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  ةعمقم التعريف�بمقياس�مالية�عامة

�عامة �مالية �مقياس �موضوع �دراسة معمقة�يتمحور ��يرادات� �ي � خرين، �العامة �ا!الية محوري

  .العامة�وا!وازنة�العامة

�دفة�  الفئة�اس

  .بكلية�العلوم�9قتصادية�و�التجارية�و�علوم�التسي/.�تخصص�تسي/.�عمومي� الثالثةطلبة�السنة�

  أهداف�اقياس

  :بعد�9نBCاء�من�دراسة�ا!قياس�يكون�الطالب�قادرا�ع=ى

  العامة،�و�عMقBCا�بتطور�دور�الدولة��ي�النشاط�9قتصادي؛��يراداتتعريف��-

  ؛،�وتحديد�Rهم�منهو�أنواعهالدوم/ن�تعريف��-

  تعريف�الرسوم؛ -

  تعريف�الضرائب�وتحديد�خصائصها،�وكيفية�تنظيمها�الفST؛�-

  تعريف�القروض�العامة،�وتحديد�أنواعها؛�-

  تعريف��صدار�النقدي�الجديد،�وتحديد�شروط�نجاحه؛�-

  تعريف�ا!وازنة�العامة�و�خصائصها�و�ا!بادئ�ال�Sbتقوم�علBaا؛�-

  العامة�و�اعتمادها�و�إقرارها؛تحديد�الجهة�ا!كلفة�بإعداد�ا!وازنة��-

  .اكتشاف�ا!راحل�و�الخطوات�ا!رتبطة�بتنفيذ�ا!وازنة�العامة�و�الجهات�ا!كلفة�بالرقابة�علBaا�-

  اعارف�اسبقة�اطلوبة

لدراسة�هذا�ا!قياس�و�!ام�به��jبد�أن�يكون�الطالب�ملما�با!فاهيم�Rساسية�!بادئ�9قتصاد�

 .!الية�العامةوا�و9قتصاد�الك=ي

  معلومات�أخرى�عن�اقياس
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  تقديم

�ا�لقد�صاحب�تطور�دور�الدولة��ي�النشاط��قتصادي�تطور�مصادر�ا�لدولة��ي�الحصول�ع#ى�إيرادا

�فمع�زيادة�الدور��قتصادي�و�جتما=ي�للدولة،�كان�من�ا)نطقي. زيادة�1همية�النسبية�لبعض�ا)صادرو 

�ABثار��قتصادية�و�جتماعية�الDيرادية�ا)ختلفة،�مع�بحث�Jأن�يبحث�كتاب�ا)الية�العامة�عن�ا)صادر�

حقيق�أهداف�تصاحب�كل�مصدر�من�هذه�ا)صادر،�واختيار�الوسائل�Jيرادية�ا)ناسبة�وال�ABتساهم��ي�ت

  . السياسيةا)جتمع��قتصادية�و 

لقسم�Aا)الية�العامة�Dخرين�بعد��القواعد�و1صول�الرئيسية�ي�للبحث�ذه�ا)طبوعة�وقد�جاءت�ه

وا)وازنة�العامة،�كمرحلة�متقدمة�من�مقياس�ا)الية�العامة،�الذي��العامةالنفقات�العامة،�وهما�Jيرادات�

  .أخذه�الطلية��ي�السنة�الثانية

�قسمت�،لذا �ا)طبوعة�فقد ��هذه �عشرإbى ABاثن cفص� �حسب �و�هذا �وقر ، �اتdتوج� اللجنة�ارات

  :وجاءت�كاnتي. �ي�العلوم��قتصادية�والتسي�klوالعلوم�التجارية البيداغوجية�الوطنية�)يدان�التكوين�

  ماهية�Jيرادات�العامة؛: الفصل�1ول �-

  إيرادات�أمcك�الدولة�والثمن�العام؛: الفصل�الثاني�-

  الرسوم؛: الفصل�الثالث�-

  صائصها؛مفهوم�الضريبة�وخ: الفصل�الرابع�-

  النظام�الضري�Ayومكوناته؛: الفصل�الخامس�-

  التنظيم�الف}�Aللضريبة؛: الفصل�السادس�-

  مفهوم�القروض�العامة�وخصائصها؛: الفصل�السابع�-

  ا�إصدار�النقدي�وضوابطه؛: الفصل�الثامن�-

  Dثار��قتصادية�ل~يرادات�العامة؛: الفصل�التاسع�-

  العامة�وخصائصها؛�مفهوم�ا)وازنة: الفصل�العاشر�-

  طبيعة�ا)وازنة�العامة�وأهمي��ا؛: الفصل�الحادي�عشر�-

  ).إعداد،�اعتماد،�تنفيذ�ومراقبة�ا)وازنة�العامة(دورة�ا)وازنة�العامة�: الفصل��ث}�Aعشر�-

 

�النظرية� �با�سس �ملما �يصبح �أن �ا)قياس �هذا �يدرس �الذي �الطالب �من �)ختلف��ويتوقع والعملية

ا�،�ومعرفة�وتحليل�آثارهمن�دومlن�وروسوم�وضرائب�وقروض�عامة�وإصدار�نقدي�العامةمصادر�Jيرادات�



  الطاهر�ميمون . د���������������������������������������������������������������                                                                                    تقديم�

 
6 

مختلف�ا)راحل�ال�ABتمر�للدولة،�و� ا)وازنة�العامة�بمفهوم�وخصائص�وطبيعة�وأهمية،�وJ)ام��قتصادية

  .تنفيذ،�و�ي�1خ�klمراقب��ا��ا،�من�إعداد�وتحضkl،�إbى��عتماد�وJجازة،�ثم�ال

  .و��ي�1خ�klآمل�أن�يجد�الطلبة�1عزاء��ي�هذه�ا)طبوعة�ما�يفيد،�و�هللا�ا)وفق

                 

  الطاهر�ميمون / الدكتور ������

�ا)ش�kيات  سلة

  

  



  

  

ماهية�: الفصل��ول 

  �يرادات�العامة
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 تمهيد

من�أهم�أدوات�السياسة�ا&%$انية�ال"!�تعتمد�عل��ا�الدولة،�وتتج�ى�أهمي��ا�من�تعد�يرادات�العامة�

هذا��يغطي�احقيقة�أن�نفاق�العام�الذي�تقوم�به�الدولة�لتحقيق�منفعة�عامة،�ينب0ي�أن�يقابله�إيراد

�الواجبات������������نفاق �من B%بالكث� �القيام �عل��ا �وبات �وتوسعت، �تطورت �الحديثة �الدولة �فأعباء ؛

�والجهود� �العامة �الخدمات �مجاQت �Rي �نشاطا�Sا �وتوسيع �كيا�Xا، �ع�ى �الحفاظ �من �لتتمكن نفاقية،

  .التنموية

  تعريف��يرادات�العامة�- أو�

̀يرادات�العامة�عدة�تعاريف�ن   :أهمهاذكر�ل

مبلغ�نقدي،�يحصله�: "،�يمكن�تعريف�يرادات�العامة�ع�ى�أ�Xا∗بالرجوع�إcى�تعريف�النفقة�العامة�-

  ؛"شخص�عام،�من�أجل�تغطية�النفقات�العامة،��jدف�إشباع�الحاجات�العامة

،�أهمها�ا&صادر�ال"!�تستمد�الدولة�م�tا�sموال�الqزمة�لسد�نفقا�Sا،�وهذه�يرادات�متعددة"nي��-

  ؛1"إيرادات�الدولة�من�أمqكها�الخاصة،�والضرائب�والرسوم�والقروض�والوسائل�النقدية

  ؛2"وسيلة�الدولة�Rي�أداء�دورها�Rي�التدخل�لتحقيق�شباع�العام"nي��-

̀نفاق�ع�ى�ا&رافق�وا&شروعات�العامة،�ووضع�"nي��- مجموع�sموال�ال"!�تحصل�عل��ا�الحكومات�ل

  ؛3"التنفيذ�سياس��ا�موضع

�أجل�" - �من �ا&صادر�ا&ختلفة، �من �الدولة �عل��ا �تحصل �ال"! �الدخول �مجموعة �nي �مالية، كأداة

  ؛4"تغطية�نفقا�Sا�العامة�وتحقيق�التوازن��قتصادي�و�جتما~ي

-�� �نفقا�Sا����������������"nي �لتغطية �الqزم �ا&ال �تأم%ن �خqلها �من �الدولة �تستطيع �ال"! �ا&الية الوسيلة

��قتصادية� �الحياة �Rي B%للتأث� �أداة �وnي �عاتقها، �ع�ى �ا&لقاة �والوظائف �بالخدمات �والقيام العامة،

  .5"و�جتماعية،�وتحقيق�أهداف�الدولة�العامة

� �إ�Qأ�Xا �صيغها �اختqف �مع �أنه �التعاريف، �هذه �من �sفضل�اواحد�امضمون�حملتا&qحظ �ومن ،

� �العامة، ̀يرادات �ل �sوسع �بالتعريف �عملية�sخذ �مجرد �العامة يرادات� �كون �يقتصر�ع�ى Q� الذي

�الوحيد� �الهدف �يعد �لم �هذا ��ن �وذلك �للدولة، �العامة �النفقات �تغطية ��jدف �العامة، �sموال لتحصيل
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�التوازن� �وتحقيق �العامة، �الدولة �أهداف �لتحقيق �تعداه �بل �العامة، يرادات� �تحصيل �وراء �من للدولة

  .�قتصادي�و�جتما~ي

  تطور�نظرية��يرادات�العامة�- ياثان

̀يرادات�العامة�الدور�الرئي��!�الذي� مصادر�يرادات�العامة�ا&ختلفة��تؤديهيقصد��jذا�التطور�ل

�هذا������������ �ليغطي �الوقت، �مع �ويتطور B%يتغ� �أن �الدور �لهذا �يمكن �وكيف �العامة، �النفقات �تمويل Rي

  .ن�أن�تحققها�مصادر�يرادات�العامةالتمويل،�با�ضافة�إcى�عدة�وظائف�أخرى�يمك

ذهب�التقليديون�إcى�أن�هذه�ا&صادر�ما�nي�إ�Qوسيلة�لتغطية�النفقات�العامة،�ومن�ثم��Qيجوز�

�النفقات �هذه �حجم �يناسب �ما Qإ� �sفراد �من �ُيَحَصل Qو� �الغرض؛ �هذا B%غ� �Rي .                    استخدامها

�التقل �عند �العامة �فالنفقات �ال"!�وبذلك، �وnي �العامة، يرادات� �جمع �Rي �للدولة �الوحيد �ا&�Bر �nي يدي%ن

  .أيضا�تحدد�نطاق�هذه�يرادات�وحجمها�وشكلها

�َصَعب� �sمر�الذي �الدولة، �وظائف �ع�ى �طرأ �الذي �الضخم �التوسع �Qحظ �فقد �الفكر�الحديث، أما

عامة،�لذلك�َوَسع�هذا�الفكر�من�تقييد�جهاز�الدولة�Rي�جمع�يرادات�العامة�Rي�حدود�حجم�النفقات�ال

�بل� �العامة، �النفقات �تغطية �هو�مجرد �هدفها �يعد �لم �بحيث �العامة؛ �مصادر�يرادات �استخدام نطاق

�التقليدي �الهدف �بجانب �ليشمل �Rي��،اتسع �الدولة �تدخل �تحقيق �أدوات �من �كأداة �استخدامها إمكانية

  .السياسة�العامة�السائدة�بالدولةالحياة��قتصادية�و�جتماعية،�وتوج��ها�بما�يتفق�مع�

أمام�هذا�التطور،�كان��Qبد�أن�تتطور�نظرية�يرادات�العامة،�وأن�تتغ%�Bالهياكل�التقليدية�&صادر�

  .6هذه�يرادات،�بما�يجعل�م�tا�أدوات�جيدة�لتحقيق�sهداف�الجديدة�ال"!�ألقيت�ع�ى�عاتقها

  تقسيمات��يرادات�العامة�-ثالثا

̀يرادات�العامة،�واعتمدوا�Rي�ذلك�ع�ى�حاول�الكث% �Bمن�كتاب�الفكر�ا&اcي�وضع�تقسيمات�مختلفة�ل

  :7عدة�معاي%n�Bي

  مصدر�يرادات�العامة؛�-

  مدى�انتظام�ودورية�يرادات�العامة؛�-

-�tإيرادات�القطاع�الخاص؛��ا�وب%نمدى�الشبه�بي  

  .مدى�استعمال�الدولة�لسلطة�الج��Bال"!�تملكها�-
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  تقسيمات��يرادات�العامة): 01(الشكل�رقم�

  
  .193. ،�ص1985السيد�عبد�ا&وcى،�ا&الية�العامة،�دار�الفكر�العربي،�مصر،�إعداد�الباحث�باQعتماد�ع�ى��:ا2صدر

  التقسيمات�حسب�مصدر��يرادات�العامة�- 1

�الح �بمالية �مختلطة �العامة �ا&الية �كانت �&ا قطا~ي،� �العهد �إcى �التقسيم �هذا �وتقسم�يرجع اكم،

8يرادات�العامة�حسب�مصدرها�إcى:  


صلية�-أ� �العامة �شخصا�: �يرادات �باعتبارها �مباشرة، �الدولة ها
ُ
َحِصل

ُ
�ت �ال"! يرادات� �تلك nي

ْعَرف�Rي�الفكر��اقانونيا�له
ُ
حق�التملك،�ودون�أن�تقتطعها�من�دخول�sفراد،�ومن�أهم�هذه�يرادات�ما�ت

  ن�أو�إيرادات�أمqك�الدولة؛ا&اcي�بإيرادات�الدوم%

�ا2شتقة�-ب �العامة �من�: �يرادات �اقتطاعها �طريق �عن �الدولة ها
ُ
َحِصل

ُ
�ت �ال"! يرادات� �تلك nي

  .الضرائب�والرسوم�والقروض�والغرامات�وتاوات: دخول�sفراد،�ومن�أمثل��ا
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يلة�يرادات�sصلية�لكن�هذا�التقسيم�فقد�الكث%�Bمن�أهميته�Rي�الوقت�الحاcي،�نظرا�لضآلة�حص�

  .با&قارنة�با�يرادات�ا&شتقة

  التقسيمات�حسب�مدى�انتظام�ودورية��يرادات�العامة�- 2

  :9ماليا؛�حيث�تقسم�يرادات�العامة�حسب�هذا�ا&عيار�إcىتقسيما�يعت��Bهذا�التقسيم�

�العادية�-أ �: �يرادات �وتتكرر �بانتظام �الدولة ها
ُ
َحِصل

ُ
�ت �ال"! يرادات� �تلك �nي �Rي�(دوريا �سنة كل

�)العادة �الدولة �أمqك �إيرادات �مثل يرادات،� �هذه �لطبيعة �إما �نص�����������������)الدوم%ن(، �نتيجة �أو ،

  تشري¥ي،�كالضرائب�والرسوم؛

�العادية�-ب �غ>; �وغ%���������B: �يرادات �منتظمة B%غ� �بصفة �الدولة ها
ُ
َحِصل

ُ
�ت �ال"! يرادات� �تلك nي

  .لعامة�وصدار�النقديدورية،�مثل�القروض�ا

�أهمها �من �كان ��نتقادات، �من �للعديد �التقسيم �هذا �تعرض �الوقت��وقد �Rي �غ%�Bمفيد �تقسيم أنه

عد�تدخل�الدولة�الواسع،�وتطور�دورها��قتصادي�و�جتما~ي،�ومن�ثم�زيادة�اللجوء�إcى�الحاcي،�وذلك�ب

  .القروض�العامة�وصدار�النقدي،�&قابلة�النفقات�العامة�العادية�وخدمة�الدين�العام

  إيرادات�القطاع�الخاص�بيABا�وب>نالتقسيمات�حسب�مدى�الشبه��- 3

  :10تقسم�يرادات�العامة�حسب�هذا�ا&عيار�إcى

ها�الدولة�بما�لها�من�سلطة�سيادية،�لذلك�: إيرادات�Iقتصاد�العام�-أ
ُ
َحِصل

ُ
nي�تلك�يرادات�ال"!�ت

يطلق�عل��ا�يرادات�السيادية،�وتشمل�الضرائب�والرسوم�والقروض�جبارية�والغرامات�واستيqء�الدولة�

  ث�لها،�وصدار�النقدي�الجديد؛ر اع�ى�sموال�ال"!��Qو 

ها�الدولة�من�ممارس��ا�: ات�شبAKة�بإيرادات�القطاع�الخاصإيراد�-ب
ُ
َحِصل

ُ
nي�تلك�يرادات�ال"!�ت

� �الخاصة �الدولة �أمqك �إيرادات �أمثل��ا �ومن �الخاص، �القطاع �نشاط �يماثل �الخاص(نشاطا ) الدوم%ن

  .والقروض��ختيارية�وعانات

يواجه�هذا�التقسيم�مشكلة�عدم�وجود�فاصل�محدد�ب%ن�يرادات�ا&شا�jة�للقطاع�العام�وإيرادات�

�والزراعية� �الصناعية �العامة �للمشروعات �استغqلها �Rي �تتمتع �عامة �كسلطة �فالدولة �الخاص، القطاع

� �أثمان �فرض �ع�ى �السلطات �هذه �تنعكس �وبالتاcي �sفراد؛ ��jا ��Qيتمتع �بسلطات �ال"!�والتجارية &بيعا�Sا،
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،�فيفقد�هذا�التقسيم�حجيته�القانونية،�وذلك�ع�ى�الرغم�من�أن�احقيقي�اتتضمن�Rي�معظم�sحوال�ربح

  .العديد�من�الدول�تأخذ�به�للفصل�ب%ن�يرادات�السيادية�ويرادات�الناتجة�عن�نشاطها��قتصادي

  امدى�استعمال�الدولة�لسلطة�الجP;�ال�NOتملكهالتقسيمات�حسب��- 4

̀يرادات�العامة؛�حيث�أنه�يBكز�ع�ى�استعمال�الدولة�أو�عدم� يعت��Bهذا�التقسيم�تقسيما�قانونيا�ل

� �®مرة �لسلط��ا �تلزمها) جبار�أو�كراه(استعمالها �ال"! يرادات� �ع�ى �حصولها �صفة�.  Rي �فهم وينب0ي

باء�العامة،�وأن�يتحمل�معها�هذه�sعباء�جبار�أو�كراه�من�الدولة�هنا،�ع�ى�أ�Xا��Sدف�إcى�القيام�با�ع

  . أفراد�ا&جتمع�وليس�ذلك�ع�ى�سبيل�القهر

  :11وتقسم�يرادات�العامة�حسب�هذا�ا&عيار�إcى

ها�الدولة�: �يرادات��جبارية�-أ
ُ
َحِصل

ُ
ما�تتمتع�به�من�سلطة�آمرة،�وقدرة�ع�ى�إكراه�بnي�تلك�ال"!�ت

  الضرائب�والرسوم�والغرامات؛: أو�±خر،�ومن�أمثلة�ذلكsفراد�ع�ى�دفع�sموال�ج�Bا�لغرض�

ها�الدولة�بدون�اللجوء�: �يرادات�Iختيارية�-ب
ُ
َحِصل

ُ
̀جبارnي�تلك�ال"!�ت ،�ويتم%$�دافعوها�بأ�Xم�ل

القروض��ختيارية،�وإيرادات�أمqك�الدولة�: يقومون�بأدا�³ا�بمحض�إراد�Sم�وحرية�اختيارهم،�وnي�تشمل

  .&نح�وعانات،�وا)الدوم%ن(

�هو�شمولها� �بي�tا �ا&شBك �فالقاسم �العامة، ̀يرادات �ل �السابقة �التقسيمات �أمر�هذه �كان �ما وأيا

،�الرسوم،�القروض�العامة،�صدار�النقدي�)الدوم%ن(&صادر�يرادات�العامة،�وا&تمثلة�Rي�أمqك�الدولة�

  .ى�طqقالجديد،�وأخ%Bا�الضرائب�ال"!�تعت��Bأهم�هذه�ا&صادر�ع�

  هيكل�يرادات�العامةتطور� -رابعا

مما�ُيqَحظ�Rي�الوقت�الحاضر�أن�حجم�يرادات�العامة�قد�تضاعف�Rي�ظل�الدولة�ا&تدخلة�مقارنة�

�زمن� �Rي �موجودا �يكن �لم �كمصدر�إيرادي �وعانات �القروض �ظهور �كذلك �ُيqَحظ �كما �الحارسة، بالدولة

�الحارسة �القو . الدولة �يمكن �ومصادر�و�jذا �داخلية �مصادر �أصبحت �العامة يرادات� �مصادر �بأن ل

خارجية؛�أما�عن�هيكل�يرادات�Rي�الدولة��شBاكية،�فإن�أهم�ما�ُيqَحظ�عنه�ضخامة�حجم�يرادات�

�بصورة� ��قتصاد �Rي نتا¶ي� �النشاط �ع�ى �الدولة �لسيطرة �طبيعية �كنتيجة �وهذا �الدولة، �أمqك من

  .12عامة
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  هيكل��يرادات�العامة�حسب�نوع�الدولة): 02(الشكل�رقم�

  
  .152. ،�ص1999ع�ي�محمد�خليل�وسليمان�أحمد�اللوزي،�ا&الية�العامة،�دار��زهران�للنشر�والتوزيع،�عمان،� :ا2صدر

  �حا�ت�والهوامش

                                                             
  .النفقة�العامة�مبلغ�نقدي،�ينفقه�شخص�عام،��jدف�إشباع�حاجة�عامة ∗
1

 .385.،�ص�1978حسن�عواضة،�ا&الية�العامة،�دار�ال�tضة�العربية،�ب%Bوت،� -
2

،�دار�الجامعة�)مدخل�لدراسة�أصول�الفن�ا&اcي�&الية��قتصاد�العام(عادل�أحمد�حشيش،�أساسيات�ا&الية�العامة� -

  .125. ،�ص2007الجديدة،�سكندرية،�
3

 .214. ،�ص1979 -1978الشريف�رمسيس�تك�ى،�sسس�الحديثة�لعلم�مالية�الدولة،�دار�الفكر�العربي،�مصر،� -
4

- � �عدcي �العامةسوزي �ا&الية �أساسيات �العامة: ناشد، �العامة- النفقات �الحل¼!��- يرادات �منشورات �العامة، ا&%$انية

  .87. ،�ص2008الحقوقية،�ب%Bوت،�
5

 .117. ،�ص1985عصام�بشور،�ا&الية�العامة�والتشريع�الضري¼!،�مكتبة�ا&عرفة،�مصر،� -
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6

للنشر�والتوزيع،�القاهرة،��لعامة،�الطبعة�sوcى،�مركز�الدراسات�العربيةيرادات�ا: رانيا�محمود�عمارة،�ا&الية�العامة -

 .16 - 15. ص�-ص�،2015
7

 .193. ،�ص1985السيد�عبد�ا&وcى،�ا&الية�العامة،�دار�الفكر�العربي،�مصر،� -
8

 .33. رانيا�محمود�عمارة،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -

9
 .ا&رجع�نفسه،�الصفحة�نفسها -

10
 .34. ص�،ا&رجع�نفسه -

11
 .35. ا&رجع�نفسه،�ص -

12
 - 150. ص�- ،��ص1999ع�ي�محمد�خليل�وسليمان�أحمد�اللوزي،�ا&الية�العامة،�دار�زهران�للنشر�والتوزيع،�عمان،� -

152 . 



  

  

إيرادات�أم�ك�الدولة�: الفصل�الثاني

   والثمن�العام
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 تمهيد

�وراء� �من �العام ��قتصاد ��ي �فائض �تحقيق �نتيجة �العامة �إيرادا! ا �من �جزء �ع)ى �الدولة تحصل

هذا�الفائض�يجد�مصدره�الرئي:��89ي�إيرادات�الدولة�من�أم5كها�ومشروعا! ا�. نشاطها��قتصادي�وا-ا,ي

ويعت�JKمصدرا�هاما�من�مصادر�Iيرادات�العامة�). Le Domaine( ∗�قتصادية،�وال�8Eيطلق�علB ا�الدومAن

  .�ي�أغلب�البلدان،�وتتعاظم�هذه�Tهمية��ي�البلدان��شJQاكية�ال�8Eتمتلك�وسائل�Iنتاج

  )Le Domaine( –الدوم)ن–إيراداتأم�كالدولة - أو%

ا-تضمن�قانون�Tم5ك�الوطنية،�تعرف��30 -90الثانية�من�القانون�رقم��ي�الجزائر،�حسب�ا-ادة�

� �بأi ا �الدولة �الدولة�"أم5ك �تحوزها 8Eال� �والعقارية، �ا-نقولة �والحقوق �Tم5ك �مجموع �ع)ى تشتمل

و�xيمكن�أن�تكون�موضوع�تمليك�خاص�أو�موضوع�. وجماعا! ا�Iقليمية،��ي�شكل�ملكية�عامة�أو�خاصة

  .كيةحقوق�تملي

  :1وتتكون�هذه�Tم5ك�من

  Tم5ك�العامة�والخاصة�التابعة�للدولة؛�-

  Tم5ك�العامة�والخاصة�التابعة�للوxية؛�-

  ."Tم5ك�العامة�والخاصة�التابعة�للبلدية�-

� �عامة، �الدولةوبصفة �تمتلكه �ما �كل �بالدومAن �طبيع� ا،�يقصد �كانت �كانت�أيا عقارية�����������������سواء

�أكانتأو�من �سواء �لها، �الدولة �ملكية �نوع �كان �وأيا �عامة�قولة، �القانون�ملكية ��حكام �تخضع 8Eال� �و�ي ،

  .2الخاص�و�ي�ال�8Eتخضع��حكام�القانون �خاصة�ملكية�أو �العام،

  تقسيمأم�كالدولة - ثانيا

 . خاصالدومAن�العام�والدومAن�ال: إ,ى�قسمAن�كبJAين" النفع"يمكن�تقسيم�الدومAن�وفقا�-عيار�

1-  )Le Domaine public(الدوم)نالعام

�الج ميع،�وا-وضوعة�يتكون�الدومAن�العام�من�الحقوق�وTم5ك�ا-نقولة�والعقارية�ال�8Eيستعملها

  . 3،�إما�مباشرة�وإما�بواسطة�مرفق�عامتحت�تصرف�الجمهور 
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  الدوم)نالعامتعريف -أ

الدولةأو3شخاصالعامةوتكونمعدةل�ستعمالموالال89تمتلكهاهوكل3 الدومAن�العام�

عاما نفعا وتحقق العاممباشراالعام، القانون Hحكام تخضع ثم ومن �أو�. ∗∗∗∗∗∗∗∗، �بيعها �يجوز x� لذلك

�ولو�بالتقادم �Tفراد �جانب �من �مح�5للتملك �تكون �أن ��xيمكن �كما �فB ا، �الطرق�. التصرف �أمثل� ا،                من

  .ا-وانئ،�ا-طارات،�الحدائق�العامة،�وأبنية�الوزارات�وا-صالح�العامة�وغJAها�من�Tموال�Tخرى العامة،�

بمع���أن�الدولة�تJQك��،باMجانوTصل�العام،�أن�استخدام�هذه�ا-متلكات�من�جانب�الجمهور�يتم�

وإن�كان�من��ل�فراد�حرية�استعمال�أموال�هذا�الدومAن�دون�أن�تقت��89ثمنا�م� م�مقابل�استعمالهم�لها؛

ا-مكن�أن�تفرض�الدولة��ي�حاxت�معينة�رسوما�ضئيلة�مقابل��نتفاع�� ا،�مثل�فرض�بعض�الرسوم�ع)ى�

�ا-وانئ، �أو �ا-طارات �دخول �أو �العامة �الحدائق �ا-متلكات��دخول �هذه �استعمال �تنظيم �بغرض             وذلك

  .4أو�تغطية�بعض�النفقات�العامة�أو�صيان� ا

�ل�يرادات� �مصدرا �العام �اعتبار�الدومAن �يع�8 x� �الرسوم �هذه �فرض �أن �هو�جدير�بالذكر، ومما

صول�ع)ى�العامة،�إذ�أنه�مال�عام�معد�ل5ستخدام�العام،�فالغرض�منه�تقديم�خدمات�عامة�وليس�الح

�دراستنا� �نطاق �من �يخرج �ثم �ومن �العامة، �ل�يرادات �مصدرا �فهو��xيمثل �وبالتا,ي �العامة، �للخزينة أموال

 .5الدولةأم5ك�عند�الحديث�عن�إيرادات�

   Vيالجزائرالدوم)نالعامأنواع -ب

� �رقم �القانون �مفهوم ��ي �الجزائر ��ي �العام �الدومAن �Tم5ك��30 -90يتكون �قانون ��������ا-تضمن

  :6الوطنية،�من

 :يشتمل�خصوصا�ع)ى: الدوم)نالعامالطبيWي �

  شواطئ�البحر؛�-

  قعر�البحر�Iقليم�8وباطنه؛�-

  ا-ياه�البحرية�الداخلية؛�-

  طرح�البحر�ومحاسره؛�-

�والبحJAات��- �ا-جاري �رقاق �داخل �تتكون 8Eال� �الجزر �وكذلك �الجافة، �ا-جاري �ورقاق �ا-ياه مجاري

  ضمن�حدودها�كما�يعرفها�القانون�ا-تضمن�قانون�ا-ياه؛�ةئية�Tخرى،�أو�ا-جاxت�ا-وجودوا-ساحات�ا-ا

  ا-جال�الجوي�Iقليم8؛�-
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�بمختلف��������������������- �ا-ائية �ا-وارد ��ي �ا-تمثلة �والجوفية �السطحية �الطبيعية �وا-وارد ال�Jوات

Jوال�� �والغازية، �م� ا �السائلة �وا-حروقات �وا-عادن������������أنواعها، �والحديدية، �الطاقوية �ا-عدنية وات

Tخرى،�أو�ا-نتوجات�ا-ستخرجة�من�ا-ناجم�وا-حاجر�وال�Jوات�البحرية،�وكذلك�ال�Jوات�الغابية�الواقعة�

�و �أو�جوفه �سطحه ��ي �الوط�8 �الJQاب �من �والبحرية �الJKية �ا-جاxت �كامل �وا-ناطق�/�ي �القاري، أو�الجرف

  .خاضعة�للسيادة�الوطنية�أو�لسلط� ا�القضائيةالبحرية�ال

 :يشتمل�خصوصا�ع)ى: الدوم)نالعام]صطناXي �

  Tرا¢�89ا-عزولة�اصطناعيا�عن�تأثT�JAمواج؛�-

  السكك�الحديدية�وتوابعها�الضرورية�xستغ5لها؛�-

  ا-وانئ�ا-دنية�والعسكرية،�وتوابعها�لحركة�ا-رور�البحرية؛�-

�و �- �الجوية �لفائدة�ا-وانئ �ا-خصصة �أو�غ�JAا-بينة، �ا-بنية �وتوابعها �والعسكرية، �ا-دنية ا-طارات

  ا-5حة�الجوية؛

  الطرق�العادية�والسريعة�وتوابعها؛�-

  ا-نشآت�الفنية�الكJKى،�وا-نشآت�Tخرى،�وتوابعها�ا-نجزة�لغرض�ا-نفعة�العامة؛�-

  ¤ثار�العامة�وا-تاحف�وTماكن�Tثرية؛�-

  الحدائق�ا-هيأة؛��-

  البساتAن�العامة؛�-

  Tعمال�الفنية،�ومجموعات�التحف�ا-صنفة؛�-

  ا-نشآت�Tساسية�الثقافية�والرياضية؛�-

  ا-حفوظات�الوطنية؛�-

  حقوق�التأليف،�وحقوق�ا-لكية�الثقافية�¤يلة�إ,ى�الدومAن�العام؛�-

̈نجاز��ا-باني�العامة�ال�8Eتأوي�ا-ؤسسات�الوطنية،�وكذلك�- العمارات�Iدارية�ا-صممة�أو�ا-هيأة�

  مرفق�عام؛

  .ا-نشآت�ووسائل�الدفاع�ا-خصصة�لحماية�الJQاب�الوط��8برا�وبحرا�وجوا�-
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2-  )Le Domaine privé(الدوم)نالخاص

  الخاصالدوم)نتعريف -أ

� �الخاص �بالدومAن ل�ستعماليقصد ومعدة خاصة ملكية الدولة تمتلكها ال89         3موال

الخاص القانون Hحكام تخضع ثم ومن تستخدمها، ال89 للفئة خاصا نفعا وتحقق . ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗الخاص،

�مصادر� �من �مصدرا �يمثل �دخ5 �ويحقق �بمقابل، �يكون �Tموال �هذه �استخدام �فإن �الحال، وبطبيعة

�العامة �أمثلته،. Iيرادات �تمTرا¢�9ومن 8Eال� �الزراعية �و ت8 �الدولة �وا-شروعات�غلكها �العقارات، �من JAها

�الدولة �تمتلكها 8Eال� �ا-الية �وTوراق �والصناعية �ال�8E. التجارية �Iيرادات �يماثل �Iيرادات �من �النوع وهذا

  .للخزينة�العامةويتم�ªAالدومAن�الخاص،�بأن�الغاية�منه�هو�الحصول�ع)ى�إيرادات�. يحصل�علB ا�Tفراد

�xن�هنا،�وإن�كان�يخضع��حكام�القانون�الخاص،�إAومما�هو�جدير�بالذكر،�أن�الطابع�الخاص�للدوم

�طريق� �عن �جواز�تملكها �عدم �أمثل� ا �من �ا-متلكات، �هذه �كحماية �به �متعلقة �خاصة �نصوصا �هناك أن

  .لB ا�بم��89ا-دةعالتقادم�أو�كسب�أي�حقوق�عينية�

�ا �أم5ك �اكتسبت �كانت�وقد �فقد �القدم؛ �منذ �الدولة ̈يرادات �كمصدر� �أهمية �الخاص لدومAن

�الخاصة� �ماليته �كانت �عندما �الوسطى، �العصور ��ي �أو�Iقطا¬ي �Tك�JKللملك �ا-ورد �ي� �الدومAن إيرادات

مختلطة�بمالية�ا-ملكة�أو�Iمارة،�وكان�دخل�أراضيه�الزراعية�ا-ملوكة�له�ملكية�خاصة�تساهم�بالنصيب�

KكTإيراداته� ��ي J .ل�مراء�� �ممتلكا! م �من �أجزاء �عن �التنازل ��ي �ا-لوك �إسراف �ع)ى �ترتب �أنه xإ    

�الدومAن� �إيرادات �أهمية �تضاءلت �إن �إ,ى �ا-متلكات، �هذه �دخل �من �حرماi م �ثم �ومن     IقطاعيAن،

�إجبار  �ثم �البداية ��ي �اختيارا �Tفراد �من �ا-تحصلة �Iيرادات �محلها �وحلت �أi ا�تدريجيا، �أي �ال� اية، ��ي ا

�الضرائب �صورة �الذي�. أخذت �العصر�الحديث �Eح� �Iقطاع �بعد �عصر�ما ��ي �الوضع �استمر�هذا    وقد

شهد،�و�xيزال�يشهد�ازديادا��ي�أهمية�إيرادات�الدومAن�مرة�أخرى،�ولكن�مع�اخت5ف��ي�نوع�الدومAن،�فلم�

Tرا¢�89الزراعية،�كما�كان�الحال�فيما�سبق،�بل��تعد�ممتلكات�الدولة�ال�8Eتدر�لها�إيرادا��xبأس�به��ي

�إيرادات� �ع)ى �الحصول �م� ا �يقصد 8Eوال� �الدولة، �تمتلكها 8Eال� �والتجارية �الصناعية �ا-شروعات أصبحت

  .للخزينة�العامة

�الدولة� �بدور �لحق �الذي �التطور �إ,ى �الخاص �الدومAن �إيرادات ��همية �التاري®ي �التطور �هذا ويرجع

�� �تدخلها �ال�8Eوازدياد �ا-شروعات �عدد �ازدياد ��ي �ساهم �مما �ملحوظة، �بصورة ��قتصادي �النشاط ي
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تمتلكها،�ومن�ثم�ازدياد�الدخل�الذي�يمثل�أهمية�نسبية،�كمصدر�ل�يرادات�العامة�ال�8Eتستخدمها�الدولة�

  .�7ي�تغطية�جزء�من�نفقا! ا�العامة�ا-ªQايدة

   الخاصالدوم)نتقسيم -ب

اص�تبعا�للمصادر�ال�8Eيمكن��عتماد�ع)ى�ما�تحققه�من�فائض��ي�تمويل�يمكن�تقسيم�الدومAن�الخ

� �إ,ى �العامة �ي�ث5ثةIيرادات� �أهمي� ا، ��ي �تتفاوت �والتجاري�: أقسام �الصنا¬ي �الدومAن �العقاري، الدومAن

  .والدومAن�ا-ا,ي

يطلق�عليه�Tرا¢�89الزراعية�والغابات،�و أساسا�من��الدومAن�العقاري �يتكون : الدوم)نالعقاري  �

�الزراXي الدوم)ن �عليه �ويطلق �وا-حاجر، �وا-ناجم ]ستخرا`ي، �العصر�الدوم)ن ��ي �إلB ا �أضيف �وقد ،

�السكن �أزمة �حل ��ي �م� ا �مساهمة �الدولة، �تنش° ا 8Eال� �السكنية �Tبنية �تلحق�. الحديث �أن �ويمكن هذا،

ولة؛�حيث�تلجأ�إ,ى�تحويلها�إ,ى�متاحف���������بالدومAن�العقاري،�القصور�ا-صادرة�ال�8Eتعت�JKموردا�من�موارد�الد

�معAن( �أو�تراث �م��9 �Tفراد�)كرمز�لعهد �أو�إ,ى �فنادق �لشركات �أو�تؤجرها �زيار! ا، �مقاب�5عن �وتتقا�9¢ ،

  .مقابل�إيجارات�مرتفعة

الزراXي  � �الدومAن����: الدوم)ن �أنواع �أهم �هو �Tرا89¢ �باستغ5ل �ا-تعلق �الزرا¬ي �النشاط كان

� �التقليديالخاص، �بالدومAن �سم8 �هذه����������. ولهذا �باستغ5ل �تقوم �Iقطاع �عصر ��ي �الدولة وكانت

�من� �الدولة �علB ا �تحصل 8Eال� �Iيرادات �كانت �ولذا �ل�فراد، �أو�بتأجJAها �بنفسها �بزراع� ا �سواء Tرا89¢،

  .أراضB ا�الزراعية�ذات�أهمية�قصوى�كمصدر�من�مصادر�Iيرادات�العامة

�الدوم �Tوروبية�وبدأ �الدول �حكومات �قامت �حيث �Iقطاع؛ �عهد �بزوال �أهميته �يفقد �الزرا¬ي Aن

�ل�فراد،�وذلك�بغرض�القضاء�ع)ى� �الدولة�وبيعها xعتبارات�سياسية،�بالتصرف��ي�Tرا¢�89ال�8Eتمتلكها

إ,ى�لعب��النفوذ�Iقطا¬ي�الذي�كان�سائدا،�ولتدب�JAإيراد�يغطي�الديون�ال�8Eخلفها�هذا�العهد؛�با¨ضافة

�أفضلية� �مبادئه �أهم �من �ولعل �هاما، �دورا �الوقت �ذلك ��ي �سائدا �كان �الذي �الرأسما,ي التيار�الفكري

�ستغ5ل�الفردي�ع)ى��ستغ5ل�الحكومي��ي�جميع�ا-جاxت،�وخاصة�ا-جال�الزرا¬ي،�وإن�كانت�الدول�

  .حها�وبيعها�ل�فرادالغربية��xتزال�تملك�مساحات�واسعة�من�Tرا¢89،�ولك� ا�تقوم�باستص5 

  .8ولهذه�Tسباب�فقد�الدومAن�الزرا¬ي�أهميته�كمصدر�ل�يرادات�العامة
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وع)ى�العكس�من�ذلك،�فإن�الدولة�تعت�JKأك��Jقدرة�ع)ى�استغ5ل�الغابات�من�Tفراد،�ولهذا�فقد�

��ستغ5ل �من �النوع �� ذا �تتصل �عديدة �لعوامل �الغابات �بملكية ��حتفاظ �إ,ى �الدول و�xتوجد��،اتجهت

�تلقاء� �تنمو�من �ف8³ �معقدة، �إنتاجية �فنونا ��xتستلزم �فنمو�أشجار�الغابات �الزراعية، �ل�را89¢ بالنسبة

�ل5ستغ5ل� �وص5حي� ا �نموها �xكتمال �ال5زمة �الزمنية �الفJQة �أن �إ,ى �با¨ضافة �Tحيان، �أغلب ��ي نفسها

�كأخشاب �واستعمالها �بقطعها �عمر�Iنسا�،�قتصادي، �من �يع��8أطول �لها �Tفراد �امت5ك �فإن �ولذا ن،

ولذلك،�فإن�الدولة�وحدها��ي�. استعجال�استغ5لها�بقطع�Tشجار،�مما�يؤثر�ع)ى�هذه�ال�Jوة��قتصادية

  ؛ال�8Eتستطيع�تجميد�استثمارها��ي�هذا�ا-جال�فJQة�طويلة�من�الزمن�ح��Eتنت�8³الدورة�Iنتاجية

� ]ستخرا`ي � :الدوم)ن �باوهو�ما �ا-ناجم�يتصل �من �استخراجها �يمكن 8Eال� �الطبيعية ل�Jوات

وهنا�تختلف�الدول�فيما�بي� ا�بالنسبة�إ,ى�استغ5ل�هذا�ا-ورد،�وذلك�تبعا�. وا-حاجر�ا-وجودة��ي�الدولة

�فB ا �السائدة �ا-ذهبية �ا-عدنية. xخت5ف �ا-باشر�لل�Jوة �باxستغ5ل �للدولة �يحتفظ �من��،فالبعض �لها -ا

مختلف�أوجه�النشاط�الصنا¬ي،�والبعض�¤خر�يJQك�أمر�استغ5لها�ل�فراد�إيمانا�بأفضلية�دور�حيوي��ي�

�ستغ5ل��قتصادي�الفردي�عن�الحكومي،�خاصة��ي�مثل�هذا�ا-جال�الذي�يحتاج�إ,ى�استخدام�أحدث�

أمر�استغ5لها��وأخJAا،�فإن�دو�xأخرى�تفضل��حتفاظ�بملكية�ا-ناجم�وا-حاجر�وترك. طرق�Iنتاج�الفنية

إ,ى�Tفراد،�مع�Iشراف�ع)ى�هذا��ستغ5ل�� دف�حماية�ال�Jوة�ا-عدنية�من�النضوب�ا-بكر،�ويأخذ�هذا�

  ؛I9شراف��ي�الغالب�صورة�اشJQاك�الدولة�مع�Tفراد��ي�استغ5ل�ا-ناجم�وا-حاجر

� السكنية �ا: 3بنية �تدخل �إ,ى �العصر�الحديث ��ي �السكن �أزمة �تفاقم �كث�JAمن���أدى ��ي لدولة

،�وذلك�لحل�هذه�Tزمة�ال�8Eتواجه�الطبقات�الفقJAة�ومحدودة�الدخل�بصفة�خاصة،�وال�8Eنتجت�الدول 

عن�ازدياد�السكان�والتقدم�العمراني�والصنا¬ي��ي�ا-دن،�مما�أدى�إ,ى�انتشار�حركة�الهجرة�من�الريف�إ,ى�

