اآلثار العمومية و املتاحف و األماكن األثرية، احدائق املهيأة

هيأة إلجناز مرفق عام، املنشآت و وسائل الدفع امللكية الثقافية اليت تؤول إىل األمالك الوطنية العمومية ، املباين العمومية اليت تأوي املؤسسات الوطنية و العمارات االدارية امل
 .املخصصة حلماية الرتاب الوطين برا و حبرا و جوا

العقارات و املنقوالت املختلفة غري املصنفة يف ) و تشمل األمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة و الوالية و البلدية مثل (:الدومين الخاص) ة الخاصةاألمالك الوطني. ب
األمالك و احلقوق النامجة عن جتزئة امللكية اليت تؤول إىل  األمالك الوطنية العمومية، احلقوق و القيم املنقولة اليت اقتنتها أو حققتها الدولة و اجلماعات احمللية يف اطار القانون،

األمالك اليت ألغي ختصيصها أو تصنيفها يف األمالك الوطنية العمومية، األمالك احملولة الدولة و الوالية و البلدية و إىل مصاحلها و مؤسساهتا العمومية ذات الطابع االداري، 
 .تابعة للدولة و الوالية و البلدية و اليت استوىل عليها أو شغلت دون وجه حق و من غري سند و اسرتدهتا بالطرق القانونيةبصفة غري شرعية من األمالك الوطنية ال

  
 .الضرائب و الرسوم.ثالثا 

I.  الضرائب. 
ويكون هذا االقتطاع إجباري وهنائي ( سسات العامة واخلاصةاألفراد واملؤ ) الضريبة هي مورد مايل عام تقتطعه الدولة من األشخاص الطبيعيني واملعنويني :تعريف الضريبة  - 1

 .وتوجه اإليرادات الضريبية لتحقيق األهداف العامة.وبدون مقابل خاص لدافعه
 :من التعريف السابق ميكن حتديد اخلصائص الرئيسية للضريبة يف :الضريبة ( خصائص)عناصر  – 2

عيين أي إنقاص من الذمة املالية للمكلف أو اقتطاعا ماليا من ثروة املكلف هبا والتدفع من عني السلعة كما كان سائدا فهي مورد نقدي وليس  :الضريبة اقتطاع نقدي  –ا 
يف  الضريبة العينية ال تتفق مع مبدأ العدالة - :يف السابق حيث كانت تأخذ شكل كمية من حماصيل األرض أو عدد من ساعات العمل ، وما يدعم الشكل النقدي للضريبة 

م النفقات النقدية الذي تكرسه األنظمة املالية االضريبة العينية غري مالئمة لنظ –الضريبة العينية تتطلب تكاليف مرتفعة تفوق تكاليف الضريبة النقدية  -توزيع األعباء املالية  
 .احلديثة 

تطاع وهو عمل من أعمال السلطة العامة اليت تعتمد فيها على اجلرب واإلكراه ،فاجلرب فالدولة بقوة السلطة والقانون تفرض هذا االق :الضريبة اقتطاع جبري ونهائي  –ب 
ية لتحصيل الضريبة يف حالة امتناع يتجسد يف انفرادها بوضع النظام القانوين للضريبة ودون اتفاق أو تفاوض مع املكلف ، واإلكراه من خالل جلوئها إىل وسائل التنفيذ اجلرب 

 .اسرتجاعها كما أن املكلف يدفع الضريبة بشكل هنائي وال يسرتجعها إال إذا مت تأسيسها بطريقة غري قانونية ، حيث حتدد التشريعات الضريبية آليات . املكلف عن دفعها 
يد بصفته واحدا من أفراد اجملتمع املكلف يدفع الضريبة دون احلصول على نفع خاص به، وال يعين ذلك أنه اليستفيد من حصيلتها ، وإمنا يستف :مقابل خدمات عامة  –ج 

رد والدولة من وهناك الكثري من حماوالت تفسري العالقة بني الف(. االستفادة مجاعية وليست فردية) من إنفاق حصيلة الضرائب على املرافق العامة اليت توفر اخلدمات العامة 
حنو فكرة التضامن االجتماعي خالل الضريبة ،فالبعض استند إىل فكرة العقد االجتماعي ،وهناك من عرف الضريبة على أهنا عقد تأمني ، ولكن الفكر املايل احلديث اجته 

 .لتربير فرض الضريبة 
ئية مراعاهتا عند تأسيس أي ضريبة ، ألهنا هتدف إىل التوفيق بني مصلحة اخلزينة العامة وهي جمموعة من القواعد اليت جيب على التشريعات اجلبا: قواعد الضريبة – 3

 :ومصلحة املكلف ، وتتلخص يف 
ذه القاعدة على هوتعين ضرورة توزيع األعباء الضريبية بني املكلفني بصورة عادلة ، فتكون الضريبة متالئمة مع القدرة على دفعها وعامة ،وجيب أن تنطبق  :قاعدة العدالة  –ا 

 . النظام الضرييب ككل
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وتتحقق هذه القاعدة من خالل الوضوح يف صياغة التشريعات الضريبية ، والبعد عن الصياغات اليت تثري اللبس والغموض وترتك باب  :( التحديد)قاعدة اليقين  –ب 
فكل ما يتعلق بالضريبة البد أن يكون واضحا بداية من وعائها إىل معدهلا، وميعاد .الضرييب  التفسريات واالجتهادات مفتوحا مما يؤدي إىل كثرة الثغرات وارتفاع نسبة التهرب

 .ة وهذا جيعل املكلف على دراية بالتزاماته اجلبائية اجتاه الدولة ومن مث يستطيع التظلم يف حالة التعسف يف حقه من طرف اإلدارة اجلبائي.دفعها، وطريقة حتصيلها
وتقضي هذه القاعدة بضرورة مالئمة أحكام حتصيل الضريبة لظروف املكلف ، فميعاد دفع الضريبة جيب أن يكون بعد احلصول على  :في التحصيل قاعدة المالئمة  –ج 

 . الدخل ، كما قد تلتزم اإلدارة طبقا هلذا املبدأ بتقسيط مبلغ الضريبة إذا كان كبريا
االقتصاد يف نفقات جباية الضرائب حىت يزيد ما حتصله الدولة على ما تنفقه من أجل حتصيل تلك اإليرادات ،ومبا وتتجسد يف ضرورة  :قاعدة االقتصاد في النفقات   –د

ة قد يدفعهم كما أن إحساس املكلفني بتبذير اإلدارة اجلبائي.أن النفقات ماهي إال اقتطاع من احلصيلة الضريبية فان الضغط عليها يؤدي إىل زيادة األموال املتاحة لإلنفاق العام 
  : ومن العوامل اليت حتقق هذه القاعدة.إىل التهرب من دفع الضريبة 

 التسيري العقالين للموارد البشرية  –استعمال التقنيات املتطورة لربح الوقت وإتقان العمل  -اعتماد الضرائب اليت ال يتطلب فرضها وحتصيلها نفقات كبرية   -
 .اخل...القواعد األخرى كالدورية واملرونة  وهناك من يضيف إىل هذه القواعد بعض

 : ميكن تقسيم هذه األهداف إىل :أهداف الضريبة  – 4
ية ، االستثمارات احلكومفالضريبة تسمح بتوفري املوارد املالية بصورة تضمن للدولة الوفاء بالتزاماهتا اجتاه أفراد اجملتمع من خالل متويل اخلدمات العامة ،و  :األهداف المالية  –ا 

 .ويعد اهلدف املايل اهلدف التقليدي ألي سياسة ضريبية 
 : وتتجلى حماورها الكربى يف :األهداف االقتصادية  –ب 
 .من خالل تأثريها على مكوناته خاصة تكوين رأس املال ،والتطور التكنولوجي ، والكمية املعروضة من عناصر اإلنتاج األخرى :تحقيق النمو االقتصادي  -
فالضريبة وسيلة ملعاجلة مساوئ الدورة االقتصادية ،ففي حالة التضخم تتدخل الدولة عن طريق التوسع يف فرض الضرائب المتصاص الكتلة  :االستقرار االقتصادي تحقيق  -

 ( .الطلب)النقدية الزائدة والعكس يف حالة الكساد إذ ختفض الضرائب لتشجيع االستهالك 
 . تلجأ الدول يف سعيها لرفع قدرة تنافسية منتجاهتا إىل التخفيض أو اإلعفاء من بعض الضرائب والرسومحيث  :زيادة تنافسية المؤسسات  -
 .من خالل تنسيق وتوحيد األنظمة الضريبية كأحد شروط حتقيق التكامل االقتصادي :تحقيق االندماج االقتصادي  -
 . رات وتوجيهها حنو قطاعات أو مناطق معينةمن خالل تأثريها على هيكل االستثما :توجيه قرارات المؤسسات  -

 :وتتمثل يف  :األهداف االجتماعية  –ج 
فرض ضرائب اذا تؤدي وظيفة إعادة توزيع الدخول بني فئات اجملتمع مبا يتفق والعدالة االجتماعية ،وختفيف الفروق بني املداخيل والثروات من خالل  :إعادة توزيع الدخل  -

 .التخفيف أو اإلعفاء لذوي الدخل احملدودمرتفعة على األغنياء و 
من خالل تأثري الضريبة على أسعار السلع واخلدمات أصبحت تستعمل كأداة للتأثري على السلوك االستهالكي حيث تفرض ضرائب مرتفعة على  :توجيه االستهالك  -