  .ا-دن،�ومن�ثم�تكدس�وزيادة�السكان�بتلك�ا-دن

�ت �السكنية�وقد �الوحدات �من �ضخمة �أعداد �بإنشاء �قيامها ��ي �الدولة �جانب �من �التدخل �هذا مثل

̈سكان��قتصادي،�وتأجJAها�لذوي�الدخول�ا-حدودة�وا-توسطة�بمبالغ�رمزية و�x. الصغJAة،�وال�8Eتعرف�با

لعامة،�وإنما�! دف�الدولة��ي�أغلب�Tحوال�من�إقامة�هذه�ا-ساكن�إ,ى�الحصول�ع)ى�إيرادات�للخزينة�ا

�بمقابل������������ �م� م �الدخل �-حدودي �خاصة �وبصفة �للمواطنAن، �Tساسية �الخدمة �هذه �تقديم ! دف

  .10رمزي،�ولذلك�فإن�هذا�النوع�من�الدومAن�العقاري��xيحقق�إيرادات�هامة�للدولة
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والتجاري  � الصناXي �تملك: الدوم)ن 8Eال� �والتجارية �الصناعية �ا-شروعات �مختلف �به ها�يقصد

�الخاصة �ا-شروعات ��ي �ا-تبعة �ل�ساليب �وفقا �وتديرها �. الدولة �الدولة��bيرادويتمثل �عليه �تحصل الذي

� ��ي �الدومAن �هذا �منتجات��الفائضمن �لبيع �الصافية �الحصيلة �بمع�� �ا-شروعات، �هذه �تحققه الذي

  .وخدمات�هذه�ا-شروعات

� �يعرف �ما �مجملها ��ي �ا-شروعات �هذه "وتشكل العامبقطاع �تملكه�"3عمال �مقدار�ما �ويختلف ،

��قتصادية� �الفلسفة �بحسب �آخر، �إ,ى �وقت �ومن �أخرى، �إ,ى �دولة �من �ا-شروعات، �هذه �من الدولة

  .وTيديولوجية�السائدة�فB ا

وقد�ظهر�هذا�النوع�من�الدومAن��ي�منتصف�القرن�التاسع�عشر،�غ�JAأن�نطاقه�ظل�ضيقا�خ5ل�

�لسي �نظرا �وذلك �القرن، �يعرف�هذا �ما �حدود ��ي �الدولة �حصر�نشاط �إ,ى �ينصرف �الحر�الذي �ا-ذهب ادة

قتصار�تملك�الدولة�للمشروعات�التجارية�والصناعية�ع)ى�مشروعات�ا-رافق�xبالدولة�الحارسة؛�وكذاك�

�استثمارات� �من �تتطلبه �-ا �نظرا �� ا، �القيام ��ي �الخاص �القطاع �يرغب x� �أو �يقوى x� 8Eال�          العامة،

وكثJAا�ما�تلجأ�الدولة� .ة،�أو�-ا�تتصف�به�من�خطورة،�وذلك�مثل�مشروعات�النقل�والغاز�والكهرباءضخم

�توزيعها� �وضمان �العامة، �الخدمات �استمرار�تقديم �لضمان �العامة �ا-شروعات �من �النوع �هذا �تملك إ,ى

يق�الربح،�ولكن�ومن�هنا،�يتضح�أن�الدولة�تقوم�بإدارة�بعض�مشروعا! ا��xبغرض�تحق. بأسعار�منخفضة

  .11بغرض�تحقيق�النفع�العام

مع�بداية�القرن�العشرين،�ازدادت�أهمية�الدومAن�الصنا¬ي�والتجاري��ي�الدول�الرأسمالية،��xسيما�

��قتصادية� �تأثT�JAزمات �تحت �Tو,ى، �العا-ية �الحرب �بعد �انتشر�بقوة �الذي �التدخ)ي �ا-ذهب �ظهور مع

  .و�جتماعية

�بدأ ��ي�الدول�توهكذا، �تتدخل �وبدأت �الحارسة، �بالدولة �ا-عروف �التقليدي �نطاقها �عن �تخرج ة

الحياة��قتصادية�و�جتماعية،�بعد�أن�كانت�تحجم�عن�ذلك�من�قبل�تحت�تأث�JAا-ذهب�الحر،�ومن�ثم�

  .،�بل�أصبحت�با¨ضافة�إ,ى�ذلك�منتجة�لهافقط�صرا�ع)ى�اس� 5ك�ال�Jوةتلم�يعد�دورها�مق

ية�الثانية،�انتشر�Tخذ�بسياسة�التأميم�وخاصة��ي�الب5د�Tوروبية؛�حيث�أممت�وبعد�الحرب�العا-

أما��ي�الدول�. كث�JAمن�الدول�الرأسمالية�الصناعات�Tساسية�ال�8Eتتصل�اتصا�xوثيقا�باxقتصاد�الوط�8

�ا-ش �أصبحت �فقد �Iنتاج؛ ��دوات �الدولة �تملك �ع)ى �أساسا �اقتصادها �يقوم 8Eوال� روعات��شJQاكية،
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�نتيجة� �الدومAن �هذا �نطاق �اتسع �وهكذا ��قتصادي، �النشاط �قطاعات �مختلف ��ي �ا-سيطرة �ي� العامة

  .12منذ�ذلك�الوقت" بالدولة�ا-نتجة"ظهور�ما�يعرف�

�طبيعة� �بي� ا �من 8Eوال� ��عتبارات، �من �العديد �ع)ى �العامة �ا-شروعات �نطاق �اتساع �مدى ويتوقف

�ال �و�جتما¬ي ��قتصادي ��قتصاديالنظام �النمو ��ي �الدولة �بلغ� ا 8Eال� �ا-رحلة �وع)ى .               سائد،

�مزايا� �بAن �ا-قارنة �ع)ى �Iنتاجية �ا-شروعات ��ي �الدولة �تدخل ��ي ��تساع �هذا �مدى �يتوقف كذلك،

�مزايا� �وبAن �أرباحه، �ع)ى �ضرائب �فرض �مع �Iنتاج، ��ي �كفاءة �من �به �يتمتع �وما �الفردي، �ستغ5ل

ل�الحكومي�والحصول�ع)ى�كل�أرباحه،�مع�مراعاة�باÀي��عتبارات�Tخرى،�مثل�تحقيق�Tغراض��ستغ5

  . �13قتصادية�وا-الية�و�جتماعية�من�تدخل�الدولة

اMاdي � �بالدومAن: الدوم)ن �ا-الية�ا-ا,ي�يقصد �Tوراق ��ي �تتمثل 8Eوال� �للدولة، �ا-الية  با-حفظة

وتحصل�م� ا�ع)ى�أرباح�وفوائد�تدخل��لدولة،اال�8Eتصدرها�الشركات�ال�8Eتساهم�فB ا�ا�سهم�والسندات�ك

فالدولة�تساهم��ي�الكث�JAمن�ا-شروعات��قتصادية�ذات�النفع�العام،�إما�لدعمها� .ضمن�إيرادات�الدولة

  . 14وإما�لكي�يصبح�لها�الحق��ي�إدار! ا،�ح��Eتتمكن�من�توجB ها�بما�يحقق�الصالح�العام

الحديث،�وحدث� قد�ازدادت�أهميته��ي�العصر�من�أحدث�أنواع�الدومAن�الخاص،�و �عت�JKهذا�النوعيو 

تطور��ي�مضمونه،�فلم�يعد�قاصرا�ع)ى�حق�الدولة��ي�إصدار�النقود،�ولكنه�اتسع�ليشمل�Tسهم�بصورة�

استثمار�أموالها�خاصة،�ال�8Eتمثل�مساهمة�الدولة��ي�ا-شروعات��قتصادية�ا-ختلفة؛�أو�قيام�الدولة�ب

قد�ساهم�ذلك��ي�إمكانية�الدولة�من�Iشراف�ع)ى�القطاع�و . عن�طريق�شراء�سندات�ذات�فائدة�مرتفعة

  .الخاص،�والسيطرة�ع)ى�بعض�ا-شروعات�ذات�النفع�العام،�من�أجل�توجB ها�إ,ى�تحقيق�الصالح�العام

� �تحقيق �أجل �من �فقط �ليس �ا-ا,ي �النشاط �ممارسة �إ,ى �الدولة �أيضا�وتسÁى �ولكن �مالية، إيرادات

فشراء�الدولة��سهم�أو�سندات�معينة�من�شأنه�أن�يشجع�. لتحقيق�أغراض�سياسية�أو�اقتصادية�معينة

Tفراد�ع)ى�شراء�Tسهم�أو�السندات�الخاصة�با-شروعات�ال�8Eتشارك�فB ا�الدولة،�مما�يؤدي�إ,ى�نجاح�

  .حركة�التنمية��قتصادية�ال�8Eتحتاج�إلB ا�الب5د

معينة�من�بعض�الضرائب��ي�شكل�مبالغ�وفض�5عن�هذا،�فإن�بعض�الدول�تسمح�للمولAن�بسداد�

كذلك،�يتمثل�الدومAن�ا-ا,ي�فيما�تلجأ�. سندات�محددة،�مما�يJQتب�عليه�زيادة�ما�تمتلكه�من�أوراق�مالية

�وال �و�جتماعية ��قتصادية �ا-ختلفة، ��قJQاض �مؤسسات �إنشاء �من �الدول �بعض عقارية������إليه
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والحرفية،�مما�قد�يأتي�بفوائد�تمثل�إيرادات�للدولة،�هذا�فض�5عن�فوائد�القروض�ال�8Eتمنحها�الدولة�

  .15للهيئات�العامة�ا-حلية�وللمؤسسات�العامة

   الخاصVيالجزائرالدوم)نأنواع -ج

� �الدومAن ��الخاصيتكون �رقم �القانون �مفهوم ��ي �الجزائر �Tم5ك����������30 -�90ي �قانون ا-تضمن

  :16الوطنية،�من

  العقارات�وا-نقوxت�ا-ختلفة�Tنواع،�غ�JAا-صنفة��ي�الدومAن�العام؛�-

  الحقوق�والقيم�ا-نقولة�ال�8Eاقتن� ا�أو�حقق� ا�الدولة�والجماعات�ا-حلية��ي�إطار�القانون؛�-

�وا�- �وإ,ى�Tم5ك �والبلدية �والوxية �الدولة �إ,ى �تؤول 8Eال� �ا-لكية، �حق �تجزئة �عن �الناجمة لحقوق

  مصالحها�ومؤسسا! ا�العامة�ذات�الطابع�Iداري؛

  Tم5ك�ال�8EألÄي�تخصيصها�أو�تصنيفها��ي�الدومAن�العام�ال�8Eتعود�إليه؛�-

-�� �التابعة �الوطنية �Tم5ك �من �غ�JAشرعية �بصفة �ا-حولة �والT�8Eم5ك �والبلدية، �والوxية للدولة

  .استو,ى�علB ا�أو�شغلت�دون�حق،�ومن�غ�JAسند�واسJQد! ا�بالطرق�القانونية

  :ويتكون�الدومAن�الخاص�التابع�للدولة،�من

جميع�البنايات�وTرا¢�89غ�JAا-صنفة��ي�الدومAن�العام،�ال�8Eملك� ا�الدولة�وخصص� ا�-رافق�عامة��-

  كانت�تتمتع�باxستق5ل�ا-ا,ي�أم�لم�تكن�كذلك؛وهيئات�إدارية،�سواء�أ

�وإ,ى��- �إلB ا �أو�آلت �الدولة، �اقتن� ا 8Eال� �العام، �الدومAن ��ي �غ�JAا-صنفة �وTرا89¢ �البيانات جميع

  مصالحها�أو�هيئا! ا�Iدارية،�أو�امتلك� ا�أو�أنجز! ا�وبقيت�ملكا�لها؛

اري،�وكذلك�ا-ح5ت�التجارية�ال�8Eبقيت�ملكا�العقارات�ذات��ستعمال�السك��8أو�ا-�8Åأو�التج�-

  للدولة؛

  Tرا¢�89الجرداء�غ�JAا-خصصة�ال�8Eبقيت�ملكا�للدولة؛�-

  Tم5ك�ا-خصصة�لوزارة�الدفاع�الوط��8ال�8Eتمثل�وسائل�الدفع؛�-

�العامة��- �وا-نشآت �ومصالحها �وإدار! ا �الدولة، �مؤسسات �تستعمله �الذي �والعتاد �ا-نقولة، Tمتعة

  ذات�الطابع�Iداري�فB ا؛

��ي��- �ا-عتمدة �القنصليات �ومكاتب �الدبلوماسية، �البعثات �تستعملها 8Eال� �أو �ا-خصصة Tم5ك

  الخارج؛
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�وTم5ك��- �لها، �وارث x� 8Eال� �والJQكات �والوصايا �الهبات �طريق �عن �الدولة �إ,ى �تعود 8Eال� Tم5ك

  والكنوز؛الشاغرة،�وTم5ك�ال�x�8Eمالك�لها�وحطام�السفن�

  Tم5ك�ا-حجوزة�أو�ا-صادرة�ال�8Eاكتسب� ا�الخزينة�i ائيا؛�-

الحقوق�والقيم�ا-نقولة�ال�8Eاقتن� ا�أو�حقق� ا�الدولة،�وتمثل�مقابل�قيمة�الحصص�أو�الªQويدات��-

  ال�8Eتقدمها�للمؤسسات�العامة؛

-��8Eرا¢�89الرعوية�الTرا¢�89الف5حية�أو�ذات�الوجهة�الف5حية،�وTتملكها�الدولة؛  

�تقدمها��- 8Eال� �Tنواع �ا-ختلفة �والحقوق �Tم5ك �قيمة �مقابل �تمثل 8Eال� �ا-نقولة �والقيم السندات

  .الدولة،�بغية�ا-ساهمة��ي�تكوين�الشركات�ا-ختلطة��قتصاد�وفقا�للقانون 

  :ويتكون�الدومAن�الخاص�التابع�للوxية،�من

�ي�الدومAن�العام،�وال�8Eتملكها�الوxية�وتخصص�للمرافق�جميع�البنايات�وTرا¢�89غ�JAا-صنفة��-

  العامة�والهيئات�Iدارية؛

-��8Eية�أو�الxن�الخاص،�التابعة�للوAا-ح5ت�ذات��ستعمال�السك��8وتوابعها�الباقية�ضمن�الدوم

  اقتن� ا�أو�أنجز! ا�بأموالها�الخاصة؛

  ز! ا�الوxية؛Tم5ك�العقارية�غ�JAا-خصصة�ال�8Eاقتن� ا�أو�أنج�-

  Tرا¢�89الجرداء�غ�JAا-خصصة�ال�8Eتملكها�الوxية؛�-

  Tمتعة�ا-نقولة،�والعتاد�الذي�تقتنيه�الوxية�بأموالها�الخاصة؛�-

  الهبات�والوصايا�ال�8Eتقدم�للوxية�وتقبلها�حسب�Tشكال�والشروط�ال�8Eينص�علB ا�القانون؛�-

تابعة�للدولة�أو�البلدية،�ال�8Eتتنازل�ع� ا�كل�م� ما�للوxية،�Tم5ك�الناتجة�عن�الدومAن�الخاص،�ال�-

  أو�تؤول�إلB ا�أيلولة�ا-لكية�التامة؛

  Tم5ك�ال�8EألÄي�تصنيفها��ي�الدومAن�العام،�التابعة�للوxية�أو�العائدة�إلB ا؛��-

ص�مساهم� ا��ي�الحقوق�والقيم�ا-نقولة�ا-كتسبة،�أو�ال�8Eحقق� ا�الوxية،�وال�8Eتمثل�مقابل�حص�-

  .تأسيس�ا-ؤسسات�العامة�أو�دعمها�ا-ا,ي

  :ويتكون�الدومAن�الخاص�التابع�للبلدية،�من

جميع�البنايات�وTرا¢�89غ�JAا-صنفة��ي�الدومAن�العام،�وال�8Eتملكها�البلدية�وتخصص�للمرافق��-

  العامة�والهيئات�Iدارية؛
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ة�ضمن�الدومAن�الخاص،�التابعة�للبلدية�أو�ال�8Eا-ح5ت�ذات��ستعمال�السك��8وتوابعها�الباقي�-

  اقتن� ا�أو�أنجز! ا�بأموالها�الخاصة؛

  Tرا¢�89الجرداء�غ�JAا-خصصة�ال�8Eتملكها�البلدية؛�-

  Tم5ك�العقارية�غ�JAا-خصصة�ال�8Eاقتن� ا�البلدية�أو�أنجز! ا�بأموالها�الخاصة؛�-

التجاري�أو�الحر�ي�ال�8Eنقلت�ملكي� ا�إ,ى�البلدية�كما�العقارات�وا-ح5ت�ذات��ستعمال�ا-�8Åأو��-

  عرفها�القانون؛

  ا-ساكن�ا-رتبطة�بالعمل،�أو�ا-ساكن�الوظيفية�ال�8Eعرفها�القانون،�ونقلت�ملكي� ا�إ,ى�البلدية؛�-

  Tم5ك�ال�8EألÄي�تصنيفها��ي�الدومAن�العام،�التابعة�للبلدية�والعائدة�إلB ا؛�-

  ا�ال�8Eتقدم�للبلدية�وتقبلها�حسب�Tشكال�والشروط�ال�8Eينص�علB ا�القانون؛الهبات�والوصاي��-

Tم5ك�الناتجة�عن�الدومAن�الخاص،�التابعة�للدولة�أو�الوxية،�ال�8Eتتنازل�ع� ا�كل�م� ما�للبلدية،��-

  أو�تؤول�إلB ا�أيلولة�ا-لكية�التامة؛

  و�أنجزته�بأموالها�الخاصة؛Tم5ك�ا-نقولة،�والعتاد�الذي�اقتنته�البلدية�أ�-

�البلدية�أو�حقق� ا،�وال�8Eتمثل�مقابل�حصص��- الحقوق�والقيم�ا-نقولة�ا-كتسبة،�أو�ال�8Eاقتن� ا

  .مساهم� ا��ي�تأسيس�ا-ؤسسات�العامة�أو�دعمها�ا-ا,ي

  )Le Prix Public( الثمنالعام -ثالثا

  .الثمن�العامبا�ساس��ي� الدومAن�الصنا¬ي�والتجاري �تتمثل�إيرادات

1-   الثمنالعامتعريف

�السلع� �ع)ى �حصولهم �مقابل �اختيارا، �Tفراد �يدفعه �نقدي �مبلغ �بأنه �العام �الثمن �تعريف يمكن

ويعت�JKالثمن�العام�ع)ى�هذا�النحو�. والخدمات�ال�8Eتنتجها�وتقدمها�ا-شروعات�العامة�الصناعية�والتجارية

�للدولة، �العامة �مصادر�Iيرادات �من �هذه��مصدرا �تحققه �الذي ��قتصادي �الفائض ��ي �تتمثل 8Eوال

  .17ا-شروعات،�بمع���الحصيلة�الصافية�لبيع�السلع�والخدمات�ال�8Eتنتجها�هذه�ا-شروعات

2-  قواعدتحديدالثمنالعام

�هنا �ُيطَرح �الذي �عن� :السؤال �تميªAه �تJKر 8Eال� ��عتبارات �ي� �وما �العام؟ �الثمن �تحديد �يتم كيف

  الخاص؟الثمن�
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�وتش �¤راء �تعددت �جامدة�������عبلقد �قواعد �أ�xتوجد �الطبيÁي �ومن �السؤال، �هذا �حول ��تجاهات ت

�وخدمات �سلع �من �والتجارية �الصناعية �العامة �ا-شروعات �تنتجه �ما �أثمان �لتحديد فالثمن�. أو�موحدة

� �أو�قلي5،�كما �للثمن�الخاص،�وقد�يكون�أقل�منه�كثJAا قد�يكون�أك�JKمن�الثمن�العام�قد�يكون�مساويا

  .الخاص�بأضعاف�كثJAة

  :18وتتوقف�الطريقة�ال�8Eيتحدد�الثمن�العام�وفقا�لها�ع)ى�عدة�اعتبارات�أهمها

 الهدف -أ

�أن� �نجد �حيث �أو�الخدمة؛ �السلعة �إنتاج �مجال �إ,ى �الحكومة �تدخل �أجله �من �الذي �الهدف أي

ارة�عديدة�ومتنوعة؛�فقد�تدخل�الحكومة��ي�Tهداف�ال�8Eمن�أجلها�تدخل�الحكومات�مجال�Iنتاج�والتج

هذا�ا-جال�بغية�تحقيق�الربح�وزيادة�مواردها�ا-الية،�شأi ا��ي�ذلك�شأن�ا-شروع�الخاص،�كما�هو�الحال�

  . �ي�صناعة�وتجارة�بعض�الحكومات�للتبغ�والكحول 

والخدمات��وقد�تدخل�الحكومة��ي�مجال�Iنتاج�والتجارة�� دف�ا-حافظة�ع)ى�أسعار�بعض�السلع

Tساسية�عند�مستويات�منخفضة؛�بحيث�تكون��ي�متناول�الطبقات�ا-توسطة�والفقJAة��ي�ا-جتمع،�كما�

  . هو�الحال��ي�تقديم�الدولة�للخدمات�الصحية�والتعليمية�وIسكان�وغJAها

�الدخول� �عن �الخاصة �ا-شروعات �¨حجام �نظرا �الصناعات �بعض �مباشرة �إ,ى �تضطر�الدولة وقد

-� �فB ا، �ضخمة �استثمارات �من �تتطلبه �السدود�أا �إقامة �مشروعات �ذلك �ومثال �فB ا، �ا-خاطرة و�xرتفاع

  .ومحطات�توليد�الطاقة�الكهربائية�ومشروعات�الري�وغJAها

وقد�يكون�تدخل�الحكومة��ي�هذا�ا-جال�للحيلولة�دون�استغ5ل�ا-شروع�الخاص�للمس� لك،�ومثال�

  .ة�مرافق�الكهرباء�والغاز�وا-ياه�والنقلذلك�قيام�كث�JAمن�الحكومات�بإدار 

�توافر�شروط� �هو�ضمان �السلع �بعض �وتوزيع �إنتاج ��ي �التدخل �من �الحكومة �هدف �يكون �قد كما

  .ومواصفات�معينة��ي�وحدات�السلعة�ا-نتجة

  درجةاMنافسة -ب

. أي�درجة�ا-نافسة�ال�8Eتواجهها�الدولة�أو�تسمح�� ا�عند�قيامها�با-شروعات�الصناعية�والتجارية

�القطاع� �مشروعات �كب�JAمن �عدد �وبيعها �إنتاجها ��ي �يساهم �أو�خدمة �لسلعة �كمنتج �الدولة �تدخل فقد
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�الخاص �ا-شروعات �تمنع �بحيث �والخدمات، �السلع �بعض �إنتاج �تحتكر�الدولة �قد �كما �من�الخاص؛ ة

  .الدخول�إ,ى�مجال�هذه�السلع�ال�8Eتحتكرها�الدولة

�ومشروعات� �والتجارية �الصناعية �الدولة �مشروعات �بAن �ا-نافسة �حالة �أي �Tو,ى، �الحالة ففي

القطاع�الخاص،�يتحدد�الثمن�العام�وفقا�لقوانAن�ا-نافسة،�أي�طبقا�لقوى�العرض�والطلب؛�حيث�يسود�

  الخدمة،��xتملك�ا-شروعات�العامة�زيادته؛ثمن�واحد��ي�السوق�للسلعة�أو�

أما��ي�الحالة�الثانية،�ال�8Eتتمتع�فB ا�الدولة�بمركز�احتكاري�أو�شبه�احتكاري�بالنسبة��نواع�معينة�

�السلع� �تلك �إنتاج �مجال �إ,ى �الدخول �من �الخاصة �ا-شروعات �تمنع �أi ا �بحيث �أو�الخدمات؛ �السلع من

أن�ظروف�Iنتاج�بالنسبة�لبعض�أنواع�السلع�قد�تؤدي�إ,ى�احتكار�الدولة�،�كما�)�حتكار�العام�القانوني(

الفع)ي�للسوق،�ففي�مثل�هذه�الحاxت�يتحدد�الثمن�العام�طبقا�للقواعد��قتصادية�ال�8Eتحدد�الثمن��ي�

  .حالة��حتكار��أو�ا-نافسة��حتكارية

  bحا%توالهوامش
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 تمهيد

�دورية��������� �تكون �تكاد �بصفة �العامة �الخزينة �تدخل ���ال �العامة � يرادات �من �الرسوم تعت%$

�وتحقيق� �ا.ا-ي �النشاط �تمويل �3ي �حصيل45ا �وتستخدم �ل>فراد، �خاصة �لخدمات �تقديمها �مقابل ومنتظمة،

ومما�هو�جدير�بالذكر،�أن�الرسوم�تعد�من�أقدم�وأهم�مصادر� يرادات�العامة،��Bسيما�3ي�. ا.نافع�العامة

  .العصور�الوسطى،�ح��Vأن�أهمي45ا�كانت�تفوق�بكثP$��أهمية�الضرائب�آنذاك

  تعريف�الرسم�- أو�

� �إحدى �أو �الدولة �إ-ى �ج%$ا �الفرد �يدفعه �نقدي �مبلغ �أنه �ع`ى �الرسم �تعريف هيئا4cا�������������يمكن

  .  1العامة،�مقابل�نفع�خاص�يحصل�عليه�الفرد�بجانب�نفع�عام�يعود�ع`ى�ا.جتمع�ككل

أو�هو�مبلغ�نقدي�تقتضيه�الدولة�أو�إحدى�هيئا4cا�العامة�ج%$ا�من�بعض�hفراد،�مقابل�انتفاعهم�

�جا �إ-ى �الرسم، �دافع �ع`ى �يعود �خاص �نفع �عل4kا �يl$تب �لهم، �تؤد4mا �خاصة �الذي�بخدمة �العام �النفع نب

يعود�ع`ى�ا.جتمع�ككل،�من�خqل�تنظيم�العqقة�بPن�الهيئات�العامة�وhفراد�فيما�يتعلق�بأداء�النشاط�

  .2العام

  عناصر�الرسم�- ثانيا

من�خqل�تعريف�الرسم�يتضح�أنه�يتضمن�أربعة�عناصر�أساسية�تمvPه�وتحدد�ذاتيته�ع`ى�النحو�

  :3}تي

  الصفة�النقدية�للرسم�- 1

�ذلك� �3ي �القائمة �العامة �~قتصادية �ل>وضاع �وفقا �عينية، �صورة �3ي �يحصل �قديما �الرسم كان

ومع�تطور�مالية�الدولة�وبعد�أن�أصبحت�النقود��ي�وسيلة�التعامل�الرئيسية،�أصبح�من�ا.نطقي�. الوقت

ثم�فإ�4ا�تحصل��أن�يتم�دفع�الرسوم�3ي�صورة�نقدية،�فالدولة�تقوم�بنفقا4cا�العامة�3ي�صورة�نقدية،�ومن

وبطبيعة�الحال،��Bيتصور�أن�يتم�جباية�الرسم�3ي�صورة�عينية،�أو�بالعمل�. ع`ى�إيرادا4cا�3ي�صورة�نقدية

�نفس� �ع`ى �وجباي45ا �نقدية �صورة �3ي �الرسوم �فرض �يتم �بل �العامة، � دارة �لصالح �معينة �زمنية لفl$ة

  د؛الصورة،�كما�تنص�القوانPن�واللوائح�ال���تصدر�3ي�هذا�الصد
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  صفة�0جبار�للرسم�- 2

�الخدمة �بطلب �يتقدمون �الذين �hفراد �جانب �من �ج%$ا �الرسم �الج%$��������������. يدفع �عنصر �أثار وقد

�بPن� �جد�Bواسعا �طلب�نفكريا.أو� كراه�بالنسبة�للرسم �العنصر��Bيظهر�إ�Bعند ،�ع`ى�أساس�أن�هذا

طلب�الخدمة�من�عدمه؛�فإذا�طلب�الخدمة�فهو��الخدمة،�ومن�ثم�فإن�الفرد�يكون�له�مطلق�الحرية�3ي

ملزم�ع`ى�نحو�حتم��بدفع�قيمة�الرسم�ا.قرر�عل4kا؛�أما�إذا�امتنع�عن�طل�4ا�فبطبيعة�الحال��Bيج%$��ع`ى�

  .دفع�أي�رسم�ع`ى� طqق

�،�يرجع�إ-ى�كون�الدولة�ممثلة�3ي�هيئا4cا�العامة�تستقلهناوحقيقة�hمر،�أن�عنصر� جبار�ا.قصود�

بوضع�القواعد�القانونية�ا.تعلقة�بالرسم،�وتلك�القواعد�لها�صفة� لزام،�تج%$�hفراد�ع`ى�دفعه�إذا�ما�

�Vبمقت��� �يتم �الرسوم �قيمة �تحديد �أن �إذ �الخدمة؛ �ع`ى �للحصول �العامة �الهيئات ��حدى �بطلبه تقدم

�إ�Bالخض �الفرد �أمام �و�Bسبيل �الدولة، �إرادة �عن �مع%$ا �القانونية، ��رادة�القواعد �أي �القواعد، �لهذه وع

  .الدولة

  صفة�ا2قابل�للرسم�- 3

يدفع�الفرد�الرسم�مقابل�الحصول�ع`ى�خدمة�من�الدولة�أو�هيئا4cا�العامة،�وقد�تكون�هذه�الخدمة�

� �ا.نازعات �3ي �كالفصل �hفراد، �لصالح �العامة �ا.رافق �أحد �يتوBه qالقضائية(عم� �أو�توثيق�)الرسوم ،

� �وشهرها �والشهررسو (العقود �التوثيق �قيادة����������)م �رخصة �ع`ى �كالحصول �للفرد، �يمنح �خاصا �أو�امتيازا ،

أو�جواز�سفر�أو�براءة�اخl$اع،�أو�استعمال�الفرد�لبعض�ا.رافق�العامة�استعما�Bيl$تب�عليه�3ي�الغالب�

� �وا.طارات �ا.وانئ �كاستعمال �حاجاته، �أو�إشباع �مهنته، �ا.وانئ(تيسP$�مباشرة �و )رسوم �الطرق�، بعض

  ).رسوم�الطرق (العامة�ال%$ية�وال�4رية�

  صفة�النفع�- 4

تمثل�هذه�الصفة�3ي�الرسم�أهمية�خاصة،�نظرا�لكو�4ا�تمvPه�عن�أهم�مصادر� يرادات�العامة،�و�ي�

فطالب�الخدمة�يس�ى�من�وراء�ذلك�إ-ى�تحقيق�منفعة�خاصة�تتعلق�به�وحده،�دون�أن�يشاركه�. الضرائب

كان�با�ضافة�إ-ى�النفع�الخاص،�هناك�نفع�عام�يعود�ع`ى�ا.جتمع�وع`ى�~قتصاد�وإن�. ف4kا�شخص�آخر

فالرسوم�القضائية�مث�qال���يدفعها�ا.تقاضون�تحقق�نفعا�خاصا،�يتمثل�3ي�حصول�. الوط¡��3ي�مجموعه

�القضاء� �مرفق �أداء �من �يستفيد �كله �ا.جتمع �فإن �الوقت �نفس �و3ي �ف4kا، �ا.تنازع �حقوقه �ع`ى �م�4م كل

  .لخدماته،�نتيجة�النفع�العام�الذي�يحصل�عليه،�ا.تمثل�3ي�استقرار�الحقوق�وتوفP$�العدالة�¢فراده
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  قواعد�تقدير�الرسم�-ثالثا

�إ-ى� �بالرجوع �العامة، �ا.رافق �خدمات �بعض �ع`ى �يفرض �الذي �الرسم �قيمة �بتحديد �الدولة تستقل

  :4مجموعة�من�القواعد�العامة،�تتمثل�3ي�}تي

  تناسب�ب:ن�نفقة�الخدمة�ا2ؤداة�ومبلغ�الرسم�ا2قابل�لهامراعاة�ال�- 1

تستند�هذه�القاعدة�إ-ى�أن�الدولة�4c�Bدف�من�تحصيل�الرسم�إ-ى�الحصول�ع`ى�إيراد�ما-ي�تنفق�

منه�ع`ى�مختلف�ا.رافق�العامة،�وإنما�4cدف�إ-ى�تغطية�نفقة�الخدمة�ا.فروض�عل4kا�الرسم�وحدها،�ومن�

حصيلة�الرسم�الذي�تحصله�الدولة�من�ا.ستفيد�من�الخدمة�نفقات�إنتاج�هذه�ثم�ف�qيصح�أن�تتجاوز�

�ع`ى���� �الخدمة �من �يستفيد �شخص �كل �إ-ى �بالنسبة �التناسب �هذا �يتحقق �أن �يلزم B� �غP$�أنه الخدمة،

حدى،�بل�يكفي�أن�تتناسب�تكاليف�ا.رفق�القائم�بالخدمة�مع�حصيلة�الرسوم�ا.ستحقة�ع`ى�~نتفاع�

  ¨4ا؛

  يكون�مبلغ�الرسم�ا2قرر�أقل�من�نفقة�الخدمة�ا2قابلة�لها�أن�- 2

�والقضاء �الصحة �التعليم، �مثل �معينة، �لخدمات �بالنسبة �يتم�. وذلك �فإنه �القاعدة، �لهذه وطبقا

�من���������� �م�4ما �كل �استفادة �قدر �ع`ى �وا.جتمع، �الفرد �بPن �الرسم �ع�4ا �ا.حصل �الخدمة �تكلفة توزيع

�ال. منافعها �هذه �دافع��������وتستند �ع`ى �يعود �خاص �نفع �عل4kا �يl$تب �الخدمات �هذه �مثل �أن �إ-ى قاعدة

الرسم،�ويقl$ن�هذا�النفع�الخاص�بنفع�عام�يعود�ع`ى�ا.جتمع�ككل،�ومن�ثم�فإن�قواعد�العدالة�تقت����

يراªي�توزيع�نفقات�ا.رافق�ال���تؤدي�هذه�الخدمات�بPن�hفراد�ا.نتفعPن�¨4ا�وبPن�ا.جتمع�ككل،�ع`ى�نحو�

قيمة�ما�حصل�عليه�كل�م�4م�من�نفع،�وذلك�تيسP$ا�للحصول�ع`ى�هذه�الخدمات،�وتشجيعا�ل>فراد�ع`ى�

�كبP$ة �أهمية �من �لها �.ا �صورة������. طل�4ا �3ي �الخدمات �هذه �ع`ى �كبP$ة �مبالغ �تحصيل �أن �ع`ى qفض� هذا

أن�مبلغ�الرسم�ا.حصل��ولذلك،�نجد�3ي�بعض�hحيان. رسوم،�قد�يقف�عقبة�3ي�سبيل�طلب�hفراد�لها

ع`ى�بعض�هذه�الخدمات��Bيمثل�إ�Bقيمة�رمزية،�إذا�ما�قورن�بتكلفة�هذه�الخدمات�الخاصة�ال���يحصل�

  . عل4kا�دافع�الرسم

أك¬$��من�هذا،�فإن�السلطة�العامة�قد�تقرر�3ي�بعض�hحيان�عدم�تحصيل�رسوم�ع`ى� طqق�عن�

  .،�كما��ي�الحال�بالنسبة�للتطعيم�ضد�وباء�معPن�أو�مرض�معPنالخدمة�ا.ؤداة،�نظرا�لضرور4cا�وأهمي45ا
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وبطبيعة�الحال،�فإن�الدولة�4c�Bدف�من�فرض�الرسوم�ع`ى�مثل�تلك�الخدمات�إ-ى�تحقيق�إيراد�

�وتنظيم� �هذه�hحوال�هو�تحقيق�اعتبارات�الصالح�العام، �يكون�الغرض�من�فرض�الرسم�3ي ما-ي،�وإنما

  .الرسوم�ا.قررة�قانونا�أدائه�ل>فراد�عن�طريق�دفع

  أن�يكون�مبلغ�الرسم�أكA@�من�نفقة�الخدمة�ا2قابلة�له�- 3

�الشواطئ� �بعض �3ي �كاBستجمام �الl$ف4kية، �الخدمات �بعض �مثل �معينة، �لخدمات �بالنسبة وذلك

�موضوع���. الخاصة �الخدمة �طلب �ع`ى �hفراد �إقبال �من �الحد �3ي �الرغبة �إ-ى �إما �القاعدة �هذه وتستند

�وحمل�hسلحة�النارية،�والرسوم�ا.قررة�ع`ى�الرسم،�ك �حيازة �هو�الحال�بالنسبة�للرسوم�ا.قررة�ع`ى ما

qكما�قد�تستند�هذه�القاعدة�إ-ى�الرغبة�3ي�الحصول�. ~تجار�3ي�بعض�السلع�ا.حرمة�شرعا�كالخمور�مث

�وا �ا.لكية �تسجيل �لرسوم �بالنسبة �هو�الحال �كما �العامة، �للخزينة �مالية �موارد �إذا�ع`ى �والشهر، لتوثيق

زادت�بشكل�ملحوظ�عن�نفقة�ا.رافق�ال���تقوم�بأداء�هذه�الخدمات،�وكذلك�الرسوم�ال���تحصلها�الدولة�

  ).وزارة�الخارجية�مثq(عن�استخراج�وثائق�السفر�للخارج�والتصديق�عل4kا�من�الجهات�ا.ختصة�

�اعتبارين� �إ-ى �تستند �الرسم �بتقدير�قيمة �ا.تعلقة �ا.الية �السياسات �أن �القول �يمكن �عامة، بصفة

  : أساسيPن،�هما

الرغبة�3ي�تحقيق�إيراد�ما-ي�للدولة،�وذلك�باعتبار�أن�الغرض�hسا°���من�فرض�الرسوم�مقابل��-

  يرادات�للخزينة�العامة؛الخدمات�ال���تؤد4mا�بعض�ا.رافق�هو�غرض�ما-ي،�يتمثل�3ي�الحصول�ع`ى�إ

  .تحقيق�اعتبارات�الصالح�العام�وتنظيم�أدائه�ل>فراد�عن�طريق�الرسوم�-

وإذا�ما�ط±ى�~عتبار�ا.ا-ي�فعادة�ما�تفوق�قيمة�الرسوم�نفقات�الخدمات�ال���تقدمها�الدولة،�أما�

�ا �قيمة �مع �أو�تتساوى �تفوق �قد �الخدمات �قيمة �فإن �العام، �اعتبار�الصالح �تغلب �تدفع�إذا ���ال لرسوم

 . مقابلها

  فرض�الرسم�-رابعا

يتم�فرض�الرسم�باBرتكاز�ع`ى�كونه�يدفع�ج%$ا�من�hفراد�إ-ى�الدولة،�ويكون�للدولة�3ي�هذا�الصدد�

�~متياز�عل �ومرافقها�. يهحق �وهيئا4cا �للدولة �ا.نفردة �با�رادة ��Bيتم �الرسوم �فرض �فإن �ذلك، وبموجب

وإن�كانت�هذه�ا.وافقة��Bتتطلب�3ي�جميع�hحوال�. ستلزم�موافقة�السلطة�التشريعية�عل4kاا.ختلفة،�بل�ي

�النشاط� �أوجه �وتنوع �تعدد �بالنظر�إ-ى �وذلك �الرسوم، �فرض �حاBت �من �حالة �كل �3ي          إصدار�قانون
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�تتبع ���ال �القواعد �وتعدد �الرسوم �أنواع �تعدد �وبالتا-ي �الرسوم، �عل4kا �تفرض �أن �يمكن ���ال بشأن��العام،

�التقدير،�لذلك�فإنه� تقديرها،�و.ا�كانت�السلطة�التنفيذية�ممثلة�3ي�الحكومة��ي�hقدر�ع`ى�إجراء�هذا

يكفي�لفرض�الرسوم�أن�تستند�إ-ى�قانون،�بمع¡�Vأن�يصدر�قانون�من�السلطة�التشريعية�يفوض�الحكومة�

4ا�الرسم��ي�القرارات�الوزارية�أو�الوزير�ا.ختص�سلطة�فرض�الرسوم،�ومن�ثم�تكون�hداة�ال���يفرض�¨

أو� دارية،�ولكن�بتعPن�دائما�أن�تستند�هذه�القرارات�إ-ى�قوانPن�تفوض�لها�سلطة�فرض�الرسوم،�وأن�

  .تكون�هذه�القرارات�3ي�حدود�هذا�التفويض�ال%$.اني�وإ�Bكانت�باطلة�دستوريا

�تتط ���ال �الضرائب، �فرض �من �أسهل �النحو�يكون �هذا �ع`ى �الرسوم �hحوال�وفرض �جميع �3ي لب

يتضمن�كافة�hحكام�ا.تعلقة�¨4ا�من�حيث�الوعاء��،عن�طريق�إصدار�قانون�¨4ا موافقة�السلطة�التشريعية

ولذلك�كان�الحكام�... والتحصيل�∗أو�ا.ادة�الخاضعة�للضريبة�والسعر�و عفاءات�ا.قررة،�وقواعد�الربط

�ال �إ-ى �اللجوء �يفضلون �الوسطى �العصور �3ي �يتم�vP¨4ا�وhمراء ���ال �للسهولة �نظرا �الضرائب، �دون رسوم

�جميع� �3ي �فرضها �ع`ى �التشريعية �السلطة �موافقة �ضرورة �تتطلب ���ال �بالضريبة، �مقارنة �الرسم فرض

  .hحوال

�إ-ى� �أدى �أن �التطور �لبث �ما �ثم �الضرائب، �أهمية �تفوق �ما-ي �كمورد �الرسوم �أهمية �كانت �هنا، من

� �ما-ي �كمورد �الرسوم �أهمية �تغP$�الفكرة�تضاؤل �فض�qعن �وذلك �حصيل45ا، �وقلة �مرون45ا �عدم بالنظر�إ-ى

ال���كانت�سائدة�عن�مفهوم�الدولة�ودورها�3ي�أداء�الخدمات�العامة،�مما�أدى�إ-ى�زيادة�أهمية�الضرائب�

كمورد�سيادي�إلزامي،�وأصبحت�تعتمد�عل4kا�الدولة�3ي�تغطية�أعباء�نفقا4cا�العامة،�بناء�ع`ى�مسؤولي45ا�

تحقيق� شباع�نظرا�.ا�تتمتع�به�من�سيادة�وسلطة�آمرة،�كما�يلزم�hفراد�بدفعها�استنادا�إ-ى�رابطة�3ي�

  .التضامن�~جتماªي�فيما�بي�4م

�مثل� �م�4ا، �البعض �إلغاء �تم �حيث �التضاؤل؛ �3ي �الرسوم �أهمية �أخذت �السابقة، �~عتبارات وإزاء

إ-ى�آخر�داخل�الدولة،�كما�تم�تحويل�البعض�}خر��الرسوم�ال���كانت�تفرض�ع`ى�انتقال�السلع�من�مكان

إ-ى�ضرائب،�مثل�رسوم�التسجيل�ال���أصبحت�ضرائب�غP$�مباشرة�ع`ى�انتقال�ا.لكية�والرسوم�الجمركية�

  . 5ال���أصبحت�ضرائب�جمركية
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  التفرقة�ب:ن�الرسم�والثمن�العام�-خامسا

�الرسم �ومفهوم �العام �الثمن �.فهوم �السابقة �دراستنا �من �إيرادا�������������ي، �يمثل �م�4ما qك� �أن تضح

عاما،�تحصله�الدولة�وتعتمد�عليه�3ي�تغطية�النفقات�العامة�ال���تقوم�¨4ا،�ولكن�الفن�ا.ا-ي�3ي�كل�م�4ما�

  .يختلف�عن�}خر

  أوجه�الشبه�-1 

قبل�توضيح�أوجه�~ختqف�بPن�~ثنPن،�نتعرض�¢وجه�الشبه�بPن�الثمن�العام�والرسم�أوB،�و�ي�

محدودة،�وتتمثل�3ي�أن�ك�qم�4ما�يدفع�مقابل�حصول�الفرد�ع`ى�نفع�خاص�له،�والذي�يتمثل�3ي�الخدمة�

���يقدمها�ا.شروع�العام�ال���يقدمها�ا.رفق�العام�3ي�حالة�الرسم،�و3ي�الحصول�ع`ى�السلعة�أو�الخدمة�ال

كما�يتشا¨4ان�أيضا�3ي�أن�ك�qم�4ما�قد�يكون�مساويا�لتكاليف�. التجاري�أو�الصناªي�3ي�حالة�الثمن�العام

�ع`ى� �يعود �الذي �النفع �بPن �التناسب �من �قدر �الغالب �3ي �هناك �يكون �أن V¡بمع� �ا.ؤداة،              الخدمة

كما�أن�~عتبارات�ال���تدعو�الدولة�إ-ى�جعل�. م�أو�ثمن�عامالفرد،�وقيمة�ا.بلغ�الذي�يدفعه�3ي�صورة�رس

الرسم�أك%$�أو�أقل�من�نفقة�الخدمة�ا.ؤداة،��ي�ذا4cا�ال���تدفع�الدولة�إ-ى�جعل�ثمن�ا.نتجات�من�أمqكها�

  . أك%$��أو�أقل�من�نفقة�إنتاجها

  أوجه�KختJف�- 2

عددة؛�حيث�يختلف�الرسم�عن�الثمن�العام�ف��µمت�أما�عن�أوجه�~ختqف�بPن�الرسم�والثمن�العام

  :3ي�عدة�أمور�أهمها�}تي

قدم�مقابل�الرسم�أو�الثمن�ت�ال�� الخدمةيختلف�الرسم�عن�الثمن�العام�من�حيث�طبيعة�ونوع��-

مرفق�(فالرسم�يؤدى�مقابل�خدمة�ذات�طبيعة�إدارية�تصدر�عن�مرفق�من�ا.رافق�العامة�للدولة�. العام

ات�يقوم�بإنتاجها�أما�الثمن�العام�فهو�يدفع�مقابل�سلع�مادية�وخدم). القضاء،�التعليم،�النقل�أو�الصحة

ويl$تب�ع`ى�هذا�الفرق�أن�ا.رفق�الذي�يؤدي�الخدمة�. وتقديمها�مشروع�عام�ذي�صبغة�تجارية�أو�صناعية

�النفع� �تحقيق �غرضه �يكون �وإنما �الربح، �تحقيق �بقصد �ينشأ B� �مقابلها، �3ي �الرسم �يدفع ���ال      دارية

�تملك ���ال �الصناعية �أو �التجارية �ا.شروعات �أما �الثمن�العام؛ �مقابل �منتجا4cا �وتبيع �الدولة                ها

  العام،�فا¢ساس�فيه�هو�الرغبة�3ي�الحصول�ع`ى�الربح؛

�تعود�ع`ى�دافعه��- يختلف�الرسم�عن�الثمن�العام�من�حيث�الخدمة�ال���يدفع�الرسم�3ي�مقابلها

ات�الصالح�العام�من�خqل�بنفع�خاص،�يقl$ن�بنفع�عام�يعود�ع`ى�ا.جتمع�ككل،�ويتمثل�3ي�تحقيق�اعتبار 
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�الذي� �الخاص، �يعت%$�مقاب�qللنفع �العام �الثمن �أن �حPن �3ي �وhفراد، �العامة �ا.رافق �بPن �العqقة تنظيم

�التجارية� �العامة �ا.شروعات �تبيعها ���ال �الخدمة �أو �السلعة �ع`ى �حصوله �مقابل �الفرد �عليه يحصل

  والصناعية؛

ار�الرسم�دون�مشاركة�من�جانب�hفراد،�نجد�أن�الثمن�بينما�تستقل�السلطة�العامة�بتحديد�مقد�-

�حالة� �3ي �والطلب �العرض �لقوانPن �وفقا �أي �الخاص، �الثمن �¨4ا �يتحدد ���ال �الطريقة �بنفس �يتحدد العام

سيادة�ا.نافسة�الكاملة�بPن�ا.شروعات�العامة�التجارية�والصناعية،�ومشروعات�hفراد�الخاصة،�أو�طبقا�

  حالة�تمتع�الدولة�بمركز�احتكاري�3ي�نطاق�إنتاج�سلعة�أو�خدمة�معينة؛�لقوانPن�~حتكار�3ي

يختلف�الرسم�عن�الثمن�العام�من�حيث�الطريقة�ال���يفرض�¨4ا�كل�م�4ما؛�فبينما�يفرض�الرسم��-

بناء�ع`ى�قانون�باعتباره�إيراد�عام�سيادي،�له�صفة� جبار�و لزام�بالنسبة�ل>فراد�الذين�يدفعونه،�نجد�

لثمن�العام�بوصفه�إيراد�عام�اختياري،�يفرض�بقرار�إداري�من�الهيئة�العامة�ال���تتو-ى�إدارة�ا.شروع�أن�ا

العام�التجاري�أو�الصناªي،�وتملك�هذه�الهيئة�تعديل�الثمن�العام�تبعا�لظروف�العرض�أو�الطلب،�أو�طبقا�

  Bعتبارات�اقتصادية�أو�اجتماعية�أخرى؛

�العام�- �الثمن �عن �الرسم �يدفع��يختلف �فبينما �م�4ما؛ �كل �يتضم�4ا ��� جبار�ال �درجة �حيث من

الرسم�ج%$ا�عن�hفراد�3ي�معظم�الخدمات�ال���تحصل�الدولة�ع�4ا�رسوم،�نجد�أن�hصل�3ي�الثمن�العام�

أنه�يدفع�بمحض�اختيار�ا.شl$ي،�الذي�يستطيع�3ي�معظم�الحاBت�أن�يفاضل�بPن�منتجات�ا.شروعات�

� �~قتصادية �مسألة�العامة �بشأ�4ا �تثور ���ال �الوحيدة �والحالة �الخاصة، �ا.شروعات �إنتاج �من ومثي4cqا

�سلعة� ��نتاج �بالنسبة �بمركز�احتكاري �تتمتع �الدولة �كانت �إذا �ما �حالة ��ي �العام، �للثمن �بالنسبة        كراه

  أو�خدمة�معينة؛�

أن�أهمية�الرسوم�كمصدر��وأخP$ا�من�حيث�مستقبل�كل�من�الرسم�والثمن�العام،�فع`ى�الرغم�من�-

�وتناقص�أهمي45ا�كمورد�ما-ي��ف��µمن�مصادر� يرادات�العامة آخذة�3ي�التضاؤل،�نظرا�لضآلة�حصيل45ا

يمكن�~عتماد�عليه�3ي�تغطية�أعباء�النفقات�العامة،�مما�أدى�إ-ى�إلغاء�بعض�الرسوم�وتحويل�البعض�

�تتبناه �الذي �العام �~تجاه �ظل �3ي �فإنه �ضرائب، �وبيع��}خر�إ-ى �خصخصة �من �hخP$ة �}ونة �3ي الدولة

�~قتصادي� � صqح �إطار�إجراءات �3ي �وذلك �الخاصة، �وا.شروعات �hفراد �إ-ى �العام �القطاع مشروعات

�ما-ي� �كبP$�كإيراد �بشكل �العام �الثمن �أهمية �تتضاءل �أن �أيضا �ا.توقع �من �فإنه �الهيكلية، والتصحيحات

  . ت�بيع�ا.شروعات�ووحدات�القطاع�العاماختياري،��Bسيما�بعد�إتمام�إجراءا
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 تمهيد

�أساس� �طويلة �مراحل �خ�ل �مثلت �وقد �العامة، �مصادر��يرادات �وأهم �أقدم �من �الضرائب تعد

الدراسات�اGالية؛�كما�أنه�لم�يعد�ينظر�إل?:ا�ع=ى�أ;:ا�أداة�لتمويل�النفقات�الحكومية�فقط،�بل�أصبحت�

  .هامة�تعتمد�عل?:ا�الدولة�Oي�تحقيق�أهدافها�Jقتصادية�وJجتماعية�والسياسيةأداة�

  )Tax, Impôt(الضريبة�تعريف��- أو!

مبلغ�نقدي�تقتضيه�الدولة�ج]Zا�من�Yشخاص،�بصفة�;:ائية،�بدون�"يمكن�تعريف�الضريبة�بأ;:ا�

  .1"مقابل�خاص�يعود�ع=ى�دافعها،�وذلك�بغرض�تحقيق�النفع�العام

�بصفة�" أو�dي �اGحلية، �العامة �الهيئات �إحدى �أو�إgى �الدولة �إgى �ج]Zا �الفرد �يدفعها �نقدية، فريضة

�دفع� �مقابل �خاص، �نفع �عليه �يعود �أن �دون �العامة، �وYعباء �التكاليف �تحمل �Oي �منه �مساهمة ;:ائية،

  ". الضريبة

باعتباره�) Gaston Gèze(ويقZmب�هذا�التعريف�من�أك�Zkالتعاريف�شهرة،�وهو�التعريف�الذي�قدمه�

�Yعباء� �تغطية �بقصد �مقابل، �وب� �;:ائية، �بطريقة �Yفراد �ع=ى �السلطة �تفرضه �نقديا، �أداء الضريبة

  .  2العامة

  خصائص�الضريبة - ثانيا

  :من�خ�ل�تعريف�الضريبة�يتضح�أ;:ا�تتم�vwبالخصائص�tتية

  الضريبة�فريضة�نقدية�- 1

بدفع�الضريبة�Oي�صورة�نقدية،�تماشيا�مع�مقتضيات� Yفرادفا|صل�Oي�العصر�الحديث�أن�يلvmم�

� �استخدام �ع=ى �تقوم �أصبحت �كلها �اGعام�ت �أن �بالنظر�إgى �ككل، �Jقتصادي �Oي�االنظام �سواء لنقود،

القطاعات�العامة�أو�الخاصة،�ومادامت�النفقات�العامة�تتم�Oي�صورة�نقدية،�فإن��يرادات�العامة�بما�

���ب �الضرائب �بالنقودف?:ا �كذلك �تحصل �وأن �. د �Yفراد �كان �إذ �دائما؛ �كذلك �الحال �يكن �النظم�ولم Oي

�شكل� �Oي �العامة �السلطات �بواسطة �عل?:م �اGفروضة �الضرائب �بدفع �يقومون �البدائية         Jقتصادية

�خدم�:ا �Oي �محددة �أياما �أو�با�شتغال �إل?:ا، �الزراعية �محصو��:م �من �جزء �بتقديم �سواء ،��وطبقا��.عي

|حكام�الشريعة��س�مية،�فإن�Yرا����كانت�تنقسم�إgى�فئتwن،�Yرا����العشورية،�ويلvmم�م�كها�بدفع�
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ضريبة�عينية�بمقدار�عشر�اGحصول،�وYرا����الخراجية،�ويلvmم�م�كها�بدفع�الخراج،�وهو�ضعف�العشر�

  ؛�3غالبا،�وكان�يدفع�إما�نقدا�أو�عينا

  )نصر�5جبار�القانونيع(الضريبة�تدفع�ج.-ا��- 2

�من� �لها �بما �الدولة، ��:ا �تقوم �ال�� �العامة �السلطة �أعمال �عم��من �وجباي�:ا �الضريبة يعت]�Zفرض

�الصالح������� �تحقيق �عن �مسؤولة �وباعتبارها �لها، �الخاضعwن �وYموال �Yفراد �ع=ى �آمرة �وسلطة سيادة

  .ى�دفع�الضريبةالعام،�وبالتاgي�ف���تملك�إجبار�Yشخاص�الخاضعwن�لها�ع=

) أو�غZwها�من�الهيئات�العامة�اGحلية(ويبدو�عنصر��جبار�Oي�الضريبة�واضحا�Oي�استق�ل�الدولة�

�القانوني �نظامها �يكون��،بوضع �أن �دون �وسعرها، �تحصيلها �وطرق �ربطها �وكيفية �وعا�:ا �تحديد �حيث من

  .ذلك�محل�اتفاق�بي�:ا�وبwن�كل�ممول�ع=ى�حدة

�عنصر��جبار  ���الشعب��و��يع �موافقة �ضرورة �من �الدسات�Zwعادة �عليه �تنص �ما �نفي �الضريبة Oي

�هذه� �|ن �وحدها، �التنفيذية �السلطة �بواسطة �فرضها �إمكان �وعدم �الضرائب، �فرض �ع=ى �نوابه ممث��Oي

اGوافقة�تتم�بواسطة�ال]GZان�وليس�با�تفاق�مع�كل�ممول�ع=ى�حدة،�وع=ى�ذلك�فإن�كافة�Yفراد�يلvmمون�

  ؛4لضريبة�ح���من�لم�يكن�متمتعا�بحق�Jنتخاب،�أو�من�لم�يوافق�ع=ى�فرض�الضريبةبأداء�ا

  الضريبة�تدفع�بصفة�89ائية�- 3

��� �ال�� �الدولة �إgى �بأدا�:ا �اGكلف �من �;:ائية �بصفة �ينتقل �الضريبة �مبلغ �أن �الخاصية ��:ذه يقصد

ع�:ا،�ومن�هنا�كان�الvmام�اGكلفwن�بدفع�فوائد��تلvmم�برد�قيم�:ا�إليه�بعد�ذلك؛�كما�أ;:ا���تلvmم�بدفع�أي

وهذا�هو�العنصر�الذي�يم�vwالضريبة�عن�القرض�. الضريبة�;:ائيا،�مساهمة�م�:م�Oي�تحمل�Yعباء�العامة

�Oي� �فوائد�عن�اGبالغ�اGكتتب��:ا العام،�الذي�تلvmم�الدولة�برد�قيمته�إgى�اGكتتبwن�فيه�مرة�أخرى،�ودفع

  ؛5أغلب�Yحوال

  يبة�تدفع�بدون�مقابلالضر �-4 

تع���هذه�الخاصية�أن�اGكلف�دافع�الضريبة���يحصل�Oي�مقابلها�ع=ى�خدمة�معينة�أو�نفع�خاص�

�بروابط������������ �به �يرتبط �والذي �إليه، �ينتم� �الذي �اGجتمع �Oي �عضوا �بوصفه �الضريبة �يدفع �فهو م�:ا،

  .عامة�لهذا�اGجتمع�الذي�ينتم��إليهعديدة،�ولذلك�يكون�من�اGنطقي�أن�يساهم�Oي�تحمل�Yعباء�ال
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�أي �عليه ���تعود �الضريبة �بدفع �اGكلف �أن �ذلك ���مع �ع=ى��وليس �بل �للضريبة، �دفعه �من فائدة

العكس�من�ذلك،�فإنه�يستفيد�بصفته�فردا�Oي�اGجتمع�الذي�ينتم��إليه�من�استخدام�الدولة�لحصيلة�

التعليم،�الصحة،�النقل�(=ى�اGرافق�العامة�اGختلفة�الضرائب�وغZwها�من��يرادات�العامة،�Oي��نفاق�ع

  ...).واGواص�ت،�الدفاع،

ويZmتب�ع=ى�هذه�الخاصية،�أنه���يجوز،�و��يمكن�النظر�إgى�مدى�انتفاع�الفرد�بالخدمات�العامة�

�العا �Yعباء �تحمل �ع=ى �الفرد �قدرة �مدى �ينظر�إgى �بل �دفعها، �عليه �يتعwن �ال�� مة�لتقدير�مقدار�الضريبة

لتقدير�هذه�اGقدرة،�ذلك�أنه�يتعwن�ع=ى�الفرد�باعتباره�عضوا�Oي�اGجتمع�أن�يساهم�بالتضامن�مع�غZwه�

ليس�هذا�فحسب،�بل�يتعwن�أيضا�. من�Yفراد�Oي�تحمل�Yعباء�العامة،�عن�طريق�دفع�الضرائب�إgى�الدولة

  ؛6=ى�تحمل�هذه�Yعباء�العامةأن�تكون�هذه�اGساهمة�بحسب�قدرته،�بالنسبة�إgى�غZwه�من�Yفراد،�ع

  غرض�الضريبة�هو�تحقيق�النفع�العام�- 5

�Zwى�توفgيرادات�:دف�الضريبة�أساسا�إ�تب�ع=ى��Zmعباء�والنفقات�العامة،�وال���يYال�زمة�لتغطية�

القيام��:ا�تحقيق�منافع�عامة�للمجتمع�Oي�ش���اGجا�ت؛�فالغرض�Yسا¢���من�الضريبة�إذن�هو�تحقيق�

  . النفع�العام

�ال �اGبدأ �هذا �تأكيد �ع=ى �الدسات�Zwوالقوانwن �مختلف �درجت �إع�ن�وقد �Oي �عليه �ونص دستوري،

� �عام �الفرنسية �الثورة �أصدرته �الذي �واGواطن ��نسان �حصيلة�1789حقوق �استخدام �من �منعا �وذلك ،

�النص� �إgى �حاجة �العصر�الحديث �Oي �تعد �ولم �والحكام، �باGلوك �الخاصة �الحاجات �إشباع �Oي الضرائب

لهامة�ال���يتعwن�اتباعها،�بغض�النظر�عن�صراحة�ع=ى�هذا�اGبدأ،�إذ�أنه�أصبح�من�اGبادئ�الدستورية�ا

  .7وجود�نص�دستوري�مكتوب�يقررها

  Cساس�القانوني�للضريبة -ثالثا

يثور�التساؤل�حول�Yساس�القانوني�الذي�يلvmم�بمقتضاه�اGكلفون�بدفع�الضرائب،�والذي�تستمد�

�عل?:م �الضرائب �فرض �Oي �حقها �الدولة �ال. منه �من �كبZwة �أهمية �التساؤل �|ن�ولهذا �وذلك �العملية، ناحية

�اGكلفwن���������� �وYشخاص �مقدارها، �تحديد �بشأن �تتبع �ال�� �القواعد �أي �للضريبة، �القانوني التنظيم

بدفعها،�و�عفاءات�اGقررة�م�:ا�وسعرها،�فكل�هذه�Yمور�إنما�تتوقف�بدرجة�كبZwة�ع=ى�معرفة�وتحديد�

  .Y8ساس�القانوني�للضريبة
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�النظري �اختلفت �إgى�وقد �ردها �ويمكن �للضريبة، �القانوني �Yساس �حول �وردت �ال�� �وtراء ات

  .مجموعتwن�من�النظريات،�وهما�نظرية�اGنفعة�والعقد�Jجتما¬ي،�ونظرية�التضامن�Jجتما¬ي�والسيادة

  نظرية�اHنفعة�والعقد�GجتماEي�- 1

�الثامن �القرنwن �خ�ل �النظرية �أفكار�هذه �يرى �عشر �سادت �حيث �عشر؛   أنصار�هذه��والتاسع

�ال��� �الخدمات �من �عليه �تعود �ال�� �أو�اGنافع �اGنفعة �مقابل �Oي �للدولة �الضريبة �يدفع �الفرد �أن النظرية،

�والعدالة� �وYمن �والدفاع �والصحة �التعليم �مثل �اGجا�ت، �مختلف �Oي �للدولة �العامة �اGرافق   تقدمها

�طبقا�|نصار�هذا�Jتجاه،�dي�ثمن�لمان�ا لذي�تقدمه�الدولة�لفراد،�وبصفة�عامة�وغZwها؛�فالضريبة

  .9للخدمات�ال���تؤد¯:ا�لهم

� �هناك �بأن �القول �حد �إgى �Jتجاه �هذا � �أنصار �ضمJKويذهب �Jجتما¬ي��������������� عقد �العقد يسم�

)The Social Contract(∗، هو�من�� �العقد �هذا �وأن �وYفراد، �الجماعة �ممثلة �بوصفها �الدولة �بwن انعقد

� �بدفع�طبيعة �Yفراد �بمقتضاه �والvmم �الخدمات، �بعض �لفراد �تقدم �أن �الدولة �بمقتضاه �الvmمت مالية،

�لهم�������� �تؤد¯:ا �ال�� �الخدمات �من �Yفراد �هؤ�ء �عل?:ا �يحصل �ال�� �اGنافع �مقابل �الدولة، �إgى الضرائب

ن�دفع�الضريبة�يأخذ�شكل�فالضريبة�إذن،�طبقا�|نصار�هذا�Jتجاه�dي�من�طبيعة�تعاقدية،�كما�أ. الدولة

  .10اGبادلة

يؤخذ�ع=ى�نظرية�اGنفعة�والعقد�Jجتما¬ي،�أ;:ا�تقوم�ع=ى�فكرة�وهمية�لم�يثبت�تحققها،�فالدولة�

اتفاق�تعاقدي؛�كما�أنه�لم�يثبت�من�الناحية�التاريخية�وجود�مثل�هذا�العقد�Jجتما¬ي�لم�تنشأ�نتيجة�

أن�الدولة�نظام�نشأ�من�تلقاء�نفسه،�تحت�ضغط�الحاجة��صراحة�أو�ضمنيا،�وYقرب�إgى�الصواب�هو 

  .11والضرورة�Jجتماعية

  نظرية�التضامن�GجتماEي�والسيادة�- 2

�Jجتما¬ي� �التضامن �نظرية �ع=ى �الضرائب �فرض �Oي �الدولة �حق �تأسيس �إgى �الفكر�الحديث يذهب

�. والسيادة �نفقات �تنفق �الدولة �أن �dي �النظرية، �هذه �Oي �Yساسية ��نتظام�والفكرة �ع�:ا ���غ �� عامة

الجماعة�واستمرارها،�وYفراد�بحكم�كو;:م�أعضاء�Oي�تلك�الجماعة�ملزمون�بالتضامن�فيما�بي�:م�بتحمل�

باعتبارها�–هذه�النفقات،�كل�حسب�مقدرته�Oي�مواجهة�أعباء�النفقات�العامة،�وذلك�ح���تتمكن�الدولة�

�اجتماعية �ل�- ضرورة �الضرورية �بوظائفها �القيام �أفراد�من �بwن ���الوط �التضامن �ع=ى �واGحافظة لجماعة،

  .الجماعة�وبي�:م�وبwن�كل�من�Yجيال�السابقة�وال�حقة
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�إgى�فرض�الضرائب�ع=ى� �تلجأ �Yغراض،�فإ;:ا �هذه �إgى�إيرادات�لتحقيق �كانت�الدولة�Oي�حاجة وGا

�للتضا �وتحقيقا �عل?:م، �سيادة �من �لها �بما �الجماعة، �تلك �Oي �Yعضاء �فيما���������Yفراد �Jجتما¬ي من

�Gقدرته������������������ �تبعا �العامة �Yعباء �Oي �منه �مساهمة �الضرائب �هذه �يدفع �أن �فرد �كل �وع=ى بي�:م،

�Jقتصادي������������ �أو ��داري �التنظيم �من �شخصيا �عليه �تعود �ال�� �اGنافع �عن �النظر �وبغض التكليفية،

  .أو�Jجتما¬ي�الذي�تقوم�عليه�الدولة

�الدولة��� �تمارسها �ال�� �بالسيادة �اGقZmن �اGجتمع �أفراد �بwن �Jجتما¬ي �التضامن �كون �ع=ى ويZmتب

  :12عل?:م،�أساسا�لفرض�الضرائب�عدة�نتائج�أهمها�ما�ي=ي

يعت]�Zفرض�الضرائب�عم��من�أعمال�السيادة�،�ويZmتب�ع=ى�ذلك�أن�الدولة�تتمتع�بسلطة�تحديد��-

�ك �بدفعها �يلvmم �ال�� �فرض�الضرائب �بصدد �وdي �الدولة �أن �ذلك ���ويع ،���الف �تنظيمها �وتحديد �فرد، ل

  الضرائب���تدخل�Oي�ع�قات�تعاقدية�مع�اGكلفwن؛

�إgى�فكرة�التضامن�Jجتما¬ي،�تفرض�الضريبة�ع=ى�كافة�أعضاء�الجماعة،�ويشكل�هذا��- استنادا

� �قاعدة �أساس �الضرائب"اGبدأ �فئ"عمومية �الضريبة �من �يعفى �� �بحيث �بصف�:ا����؛ �معينة �اجتماعية ة

هذه،�كما�كان�شائعا�ح���القرن�الثامن�عشر،�و��ينفي�مبدأ�عمومية�الضرائب�إعفاء�غ�Zwالقادرين�من�

  دفعها؛

أ��يتحدد�مقدار�الضريبة�الذي�يلvmم�به�الفرد�بمقدار�ما�يعود�عليه�من�نفع�من�الخدمات�العامة��-

� �وأن �للدولة، �العامة �اGرافق �تقدمها �التكليفية���ال�� �اGقدرة �هو �الضريبة �مقدار �تحديد �أساس يكون

�قاعدة��������������� �أساس �اGبدأ �هذا �ويشكل �العامة، �النفقات �أعباء �تحمل �ع=ى �قدرته ���بمع للمكلف،

�الضريبية" �رغم�"العدالة ،Zwكب� �بشكل �العامة �الخدمات �من �Yفراد �بعض �استفادة �اGبدأ �ويفسر�هذا ،

�ضرائ �بدفع �قيامهم �الفقZwة���������������عدم �الطبقات �كأفراد �الضرائب، �من �زهيدة �مبالغ �بدفع �أو ب

واGتوسطة؛�وبالعكس،��قيام�بعض�Yفراد�بدفع�مبالغ�كبZwة�من�الضرائب،�رغم�عدم�استفاد�:م�بشكل�

:ا�واضح�من�اGنافع�ال���تZmتب�ع=ى�الخدمات�العامة�ال���تقدمها�الدولة،�كالطبقات�الغنية�ال���تفرض�عل?

  الضرائب�بأسعار�تصاعدية؛

يستخدم�جزء��،يفسر�مبدأ�التضامن�Jجتما¬ي�بwن�Yجيال،�الvmام�Yجيال�الحاضرة�بدفع�ضرائب�-

�أو�كوارث����� �كحروب �معينة، �لظروف �السابقة �Yجيال �عقد�:ا �عامة، �قروض �أعباء �خدمة �Oي �حصيل�:ا من

  . أو�غZwها�واستنفذت�كل�منافعها
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  Cساسية�للضريبةالقواعد� -رابعا

� �للضريبة �Yساسية �بالقواعد �اGشرع�) Maxims of Taxation(يقصد �ع=ى �يتعwن �ال�� �القواعد تلك

�جهة،�وGصلحة�اGكلفwن� �للخزينة�العامة�من اGاgي�مراعا�:ا�عند�وضع�النظام�الضري«�،�ح���يكون�م�ئما

  .من�جهة�أخرى 

�Z[سميثويعت� �متم�آدم �مجموعة �بصياغة �قام �من �Oي�أول �اتباعها �يجب �ال�� �القواعد �من اسكة

� �اGشهور �مؤلفه �Oي �وذلك �للضريبة، ���الف �Cمم"التنظيم �" ثروة �قواعد�1776عام �أربعة �ذكر�فيه �حيث ؛

�وdي� �واGكلف، �العامة �الخزينة �من �كل �Gصلحة �مراعاة �الضرائب، �فرض �عند �الدولة ��:ا �تلvmم �أن يجب

  .Oي�نفقات�التحصيلالعدالة،�واليقwن،�وا�Gءمة،�وJقتصاد�

�القاعدة� �يحكم �الذي ���الضم �العام �الدستور �بمثابة �Yربعة �القواعد �هذه �أصبحت        وقد

  .13"إعZن�حقوق�اHكلفVن"الضريبية،�ح���أن�بعض�الكتاب�ع]�Zع�:ا�بأ;:ا�

  :وفيما�ي=ي�نتناول�كل�قاعدة�من�تلك�القواعد�بالتفصيل

  )Equality(قاعدة�العدالة��-1 

القاعدة�Yوgى�وYساسية�لس�م�:ا،�ويتلخص�مضمو;:ا�Oي�أن�يساهم�كل�فرد�بة�تعد�عدالة�الضري

�للمكلفwن� �النسبية �اGقدرة �هذه �وتتحدد �النسبية، �Gقدرته �وفقا �للدولة �العامة �والنفقات �Yعباء �تحمل Oي

�اGجتمع �أفراد �مساهمة �تكون �بحيث �الدولة؛ �حماية �ظل �Oي �م�:م �كل �به �يتمتع �الذي �الدخل Oي��بنسبة

�الع �دخولهماYعباء �مع �بالتناسب �مع�. مة �يتما½�� �أن �يجب �الضري«� �Jلvmام �فإن �القاعدة �لهذه وطبقا

اGقدرة�النسبية�ع=ى�الدفع،�وهو�ما�يؤدي�إgى�تحقيق�العدالة�Oي�توزيع�Yعباء�الضريبية�بwن�اGكلفwن�من�

  .14جانب،�وتقرير�اGساواة�فيما�بي�:م�أمام�الضريبة

�إطار� �مبدأين�����وOي �عن �الحديث �من �بد �� �الضريبة، �عبء �تحمل �Oي �اGجتمع �أفراد �بwن العدالة

  .مبدأ�عمومية�الضريبة�الشخصية،�ومبدأ�عمومية�الضريبة�اGادية: هامwن،�هما

�للضريبة�-أ �الشخصية �العمومية �كافة�: مبدأ �ع=ى �تفرض �الضريبة �فإن �اGبدأ �هذا بمقت¿��

اGواطنwن�الخاضعwن�لسيادة�الدولة�أو�التابعwن�لها�سياسيا�أو�اقتصاديا،�فالvmام�Yفراد�بالضريبة�بموجب�

�لهم� �كان �إذا �بالخارج، �اGقيمwن �ليطول �يمتد �بل ��:ا، �اGقيمwن �الدولة ���مواط ���يقتصر�ع=ى �اGبدأ، هذا
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؛�كما�يشمل�أيضا�اGقيمwن�Oي�إقليم�)الجنسية(قليم�الدولة،�وفقا�Gبدأ�التبعية�السياسية�أم�ك�Oي�داخل�إ

  الدولة�من�Yجانب،�استنادا�إgى�مبدأ�التبعية�Jقتصادية؛

�للضريبة�-ب �اHادية �العمومية �والعناصر�: مبدأ �Yموال �كافة �ع=ى �الضريبة �تفرض �أن �به ويقصد

ات�فيما�عدا�ما�ينص�القانون�الضري«��ع=ى�استثنائه�صراحة،�كا|را����اGادية،�سواء�كانت�دخو��أو�ثرو 

  .15البور�أو�اGناطق�الحرة،�من�أجل�تحقيق�أغراض�اقتصادية�معينة

ومن�أجل�تدعيم�مبدأ�العدالة�الضريبية،�فقد�أخذت�العديد�من�النظم�الضريبية�بنظام�الضرائب�

�Oي �اGالية �التشريعات �تأخذ �بمقتضاه �الذي �شخص��������������الشخصية، �الضريبة �فرض �عند اعتبارها

اGكلف،�وظروفه�ومركزه�اGاgي�وحالته�Jجتماعية؛�ف��يتم�فرض�الضريبة�بالنظر�فقط�إgى�اGادة�الخاضعة�

  ؛∗∗للضريبة،�ولكن�بالنظر�إgى�اGقدرة�التكليفية�الحقيقية�للمكلف

  )Certainty(قاعدة�اليقVن��- 2

محددة�بصورة�قاطعة�دون�أي�غموض�أو�إ�:ام،�والغرض�من�ذلك�أن�ويقصد��:ا�أن�تكون�الضريبة�

يكون�اGكلف�ع=ى�علم�يقي���بمدى�الvmامه�بصورة�واضحة���لبس�ف?:ا،�ومن�ثم�يمكنه�أن�يعرف�مقدما�

موقفه�الضري«��من�حيث�الضرائب�اGلزم�بأدا�:ا،�وسعرها،�وكافة�Yحكام�القانونية�اGتعلقة��:ا،�وغ�Zwذلك�

�اGسا �من �الضريبية ��دارة �تجاه �لحقوقه �معرفته �إgى �باÁضافة �بالضريبة، �اGتعلقة �الفنية �أجل�ئل من

 الدفاع�ع�:ا؛

  )Conveniance of Payment(قاعدة�اZHءمة�`ي�الدفع��- 3

�Zwوتيس� ��:ا، �اGكلفwن �ظروف �ت�ئم �بصورة �الضريبة �أحكام �تنظيم �ضرورة �القاعدة ��:ذه ويقصد

  .د�التحصيل�وطريقته�وإجراءاتهدفعها،�وخاصة�فيما�يتعلق�بميعا

و�:دف�هذه�القاعدة،�Oي�حقيقة�Yمر،�إgى�عدم�تعسف��دارة�الضريبية�Oي�استعمال�سلط�:ا�فيما�

يتعلق�بإجراءات�الربط�والتحصيل،�وتدعو�اعتبارات�ا�Gءمة�أن�تكون�القواعد�اGتعلقة�بكل�ضريبة�متفقة�

ن�أجل�تجنب�العديد�من�اGشاكل�ال���يمكن�أن�تثور�Oي�مع�طبيع�:ا�الذاتية�وYشخاص�الخاضعwن�لها،�م

  .حالة�مخالفة�هذه�القاعدة
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� �قاعدة �القاعدة �هذه �عن �نتج �اHنبع"وقد �منع �ع=ى��������������� ،"الحجز �الضريبة �بصدد وذلك

�ذات� �Oي �الضريبية �و�دارة �للمكلف �ويسر�بالنسبة �أك�Zkم�ءمة �اGنبع �من �Jقتطاع �باعتبار�أن الدخل،

  قت؛الو 

  )Economy in Collection(قاعدة�Gقتصاد�`ي�النفقات��- 4

ويقصد��:ذه�القاعدة�أن�يتم�تحصيل�الضريبة�بأسهل�وأيسر�الطرق�ال�����تكلف��دارة�الضريبية�

�حصيلة� �تتجاوز �قد �نفقات �الدولة �يكلف �مما �اGعقدة، �و�جراءات �الروتwن �ظل �Oي �خاصة �كبZwة، مبالغ

ة�هذه�القاعدة،�يضمن�للضريبة�فعالي�:ا�كمورد�هام�تعتمد�عليه�الدولة،�دون�ضياع�ومراعا. الضريبة�ذا�:ا

  .16جزء�كب�Zwمنه�Oي�سبيل�الحصول�عليه

  أغراض�للضريبة -خامسا

�الغرض������������� �مقدم�:ا �Oي �يأتي �معينة، �أغراض �تحقيق �أجل �من �Yفراد �ع=ى �الضريبة تفرض

العامة،�باÁضافة�إgى�Yغراض�اGالية�والسياسية�وJقتصادية��التموي=ي،�باعتبارها�مصدرا�هاما�لÂيرادات

  .وقد�تطورت�تلك�Yغراض�بتطور�دور�الدولة. Yخرى 

  Cغراض�السياسية�- 1

ففي�الداخل،�تمثل�الضريبة�أداة�Oي�يد�القوى�. سواء�فيما�يتعلق�بالسياسة�الداخلية�أو�الخارجية

طبقات�Jجتماعية�Yخرى،�وdي�بذلك�تحقق�مصلحة�القوى�Jجتماعية�اGسيطرة�سياسيا�Oي�مواجهة�ال

أما�Oي�الخارج،�ف���تمثل�أداة�من�أدوات�السياسة�الخارجية،�مثل�. اGسيطرة�ع=ى�حساب�فئات�الشعب

� �الجمركية �الرسوم �الضريبية(استخدام �وJمتيازات ��عفاءات �بعض�) كمنح �مع �التجارة          لتسهيل

  من�أجل�تحقيق�أغراض�سياسية؛) ر�الرسوم�الجمركيةرفع�سع(أو�الحد�م�:ا�الدول،�

  Cغراض�Gقتصادية�- 2

�Z[ستقرار�عJ� �تحقيق �Oي �Jقتصادية �Yهداف �تتمثل �الرأسمالية، �للدول �بالنسبة �هو�الحال كما

�فZmة� �Oي �وزياد�:ا ��نفاق، �لزيادة �Jنكماش �فZmة �أثناء �الضرائب �تخفيض �طريق �عن �Jقتصادية، الدورة

� �الشرائيةالتضخم �القوة �امتصاص �أجل �بمنحه�. من �معwن، �اقتصادي �نشاط �لتشجيع �تستخدم �قد كما

�التنمية� �يحقق �حيويا �نشاطا �باعتباره �النشاط �لهذا �ال�زمة �Yولية �اGواد �وإعفاء �محددة، �إعفاء فZmة

  Jقتصادية؛



  الطاهر�ميمون . د������������������������������������������������������������                   مفهوم�الضريبة�وخصائصها�: الرابع الفصل

 
48 

  Cغراض�Gجتماعية�- 3

صالح�الطبقات�الفقZwة،�مثال�ذلك�أن�تتمثل�Oي�استخدام�الضريبة�Áعادة�توزيع�الدخل�الوط���ل

كما�تستخدم�الضريبة�. يقرر�اGشرع�الضري«��تخفيف�Yعباء�الضريبية�ع=ى�ذوي�Yعباء�العائلية�الكبZwة

�خدمات� �تقدم �ال�� �والجمعيات �الهيئات �بعض �كإعفاء �Jجتماعية، �Yنشطة �بعض �تطوير �Oي أيضا

أو�قد�تساهم�الضريبة�Oي�اGحافظة�ع=ى�الصحة�العامة�. ئبمن�الضرا...) دينية�أو�أسرية(اجتماعية�معينة�

�السعر� �مرتفعة �ضرائب �وفرض ،v[كالخ� �الضروري، �Jس�:�ك �سلع �السعر�ع=ى �منخفضة �ضرائب بفرض

  .ع=ى�بعض�السلع�ال���ينتج�ع�:ا�أضرارا�صحية،�مثل�اGشروبات�الكحولية�والسجائر

�العصر�الحديث �Oي �الضريبة �أغراض �تعدد �من �باعتبارها�وبالرغم �لها، �اGاgي �الغرض �مازال �إ��أنه ،

  .17أداة�تمويلية�Oي�اGرتبة�Yوgى،�له�Yولوية�ع=ى�باÇي�Yغراض

  5حا!ت�والهوامش

                                                             
1

،�2011 -2010صفوت�عبد�الس�م�عوض�هللا،�محاضرات�Oي�مبادئ�علم�اGالية�العامة،�دار�ال�:ضة�العربية،�القاهرة،� -

 .132. ص

2
مدخل�لدراسة�أصول�الفن�اGاgي�Gالية�Jقتصاد�العام،�دار�الجامعة�: حشيش،�أساسيات�اGالية�العامةعادل�أحمد� -

 .151. ،�ص2007الجديدة،��سكندرية،�

3
-
  .29. ،�ص1968رفعت�اGحجوب،�اGالية�العامة،�الكتاب�الثاني،��يرادات�العامة،�دار�ال�:ضة�العربية،�القاهرة،� 

4
 .134- 133. ص�-عوض�هللا،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�صفوت�عبد�الس�م -

5
- � �الجامعة �شباب �مؤسسة �العامة، �اGالية �علم �دراز، �اGجيد �عبد �حامد �بركات، �صادق �الكريم �والنشر،�عبد للطبع

   .325. ص،�1972�سكندرية،�
6

 .162 -161. ص�-،�ص1974زين�العابدين�ناصر،�علم�اGالية�العامة،�دار�ال�:ضة�العربية،القاهرة،�  -
7

 .253. ،�ص1977دراسة�ل�قتصاد�العام،�دار�الفكر�العربي،�القاهرة،�: السيد�عبد�اGوgى،�اGالية�العامة  -
8

  .88. ،�ص1957محمد�لبيب�شقZw،�علم�اGالية�العامة،�مكتبة�ال�:ضة�اGصرية،�القاهرة،� -

9
  .157. ،�ص1959محمد�حلم��مراد،�مالية�الدولة،�مكتبة�;:ضة�مصر،�القاهرة،� -

Oي�تفسZwه�لنشأة�الدولة،�وال���تتلخص�Oي�أن�هناك�عقد��جان�جاك�روسووترجع�فكرة�العقد�Jجتما¬ي�إgى�الفيلسوف� ∗

ضم���بwن�الدولة�وYفراد،�يتنازل�بموجبه�Yفراد�عن�جزء�من�حريا�:م،�وعن�جزء�من�أموالهم،�مقابل�حماية�Yجزاء�

 .الباقية
10

 .34. سبق�ذكره،�صرفعت�اGحجوب،�مرجع� -

11
  .294. ،�ص1970عاطف�صدÇي،�مبادئ�اGالية�العامة،�دار�ال�:ضة�العربية،�القاهرة،� -

12
   .304. السيد�عبد�اGوgى،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -

13
 .41. رفعت�اGحجوب،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -
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14

  .174. زين�العابدين�ناصر،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -

15
�ا - �أساسيات �ناشد، �عدgي �العامةسوزي �العامة: Gالية �الحل«��- النفقات �منشورات �العامة، �اvwGانية �العامة، �يرادات

 .128. ،�ص2008الحقوقية،�بZwوت،�
�تحمل� ∗∗ �Oي �دخولهم �طريق �عن �اGساهمة �ع=ى �واGعنوية �الطبيعية �Yشخاص �مقدرة �للفرد، �التكليفية �باGقدرة يقصد

  : وتتوقف�اGقدرة�التكليفية�ع=ى�عاملwن. العبء�للدولة

  يقصد��:ا�أن�تزيد�اGقدرة�التكليفية�للفرد�كلما�كان�دخله�أك�Zkاستقرارا�وانتظاما؛: طبيعة�الدخل�-

��بد�للمقدرة�التكليفية�أن�تتحدد�وفقا�لنمط�وطريقة�استخدام�الفرد�دخله؛�بحيث���يكون�الجزء�: الدخلاستخدام��-

 .اGقتطع�من�الدخل�كضريبة�كبZwا،�ف��يستطيع�الفرد�أن�يشبع�حاجاته�الضرورية�والكمالية�بالجزء�اGتبقي�من�دخله
16

 .130. سوزي�عدgي�ناشد،�مرجع�سبق�ذكره،�ص  -

17
  .132ص��،اGرجع�نفسه -



  

  

النظام�الضري���: الخامسالفصل�

        ومكوناته
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 تمهيد

مع�تطور�الفكر��قتصادي�وا$ا#ي،�أصبح�من�الضروري�تدخل�الدولة��ي�النشاط��قتصادي�بكل�

سياسة�مالية،�سياسة�(ما�أتيح�لها�من�وسائل�وأدوات�من�خ7ل�سياس3*ا��قتصادية�بمختلف�اتجاها+*ا�

،�لتساهم�بذلك��ي�توجيه�النشاط���قتصادي،�وتحقيق�أهداف�)سياسة�?جور،�سياسة�?سعار�نقدية،

�و�جتماعية ��قتصادية �السياسية، �تعت�MN. ا$جتمع �إذ �السياسات؛ �هذه �أهم �أحد �ا$الية �السياسة وتعد

ال^�Uتعتمد�عل]*ا��السياسة�الضريبية�بما�ف]*ا�النظام�الضري�UVأحد�أهم�أدوات�ووسائل�السياسة�ا$الية،

  .أي�دولة�مهما�كان�نظامها��قتصادي��ي�تحقيق�أهدافها�ا$ختلفة

�الدولة� �رغبة �تعكس U^ال� �الضريبية �القضايا �من �مجموعة �بcن �بالتحكيم UVالضري� �النظام ويقوم