 . السلع الضارة بالصحة مثال للتقليل من استهالكها
كالتشجيع على الزواج أو اإلجناب ،واحلد من بعض األزمات االجتماعية كأزمة السكن من خالل اإلعفاءات الضريبية املمنوحة   :اعية توجيه بعض المعطيات االجتم -

 . للمداخيل املتأتية من اإلجيارات ،أو عمليات شراء األراضي املوجهة إلقامة املساكن االجتماعية
ة يف يد القوى املسيطرة سياسيا يف مواجهة الطبقات االجتماعية األخرى ، وخارجيا متثل أداة من أدوات السياسة اخلارجية داخليا متثل الضريبة أدا :األهداف السياسية  –د 

 . مثل استخدام الرسوم اجلمركية لتسهيل املبادالت التجارية  مع بعض الدول أو العكس لتحقيق أغراض سياسية
اضعة للضريبة وتستلزم دراسته التطرق إىل التصنيفات املختلفة للضريبة واليت ختتلف باختالف املعيار املعتمد يف التصنيف وعاء الضريبة هو املادة اخل : أنواع الضرائب – 5

 :واهم هذه املعايري 
 .وتصنف الضرائب على أساسه إىل ضرائب على األشخاص وضرائب على األموال  : معيار مادة الضريبة –ا 
ريبة اليت جتعل اإلنسان ذاته حمال أو وعاء هلا بغض النظر عما ميلك من ثروة أو أموال ،وقد عرفت هذه الضريبة قدميا وأخذت شكلني هي الض : الضريبة على األشخاص -

 . مها ضريبة الرؤوس املوحدة وضريبة الرؤوس املدرجة
امل اإلنتاج أو عائدا من عوائده ، عقارا أو منقوال ، سلعة استثمارية أو وهي ضريبة تفرض على املال يف كل صوره وأوضاعه أي سواء أكان عامال من عو  : ضريبة األموال -

 .سلعة استهالكية 
 :ويعتمد على عدد الضرائب املكون للهيكل الضرييب ويصنف األنظمة الضريبية إىل  :نظام الضريبة الوحيدة ونظام الضرائب المتعددة  –ب 
فرض ضريبة واحدة رئيسية واىل جوارها بعض الضرائب القليلة األمهية ،أو على ضريبة وحيدة دون سواها ومن خالهلا  وفيه تقتصر الدولة على : نظام الضريبة الوحيدة -

 .حتصل ما حتتاجه من موارد
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إىل هذا النظام باختالف مصادر  وفيه تقوم الدولة بإخضاع املكلفني ألنواع خمتلفة من الضرائب ومن مث تتعدد األوعية الضريبية ويربر اللجوء : نظام الضرائب المتعددة -
 .الثروة واملداخيل

 :ويصنف الضرائب إىل  : التصنيف االقتصادي للضريبة –ج 
لدخل ويعرف الدخل جبائيا على أنه ما يتم احلصول عليه من خالل املمارسة االعتيادية لنشاط ما من قبل املكلف بالضريبة وتأخذ الضريبة على ا : الضرائب على الدخل -

 . مها الضريبة على جمموع الدخل والضريبة النوعية على الدخلشكلني
 .املال وأساسها هو رأس املال أو الثروة ذاهتا وميكن التمييز بني نوعني منها مها الضريبة العادية على رأس املال والضرائب العرضية على رأس : الضريبة على رأس المال -
الضرائب غري املباشرة ألهنا تفرض على الدخل بصفة غري مباشرة إذ تفرض مبناسبة إنفاقه وتنقسم إىل نوعني مها الضرائب على ويطلق عليها عادة : الضرائب على اإلنفاق -

 .االستهالك والضرائب على التداول 
لى معيار واحد للتفرقة بينهما وإمنا هناك عدة معايري ومييز بني الضرائب املباشرة والضرائب غري املباشرة ولكن ليس هناك اتفاق ع : التصنيف القائم على طبيعة الضريبة –د 

 :منها 
ري املباشرة فال ويعتمد يف تصنيفه على أسلوب اجلباية وبالتايل فالضرائب املباشرة هي اليت حتصل بناء على جداول امسية توضع بصفة دورية أما الضرائب غ : المعيار اإلداري -

 .حدثت الوقائع اليت تؤدي قانونا لفرضهاحتصل عن طريق اجلداول وإمنا حتصل كلما 
وحسبه فان الضريبة املباشرة هي اليت  يستقر عبؤها على املكلف قانونا بدفعها أما الضريبة غري املباشرة فان دافعها يستطيع  : (راجعية الضريبة) المعيار االقتصادي  -

 .التخلص منها بنقلها إىل الغري 
استنادا هلذا املعيار فان الضرائب املباشرة تفرض على مادة تتميز بالثبات واالستقرار النسيب مثل الثروات والدخول أما  : (خاضعة للضريبة ثبات المادة ال)المعيار الفني  -

 .الضرائب غري املباشرة فتفرض على وقائع وتصرفات عرضية مثل اإلنفاق 
" ددة للعمليات الواجب القيام هبا على املادة اخلاضعة للضريبة من أجل احلصول على مبلغ الضريبة جمموع القواعد احمل" يعرف سعر الضريبة على أنه  : سعر الضريبة – 6

وعرفت طريقة .من جهة أخرى وعملية حتديد سعر الضريبة عملية معقدة ألنه البد من اختيار املعدل الذي تكون له مردودية مالية للدولة من جهة وال يثقل كاهل املكلف
 :لضريبة شكلني مها حتديد مقدار ا

وحسب هذه الطريقة حيدد املقدار الكلي حلصيلتها ليتم توزيعه بعد ذلك على املكلفني بواسطة األجهزة  : (الضريبة التوزيعية)طريقة التحديد المسبق لحصيلة الضريبة  –ا 
 .اإلدارية وعلى عدة مراحل 

فيها سعر الضريبة بنسبة معينة من قيمة املادة اخلاضعة للضريبة دون حتديد مسبق حلصيلتها ومنيز فيها بني وحيدد  : (الضريبة القياسية )طريقة تحديد سعر الضريبة  –ب 
 :الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية 

 .وسهولتها حيث يتم حتديد سعر الضريبة يف شكل نسبة مئوية من وعاء الضريبة ،وتتميز هذه الضريبة بثبات معدهلا وبساطتها : الضريبة النسبية*
 :وتعين ارتفاع املعدل تبعا لتزايد حجم وعاء الضريبة ، ومن أشكال التصاعد الضرييب  : الضريبة التصاعدية*
 .وفيها يقسم وعاء الضريبة إىل طبقات ويفرض على كل طبقة معدال خاصا  : التصاعدية اإلجمالية -
وكل شرحية ختضع ملعدل معني ،واملعدل الضرييب املوايل لكل شرحية ال ميس إال تلك الزيادة عن احلد األعلى  حيث يقسم الوعاء الضرييب إىل شرائح : التصاعدية بالشرائح -

 .كما يأخذ هذا األسلوب بإعفاء احلد األدىن للمعيشة من الضريبة.للشرحية السابقة 
 :ف البيئات اليت تطبق فيها األنظمة الضريبية ومن هذه األساليب لقد تعددت أساليب حتديد األوعية الضريبية بسبب اختال: طرق تقدير الوعاء الضريبي – 7
 :حيث تتجه املالية العامة احلديثة إىل االهتمام بالظروف الشخصية للمكلف عند فرض الضريبة وهذا يتطلب التفرقة بني : التحديد الكيفي لوعاء الضريبة –ا 
 .ل الشخص  مع أخذ الظروف الشخصية للمكلف بعني االعتبار وهي الضريبة اليت تفرض على مداخي : الضريبة الشخصية -
 .وهي الضريبة اليت تفرض على مداخيل املكلف دون األخذ بعني االعتبار شخصيته وظروفه االجتماعية والعائلية  : الضريبية العينية -

  :ويتم بطريقتني مها : التحديد الكمي لوعاء الضريبة –ب 
 .وهي طريقة تقريبية وتعتمد على عدة أساليب  : رطريقة التقدير غير المباش *
حيث تلجأ اإلدارة الضريبية إىل تقدير الوعاء الضرييب استنادا لبعض املظاهر اخلارجية مثل عدد العمال الذين يشغلهم املكلف ، عدد  : أسلوب المظاهر الخارجية -

 .السيارات والعقارات اليت ميلكها 
وقد يأخذ .عتمد فيه اإلدارة اجلبائية على قرائن موضوعية يضعها املشرع كتقدير إيرادات األنشطة الفالحية على أساس القيمة االجيارية لألرض وت : أسلوب التقدير الجزافي -

التفاقي حيث حتدد القرائن بصورة هذا األسلوب شكل اجلزاف القانوين حيث حتدد اإلدارة الضريبية وعاء الضريبة استنادا إىل قرائن يضعها املشرع ، وقد يأخذ شكل اجلزاف أ
 .اتفاقية بني اإلدارة واملكلف من خالل املناقشة واالتفاق على رقم معني ميثل مقدار دخله 
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 .وهي أكثر دقة وتعتمد على اإلقرارات أو عن طريق التقدير املباشر بواسطة اإلدارة الضريبية  : طريقة التقدير المباشر *
 :وتأخذ صورتني  :(التصاريح ) اإلقرارات  –ا 
حبقها يف حيث يقوم املكلف نفسه بتقدمي تصريح لإلدارة  اجلبائية يتضمن قيمة الوعاء الضرييب وهو األسلوب األكثر استخداما ،مع احتفاظ اإلدارة  : إقرار المكلف -

 .مراجعة ومراقبة اإلقرارات 
ارات املقدمة من مكلفني آخرين غري املكلف عن بعض إيرادات املكلف ،كأن يكلف املستأجر بتبليغ إدارة حيث يتم تقدير الوعاء الضرييب اعتمادا على اإلقر  : إقرار الغير -