�مختلف���� �لدى �بالغة �أهمية �الضريبية �النظم �دراسة �اكتسبت �لذلك �العمومية، �السلطات وأهداف

  .اء�تعلق�?مر�بالسلطات�العمومية�أو�قطاع�?عمال?طراف،�سو 

  النظام�الضري��تعريف��- أو%

  .يحتمل�تعب�Mcالنظام��ي�مجال�الضريبة�تعريفcن،�تعريفا�واسعا�وآخر�ضيقا

  التعريف�الواسع�للنظام�الضري���- 1

� Umnالفرن�Mcالتعب� �مضمون �الواسع �التعريف ��ي UVالضري� �النظام �)Institution(يقابل �أي مجموع�،

ها�إ#ى�كيان�ضري�UVمعcن،�ذلك�الكيان�الذي�مالعناصر�qيديولوجية�و�قتصادية�والفنية�ال^�Uيؤدي�تراك

اقتصاديا�عن�صورته��ي�متقدم�يمثل�الواجهة�الحسية�للنظام،�وال^�Uتختلف�م7محه�بالضرورة��ي�مجتمع�

  .1مجتمع�متخلف

  التعريف�الضيق�للنظام�الضري���- 2

� UVالضري� �النظام �يقابل Umnالفرن�Mcالتعب� �مضمون �الضيق �التعريف �أنه�) System(�ي Uwيع� الذي

�من� �ا$تتالية �مراحله ��ي UVالضري� ��ستقطاع �من �تمكن U^ال� �والفنية، �القانونية �القواعد �من مجموعة

  .  2التحصيلإ#ى�التشريع،�إ#ى�الربط�

  :3من�خ7ل�التعريفcن�السابقcن�يمكن�استنتاج�{تي
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مختلفة،�تتمثل��ي� نتيجة�مزج�وتفاعل�لعناصر��هو ح�أن�النظام�الضري�UVأن�التعريف�الواسع�يوض�-

�و  �والسياسية، �و�جتماعية �من��هو العناصر��قتصادية �يختلف �بل �الدول، �جميع �طرف �من غ�Mcموحد

  دولة�إ#ى�أخرى،�وحسب�درجة�التقدم�والتخلف�للدول؛

اعتبارها�استقطاع�مبلغ�نقدي،�بموجب�القانون؛�يقتصر�التعريف�الضيق�ع�ى�مفهوم�الضريبة�ب�-

  :كما�يبcن�مراحل�هذا��ستقطاع�ا$تمثلة��ي

،�وا$كلفcن��*ا،�وغ�Mcذلك�من�سعرهايتم�ف]*ا�تحديد�ا$ادة�الخاضعة�للضريبة،�و : مرحلة�التشريع �

 ا$هام�ا$حددة�قانونيا؛

�الربط � �ب�:مرحلة �ا$كلف �ربط �ف]*ا ��سعر يتم �ا$فروضة، �الضرائب�الضريبة �قيمة �تحديد أي

 و{جال�ا$حددة�لذلك؛

�التحصيل � �الدفع��:مرحلة �أو �التحصيل �طريقة �وتبcن �للضريبة، Uwالف� �بالتنظيم �يعرف �ما أو

  .للضريبة،�سواء�كان�ذلك�بطريقة�مباشرة�أو�غ�Mcمباشرة

� �أنه �ع�ى UVالضري� �دراز�النظام �ا$جيد �عبد �حامد �?ستاذ �يرا"ويعرف U^ال� �الضرائب د�مجموعة

باختيارها�وتطبيقها��ي�مجتمع�معcن،�وزمن�محدد،�تحقيق�أهداف�السياسة�الضريبة�ال^�Uارتضاها�ذلك�

  .4ا$جتمع

�تحديدها� �ويتم �وا$تناسقة، �ا$تكاملة �الضرائب �مجموعة �ينظم �qطار�الذي �أنه �ع�ى �أيضا ويعرف

  .5ادية،�اجتماعية�وإداريةاستنادا�إ#ى�أسس�اقتصادية�ومالية�وفنية،�و�ي�ضوء�اعتبارات�سياسية،�اقتص

�الصور� �من �ومختارة �محددة �مجموعة �أنه �ع�ى UVالضري� �النظام �تعريف �يمكن �سبق �ما �خ7ل من

� �للضريبة �جمركية،(الفنية �ضرائب �موحدة، �ضرائب �ثروة، �ضرائب �دخل، �ضرائب �نوعية، ،�...)ضرائب

�ب �مجموعها ��ي �وتمثل �نطاقها، ��ي �تعمل U^ال� �البيئة �وخصائص �ظروف �مع �ضريبية������������تت7ءم رامج

متكاملة،�تعمل�بطريقة�محددة،�من�خ7ل�التشريعات�والقوانcن�الضريبية�الصادرة�وما�يصاح�*ا�من�لوائح�

�بصفة��� �الضريبية �السياسة �أهداف �مثل �محددة، �أهداف �لتحقيق �تس�ى �تفسMcية �ومذكرات تنفيذية،

  .6عامة،�وأهداف�النظام�الضري�UVبصفة�خاصة
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  النظام�الضري�� أركان - ثانيا

  :7يقوم�النظام�الضري�UVع�ى�ركنcن�رئيسيcن�هما

  الهدف�- 1

� �ا$حددة �?هداف �من �جملة �تحقيق �إ#ى UVضري� �نظام �أي ��جتماعية�(�*دف السياسية،

�سياس3*ا�)و�قتصادية ��ي �الحكومة �تحددها U^ال� �الضريبية �للسياسة �أهدافا �ذا+*ا �حد �تعت��MNي U^وال� ،

  .ضا��ي�سياس3*ا��قتصادية؛�لذا�فإن�أهداف�النظام�الضري�UVتختلف�من�دولة��خرى ا$الية،�وا$حددة�أي

�<ي�الدول�الرأسمالية�-أ اتسم�موقف�الدول�الرأسمالية�تجاه�التدخل��ي�: هدف�النظام�الضري��

النشاط��قتصادي�بالحياد،�فهذه�الدول�لم�يكن�يعن]*ا�التدخل��ي�النشاط��قتصادي�للحد�من�بعض�

هر،�كعدم�ا$ساواة��ي�الظروف��قتصادية�و�جتماعية�بcن�أصحاب�عوامل�qنتاج؛�حيث�اعتMNت�ا$ظا

  .الضريبة�كمصدر�تموي�ي�لتغطية�النفقات�العامة��شباع�الحاجات�العامة

�لدى�الدول�الرأسمالية،�خاصة��ي�ظل�عجز� غ�Mcأن�فكرة�اعتبار�الضريبة�مجرد�أداة�مالية�تغMcت

،�وهذا�ما�أدى��*ذه�الدول�إ#ى�ضرورة�ال¤Mكc£��1929ي�مواجهة�?زمة��قتصادية�لسنة�النظام�الرأسما#ي�

ع�ى�سياسة�التدخل��ي�النشاط��قتصادي،�وأدى�أيضا�إ#ى�منح�الضريبة�وظائف�جديدة�استجابة�لتطور�

�و�جتماع ��قتصادية �الحياة ��ي �التدخل �من �الدولة �تمكن �وسيلة �أصبحت �حيث �الرأسما#ي؛ ية�النظام

  وح^¥�السياسية؛

�DشABاكية�-ب �الدول �<ي �الضري�� �النظام �عن�: هدف ��ش¤Mاكية �الدول ��ي �الضريبة �وعاء يختلف

�عام� �هو�مال ��ش¤Mاكية �الدول ��ي �للضريبة �الخاضع �ا$ال �أن �كما �الرأسمالية، �الدول ��ي UVالضري� الوعاء

،�وهو�ما�يؤدي�إ#ى�تباين�)فردي(مال�خاص��،�بينما�ا$ال�الخاضع�للضريبة��ي�الدول�الرأسمالية�هو )جما¦ي(

�̈ � �جعلها �وهو�ما ��ش¤Mاكية، �الدول ��ي �عنه �يختلف �الرأسمالية �الدول ��ي �فمفهومها �الضريبة؛ �مفهوم �ي

�وعدم� �الخاصة، �الدخول �بشرعية �ضمنيا �اع¤Mافا �تعد �باعتبارها �الفكر��ش¤Mاكي، �كب��Mcي �باهتمام تحظى

  .يتدخل�الدولة��ي�النشاط��قتصاد

وعليه،�فالنظم��ش¤Mاكية�تعت�MNالضريبة�أداة�مرنة�من�أدوات�التوجيه��قتصادي�من�جهة،�وأداة�

  من�أدوات�الرقابة�ع�ى�qنتاج�لكفايته�من�جهة�أخرى؛��
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�النامية�-ج �الدول �<ي �الضري�� �النظام ��ي�: هدف �النامية �الدول ��ي UVالضري� �النظام �هدف يتج�ى

وذلك�بفرض�ضرائب�تحد�من�qنفاق��س3*7كي�الزائد؛�با�ضافة�إ#ى�العمل�تشجيع��ستثمار�و�دخار،�

̈ت�النمو��قتصادي،�وهو�ما�يؤدي�إ#ى� ع�ى�خلق�مناخ�م7ئم�للتنمية،�بما�يسمح�بتحقيق�الزيادة��ي�معد

  .زيادة�متوسط�الدخل�الفردي

  )الوسيلة(Gداة��- 2

�ا �طرف �من �إل]*ا �الوصول �ا$راد �?هداف �تحديد �النظام�بعد �طبيعة �النظر�عن �وبغض لدولة،

� �كان �سواء �السائد، �الوسائل�����������������) اش¤Mاكيا/رأسماليا(�قتصادي �تحديد �وجب �متخلفا، �أو متقدما

  . أو�?دوات�ال7زمة�للوصول�إ#ى�?هداف�ا$سطرة�سابقا

مU،�وهو�ما�يشكل�العنصر�الف�Uwوالعنصر�التنظي: وتقوم�هذه�الوسائل�ع�ى�عنصرين�أساسيcن�هما

  .النظام�الضري�UVبتعريفه�الضيق

�الف��J-أ �وا$ناسبة�: العنصر �ا$نظمة �العلمية �القواعد �أو �الفنية �الوسائل �اختيار �ضرورة هو

� UVالضري� �التحصيل(ل7ستقطاع ��ي�)الربط، �تعمل �الذي �ا$جتمع �وخصائص �ظروف �مع �يتناسب �بما ،

م�الضري�UVمن�وفرة��ي�الحصيلة�الضريبية؛�كما�يستلزم�نطاقه،�مما�يسمح�لها�بتحقيق�أهداف�هذا�النظا

� �تحديد �بcن��سعر ذلك �التنسيق �ضرورة �أيضا �يجب �كما �?هداف؛ �تحقيق �ع�ى �لقدر+*ا �وفقا �ضريبة كل

�للضرائب �الفنية �الوسائل �دولة�. مختلف �ومن �±خر، UVضري� �نظام �من �تختلف �الوسائل �هذه �فإن وعليه،

  .ة��ي�الدول�الرأسمالية�تختلف�ع²*ا��ي�الدول��ش¤Mاكيةوبالتا#ي،�فالوسائل�الفني. �خرى 

تختار�الدول�الرأسمالية�وسائلها�الفنية�بما�يسمح�لها�من�: الوسائل�الفنية�<ي�الدول�الرأسمالية �

�من� �كالحد �أخرى، �جهة �من �وبا$رونة �جهة، �من �تتمc£�بالثبات �ممكنة، �ضريبية �حصيلة ¥m³أق� تحقيق

وµي�باتباعها�لهذه�الوسائل�الفنية�. ضريبة�معينة،�أو�استحداث�ضريبة�جديدة سعرqعفاءات�أو�زيادة��ي�

�جتماعية،�وال^�U¨�+*تم�كثMcا�بما�ي¤Mتب�عن�رغب3*ا��ي�زيادة�إنتاجية�الضريبة،�من�عدم�تحقيق�العدالة�

 تأتي�كهدف�ثانوي�بعد�وفرة�الحصيلة�الضريبية؛

�DشABاكية � �الدول �<ي �الفنية �لها�تستع�:الوسائل �تسمح U^ال� �الفنية �بالوسائل �الدول �هذه cن

بالتميc£�بcن�السلع�الضرورية�والسلع�الكمالية،�وبcن�الدخول�ا$نخفضة�والدخول�ا$رتفعة؛�بحيث�تجعل�

�qنتاج� �من �كل �لتخطيط �والكفاية �ا$رونة �كب�Mcمن �جانب �ع�ى �أداة �الضريبة �من �الفنية �الوسائل هذه
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��ش¤ �الدول �نجد �لذا �وح^¥�والتوزيع، ��جتما¦ي �بالجانب �الضريبة �فرض �عند �كبMcا �اهتماما �تو#ي Mاكية

 .�قتصادي

�التنظيمي�-ب �وا$ذكرات������������������������: العنصر �التنفيذية، �واللوائح �القوانcن، �مجموعة هو

ة�معينة�التفسMcية،�والتشريعات�الضريبية�ال^�Uتمكن�من��ستقطاع�الضريUV،�وال^�Uتمثل��ي�مجملها�طريق

  .ومحددة،�يعمل�من�خ7لها�النظام�الضري�UVوأجهزته�ا$ختلفة

̈�بد�من�مراعاة�جملة�من��عتبارات�µي   :وح^¥�يتحقق�هذا�العنصر�

�الضري�� � بمعw¥�أن�يتم�qبقاء�ع�ى�عدالة�النظام�الضري��UVي�مجموعه،�بغض�: عدالة�النظام

الضرائب�التصاعدية�بالشرائح�تحقق�العدالة،�ف·�Uودليل�ذلك،�نجد�أن�. النظر�عن�الضرائب�ا$كونة�له

̈�عدالة�الضرائب�ع�ى��س3*7ك؛  بذلك�تعوض�

�وغ�Mcمباشرة��:اNرونة � �مباشرة �ضرائب �من �يحتويه �بما UVالضري� �النظام �يكون �أن ��*ا وا$قصود

¥�آخر،�ا$رونة�وبمعw. قاب�7للتغيMc،�بما�تقتضيه�التطورات�الحاصلة��ي�البيئة�ال^�Uينشط�ف]*ا�هذا�النظام

 .µي�القدرة�ع�ى�مراعاة�التغي��Mcي�حصيلة�الضريبة،�بما�يتناسب�والتغ��Mcي�الدخل�الوط�Uwوبا¨تجاه�نفسه

  النظام�الضري���خصائص -ثالثا

بعد�تعرفنا�ع�ى�مفهوم�النظام�الضري�UVوأركانه،�نتعرف�فيما�ي�ي�ع�ى�مختلف�الخصائص�الواجب�

  :8وتتمثل�هذه�الخصائص��ي�{تي. ل�تحقيقه�ل¹هداف�ا$رغوبةتوفرها��ي�النظام�الضري�UVمن�أج

أن�يمتاز�النظام�الضري�UVبقدرته�ع�ى�تحقيق�الهدف،�بمختلف�ا$كونات�ا$ساعدة�ع�ى�بلوغ�هذا��-

  الهدف؛�حيث�يختلف�هدف�النظام�الضري�UVحسب�نوع�النظام��قتصادي�كما�سبق�ذكره؛

�وبأسعارهاكلفcن�ع�ى�الدفع،�وأ¨�يثقل�عل]*م�بعبء�الضريبة�أن�يرا¦ى��ي�النظام�الضري�UVقدرة�ا$�-

�وفرض� �بالضريبة، �ا$كلفcن �ل¹فراد �الشخصية ̈ت �الحا �ومراعاة �فرضها، �qكثار�من �وعدم ا$ختلفة،

ضرائب�تتما«m¥�وإمكانا+*م،�لتفادي�الوقوع��ي�مشكل�ال3*رب�الضريUV،�و�ن�إرهاق�ا$كلفcن�بفرض�ضرائب�

مرتفعة�يؤدي�إ#ى�التأث�Mcع�ى�رأسمال�ا$كلف،�وبالتا#ي�نفاذه�تدريجيا،�إ#ى�أن�يؤثر�ذلك��أسعار كثMcة،�وذات�

  ع�ى�نشاط�ا$كلف،�وقد�ينتج�عن�ذلك�إ¼*اء�ا$شروع،�وبالتا#ي�عرقلة�النمو��قتصادي؛
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�حسب����- �كل �للضريبة، �ا$جتمع �أفراد �جميع �يخضع �بأن �بالعدالة، UVالضري� �النظام �يتسم أن

أي�أن�يساهموا�كلهم��ي�أعباء�النفقات�العامة،�كما�يجب�أ¨�يخل�بقاعدة�العدالة،��ن�qخ7ل�مقدرته،�

  �*ا�يؤثر�ع�ى�الحياة��جتماعية؛

أن�يتسم�النظام�الضري�UVبالوضوح�من�أجل�استيعاب�معا$ه،�وسهولة�فهمه�من�طرف�ا$وظفcن��-

  لثغرات�فيه؛الجدد،�وتخفيض�نسبة�ال3*رب�الناتجة�عن�استغ7ل�مختلف�ا

�آخر���������- �نشاط �إعفاء �أو �للضريبة، �جديد �نشاط ��خضاع �وقاب7 �مرنا UVالضري� �النظام �يكون أن

م²*ا،�حسب�الظروف��قتصادية�و�جتماعية�السائدة�لف¤Mة�معينة،�ولكن�دون�أن�يؤثر�هذا�التغي�Mcع�ى�

  جوهر�النظام�الضريUV،�بحيث�يبقى�أساسه�قائما؛

لضري�UVالصلة�بcن�ا$كلف�والخزينة�العامة،�ويحاول�التقليل�من�التوتر�والخ7ف�أن�يوثق�النظام�ا�-

  . بي²*ما،��*دف�الس�ي�إ#ى�تحقيق�ا$صلحة�العامة

  النظام�الضري���محاور  -رابعا

�U^ال� �?هداف �حقيقة �لنا �يكشف �كانت، �دولة ��ي UVضري� �نظام �أي �أو�مضمون �هيكل �تحديد إن

� �من �تحقيقها، �إ#ى �الدولة �إ#ى�تس�ى �با�ضافة �معينة، �ف¤Mة ��ي �تؤديه �أن �الضرائب �تريد �الذي �الدور وراء

التميc£���ي�القيام��*ذا�الدور،�لتحقيق�?هداف،�وتبعا�لهذا�يمكن) فنية،�تنظيمية(الوسائل�ال^�Uتنتهجها�

  :9بcن�ث7ثة�محاور�يرتكز�عل]*ا�النظام�الضريµ�UVي

1 -��Jمحور�التنظيم�الف  

� �السياسات �ضريبة�يضم �فرض �بصدد �واتخاذها �إعدادها �يتم U^ال� �ا$قررة �وqجراءات وال¤Mتيبات

  .معينة،�تحقيقا�ل¹هداف�ال^�Uحدد+*ا�الدولة

وبما�أننا��ي�دراسة�النظام�الضري�UVفإن�ا$قصود�هنا�µي�السياسة�الضريبية،�وµي�مجموعة�الMNامج�

درها�الضريبية�الفعلية�وا$حتملة،��حداث�آثار�ا$تكاملة�ال^�Uتخططها�وتنفذها�الدولة،�متضمنة�كافة�مصا

  .اقتصادية�واجتماعية�وسياسية�مرغوبة،�وتجنب�آثار�غ�Mcمرغوبة�للمساهمة��ي�تحقيق�أهداف�ا$جتمع
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�الجوانب� �عن �بمعزل �¨�يكون �أن �يجب �كانت، �دولة ��ي �ضريبية �سياسة �أي �تصميم �فإن وعليه،

وإ¨�فإن�مص�Mcالسياسة�الضريبية�هو�الفشل،�كما�يجب��،)سياسية،�اقتصادية،�اجتماعية(ا$حيطة��*ا�

  .أن�تتكامل�ف]*ا�الوسائل�والMNامج�و?دوات�من�أجل�تحقيق�?هداف�ا$رجوة،�ودحر�{ثار�غ�Mcا$رغوبة

�أحد� �فهو�يمثل �الضريبية، �للسياسة �عملية �ترجمة �هو�إ¨ �ما �الواقع ��ي UVالضري� �النظام �أن كما

�بأك¿�Mمن�أساليب�تحقيق�أهدافها،�وب معw¥�آخر�فإن�أهداف�السياسة�الضريبية�الواحدة�يمكن�تنفيذها

�وخصائص������������� �وطبيعة �ظروف �ع�ى �يتوقف �سوف �ا$ختار �النظام �أن U·البدي� �ومن ،UVضري� نظام

  ا$جتمع،�ومدى�كفاءة�أجهزته�qدارية�والضريبية،�با�ضافة�إ#ى�مرحلة�النمو�ال^�Uيمر��*ا�ا$جتمع؛

  التشريTي�اNحور �- 2

�تعكس� U^وال� �ا$جتمع، ��ي UVالضري� �النظام �ووسائل �وأهداف �فلسفة �تحدد U^ال� �التشريعات يضم

  طبيعة�الدولة�السياسية�وخيارا+*ا��جتماعية�و�قتصادية؛

  اNحور�التنفيذي�- 3

�يضم�?جهزة�الفنية�وqدارية�ال^�Uتعمل�ع�ى�تنفيذ�السياسة�الضريبية،�عن�طريق�قيامها�بعمليات

�الضريبية������� �فا�دارة �لذا �وا$عنويcن؛ �الطبيعيcن �?شخاص �من �والتحصيل �والربط �والفحص الحصر

عل]*ا�ال¤£امات�محددة��ي�القانون�الضري�UVيتعcن�القيام��*ا،�لضمان�حقوق�كل�من�) الجهاز�الف�Uwوqداري (

  .والصحيح�للقانون�و�ل¤£ام�بالسريةا$كلف�والخزينة�العامة،�كا¨ل¤£ام�بتوف�Mcا$علومات�والتطبيق�الجيد�

�الث7ث�������� �ا$حاور �لهذه �النجاح �تكامل UmÂيقت� UVضري� �نظام �أي �نجاح �فإن �الحال، وبطبيعة

̈�بد�من�وجود   :مجتمعة،�و

  سياسة�ضريبية�متجانسة�ومتوازنة،�يرا¦ى�ف]*ا�كل�القواعد�الفنية�?صولية؛�-

  سياسة؛تشريع�ضري�UVمستقر�وواضح،�يع�MNعن�تلك�ال�-

  .جهاز�ضري�UVكفؤ،�يتو#ى�تطبيق�التشريع�وتنفيذ�السياسة�الضريبية�ع�ى�أكمل�وجه�-

  Yحا%ت�والهوامش

                                                             
1

مدخل�تحلي�ي�تطبيقي،�مكتبة�ومطبعة�qشعاع�: سعيد�عبد�العزيز�عثمان،�شكري�رجب�العشماوي،�النظم�الضريبية -

 .13. الفنية،�qسكندرية،�د�س�ن،�ص
2

 .19. ،�ص2001يونس�أحمد�البطريق،�النظم�الضريبية،�الدار�الجامعية،�qسكندرية،� -
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3

- � �qس7مي �ا$عاصر�والفكر�ا$ا#ي �الفكر�ا$ا#ي �بcن UVالضري� �النظام ،U^ناب� �مقارنة–رحمة �ماجيس¤�M-دراسة �مذكرة ،           

  .6. ،�ص2014،�الجزائر،�2،�تخصص�إدارة�مالية،�جامعة�قسنطينة�)غ�Mcمنشورة(
4

-
�الضرائب  �اقتصاديات �العشماوي، �رجب �شكري �العزيز�عثمان، �عبد �معاصرة( سعيد �قضايا �نظم، �الدار�)سياسات، ،

 .323. ،�ص2007الجامعية،�qسكندرية،�

5
 .46. ،�ص2000ص7ح�زين�الدين،�qص7ح�الضريUV،�دار�ال²*ضة�العربية،�القاهرة،� -

6
�دكتوراه� - �أطروحة �الجزائر، ��ي ��جتماعية �العدالة �تحقيق ��ي �ودورها �الجبائية �qص7حات �مختار، �الهادي           عبد

 . 16 -15. ص�-،�ص2016،�تخصص�تسيMc،�جامعة�تلمسان،�الجزائر،�)غ�Mcمنشورة(

7
 .19 -17. ص�-ا$رجع�نفسه،�ص  -

8
 ..07. رحمة�ناب^U،�مرجع�سبق�ذكره،�ص  -

9
  .21 - 20. ص�-عبد�الهادي�مختار،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -



  

  

التنظيم�الف��: السادسالفصل�

        للضريبة
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 تمهيد

�والسياسة�������� �ا�الية �السياسة �من �جزء �وأصبحت �التنظيم، ���ح �الضريبة �دخلت �أن منذ

�تجاهله�لتغطية�النفقات�العامة،�أخذ�الباحثون�'ي� �ماليا��7يمكن ?قتصادية،�ومنذ�أن�اعت>;ت�مصدرا

� �عAى�دراسة �متعددة �ضرائب �تفرض �أم �وواحدة، �وحيدة �ضريبة �تفرض �فهل �للضريبة، KLالف� التنظيم

�ضرائب� �جانMNا �وإPى �واحدة، �رئيسية �ضريبة �تفرض �بحيث �الضريبت�ن �دمج �يمكن �أم �Wوعية، مختلف

  .1أخرى 

ة�والتنظيم�الف�KLللضريبة�معناه�تحديد�كافة�\جراءات�والوضعيات�الفنية�ا�تعلقة�بفرض�الضريب

�هذا� �'ي �تثور K_ال� �الفنية �ا�شاكل �وكذلك �مراعاMcا، �يجب K_ال� �?قتصادية �ا�بادئ �ضوء �'ي وتحصيلها،

�إPى� �Meا �ا�كلف �جانب �من �دفعها �تمام g_وح� �معينة، �ضريبة �فرض �'ي �تفك�;�الدولة �من �ابتداء الصدد،

  .الخزينة�العامة

  وعاء�الضريبة - أو$

� �الضريبة �بوعاء �الضريبة��������) Source of Taxation(يقصد �محل �أو �للضريبة، �الخاضعة ا�ادة

اختيار�ا�ادة�'ي�هذا�الجزء�هو��وما�Moم. أو�أشخاصا) رأس�مال،�دخل(نفسها،�وقد�تكون�هذه�ا�ادة�أمو?�

�للضريبة �الضريبة�����������الخاضعة �موضوع �يكون �فقد �الضريبة، �محل �أو �موضوع �اختيار �به KLنع� �الذي ،

  .2أو�نشاطا�معينا،�أو�ح_�gشخصاما7،�أو�تصرفا�

�حيث� �من �الضرائب �تقسيم �عAى �ا�ختلفة �ا�الية �التشريعات �'ي �العمل �جرى �فقد �ذلك، �عAى وبناء

  :3وعاMyا�أو�محلها�إPى

  الضرائب�عAى�Wشخاص�والضرائب�عAى�Wموال؛�-

  الضرائب�الوحيدة�والضرائب�ا�تعددة؛�-

-��;�  .ا�باشرةالضرائب�ا�باشرة�والضرائب�غ

  الضرائب�ع-ى�+شخاص�والضرائب�ع-ى�+موال�- 1

�عل�Mا� �تفرض K_ال� �باختيار�ا�ادة �Wموال �عAى �والضرائب �Wشخاص �عAى �الضرائب �موضوع يرتبط

  .الضريبة،�أي�باختيار�موضوعها
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�+شخاص -أ �ع-ى �وعاء���������������: الضرائب �الفرد �تتخذ K_ال� �تلك �Wشخاص �عAى �بالضريبة يقصد

لها،�تفرض�عAى�Wشخاص�بحكم�وجودهم�'ي�إقليم�مع�ن�دون�النظر�إPى�امت�كهم�لل�;وة؛�و�ي�تفرض�عAى�

Wشخاص�مقابل�الحماية�ال_�Kتقدمها�الدولة�لهم،�ولذلك�تعرف�بضريبة�Wفراد�أو�ضريبة�الرؤوس،�لكو�Mا�

 .تفرض�عAى�الشخص�باعتباره�رأسا

�عAى ��7تعتمد �بأ�Mا �Wشخاص �ضريبة �أو�مقدار�ما��تتسم �دخل �من �الفرد �عليه �يحصل مقدار�ما

ينفقه�أو�ما�يدخره،�بل�تعتمد�عAى�الوجود�\نساني�'ي�حد�ذاته،�وأي�اخت�ف�'ي�مقدار�الضريبة�يعود�إPى�

�الذ �عAى �تفرض �فقد �معيار�الجنس، �مثل �أو�\نفاق، �أو�ال�;وة �الدخل �بخ�ف �دون����معاي�;�أخرى كور

�ومعيار�العمر �ب\ناث، �الضريبة، �بدفع �ا�كلف�ن �عمر�Wفراد �يحدد �الضرائب�. حيث �من �النوع ويمتاز�هذا

  . بوفرته،�وسهولة�جبايته�أو�تحديد�معدلها

نتيجة�?نتقادات�ا�وجهة�للضريبة�عAى�Wشخاص،�وال_�Kتتمثل�أساسا�: الضرائب�ع-ى�+موال�-ب

� �بمقدار�دخولهم �?هتمام �ودون �Wشخاص �هم �وعاءها �أن �العصور�'ي �'ي �الدول �اتجهت �فقد وثرواMcم،

الحديثة�إPى�الضرائب�عAى�Wموال،�واعتبار�ال�;وة��ي�الوعاء�الضري�K،�أي�أن�الضريبة�عAى�Wموال�تصيب�

�أو�الدخل �ا�ال �رأس �عAى �الضريبة �تفرض �الضرائب �من �النوع �هذا �وضمن �الفرد، �يملكه وتمتاز�هذه�. ما

ملك�الفرد،�فأصحاب�ا�متلكات�القليلة�يسددون�مقدار�ضريبة�أقل�من�الضريبة�بعدال�Mا،���Mا�تمس�ما�ي

وما�يعاب�'ي�هذا�النوع�من�الضرائب�هو�صعوبة�حصر�ممتلكات�Wفراد�من�. أصحاب�ا�متلكات�ا�رتفعة

  .الضريبة،�وبالتاPي�إمكانية�ال�Mرب�الضري��Kسعر أجل�تحديد�

  الضرائب�الوحيدة�والضرائب�ا6تعددة�- 2

�Wس �خ�ل�ترجع �ومن �العناصر�ووحدMcا، �تعدد �إPى �للضريبة �العناصر�الخاضعة �لتحديد �العامة س

�خضوعها� �العناصر�ا�حتمل �من �فقط �عنصر�واحد �إPى �يستند �Wول �للضرائب؛ �ا�عيار�نم���نظام�ن هذا

�عناصر�\خضاع� �عنصر�من �أك�;�من �عAى �يفرض �والثاني �الوحيدة، �با�نظمة �عل�Mا �ويطلق للضريبة،

�أن�الضري� �كما �ا�تعددة؛ �با�نظمة �الحالة �هذه �'ي �Wنظمة �عAى �ويطلق �و?س��Mك، �ال�;وة �كالدخل، K

�للنظام� �اختيارها �'ي �الدولة �إPى �يرجع �ا�تعددة �الضريبة �ونظام �الوحيدة �الضريبة �نظام �ب�ن التفضيل

قارنة�ال_�Kتمك�Mا�من�الضري��Kا��ئم،�والذي�يحقق�لها�أك>;�قدر�من�\يرادات،�ومن�هنا�تقوم�الدولة�با�

�أو�الضريبة� �\يرادات، �كسب �'ي �الوحيدة �الضريبة �عAى �اعتمد �سواء �ا�ناسب، Kالضري�� اختيار�النظام

  .ا�تعددة�'ي�ذلك
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للفرد،�والذي�Mذا�النوع�من�الضرائب،�هو�أن�يخضع�الدخل�الكAي�eا�قصود�: الضرائب�الوحيدة  - أ

�بالنسبة�تتعدد�مصادره�بتعدد�أوجه�النشاط�ل �واحدا �سعر�هذه�الضريبة لضريبة�الوحيدة،�بحيث�يكون

 .وتتسم�بالبساطة�وسهولة�أداMyا�واقتضاMyا .لكل�الدخول�ال_�Kيتقرر�أن�تصيMNا�الضريبة

  :وتعاني�الضريبة�الوحيدة�من�العيوب� تية

  �7تت�ءم�الضريبة�الوحيدة�مع�مبدأ�العدالة؛�-

-�� �مبدأ �عن �الوحيدة �الضريبة �رفع�تبتعد �يتطلب �الدولة �حاجات �تزايد ��ن �التحصيل، �'ي ا��ءمة

  .سعر�الضريبة�بصورة�متتابعة

ونظرا�لعيوب�الضريبة�الوحيدة�فقد�تم�اتباع�نوع�آخر�من�الضرائب،�يغطي�نقائص�هذا�النوع،�أ�7

  .وهو�الضريبة�ا�تعددة

ن�الضرائب،�تعتمد�عل�Mا�تبعا�لهذا�النوع�يخضع�ا�كلفون��نواع�مختلفة�م: الضريبة�ا6تعددة -ب

�النظام� �هذا �إPى �اللجوء �وي>;ز �الضريبية، �Wوعية �وتختلف �الضرائب �تتعدد �ثم �ومن �كإيرادات، الدولة

 .اخت�ف�مصادر�ال�;وة�وتكاليف�تحقيق�الدخل

�إPى� �وتستجيب �ا�كلف�ن �نشاط �نوا¤ي �جميع �تمس K¥ف� �حصيل�Mا، �بغزارة �ا�تعددة تمتاز�الضريبة

�الضريبية، �قد��العدالة �التعدد �هذا �و'ي �مصدرها، �أساس �عAى �\يرادات �أنواع �من �نوع �كل �عAى وتفرض

  .يكون�سعر�الضريبة�واحدا،�كما�قد�يختلف�السعر�من�ضريبة�إPى�أخرى 

  الضرائب�ا6باشرة�والضرائب�غ:�9ا6باشرة�- 3

شبه�يعد�تقسيم�الضرائب�إPى�مباشرة�وغ�;�مباشرة�أهم�تقسيمات�الضرائب�عAى�\ط�ق؛�فهناك�

�بينما� �وال�;وة، �الدخل �عAى �ضرائب ��ي �ا�باشرة �الضرائب �أن �عAى �?قتصادي�ن �الكتاب �ب�ن إجماع

  .4الضرائب�غ�;�ا�باشرة��ي�ضرائب�عAى�التداول�و\نفاق

�ا6باشرة  - أ �التحقق����������: الضرائب �واقعة �بمناسبة �ا�ال �رأس �أو �الدخل �عAى �تفرض �ضرائب �ي

 .5ل�أو�رأس�ا�ال�مباشرة�أو�الوجود،�و�ي�تصل�إPى�الدخ

  :6وتنقسم�الضرائب�ا�باشرة�بحسب�ا�ادة�الخاضعة�لها�إPى�نوع�ن�رئيسي�ن�هما
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�الدخل � �ي�تلك�الضريبة�ال_�Kتتخذ�الدخل�وعاء�لها،�أي�تلك�ال_�Kتفرض�عAى�: الضرائب�ع-ى

 تحققه؛الدخل�مباشرة�وبمناسبة�تحققه،�فالواقعة�ا�نشئة�لها�تتمثل�'ي�اكتساب�الدخل�أو�

تفرض��ي�تلك�الضريبة�ال_�Kتتخذ�رأس�ا�ال�وعاء�لها،�أي�تلك�ال_�K: الضرائب�ع-ى�رأس�ا6ال �

وال_�Kيمكن�تقديرها��،عAى�مجموع�Wموال�ال_�Kيمتلكها�الفرد�'ي�لحظة�معينة�من�الزمن�من�عقار�أو�منقول 

تفرض�عAى�(أي�دخل�عAى�\ط�ق� �7تدرأو��اء�أكانت�هذه�ا�متلكات�تدر�دخ��نقديا�أو�عينيابالنقود،�سو 

 ).Wموال�عند�تملكها

�ا6باشرة -ب �غ:9 �بمناسبة����: الضرائب �الدخل �عAى �تفرض �لكو�Mا �\نفاق، �ضرائب �عل�Mا يطلق

 .إنفاقه،�لذا�ف¥�Kتصيب�الدخل�بطريقة�غ�;�مباشرة

وتصرفات�معينة�فالضرائب�غ�;�ا�باشرة�تتعلق�بتقدير�الدخل�بصورة�غ�;�مباشرة،�بالنظر�إPى�وقائع�

  .7يقوم�Meا�الفرد�بصدد�إنفاقه�أو�تداوله�لدخله

  :8وتنقسم�الضرائب�غ�;�ا�باشرة�إPى�ث�ثة�أنواع��ي

�CسA@?ك � �ع-ى �'ي�: الضرائب �استعماله �بمناسبة �الفرد �دخل �عAى �تفرض K_ال� �الضرائب �ي

� �يكشف �?س��Mك �هذا �باعتبار�أن �وذلك �ا�ختلفة، �والخدمات �السلع �الذي�اس��Mك �مقدار�الدخل عAى

 يتمتع�به�الفرد،�وبالتاPي�عن�مقدرته�التكليفية؛

�ي�الضرائب�ال_�Kتفرضها�الدولة�عAى�بعض�السلع�عند�اجتيازها�لحدودها��:الضرائب�الجمركية �

 \قليمية،�سواء�دخو�7إل�Mا�أو�خروجا�م�Mا،�أي�أ�Mا�تفرض�بمناسبة�?ست�;اد�أو�التصدير؛

بعد�أن�يحصل�الفرد�عAى�دخله،�فإنه�يقوم�باس��Mك�جزء�منه�'ي�شراء��:الضرائب�ع-ى�التداول  �

ما�يحتاج�إليه�من�سلع�أو�خدمات،�وهذا�الجزء�من�الدخل�هو�الذي�يفرض�عليه�الضريبة�عAى�?س��Mك؛�

�عقارية���������� �جديدة، �أصول �شراء �شكل �'ي �باستثماره �أو�يقوم �يدخره �أن �فإما �الدخل �من �الباªي �الجزء أما

�فإن��أو  �الحالت�ن �كلتا �و'ي �آخر، �شخص �إPى �لديه �ا�وجود �Wموال �'ي �بالبيع �بالتصرف �أو�يقوم منقولة،

�عAى� �الضرائب �عل�Mا �ويطلق �Wفراد، �ب�ن �Wموال �وانتقال �تداول �عAى �ضريبة �يفرض Kالضري�� ا�شرع

 .9التداول 
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  الضريبة�تقدير�وعاء - ثانيا

� �العناصر�الخاضعة �تحديد �من �?ن�Mاء �مشكلة�بعد �تثور �الضريبة، �وعاء �تحديد �ثم �ومن للضريبة،

ويمكننا�أن�نم���'ي�. اختيار�الوسائل�وWساليب�ا��ئمة�لتقدير�هذا�الوعاء،�من�أجل�الوصول�إPى�حقيقته

�;��التقدير�غ �و�طرق �التقدير�ا�باشرة �طرق �الضريبة، �لتقدير�وعاء �أساسيت�ن �طريقت�ن �ب�ن �ا�جال هذا

  .ا�باشرة

  التقدير�ا6باشرةطرق�  -1

�K_باشرة�'ي�تحديد�وعاء�الضريبة،�وال�تأخذ�معظم�التشريعات�الضريبية�الحديثة�بطرق�التقدير�ا

  . تمكن�من�تقدير�هذا�الوعاء�تقديرا�دقيقا�أو�حقيقيا�كما�هو�'ي�الواقع

  : 10ويمكن�التمي���'ي�هذا�ا�جال�ب�ن�أسلوب�ن�هما

لزم�ا�شرع�ا�كلف�بدفع�الضريبة�نفسه�بتقديم�طبقا�لهذا�Wسلوب�ي: )التصريح( أسلوب�Nقرار�-أ

�مفصلة،� �بصورة �ا�ختلفة �وعناصره �دخله �مقدار �فيه �يب�ن �القانون، �يحدده �الذي �ا�وعد �'ي إقرار

و�ا�كان�يخ®�gمن�أن�يقوم�بعض�ا�كلف�ن�بدفع�. وا�ستندات�ال_�Kتدعم�البيانات�الثابتة�'ي�هذا�\قرار

الحقيقة�ح_�gي�Mربوا�من�دفع�الضريبة�كاملة،�لذلك�فإن�ا�شرع�عادة�الضريبة�بتقدير�دخولهم�بأقل�من�

ما�يخضع�\قرارات�ال_�Kيقدمها�ا�كلفون�لرقابة�\دارة�الضريبية�ح_�gتتأكد�من�صحة�ا�علومات�الواردة�

  .Meا؛�حيث�تقوم�\دارة�الضريبية�بالتحقق�من�صحة�ما�يحتويه�\قرار�من�ا�علومات

 W� �هذا �نجاح �بدفع�����������ويتطلب �ا�كلف�ن �لدى Kالضري�� �الو°ي �من �عالية �درجة �توافر سلوب

الضريبة،�وإدارات�ضريبية�عAى�مستوى�عال�من�الكفاءة�وا�رونة�'ي�تقدير�أوعية�الضرائب،�ح_�gتتمكن�

�من�فحص�\قرارات�الضريبية�ا�قدمة،�والتأكد�من�دق�Mا�وس�مة�ا�علومات�الواردة�Meا�عAى�وجه�السرعة

  والدقة�معا؛

�التقدير�Nداري �-ب  �الضريبة�: أسلوب �بتقدير�وعاء �الضريبية �\دارة �تقوم �Wسلوب، �لهذا طبقا

مستعينة�'ي�ذلك�بكافة�الطرق�ال_�Kتمك�Mا�من�الوصول�إPى�حقيقة�هذا�الوعاء؛�حيث�ي²;ك�ا�شرع�ل±دارة�

� �الضريبة، �بدفع �ا�كلف �تقدير�دخل �مهمة �الطريقة �هذه �'ي �بع�مات���������الضريبية �ذلك �'ي �يقيدها �أن دون

أو�قرائن�معينة،�وتتمتع�\دارة�عادة�و�ي�تقوم�Meذا�التقدير�بحرية�واسعة،�و�7يقيدها�'ي�ذلك�إ�7إمكان�
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�أو�بأخرى  �بطريقة �تقديرها �'ي �يقتصر��،ولذلك. الطعن �ما �غالبا �استثنائية��اللجوءفإنه �حا7ت �عAى إل�Mا

 .ل�;وات�الظاهرة،�وحالة�التخلف�عن�تقديم�\قرار�خ�ل�ا�يعاد�القانونيمحددة،�و�ي�حالة�الدخول�وا

  ا6باشرةغ:�9طرق�التقدير�  -2

�ذلك� �'ي �مستعينة �الضريبة �بتقدير�وعاء �الضريبية �\دارة �تقوم �التقدير�غ�;�مباشر�عندما يكون

�للضريبة �الخاضعة �مقدار�ا�ادة �دلي��عAى �منه �تتخذ �بحيث ي؛ �. بعنصر�خا́ر �هذا�ويتم �'ي ����التمي عادة

  :11ا�جال�ب�ن�أسلوب�ن�هما

وفقا�لهذا�Wسلوب�تقدر�قيمة�ا�ادة�الخاضعة�للضريبة�: أسلوب�ا6ظاهر�أو�الع?مات�الخارجية�-أ

استنادا�إPى�بعض�الع�مات�أو�ا�ظاهر�الخارجية؛�حيث�تقوم�\دارة�الضريبية�'ي�هذه�الطريقة�باستنتاج�

�ال �وبالذات �الضريبة، �'ي�وعاء �القانون �يحددها K_وال� �عليه �تدل K_ال� �ا�ظاهر�الخارجية، �بعض �من دخل