 .الضرائب عن قيمة اإلجيار املدفوعة للمالك 
مظاهر حمددة ، حيث ميكنها اللجوء إىل   حيث ختول التشريعات لإلدارة الضريبية حق تقدير األوعية الضريبية دون التقيد بقرائن أو : التقدير بواسطة اإلدارة الضريبية –ب 

 .وعادة يستعمل هذا األسلوب عند امتناع املكلف عن تقدمي التصرحيات .كل األساليب اليت متكنها من التحديد الدقيق لوعاء الضريبية 
 :كلف إىل اخلزينة العمومية وهناك عدة طرق للتحصيل حتصيل الضريبة هو جمموعة العمليات اهلادفة إىل نقل مبلغ الضريبة من خزينة امل: طرق تحصيل الضريبة – 8
قيمتها  وهي القاعدة العامة فعند حتديد دين الضريبة يتم إخطار املكلف مببلغ الضريبة املستحقة عليه وميعاد دفعها ليقوم املكلف بعد ذلك بدفع : طريقة الدفع المباشر -

 .شر دفعة واحدة أو على أقساطإىل املصلحة املختصة يف التحصيل وقد يتم الدفع املبا
حيث يقوم املكلف بدفع بعض املبالغ يف صورة أقساط دورية مسبقا وحتت حساب الضريبة وتكون األقساط حمسوبة على أساس إيرادات  : طريقة األقساط المسبقة -

 . السنوات السابقة ،مث تتوىل اإلدارة حتديد مقدار الضريبة يف هناية السنة وإجراء عملية تسوية
حيث يلزم القانون جهة معينة غري املكلف بدفع مبلغ الضريبة للمصلحة املختصة ويستدعي هذا وجود عالقة بني املكلف القانوين  : أسلوب االقتطاع من المصدر -

 .واملكلف احلقيقي ، ويتميز هذا األسلوب بسهولة وسرعة التحصيل واستحالة التهرب واخنفاض تكاليفه
 .واألسعار    التوزيع، االنتاج، االدخار، ،كيرتتب على استقرار الضريبة على املكلفني العديد من اآلثار متس كل من االستهال:ية للضريبةاآلثار االقتصاد. 2
رونة الطلب على السلعة تأثري الضريبة على االستهالك يكون من خالل تأثريها على املداخيل واألسعار ،وهذا التأثري يتوقف على درجة م. أثر الضريبة على االستهالك . أ

 :وحجم الدخل وكيفية توظيف الدولة للحصيلة الضريبية 
 (.السلع الضرورية)يتأثر استهالكها بالضريبة بشكل أكرب من السلع ذات الطلب غري املرن (السلع الكمالية)فالسلع ذات الطلب املرن  -
يبة ألن أصحاهبا يدفعون الضريبة عادة من مدخراهتم ومن مث ال يتأثر استهالك هذه الطبقة أما ذوي ال تتأثر كثريا بالضر ( الطبقات الغنية)بالنسبة للمداخيل املرتفعة  -

 .الدخول املنخفضة فان الضريبة تؤثر بشكل واضح على حجم استهالكهم من السلع واخلدمات
هالك حنو النقصان أما اذا انفقتها فان النقص يف االستهالك من طرف أما بالنسبة لكيفية استخدام الدولة للحصيلة الضريبية ،فعند جتميد هذه احلصيلة يتجه االست -

 .األفراد بسبب الضريبة يعوضه ارتفاع االستهالك احلكومي
ل األفراد تؤثر الضريبة على االدخار احلكومي بشكل اجيايب الن احلصيلة الضريبية هي مصدر تعبيئة موارده بينما تؤثر بشكل سليب على دخو .أثر الضريبة على االدخار . ب

تضر (الدخل،رأس املال)مع االشارة اىل أن هذا التأثري يتوقف على طبيعة الضريبة فالضرائب املباشرة اليت تفرض عادة على مصادر االدخار.مما خيفض من مدخراهتم
 .باالدخار بصورة أكرب من الضرائب غري املباشرة

 :موال االنتاجيةألستهالك والعرض والطلب على رؤوس اويتم هذا من خالل تأثريها على اال.أثر الضريبة على االنتاج . ت
تاثري الضريبة على االدخار ميتد اىل االستثمار فنقص املدخرات يقلل  –تاثري الضريبة السليب على االستهالك يؤدي اىل اخنفاض االنتاج بسبب اخنفاض الطلب  -

 .رؤوس األموال املعروضة ومن مث نقص االستثمار واالنتاج
عدم عدالة توزيع الدخل والثروات اذا قد يكون يف صاحل الطبقات الغنية بالنسبة للضرائب غري املباشرة وقد يكون ليس يف صاحل  - :يتمثل يف .ة على التوزيعأثر الضريب . ث

دولة للحصيلة الضريبية فاذا انفقتها يف التأثري على التوزيع مرتبط بطريقة استخدام ال –هذه الطبقة بالنسبة للضرائب املباشرة حيث تؤثر بشكل كبري على مدخراهتم 
 .نفقات حتويلية تستفيد منها الطبقات الفقرية مما يقلل من تفاوت الدخول والثروات

اخنفاض الطلب على بعض السلع واخلدمات بسبب الضريبة يؤدي اىل اخنفاض اسعارها وهذا يتوقف على عدم ادخال الدولة للحصيلة .أثر الضريبة على األسعار . ج
الن يف هذه احلالة قد تستخدم يف زيادة الطلب على السلع واخلدمات ومن مث عدم اخنفاض األسعار  (شراء سلع وخدمات او دفع مرتبات و اجور)ائية جمال التداول اجلب

 .كما يتوقف التأثري على طبيعة الضريبة

II. الرسوم: 
ل االستفادة من خدمة من خدماهتا مما يعين ترتب نفع خاص لصاحبه اىل جانب النفع العام هو مورد مايل يدفعه الفرد اىل الدولة أو احد هيئاهتا مقاب:تعريف الرسم -0

 .اخل...ومن امثلة ذلك الرسوم القضائية والرسوم املتعلقة باستخدام الطرق والطوابع الربيدية
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من يكون يف حاجة اىل خدمة الدولة فهو جمرب على دفع الرسم  – يرتبط بتقدمي خدمة أو منفعة خاصة كمقابل لدافعه - :يتميز باخلصائص التالية  .خصائص الرسم -9
 .وسيلة من وسائل التأثري والتوجيه لتحقيق أهداف معينة –ايراد عام ونقدي  –التناسب بني تكلفة اخلدمة والرسم املقابل لالنتفاع هبا  –املرتبط هبا 

  .أوجه الشبه واالختالف بين الضريبة والرسم -3
 .كالمها يدفع جربا  –كالمها يدفع اىل الدولة   –ا يعترب ايراد عام ونقدي كالمه - : أوجه الشبه - أ

 –الضريبة تدفع بصفة منتظمة اما الرسم يدفع عند طلب اخلدمة  –الرسم يدفع مقابل خدمة خاصة والضريبة مقابل خدمة عامة  - : أوجه االختالف - ب
 .رد اما الرسم فيتحدد على أساس نفقة أو تكلفة انتاج اخلدمة بغض النظر عن القدرة املاليةالقاعدة العامة يف حتديد سعر الضريبة هي املقدرة املالية للف

من يتفقان يف أن كالمها يدفع للحصول على مقابل ولكن خيتلفان من حيث طبيعة املقابل واهليئة اليت تقدم املقابل،فالرسم يدفع مقابل خدمة .الفرق بين السعر والرسم – 4
ا بسلطة الدولة مها هيئة ادارية عامة غري اقتصادية ،بينما السعر يدفع مقابل سلعة أو خدمة تقدمها مؤسسة اقتصادية عامة أو خاصة ، والرسم يتحدد جزئيطبيعة ادارية تقد

 .والسوق وجزئيا على أساس تكلفة انتاج اخلدمة أما السعر فيخضع حتديده كليا لالعتبارات االقتصادية اي تكلفة االنتاج وظروف املنافسة
 .القروض العامة. رابعا

 .تعريف القرض العام و طبيعته.0
لتعهد برده هو مبلغ من املال حتصل عليه الدولة عن طريق اللجوء إىل الغري من أشخاص طبيعية و معنوية كاملصارف وغريها من املؤسسات املالية، مع ا :تعريف القرض العام.ا

 .هو دفع فوائد عنه عند حلول ميعاد استحقاق
 :للقرض العام طبيعة قانونية و طبيعة اقتصادية: طبيعة القرض العام.ب
 .هو عقد بني طرفني شخص عام مقرتض هو الدولة و شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص هو املقرض :الطبيعة القانونية -
رفع مستوى االنتاج، املسامهة يف حتقيق االستقرار ) ف توجيهية اقتصادية أخرىأنه مصدر مهم من مصادر االيرادات العامة إضافة إىل تأديته لوظائ: الطبيعة االقتصادية -

 (.االقتصادي و توسيع فرص العمالة
 :تصنف القروض تبعا لعدة معايري من أبرزها :أنواع القروض.9
 :تصنف إىل  :من حيث المصدر. ا

و املعنوية املقيمني داخل اقليم الدولة بغض النظر عن جنسيتهم، و يتميز هذا النوع من الر وض بـ يكون املقرض فيها أحد األشخاص الطبيعية أ(:الوطنية)القروض الداخلية  -
قوة الشرائية من األفراد و حرية الدولة يف حتديد مبلغ القرض و شروطه، يستدعي توافر املدخرات الوطنية الكافية لتغطية مبلغ القرض، القروض الداخلية هي حتويل لل) 

 (.اخل...الدولة  املؤسسات إىل
عدم كفاية املدخرات ) املقيمون خارج اقليم الدولة و قد تلجأ الدولة اليها جلملة من االسبابيكون املقرض فيها أحد األشخاص الطبيعية و املعنوية : القروض اخلارجية -

 ...(.الوطنية، احلصول على العمالت األجنبية لتغطية العجز يف ميزان املدفوعات
 :تصنف إىل :حرية االكتتابمن حيث . ب
 .هي اليت يقبل عليها املقرض طواعية، فاألصل يف القرض هو االختيار، و الدولة ال تستعمل سلطتها السيادية يف عقود هذا النوع من القروض: القروض االختيارية -
إلجبار األفراد  على االختيار، حيث تلجأ الدولة إىل ممارسة سلطتها السيادية جيرب األشخاص على االكتتاب فيها، و هو خروج عن طبيعة القرض املبين: القروض االجبارية -

عزوف األفراد و املؤسسات عن االكتتاب يف القروض العامة،  حاالت التضخم و ارتفاع مستوى األسعار و تدهور ) على االكتتاب يف القرض العام عند توفر ظروف معينة
 ...(.قيمة النقود

 :تصنف إىل :ضمن حيث أجل القر . ج
 و هي القروض اليت تلتزم فيها الدولة املقرتضة الوفاء هبا يف اآلجال و األوضاع الواردة يف قانون اصدارها و تنقسم إىل: القروض املؤقتة: 
تسمى السندات اليت تصدر هبا هذه القروض أذونات  )خالل السنة املالية تصدرها الدولة ملدة ال تتجاوز السنتني من أجل الوفاء بالتزاماهتا املؤقتة: القروض القصرية األجل -

 (.اخلزينة
و . سنوات( 12)سنوات، أما القروض الطويلة فهي اليت تزيد عن ( 12)يقصد باملتوسطة تلك القروض اليت تزيد عن السنتني و تقل عن : القروض متوسطة و طويلة األجل -

تغطية عجز دائم أو طويل يف امليزانية العامة، القروض )سنة، و عادة ما تلجأ الدولة إىل هذه القروض ( 22)ل عن هناك من يعرفهما معا بالقروض اليت تزيد عن سنتني و تق
 (.االستثمارية و اقامة املشاريع االسرتاتيجية الكبرية

 وال فرتة القرض إىل أن يتم الوفاء بهتلك القروض اليت ال حتدد الدولة ميعادا للوفاء هبا مع التزامها بدفع الفوائد املستحقة ط: القروض املؤبدة. 
 .يقصد به االجراءات القانونية و التنظيمات الفنية املتصلة بعملية اصدار القروض و شروطها و اساليبها و انقضائها:التنظيم الفني للقروض العامة.3
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ق طرح سندات يقوم األفراد و املؤسسات باالكتتاب فيها وفقا للشروط املنصوص هو العملية اليت حتصل الدولة مبقتضاها على املبالغ املكتتب هبا عن طري:اصدار القرض( ا
 :و أنواع السندات و طريقة االكتتاب فيهااالصدار تتطلب حتديد قيمة القرض  و عملية  .عليها يف قانون اصدار القرض

 ة و يسمى القرض حمدد القيمة و قد تكون غري حمددة و يسمى القرض غري يقصد هبا املبلغ الذي يصدر به القرض، و قد تكون قيمة القرض حمدد:قيمة القرض العام
 :حمدد القيمة، و يتعني على الدولة يف هذا اجملال حبث العديد من القضايا هي

 .فاملقرض حيصل على فائدة مقابل تنازله عن سيولة مبلغ معني: سعر الفائدة -
 ...(دولة أو مؤسسة مالية) نات من طرف ثالث لتسديد القرضال سيما يف القروض اخلارجية كتقدمي ضما :الضمانات -
االعفاء من الضرائب بالنسبة للسندات و الفوائد، استعمال السندات ) قد ال تكتفي الدولة بتحديد سعر الفائدة و متنح بعض املزايا القانونية األخرى مثل: املزايا القانونية -

 ...(.لسندات احلكومية للحجزاحلكومية لتسديد بعض الضرائب،عدم قابلية ا
 يةلقد تأخذ سندات القرض العام األشكال التا: أنواع اسندات: 
 .يقيد اسم مالكها يف سجل خاص بالدين حيتفظ به يف ادارة القروض العامة بوزارة املالية: السندات االمسية -
 .ل اخلاص بالدينيعد حائز السند هو مالكه و ال يقيد اسم صاحبها يف السج: السندات حلاملها -
 .و هي جتمع بني خصائص السندات االمسية و السندات حلاملها :السندات املختلطة -
 يتم االكتتاب يف سندات القروض العامة بإحدى الطرق التالية:طرق و أساليب االكتتاب: 
 .مع حتديد تاريخ بدايته و هنايته و شروطهحيث تقوم الدولة بطرح بالسندات احلكومية مباشرة للجمهور لالكتتاب فيها : االكتتاب العام -
 .حيث تؤدي البنوك دور الوسيط بني الدولة و املكتتبني :االكتتاب عن طريق البنوك -
 .حيث تلجأ الدولة إىل بيع السندات يف بورصة األوراق املالية:البيع يف البورصة -
 :يلميكن حصر طرق انقضاء القرض العام يف التا:انقضاء القرض العام( ب
 .يقصد به تسديد مبلغ القرض العام بأكمله إىل املكتتب عند حلول ميعاد دفعه: الوفاء -
 .يتمثل يف قيام الدولة بتحويل الدين قصري األجل عند حلول الوفاء به إىل قرض متوسط أو طويل األجل: التثبيت -
 .سعر فائدة مرتفعةيعين احالل قرض جديد ذي فائدة منخفضة حمل قرض عام قدمي ذي : التبديل -
االستهالك أو السداد ) و هناك عدة اساليب قد تلجأ اليها الدولة الستهالك القروض العامةرد قيمته أو قيمة السندات إىل مالكها بشكل تدرجيي،: استهالك القرض العام -

 (.بورصةبأقساط سنوية، االستهالك بطريقة القرعة، االستهالك عن طريق شراء السندات احلكومية من ال
 .اآلثار االقتصادية للقروض العامة.4
           فاملزايا والضمانات )احل االدخار على حساب االستهالكتؤدي القروض العامة إىل اعادة توزيع الدخل الوطين لص:أثر القروض العامة على االدخار واالستهالك.ا

 (.دات احلكومية ألنه أكثر سهولة وأمناوالتسهيالت تدفع صغار املدخرين إىل االدخار واالكتتاب يف السن
التوسع يف القروض العامة حيتم على الدولة  –يرتتب على القروض اخنفاض الكفاية احلدية لرأس املال و بالتايل اخنفاض امليل لالستثمار  -: أثر القروض على االستثمار.ب

انفاق حصيلة القروض يف جماالت  –مة و ارتفاع سعر الفائدة يؤثر سلبا يف امليل لالستثمار اخلاص رفع سعر الفائدة إلغراء األفراد على االكتتاب يف سندات القروض العا
 .التنمية املختلفة أو نفقات استثمارية يساهم يف تكوين رأس املال الوطين و رفع القدرة االنتاجية الوطنية

إىل زيادة كمية النقود املطروحة يف التداول و يف حالة وصول االقتصاد اىل التشغيل الكامل لدولة تؤدي القروض اليت تقدمها البنوك اىل ا: على كمية النقود قروضأثر ال.ج
 .فإهنا قد تسبب اثار تضخمية خطرية

بء املايل، كما يرتتب و يسمى بالع( دفع اصل القرض و الفوائد) يرتتب على القرض عبء على اخلزينة العامة للدولة: أثر القروض العامة في توزيع العبء المالي العام.د
ل القادمة يتوقف على طبيعة جماالت على القروض العامة عبء اقتصادي يتوزع بني الفئات واألجيال املختلفة، وكيفية توزيع العبء العام للقروض بني األجيال احلالية واألجيا

 :انفاق القروض
 .عبئها يكون على األجيال القادمة استهالك جيعل استخدامها يف تغطية النفقات االستهالكية أو التحويلية تنتهي اىل -
 .يكفي لدفع فوائد القرض و أصله ال يرتتب عنه حتمل األجيال القادمة لعبئهااستخدامها يف تغطية نفقات استثمارية تعطي عائدا  -
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 .العامة( الموازنة) الميزانية: الفصل الرابع
 .ماهية الميزانية العامة. أوال
وثيقة مصادق عليها من "كما تعرف على أهنا " توقع و إجازة للنفقات و االيرادات العامة عن مدة مقبلة عادة ما تكون السنة" تعرف على أهنا: انية العامةتعريف الميز . 0

و مما سبق يتضح ان امليزانية العامة ". ما تكون السنةطرف الربملان هتدف إىل تقدير النفقات الضرورية إلشباع احلاجات العامة و االيرادات الالزمة لتغطيتها عن فرتة مقبلة عادة 
 :تقوم على جمموعة من العناصر و األركان هي

 فهي سجال لتوقعات السلطة التنفيذية أو احلكومة فيما يتعلق بنفقاهتا و ايراداهتا لفرتة زمنية مستقبلية تقدر عادة بسنة واحدة، (:تقديرية أو تخمينية) أ نظرة توقعية مستقبلية
و مبا أهنا نظرة توقعية مستقبلية فهي ختتلف عن احلساب اخلتامي الذي . و هي بذلك تعكس برنامج عمل احلكومة املستقبلي يف اجملاالت السياسية و االقتصادية و االجتماعية