�عAى��������������. الغالب �دلي� �عمله ��حل �أو �ا�كلف ��سكن �\يجارية �القيمة �اتخاذ �ذلك، �عAى �Wمثلة ومن

�الخد �وعدد �يمتلكها، K_ال� �السيارات �وعدد �ا�كلف، �لدى �ا�شتغل�ن �العمال �عدد �اتخاذ �وكذلك م�دخله،

  الذين�يعملون�لديه�دلي��عAى�دخله�وهكذا؛

�الجزاVي  - ب �التقدير �وعاء�: أسلوب �بتقدير �الضريبية �\دارة �تقوم �Wسلوب �لهذا             طبقا

ومثال�ذلك�أن�يتم�. الضريبة،�وبالذات�الدخل،�جزافا،�أي�استنادا�إPى�عدة�قرائن�قانونية�يحددها�ا�شرع

�أساس �عAى �أو�الصناعية �التجارية ��تقدير�Wرباح gيسم� �وهو�ما �ا�بيعات، �رقم �من �معينة الجزاف�"نسبة

�ال_�K"القانوني �القرائن �أمر�تحديد �وي²;ك �التقدير�الجزا'ي، �'ي �Meا �ل·خذ �قواعد �أية �ا�شرع ��7يحدد �وقد ؛

الجزاف�"تستخدم�'ي�تقدير�وعاء�الضريبة�ل�تفاق�ب�ن�ا�كلف�و\دارة�الضريبية،�ويعرف�'ي�هذه�الحالة��

 ". ?تفاªي

  الضريبةتحصيل� -ثالثا

�من� �الدولة �خزينة �حق �عAى �بالحصول �ا�ختصة �الضريبية �\دارة �قيام �الضريبة �بتحصيل يقصد

ويعت>;�التحصيل�آخر�ا�راحل�'ي�مجال�التنظيم�الف�KL. الضرائب�ا�قررة�قانونا،�و'ي�ا�واعيد�ا�حددة�لذلك

  .للضريبة
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� �باختيار�الطريقة �الضريبية �\دارة �'ي�وتقوم �?قتصاد �لها �يحقق �بما �الضريبة، �تحصيل �'ي ا�ناسبة

�تحصيل� �طرق �أهم �ومن �الضريبة، �أداء �مواعيد �تحديد �'ي �ا��ءمة �إPى �با¸ضافة �الجباية، نفقات

  :12الضرائب

 )التحصيل�ا6نظم(التوريد�ا6باشر�� -1

� �ا�علومات �كافة �تحمل �اسمية �جداول �بموجب �الضريبة �تحصيل �يتم �الطريقة �لهذه ال�زمة�وفقا

ا�تعلقة�بالشخص،�تحمل�أسماء�ا�كلف�ن�بدفع�الضريبة،�مكان�الضريبة،�مبلغ�الضريبة،�نوعها؛�بحيث�

  يقوم�ا�كلف�بدفع�قيمة�الضريبة�مباشرة�إPى�\دارة�الضريبية،�مع�تقديم�إقرار�عن�دخله؛

 +قساط�ا6قدمة� -2

ورية�خ�ل�السنة�ا�الية،�وهذا�يدفع�ا�كلف�بدفع�الضريبة�حسب�هذه�الطريقة�أقساطا�متساوية�د

وفقا�¸قرار�يقدمه�عن�الدخل�ا�توقع�له،�أو�حسب�قيمة�الضريبة�ا�ستحقة�'ي�السنة�السابقة؛�حيث�تتم�

التسوية�ال�Mائية�للضريبة�بعد�ربطها،�فيس²;جع�ما�يفوق�عن�قيمة�الضريبة�ا�ربوطة،�ويسدد�ما�قد�يقل�

̧يرادات�عAى�مدار�العام؛وتساهم�هذه�الطريقة�'ي�تحصيل�الضر . ع�Mا   يبة�'ي�تزويد�خزينة�الدولة�با

 الحجز�من�ا6نبع� -3

وفقا�لهذه�الطريقة��7يقوم�ا�كلف�الفعAي�بدفع�مبلغ�الضريبة،�أي�تكون�الع�قة�ب�ن�ا�كلف�الفعAي�

�عنه �عوضا �الضريبة �بتسديد �القانوني �ا�كلف �يقوم �يقوم �حيث �غ�;�مباشرة؛ �الضريبية ويرتبط�. و\دارة

وأك�;�الضرائب�. �كلف�الفعAي�با�كلف�القانوني�وفقا�لع�قة�دين�أو�تبعية�بحجز�قيمة�الضريبة�ا�ستحقةا

�\دارة� �إPى �الضريبة �بتوريد �العمل �صاحب �يقوم �حيث �أو�Wجور؛ �الرواتب �ضريبة ��ي �ا�نبع �من حجزا

  . الضريبية�وفقا�للقوان�ن�والقواعد�ا�نظمة�لذلك

  Nحا$ت�والهوامش

                                                             
1

  .119. ،�ص1988عبد�الكريم�بركات،�?قتصاد�ا�اPي،�منشورات�جامعة�دمشق،� -
2

�العامة - �ا�الية �أساسيات �ناشد، �عدPي �العامة: سوزي �الحل��K- النفقات �منشورات �العامة، �ا���انية �العامة، \يرادات

 .134. ،�ص2008الحقوقية،�ب�;وت،�

3
- � �\س�مي �ا�عاصر�والفكر�ا�اPي �الفكر�ا�اPي �ب�ن Kالنظام�الضري�� ،K_ناب� �مقارنة–رحمة �ماجيس²;�-دراسة �مذكرة ،)�;�غ

   .24 -23. ص�-،�ص2014،�الجزائر،�2،�تخصص�إدارة�مالية،�جامعة�قسنطينة�)ةمنشور 

4
  .140. سوزي�عدPي�ناشد،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -
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5

 .67. ،�ص1968رفعت�ا�حجوب،�ا�الية�العامة،�الكتاب�الثاني،�\يرادات�العامة،�دار�ال�Mضة�العربية،�القاهرة،� -

6
،�2011 -2010محاضرات�'ي�مبادئ�علم�ا�الية�العامة،�دار�ال�Mضة�العربية،�القاهرة،�صفوت�عبد�الس�م�عوض�هللا،� -

  .168. ص

7
  .175. سوزي�عدPي�ناشد،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -

8
  .190 - 185. ص�-صفوت�عبد�الس�م�عوض�هللا،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -

9
  .189. سوزي�عدPي�ناشد،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -

10
   .204 - 202. ص�-هللا،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�صفوت�عبد�الس�م�عوض -

11
  .202 - 198. ص�-،�صنفسه ا�رجع -

12
  .46 -45. ص�- رحمة�ناب_K،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -



  

  

مفهوم�القروض�: السابعالفصل�

        العامة�وخصائصها
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 تمهيد

�القرن������������� �من �الث�ثينيات �أوائل �منذ �سيما �و� �العامة، �للمالية �الجديدة �الرؤية �ظل 'ي

� �فكرة �من �التحول �بدأ �حيث �الحارسة"العشرين؛ �" الدولة �فكرة �ا:تدخلة"إ7ى �ا:الية�"الدولة �تغ=>�دور ،

إ7ى�مالية�" محايدة"من�مالية�) النفقات�العامة،�Gيرادات�العامة�وا:وازنة�العامة(العامة�بعناصرها�الث�ث�

�وMستقرار�Mقتصادي�"وظيفية" �التوازن �مبدأ �محله �حل �فقد �مقدسا، �مبدأ �ا:ا7ي �التوازن �يعد �ولم ،

�الفكر . وMجتماRي �نظرة �تتطور �أن �التوجه �هذا �إطار �'ي �طبيعيا �للقروض����������وكان �وا:ا7ي Mقتصادي

̂يرادات�العامة�من�ناحية،�وأداة�مالية�هامة�يمكن�استخدامها�للمساهمة�'ي� العامة،�باعتبارها�مصدرا�ل

  .تحقيق�هذا�التوازن�Mقتصادي�وMجتماRي�من�ناحية�أخرى 

� �العام �القرض �<cويعت)Public Loan or Debt (للدول� �العامة �مصادر�Gيرادات �من�من �وهو ة،

�Mئتمانية �كافة�. Gيرادات �استنفذت �قد �تكون �أن �بعد �ا:ghايدة �نفقاijا �تغطية �إ7ى �الدولة �تحتاج فقد

�من� �ا:تحصلة �العادية �إيراداijا �ilا �لتستكمل �تحتاجها mnال� �ا:بالغ �اقh>اض �إ7ى �فتلجأ �العادية، إيراداijا

 .الدوم=ن�والرسوم�والضرائب

  تعريف�القرض�العام� - أو"

�بأنهي �العام �القرض �تعريف �: "مكن �الدولة �تقh>ضه �الذي �النقدي �القانون�(ا:بلغ �أشخاص أو�أحد

،�مع�)zفراد�أو�ا:ؤسسات�ا:الية�الخاصة�أو�العامة�الوطنية�أو�الدولية�أو�الدول�zخرى (من�الغ=>�) العام

  .1"التعهد�برده�إليه،�مع�دفع�الفوائد�ا:ستحقة،�طبقا�للشروط�ا:حددة

�أو�zجنبية�������"و�أو�ه �الخاصة �أو�الهيئات �zفراد �من �العامة �أو�الهيئات �الدولة �تقh>ضها �نقدية مبالغ

  .2"أو�ا:ؤسسات�الدولية،�مع�Mلghام�برد�ا:بالغ�ا:قh>ضة�وفوائدها،�طبقا�لشروط�إصدار�عقد�القرض

� �) Gaston Gèze(وعرفه �"بأنه �والهيئات �وzفراد �الدولة �ب=ن �ينشأ �بموجبه�عقد �يلghم وا:نشآت،

الطرف�الثاني�بتقديم�مبالغ�نقدية،�ع�ى�أن�تقوم�الدولة�بسدادها�مع�دفع�فائدة�'ي�فh>ات�متقاربة،�وفقا�

  .3للشروط�الواردة�'ي�عقد�القرض�العام

  أسباب�اللجوء�إ+ى�القرض�العام� - ثانيا

  :4تلجأ�الدولة�إ7ى�عقد�القروض�العامة�'ي�حالت=ن�أساسيت=ن
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  الة�وصول�الضرائب�إ+ى�الحجم�7مثل5ي�ح  -1

�ف�� �استنفذت، �قد �الوطنية، �الضريبية �بالطاقة �تعرف �أو�ما �الوطنية، �التكليفية �ا:قدرة �أن بمع��

تستطيع�الدولة�أن�تفرض�ا:زيد�من�الضرائب،�وإ��ترتب�ع�ى�ذلك�آثار�اقتصادية�بالغة�الخطورة،�تتمثل�

  ة؛'ي�تدهور�النشاط�Mقتصادي�ومستوى�ا:عيش

  وصول�الضرائب�إ+ى�الحجم�7مثلعدم�5ي�حالة�  -2

�ردود����� �يستتبعه �الضرائب �من �ا:زيد �فرض �ولكن �الوطنية، �التكليفية �ا:قدرة �استنفاذ �قبل أي

إذ�الضرائب،�من�هذه�الزاوية�لها�حدود�من�طبيعة�اقتصادية�. عنيفة،�واستياء�عام�من�جانب�ا:كلف=ن�ilا

  . ومن�طبيعة�نفسية،�تضع�قيدا�ع�ى�قدرة�الدولة�'ي�Mتجاه�إل�iا

القرض�العام�يشكل�وسيلة�فعالة�'ي�يد�الدولة�لتجميع�ا:دخرات�ال���mnتستطيع�ومع���ذلك،�أن�

  .الضريبة�الحصول�عل�iا،�وأنه�يشكل�وسيلة�لتوزيع�العبء�ا:ا7ي�العام�ب=ن�ا:قرض=ن�وا:كلف=ن

�و  �� �العامة �القروض �تمويليةتعد �ا:الية�فقط�أداة �السياسة �أدوات �من �أداة �وكذلك �بل ،

ولذا�فإنه�ينب�ي�ع�ى�الدولة�استخدامها�بحذر�شديد،�لخدمة�zغراض�. كث=>�من�zحيانوMقتصادية�'ي�

mقتصاد�الوط�Mا�ع�ى�iقتصادية�للدولة،�نظرا�لثقل�عب�M5.  

  خصائص�القروض�العامة -ثالثا

  :6تتسم�القروض�العامة�بالخصائص��تية

  ة�الدورية�وKنتظامالقرض�العام�مورد�من�موارد�الدولة�ال�FGينتفي�بصددها�صف -1

بل�وتعد�من�وجهة�نظر�الفكر�ا:ا7ي�التقليدي�موردا�غ=>�عادي،�تلجأ�إليه�الدولة�بصورة�استثنائية�

  جل�تغطية�نفقات�غ=>�عادية؛أبحتة،�من�

  القرض�العام�مبلغ�نقدي -2

مبالغ�القرض�النقدي�هو�zك�>�شيوعا؛�حيث�تدخل�إيرادات�القرض�إ7ى�الخزينة�العامة�ع�ى�شكل�

  نقدية�متفق�عل�iا،�قد�يكون�نقدا�وطنيا�أو�نقدا�أجنبيا،�وخصوصا�إذا�كان�مصدر�القرض�خارجيا؛
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  القرض�العام�يدفع�للدولة�أو�إحدى�هيئاOPا�العامة -3

�والبلديات� �كالو�يات �مركزية، �� �أو�سلطة �مركزية �سلطة �من �العام، �القانون �أشخاص �أحد أي

  ق�ل�ما7ي�وإداري؛وا:ؤسسات�العامة�ال�mnلها�است

  القرض�العام�يدفع�بصفة�اختيارية�وليست�إجبارية -4

zصل�العام�أن�القرض�يتم�ب=ن�ا:قرض�وا:قh>ض�ع�ى�أساس�Gرادة�الحرة،�وفق�الشروط�الناظمة�

�ا:قh>ضة �والجهة �ا:قرضة �الجهة �ب=ن �بالتفاوض �غل�iا �التوصل �يتم �الشروط �وهذه �العقد، . �حكام

�هو� �أو�عندما�وMستثناء �صعبة، �واقتصادية �مالية �بظروف �تمر�الدولة �عندما �Gجبارية، إصدار�القروض

  تواجه�عدوانا�خارجيا؛

  مضافا�إليه�الفائدة القرض�العام�يدفع�مقابل�الوفاء�بقيمته  -5

�بصورة��������������� �الدولة �خزينة �يدخل �بأنه �ا:الية �الدولة �مصادر �با�ي �عن �العام �القرض يختلف

بإعادة�رأس��الدولة�ال�mnتوصف�بأ¡iا�موارد�¡iائي�دون�مقابل؛حيث�تتعهد�مؤقتة،�وبمقابل�بعكس�الضريبة

�فh>ة���� �خ�ل �إيداعه �مقابل �سنوية �بفائدة �الدائن �هذا �تعويض �ذلك �إ7ى �ومضافا �الدائن، �إ7ى �القرض مال

القرض،�ويتع=ن�ع�ى�الدولة�عندما�تقh>ض�أن�تفكر�'ي�العبء�ا:ا7ي�الناجم�عن�القرض،�ويلزمها�ذلك�أن���

ن�يعطي�مردودا�'ي�ا:ستقبل�بقيمة�القرض�أمبلغ�القرض�إ��'ي�إنفاق�استثماري�منتج،�يمكن�تستخدم�

  وفوائده؛

  القرض�العام�يتم�بموجب�عقد -6

وهو�الدائن�الذي�) الفرد�أو�أحد�ا:ؤسسات�ا:الية�ا:حلية�أو�الخارجية�أو�دولة�أجنبية(ب=ن�ا:قرض�

�و  �ا:قh>ض، �إ7ى �ا:ال �من �مبلغ �بإقراض �مؤسساijا������يتعهد �أو �هيئاijا �إحدى �أو �الدولة �'ي �يتمثل الذي

العامة،�وال�mnتتعهد�برد�مبلغ�القرض�مضافا�إليه�الفوائد�السنوية�ا:h>تبة،�بموجب�أحكام�العقد�طوال�

  .فh>ة�القرض

�منفعة� �لتحقيق �س¥ى �عام �مرفق �بنشاط �يتعلق ��نه �Gدارية، �العقود �من �العقد �هذا <cويعت         

ا:نافع�الخاصة�من�جهة،�و�نه�من�جهة�ثانية�يتضمن�شروطا�استثنائية�غ=>�مألوفة�'ي�عامة،�تسمو�ع�ى�

عقود�القانون�الخاص،�كا:زايا�ا:الية�ال�mnيمنحها�ا:دين�إ7ى�ا:قرض�من�إعفاءات�ضريبية،�وفوائد�مرتفعة�

�تتضم �أن �يمكن �� mnوال� �القرض، �مبلغ �جواز�الحجز�ع�ى �عدم �إ7ى �إضافة �العقود�وجوائز�ومكافآت، §iا

  الخاصة؛
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  يصدر�عن�طريق�قانون القرض�العام� -7

تقوم�الحكومة�بعقد�القروض�العامة�استنادا�إ7ى�إذن�سابق�من�قبل�السلطة�التشريعية،�ويتضمن��

موافقة�ممث�ي�الشعب�ع�ى�استدانة�مبلغ�من�النقود�يمول�خزينة�الدولة�العامة،�ويكمن�zساس�القانوني�

ن�لعقد�القرض�العام�كونه�يحمل�الدولة�الghامات�مالية�وبشروط�مرهقة،�أو�'ي�غ=>�صالح�'ي�موافقة�الc>:ا

�القروض��������. الحكومة �ع�ى �الc>:ان �موافقة �ضرورة �الدول �معظم �'ي �ilا �ا:سلم �القاعدة �فإن ولذلك،

� �من �قانون �أي �إجرائي، �وهو�قانون �بقانون، �إصدار�القرض �ع�ى �الc>:ان �موافقة �وتتم الناحية�العامة،

�حالة� �كل �ع�ى �تنطبق �مجردة �قانونية �قواعد �يخلق �� �أنه �أي �ا:وضوعية، �الناحية �من �وليس الشكلية

  .فردية

وضرورة�إصدار�قانون�يخول�عقد�القرض�العام���يغ=>�من�طبيعة�العقد�بعد�إبرامه،�فسبق�صدور�

عقد�القرض�العام�ليس��القانون�هو�من�إجراءات�التعاقد،�كما�أن�صدور�القانون�الذي�يخول�الحكومة

�العامة� �ا:صلحة �أن �رأت �إذا �القرض �إبرام �عن �تعدل �أن �تستطيع �الحكومة �أن �بمع�� �Gلزام، �صفة له

�فإن� �حدة، �عن �حالة �كل �'ي �العام �Mقh>اض �بإجازة �يصدر�قانون �أن �ال�زم �من �كان �وإن �ذلك، mª«تقت

  ة؛ا:شرع�قد�يصدر�قانونا�بتخويل�Gدارة�Mقh>اض�'ي�حدود�معين

  القرض�العام�يوفر�ل[دارة�السيولة�ال�FGتحتاجها -8

�'ي� �تستمر �أن �أجل �من �وأموال �سيولة �إ7ى �حاجة �'ي �Gدارة �نجد �العام �القرض �عقد               'ي

�العقود�Gدارية�zخرى،�ال�mnتكون�'ي�حالة�Gدارة� �يم=gه�عن �ما نشاطها،�وتضمن�الخدمة�العامة،�وهذا

  .ا:الية�ا:يسورة

̂� -رابعا   ب_ن�القرض�العام�والضريبةالتمي_

  :7يتشابه�القرض�العام�مع�الضريبة�'ي�عدة�أمور،�من�أهمها

  أن�ك��م§iما�يدفع�نقدا؛�

̂يرادات�العامة�للدولة؛�   أن�ك��م§iما�يعد�مصدرا�ل

  يجب�أن�يصدر�قانون�بكل�م§iما؛�

  .للدولةأن�ك��م§iما�يشكل�وسيلة�:ساهمة�zفراد�'ي�تحمل�zعباء�ا:الية��

  



  الطاهر�ميمون . د���������������������������������                                         وخصائصها��العامة�مفهوم�القروض: السابع الفصل

 
73 

  :8إ��أن�القرض�العام�يتم=�gعن�الضريبة�'ي�وجوه�متعددة،�م§iا

  كقاعدة�عامة،�تلghم�الدولة�برد�القرض،�بينما�تدفع�الضريبة�بصفة�¡iائية؛�

تدفع�الضريبة�جc>ا،�وتحصل�عل�iا�الدولة�من�zفراد�بما�لها�من�سلطة�عامة،�بينما�يدفع�القرض��

،�:ن�يشاء�من�zفراد�أن�يستثمر��أمواله�'ي�مجال�تدعيم�موارد�)عدة�عامةكقا(العام�كمساهمة�اختيارية�

  الدولة؛

�بعقد�� �للحكومة �يسمح �الذي �القانون �يحدده �مع=ن �وجه �ع�ى �العام �القرض �حصيلة تخصص

̂نفاق�ع�ى�وجه�مع=ن،�طبقا�لقاعدة�معروفة�'ي�فن�ا:وازنة� القرض،�بينما���تخصص�حصيلة�الضرائب�ل

  جواز�تخصيص�Gيرادات�العامة؛¯ي�قاعدة�عدم�

�حصيلة�� ���تستخدم �بينما �العامة، �القروض �قيمة �رد �'ي �تستخدم �أن �الضرائب �لحصيلة يمكن

  القروض�العامة�'ي�رد�الضرائب،��ن�الضرائب�تدفع�بصفة�¡iائية�و��ترد؛

�ا:ق� �يحصل �بينما �ilا، �ا:كلف �ع�ى �مباشر�يعود �ب��مقابل �تدفع �فواالضرائب �ع�ى �عن�رضون ئد

  .قيمة�ما�أقرضوه�للدولة

ومع�التطور،�شهد�العصر�الحديث�تقاربا�ب=ن�القرض�العام�والضريبة؛�حيث�تقلصت�إ7ى�حد�كب=>�

  :9هذه�Mخت�فات�بي§iما،�ويتضح�ذلك�'ي��تي

�قانون�� �يحددهم �الذين �zشخاص �يلghم �إجبارية، �²صدار�قروض �أحيانا �تلجأ �الدولة أصبحت

�با�كت �صفة�إصدار�القرض �تجمع �وهنا �رمزية، �أو�بفائدة �فائدة �ب� �القروض �هذه �تكون �وقد �ف�iا، تاب

  Gجبار�ب=ن�القرض�والضريبة؛

�يقh>ب�� �معينة، �مدة �خ�ل �بالسداد �إصدارها �عند �الدولة �تلghم �� �وحيث �ا:ؤبدة، �القروض 'ي

  القرض�العام�من�الضريبة؛

�مع� �مشروعات �ع�ى ̂نفاق �ل �العامة �القروض ���تخصص �هذه�قد �بعض �تفرض �قد �فالدولة ينة،

  .القروض�:جرد�تغطية�عجز�طارئ�'ي�ا:وازنة�العامة

و'ي�أوقات�zزمات�والحروب،�فإن�القروض�العامة���تخضع��ي�تخصيص،�و'ي�ذات�الوقت�يمكن�

̂نفاق�'ي�وجوه�معينة،�وكل�ذلك�يؤكد�اقh>اب�القرض�العام�من� لحصيلة�بعض�الضرائب�أن�تخصص�ل

  .قh>اب�الضريبة�من�القرض�العامالضريبة،�وا
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  تقسيمات�القروض�العامة -خامسا

  .يمكن�تقسيم�القروض�العامة�إ7ى�أنواع�متعددة�طبقا�:عاي=>�متنوعة،�يؤسس�عل�iا�هذا�التقسيم

  القروض�من�حيث�حرية�Kكتتاب�فOaا�-1

  :يمكن�تقسيمها�إ7ى

اختياريا،�إذ�يكون�ل¶فراد�حرية�Mكتتاب�'ي�zصل�العام،�أن�القرض�يكون� :Kختيارية القروض -أ

�من� �عل�iا �يحصلون mnال� �الفائدة �ب=ن �وبا:قارنة �وMقتصادية، �ا:الية �لظروفهم �وفقا �عدمه، �من القرض

سندات�القرض،�وتلك�ال�mnيحصلون�عل�iا�من�فرص�Mستثمار�zخرى،�ومن�ثم�فإ¡iم�يقررون�Mكتتاب�

� �الخاصة �مصلح·iم �ضوء �'ي �عدمه �zول من �ا:قام �سلط·iا�. 'ي �تستخدم �� �الصدد �هذا �'ي ،� فالدولة

  .10السيادية�'ي�عقد�القرض

 'ي وا:كتتب .ا:تعاقدين�واختيارهما بh>ا¸mª يتم حيث ترا¸mª، عقد �ى�أنهع Mختياري  القرض ويعرف

�الكتاب Mمتناع، أو بالقبول  سوى  الحقوق  له ليس القروض من النوع هذا � اعتc>وا فبعض  القرضعقد

�القرض، 'ي الدولة مناقشة يستطيع � ا:كتتب �ن إذعان، عقد Mختياري  �القبول  يملك و� شروط            إ�

 الحصول  ذاتي،�وبقصد بدافع 'ي�القرض يكتتب �نه هنا، ²كراه يخضع � ا:كتتب أن الواقع و'ي الرفض، أو

 ؛11ا:قدمة ا:الية Mمتيازات ع�ى

خروجا�عن�zصل�العام�للقرض�العام،�قد�تضطر�الدولة�إ7ى�عقد�القروض� :dجبارية القروض- ب

�من����� �القرض �'ي �Mكتتاب �حرية �ل¶فراد �يكون �ف� �بشأ¡iا، �السيادية �سلطاijا �تمارس �حيث Gجبارية؛

يبدأ��ومما�هو�جدير�بالذكر،�أن�القرض�قد. عدمه،�بل�يجc>ون�عليه،�وفقا�ل¶حكام�ال�mnيقررها�القانون 

  .12اختياريا�وينت�m¹إجباريا

 'ي�الوقت بسدادها لهم مقابل�تعهدها إجبارية، بصورة رعاياها ع�ى الدولة تفرضها الmn القروض ¯ي

 كالكوارث والظروف�الطارئة Mقتصادية،�والحروب zزمات 'ي القروض هذه مثل إ7ى الدول  وتلجأ .ا:ناسب

 انهأ إ� إلزامية، مفروضة�بصورة انهلكو الضريبة تشبه قروضال هذه ومثل الب�د، تصيب الmn الطبيعية

  .13العامة تحددها�السلطات فوائد مع لدافعها ا:بالغ تعود ما غالبا انهبأ الضريبة، عن تختلف
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  نطاقهاالقروض�من�حيث��-2

  :14يمكن�تقسيمها�إ7ى

 من الدولة عل�iا تحصل الmn القروض ¯ييطلقها�عل�iا�القروض�الوطنية،�و  :الداخلية القروض�-أ

 من النوع ذابه كب=>ة بحرية عادة الدولة وتتمتع .فوق�أراض�iا ا:قيم=ن الطبيعي=ن�أو�Mعتباري=ن zشخاص

 أجل وتحدد للمقh>ض، ا:ختلفة ا:زايا تب=ن حيث م�ئمة، ال�mnتجدها الشروط وضع تستطيع انه� القروض،

 ؛...وكيفية�السداد الفائدة القرض�ومعدل

 مقيم اعتباري  أو طبي¥ي شخص من الدولة عل�iا تحصل الmn القروض ¯ي :الخارجية القروض -ب

رؤوس���������������� إ7ى بحاجة تكون  عندما القروض هذه مثل إ7ى الدول  وتلجأ .أجنبية حكومات أو�من الب�د خارج

عند� الخارجية للقروض تلجأ كذلك .الوطنية ا:دخرات كفاية وعدم الداخلية Gيرادات كفاية أموال،�وعدم

من� وحمايته الوط�m نقدها لدعم أو ا:دفوعات، م=gان 'ي العجز لتغطية أجنبية عم�ت إ7ى الدولة حاجة

�حاجة ضرورية اس·�iكية وسلع إنتاجية سلع من يلزمها ما ع�ى الحصول  أجل من أو قيمته، تدني  لتلبية

  .الداخلية السوق 

  مدOPاالقروض�من�حيث��-3

  :15يمكن�تقسيمها�إ7ى

. ع§iا فائدة بدفع تلghم ولك§iا لردها، معينا تاريخا الدولة تحدد � الmn القروض ¯ي :اhؤبدة القروض  -أ

 أن يستطيع � وا:قرض يناس½iا، الذي الوقت 'ي القرض سندات من تشاء ما باس·�iك الدولة�الحق و�تملك

 ؛سنويا ا:قررة بالفائدة با:طالبة الحق يملك ولكن القرض، وفاء يطالب�الدولة

 تعقد فm¹ ذابهو وطارئة، مؤقتة حا�ت :واجهة الدولة إل�iا تلجأ القروض هذه :اhؤقتة القروض�-ب

 �جل�متوسط�وطويل�zجل تكون  أن إما القروض من النوع هذا وسندات .ب§iاي·iا الدين معينة�ينق»mª :دة

� اتهمد تزيد �عن �وتقل �سنت=ن � 20ع�ى �عل�iا �ويطلق �اhثبتةسنة، ���تتجاوز� �جل أو ؛القروض قص=>�:دة

  .القروض�السائرة�أو�العائمة�أو�الكافيةالسنت=ن،�ويطلق�عل�iا�
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 تمهيد

تضطر�الدولة�.ي�بعض�(حيان،��واجهة�نفقا"!ا�ا���ايدة�وعجز�ا�وازنة،�إ�ى�اللجوء�لطريقة��صدار�

��يرادات� �مصادر �إ�ى �استنادا �نفقا"!ا �.ي �تواجه �أن �تستطيع >� �حينما �وذلك �الجديد،                النقدي

العامة،�الرسوم�والضرائب،�أو�مصادر��يرادات�Kئتمانية،�القروض،�فتقوم�الدولة�بإصدار�كمية�جديدة�

�MNمن�النقود�وطرحها�للتداول،�ويعرف�ذلك�بالتضخم�ا�ا�ي،�أو�التمويل�عن�طريق�التضخم،�أو�التمويل�غ

  .التقليدي

  تعريف��صدار�النقدي�الجديد - أو#

صدار�النقدي�الجديد�قيام�الدولة�بإصدار�كمية�جديدة�من�النقود،�من�أجل�سد�العجز�يقصد�با[ 

  .1.ي�موازنc!ا�العامة،�خaل�ف�Mة�زمنية�محددة

أو�هو�قيام�الحكومة�بإصدار�نقود�جديدة،�خaل�ف�Mة�معينة،�بنسبة�تتجاوز�نسبة�الزيادة�العادية�.ي�

  .2الف�Mة،�مع�اف�Mاض�ثبات�سرعة�دوران�النقودحجم�ا�عامaت�.ي�Kقتصاد�الوطlm،�خaل�نفس�

�إ�ى� �اللجوء �<�تستطيع �عندما �إلp!ا �الدولة �تلجأ �نقدية، �وسيلة �يمثل smا�ع� �u!ذا و�صدار�النقدي

� �الحقيقية(ا�صادر�(خرى �العامة ∗)الوسائل �النفقات �تغطية ��صدار�النقدي�. u!دف �يتم �ما وعادة

� �من �جديدة �كمية �خلق �وكذلك �قصMNة���������الجديد، �قروض �شكل �.ي �الدولة �لحساب �الكتابية، النقود

�البنوك� �أو�لصالح �(و�ى، �الحالة �.ي �ا�ركزي �البنك �لصالح �الدولة �تصدرها �خزينة �أذونات �تقابل (جل،

ما�يعرف�بالتضخم�ا�ا�ي،��ن�التوسع�.ي�عرض��-.ي�الحالتNن–ويشكل�ذلك� .∗∗التجارية�.ي�الحالة�الثانية

إ�ى�ارتفاع�(ثمان،�وانخفاض�قيمة�النقود،�وبالتا�ي��-.ي�إطار�ظروف�معينة–عp!ا�كثMNا�ما�يؤدي�النقود�بنو 

  .3إ�ى�ادخار�عي�lmإجباري،�وهو�ما�يشكل�عبئا�اقتصاديا�ع�ى�الدخول�وال�Mوات

  م01رات��صدار�النقدي�الجديد - ثانيا

مة�للدولة،�وذلك�عن�طريق�خلق�يعت���Mصدار�النقدي�الجديد�كأسلوب�لتمويل�عجز�ا�وازنة�العا

�u!ا� �تسc!دف �زيادة ��ي �تموي�aتضخميا �تعد lال�� �السياسة �فهذه �تغطية، �بدون �النقود �من �إضافية كمية

الدولة�تمويل�الزيادة�.ي��نفاق�الحكومي،��نه�ي�Mتب�ع�ى�ذلك�ارتفاعا�.ي�(سعار،�وهذه�الضغوط�تتفاوت�

�ا�لهذه�الطريقة�من�آثار�سلبية�ع�ى�Kقتصاد،�فإن�الدول�نادرا�قو"!ا�حسب�مرونة�الجهاز��نتا�ي،�ونظرا�

  .ما�تلجأ�إلp!ا�.ي�عملية�تمويل�عجز�ا�وازنة�العامة
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  :4هناك�م�Mران�للجوء�إ�ى��صدار�النقدي�الجديد،�هما

  �صدار�النقدي�الجديد�حافز�ع6ى�4ستثمار -1

�الشرا �القوة �ضعف �إ�ى �يؤدي �الجديد �النقدي ��صدار �أن �ارتفاع���������ذلك �وبالتا�ي �للنقود، ئية

(ثمان،�مما�يؤدي�إ�ى�زيادة�(رباح�والتوسع�.ي�Kستثمار�القائم،�وظهور�فرص�جديدة�لaستثمار؛�كما�أنه�

يؤدي�إ�ى�توزيع�الدخول�لصالح�أصحاب�الدخول�ا�رتفعة،�ع�ى�حساب�أصحاب�الدخول�ا�حدودة،�مما�

cسKدخار�ع�ى�حساب�Kزيادة��lmكيعa!.  

�وجود� �Kستثمار�هو�عدم �يعوق �الذي �أن �فالواقع �خطرا، �يكون �قد �بل �غ�MNفعال، �ا��Mر �هذا ويعد

�بالفعل �القائمة �الصناعات �بNن �التنسيق �وعدم �كاف، �هذين�. طلب �ع�ى �الجديد و<�يؤثر��صدار�النقدي

� �لصالح �يتم �الدخول �توزيع �إعادة �أن �صحيحا �ليس �أنه �ذلك �إ�ى �أضف �مما�العاملNن، �ا�رتفعة، الدخول

�Kدخار �زيادة �عليه �ا�ناخ�. ي�Mتب �يؤدي �بل �فحسب، �الدخل �Kدخار�ع�ى �<�يتوقف �التضخم �ف�Mات ففي

التضخم�lإ�ى�نقص�حجم�ا�دخرات،�فزيادة�.ي�الدخول�ا�رتفعة�<�تؤدي�إ�ى�زيادة�ا�دخرات،�ولكن�إ�ى�

�ع �ي�Mتب �مما �ا�ستوردة، �الكمالية �السلع �اسa!cك �أن�زيادة �حيث �ا�دفوعات؛ �انNم� �اختaل �.ي �زيادة ليه

  .زيادة�اسa!cك�السلع�الكمالية�<�يحقق�أي�حافز�للتنمية�Kقتصادي

2-  � �ال=زمة��صدار�النقدي�الجديد �ع6ى�الوسائل �والحصول وسيلة�ضرورية�لتمويل�4ستثمار�العام

  ل01امج�التنمية

ففي�هذه�الحالة�يؤدي�. حقيق�أهداف�التنميةففعاليته�تكمن�فيما�يسمح�به�من�تحويل�للموارد�لت

�معد<ت� �ع�ى �أثر�هام �لها �إنتاجية، �مشروعات �لتمويل �ادخار�إجباري �تكوين �إ�ى �الجديد �صدار�النقدي

�Kقتصادية �لaستخدامات�. التنمية �وتخصيصها �عينية، �موارد �ع�ى �بالحصول �للدولة �يسمح فالتضخم

�أ �إ< �Kقتصادية، �للتنمية �قبول�������������(ك��Mفائدة �بمدى �فهو�يرتبط �دائما، �يكون �أن �يمكن >� �(ثر� �هذا ن

أو�تحمل�الطبقات�Kجتماعية،�ال��lتعت��Mضحية�للتضخم�نتيجة�انخفاض�نصي¦!ا�من�الناتج�الوطlm،�أي�

�علp!ا �التضخم �بعبء �الفئات �هذه �تشعر�فp!ا >� lال�� �الف�Mة �.ي �أثره �ينتج �(ث. أنه �لهذا �انت¦!ت �إذا ر�أما

  . وطالبت�برفع�دخولها��واجهة�الزيادة�.ي�تكاليف�ا�عيشة،�فإن��صدار�النقدي�الجديد�يفقد�أثره�هذا

�الصدد،�للمحافظة�ع�ى�أثر��صدار�النقدي�الجديد،�وسائل�الرقابة� �هذا ومن�الوسائل�ا�تبعة�.ي

جب�أن�تؤخذ�هذه�النتائج�ا�تعددة�ال��lتفرض�ع�ى�(ثمان�وع�ى�(جور�وع�ى�تخصيص�ا�وارد،�ولهذا�ي

.ي�Kعتبار�عند�اللجوء�إ�ى��صدار�النقدي�لتمويل�التنمية،�وإن�كان�اللجوء�إ�ى�هذا�(ثر�يكون�.ي�أضيق�

  . الحدود�أيضا
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  آثار��صدار�النقدي�الجديد -ثالثا

�والطل �Kسa!cك �لطلب �محفزا �الجديد �ل©صدار�النقدي �(و�ى �البدايات �.ي �يرى �البعض �كان ب�إذا

�مع� �خاصة �ل©صدار�النقدي، �التالية �ا�راحل �فإن �الحقيقي، �الك�ي �الدخل �.ي �زيادة �وبالتا�ي Kستثماري،

�مازالت� lال�� �النامية، �الدول �.ي �خاصة �وبصفة �بالغة، �أضرارا �معها �تحمل �للنقود، �الشرائية �القوة تدهور

  .سكان�فp!اتعاني�من�ضعف�مرونة�جهازها��نتا�ي�.ي�مواجهة�ا�عد<ت�ا�رتفعة�لل

  :5ويمكن�إجمال�ªثار�السلبية�ل©صدار�النقدي�الجديد�.ي�ªتي

  إضعاف�الدخل�الحقيقي؛�-

  تدهور�مستوى�العدالة�.ي�توزيع�الدخل�الوطlm؛�-

  انخفاض�قيمة�النقود�ومعد<ت�Kدخار�ا�ح�ي؛�-

�ان�ا�دفوعات؛�-Nزيادة�العجز�.ي�م  

  .Kقتصاد�ا�وازي إضعاف�الحافز��نتا�ي،�وتعميق�ظاهرة��-

  شروط�نجاح��صدار�النقدي�الجديد -رابعا

�الدول�النامية�إ�ى��صدار�النقدي�الجديد�.ي�تمويل��نفاق�العام� �كان�من�الضروري�أن�تلجأ إذا

  :6والتنمية�Kقتصادية،�فإنه�يش�Mط�لنجاحه�ªتي

تؤدي�إ�ى�التوسع�.ي�إنتاج��سريعة�العائد،�تخصيص��صدار�النقدي�الجديد�[قامة�استثمارات�-

� �سلع �Kستثمارات �هذه �تحقق �وأن ��صدار�النقدي�Kسa!cك، �عن �Kستغناء �به �يمكن �سريعا، aدخ

  الجديد�فيما�بعد؛

  استخدام��صدار�النقدي�الجديد�بجرعات�صغMNة�وغ�MNمتقاربة؛�-

��الجهاز��نتا�ي�.ي�الدولة�با�رونة�وعدم�الجمود؛�-Nبد�أن�يتم�>  

�Kستثمار�وسعر�الفائدة��- �سياسات �مثل �(خرى، �السياسات �بNن �التنسيق �يتم �أن �الضروري من

  .والضرائب،�لضمان�السيطرة�ع�ى�ªثار�التضخمية�الناتجة�عن��صدار�النقدي�الجديد
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  �حا#ت�والهوامش

                                                             
1

،�2011 -2010العربية،�القاهرة،�صفوت�عبد�السaم�عوض�هللا،�محاضرات�.ي�مبادئ�علم�ا�الية�العامة،�دار�ال¬!ضة� -

 .259. ص

2
  .161. ،�ص2007محمد�طاقة،�هدى�العزاوي،�اقتصاديات�ا�الية�العامة،�دار�ا�سMNة�للنشر�والتوزيع،�عمان،� - 

 .مثل�إيرادات�الدومNن�الخاص�والرسوم�والضرائب�والقروض�العامة ∗
�الكتاب ∗∗ �بالنقود sيسم� �ما �بخلق �التجارية �البنوك �تقوم �حيث �الودائع(ية �Kئتمان�)نقود �.ي �بالتوسع �يعرف �وهو�ما ،

 .ا�صر.ي
3

�العامة�- �ا�الية �أساسيات �ناشد، �عد�ي �العامة: سوزي �الحل·�l- النفقات �منشورات �العامة، �انيةNا�� �العامة، �يرادات

  .323. ،�ص2008الحقوقية،�بMNوت،�

4
  .310 -308. ص�-،�ص1973دار�º!ضة�مصر�للطبع�والنشر،�مصر،�باهر�عتلم،�ا�الية�العامة�ومبادئ�Kقتصاد�ا�ا�ي،� -

5
  .262. صفوت�عبد�السaم�عوض�هللا،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -

6
 .219. ،�ص2016خديجة�(عسر،�اقتصاديات�ا�الية�العامة،�كلية�Kقتصاد�والعلوم�السياسية،�جامعة�القاهرة،� -



  

  

�ثار��قتصادية�: التاسعالفصل�

        ل�يرادات�العامة
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 تمهيد

ثار�
قتصادية�� �ع�ى �الفصل �هذا �س��كز��ي ثار�
قتصادية،� �من �مجموعة �العامة ل'يرادات

  .للضرائب�وللقروض�العامة�باعتبارهما�أمه�مصادر�)يرادات

  �ثار��قتصادية�للضرائب - أو$

� �من�للضرائب �مجتمع �أي ��ي �و
جتماعية 
قتصادية� �الحياة �نوا>ي �كافة �ع�ى �اBدى آثار�بعيدة

اBجتمعات،�وOي�آثار�تزداد�أهميMNا�باستمرار�مع�اتساق�نطاق�دور�الدولة،�وتزايد�درجة�تدخلها��ي�النوا>ي�

لدولة�والسياسة�اBتقدمة،�ولقد�تطور�مع�TUهذه�ثار�تطورا�كب�Rا�مع�التطور�الذي�حل�بمفهوم�مالية�ا

  .اBالية

  :وتنقسم�ثار�
قتصادية�للضريبة�إWى�نوعRن

ثار�اBباشرة�للضرائب؛�-  

ثار�غ��RاBباشرة�للضرائب�-.  