 .هو عبارة عن بيان للنفقات و االيرادات اليت انفقت و حصلت فعليا يف فرتة سابقة
فهي تتطلب االعتماد من السلطة التشريعية، و الذي يعد أهم احلقوق اليت تتمتع به حيث من خالله تتاح هلا امكانية :ية وتجيزها السلطة التشريعيةتعدها السلطة التنفيذ.ب

 .مراقبة عمل احلكومة يف مجيع اجملاالت
 :العامة ثالثة اجتاهات هي أفرزت النقاشات حول الطبيعة القانونية للميزانية: الطبيعة القانونية للميزانية العامة. 9
 .امليزانية العامة قانون أي هي عمل تشريعي كبقية القوانني الصادرة عن الربملان، و بالتايل هي قانون من الناحية الشكلية و املوضوعية .أ

 .ال إعطاء املوظف املايل ممارسة عملهامليزانية العامة عمل اداري  ألهنا جمرد توقعات للنفقات وااليرادات املستقبلية، وما موافقة الربملان إ.ب
 .فأحكام االيرادات العامة خاصة الضرائب هي عمل قانوين تشريعي أما ما تعلق بالنفقات فهو عمل اداري) امليزانية العامة عمل خمتلطــ، أي قانوين و اداري .ج
ة للمبالغ املنتظر انفاقها و املنتظر حتصيلها خالل فرتة زمنية مقبلة عادة ما تكون السنة، وخيتلفان يتفقان يف أن كليهما يعد نظرة توقعي :الميزانية العامة و الميزانية الخاصة. 3

 .يف أن امليزانية العامة تستدعي إجازة السلطة التشريعية أما امليزانية اخلاصة فهي ال تتطلب االجازة
    نية الوطنية أو االقتصادية  هي عبارة عن التقديرات الكمية املتوقعة للنشاط االقتصادي يف القطاعني العام امليزا (:ميزانية الوطنيةلا) الميزانية العامة والمحاسبة الوطنية. 4

ء له وبناءا على ذلك ميكن ابداواخلاص ويف عالقاته الداخلية واخلارجية خالل فرتة مقبلة من خالل التوقعات املتعلقة حبجم الدخل الوطين يف هذه الفرتة وتكوينه وتداو 
 لة والقطاع العام امليزانية العامة تعكس خمتلف أوجه النشاط املايل للدولة كشخص معنوي عن فرتة مقبلة، أما امليزانية الوطنية فتعكس امجايل أنشطة الدو  -: املالحظات التالية

امليزانية الوطنية هي  -.ال ميكن أن حتل امليزانية الوطنية حمل امليزانية العامة  -.امليزانية الوطنية هي توقع فحسب أما امليزانية العامة فهي توقع واجازة يف نفس الوقت -.واخلاص
ترتبط امليزانية العامة مبا يسمى احلساب اخلتامي أما امليزانية الوطنية فرتتبط مبا يسمى احلسابات  -.جمموعة البيانات األساسية اليت ميكن على أساسها اعداد ميزانية الدولة

 . ابات الدخل الوطينالوطنية أو حس
 :تتمثل هذه األمهية يف: أهمية الميزانية العامة. 5
 .احلكومة من حيث تعديلها أو حىت رفضها إلجبار احلكومة على اتباع هنج سياسي معني برامج على ريتعترب وسيلة ضغط يستعملها الربملان للتأث: األهمية السياسية. ا

العالقة الوثيقة  –امليزانية العامة تؤثر و تتأثر بكل قطاعات االقتصاد  –امليزانية العامة أداة تساعد يف ادارة و توجيه االقتصاد الوطين  -: و تتجلى يف: األهمية االقتصادية. ب
 .و ظروف االقتصاد من تضخم و انكماش( امليزانية) بني النشاط املايل للدولة  

 :الميزانية العامة( قواعد) مبادئ . 6
الدولة يكون بصفة دورية منتظمة كل سنة، ويتم اقرارها بإعتماد سنوي من السلطة التشريعية، واختيار السنة يرجع  وإيراداتيعين أن توقع نفقات : ميزانيةمبدأ سنوية ال. أ

 :العتبارات سياسية ومالية
سنوية مليزانية الدولة ميكن السلطة لاملناقشة ا –على أعمال السلطة التنفيذية أن مبدأ السنوية يضمن للسلطة التشريعية الرقابة الدائمة  -: تتمثل يف : االعتبارات السياسية* 

 .التشريعية من الوقوف على تفاصيل نشاط السلطة التنفيذية و رقابته و رسم حدوده
نفقات و هذا التقدير يكون أقرب اىل الدقة  اذا اقتصر على أن امليزانية كما هو معروف تقوم على التوقع فيما يتعلق بتقدير االيرادات و ال: وتتمثل يف: االعتبارات المالية* 

 .أن فرتة السنة تضم الفصول األربعة اليت تتوزع عليها مظاهر النشاط االقتصادي و ما تتطلبه من نفقات و ايرادات –فرتة سنة واحدة فقط 
لكن هناك ظروف قد حتول . رجة يف امليزانية وحتصيل االيرادات الواردة فيها خالل فرتة تنفيذهادملو تقتضي قاعدة سنوية امليزانية العامة أن تلتزم احلكومة بإنفاق النفقات ا  

   ا يطرح اشكالية كيفية قيد النفقات دون حتصيل كل االيرادات خالل السنة أو نشوء التزام على عاتق احلكومة بدفع مبلغ معني خالل السنة املالية للميزانية وال يتم دفعه، م
 :يقتان إلجراء حساب السنة املاليةدات اذا مت دفع األوىل و حتصيل الثانية بعد ختام السنة املالية، وحل هذه االشكالية خيتف بإختالف التشريعات املالية للدول وهناك طر وااليرا

فقات اليت صرفت فعال و االيرادات اليت حصلت فعال خالل السنة طبقا هلذه الطريقة يعد احلساب اخلتامي للسنة املالية على أساس الن(:حساب الخزينة) طريقة التسيير . أ.أ
مبعىن أن النفقات ) و حبسب هذه الطريقة فإن امليزانية العامة هي نفس حساب اخلزينة. املالية بغض النظر عن تاريخ نشأة التزام الدولة بالدفع أو تاريخ نشأة حقها يف التحصيل

س الية ال تقيد يف حساب هذه السنة طاملا أهنا دفعت فعال بعد انتهائها و امنا تقيد يف حساب السنة املالية اليت دفعت خالهلا و جيري نفاليت نشأ االلتزام هبا خالل السنة امل
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االيرادات اليت ) يل النتهائها و تتميز هذه الطريقة بكوهنا تقدم صورة حسابية واضحة على ما مت تنفيذه من أعمال خالل السنة املالية يف اليوم التا( األمر على االيرادات
غري أهنا ال ختلو من عيوب أبرزها عدم تقدمي الوضع املايل للدولة على حقيقته، فقد تلجأ السلطات إىل استعجال حتصيل االيرادات ( حصلت فعال و النفقات اليت انفقت فعال

اضافة إىل امكانية جلوء االدارات احلكومية عند اقرتاب انتهاء السنة املالية اىل االسراف يف صرف و التقاعس يف صرف النفقات هبدف تقدمي صورة متوازنة عن امليزانية العامة، 
 (.اهدار املال العام) االعتمادات املخصصة هلا

النفقات املرتتبة على الدولة خالل  حيث يتم ابقاء حساب سنة امليزانية مفتوحا إىل أن يتم حتصيل مجيع االيرادات املستحقة و صرف مجيع(:االتمام) طريقة التسوية .ب.أ
( االيرادات اليت مل حتصل خالل ذات السنةالسنة املالية السابقة، األمر الذي يتطلب وجود فرتة اضافية تضاف اىل السنة املالية قصد تسوية االلتزامات اليت مل تقم هبا و حتصيل 

ابراز سنة امليزانية بصفة متميزة يساعد  –ت مالية و ما عليها من أعباء من دون تداخل بني سنة مالية و أخرى اظهار حقيقة ما للدولة من امكانيا -: و من مزايا هذه الطريقة
حتول دون جتاوز االعتمادات حيث يصرف الدين املرتتب على موازنة سنة مالية معينة من حساب هذه  –على اجراء مقارنة بني االيرادات و النفقات عكس طريقة التسيري 

 .عدم دفع االدارات احلكومية اىل االسراف يف االنفاق -نفسها السنة
و تتبع اجلزائر طريقة التسيري املمدد   لكن عيب هذه الطريقة هو أن ترك حسابات السنة املالية دون اقفال ملدة طويلة بعد انتهائها يؤدي إىل تداخل السنوات املالية املختلفة، 

 .ةاىل غاية شهر افريل من السنة املقبل
من مراقبة  يعين ادراج مجيع نفقات الدولة و مجيع ايراداهتا يف وثيقة واحدة حىت تسهل معرفة مركزها املايل، و حىت تتمكن أجهزة الرقابة املختلفة:مبدأ وحدة الميزانية.ب

ادراج  -: ا السلطة التشريعية، لذلك ميكن تفسري هذا املبدأ على أساسالنشاط املايل للدولة و مطابقته مع األهداف املسطرة و االعتمادات الواردة يف امليزانية كما اعتمدهت
 .خضوع مجيع العمليات املالية لقانون واحد هو قانون املالية –مجيع العمليات للدولة يف مشروع واحد خيضع لرقابة الربملان 

 :الستثناءات عليه تتمثل يفو على الرغم من أمهية مبدأ وحدة امليزانية فإن املالية احلديثة قد فرضت بعض ا  
ة اىل فقد تدخل اىل اخلزينة أو خترج منها أمواال  دون ن تكون هذه األموال نفقات حقيقية أو ايرادات حقيقية مثل السلفات اليت تقدمها الدول: الحسابات الخاصة* 

و من املنطقي أن ال تدرج هذه األموال . ا مقاولو األشغال ضمانا لتنفيذ مشروع معنياملؤسسات أو احلكومات و االيرادات اليت حتصل عليها اخلزينة مثل الضمانات اليت يقدمه
 .يف امليزانية العامة لذلك تفتح هلا حسابات خاصة تتوازن فيها نفقاهتا و ايراداهتا تلقائيا

أو ملواجهة خملفات كوارث ألن يف مثل ( اخل...موانئ، مطارات) قتصادية كربى وهي ميزانيات استثنائية يتم اعدادها إلقامة مشاريع ا(: االستثنائية) الميزانيات غير العادية * 
 .نة و تظل قائمة إىل حني انتهائهاهذه احلاالت ال تتسع ايرادات الدولة العادية للنفقات اليت تتطلبها هذه الظروف، كما أن االعتمادات املرصدة هلا ال تلغى بإنقضاء الس

هلا  يزانيات ذات ايرادات خاصة توضع عادة لإلدارات و املرافق العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري بصفة اعطاء الشخصية املالية املستقلةو هي م:الميزانيات الملحقة* 
و . اجراءات امليزانية العامة خاصة االعتماد و معرفة حقيقة أوضاعها و مدى رحبيتها مبقارنة ايراداهتا بنفقاهتا من خالل ميزانيات مستقلة هلا تلحق بامليزانية العامة و ختضع لنفس
 .لةتفسر امليزانيات امللحقة أن املرافق العامة اليت توضع هلا تتمتع باالستقالل املايل و لكنها ال تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدو 

ة متارس أنشطة صناعية و جتارية و تتميز املؤسسات العامة اليت توضع هلا ارتبط وجودها بتطور مهام الدولة احلديثة بعد أن أصبحت دولة تدخلي: الميزانيات المستقلة* 
ان ايرادات ايرادات املؤسسة العامة تنفق على  –مؤسسات عامة ذات استقالل مايل و اداري و ذات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة  -: ميزانيات مستقلة بكوهنا

 .ستقلة على السلطة التشريعية من أجل اعتمادها، بل تقررها جمالس ادارهتا و تعرض على تصديق وزارة املالية و الوزارة الوصيةال تعرض امليزانيات امل –حاجتها اخلاصة 
 .يقتضي ظهور كافة تقديرات االيرادات العامة و تقديرات النفقات العامة يف وثيقة امليزانية دون إجراء أي مقاصة بينهما :مبدأ عمومية الميزانية.ج
 :و يقصد به تساوي االيرادات العامة مع النفقات العامة و قد اختلفت النظرة اليه بني املفهوم التقليدي و املفهوم احلديث: مبدأ توازن الميزانية .د

األموال العمومية و هو قيد حيد من قدرة نظر اليه نظرة حسابية حبتة كما أعتربه غاية البد أن تتحقق مهما كانت الظروف، فالتوازن أداة حلسن إدارة  :المفهوم التقليدي* 
 .العجز فقط و امنا ايضا جتنب الفائضالدولة يف زيادة األعباء املالية على املواطنيني كما يقدم الضمان و الثقة مبالية الدولة، و الفكر التقليدي ال يعين بالتوازن جتنب 

د تنظر إىل العجز يف امليزانية على أنه كارثة مالية وليس معىن ذلك استبعاد فكرة التوازن وإمنا هناك اجتاه إىل استبدال إن النظرة احلديثة يف املالية العامة مل تع:المفهوم الحديث* 
 .نظرية العجز املنظمهو ما يطلق عليه بالتوازن املايل البحت أو احملاسيب بفكرة أوسع منها هي فكرة التوازن االقتصادي العام حىت و لو نتج عن ذلك عجز مؤقت يف امليزانية و 

 .تحضير و اعداد الميزانية العامة: المبحث الثاني
و ذلك جلملة من ( احلكومة) إن االجتاه السائد يف خمتلف الدول هو اسناد حتضري امليزانية العامة اىل السلطة التنفيذية: السلطة المختصة في تحضير الميزانية العامة.أوال

احلكومة هي اليت تدير مؤسسات القطاع العام و بالتايل هي األدرى مبتطلبات هذه  -ري عن الربامج و اخلطط احلكومية يف خمتلف اجملاالتامليزانية هي تعب: االعتبارات هي
هلا البيانات و املعطيات اليت متكنها السلطة التنفيذية أكثر معرفة بالقدرة املالية لالقتصاد الوطين نتيجة األجهزة االحصائية اليت تشرف عليها و اليت توفر  -االدارات و نفقاهتا

السلطة  –السلطة التنفيذية هي األقدر على حتديد احلاجات العامة و األولويات االجتماعية لعدم خضوعها لالعتبارات احمللية و االقليمية  –من وضع تقديرات امليزانية 
السلطة التنفيذية هي اليت تنفذ امليزانية العامة و من املنطق أن يُعهد اليها بإعدادها  –صادر املختلفة التنفيذية هي األقدر على حتديد أوجه االيرادات العامة املختلفة من امل

 .بشكل يالئم الظروف االقتصادية
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و ما تتوقع احلصول عليه من ايرادات  جرت العادة أن تقوم كل هيئة حكومية بإعداد تقديراهتا فيما يتعلق بالنفقات:االجراءات التقنية إلعداد و تحضير الميزانية العامة.ثانيا
ريا، مث ترسل تقديرات الوزارات و اهليئات خالل السنة املطلوب إعداد ميزانيتها، مث ترسل إىل الوزارة التابعة هلا و اليت تقوم مبراجعتها و تنقيحها و تعديلها أذا كان ذلك ضرو 

تقديرات ايرادات الولة اليت حتصلها املصاحل التابعة هلا مث تتوىل مديرية امليزانية ادراج كافة التقديرات يف مشروع واحد  املختلفة إىل وزارة املالية و اليت تضيف تقديرات نفقاهتا و
التشريعية يف و الذي عادة ما يرفق مبذكرة تفسريية أو عرضا لألسباب مث يتم عرض املشروع على جملس الوزراء و الذي حييله على السلطة " مشروع امليزانية" متكامل هو 

 .اآلجال املنصوص عليها دستوريا
 اعداد و حتضري امليزانية العامة و من ولكي تعرب امليزانية بصورة حقيقية عن تقديرات و نفقات السنة املقبلة بدأت الدول املتقدمة خاصة تتجه إىل اعتماد األساليب احلديثة يف  

 :ثةأبرز هذه األساليب و اليت تأخذ هبا النظريات احلدي
 ذ.تعين تقسيم النفات العامة للميزانية بشكل يظهر ما تنجزه الدولة من أعمال و ليس ما تشرتيه من سلع و خدمات: ميزانية األداء.0
فة الكفيلة بتحقيق األهداف ميثل التخطيط األهداف اليت تسعى احلكومة إىل حتقيقها يف األجل الطويل ، أما الربجمة فتشمل البدائل املختل: ميزانية التخطيط و البرمجة. 9

 (إعداد برامج متكاملة باألهداف اليت تسعى احلكومة إىل حتقيقها و أساليب تنفيذ و متويل كل منها) احملددة مع تقدير العبء املايل لكل بديل
حتقيقها، ما يستدعي قيام كل هيئة بتحديد أهدافها أوال و تقتضي ختصيص اعتمادات امليزانية وفقا لألهداف الفرعية اليت تسعى كل هيئة عامة إىل  :االدارة باألهداف.3

 .حتديد األهداف الفرعية اليت تنوي حتقيقها خالل العام املايل القادم، و يتم حتديد االعتمادات املطلوبة وفقا هلذه األهداف الفرعية
طة و الربامج سنويا باعتبارها برامج جديدة و غري مرتبطة باعتمادات سابقة، و قد حيث يتم حتليل و دراسة جدوى و تقييم كافة األنش: الميزانية ذات األساس الصفري. 4

 .ربنامج أو النشاط لعدم جداوهتؤدي الدراسات و التحليل إىل تطوير و حتسني تلك الربامج و زيادة االعتمادات الالزمة هلا أو ابقائها كما هي أو ختفيضها أو الغاء ال
 :و االيرادات العامة أساليب تقدير النفقات.ثالثا

 :يتم تقدير النفقات العامة أو ما يصطلح عليه االعتمادات باستخدام عدة طرق:تقدير النفقات العامة. 0
 :االعتمادات المحددة و االعتمادات التقديرية.أ

ىل السلطة التشريعية و تطبق عادة بالنسبة للمرافق العامة القائمة حيث متثل األرقام الواردة هبا احلد األقصى الذي ميكن للحكومة انفاقه دون العودة إ:االعتمادات المحددة* 
 .يكون هلا اخلربة يف تقدير نفقاهتا املستقبلية و بالتايل عدم جتاوز االعتمادات املخصصة لتغطية تلك النفقات

و ميكن للحكومة جتاوز ...(مشاريع الطرق، املوانئ) نفقاهتا على وجه التحديد هي نفقات حتدد تقريبيا و تطبق على املرافق اجلديدة اليت مل تعرف:  االعتمادات التقديرية* 
 .الشكليمبلغ االعتماد التقديري دون الرجوع إىل السلطة التشريعية على أن تعرض عليها األمر الحقا للحصول على موافقتها ما يضفي عليه الطابع 