  �ثار�ا/باشرة�للضرائب� -1

وتظهر�هذه�. تنشأ�ثار�
قتصادية�اBباشرة�للضرائب�بعد�استقرار�عبء�الضريبة�ع�ى�مكلف�معRن

 
سmMNك�و)نتاج�و
دخار�وغ�Rها�من�السلوكيات�
قتصادية�وال�ijتتحدد�بأمرين�اثنRن�ثار��ي�نمط�

  :1هما

  مقدار�مبلغ�الضريبة�اBستحقة؛�-

  .qوجه�ال�ijتستخدم�فMoا�الدولة�حصيلة�الضرائب�-

��س123ك�-أ �ع5ى �الضريبة �Mrا�: أثر �اBكلفRن �دخل �مقدار �ع�ى �مباشرة �بصورة �الضرائب تؤثر

�مقدار� �ع�ى �تأث�Rه �كان �كلما �السعر�مرتفعا �كان �فكلما �سعر�الضريبة، �بحسب �ذلك �ويتحدد بالنقصان،

وي��تب�ع�ى�ذلك،�أن�يتأثر�حجم�ما�يسMNلكونه�من�سلع�وخدمات�من�خmل�. الدخل�أك�z،�والعكس�صحيح

اBتوسطة،�يقل�أثره،�أي�سعر�الضريبة،�ع�ى�مستوى�qثمان؛�فاBكلفون،�وخاصة�ذوو�الدخول�اBحدودة�و 

�الطلب� �يقل �وبالتاWي �م�Mا، �الكمالية �وخاصة �والخدمات، �السلع �ببعض �التضحية �إWى �يدفعهم �مما دخلهم

  .علMoا،�وتميل�أثما�Mا�نحو�
نخفاض
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إ��أن�هذا�القول�ليس�صحيحا�بصورة�مطلقة؛�إذ�أن�درجة�مرونة�الطلب�ع�ى�هذه�السلع�هو�الذي�

�فا �بالضريبة، �تأثرها �إمكانية �يحدد �اBرن �الطلب �ذات �الكمالية(لسلع �بالضريبة�) السلع يتأثر�اسmMNكها

�واBواد�الغذائية(بصورة�أك��zمن�السلع�ذات�الطلب�غ��RاBرن� �أن�حجم�). السلع�الضرورية�كا�دوية كما

���يتأثر�كث�Rا�بالضريبة،�ومن�ثم�� ) الطبقات�الغنية(الدخل�يحدد�درجة�التأثر�بالضريبة،�فالدخل�اBرتفع�

�مدخرا�Mم �من �الضريبة �يدفعون �عادة، ���Mم �الطبقات، �هذه �اسmMNك �من �اBنخفض�. يقلل �الدخل أما

�اBتوسطة( �أو �الفق�Rة �هذه����) الطبقات �اسmMNك �من �يقلل �إذ �واضحة، �بصورة �بالضريبة �يتأثر فإنه

  .الطبقات،�وخاصة�بالنسبة�للسلع�ذات�الطلب�اBرن 

� �أثر�الضريبة �يتوقف �أخرى، �جهة �الحصيلة�ومن �استخدام ��ي �الدولة �خطة �ع�ى 
سmMNك� ع�ى

الضريبية،�فإذا�جمدت�الدولة�حصيلة�الضريبة��فإن�
سmMNك�يتجه�نحو�النقصان؛�أما�إذا�استخدمت�

�نتيجة� �qفراد �جانب �من 
سmMNك� �نقص �فإن �والخدمات، �السلع �بعض �طلب ��ي �الحصيلة �هذه الدولة

mMNس
  .2ك�الذي�يحدثه�إنفاق�الدولةفرض�الضريبة،�يعوضه�زيادة�

��دخار�-ب  �ع5ى �وجه�: أثر�الضريبة �ع�ى �الرأسمالية، 
قتصاديات� ��ي iUدخار�الوط
� يتكون

�الدولة �به �تقوم �الذي �و
دخار�العام �qفراد، �به �يقوم �الذي 
دخار�الخاص� �من �تقوم�. التحديد، فلكي

لتمويل�هذه�
ستثمارات،�ويمكن�القول�أن�أثر�الضريبة��الدولة�با�ستثمارات،�فإ�Mا�تلجأ�عادة�إWى�الضريبة

� 
دخار�العام� ��ي�) الدولة(�ي �كذلك ���يكون 
دخار�الخاص� �ع�ى �أثر�الضريبة �إ��أن �إيجابيا، �أثرا يكون

  .الغالب�من�الحا�ت

�ثم� �ومن �الرأسماWي، �ال��اكم �من �وبالتاWي �qفراد، �مدخرات �من �تخفض �الضريبة �أن وتعت��zفكرة

  .3بطاء��ي�التقدم�
قتصادي،�فكرة�قديمة�قدم�النظرية�الضريبية�ذا�Mا) 

�ع�ى� �إنفاقهم �تقليل �وبالتاWي �بالنقصان، �qفراد �دخول �يؤثر�ع�ى �الضريبة �فرض �أن �رأينا، فكما


سmMNك،�مما�يؤثر�سلبيا�ع�ى�مستوى�مدخرا�Mم،�إ��أن�تأث��Rالضريبة��ي�حجم�اBدخرات���يكون�واحدا�

�اBختلفةبالنسب �للدخول 
سmMNك�. ة� �بRن �اBتاحة �دخولهم �توزيع �إعادة �إWى �با�فراد �تؤدي فالضريبة

�)نفاقات����� �Bصلحة 
سmMNك� �ع�ى �)نفاق �توزيع �إعادة �وكذلك �م�Mا، �كل �Bرونة �وفقا و
دخار،

  .الضرورية،�وع�ى�حساب�)نفاقات�غ��Rالضرورية
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� �عmقته �يتم���Rي �)نفاق �كان �ضحايا�وBا �أول 
دخار�يكون� �فإن �نسبيا، �اBرونة با�دخار�بانعدام

�كانت� ijال� �سعر�الضريبة، �أو�رفع �الضريبة �لفرض �نتيجة �الدخل �qك��zلنقص �العبء �ويتحمل الضريبة،

  .4موجودة�من�قبل،�أي�أن�أثر�الضريبة��ي�
دخار�يكون�سلبيا

�ع5ى�>نتاج�-ج �من�قبل�أن�الض: أثر�الضريبة �رأينا ريبة�تؤثر�ع�ى�
سmMNك�بالسلب،�خاصة�كما

كذلك�يتأثر�)نتاج�نتيجة�. �صحاب�الدخول�اBحدودة�واBتوسطة،�وهذا�بدوره�يؤثر�ع�ى�)نتاج�بالنقصان

  .تأث��Rالضرائب��ي�عرض�وطلب�رؤوس�qموال�)نتاجية

ن�قبل�فإن�الضرائب�فعرض�رؤوس�qموال�)نتاجية�يتوقف�ع�ى�
دخار�ثم�
ستثمار،�وكما�رأينا�م

تؤدي�إWى�نقص�
دخار�وقلة�رؤوس�qموال،�خاصة�بالنسبة�للضرائب�اBباشرة،��ن�عب¡Mا�يقع�ع�ى�دخل�

�الربح������� �بمقدار �يتأثر �فإنه �)نتاجية، �qموال �رؤوس �ع�ى �الطلب �أما ،�zأك� �بصورة �الغنية الطبقات

فبطبيعة�الحال�يقل�الطلب�علMoا،�أما�إذا�كان�زاد�فإذا�كان�فرض�الضريبة�يؤدي�إWى�قلة�الربح،�. اBتحقق

  .الربح�فإن�الطلب�يزيد�علMoا

��ي� �qقل �qخرى �)نتاج �فروع �إWى �عناصر�)نتاج �انتقال �إWى �يؤدي �قد �الضريبة �فرض �فإن كذلك

  .5العبء�الضري¥i،�مما�يؤثر�ع�ى�إجماWي�النشاط�
قتصادي

الضريبة�أن�يعاد�توزيع�الدخل�وال¦�وات�بصورة�غ���Rقد�ي��تب�ع�ى: أثر�الضريبة�ع5ى�التوزيع�-د

�الفق�Rة �الطبقات �حساب �ع�ى �الغنية �الطبقات �لصالح �غ��R. عادلة، �للضرائب �بالنسبة �هذا ويحدث

�الطبقات���� �تؤثر�ع�ى i©ف� �اBباشرة �الضرائب �أما �الفق�Rة؛ �الطبقات �ع�ى �عبئا �أشد �باعتبارها اBباشرة،

  .الغنية،�ومستوى�
دخار

ي��تب�ع�ى�أن�الضريبة�تقتطع�جزء�من�دخول�qفراد،�فيقل�الطلب�: ر�الضريبة�ع5ى�@ثمانأث�-ه

�هذه����������� �أثمان �انخفاض �إWى �ذلك �يؤدي �وبالتاWي �qفراد، �هؤ�ء �جانب �من �معينة �وخدمات �سلع ع�ى

يار�)نفاق�السلع،�بشرط�أ��تدخل�الدولة��ي�سداد�قروض�خارجية�مث�mأو�تكوين�احتياطي�معRن،�فإن�ت

�التضخم �ف��ات ��ي �وخاصة �qثمان �وتنخفض �الطلب �يقل �وبالتاWي �يقل، �ف��ات���������. النقدي ��ي أما

�تشجيع��� ��ي �م�Mا �رغبة �qفراد، �دخول �من i¥الضري� 
قتطاع� �تقليل �إWى �الدولة �تلجأ �حيث 
نكماش،

  .ك�ي�الفعال)نفاق،�مما�يؤدي�إWى�حدوث�حالة�من�
نتعاش،�وزيادة��ي�الطلب�ال
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�مرتبات� �أو�دفع �وخدمات �سلع �كشراء �التداول �مجال ��ي �الحصيلة �تلك �الدولة �استخدمت �إذا أما

�السلع� �ع�ى �الطلب �زيادة ��ي �اBبالغ �هذه �يستخدمون �هؤ�ء �فإن �للموردين، �مستحقة �أو�مبالغ العاملRن،

  .6والخدمات،�مما�يؤدي�إWى�عدم�انخفاض�qثمان

  ئب�ثار�غAB�ا/باشرة�للضرا� -2

�العبء������ �بنقل �اBتعلقة �اBشكmت �بالضريبة �اBتعلقة �اBباشرة �Rغ� 
قتصادية� �با®ثار يقصد

  .7الضري¥i،�ال�ijتتمثل��ي�استقرار�الضريبة�وانتشارها�والتخلص�من�العبء�الضري¥�iكليا�أو�جزئيا

. قيقي�لهايتمثل�استقرار�الضريبة��ي�تحديد�شخص�من�يتحمل�بالعبء�الح: استقرار�الضريبة�-أ

فإذا�تحمل�اBكلف�القانوني��Mائي�بقيمة�الضريبة�فإن�هذه�الضريبة�تسم�Tبا�ستقرار�اBباشر�للضريبة،�و��

�يدفعها �Bن �الصا�ي �الحقيقي �الدخل �من �تنقص ���Mا �صعوبة �الظاهرة �اBكلف�. تث��Rهذه �تمكن �إذا أما

� �الظاهرة �هذه �فإن �آخر، �شخص �إWى �الضريبة �عبء �نقل �من �با�ستقرار�غ��RاBباشر�القانوني Tتسم

  .للضريبة،�وهذه�الظاهرة�تث��Rالعديد�من�الصعوبات

يتأثر�دخل�اBكلف�ال�Mائي�بعبء�الضريبة�بالنقصان�بمقدار�ما�دفعه�من�دين�: انتشار�الضريبة�-ب

�يزودونه� �من �دخول �تتناقص �وبالتاWي 
سmMNك،� �ع�ى �إنفاقه �ع�ى �حتمية �يؤثر�بصورة �وذلك الضريبة،

لع�
سmMNكية،�ويؤدي�ذلك�بالتبعية�إWى�إقmل�إنفاقهم�ع�ى�
سmMNك،�وهذا�يمثل�نقصانا��ي�دخول�بالس


سmMNكية� �بالسلع �يزودو�Mم �حجم�. من �ع�ى �مباشرة �وتؤثر�بصورة �اBكلفRن، �بRن �تنتشر�الضريبة وهكذا

�م �عادة �ولكن ��Mاية، �� �ما �يستمر�إWى �� �انتشار�الضريبة �أن �إ� �وعوامل������اسmMNكهم، �ظروف �تتدخل ا

  .معينة،�لتخفف�من�حدة�
نتشار��وتؤدي�إWى�القضاء�ع�ى�فاعليته

تمثل�الضريبة�عبئا�ع�ى�اBكلف�Mrا،�يدفعه�إWى�محاولة�التخلص�: التخلص�من�عبء�الضريبة�-ج

  .نقل�عب¡Mا�إWى�شخص�آخر�أو�التخلص�من�عب¡Mا�بصورة�جزئية�أو�كليةبم�Mا،�إما�

الفرد�إWى�محاولة�التخلص�من�عب¡Mا�هو�عدم�وجود�مقابل�خاص�يعود�عليه�مباشرة�والذي�يدفع�

�أو�عندما�. م�Mا �الضرائب �من �محم�mبالعديد �يكون �عندما �خاصة، �بصورة �عب¡Mا �بثقل �إحساسه �أن كما

  .تكون�أسعارها�مرتفعة،�يس´ى�بكل�الطرق�إWى�محاولة�التخلص�م�Mا

  :ويتم�التخلص�من�عبء�الضريبة��ي�صورتRن

  تخلص�مشروع���يخالف�القانون�ويسم�Tبتجنب�الضريبة؛ -
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-�i¥رب�الضريMNبال�Tخالفة��حكام�القانون�ويسمBمشروع،�ويحدث�با��R8تخلص�غ.  

  �ثار��قتصادية�للقروض�العامة - ثانيا

  :9يمكن�تلخيص�آثار�القروض�العامة�
قتصادية�ع�ى�النحو�تي

  أثر�القروض�العامة�ع5ى��دخار�و�س123ك� -1

�الدخل� �توزيع �إعادة �من �إليه �تؤدي �ما �خmل �و
دخار�من 
سmMNك� �ع�ى �العامة تؤثر�القروض

الوطiU،�وعادة�ما�يتم�هذا�التوزيع�لصالح�اBيل�لmدخار�ع�ى�حساب�
سmMNك،�فالقروض�تمنح�العديد�

اBدخرين،�من�اجل�تشجيعهم�ع�ى�
دخار�و
كتتاب��ي�سندات��من�اBزايا�والضمانات�والتسهيmت�لصغار 

�العامة �أك¦��. القروض �الحكومية �السندات ��ي �مدخرا�Mم �توظيف �يكون �نظر�صغار�اBدخرين، �وجهة ومن

سهولة�وأمنا،�وأقل�خطرا�من�توظيفها��ي�السندات�الخاصة،�مما�يؤدي�إWى�رفع�اBيل�لmدخار�وانخفاض�

  .اBيل�لmسmMNك

�مدخرا�Mم�بم �من �العامة �القروض �سندات ��ي 
كتتاب� �يفضلون �ما �عادة �qفراد �فإن �آخر، TUع

  .اBعدة�لmستثمار،�ع�ى�أساس�كم�اBزايا�والضمانات�ال�ijتغرMµم�ع�ى�زيادة�
دخار�ع�ى�حساب�
سmMNك

  أثر�القروض�العامة�ع5ى��ستثمار� -2

�فوا� �دفع �من �يستتبعه �وما �القروض، �عقد �ع�ى �إWى������������������ي��تب �الدين �وأصل �منتظمة ئد

�انخفاض� �وبالتاWي �اBال، �لرأس �الحدية �الكفاية �انخفاض �ثم �ومن �اBتوقعة، �qرباح �انخفاض اBقرضRن،

�لmستثمار �سعر�الفائدة�. اBيل �من �ترفع �الدولة �يجعل �العامة �القروض ��ي �التوسع �أن �ذلك، �إWى أضف

ندات�القروض�العامة،�وارتفاع�سعر�الفائدة�يؤثر�بالسلب��ي�اBيل�كوسيلة�جذب�ل·فراد،�لmكتتاب��ي�س

فا�فراد�اBكتتبون��ي�القروض�العامة�يسحبون�أموالهم�من�
ستثمارات�الخاصة،�مما�. لmستثمار�الخاص

  .يمثل�ضررا�بالغا�با�ستثمارات�الخاصة

  أثر�القروض�العامة�ع5ى�زيادة�كمية�النقود� -3

�ijتقدمها�البنوك�إWى�الدولة�بزيادة�كمية�النقود�اBطروحة�للتداول،�وي��تب�تق��ن�القروض�العامة�ال

�بالغة� �تضخمية �آثارا �تحدث �فإ�Mا �الكامل �التشغيل �مرحلة �إWى 
قتصاد� �وصول �حالة ��ي �أنه �ذلك، ع�ى

�النوع�من�القروض�نسبة�كب�Rة�من�مجموع�القروض�العامة �هذا فاكتتاب�البنوك��ي�. الخطورة،�ويشكل

  :العامة�يتم�عادة�عن�طريق�خلق�كمية�جديدة�من�القروض،�ويتم�ذلك�ع�ى�النحو�تي�القروض
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حينما�يقوم�البنك�التجاري�با�كتتاب��ي�القروض�العامة،�فإنه�يفعل�ذلك�عن�طريق�التعاون�مع��-

  البنك�اBركزي��ي�إصدار�نقود�جديدة؛

  ادة�الكمية�النقدية؛تؤدي�إعادة�خصم�أذونات�الخزينة�لدى�البنك�اBركزي�إWى�زي�-

�ائتمانية���������- �ودائع �بخلق �الحكومية �السندات ��ي �تكتتب ijال� �التجارية �البنوك �تقوم �ما عادة

ومع�TUذلك،�أن�السندات�الحكومية،�وخاصة�. جديدة،�مقابل�ما�يدخل�محفظMNا�اBالية�من�هذه�السندات

jصرفية�الBى�أذونات�الخزينة،�تدخل��ي�حسابات�نسبة�السيولة�اWي�إWتحدد�حجم�الودائع،�وتؤدي�بالتا�i

  زيادة�الودائع�
ئتمانية؛

قد�يحدث�أن�ت��ك�الدولة�اBبالغ�ال�ijاق��ضMNا�من�البنوك�التجارية�لدى�هذه�البنوك�ع�ى�سبيل��-

الوديعة،�ع�ى�أن�تقوم�باستخدامها��ي�الوفاء�بال��اما�Mا،�و�ي�هذه�الحالة�يكون�النظام�اBصر�ي�ككل�قد�

  .�ي�القروض�العامة�بنقود�كتابية�إضافية�اكتتب

  أثر�القروض�العامة�ع5ى�توزيع�العبء�العام� -4

يوزع�القرض�العام�العبء�اBاWي�بRن�اBقرضRن�واBكلفRن�بدفع�الضرائب،�كما�أنه�يرتب�نوعRن�من�

�فوائد�: الضرائب �دفع ��ي �وتتمثل �اBقرضRن �تجاه �الخزينة �ال��امات �أي �للدولة، �العامة �الخزينة �ع�ى عبء

العبء�"ويسم�Tهذا�العبء�القرض،�ورد�أصله�و
متيازات�ال�ijتقدمها�الدولة�للمكتتبRن��ي�القرض�العام،�

�للقرض �الحياة�"اBاWي �ع�ى �القرض �ثقل �مدى �أي ،iUالوط� 
قتصاد� �ع�ى �فهو�عبء �الثاني �النوع �أما ؛

� �العبء �هذا �ويعرف �السداد، Tjصدار�ح(� �لحظة �منذ �جوانMºا، �بكل 
قتصادي�"
قتصادية� العبء

�"للقرض 
قتصاد� �ع�ى �اقتصاديا �عبئا �فقط �يلقي �� �هنا �فالقرض �الفئات�، �ع�ى �يوزعه �بل ،iUالوط

أي�ع�ى�مدى�ما�يحققه�الدخل�(وqجيال�اBختلفة،�مما�يؤثر�ع�ى�)نتاجية�الوطنية�والرفاهية�
قتصادية�

�جماعية �منفعة �من iUهذا�)الوط� �يتحملون �الذين �با�فراد �أساسا �يرتبط �للقروض 
قتصادي� �فالعبء ،

  .  ا�كانت�أضراره�تفوق�منافعهالعبء،�و��يمثل�القرض�عبئا�اقتصاديا�إ��إذ
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 >حا$ت�والهوامش

                                                             
1

- � �العام 
قتصاد� ��ي �مقدمة �شيحة، �رشدي �مصطفى �حشيش، �العامة(عادل �للنشر،�)اBالية �الجديدة �دار�الجامعة ،

 . 228. ،�ص1998
2

  .228. ،�صاBرجع�نفسه -

3
  .252. ،�ص1973باهر�عتلم،�اBالية�العامة�ومبادئ�
قتصاد�اBاWي،�دار��Mضة�مصر�للطبع�والنشر،�مصر،� -

4
  .221. ،�ص1985دراسات��ي�
قتصاد�اBاWي،�الدار�الجامعية،�)سكندرية،�محمد�دويدار،� -

5
�العامة - �اBالية �أساسيات �ناشد، �عدWي �العامة: سوزي �الحل¥�i- النفقات �منشورات �العامة، �ا�RBانية �العامة، )يرادات

   .213. ،�ص2008الحقوقية،�ب�Rوت،�

6
  .225. ،�ص1988دار�ال�Mضة�العربية،�مصر،��عبد�العادي�النجار،�مبادئ�
قتصاد�اBاWي، -

7
  .205. سوزي�عدWي�ناشد،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -

8
  .208 -205. ص�-،�صاBرجع�نفسه -

9
  .321 -315. ص�-اBرجع�نفسه،�ص -



  

  

مفهوم�ا�وازنة�: العاشرالفصل�

        العامة�وخصائصها
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 تمهيد

�مجال� ��ي �و�جتماعية �و�قتصادية �السياسية �العامة �السلطة �خيارات �عن �العامة تع%$�ا#وازنة

�إشباع�الحاجات�العامة�#ختلف�أفراد�ا#جتمع،�وذلك��ي�إطار�ما�يتقرر��ي�هذا�الشأن،�من�إجراءات�وتداب'$ 

�منعا� �إنفاقها، EFوح� �تحصيلها �منذ �العامة، �Iموال �عKى �والرقابة �وتنفيذها �بتحض'$�ا#وازنة �تتعلق مالية،

  .من�إساءة�استخدام�هذه�Iموال�العامة

  موازنة�عامة�أو�م'&انية�عامة؟ - أو!

�أدرجت� �العربية �التشريعات �فبعض �وا#'Wانية، �ا#وازنة �مصطلح �باستخدام �التشريعات اختلفت

  .'Wانية�بد[�من�ا#وازنة،�رغم�وجوب�التمي'�Wما�ب'ن�ا#صطلح'نا#

ويحاول�بعض�الكتاب�أن�يفرق�ب'ن�كلمة�ا#وازنة�وا#'Wانية،�ف'$ى�أن�ا#وازنة�مرتبطة�بالدولة،�وأن�

. �ي�اللغة�gنجل'Wية،�وfي�نفقات�وإيرادات�الدولة�لسنة�مالية�مقبلة) Budget(ا#وازنة�العامة�تقابلها�كلمة�

�يستخدم� �ففjkا �الخاص، �القطاع ��ي �ا#وجودة �وا#ؤسسات �بالشركات �مرتبطة opف� �ا#'Wانية �كلمة أما

،�وfي�عبارة�عن�)بالفرنسية�Bilanوباvنجل'Wية،��Balance Sheet(اصطrح�ا#'Wانية،�والذي�يقابله�اصطrح�

الشركة��ي�) خصوم(ت�ومطلوبا) أصول (كشف�با#ركز�ا#اzي�للشركة��ي�لحظة�معينة،�وتتضمن�موجودات�

  .تاريخ�سابق�مع'ن

وقد�مر�مفهوم�. وعليه�سنستخدم�اصطrح�ا#وازنة�العامة�بد[�من�ا#'Wانية�العامة��ي�هذه�ا#طبوعة

بعدة�تطورات�إzى�أن�وصل�ا#فهوم�الحديث�ا#عروف�����للموازنة،�فكلمة�) Budget(هذه�الكلمة�gنجل'Wية�

)Budget (من�كلمة��rمشتقة�أص)Bougette ($'حقيبة�أو�كيس�صغ�oكانت�تع��oFالفرنسية�القديمة،�وال .

�الخزانة� �وزير �يحملها �كان oFال� �الجلدية �الحقيبة �عKى �لتدل �انجل�$ا ��ي �الكلمة �هذه �استخدمت وقد

� �ال%$#ان �إzى �يذهب �كان �عندما �وزير�(�نجل'Wي، �وبيانات �ا#الية، �والوثائق �Iختام، �بداخلها �تحتوي وكانت

،�وتدريجيا�تطور�)،�واق�$احاته�فيما�يتعلق�بنفقات�الدولة،�وبوسائل�توف'$�Iموال�الrزمة�لتغطي�jاالخزانة

بد[�من�الحقيبة�الجلدية،�و[�سيما�(استخدام�هذه�الكلمة،�فأصبحت�تع��oالوثائق�ال�oFتحو�jا�الحقيبة�

� �الدولة �تقدير�نفقات �التمويل–وثائق �وخطة �النفقات، �gير -جداول �جداول �عKى�)ادات، �تعرض oFال� ،

  .1ال%$#ان�للموافقة�علjkا،�وبذلك�أصبح�يقصد��jا�ا#فهوم�الحديث�للموازنة�العامة
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  )Public Budget(تعريف�ا�وازنة�العامة� - ثانيا

�تضمنته� �وما �الباحث'ن، �وآراء �الفكرية �للمدارس �تبعا �للدولة �العامة �ا#وازنة �تعاريف تعددت

  :ا#فيد�أن�نعرض�بعضا�م�jا،�وذلك�عKى�النحو��تيوسيكون�من�. التشريعات�الدولة

fي�تقدير�تفصيKي�لنفقات�الدولة�وإيرادا�jا،�خrل�سنة�مالية�مقبلة،�تعده�أجهزة�الدولة،�وتعتمد� -

�بجانبjkا� �الدولة �موازنة �تنفيذ �Iجهزة �يج'�Wلهذه �الذي �ا#وازنة، �ربط �بإصدار�قانون �التشريعية السلطة

  ؛2طبقا�لل%$نامج�التفصيKي�الذي�تتضمنهالتحصيKي�وgنفا�ي،�

  ؛f3ي�تقدير�مفصل،�ومعتمد�لنفقات�الدولة�وإيرادا�jا�#دة�مقبلة�من�الزمن�-

�الجباية��- �وتجاز�بموجبه �مقبلة، �سنة �عن �وإيرادا�jا �الدولة، �نفقات �تقدر�فيه �تشري�ي �صك fي

  ؛4وgنفاق

-�� �عن �الدولة، �وإيرادات �لنفقات �تقديري �بيان �عن �عبارة �عادة����������������fي �تقدر �مستقبلية، مدة

  ؛5بسنة،�وتتطلب�إجازة�من�السلطة�التشريعية

fي�نظام�موحد�يمثل�ال%$نامج�ا#اzي�للدولة�لسنة�مالية�مقبلة،�ويعكس�الخطة�ا#الية�الf�oFي�جزء��-

  ؛6من�الخطة��جتماعية�و�قتصادية�للدولة

ا#تعلق�بقوان'ن�ا#الية�بأ¥jا�تتشكل�من�gيرادات��،17- 84من�القانون��06عرف�jا�ا#ادة��ي�الجزائر،��-

  .7االتشريعية�والتنظيمية�ا#عمول��jوا#وزعة�وفق�Iحكام��،ا#حددة�سنويا�،والنفقات�ال�jائية�للدولة

�للنفقات� �تقديرات �تتضمن �للدولة، �مالية �خطة �بأ¥jا �العامة �ا#وازنة �تعريف �يمكن �عامة، بصفة

لسنة�مالية�مقبلة،�وتجاز�بواسطة�السلطة�التشريعية�قبل�تنفيذها،�وتعكس�Iهداف��وgيرادات�العامة،

  .�8قتصادية�و�جتماعية�ال�oFتتبناها�الدولة
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  خصائص�ا�وازنة�العامة -ثالثا

  :9يتضمن�تعريف�ا#وازنة�العامة�الخصائص��تية

  ا�وازنة�العامة�خطة�مالية�للدولة -1

،�ف�opتتضمن�جميع�أوجه�gنفاق�)قص'$ة�Iجل�¨¥jا�#دة�سنة(ولة�تعت%$�ا#وازنة�خطة�مالية�للد

� �العامة(للدولة �ا#الية�)النفقات �السنة �خrل �تنفيذها �الحكومة �تنوي oFال� �وا#شاريع �ال%$امج �تشمل oFال� ،

� من�مختلف�مصادر�gيرادات�للدولة،�وبذلك�فإنه�ينظر�إzى�) gيرادات�العامة(القادمة،�ووسائل�تمويلها

  ا#وازنة�العامة،�بأ¥jا�Iداة�التمويلية�لخطة�التنمية�الشاملة�للبrد؛

  توقع�وتقدير�وازنة�العامة�ا� -2

فجداول�النفقات�العامة،�وجداول�gيرادات�العامة�ال�oFتتكون�م�jا�وثيقة�ا#وازنة�العامة،�ما�fي�إ[�

�هذه�التقديرات�يجب�أن�. أرقام�تقريبية،�وتقديرات�متوقعة�لنفقات�الدولة�وإيرادا�jا والجدير�بالذكر�أن

تستند�إzى�أسس�وضوابط�علمية�وواقعية؛�بحيث�تكون�تلك�التوقعات�أقرب�إzى�الواقع�بالنسبة�#جا[ت�

�و�جتماªي� ��قتصادي �با#ناخ �ترتبط �التوقعات �تلك �أن �كما �أبعاده، �مختلف ��ي �للدولة �العام النشاط

  �$ة�ال�oFيتم�ع�jا�إعداد�ا#وازنة؛والسيا®�oالذي�يسود�الدولة�خrل�الف

   موازنة�سنوية��وازنة�العامةا� -3

� �العالم �دول �معظم ��ي �واحدة، �سنة �#دة �العامة �السنوية(تحضر�ا#وازنة �إمكانية�)قاعدة �وهناك ،

#واجهة�بعض�الظروف�الخاصة�ال�oFتمر��jا�(لوضع�موازنات�#دد�اقل�من�سنة،�أو�#دد�أطول�من�سنة�

  ؛)البrد�أحيانا

   إجازة�تصادق�عل>;ا�السلطة�التشريعية��وازنة�العامةا� -4

[�تقوم�ا#وازنة�العامة�للدولة�عKى�مجرد�التوقعات�والتقديرات�ا#تعلقة�بالنفقات�وgيرادات�العامة�

�التوقعات�������� �لهذه �التشريعية �السلطة �اعتماد �الضروري �من �يكون �بل �فقط، �ا#قبلة �السنة عن

  .�EFتكتمل�للموازنة�أركا¥jا�ومقوما�jاوالتقديرات،�وذلك�ح

� �التشريعية �السلطة �باعتماد �التنفيذية�) ال%$#ان(ويقصد �السلطة �إقرار�توقعات �العامة للموازنة

�يجب�) الحكومة( �ثم �ومن �علjkا، �وا#وافقة �مقبلة �لسنة �العامة �وgيرادات �العام �gنفاق �¨وجه بالنسبة
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�السل �عKى �والتقديرات �التوقعات �هذه �سrمة�عرض �إzى �تطم°ن EFح� �تناقشها، �لكي �بالدولة �التشريعية طة

  Iسس�ال�oFبنيت�علjkا،�وتقتنع�من�خrلها�ب%$نامج�الحكومة�الذي�تزمع�تنفيذه�خrل�السنة�ا#قبلة؛

   تعكس�Gهداف�Eقتصادية�وEجتماعية�الCD�تتبناها�الدولة��وازنة�العامةا  -5

�ومشاريع �برامج �العامة �ا#وازنة ��تتضمن �ا#قبلة �ا#الية �السنة �خrل �السنوات�(ستنفذ ��ي وأحيانا

�تلjkا oFال� �إzى�)ا#الية �تنفيذها �ويؤدي �للدولة، �التنمية �خطة �ضمن �مدرجة �وا#شاريع �ال%$امج �تلك �وتكون ،

تحقيق�Iهداف��قتصادية�و�جتماعية�ال�oFتتبناها�الدولة،�وبذلك�فإن�ا#وازنة�العامة�تعكس�Iهداف�

  .تساعد��ي�تحقيقها) وسيلة(ية�و�جتماعية�للدولة،�وتعت%$�أداة��قتصاد

  التمي'&�ب'ن�ا�وازنة�العامة�وب'ن�غ'Oها�من�الظواهر�ا�الية�ا�شاL;ة�لها -رابعا

�لها� oFوال� �ا#شا�jة، �Iخرى �والظاهر�ا#الية �الحسابات �من �العديد �العامة �ا#وازنة �بجانب يستخدم

توضيح�مدلو[ت�هذه�ا#صطلحات�والتفريق�بي�jا،�منعا�لحدوث�أي�غموض�مفاهيم�مختلفة،�ومن�ا#فيد�

  .أو�التباس��ي�مفهومها

  والحساب�الختاميا�وازنة�العامة��-1

هو�بيان�#ا�تم�إنفاقه�فع�rمن�نفقات�عامة،�وما�تم�تحصيله�) Final Account(الحساب�الختامي�

وهكذا�تختلف�. نفس�الف�$ة�ال�oFتغطjkا�ا#وازنة�العامةفع�rمن�إيرادات�عامة�خrل�ف�$ة�مالية�سابقة،�fي�

ا#وازنة�العامة�عن�الحساب�الختامي�من�حيث�الف�$ة�الزمنية�ال�oFيغطjkا�كل�م�jما،�فبينما�تع%$�ا#وازنة�

العامة�عن�توقعات�الحكومة�لنفقا�jا�وإيرادا�jا�عن�سنة�مالية�مستقبلية،�فإن�الحساب�الختامي�يع%$�عن�

  .10ق�بسنة�مالية�قد�انقضت�بالفعلأرقام�تتعل

  :11وvعداد�الحساب�الختامي�للدولة�أهمية�كب'$ة،�تتمثل��ي

أنه�أداة�ا#راجعة�للتأكد�من�ال�Wام�الحكومة�بتنفيذ�ما�سبق،�إن�اعتمدته�السلطة�التشريعية�من��-

  نفقات؛

  أنه�أداة�#تابعة�تنفيذ�ما�اعتمدته�السلطة�التشريعية�من�برامج�وسياسات؛�-

أنه�وسيلة�لتحس'ن�طرق�التنبؤ�والتقدير�وتقليل�احتما[ت�الخطأ��ي�إعداد�موازنات�الدولة�ل²عوام� -

  القادمة؛

  أنه�أداة�للرقابة�وتقييم�Iداء�والوقوف�عKى�درجة�الكفاءة�وgنتاجية��ي�القطاع�الحكومي؛�-

  . #عالج�jاأنه�أسلوب�[كتشاف��نحرافات�ودراس�jا،�تمهيدا�لوضع�الطرق�ا#rئمة��-
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وتش�$ك�ا#وازنة�العامة�مع�الحساب�الختامي��ي�أن�ك�rم�jما�يتناول�موضوعا�واحدا،�وهو�نفقات�

،�ويتم�)ال%$#ان(الدولة�وإيرادا�jا�العامة�عن�مدة�سنة�غالبا،�كما�أن�كلjkما�يعرض�عKى�السلطة�التشريعية�

  .التصويت�عليه�ويصدر�بقانون 

� �مع �العامة �ا#وازنة �تلتقي �عKى�كما ��عتماد �يجب �ا#وازنة �إعداد �عند �أنه ��ي �الختامي الحساب

�حساب�������� �عمل �من �بد ]� �ا#وازنة �تنفيذ �من ��ن�jاء �عند �وأنه �السابقة، �للسنوات �الختامي الحساب

ختامي،�#عرفة�إzى�أي�مدى�كانت�التوقعات�صحيحة،�وإzى�أي�درجة�لم�تتجاوز�السلطة�التنفيذية�حدود�

  .12انية�الصادرة�عن�السلطة�التشريعية،�بصفة�خاصة�فيما�يتعلق�بالنفقاتgجازة�ال%$#

  وا�وازنة�الوطنيةا�وازنة�العامة��-2

� Eيسم� �ما �بإعداد �عادة �ا#تقدمة �الدول �أو��قتصادية"�jتم �الوطنية �عن�"با#'Wانية �عبارة �وfي ،

تصادي�للمجتمع�بأسره،�خrل�مجموعة�من�التقديرات�#ا�ينتظر�أن�تكون�عليه�كافة�أوجه�النشاط��ق

�هذه� ��ي oالوط�� �الدخل �بحجم �الخاصة �التوقعات �خrل �من �وذلك �بسنة، �تقدر�غالبا �مقبلة، �زمنية ف�$ة

  .13الف�$ة،�وتكوينه�وتداوله�وتوزيعه

� �الوطنية �ا#وازنة �أن �تقدم، �مما �الوط�o(ويتضح ��قتصاد �موازنة �العامة����) أو �ا#وازنة �مع تتفق

jkما�تتضمن�أرقاما�تقديرية�بالنفقات�وgيرادات،�ولك�jما�تختلفان�من�حيث�أن�ا#وازنة�للدولة،��ي�أن�كل

�العامة �ا#وازنة �من �وأشمل �أعم �وgيرادات�. الوطنية �تقدير�النفقات �عKى �العامة �تقتصر�ا#وازنة فبينما

�تقديرات �لتشمل �تتسع �الوطنية �ا#وازنة �فإن �عام، �معنوي �كشخص �وحدها �للحكومة النفقات��ا#توقعة

  .14وgيرادات�الوطنية�ا#توقعة�للمجتمع�بأسره،�دون�تفرقة�ب'ن�الحكومة�وا#شروعات�وIفراد

�توقعا���� �إ[ �ليست �الوطنية �ا#وازنة �فإن �ال%$#ان، �من �وإجازة �توقع �fي �الدولة �موازنة �أن وبينما

  .  بعكس�ا#وازنة�العامةفحسب،�دون�إجازة،�ومن�ثم�ف�op[�تحتاج�إzى�اعتماد�من�السلطة�التشريعية،�

�لrقتصاد� �Iساسية �ا#عطيات �عKى �التعرف �أهمية ��ي �الوطنية �تحض'$�ا#وازنة �من وتبدو�الحكمة

ومن�هنا�تظهر�. الوط�o،�من�إنفاق�كKي�وناتج�كKي،�ح�EFيمكن��ي�ضوjºا�تحديد�السياسة�ا#الية�ا#ناسبة

� �وا#وازنة �الوطنية �ا#وازنة �من �كل �ب'ن �واضحة �الوقت�العrقة ��ي �جاهدة �الحكومات �تعمل �حيث العامة؛

��قتصادية���������� ��تجاهات �ضوء ��ي �العامة �وإيرادا�jا �نفقا�jا �وحجم �موازنا�jا، �تحض'$ �عKى الحاضر

�فكرة�صحيحة�عن� العامة،�ال�oFتستخلصها�من�واقع�بيانات�ا#وازنة�الوطنية،�ح�EFتكون�لدى�الحكومة
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�وب �الوطنية، ��قتصادية �عKى�الحياة �ضارا �أثرا �العامة �ا#وازنة �بشأن �تتخذها oFال� �لقرارا�jا �[�يكون حيث

  .15النمو�والتطور��قتصادي�للدولة

�gنفاق������������ �حجم ��ي �انخفاض �إzى �تش'$ �الوطنية �ا#وازنة �بيانات �كانت �إذا �ا#ثال، �سبيل وعKى

�دخوله �ا#دخر�من �الجزء �نسبة �زيادة �إzى �Iفراد �#يل �نظرا �كب'$�من�الكKي، �جزء �ببقاء ��jدد �بصورة م،

ا#دخرات�الوطنية�دون�استثمار،�فإنه�ينب½ي�عKى�الحكومة�أن�تعمل�عKى�تعويض�ذلك،�من�خrل�زيادة�

�مخاطر� �من oالوط�� ��قتصاد �لحماية �الكKي �gنفاق �مستوى �عKى �ا#حافظة �يكفل �بما �العام، إنفاقها

  .�16نكماش

� Eيسم� �ما �الوطنية �با#وازنة ��jا�ويلحق �ويقصد ،oالوط�� �الدخل �أو�حسابات �الوطنية بالحسابات

الدراسة�الكمية�للنشاط��قتصادي�الكKي�للمجتمع،�خrل�ف�$ة�منقضية�fي�سنة��ي�الغالب،�وذلك�من�

  .17خrل�العمليات�ال�oFتمت�فعr،�والخاصة�بحجم�الدخل�الوط���oي�هذه�الف�$ة�وتكوينه�وتداوله�وتوزيعه

�الحسابا �دراسة �عن�وتفيد �الحسابات �هذه �بيان �فبفضل �الوطنية، �ا#وازنة �وضع �عند �الوطنية ت

السنوات�ا#اضية،�يصبح��ي�gمكان�إعداد�التوقعات�بما�سيكون�عليه�النشاط��قتصادي��ي�ا#جتمع��ي�

  .العام�ا#قبل

�الوط �الحسابات �أرقام �فإن �تقديرية، �العامة �ا#وازنة �أرقام �تكون �بينما �أنه �تقدم، �مما نية�ويتضح

�فعلية �العامة. تكون �ا#وازنة �بيانات �أك¿$�شمو[�من �تكون �الوطنية �الحسابات �أن �فض�rعن وتجدر�. هذا

gشارة�أخ'$ا،�إzى�أن�بيانات�الحسابات�الوطنية�تفيد�بدرجة�كب'$ة�عند�رسم�السياسة�ا#الية،�ال�oFتنطوي�

  .18علjkا�ا#وازنة�العامة

  والخطة�Eقتصاديةا�وازنة�العامة��-3

�ف�$ة��������� �تغطي oFال� �أي �Iجل، �قص'$�ة �الخطة �هو �ا#جال، �هذا ��ي ��قتصادية �بالخطة ا#قصود

وfي�عبارة�عن�برنامج�وط��oيحدد��تجاه�العام�لنمو�ا#جتمع�وتطوره�خrل�ف�$و�قادمة،�عن�طريق�. سنة

عKى�نحو�يضمن�استمرار�تحديد�Iهداف�ال�oFيس�ى�ا#جتمع�إzى�تحقيقها�ووسائل�تحقيق�هذه�Iهداف،�

النمو�والتطور��قتصادي��ي�ا#جتمع،�عن�طريق�ترشيد�استخدام�موارد�ا#جتمع،�ومن�ثم�تحقيق�التوازن�

  .�19قتصادي�ا#نشود
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وبمقارنة�ا#فهوم'ن،�يتضح�أن�مفهوم�الخطة��قتصادية�أك¿$�شمو[�من�مفهوم�ا#وازنة�العامة،�إذ�

خطة؛�أما�الخطة��قتصادية�فتشمل�Iهداف�التفصيلية�للدولة��ي�مجا[ت�تعد�Iخ'$ة�ال%$نامج�ا#اzي�لل

�و�دخار�و�ستثمار�والتصدير�و�ست'$اد �Iهداف�...�س�rjك �تحقيق �وسائل �عKى �اشتمالها �فض�rعن ،

  .ا#تضمنة��ي�الخطة

ئما�مراعاة�ضرورة�وتوجد�عrقة�وثيقة�ب'ن�ا#وازنة�العامة�والخطة��قتصادية�للدولة،�إذ�ينب½ي�دا

توافق�ا#وازنة�العامة�للدولة�مع�مقتضيات�الخطة��قتصادية،�بمع��Eأن�يجب�عند�إعداد�ا#وازنة�مراعاة�

عدم�تعارضها�مع�متطلبات�الخطة��قتصادية،�كما�أنه�ينب½ي�دائما�إعداد�ا#وازنة�العامة��ي�إطار�الخطة�

  .20لسياسة�العامة�للدولةالعامة�للتنمية��قتصادية�و�جتماعية،�طبقا�ل

  وا�وازنة�النقديةا�وازنة�العامة��-4

ا#وازنة�النقدية�fي�بيان�يتضمن�تقديرا�#وارد�ا#جتمع�من�النقد�IجنoÀ،�وأوجه�استخدامات�هذه�

  .ا#وارد،�خrل�ف�$ة�مقبلة،�غالبا�ما�تكون�سنة

أن�هناك�وجها�للشبه�بي�jما،�يتمثل��وبمقارنة�تعريف�ا#وازنة�النقدية�بتعريف�ا#وازنة�العامة،�يتضح

�فعلية �أرقاما �وليس �مقبلة �لف�$ة �وتوقعات �تقديرات �تتضمن �كلjkما �أن �عدة�. �ي �فهناك �ذلك �من وبالرغم

�بي�jما �لrختrف �بالعملة����. أوجه �تكون �العامة �ا#وازنة �أرقام �أن ��ي �بي�jما ��ختrف �أوجه �أهم وتتمثل

ومن�ناحية�ثانية،�فإن�ا#وازنة�العامة�تختص�. ة�النقدية�بالعملة�Iجنبيةا#حلية،�بينما�تكون�أرقام�ا#وازن

ومن�. بالنشاط�الحكومي�فقط،�أما�ا#وازنة�النقدية�فإ¥jا�تشمل�النشاط�الحكومي�وكذلك�القطاع�الخاص

#وارد�عKى�ناحية�ثالثة،�تحدد�ا#وازنة�النقدية�ا#وارد�ا#توقعة�من�النقد�Iجن�oÀسنويا�أو[،�ثم�توزع�هذه�ا

بينما�نجد�أن�. �حتياجات�و�ستخدامات�ا#ختلفة،�مع�تغطية�العجز�بما�يتاح�للدولة�عقده�من�قروض

الوضع�عKى�خrف�ذلك�بالنسبة�للموازنة�العامة،�إذ�تحدد�الدولة�مقدار�نفقا�jا�العامة�أو[،�ثم�تعمل�بعد�

  .21ذلك�عKى�تدب'$�ا#وارد�الrزمة�لتغطية�هذه�النفقات

�كل��������ويمك �سنوية �حيث �من �العامة �با#وازنة �ترتبط �النقدية �ا#وازنة �أن ��ي �تقدم �ما �تلخيص ن

�ا#وازنة����� �تقديرات �عKى �العامة �ا#وازنة �تقديرات Eتب�� �أن �يجب �أنه �كما �م�jما، �كل �بدء �وتاريخ م�jما،

�الت ��jدف �ا#ختلفة، �الجهات �من �ا#قدمة �ا#وازنات �مشروعات �دراسة �وبعد �من�النقدية، �كل �ب'ن نسيق

السياسات�ا#الية�والسياسات�النقدية�و�ئتمانية،�بما�يحقق�أهداف�الخطة�السنوية�ا#قررة،�ويتفق�مع�

  .السياسة�العامة�للدولة
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  وم'&انية�ا�شروعا�وازنة�العامة��-5

Fي�عبارة�عن�حساب�¨صول�وخصوم�ا#شروع��ي�تاريخ�مع'ن،�نتيجة�لعملياته�الfانية�ا#شروع�W'م�o

سواء�أكان�عاما�أم�(وتع%$�م'Wانية�ا#شروع�. تمت��ي�ف�$ة�سابقة،�وفقا�لقواعد�معينة��jتم��jا�علم�ا#حاسبة

  .22عن�ا#ركز�ا#اzي�الحقيقي�للمشروع��ي�لحظة�معينة) خاصا

�بف�$ة� �تتعلق �الدولة �فموازنة �وجوه، �عدة �من �ا#شروع �م'Wانية �عن �للدولة �العامة �ا#وازنة وتختلف

و[�تعطي�تقييما�¨صول�وخصوم�الدولة��ي�تاريخ�مع'ن،�وإنما�فقط�لتيار�gنفاق�وgيراد�خrل��مستقبلية،

�أصول� �من �ا#شروع �يمتلكه �بما �مالية �قائمة �عن �عبارة �fي �ا#شروع �م'Wانية �أن �ح'ن ��ي �مقبلة؛ ف�$ة

  .لمشروعوموجودات،�وما�يل�Wم�به�من�ديون�وخصوم��ي�تاريخ�مع'ن،�وهو�ان�jاء�السنة�ا#الية�ل

بعبارة�أخرى،�فإن�موازنة�الدولة�fي�تقدير�#ا�تع�Wم�الحكومة�إنفاقه،�والتنبؤ�بما�يمك�jا�تحصيله�من�

� �للمشروع، �ا#ركز�ا#اzي �صا�ي �تقرير�عن �fي �ا#شروع �م'Wانية �بينما �مقبلة، �سنة �خrل و�بيان�أإيرادات

�معينة �لحظة ��ي �وخصومه �. بأصوله �ا#وازنة �فإن �ثانية، �جهة �السلطة�ومن �من �تعتمد �وأن �[�بد العامة

  .التشريعية�قبل�البدء��ي�تنفيذها،��ي�ح'ن�أن�م'Wانية�ا#شروع�[�تحتاج�إzى�مثل�هذا��عتماد

��ي� �التقديرية �ا#وازنات �فكرة �تطبيق ��ي �Iساس �fي �كانت �الدولة �موازنة �بأن �القول، ويمكن

�أو�ال �النظرية �الناحية �من �سواء ��قتصادية، �كوسيلة�. تطبيقيةا#شروعات �الدول �موازنة �نجاح �أن ذلك

�وا#شروعات���� �Iعمال �أصحاب �بالكث'$�من �دفع �قد �أجلها، �من �ا#وضوعة �Iهداف �تحقيق ��ي     تخطيطية

إzى�محاولة�استخدام�نفس�الفكرة��-وخاصة�بعد�أزمة�الكساد�العالم�oالكب'$��ي�ثrثينيات�القرن�العشرين-

�ي�مجال�ا#شروع،�ومن�هنا�ظهرت�فكرة�ا#وازنة�التقديرية�للمشروع،�وال�oFتع%$�ا#تبعة��ي�موازنة�الدولة�

  .عن�خطة�العمل�ا#عتمدة�ال�oFيع�Wم�ا#شروع�تنفيذها��ي�الف�$ة�ا#قبلة،�تحقيقا�¨هدافها

� �التقديرية �ا#وازنة �ب'ن �و�ختrف �الشبه �أوجه �بعض �توجد �أنه �تقدم، �مما أو�ا#وازنة�(ويتضح

حيث�تتشابه�ا#وازنة�العامة�مع�موازنة�ا#شروع�الخاص��ي�أن�ك�r. للمشروع�وموازنة�الدولة) التخطيطية

�ومصادر�هذا� �ا#نتظر�تحصيلها �وللمبالغ �gنفاق، �هذا �ووجوه �إنفاقها �ا#توقع �للمبالغ �تقديرا �يعد م�jما

�. التحصيل،�وذلك�خrل�ف�$ة�مقبلة�fي��ي�الغالب�ف�$ة�سنة�مقبلة ا#وازنت'ن�تعد�خطة�وبالرغم�أن�كلتا

عمل�مستقبلية،�تقوم�بإعدادها�وتنفيذها�الجهات�ا#ختصة��ي�كلتا�الحالت'ن،�إ[�أن�Iهداف�ال�oFتس�ى�

�الطرق� ��ي �جوهرية �اختrفات �إzى �يؤدي �قد �Iهداف �واختrف �مختلفة، �تحقيقها �إzى �ا#وازنت'ن �من كل

  .وIساليب�الفنية�ا#ستخدمة��ي�الحالت'ن
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 تمهيد

�ايدة؛�حيث�أ��ا�تتضمن�أبعادا�سياسية�واقتصادية��تحتل�ا)وازنة�العامة�%ي�الوقت�الراهن�أهمية�م

�ايد�%ي�4همية�للموازنة�تغ,+ا�وتطورا�كب,+ين�%ي��طبيعة�واجتماعية�%ي�مختلف�الدول،�وقد�صاحب�هذا�ال

�هذا� �عن �سائدة �كانت AB4فكار�ال� �عن �الحديثة، �العامة �ا)الية �%ي �به �تقوم �أصبحت �الذي �الدور ونطاق

  .الدور�%ي�الفكر�ا)اNي�التقليدي

  ظهور�فكرة�ا�وازنة�العامة - أو'

ا�ف_�ا؛�كم) ال[+)اني(ارتبط�ظهور�ا)وازنة�العامة�ارتباطا�وثيقا�بتكوين�الدولة،�وبتطور�نظام�الحكم�

̀جتماعية   .تأثرت�تأثرا�كب,+ا�بزيادة�نشاطات�الحكومة�%ي�ا)جاbت�`قتصادية�و

�تسيطر�عhى� �القبلية �الحياة �كانت �الدولة، �قيام �سبقت ABال� �الف�+ة �%ي �البدائية، �ا)جتمعات ففي

%ي��الحياة�العامة،�وتحدد�العادات�والتقاليد�واجبات�وحقوق�4فراد،�ولم�تكن�هناك�حاجة�لوجود�موازنة

تلك�الف�+ة،�oن�القيام�بالوظيفة�4ساسية،�وnي�الدفاع�عن�القبيلة،�وحماية�أفرادها،�كان�واجبا�عhى�كل�

�تطوعا �به �يقومون �وكانوا �أفرادها، �من �تتطل�qا�. فرد ABال� �4خرى �باoعمال �القيام �%ي �يتعاونون �كانوا كما

�تك �لم �ولهذا �ذلك، �عhى �أجرا �يتقاضوا �أن �دون �القبلية، �رئيس�الحياة �تصرف �تحت �عامة �أموال �هناك ن

�%ي� �الطوارئ �ادخار�)واجهة �بمثابة �الرئيس �عند �ويوضع �الغنائم، �من �يقتطع �كان �ما �باستثناء القبيلة،

  .ا)ستقبل

�وظائف� �ولها �4رض، �من �واسعة �رقعة �تحكم ABال� �الدولة �تكوين �مرحلة �إNى �ا)جتمع �انتقل و)ا

القيام�بالوظائف�4ساسية�للدولة�كان��bبد�من�إيجاد�إيرادات��أساسية�هامة��bبد�من�القيام���ا،�وoجل

�قامت�بفرض�الضرائب،�وعينت�الجباة�لتحصيل�4موال�ال�زمة�لها . عامة�دائمة�لتغطية�نفقا��ا،�ولهذا

وكانت�معظم�الحكومات�%ي�. وقد�اتسمت�الضرائب�%ي�العصور�القديمة�بكو��ا�مرتفعة�ومرهقة�وغ,+�عادلة

�م �الوقت �ال������������ABذلك �الضرائب �أمر �%ي �التفك,+ �عhى �الشعب �أفراد �حمل �ما �وهذا �وظا)ة، ستبدة

  .يدفعو��ا،�ومحاولة�تحديد�سلطة�الحاكم�%ي�فرضها�عل_�م،�وهكذا�نشأت�فكرة�ا)وازنة

�من��������� �معظمها �يتحصل ABال� ��يرادات �بجانب �الشعب �أفراد �اهتمام �ظهر �4مر، �بداية و%ي

Bال� �ما�الضرائب، �عhى �ممثل_�م �موافقة �ضرورة �حول �تدور �مطال�qم �وكانت �عل_�م، �الحاكم �يفرضها �كان A

�عرض�النفقات�. يفرض�عل_�م�من�الضرائب �ضرورة �بعد�إNى�جانب�النفقات،�وعhى وتحول�`هتمام�فيما

نفاق�بشكل�عhى�ممثل_�م،�وإجاز��م�بواسط��م؛�ثم�جاء�أخ,+ا�ال�+ك,��عhى�أن�تكون�ا)وافقة�عhى�الجباية�و� 
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و��ذا�يكون��طار�العام�للموازنة�قد�تحدد،�وخرجت�. سنويا) إجاز��ا(دوري،�أي�أن�ا)وافقة�عhى�ا)وازنة�

�ما� �إNى �وصلت �أن �إNى �العامة، �ا)وازنة �عhى �والتطورات ��ص�حات �بعد �وتوالت �ح,��الوجود، �إNى فكر��ا

  .1ضمون وصلت�إليه�من�تطور�%ي�العصر�الحاضر�من�ناحية�الشكل�وا)

 للدولة العامة ا�وازنة طبيعة - ثانيا

 الدولة فلسفة ت[+ز سياسية وثيقة ف�A،�أوجه أو مداخل عدة خ�ل من العامة ا)وازنة طبيعة تتضح

وnي�مجموعة�جداول�oرقام�حسابية،�تتعلق�. `قتصادية سياس��ا لتنفيذ فعالة وأداة�،ا)جاbت مختلف %ي

� �عل_�ا، �الحصول �ا)توقع �و�يرادات �ا)خصصة،  قواعد تفرضها دورية بر)انية إجازة تتطلبباbعتمادات

؛�وnي�أداة�بتوزيع�ا)سؤوليات�عhى�السلطات�العامة�التنفيذية�والتشريعية،�%ي�ظل�نظام�الحكم�دستورية

  .السائد

 العامة للموازنةا�حاسبية��الطبيعة -1

تعت[+�ا)وازنة�العامة�أداة�مالية�ومحاسبية،�بصفة�أولية،�تقع�عل_�ا�مسؤولية�جمع��يرادات�ا)قدرة�

وينظر�ا)حاسبون�للموازنة�العامة�عhى�أ��ا�مجموعة�جداول�oرقام�حسابية،�. bحتياجات�النفقات�السنوية

اقها�%ي�4غراض�ال�ABرصدت�من�أجلها،�أي�لتحقيق�4هداف�تتعلق�باbعتمادات�ا)خصصة�وا)توقع�إنف

�ا)توقع� �العامة �ل�يرادات �وجداول �العامة، �ا)صلحة �وتحقيق �ا)جتمع �لخدمة �الدولة �إل_�ا �تس�ى ABال

ويستمد�من�هذه�النظرة�وجود�ع�قة�تأث,+�متبادل�ب,ن�. الحصول�عل_�ا،�وفقا�لتقسيم�أنواعها�ومصادرها

 ا)حاسبة،�فما�nي�مجاbت�هذه�الع�قة؟�وما�nي�حدود�التأث,+�ا)تبادل�الناتج�ع��ا؟ا)وازنة�العامة�و 

تتضح�الع�قة�ب,ن�تبويبات�ا)وازنة�العامة�والنظام�ا)حاس��A: با�حاسبة�العامة ازنةع4قة�ا�و �-أ

  :2الحكومي�من�خ�ل

�التنفيذي������ - �الشكل �يب,ن �العامة، �ا)وازنة �لتبويبات �انعكاس bهو�إ� �ما �الحكومي Aا)حاس�� النظام

�السنة �خ�ل �فع�، �وا)حصلة �ا)نفقة �ا)بالغ �بأرقام �عنه �مع[+ا �العامة�. لها، �ا)وازنة �ارتباط وتظهر�أهمية

�لطبي Aالرئي��� �هو�ا)حدد �تبوي�qا �أسلوب �أن �%ي �الحكومة، �حسابات �وأسس�بنظام �الدفاتر�ا)حاسبية عة

 تبوي�qا،�والقوائم�والتقارير�ا)الية�وما�تتضمنه�من�ا)علومات؛�

̀عتمادات� - � �تش,+�إNى ABال� �للموازنة، �التفصيلية �الجداول �ب,ن �وموضوعية �وثيقة �ع�قة وجود

موارد��ا)خصصة�ل�نفاق�والجباية،�وب,ن�الهيكل�ا)حاس��Aللموازنة؛�بحيث�يقابل�كل�اعتماد�مخصص�%ي

̀عتمادات�ا)خصصة� ا)وازنة�أو�بنودها،�حساب�مستقل�ضمن�مجمل�الحسابات�العامة�للموازنة،�مثل�
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�%ي� �ا)وزعة �oنواعها �وفقا �ل�يرادات، �بالنسبة �الحال �وكذلك �وغ,+ها، �4ثاث �وشراء �وا)رتبات، ل£جور

 جداولها؛

- %� �لها �ا)قرر �4عhى �بالحد �اعتماد �لكل �التنفيذ �حساب ̀عتمادات�ارتباط �تعت[+� �حيث �ا)وازنة، ي

ا)توقع�إنفاقها،�تخصيصات�نوعية�محددة�تش,+�إNى�تصريح�للدائرة�ا)سؤولة�عن�تنفيذ�عقد��نفاق،�دون�

̀عhى�ا)رصود�لها أما��يرادات�ف�+تبط�بالتسجيل�وا)تابعة،�وفقا�للتوزيع�النو¥ي�ا)قرر�%ي�. تجاوز�الحد�

�ا)بالغ �يجعل �مما �لطبيعة��ا)وازنة، �وذلك �عل_�ا، �الحصول �ا)توقع ��يرادات �حجم �تتجاوز �قد ا)حصلة

 �يرادات،�وإجراءات�جباي��ا،�وع�ق��ا�باoوضاع�`قتصادية؛

تمثل�الحسابات�الختامية�ا)رحلة�ال��ائية�لدورة�ا)وازنة،�وnي�ا)رحلة�ال�ABتكشف�عن�الحوصلة� -

�ذل �ومطابقة �ا)وازنة، �تنفيذ �لحقيقة �ف_�االرقمية �ا)سجلة �بالتقديرات �الختامي�. ك �يعت[+�الحساب لذلك

�حركته� �خ�ل �ا)اNي �بالنشاط �تحيط ABال� �ا)الية �الحلقة �%ي �البعض �لبعضهما �مكمل,ن �العامة وا)وازنة

الدورية؛�إذ�يمكن�أن�تحكم�عhى�مدى�دقة�تقديرات�ا)وازنة�العامة�ومطابق��ا�للواقع،�من�خ�ل�ا)قارنة�

 .قام�الحساب�الختاميب,ن�أرقامها�وأر 

�العامة�-ب �ا�وازنة �ع8ى �ا�حاسبية �ا)دخل�: أثر�الطبيعة �خ�ل �من �العامة �النظر�للموازنة يؤدي

  :3ا)حاس��AإNى

اعتبار�ا)وازنة�العامة�خطة�مالية�محاسبية،�وجعلها�عنصرا�من�عناصر�علم�ا)حاسبة�والنظام� �

̀عتمادات�ا)حاس�A،�بما�يجعلها�ت[+ز�حجم�الحاجات�ا)طلوب�إش باعها،�%ي�صورة�نفقات�مقيمة�بمقدار�

�الخدمات� �ومستوى �العمليات، �كفاية �عن ̀ستفسارات � �يتضمن b� �ا)دخل �هذا �أن �أي �لها، ا)خصصة

  ا)طلوب�إنجازها�%ي�إطار�أنشطة�ا)وازنة،�والع�قات�التنظيمية�لها،�وهو�ما�تتبعه�ا)وازنة�التقليدية؛

�ا � �و4حكام �القواعد �بعض �4نظمة�إدراج �تشريعات �%ي �ا)وازنة �أو�تقييم �أو�رقابة �بتنفيذ لخاصة

ا)حاسبية�الحكومية،�إضافة�إNى�ذلك،�فإن�عمليات�ا)وازنة�من�حيث��عداد�والتنفيذ�وا)تابعة�والرقابة�

  قد�أوكلت�إNى�4جهزة�ا)ركزية�للحسابات�الحكومية،�سواء�%ي�الوزارات�أو�الهيئات�العامة؛

  :  4ة�العامة�إحدى�العناصر�4ساسية�%ي�النظام�ا)حاس��Aالحكومي،�لكو��ااعتبار�ا)وازن �

 تحدد�حجم�النشاط�ا)اNي�الحكومي؛ �

 توفر�خطة�مالية�تضفي�ا)شروعية�عhى��نفاق�العام،�ويتوNى�النظام�ا)حاس��Aمتابعة�تنفيذها؛ �

� � �مسك Aا)حاس�� �النظام �يتوNى ABال� �الحسابات �من �الرئيسية �4نواع �حسب�تضمن قيودها،

 .التصنيف�الوارد�%ي�ا)وازنة�عادة،�وnي�حسابات��يرادات�والنفقات�العامة
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�تشمل� �ا)حاسبة �وأن �ويؤثر�ف_�ا، �تتأثر�به �محاسبيا، �إطارا �ا)وازنة �لنظام �أن �سبق، �مما يتب,ن

ا�تشمل�مدخ�ت�نظام�ا)وازنة،�وnي�بيانات�محاسبية�واقتصادية�وفنية�واجتماعية�وإدارية�وسياسية،�كم

مجموعة�القواعد�واللوائح�القانونية�ال�ABتنظم�دورة�ا)وازنة،�باضافة�إNى�الجوانب�ا)حاسبية�%ي�مراحل�

  .5ا)وازنة�العامة

 العامة للموازنة:دارية��الطبيعة -2

�بما� �والتشريعية، �التنفيذية �السلطات �عhى �ا)سؤوليات �توزيع �%ي �للموازنة �ا)ظهر��داري يتمثل

�مع �السائد��ينسجم �الحكم �نظام �شكل �ظل �%ي �بي��ما، �القائمة �والتنظيمية �السياسية �الع�قات طبيعة

  .وقواعده�الدستورية

تتكامل�ا)هام��دارية�وا)الية�%ي�إطار�ا)وازنة�العامة،�ويتم�القيام� :ع4قة�ا�وازنة�العامة�با;دارة�-أ

̀ستخدام�ا . 6لكفء�للموارد،�وضمان�مرونة�استخدامها��ا�بقصد�ضمان�ا)سؤولية�القانونية،�وتحقيق�

�ا)ظهر��� �عhى �اعتماده �أك®+�من �العامة، �ا)وازنة �عملية �%ي �أعمق �بحث �عhى �يعتمد ��داري �ا)دخل غ,+�أن

�عن� �الجهاز�ا)سؤول �موقع �فإن Aالتنظيم� �الجانب �من �أنه �يرون �ا)دخل �هذا �مؤيدي �فإن �ولذلك ا)اNي،

ويعمل�هذا�. لتنفيذي�مباشرة،�باعتبار�ا)وازنة�جهة�استشارية�للرئيسا)وازنة،�يجب�أن�يرتبط�بالرئيس�ا

ا)دخل�عhى�جمع�وتوف,+�الحقائق�ذات�الع�قة�بالتخطيط�والتنفيذ�والرقابة�وا)تابعة،�ويسهل�عhى�الرئيس�

  .اتخاذ�القرارات،�وفقا�للبيانات�ا)ختلفة�عن�الجوانب��دارية

�جمي �%ي A�°أسا� �عامل ��داري �ا)ظهر ��دارية�إن �النشاطات �جميع �وتنظيم �ا)وازنة، �مراحل ع

ال�ABتتم�بقرارات�إدارية�جذورها�%ي�ا)وازنة،�وحدودها�أيضا�...وبرمج��ا،�كا)ش�+يات،�والتدريب،�وال�+قيات،

ومن�هنا�يظهر�ل�داري�أن�عمليات�ا)وازنة�ليست�عمليات�كتابية�محاسبية�فقط،�بل�nي�. تقررها�ا)وازنة

ية�بالدرجة�4وNى،�لها�قيمة�مالية�محددة،�وتخدم�أهدافا�سياسية�ومالية�واقتصادية�متفاوتة�قرارات�إدار 

  .47همية

يستخلص�من�دراسة�تطور�فكرة�ا)وازنة�العامة�%ي�: القواعد�:دارية�لتنظيم�ا�وازنة�العامة�-ب

رئيسي,ن،�هماالتاريخ،�أن�تنظيمها�وطرق�توزيع�ا)سؤوليات�الخاصة���ا،�يرتكز�عhى�مبدأين�
8:  

�الف�+ة� � �%ي �سواء �التشريعية، �السلطة �طريق �عن �الشعب �شراف �التنفيذية �السلطات إخضاع

�العامة �ا)وازنة �تنفيذ �لحسن �ضمانا �ال�حقة، �ا)راحل �أو�%ي �تنفيذها، �أو�حال �ا)وازنة، �عداد . السابقة
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� �ع�قة �تنظم ABال� �القواعد �إNى �ا)بدأ �لهذا �وفقا �ا)وازنة �تخضع �بالسلطة�وبذلك �التشريعية السلطة

 التنفيذية؛

�السلطة���������� � �%ي �ا)ختلفة �ا)ستويات �ب,ن �الع�قات �تنظم ABال� ��دارية �القواعد مجموعة

�والرقابة�عhى� التنفيذية،�حيث�تب,ن�هذه�القواعد�كيفية�تنفيذ�ا)وازنة�العامة،�وطرق�إعدادها�ومتابع��ا

� �كل �واختصاصات �مسؤوليات �وتحديد �التنفيذيةتنفيذها، �السلطة �%ي �إداري �أن�. مستوى �إNى �ذلك ومرد

�من� �ا)سؤولية �ممارسة �فإن �وبالتاNي �وفروعها، �وحدا��ا �مختلف �عhى �تشرف ABال� �nي �التنفيذية السلطة

 .خ�ل�الجهاز�التنفيذي�هو�الذي�يكفل�تنفيذ�خطة�ا)وازنة�العامة

 4� �من �واعتبارها �وأبعادها، �العامة �ا)وازنة �مفاهيم �للمسؤول������وبتطور �ا)ساعدة �الفنية سس

�داري،�كو��ا�أداة�للتخطيط�والرقابة�والتنظيم�والتوجيه،�تبلور�مفهوم�ا)دخل��داري�للموازنة،�الذي�

�وبيانات��� �العمل، �وحدة �وتحديد �4داء، �قياس �وطرق �مفهوم �ا)وازنة، ���يكل �الخاص �الجانب يركز�عhى

ه�ا)وازنة�%ي�مساندة�الرئيس��داري�)راقبة�وحدته��دارية،�ولذلك�أدا�³ا،�وذلك�لتوضيح�الدور�الذي�تلعب

�بعد� �تنفيذها �وأثناء �التشريعية، �السلطة �عhى �عرضها �وقبل �إعدادها �أثناء �با)وازنة ��داري �ا)دخل ´�تم

  .9ا)صادقة

 العامة للموازنةالقانونية��الطبيعة -3

فرض�رقاب��ا�عhى�السلطة�التنفيذية،�ولذلك�فقد�ا)وازنة�أداة�هامة�تمكن�السلطة�التشريعية�من�

�الشكل� �حيث �من �إداري �عمل �أم �قانون �nي �هل �ا)وازنة، �طبيعة �تحديد �بشأن �الفقهاء �ب,ن دار�جدال

  وا)وضوع؟

يرى�فريق�من�الدارس,ن�للطبيعة�القانونية�: ا�وازنة�العامة�قانون�من�حيث�الشكل�وا�وضوع�-أ

  :للموازنة�أن

� � �حيث �من �%ي�ا)وازنة �تمثل �قانونية �أحكام �عhى �تشمل �4خرى، �القوان,ن �كبقية �قانون الشكل

 مجموعها�برنامجا�كام��دارة�شؤون�الدولة؛

ا)وازنة�تمثل�عم��إداريا�%ي�بعض�جوان�qا،�وعم��قانونيا�%ي�البعض�µخر،�وذلك�نتيجة�لطبيعة� �

�م �أما �إداريا، �عم� �العامة �النفقات �جانب �من �nي �حيث �عم�����ا)وازنة، �تمثل Aف�� ��يرادات �ناحية ن

�بالنسبة� �إداريا �عم� �تمثل �كما �عل_�ا، �التشريعية �السلطة �مصادقة �وجباي��ا �فرضها �يتطلب �إذ قانونيا؛

 ؛�10ل�يرادات�ا)تأتية�من�بيع�أو�استغ�ل�ام�ك�الدولة
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�ق � Aف�� �ا)وضوعية، �الناحية �من �إداريا �وعم� �الشكلية، �الناحية �من �قانون �من�ا)وازنة انون

�عامة����� �قواعد �عhى �اشتمالها �ولعدم �للقانون، �الدقيق A¶الف� �للمع¶· �لفقدا��ا �فقط �الشكلية، الناحية

ملزمة،�فا)وازنة��bتخرج�عن�كو��ا�عم��إداريا،�يش�+ط�الدستور�عرضها�عhى�ال[+)ان�oهمي��ا،�مما�يوفر�لها�

 .11الصفة�الشكلية�للقانون 

حيث�الشكل�وا)وضوع،���oا�تمر�بجميع�مراحل�القانون،�من�حيث��والراجح�أن�ا)وازنة�قانون�من

�A�¹ء �%ي �القانونية �4حكام �عن �تختلف b� �أحكاما �وتتضمن �للتشريع، �ال�زمة �هذه�. �جراءات واشتمال

�ذلك�oن�بعض�القوان,ن� �مفهوم�4حكام�القانونية، 4حكام�عhى�جداول�تقديرية�للنفقات��bيخرجها�عن

�ع �تحتوي �حدود�نفسها �%ي �هو�الحال �كما �قانونا، �ا)منوحة �للص�حيات �العليا �الحدود �تب,ن �جداول hى

�ام�%ي�قواعد�ا)وازنة�العامة،�فهو�واضح�%ي�عدم�. العقوبات�ا)فروضة�عhى�مختلف�الجرائم�أما�عنصر�`ل

�شك �تحدد ABال� �4خرى �ا)لزمة �القواعد �إNى �باضافة �العامة، �النفقات �حدود �تجاوز �التطبيق�إمكانية لية

  . 12للنفقات�ا)عتمدة،�و�يرادات�ا)قدرة�%ي�ا)وازنة

  :13وتتأكد�الصفة�القانونية�للموازنة�من�ضرورة�إقرار�أسس�وقواعد�ا)وازنة،�وم��ا

  هيكل�تبويب�ا)وازنة؛�-

  طرق�إعداد�ا)وازنة�وا)صادقة�عل_�ا؛�-

  سلطات�واختصاصات�تنفيذ�ا)وازنة؛�-

  وازنة�إNى�السلطة�التشريعية�وتاريخ�ا)صادقة�عل_�ا؛موعد�تقديم�مشروع�ا)�-

  تاريخ�بدء�السنة�ا)الية�وان��ا�³ا؛�-

  .طرق�واختصاصات�الرقابة�عhى�تنفيذ�ا)وازنة�-

�وا�وضوع�-ب �الشكل �حيث �من �إداري �عمل �أن�: ا�وازنة �ينب«ي �أنه �الدارس,ن �من �ثان �فريق يرى

ربطها،�عند�البحث�%ي�طبيع��ا�القانونية،�ذلك�أن�ا)وازنة�العامة��نفرق�ب,ن�ا)وازنة�العامة�ذا��ا�وب,ن�قانون 

�صدر���ا� �عل_�ا �وافقت �فإذا �bعتمادها، �التشريعية �السلطة �عhى �تعرضها ABال� �الحكومة �قبل تحضر�من

  ".قانون�ربط�ا)وازنة"قانون�يسم·�

�b�،يمنحها�الصفة�القانونية�bوأما�ا)وازنة�ذا��ا،�وإن�وافقت�عل_�ا�السلطة�التشريعية،�فإن�ذلك�

�تعد� �برنامج �nي �حيث �الشكل، �جهة �من bو� �ودائمة، �عامة �قواعد �تقرر b� �باعتبارها �ا)وضوع �جهة من
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�ا�ال�ABتمارسها�%ي�السلطة�التنفيذية�لتنظيم��نفاق�و�يراد�عن�مدة�محددة،�يمثل�جزء�من�اختصاصا�

  .شكل�قرارات

أما�قانون�ربط�ا)وازنة،�فإنه�من�حيث�الشكل�عم��تشريعيا،�oنه�صادر�عن�السلطة�التشريعية�%ي�

الشكل�الذي�تصدر�%ي�القوان,ن؛�أما�من�حيث�ا)وضوع�فهو�ليس�سوى�عمل�إداري،�oنه��bيحتوي�عادة�

سلطة�أو�حق�لم�يكن�لها�من�قبل�بمقت½�·�القوان,ن��عhى�أية�قاعدة�عامة�جديدة،�و�bيعطي�للحكومة�أية

ولكي�تتمكن�الحكومة�من�ممارسة�حقوقها�%ي�تحصيل��يرادات�وتنفيذ�النفقات،��bبد�لها�من�. السارية

إجازة�دورية�غالبا�ما�تكون�سنة،�تصدرها�ا)جالس�النيابية�oسباب�سياسية�ودستورية،�ولك��ا�تظل�عم��

�هذا. إداريا �فإن �مشروع��ولذلك، �يحتوي �أن �و�bينب«ي �السارية، �القوان,ن �حدود �%ي �يكون �أن �يجب العمل

  . 14ا)وازنة�العامة�عhى�إيرادات�أو�نفقات��bتجد�لها�أساسا�لها�%ي�القانون�القائم

�معها� �لتدرج �التشريعية �للسلطة �العامة �ا)وازنة �مشروع �تقديم �فرصة �تن��ز�الحكومة �أن ويحدث

��وموضوعا،�أي�قواعد�عامة�ودائمة،�كإقرار�ضرائب�جديدة،�و%ي�مثل�هذه�نصوصا�تشريعية�حقيقية�شك

  :15الحالة�يكون�قانون�ربط�ا)وازنة�محتويا�عhى�أمرين�متم,�ين

  كعمل�إداري�من�حيث�الشكل�وا)وضوع؛: ا)وازنة�-

  .وnي�قوان,ن�من�حيث�الشكل�وا)وضوع: النصوص�التشريعية�ا)لحقة���ا�-

�ور  �من �الحكومات ��جراءات�وتقصد �ت�%ي �ا)وازنة، �ربط �قانون �%ي �تشريعية �نصوص �إقحام اء

  :16ويعاب�عhى�هذا�الفعل�أنه. الطويلة�ال�ABتمر���ا�القوان,ن،�وتحري�السرعة�%ي�تقريرها

  يضمن�قانونا�مؤقتا��bيتعدى�سنة�مالية،�بينما�تكون�التشريعات�عامة�ودائمة؛�-

  لعادية،�و%ي�ذلك�خطر؛يتطلب�النظر�بسرعة��bت�ئم�القوان,ن�ا�-

  .وجود�نصوص�تشريعية�حقيقية�مع�ا)وازنات�ا)لحقة،�يربك�تشريع�الدولة�-

 العامة للموازنةIقتصادية��الطبيعة -4

�متابعة� �إNى �وإعدادها، �ا)وازنة �تحض,+�وثيقة �من �ا)راحل، �متكاملة �سنوية �عملية �العامة ا)وازنة

�ا)حققة �النتائج �وتقييم �التنفيذ، �السنوية��ومراقبة �عمليا��ا �مع �تتكامل �العامة �فا)وازنة �التنفيذ، بعد

�وعhى� �مستقبلها، �إNى �ع[+�حاضرها �ماض_�ا �من �وتمتد �العام، �`قتصادي �النشاط �إطار�حرجة �%ي 4خرى
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�الع�قات� �ظل �%ي �تحقيقها �إNى �ا)وازنة �تس�ى ABال� �4هداف �وتتكامل �تتحدد �التاري¾ي ̀متداد � أساس

عاليا��ا�بفعاليات�`قتصاد�الوط¶A،�وعhى�ذلك�فإن�ا)شكلة�4ساسية�لتحليل�ا)وازنة�الزمنية،�وترتبط�ف

  .17العامة�nي�عملية�توجيه�ا)وارد�ا)توفرة�ع[+�قنوات�مختلفة،�لتنفيذ�السياسة�`قتصادية�للدولة

اد�وتجسيدا�للمدخل�`قتصادي�للموازنة�العامة،�فقد�أصبحت�أداة�)واجهة�ا)شك�ت�%ي�`قتص

�%ي� �`قتصادي �والتخطيط �الوطنية، �التنمية �جهود �لدعم �الدولة �لتدخل �فعالة �وأداة الرأسماNي،

̀ش�+اكية،�كما�تش,+�إNى�اتجاه�`قتصاد�الوط¶�Aللدولة،�وتع[+�عن�نواياه�ومقاصده�ا)تعلقة� `قتصاديات�

  .باbستفادة�من�موارد�ا)جتمع

عامة�وظائف�متنوعة�ومتعددة�تجعل�م��ا�وسيلة�فعالة�ومن�وجهة�نظر�اقتصادية،�تشمل�ا)وازنة�ال

�استقرار������ �الكاملة، �العمالة �أهداف �عhى �ا)حافظة �أولويا��ا �من ABال� �`قتصادية، �السياسة لتنفيذ

  .4سعار،�والتوازن�%ي�القطاعات�الخارجية،�وكذا�ا)حافظة�عhى�معدbت�مقبولة�من�النمو�`قتصادي

�ا)واز  �فإن �الواقع، �من�������������و%ي �جملة �تحقيق �إNى ���دف �`قتصادية �للسياسة �كأداة �العامة نة

  :  18ا)هام،�م��ا

�Iقتصاد�-أ �Kي �التوازن �الوظيفة�: تعميم �باعتباره �`قتصاد �%ي �التوازن �تعميم �عhى �ا)وازنة تعمل

�الوط¶ �`قتصاد �%ي �الكلية �`قتصادية �ا)تغ,+ات �توازن �إNى �يؤدي �بما �لها، �وبحيث�4ساسية �للدولة، A

�واستقرار� �العمالة، �حجم �مع �يتناسب �مقدار�النمو�الذي �وتحديد �تثبيت �التطبيقية �السياسات تتضمن

�القطاعات� �%ي ��ضافية �النفقات �خ�ل �من �تعجيله �يمكن �والذي �الخارÀي، �القطاع �%ي �والتوازن 4سعار،

  ا)رغوب���ا�وا)طلوبة؛

�ا�وارد�-ب �تخصيص �Kي �: الكفاءة ̀عتبار�إن � �بع,ن �تأخذ �أولية �عملية �nي �التخصيصية الكفاءة

�4هداف�������������� �من �لكل �وأهمية �ثقل �تع,ن �يتطلب �ذلك �وأداء �العامة، �ا)وازنة �%ي �ا)وارد تخصيص

�العامة� �القطاعات �ب,ن �الع�قات �عhى �حكم �قرارات �وتكوين �الجماعية، �4فضلية �تثبيت �وطرق ا)ختلفة،

�ا �والطلبات �والتموي�ت�والخاصة، �والنفقات �تأث,+��يرادات �كيفية �وحول �ذا��ا، �الحكومة �ضمن )تنافسة

  ا)ق�+حة�عل_�ا؛

�Iستقرار�-ج �سياسة �ل£ثر�`قتصادي�: ضبط �ومضبوطا �دقيقا ̀ستقرار�تقديرا � �وظيفة تتطلب

إجراء�قياس�للعمليات�الحكومية�عhى�`قتصادي�الكhي�للدولة،�ولهذا�الغرض�تنظم�ا)وازنة�لكي�تسمح�ب
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�ا)وازنة� �التأث,+�عhى �هذا �تقدير�وحكم �و%ي �ككل، A¶الوط� �`قتصاد �عhى �أثرها �عن �ومعت[+�للواقع مفهوم

̀ستقرار�تتعقد�بحقيقة�أن�`قتصاديات�العا)ية�مرتبطة�ببعضها�البعض�. العامة�بالذات كما�أن�مهمة�

�ال �ا)وازنة �تأخذ �أن �يجب �ولذلك �ا)ال، �رأس �وتدفقات �لتناسق�بالتجارة �ا)عقدة ̀عتبار�ا)شاكل � �%ي عامة

  .السياسة�الدولية،�وانعكاسا��ا�عhى�4وضاع�`قتصادية�للدولة

 العامة للموازنةالسياسية��الطبيعة -5

يمثل�هذا�ا)دخل�أبرز�مداخل�ا)وازنة�وأك®+ها�تعب,+ا�عن�طبيع��ا،�فا)وازنة�العامة�وثيقة�سياسية�

ولذلك�تعت[+�مرآة�عاكسة�للسياسة�. يادين�السياسية�و`قتصادية�وغ,+هات[+ز�فلسفة�الدولة�%ي�شB·�ا)

̀جتما¥ي و��ذا�فإن�ا)ظهر�السيا°��Aللموازنة�يع¶�A. العامة�للدولة،�ومقياس�لحرك��ا�ا)ستقبلية�%ي�الوسط�

ق�استعمالها�كأداة�سياسية�لتحقيق�أهم�أهداف�الدولة�ك�+جمة�الفلسفات�العقائدية�والحضارية،�وتحقي

�بما� �العام �الحكومي �للجهد �وكخ�صة �ا)ختلفة، �للتفاع�ت ���ائية �وكمحصلة �وغ,+ها، ̀جتماعية � العدالة

  . 19يحويه�من�سياسات�وأولويات�وقرارات�وغ,+ها

و�bشك�%ي�أن�لهذه�ا)هام�تأث,+��عhى�الوضع�السيا°��Aللدولة،�وأن�للموازنة�ذا��ا�دور��سيا°��Aتتضح�

�الع�ق �بالنظر�إNى �السياسة�معا)ه �صان�ي �وسلوك �جهة، �من �والتنفيذية �التشريعية �السلطت,ن �ب,ن ة

�ثانية �جهة �من �الناخبة �العامة�. والطبقة �ا)وازنة �ب,ن �ا)تبادلة �الع�قات �توضيح �خ�ل �من �ذلك ويتضح

  .والوضع�السيا°��Aللدولة

السيا°��Aللدولة�يعكس�هيكل�ا)وازنة�العامة�الوضع�: ع4قة�ا�وازنة�بالوضع�السيا�STUللدولة�-أ

  : 20من�جوانب�مختلفة

 دولة�بسيطة�أو�مركبة؛: من�حيث�الشكل �

� STUديمقراطي�أو�غ,+�ديمقراطي؛�:من�حيث�النظام�السيا 

 .مستقلة�أو�خاضعة�لدول�أخرى �:من�حيث�السيادة �

�����A�°السيا� �الوضع �طبيعة �ي�ئم �الذي �النحو �عhى �العامة �ا)وازنة �%ي �و�يرادات �النفقات وتظهر

��طار�السيا°��Aلعملية�إعداد�ا)وازنة�%ي�للدولة �%ي�الحياة�العامة�للمجتمع،�وتبدو�م�مح ،�ومدى�تدخلها

حرص�السلطات�العامة�%ي�مختلف�الدول،�وnي�تقوم�بإعداد�مشاريع�موازنا��ا�أو�بمناقش��ا�أو�ا)صادقة�
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الذي�تÃيء��يرادات�والنفقات�عل_�ا،�أن�تضفي�لو��ا��يديولوÀي�ورؤي��ا�السياسية�عhى�محتويا��ا�بالقدر�

  .مع[+ة�عن�ذلك

�مواقف� �خمسة �خ�ل �من �للدولة، �العامة �ا)وازنة �أرقام �تغي,+ات �بالنظر�إNى �ذلك �نلمس �أن ويمكن

  :21أساسية�تمثل�مؤشرات�هامة،�nي

��يديولوجية��������� � �ا)ذاهب �بشأ��ا �تتباين ABال� �للمواطن,ن �العامة �الحاجات �من ا)وقف

 :والسياسية،�وnي

 الحاجات�العامة�ال�ABيدخل�أمر�إشباعها�%ي�إطار�الوظيفة�العامة�للدولة؛ �

 الحاجات�العامة�مدخ�ت�أم�مخرجات�للموازنة�العامة؛ �

 .نوعية�الحاجات�العامة�وجمهور�ا)نتفع,ن���ا �

 ا)وقف�من�التنمية،�بحيث�تختلف�µراء�حول�دور�الدولة�%ي�التنمية�الشاملة؛ �

 الوط¶A؛ا)وقف�من�قضية�4من� �

 ا)وقف�الذي�تحدده�السلطة�لنفسها�%ي�إطار�الع�قات�الدولية؛ �

 .ع�قة�القوى�السياسية�ببعضها�ودورها�%ي�تشكيل�السلطة�العامة �

�النيابية� �4نشطة �ذات �الدول �%ي �ا)وازنة �أهمية �من �تزيد �السياسية �الجوانب �أن �%ي �شك bو