 :املشروعات اليت يستدعي تنفيذها فرتة طويلة و يتم تنفيذ هذه الربامج بطريقتني تتعلق هذه الطريقة بتقدير نفقات: اعتمادات البرامج. ب
ي ينتظر دفعه يتم فيها حتديد مبلغ النفقات بصورة تقديرية و ادراجه يف ميزانية السنة األوىل و يف كل سنة من السنوات الالحقة يتم ادراج اجلزء الذ: طريقة اعتمادات الربط* 

 .امليزانية فعال من النفقات يف
امج مايل يتم فيها اعداد قانون خاص مستقل عن امليزانية يسمى بقانون الربامج توافق عليه السلطة التشريعية، و مبقتضى هذا القانون يتم وضع برن: طريقة اعتمادات البرامج* 

 .ل جزءيتم تنفيذه على عدة سنواتو يتم تقسيم الربامج على السنوات و تقدير االعتمادات اخلاصة بك
 :يتم تقدير االيرادات العامة بعدة طرق منها: تقدير االيرادات.9
اضافة نسبة مئوية على آخر ميزانية نًفذت حتدد  –االسرتشاد بنتائج اخر سنة مالية نًفذت أثناء حتضري مشروع امليزانية اجلديدة  -:تستند هذه الطريقة على: التقدير اآللي. أ

ما يعاب على الطريقة هو عدم ثبات اجتاه سري احلياة االقتصادية فتارة تتجه حنو .)حدثت يف االيرادات العامة خالل اخلمس سنوات السابقة على أساس متوسط الزيادة اليت
 . ديد حجم االيراداتيف حتالكساد و تارة حنو االنتعاش ، يضاف إىل ذلك ما ينتج عن التضخم من ارتفاع يف االسعار و تدهور قيمة النقود جيعل من الصعب استخدامها 

توقع كل مؤسسة عمومية حلجم  -: يستند على توقع اجتاهات كل مصدر من مصادر االيرادات العامة على حدة، و تقدير حصيلته املتوقعة بناء على:التقدير المباشر. ب
 .ن ايرادات يف شكل ضرائب و رسومتوقع كل وزارة أو هيئة عامة ملا ميكنها احلصول عليه م –مبيعاهتا و ايراداهتا للسنة املقبلة 

 -: عتبارات بعني االعتبار منهاو اذا كانت هذه الطريقة متثل أفضل الطرق لتقدير االيرادات العامة فإنه للوصول إىل تقديرات قريبة من الواقع ينبغي األخذ مجلة من اال
 . عدم املبالغة يف التقدير –تغري املنتظر يف التشريع الضرييب لكونه أهم مصادر االيرادات العامة ال –مستوى النشاط االقتصادي املتوقع  –االيرادات الفعلية احملصلة سابقا 

 :اعتماد الميزانية العامة:المبحث الثالث
و تستمد "االعتماد على التنفيذ أسبقية" هي السلطة التشريعية و هو شرط أساسي قبل تنفيذ امليزانية تطبيقا لقاعدة :السلطة المختصة في اعتماد الميزانية العامة.أوال

و مير اعتماد امليزانية . ملوافقة على النفقاتالسلطة التشريعية هذا احلق من حقها يف املوافقة على الضرائب و حقها يف مراقبة موارد الدولة وال قيمة هلذه احلقوق إذا مل متنح حق ا
 :العامة باملراحل التالية

 .أعضائهروع امليزانية العامة ملناقشة الربملان و غالبا ترتكز املناقشة على كليات امليزانية العامة و ارتباطها باألهداف الوطنية حسب رؤية يعرض مش: مرحلة المناقشة العامة.0
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مشروع امليزانية يف جوانبها التفصيلية مث تقوم مبناقشة ( تسمى يف اجلزائر جلنة املالية) تضطلع هبا جلنة متخصصة متفرعة عن الربملان  :مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة.9
 .ترفع بعد ذلك تقريرها إىل الربملان

 .يناقش الربملان تقرير اللجنة و يتم التصويت على امليزانية بأبواهبا املختلفة وفقا للدستور و القواين املعمول هبا يف هذا اجملال: مرحلة المناقشة النهائية. 3
احاطة أعضائها مبختلف جوانب النشاط احلكومي و  -: طة التشريعية يف مناقشة وفحص مشروع امليزانية تتوقف على توفر االعتبارات التاليةمع االشارة اىل أن كفاءة السل 

القتصادية و النقابية حيث مدى نضج املؤسسات السياسية و ا –توفر املعطيات املالية و االقتصادية ألعضاء الربملان و وصوهلا يف الوقت املناسب  –مكزنات ميزاية الدولة 
السابقة ضعيفة تكون السلطة التشريعية  يوفر ذلك للسلطة التشريعية قوة سياسية ترفع من قدرة تأثريها يف اعتماد و اقرار الربامج االقتصادية و املالية، وكلما كانت املؤسسات

 .ضعيفة و يكون تأثري السلطة اتنفيذية هو األقوى
و اعتماد الربملان لاليرادات خيتلف عن " قانون املالية" عند موافقة الربملان على مشروع امليزانية العامة يتم اصداره مبوجب قانون يطلق عليه : انية العامةأداة اعتماد الميز .ثانيا

 :اعتما النفقات
ت يف حدود الرقم االمجايل لاليرادات الواردة يف قانون املالية بل حيق هلا اعتماد االيرادات ميثل اجازة لتحصيلها من طرف احلكومة دون ان تلتزم هذه االخرية بتحصيل االيرادا -

 جتاوزه دون احلصول على أذن مسبق من الربملان
تماد باب و ال نقل اعاعتماد النفقات يعد اجازة و ختصيص جملاالت انفاقها و هو اعتماد تفصيلي لكل باب على حدة و ال جيوز للحكومة جتاوز الرقم احملدد لكل  -

 .اإل مبوافقة مسبقة من الربملان احرتاما ملبدأ ختصيص النفقات( اال اذا كان التشريع يسمح بذلك) خمصص لباب معني إىل اعتماد خمصص لباب آخر 
 :يتم من خالل حتصيل االيرادات و صرف النفقات العامة على األوجه املدرجة يف امليزانية: تنفيذ الميزانية العامة: المبحث الثالث

االيرادات يتم عرب التزام احلكومة بضرورة حتصيل كافة املبالغ الواردة يف امليزانية دون أن يكون هلا احلق يف عدم حتصيل جزء منها و يتم حتصيل : تحصيل االيرادات العامة. 0
و ختضع عملية التحصيل جملموعة من املبتدئ و ...( ارك، امالك الدولةالضرائب، اجلم)بواسطة موظفني خمتصني يف وزارة املالية أو تابعني جلهات حكومية تتبع هذه الوزارة 

و لتمكني الدولة من ) جيب حتصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقها لدى الغري –حتصيل االيرادات يتم يف املواعيد و الطرق اليت ينص عليها القانون  -: القواعد منها
لضمان دقة  –( حق االمتياز عن سائر الدائنني، احلق يف احلجز االداري لتحصيل ديوهنا، املنازعة يف دين الضريبة ال توقف دفعها حتصيل ايراداهتا بسرعة ضمنت هلا التشريعات

مة بانتهاء أربعة تسقط حقوق الدولة كقاعدة عا –و سالمة التحصيل عادة ما يتم الفصل بني املوظفني املختصني يف تقدير وعاء الضريبة و املوظفني املختصني يف حتصيلها 
 .لكن قد ترد استثناءات على ذلك" عدم ختصيص االيرادات" حتكم حتصيل االيرادات العامة قاعدة –سنوات يف حالة عدم القيام بأي إجراء لتحصيلها خالل هذه الفرتة 

ومة بإنفاق كل تلك املبالغ، و إمنا الرتخيص هلا باالنفاق العام يف حدود إن إجازة السلطة التشريعية إلعتمادات النفقات العامة ال تعين الزام احلك: صرف النفقات العامة.9
ختصيص االعتمادات، و لضمان عم اساءة استخدام " و عملية صرف النفقات العامة حتكمها قاعدة. تلك املبالغ دون ان تتعداها إال بعد الرجوع اليها للحصول على موافقتها

 :بشكل يالئم اجملاالت املخصصة هلا، فقد نظم القانون عمليات صرف النفقات العامة يف املراحل التالية األموال العامة و التأكد من انفاقها
ابرام ) ن جانبهاا مو هو الواقعة املادية او القانونية اليت ترتب التزاما على عاتق الدولة نتيجة اختاذها قرارا بإجناز أو حتقيق عمل معني يستلزم انفاق:  (االلتزام) االرتباط بالنفقة.أ

 .أي نشوء دين يف ذمة االدارة العامة( اخل...صفقة، توظيف موظف
ن غري و يتمثل يف حتديد مبلغ النفقة الواجب على الدولة دفعه للدائن و خصمه من االعتماد املقرر يف امليزانية مع ضرورة التأكد من أن الدائ(: التصفية)تحديد النفقة.ب

 .ديد النفقة بناءا على املستندات اليت تثبت وجود الدين وحلول أجلهمدين للدولة بشئ، و يتم حت
بإصدار أمرا بدفع مبلغ النفقة إىل شخص معني مبوجب وثيقة مكتوبة تسمى األمر ( اخل...الوزير، املدير)بعد حتديد مبلغ النفقة يقوم الشخص املختص : األمر بالصرف. ج

 :بالصرف بالصرف، و منيز عادة بني صنفني من اآلمرين
سؤول عن و هم أساسا مسؤولو اهليئات العامة من وزاراء، الوالةـ، رؤوساء اجملالس البلديةـ مدراء املؤسسات العامة ذات الطابع االداري، و كل م: اآلمرون بالصرف الرئيسيون -

 .ية األخرى حني خيوهلم التشريع ذلكهم رؤوساء املصاحل االدار : اآلمرون بالصرف الثانويون -.هيئة أو مرفق يتمتع مبيزانية ملحقة
منعا للتالعب و عادة هو دفع املبلغ احملدد يف األمر عن طريق موظف تابع لوزارة املالية و يقوم بعملية الصرف موظف غري الذي يصدر عنه أمر الدفع أو الصرف : الصرف. د

 .يقوم بعملية الصرف احملاسب بعد تأكده من املستندات
قيق الضمانات الكافية لثالثة األوىل بأهنا ادارية اما املرحلة الرابعة فتتعلق باالختصاص احملاسيب وهذا الفصل بني االختصاص احملاسيب و االداري من شأنه حتو توصف املراحل ا 

آلمرين بالصرف هبا، حىت ميكنهم مراقبة عمليات ضد ارتكاب أي خمالفة مالية، فاحملاسبون هم موظفون موجودون باالدارات العامة إال أهنم ال خيضعون للسلطة الرئاسية ل
 .صرف النفقة من حيث مطابقتها للقانون

خيضع تنفيذ امليزانية العامة ألنواع عديدة من الرقابة هبدف التحقق من التزام اهليئات العامة واجهزة السلطة التنفيذية بقواعد  :الرقابة على تنفيذ الميزانية: المبحث الرابع
 :علق بامليزانية فيما يتعلق بالنفقات و االيرادات، وأهم أشكال الرقابة على تنفيذ امليزانية هيالقانون املت

 : و الحقةهي تلك الرقابة اليت متارسها هيئات االدارة العامة على بعضها البعض، ما جيعلها تتم داخل السلطة التنفيذية و قد تكون رقابة سابقة أ: الرقابة االدارية.0
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عدم صرف مبلغ أذا مل يكن هناك ) و متثل اجلزء األهم من الرقابة االدارية و مهمتها عدم صرف أي نفقة اإل اذا كان مطابقا للقواعد املالية املعمول هبا :السابقةالرقابة .ا
عني على مسؤويل املالية باألجهزة االدارية للحكومة و و يت( اعتماد خمصص له أو جتاوز االعتمادات املخصصة لباب معني من أبواب امليزانية أو نقل اعتماد من باب إىل باب

 .اجلماعات احمللية و املؤسسات االقتصادية بإشعار وزارة املالية و جملس احملاسبة بأي خمالفة مالية
ملراقب املايل مبناسبة اعدادها التأكد من املركز و يقصد هبا الرقابة على احلسابات الحقا و تتمثل يف اعداد حسابات شهرية وفصلية و سنوية و يقوم ا: الرقابة الالحقة. ب

 .ليةاملايل للهيئة اليت اعدهتا و مراجعة دفاتر احلسابات املختلفة وينجز تقرير بذلك و يرسله اىل مديرية امليزانية على مستوى وزارة املا
 :واهم صور الرقابة االدارية عموما و يف املالية العامة خصوصا هي  
سجل االقرتاحات، التقييم ) اصالحها يف الوقت املناسبو  معني من أجل اكتشاف مواطن اخللل حيث توضع آليات وقواعد داخل جهاز اداري (: الذاتية)ائيةالرقابة التلق -

 ...(.الدوري، االجتماعات املنتظمة هليئات اجلهاز االداري
 .عقيب على اعمال مرؤوسيه من اجل املصادقة عليها أو تعديلها أو الغائهاحيث تسمح القوانني ملدير اهليئة حبق التدخل للت: الرقابة الرئاسية -
اإل أن هذا االستقالل ليس مطلقا حيث ...(بلدية، والية)رغم االستقالل القانوين لبعض اهليئات االدارية داخل السلطة التنفيذية لتمتعها بالشخصية املعنوية:الرقابة الوصائية -

 (.مثل وصاية الوايل على البلدية)در معني من الرقابة و االشراف من طرف السلطة الوصيةتبقى تلك اهليئات خاضعة لق
زي أو احمللي بواسطة املفتشية العامة للمالية أو و لعل أهم مظهر للرقابة االدارية يف اجلزائر هو الرقابة املالية اليت متارسها وزارة املالية و مصاحلها املختلفة على املستوى املرك 
 .راقبني املالينيامل

ها السلطة التنفيذية نفسها، ما و ما يعاب على الرقابة االدارية مهما كان شكلها هي أهنا رقابة االدارة على نفسها و بالتايل فهي ذاتية وداخلية و تتم حسب قواعد تضع   
 .جيعلها غري كافية لضمان ًحسن استخدام املال العام

هتا، و تتم لطة التشريعية هي اليت تعتمد امليزانية قبل تنفيذها فمن الطبيعي أن مينح هلا حق الرقابة على تنفيذها حىت تنفذ بالطريقة اليت اعتمدأن الس مبا: الرقابة التشريعية.9
 :هذه الرقابة على مرحلتني

ق يف طلب املعطيات و املستندات و الوثائق الالزمة عن تنفيذ امليزانية اثناء السنة واليت هلا احل" جلنة املالية"و تسند إىل جلنة متخصصة يف الربملان :الرقابة أثناء تنفيذ الميزانية. أ
لسياسية ضد كل من يثبت يف حقه ارتكاب املالية، فإذا ثبت وجود خمالفات يف التنفيذ فمن حقها تقدمي اسئلة و استجوابات على الوزراء املعنيني، كما ميكنها حتريك املسؤولية ا

طالبة فتح اعتمادات اضافية حيث  املالية املتعلقة بسري وتنفيذ امليزانية، كما ميكن للسلطة التشريعية ممارسة الرقابة على تنفيذ امليزانية عندما تلجأ احلكومة اليهاخمالفة القواعد 
لذا فإن ابرز آليات الرقابة يف هذه املرحلة . اسة املالية للحكومةتطالب احلكومة بتقدمي معلومات كافية عن تنفيذ امليزانية وتربير طلبها بفتح هذه االعتمادات و مناقشة السي

 .اخل....السؤال، االستجواب، مناقشة بني السياسة العامة، تشكيل جلان حتقيق: هي
ان ملناقشته و اعتماده و اصداره يف شكل تتم من خالل عرض احلساب اخلتامي عن السنة املالية املنتهية من قبل احلكومة على الربمل: الرقابة الالحقة لتنفيذ الميزانية. ب

يعية بالنتائج الفعلية للحساب املايل للدولة قانون، و هو ما يعين اعتماد امليزانية بعد تنفيذها للتأكد من اهنا نفذت بالشكل الذي أجازه الربملان، و بالتايل اطالع السلطة التشر 
و يف حالة تأكد السلطة التشريعية من سالمة املوقف املايل ( عال و اعتماد ما قد يتحقق من فائض أو تغطية العجزالنفقات اليت انفقت فعال و االيرادات اليت حصلت ف) 

سحب الثقة الوزراء املخالفني عن طريق  للحكومة تقوم بإعتماد احلساب اخلتامي أما إذا تاكد هلا وجود خمالفات جسيمة يف تنفيذ امليزانية ميكنها حتريك املسؤولية السياسية ضد
 .أو من احلكومة بأكملها

 :وتتوقف فعالية الرقابة التشريعية على مدى توفر أعضاء السلطة التشريعية على اخلربة الفنية و احملاسبية ملناقشة احلساب اخلتامي  
على ( صرف النفقات و حتصيل االيرادات) ا إذا مت تنفيذ امليزانيةوتقوم هبا هيئة مستقلة عن االدارة و السلطة التشريعية، و تتمثل مهمتها يف تأكيد م: الرقابة المستقلة. 3

وتقوم هبذه الرقابة هيئة تقنية خاصة تقوم بفحص تفاصيل تنفيذ امليزانية و مراجعة حسابات . النحو الذي أجازته السلطة التشريعية و طبقا للقواعد املالية املقررة يف الدولة
و كشف املخالفات مث حترير تقرير شامل عن مهمتها، وبناء على هذا التقرير ميكن للسلطة التشريعية فحص احلساب اخلتامي فحصا احلكومة و مستندات التحصيل و الصرف 

 .دقيقا و حتاسب على أساسه احلكومة على كافة املخالفات املالية
 :و عادة ما تشمل مهمة هذه اهليئات( احملاسبة يقوم هبذه الرقابة يف اجلزائر جملس) وختتلف هذه اهليئات الرقابية من دولة إىل أخرى  
 .فة القواعد املاليةتقوم اهليئة الرقابية املستقلة مبراقبة االيرادات و النفقات اليت تتضمنها حسابات الدولة للتأكد من تنفيذها بصورة سليمة و دون خمال: الرقابة املالية و احملاسبية -
ة لرقابية املستقلة تصرفات املشرفني على اهليئات و املؤسسات العمومية فيما يتعلق بأعمال االدارة و التنظيم ، فقد تكون التصرفات سليمحيث تقيم اهليئة ا: الرقابة التقنية -

راجعة حسابات تكاليف اعمال تلك عي ممن الناحية املالية و احملاسبية و لكنها غري سليمة من الناحية التقنية لكوهنا ال تراعي تنظيم العمل بأسلوب اقتصادي مقبول مما يستد
متابعة تنفيذ امليزانية من الناحية الفنية للتأكد من نتائج االنفاق تتماشى مع النتائج ) اهليئات و مراجعة نتائج أنشطتها و حتديد العائد منها و تقومي هذا العائد اقتصاديا

 (.املرجوة
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