�م�السلطة�التنفيذية�بتقديم��مشروع�ا)وازنة�للسلطة�التشريعية�bعتمادها،�بما�والديمقراطية،�حيث�تل

̀عتمادات�أو�رفض� يع¶�Aإخضاع�الحكومة�لرقابة�ا)جالس�النيابية�ال�ABتمارس�ذلك،�عن�طريق�تعديل�

  .مشروع�ا)وازنة

�عن� �يع[+�بوضوح �ا)وازنة �مشروع �%ي �النيابية �تأث,+�ا)جالس �درجة �أن �عامة، �بصفة �القول ويمكن

�ا �ا)مارسة �الدولةمستوى �%ي �وا)الية�. لديمقراطية �السياسية �القوتان �تكاد �الديمقراطية �4نظمة ففي

�السلطة����� �قبضة �%ي �إل_�ما �ا)شار �القوتان �فت�+كز �الدكتاتورية �الدول �%ي �أما �ال[+)ان؛ �يد �%ي ت�+كزان

�دون�إخضاع�هذه�السلطة�لرقابة�جدية�ومؤثرة�من�جانب�ا)جالس�ال�ABت وجد�%ي�التنفيذية،�مما�يحول

و%ي�كل�4حوال�فإن�الدور�السيا°��Aللدولة�يتضح�%ي�ضوء�الحقيقة�ال�ABمؤداها�أن�تحض,+��. هذه�الدول 

  . 22ا)وازنة�العامة،�وتنفيذها�يكونان�دائما�من�سلطة�من�له�السيطرة�الفعلية�%ي�ا)جتمع
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ل�الصراع�الذي�وأما�الدور�السيا°��Aللموازنة�في[+ز�من�خ�: الدور�السيا�STUللموازنة�العامة�-ب

يدور�ب,ن�السلطت,ن�التشريعية�والتنفيذية�حول�اعتماد�ا)وازنة�أو�تعديلها�بما�يخدم�مصلحة�4مة،�حيث�

�بالحوادث� �يتعلق �ما �أن �كما �ويؤثر�ف_�ا، �وواجبا��م �4فراد �حقوق �يمس �الدولة �بمالية �يتعلق �ما أن

�ا)واز  �اعتماد �كان �وإذا ̀جتماعية، � ̀ضطرابات �و �الدستورية�السياسية �ا)بادئ �من �أصبح �قد �العامة نة

�من� �عل_�ا �ترتب �وما �للدولة، �ا)الية �4حوال �اضطراب �فإن �اليوم، �النيابي �الحكم �ذات �الدول �%ي الراسخة

̀نق�بات�الدستورية،�بل� مطالبة�الشعب�بتوسيع�مدى�سلطته�%ي��شراف�عل_�ا،�قد�كان�سببا�لكث,+�من�

̀ضطرابات�ا)الي ة�قد�ولدت�انفجارات�سياسية�دفعت�إNى�التغي,+�الشامل�)وازين�القوى�إن�الضغوط�و

  :23السياسية�%ي�ا)جتمع،�ويمكن�تحديد�ا)ظهر�السيا°��Aللموازنة�فيما�يhي

�وفحص� � �العامة، �ا)صالح �كافة �النظر�%ي �من �النيابية �ا)جالس �يمكن �العامة �ا)وازنة �اعتماد إن

�أصبح ABال� �للدرجة �برمته، ��داري �تقدير�ل�يرادات�النظام �إNى �م��ا A�°سيا� �ل[+نامج �أقرب �ا)وازنة �ف_�ا ت

 والنفقات�العامة،�وإن�كان�ذلك�هو�4ساس؛

̀عتمادات�ا)طلوبة،�أك[+� � تجد�ا)جالس�النيابية�%ي�حاجة�السلطة�التنفيذية�إNى�مصادق��ا�عhى�

�أو�ق �ا)وازنة، �برفض ̀ستقالة � �إNى �فتظطرها �عنادها، �عhى �تنتصر�به �قد�س�ح �هيكلية، �إص�حات بول

̀عتمادات�ا)طلوبة�أو�تعديل�نظامها�بتعديل�اعتمادا��ا؛  تشمل�حذف�إحدى�ا)صالح�العامة،�برفض�

تمكن�ا)وازنة�السلطت,ن�من�فرض�سيطر��ا�عhى�مصالح�الدولة،�وما�يجب�أن�تسلكه�%ي�العام� �

 القادم؛

�و  � �السلع �مزيج �بواسطة A�°السيا� �التوازن �عhى �من�تؤثر�ا)وازنة �الحكومة �تنتجها ABال� الخدمات

�اختيارا��م� �عhى �تؤثر �ا)واطن,ن �عاتق �عhى �تقع ABال� �الضريبية �الحصص �أن �حيث �مشاريعها، خ�ل

التصويتية،�كما�أن�الكفاءة�%ي�تخصيص�ا)وارد�يمكن�أن�تؤثر�سلبا�عhى�أسعار�السلع�والخدمات،�وتحول�

�ت �عhى �سلبا �ينعكس �الذي �للسوق، �الشامل �التوازن �البديلة�دون �التمويل �مشاريع �أن �حيث �الدخل، وزيع

 .    تؤثر�عhى�توزيع�الدخول،�من�خ�ل�تقبل�الدخل�الذي�ينفقه�4فراد�عhى�السلع�والخدمات

  

  

  

 



  الطاهر�ميمون . د�طبيعة�ا�وازنة�العامة�وأهمي��ا�����������������������������������������������������������: الفصل�الحادي�عشر

 
112 

  :حا'ت�والهوامش

                                                             
1

  .17 -16. ص�-،�ص2008محمد�شاكر�عصفور،�أصور�ا)وازنة�العامة،�دار�ا)س,+ة،�عمان،� -

2
  . 131 -130. ص�-،��ص2002جمال�لعمارة،�مداخل�ا)وازنة�العامة�للدولة،�مجلة�العلوم��نسانية،�العدد�الثاني،� - 
3

�العامة - �ا)وازنة �شكري، �محمود Aالجامعية�: فهم� �ا)ؤسسة �والتطبيق، �النظرية �%ي �ومستقبلها �وحاضرها ماض_�ا

  .23. ،�ص1990للدراسات،�ب,+وت،�

4
  .30. ،�ص1999عقلة�محمد�يوسف�ا)بيض,ن،�النظام�ا)حاس��Aوإدارته،�دار�وائل�للنشر،�عمان،� -

5
،�1994العامة�للدولة�%ي�الجمهورية�العربية�السورية،�وزارة�الثقافة،�دمشق،�محمد�خالد�ا)هاي¶A،�منهجية�ا)وازنة� -

  .30. ص

6
  .59. ،�ص1994محمد�إسماعيل�محمد،�`تجاهات�الحديثة�%ي�إعداد�ا)وازنة�العامة،�مطبعة�ا)عارف،�الشارقة،� -

7
  - 08. ص�-،�ص1995جميل�جريسات،�موازنة�4داء�ب,ن�النظرية�والتطبيق،�ا)نظمة�العربية�للتنمية��دارية،�القاهرة،� -

09 .  

8
- 1997زين�العابدين�ناصر،�محاضرات�%ي�علم�ا)الية�العامة�والتشريع�الضري�A،�دار�الثقافة�الجامعية،��سكندرية،� -

  .64. ،�ص1998

9
  .23. ،�مرجع�سبق�ذكره،�صفهم�Aمحمود�شكري  -

10
  .318. ،�ص1996محمد�دويدار،�دراسات�%ي�`قتصاد�ا)اNي،�دار�ا)عرفة�الجامعية،��سكندرية،� -

11
  .415. ،�ص1969محمود�رياض�عطية،�موجز�%ي�ا)الية�العامة،�دار�ا)عارف،�مصر،� -

12
  .25. فهم�Aمحمود�شكري،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -

13
  .134. ع�سبق�ذكره،�صجمال�لعمارة،�مرج -

14
  .415. د�رياض�عطية،�مرجع�سبق�ذكره،�صو محم -

15
  .267. ،�ص1992عادل�أحمد�حشيش،�أساسيات�ا)الية�العامة،�دار�ال��ضة�العربية،�ب,+وت،� -

16
  .135. جمال�لعمارة،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -

17
  .48. ،�ص1983ب,+وت،�حسن�عواضة،�ا)الية�العامة،�الطبعة�السادسة،�دار�ال��ضة�العربية،� -

18
  .138 - 137. ص�-جمال�لعمارة،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -

19
  .47. زين�العابدين�ناصر،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -

20
  .174. عhي�العربي�وعبد�ا)عطي�عساف،�إدارة�ا)الية�العامة،�د�د�ن،�د�ت�ن،�ص -

21
  .277. عادل�أحمد�حشيش،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -

22
  .352. ،�ص1979-41978سس�الحديثة�لعلم�مالية�الدولة،�دار�الفكر�العربي،�القاهرة،�شريف�رمسيس�تك�،� -

23
  .140. جمال�لعمارة،�مرجع�سبق�ذكره،�ص -



  

  

ا�وازنة��دورة: عشر�
ث��الفصل�

إعداد،�اعتماد،�تنفيذ�(العامة�

       )ومراقبة�ا�وازنة�العامة

 



  الطاهر�ميمون . د���������      )            إعداد،�اعتماد،�تنفيذ،�ومراقبة�ا�وازنة(دورة�ا�وازنة�العامة�: الفصل�الثاني�عشر

 
114 

  تمهيد

السياسات# مختلف تعكس ال�� ا�رآة العامة ا�وازنة من جعل العامة ا�وازنة مفهوم تطور  إن

 لتحقيق#أهداف الدولة تسكلها ال�� السبيل السياسات تلك وتمثل للدولة، وا�الية و,جتماعية ,قتصادية

#,قتصاديةلمجا Fفراد# ممثلة باعتبارها التشريعية السلطة عاتق ع?ى وتقع وا�الية، و,جتماعية تمع

#التحقق تمع،لمجا للموازنة# كانت هنا ومن تنفيذها، ومراقبة السياسات هذه وسJمة صحة من مسؤولية

#كحلقة و أهميPQا العامة والسلطة# التنفيذية السلطة مسؤوليات بVن الوصل حلقات من أساسية وظيفPQا

وا�تداخلة# ا�تعاقبة الزمنية ا�راحل ع?ى العامة ا�وازنة دورة لفظ ,قتصاديون#ا�اليون  ويطلق التشريعية،

 .∗التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة بVن ا�ش[\كة تحقيقا#للمسؤوليات العامة، ا�وازنة ابه تمر ال��

  العامة ا�وازنة مبادئ - أو-

#تنظيم# #Fجل #الدولة، #�وازنة #وا�بادئ #القواعد #من #عددا #التقليديVن #العامة #ا�الية #علماء وضع

. وأكدوا#ع?ى#وجوب#مراعاة#تلك#القواعد#من#قبل#السلطة#التنفيذية#عند#تحضV\#ا�وازنة#العامة. شؤوPdا

#معرفة#ا�ركز#ا�اkي#للدولة،#ووضوحه#وتيسV\#الرق #ع?ى#ا�وازنة#العامة#وPlدف#تلك#القواعد#إkى#تسهيل ابة

#علم�# #بأسلوب #الهامة #تحضV\#ا�وازنة #وإkى #والنفقات، #oيرادات #إجازة #عند #التشريعية #السلطة بواسطة

#تحصيل# #تتوkى #الحكومة #وان #خصوصا #التبذير#وoسراف، #عن #بقدر#oمكان #بعيد #مقبول، واقتصادي

ا�وازنة#الخاصة،#وإنما#لحساب#الغV\،#وهذا#ما#xموال#وإنفاقها،#وليس#لحساPwا#الخاص،#كما#هو#الحال#tي#

  .يدعو#ويشجع#ع?ى#oسراف#والتبذير

تم#وضع#معظم#مبادئ#ا�وازنة#العامة#خJل#القرن#التاسع#عشر،#وذلك#عندما#كانت#مالية#الدولة#

#محدودة#ومحايدة،#وتتجنب#التدخل#tي#الحياة#,قتصادية#و,جتماعية،#إ{#tي#حدود#ضيقة،#وعندما#كانت

و�ي#الدفاع#عن#البJد#ضد#الغزو#الخار�ي،#وإقامة#(وظائف#الدولة#مقتصرة#ع?ى#وظائف#الدولة#الحارسة#

  ).العدل،#وحفظ#xمن،#والعJقات#الخارجية#الدبلوماسية

#أن# #لدرجة #العامة، #ا�الية #علماء #من #كبV\ين #واح[\اما #تأييدا #وضعها #عند #ا�بادئ #هذه #{قت وقد

#التق #وعدم #عل�Pا، #ويدعو#{نتقادهاالخروج #عليه #تJم #الحكومة #قبل #من #يعت�\#تقصV\ا #كان #Pwا إ{#أن#. يد

#واتسع# #سابقا، #عليه #كانت #عما #الدولة #وظائف #زادت #فقد #xوkى، #العا�ية #الحرب #منذ #تغV\ت xحوال

#نشاطها،#وك�\#تدخلها،#فأصبحت#الدولة#تتدخل#لتؤثر#ع?ى#سV\#الحياة#,قتصادية#و,جتماعية،#ولتعالج

،#وهذا#ما#)tي#الدول#النامية(آثار#xزمات#,قتصادية#والحروب،#ولتحقيق#التنمية#,قتصادية#و,جتماعية#
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#tي# #محدود#جدا #دور #ولها #موازنة#صغV\ة، استد�ى#إعادة#النظر#tي#تلك#القواعد،#ال��#وضعت#لدولة#ذات

#و,جتماعية #,قتصادية #القو . الحياة #النظر#بخصوص #وجهات #اختلفت #فمن#وقد #للموازنة، #العامة اعد

#\Vا،#خصوصا#بعد#تغPw#ا،#وعدم#التقيدPا�فكرين#من#يرى#ضرورة#التخلص#من#هذه#ا�بادئ#و,ستغناء#ع�

#وظائفها #نطاق #واتساع #,قتصادية، #الحياة #tي #الدولة #هذه#. دور #أن #فV\ى #ا�فكرين، #�خر#من #الفريق أما

. ن#xفضل#تطويرها،#وتحديد#,ستثناءات#ال��#أدخلت#عل�Pاا�بادئ#{#تخلو#من#ا�نافع#والفوائد،#وأن#م

  .1ويعت�\#هذا#الرأي#هو#السائد#tي#الوقت#الحاضر#tي#كثV\#من#الدول#وبVن#عدد#كبV\#من#ا�فكرين

  .والشكل#�تي#يوضح#أهم#مبادئ#وقواعد#ا�وازنة#العامة

  مبادئ�ا�وازنة�العامة): 03(الشكل�رقم�

  
  .40. ،#ص2008ا�وازنة#العامة،#دار#ا�سV\ة،#عمان،##عصفور،#أصول محمد#شاكر#: ا�صدر

 مبدأ�وحدة�ا�وازنة�-1

ع?ى# واحدة#تعرض وثيقة أو واحد صك ضمن اتهوإيرادا الدولة نفقات ترد أن ا�وازنة وحدة مبدأ يع��

 وoيرادات النفقاتأوجه# مختلف تتضمن واحدة موازنة سوى  الدولة تنظم فJ �قرارها، التشريعية السلطة

 .oداري  الدولة تنظيم ال��#يقتض�Pا العامة و#الهيئات ا�ؤسسات تعددت ومهما مصادرها مهما#اختلفت
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أوجه# مختلف ينظم واحد بصك التشريعية السلطة ع?ى ا�وازنة تعرض أن ا�بدأ هذا عن وينتج

 .مراحل#متتالية ع?ى أو واحدة دفعة كالص هذا عرض يتم أن بVن فرق  و{ ا�الية، الدولة أنشطة#وفعاليات

دون#سهو################ وoيرادات النفقات أنواع مختلف بتسجيل يسمح الحديث، بمفهومه ا�وازنة وحدة فمبدأ

 .غموض أو

 :ومن#خصائص#هذا#ا�بدأ#ما#ي?ي

 حسابا للدولةأن# حيث للدولة، ا�اkي ا�ركز حقيقة ع?ى يقف أن يريد �ن والسهولة بالوضوح يتصف -

  واحدا؛

tي# بوجود#أرقامها الوط�� الدخل مجموع إkى العامة والنفقات oيرادات نسبة تحديد سهولة إkى يؤدي -

 العامة؛ للموازنة واحد صك

oنفاق# حسب#وجوه العامة النفقات تخصيص ع?ى رقابPQا تفرض أن ع?ى التشريعية السلطة يساعد -

 ضرورة؛ xك�\

 و,عتماد؛ oنفاق ماهية tي الحكومي الجهاز تJعب دون  ا�وازنة وحدة مبدأ يحول  -

 إنفاقها؛ tي التبذير وعن العامة النفقات استعمال إساءة عن يكشف -

 ا�ختلفة؛ اتهوإدارا الحكومة لحسابات موحد محاس»� نظام إيجاد ع?ى يساعد -

 .,قتصادية للخطة ا�اkي الوجه إ{ �ي ما العامة ا�وازنة Fن التخطيط، أسلوب يدعم -

 :وأهمها ا�وازنة وحدة مبدأ من ,ستثناءات بعض وهناك

بعض# ونفقات إيرادات وتتضمن للدولة، العامة ا�وازنة عن منفصلة موازنة �ي :ا�لحقة �وازنةا�-أ

#أو  القواعد ا�وازنة هذه ع?ى تسري  كما مستقلة، معنوية بشخصية تتمتع ال�� العامة الهيئات oدارات

  ؛للدولة العامة ا�وازنة ال��#تحكم العامة

مؤقتة######### Fغراض تعد الدولة، موازنة عن منفصلة موازنة �ي ,ستثنائية ا�وازنة :=ستثنائية ا�وازنة -ب

#وبموارد غV\ أو # انهلكو العادية، ا�وازنة جانب إkى ا�وازنة هذه وتنظم استثنائية عادية  نفقات(تتضمن

#- استثنائية إيرادات -طبيعية كوارث عمرانية، مشاريع حديدية، خطوطا سدودا، ك�\ى، مشاريع -استثنائية

#تعويضات #xمر العامة ا�وازنة ضمن ,ستثنائية وoيرادات النفقات هذه أدرجت لو إذ ،)قروضا،  Fدى

  ؛ا�ختلفة ل±عوام ا�وازنات بVن تجري  أن يمكن ال�� صحة#ا�قارنة لعدم
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         ونفقات بإيرادات مباشرة عJقة لها ليس حسابات �ي :ا�وازنة خارج الخزينة حسابات -ج

 مدة بعد تعيدها أن تلبث { ا�بالغ بعض الحكومة تتلقى فقد العامة#للدولة، الخزينة عل�Pا ا�وازنة،#وتشرف

 للموازنة إيرادات عدها يمكن { وبذلك سبPµا، انقضاء بعد ابهFصحا ال��#ترد ا�ناقصات ا#كتأمVنبهFصحا

 خارج حسابات tي ترد بل الدولة، موازنة tي عادة تذكر { م�Pا وتخرج الخزينة ال��#تدخل فهذه#xموال العامة،

 . ا�وازنة وحدة مبدأ من استثناءات ا�وازنة،#ولذلك#اعت�\ت

 :�ي أنواع ثJث إkى عادة ا�وازنة خارج حسابات وتقسم

 ذات العامة للهيئات ا�حاس»� النظام بأحكام ا�شمولة الجهات تقبل حيث :Gمانات حسابات �

 وضعت ال�� الغاية تحقيق بعد إ{ والودائع xمانات هذه ترد و{ ا�ختلفة، والودائع الطابع#oداري#xمانات

 ؛ا�ختص ا�راجع موافقة ع?ى من#أجلها#وبناء

الخزينة# أموال من ا�منوحة ا�ؤقتة أو الدائمة السلف ف�Pا تسجل حسابات و�ي :السلف حسابات �

 :خاصة بشروط معينة لغايات ا�الية وزير من بقرار ويتم#منحها الجاهزة،

 مباشرة؛ بتأديPQا طبيعPQا تسمح { نفقات لتأدية معدة السلفة تكون  أن  �

 .بتسديدها تسمح العامة با�وازنة اعتمادات هناك تكون  أن �

 ا�ركزية oدارة من ا�أخوذة أو ا�رسلة با�بالغ ا�تعلقة العمليات سائر �ي :النقود حركة ساباتح �

 .لها تتبع ال�� ا�حافظة مركز إkى منطقة من أو أخرى  إkى من#محافظة أو إkى#ا�حافظات

 مبدأ�شمول�ا�وازنة�-2

جميع# ا،تهنفقا جميع الدولة موازنة تشمل أن oجمالية ا�وازنة أو ا�وازنة شمول  بمبدأ يقصد

 من نفقة الدولة#و#أية إيرادات من إيراد أي بVن تقاص أو خصم أي إجراء ودون  سهو، أو دون#إخفاء اتهإيرادا

 :يجوز  { أنه ومع�¸#ذلك .اتهنفقا

 العامة؛ oدارات من بإدارة أو اتهبذا نفقة لتغطية العامة oيرادات أنواع من نوع أي تخصيص  -

 .اتهإيرادا من مؤسسة أو إدارة أي نفقات ت¹ºيل عدم  -

#{ كافة، والنفقات oيرادات ع?ى الرقابة إعمال ع?ى التشريعية السلطة ا�بدأ هذا ويساعد  بحيث

 هذا#ا�بدأ ويقابل التشريعية، السلطة رقابة عن بعيدا اتهنفقا لتغطية اتهإيرادا باستعمال إدارة يسمح#Fي

  .∗البوا«ي هو#مبدأ معاكس مبدأ
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ا�وازنات# عنه#tي التخ?ي تم أنه إ{ عشر، التاسع القرن  موازنات أغلب tي مطبقا البوا«ي مبدأ كان ولقد

مبدأ# تطبيق العشرين#ع?ى القرن  مطلع منذ الدول  أغلب وسارت عنه، نجمت ال�� ا�ساوئ  بسبب ا�عاصرة

 .الشمول 

 مبدأ�سنوية�ا�وازنة�-3

واحدة،# سنة و�دة دورية بصورة و#النفقات oيرادات تقدير يتم أن ا�وازنة، سنوية بمبدأ يقصد

 .السنة#الJحقة موازنة وعن السابقة، السنة موازنة عن اتهوإيرادا اتهبنفقا مستقلة موازنة سنة لكل ويكون 

 :م�\رات،#من#أهمهاولهذا#ا�بدأ#أسباب#و 

 مالية#فإن سنة من أقل الدورة هذه كانت فإذا ا�ساوئ، من الكثV\ السنوية غV\ الزمنية للدورة إن  -

#ذلك  ف[\ة وإطالة#،ا�الية السنة خJل مرات عدة التشريعية السلطة ع?ى العامة ا�وازنات عرض مؤدى

 السلطة رقابة إضعاف شأن#ذلك من فإن مالية سنة من أك�\ الدورة هذه كانت ا�ناقشات#ال�\�انية،#وإذا

 الطبيعية ا�دة �ي إذن فالسنة ,قتصادية#خJلها، الظروف وتقلب مدة#الدورة بسبب#إطالة ،التشريعية

  ؛ا�اkي#للدولة تصوير#الوضع خJلها نستطيع ال��

 تستطيع الحكومة#{ Fن عل�Pا، وا�صادقة العامة ا�وازنة �عداد والكافية الضرورية ا�دة �ي السنة -

 أك�\ مهمPQا عن التخ?ي لسلطة#التشريعية ا تستطيع { وبا�قابل العام، خJل واحدة موازنة من أك�\ أن#تعد

  ؛سنة من

التقدير# وسوء وxخطاء با�خاطر محفوفة عملية سنة، من أقل لف[\ة العامة، ا�وازنة تنظيم إن -

 .والنفقات oيرادات تدفقات وأزمة حجم بVن والتفاوت

أن# يتضمن وإنما ا�الية، السنة مع ا�يJدية السنة تتوافق أن يع�� { ا�وازنة سنوية بمبدأ xخذ إنو 

 أن#التطابق كما ا�يJدية، والسنة ا�الية السنة بVن التمي¹V يجب لذلك شهرا، عشر ث��ا ا�وازنة تكون#مدة

 .بي�Pما ,ختJف أيضا ويجوز  ا�يJدية السنة مع ا�الية السنة بحيث#تبدأ جائز بي�Pما

\Vت ا�الية السنة ختام ويثJبداية# تحديد موضوع من تعقيدا أك�\ الفنية الناحية من دقيقة مشك

 اتهإغJق#حسابا من السنة ايةنه tي بد و{ السنة، �ي الزمن من مستقبلية �دة توضع السنة#ا�الية،#فا�وازنة

 tي ا�وازنة تقديراتعن# تختلف بالطبع و�ي فعJ، تحصيلها تم ال�� وoيرادات فعJ ا�بالغ#ال��#أنفقت �عرفة

 .ا�الية السنة بداية
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 مبدأ�توازن�ا�وازنة�-4

 :أي للدولة العامة ا�وازنة tي العامة oيرادات مع العامة النفقات تعادل ا�بدأ ذابه يقصد

 ع�Pا؛ تقل و#أ{ العامة oيرادات ع?ى العامة النفقات تزيد أ{ -

 .فقط العامة oيرادات ع?ى العامة النفقات تمويل tي ,عتماد يجب -

 مبدأ�عدم�تخصيص�Nيرادات�-5

 معVن#لنفقة إيراد تخصيص ودون  اتهإيرادا بجميع الدولة نفقات جميع تغطى أن ا�بدأ ذابه يقصد

 .التخصيص ا�بدأ هذا ويقابل الطرق، �نشاء السيارات رسم تخصيص يجوز  {  :ذلك مثال . معينة

 :تتج?ى#فائدته#tي#أنهو 

 الحكومة؛ إدارات بVن ا�ساواة فكرة يحقق  -

  .التشريعية السلطة عمل يسهل  -

 العامة ا�وازنة دورة - ثانيا

   وا�ستقبل# ا�ا¾½� من كل ف�Pا يتداخل مراحل تتضمن مستمرة دورة tي ا�وازنة عمليات تمر

#خJل #وتتعاقب السنة والحاضر، ومشاكلها# خصائصها م�Pا مرحلة لكل عام، بعد عاما وتتكرر  ا�الية،

#فإنه ا،تهومتطلبا #مراحل إkى ا�طبوعة Fغراض العامة ا�وازنة دورة تقسيم ا�مكن من وبذلك           أربع

# ثم التحضV\#وoعداد، بمرحلة تبدأ متم¹Vة، #تنفيذ ثم التشريعية، السلطة من) oقرار(,عتماد  مرحلة

  .الرقابة مرحلة tي التنفيذ رابعة،#ترافق مرحلة ثم ومن العامة، ا�وازنة

tي#مختلف# العامة، ا�وازنات أنظمة جميع tي الزم��، وتعاقPµا اتهبمسميا ا�راحل هذه توافرت ما وإذا

                 إkى# دولة من تختلف ا�راحل من مرحلة بكل ا�تعلقة والسلطات ا�سؤوليات توزيع فإن الدول،

#هذا أخرى،          السياÀ½�# النظام ع?ى دولة كل tي العامة ا�وازنة ونظام للمسؤوليات التوزيع ويتوقف

 ترك#oعداد فقد ا،به ا�عمول  اتحادي أو مركزي  أو مح?ي الحكم، القائم،#وطريقة الدستور  ونوع السائد،

 ي#oجازةt بحقها النيابي، لسلمجبا ممثلة التشريعية، انفردت#السلطة بينما التنفيذية، للسلطة والتنفيذ

#العامة، تنفيذ ع?ى الرقابة tي وشاركت و,عتماد،                   ا�الية# xوضاع ضغط تحت ا�وازنة

  .العامة ا�وازنة ع?ى الفنية اتهوانعكاسا و,قتصادية،
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  .والشكل#التاkي#يبVن#دورة#ا�وازنة#العامة

  ا�وازنة�العامة�دورة): 04(الشكل�رقم�

  

  

  .40. ،#ص2008ا�وازنة#العامة،#دار#ا�سV\ة،#عمان،##ل شاكر#عصفور،#أصو محمد#: ا�صدر

 ا�وازنة�العامة�إعدادتحض�TUو�مرحلة��-1

\Vمرحلة تث \Vعداد التحضoو,قتصادية السياسية الجوانب ذات ا�شاكل، من عددا و             

#بعضها #ويرتبط  xساليب حول  م�Pا خر�  ويدور  وoعداد، بالتحضV\ ا�ختصة السلطة بتحديد وا�الية،

 .العامة وoيرادات العامة النفقات من تقدير#كل tي الفنية#ا�تبعة

ا�وازنة# دورة tي xوkى ا�رحلة وoعداد التحضV\ مرحلة تعت�\ :ا�وازنة إعدادYي� ا�ختصة السلطة -أ

السلطة# ابه تختص بحتة، إدارية عملية �ي العامة ا�وازنة وإعداد عملية#تحضV\ أن عليه ا�تفق ومن العامة،

 السلطة ع?ى تقع حيث و,جتماعية، ,قتصادية وهياكلها أنظمPQا ع?ى#اختJف الدول  جميع tي التنفيذية

#مسؤولية #أهداف التنفيذية  من تضع أن الحكومة حق ومن والسياسية، ,قتصادية تمعلمجا تحقيق

 هذه بتحقيق كفيJ )السائدة وا�الية والسياسية ,قتصادية الظروف tي#ظل (ما#تراه وال�\امج السياسات

 كانت ا�و  بوظائفها، والقيام ا،تهسياساو  برامجها لتنفيذ ضروريا تراه ما تطالب#الحكومة#بكل وأن xهداف،
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 تقوم أن التنفيذية السلطة حق من فإن والسياسات، ال�\امج والفنية#لتلك ا�الية العامة#ال[\جمة ا�وازنة

\Vى ويرجع#ذلك العامة، للموازنة با�عداد#والتحضkأهمها والحجج، ا��\رات من عدد إ:  

ال��# السلطة �ي التنفيذية والسلطة ومتعددة، مختلفة وبيانات معلومات إkى العامة ا�وازنة تحتاج -

 كما ا�ختلفة،وا�الية# ,قتصادية وxوضاع والقطاعات النشاطات عن وoحصاءات البيانات تتجمع#لدPÃا

  ؛للمستقبل عمل برنامج برسم للقيام والخ�\ة، وoدارات لدPÃا#xجهزة تتوافر

مما# العامة، ا�وازنة تنفيذ عملية عن ا�سؤولة الجهة �ي التنفيذية السلطة أن ،ذلك إkى يضاف -

 وبما الحياة#ا�ختلفة، بجوانب إ�امها عل�Pا فتسبغ وoعداد التحضV\ عملية إل�Pا توكل أن من#ا�نطقي يجعل

 ذهبه تقوم أن تتطلب مصلحة#الحكومة أن شك و{ إسراف، أو اقتصاد أو ضعف أو قوة من#مواطن تتضمن

  ؛فائقة بدقة#وعناية ا�همة

 { وهو#أمر ا�ختلفة، وأجزاPÄا اتهوتقسيما بنودها بVن التنسيق من كبV\ قدر إkى العامة ا�وازنة تحتاج -

#التشريعية ا�همة هذه إعطاء أن ذلك ا�وازنة، وتحضV\ إعداد الحكومة تولت إذا إ{ يتحقق  لن للسلطة

#التنسيق #اتجاها أعضاPÄا، لتعدد نظرا ا�ختلفة، وأقسامها بنودها بVن يحقق  السياسية متهواختJف

 النظر دون  مبهأحزا برامج تجاوبا#مع أو لناخب�Pم، إرضاء ا�الية مطالPµم تباين ثم الحزبية،#ومن متهوانتماءا

  ؛ا�اليةو  الفنية#و,قتصادية ,عتبارات إkى

وا�اkي################# و,قتصادي السياÀ½� ال�\نامج بمثابة اعتبارها للدولة، العامة ا�وازنة خصائص من إن -

#وتحضV\ للحكومة ي[\ك أن الطبيÅي فمن لذلك ا�قبلة، السنة خJل للحكومة، و,جتما�ي  ا�وازنة إعداد

 تنفيذها مدى عن محاسبة#الحكومة ا�طاف، ايةنه tي يمكن وح�¸ ال�\نامج، هذا عن مع�\ة تأتي العامة#ح�¸

  ؛والشعب التشريعية السلطة أمام برنامجها tي ال[¹مت#به، �ا

ع?ى#تقدير# السلطات أقدر تعت�\ انهفإ لذلك العامة، ا�رافق تسيV\ عن ا�سؤولة �ي الحكومة أن بما -

#غV\ها أقرب انهF وا�وضوعية، الدقة من كبV\ة بدرجة العامة، والنفقات العامة oيرادات معرفة# إkى من

 .إيرادات من تدره أن يتوقع وما النفقات، من العامة ا�رافق تلك احتياجات

ة#ا�رحل هذه وتبدأ العامة ا�وازنة وإعداد تحضV\ الحكومة تتوkى أن بمكان الحكمة من فإن ،وهكذا

 كل#واحدة العامة، وا�صالح والهيئات وا�ؤسسات للوزارات التابعة الحكومية الوحدات أصغر عادة#بقيام

#تقديرا م�Pا                 السنة# خJل إيرادات من عليه تحصل أن تتوقع وما نفقات، من يلزمها �ا اتهبإعداد
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 وبVن#بداية والتحضo ،\Vعداد من ا�رحلة هذه بVن الزم�� الفاصل ويختلف إعداد#موازنPQا، ا�طلوب ا�الية،

) ا�نشور (التعميم# استJم بعد كله هذا ويتم أخرى، إkى دولة من التقدير لها#هذا يجري  ال�� ا�الية السنة

 إkى فيه ا�عنية،#يدعوها الحكومية الوحدات جميع إkى الحكومة طريق#رئاسة عن ا�الية وزارة ترسله الذي

 .محددة مدة خJل اتهتقديرا تقديم

فإن#هناك# العامة، ا�وازنة وإعداد بتحضV\ التنفيذية السلطة قيام ضرورة حول  اتفاق هناك كان وإذا

وزير#ا�الية# يتمتع انجل[\ا ففي العامة، ا�وازنة وإعداد تحضt \Vي ودورها الجهة تسمية حول  اختJفا

 وقد للوزارات#ا�ختلفة، oيرادات تقديرات يجمع كما ال،لمجا هذا tي واسع ودور  خاص، بمركز) الخزينة(

 معه يتجاوب وقد الوزراء#�خرون، يضعها ال�� التقديرات يرفض أو يقبل أو التعديJت إجراء#بعض يطلب

#ا�ختصون، #سلطته الرفض حالة وtي التعديJت، يرفضون  قد أو الوزراء  ال�� التعديJت إجراء tي تتج?ى

 الخJف فإن العسكرية بالنفقات تتعلق تلك#ال�� عدا كافة، النفقات إkى oجراء هذا ة،#وينصرفضروري يراها

 .الوزراء فيه#مجلس يبت حولها

#tي#تهوتوج�Pا الدولة نشاط عن يع�\ رئيÆ½� سياÀ½� عمل �ي الحديث ا�فهوم tي العامة ا�وازنة إن ا

# السلطة رئيس أو الوزراء رئيس فإن وبذلك كافة، ,تلمجا  ا�ع�\#عن هو) الجمهورية رئيس(التنفيذية

#ال�� الرئاسية# النظم tي أو الوزراء، مجلس رئيس إkى الحق هذا يعطون  منهفإ ثم ومن تتبناها، السياسة

#xمريكية، كالو{يات #تحضV\ فإنه التنفيذية، السلطة رئيس باعتباره الجمهورية رئيس فإن ا�تحدة  يطلب

 التحضV\ يتوkى#عملية الذي هو ا�وازنة مكتب يسم¸ الجمهورية رئاسة مباشرة مكتب#يتبع إkى ا�وازنة وإعداد

  .وزارة#ا�الية من بد{ وoعداد

من## تتكون  العامة ا�وازنة أن ا�علوم، من أصبح :العامة وNيرادات العامة النفقات تقدير طرق  -ب

#النفقات # العامة، وoيرادات العامة جانبVن،  النفقات من كل تقدير العامة، ا�وازنة وإعداد تحضV\ويع��

 .القادمة للسنة العامة العامة#وoيرادات

\Vرقام تحديد كيفية مشكلة التقدير عملية وتثx ي الواردةt ع?ى العامة، ا�وازنة مشروع#  والتعرف

#ال�� #لÇيرادات ع�Pا العامة، للنفقات بالنسبة تختلف وال�� التقدير، عملية إل�Pا تستند xسس  بالنسبة

 .العم?ي كبV\#للواقع حد إkى مطابقة التقديرات هذه تأتي بحيث وا�رونة، الدقة ترا�ي يجب#أن وال�� العامة،

 طرق  يوجد و{ كبV\ة، مشاكل العامة النفقات تقدير تثV\ { :العامة النفقات تقدير طريقة �

 العامة النفقات تقدير tي ,عتماد ويتم وسهولة، بيسر عادة التقدير بل#يتم العامة، لتقدير#النفقات متعددة
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 ا�ستقبلية للحاجة وفقا الطريقة هذه بموجب التقدير ويتم ا�باشر، �ي#طريقة#التقدير واحدة طريقة ع?ى

 و{ فنية، صعوبات الطريقة هذه تسبب و{ العامة، والهيئات الوزارات tي#مختلف العاملVن قبل من ا�عروفة

 . وا�تطلبات الحاجات بتلك خ�\ة ع?ى العامة النفقات اعتمادات تقدير يكون#القائمVن#ع?ى أن سوى  تتطلب

          ا�وازنة# tي الواردة ,عتمادات تتجاوز  أن التنفيذية للسلطة يجوز  { أنه عليه ا�تعارف ومن

#كان وإذا العامة، موافقة# ع?ى تحصل أن التنفيذية السلطة ع?ى فيجب التجاوز، لهذا ضرورة هناك ما

 .التشريعية السلطة من مسبقة

 ويمكننا الفنية، الصعوبات من كثV\ا العامة oيرادات تقدير يثV\ :العامة Nيرادات تقدير طريقة �

#بVن ¹Vالتقدير من عدد التمي#            قدر الواقع من و,ق[\اب الدقة، إkى م�Pا طريقة كل ترمي ال�� طرق

 اختJل أي هناك يكون  { وح�¸ فعJ، ا�تحققة وoيرادات ا�توقعة بVن#oيرادات ,ختJفوتقليل# oمكان،

 :و�ي العامة، oيرادات لتقدير طرق  ثJث نم¹V أن يمكن فإننا ثم ومن للدولة، ا�ركز#ا�اkي tي ارتباك أو

�GخTUة السنة حسابات ع[ى العامة، Nيرادات تقدير طريقة  �  يتم الطريقة هذه بموجب :قبل

#oيرادات با{عتماد ا�قبلة، ا�الية للسنة العامة oيرادات تقدير #السنة تحققت ال�� ع?ى  قبل فعt#Jي

#الختامي،بهحسا مناقشة خJل من نتائجها عرفت ال�� xخV\ة، #بيانات ,عتماد يتم أن ذلك ومثال ا  ع?ى

 إل�Pا ال��#تدعو التعديJت بعض إدخال مع مثJ، 2005 عام وoعداد#�وازنة التحضV\ عند 2003 عام ونتائج

 .ا�الية tي#الظروف ا�توقعة التغV\ات

¹Vة، جهودا تتطلب و{ بالبساطة الطريقة هذه تتم\Vى كان وقد �لية، بالطريقة وتسم¸ كبkهذه# ينظر#إ

#ع?ى وتضع جانب من والتعقل بالحذر تتسم طريقة انهأ ع?ى قديما الطريقة tي############## وزير#ا�الية حرية قيودا

 .آخر جانب من ف�Pا يقع قد ال�� وxخطار الضغوط من التقدير،#وتقلل

,قتصادية# وxوضاع العامة oيرادات بVن الوثيقة العJقة تغفل انهأ الطريقة هذه ع?ى ويؤخذ

 .العامة oيرادات تقدير دقة عدم إkى يؤدي ما وهو والكساد، التضخم حا{ت مثل ا�تغV\ة#وا�تقبلة،

 عل�Pا،#يكون  للتأثV\ معها للدولة ا�الية السياسة تتوافق لم وما وبسرعة تتغV\ ,قتصادية فاFوضاع

 .,قتصادي#بأكمله الوضع ليشمل ذلك يتعدى بل فقط، العامة oيرادات tي ليس السx ،ËÌثر لذلك

#�لية إkى ا�وجه النقد من الحد ا�اليVن بعض حاول  حيث: السنوية الزيادة طريقة  �  الطريقة

#التقدير من بالتخفيف السابقة، #################### بفكرة ,حتفاظ مع واقعية أك�\ بطريقة وربطه ا�تبعة، آلية
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#فاستخدموا #النسبية طريقة �لية،  العامة oيرادات تقدير يتم أن الطريقة هذه ومفاد السنوية، الزيادة

 خJل العامة، oيرادات tي حصلت ال�� الزيادة، نسبة بمتوسط تقدر بنسبة#مئوية اتهالقادمة،#وزيادللسنة#

 .النشاط#,قتصادي وازدياد الوط��، الدخل ارتفاع توقع ذلك tي ترا�ي مثJ، سنوات )5 أو 3(سابقة# سنوات

#oيرادات حيث ،,زدهار سنوات tي إ{ إتباعها يمكن { أنه الطريقة هذه ع?ى ويعاب  العامة تزداد

 .مؤكدة وبصورة م[¹ايد بمعدل خJل#الف[\ة

 السابقتان،#ا�اليVن �ليتان الطريقتان تثV\ها ال�� العقبات حيث#دفعت: ا�باشر التقدير طريقة  �

#tي الطرق  استخدام إkى  ا�وازنة إعداد عن ا�سؤولون  ويستعVن ا�باشرة، الطريقة أي التقدير، الحديثة

¸½Îبمقت# #الطريقة، العامة  لتحديد عل�Pا، الحصول  يستطيعون  ال�� وا�علومات البيانات بجميع هذه

#ا�توقعة oيرادات  الرياضيات tي ا�ختلفة، الحديثة التحليل أدوات ويستخدمون  القادم، للعام العامة

دقة# أك�\ بطريقة والتنبؤ صاد,قت ابه يمر ال�� وا�رحلة السابقة، الف[\ة عن فكرة#واضحة حصاء#�عطاءo و

 أقرب إkى#تقديرات بالوصول  يسمح مما كبV\ة، وبحرية ا�ختلفة، ا�الية#و,قتصادية با�تغV\ات وموضوعية،

 .الطريقتVن#السابقتVن من دقة وأك�\ الواقع، إkى

 للدولة،#الذي العامة ا�وازنة مشروع ويكتمل العامة، والنفقات العامة oيرادات تقدير يتم وهكذا

  .التشريعية السلطة من واعتماده وإقراره ومناقشته يتعVن#دراسته

 اعتماد�ا�وازنة�العامة�-2

 مجلس#الوزراء ع?ى ا�شروع هذا وتعرض العامة، ا�وازنة مشروع وإعداد بتحضV\ ا�الية وزارة تقوم

 قبل من أو مجلس#الوزراء، رئيس قبل من إما التشريعية، السلطة إkى ا�شروع هذا ويودع وإقراره، لدراسته

 ).قرارهإ( واعتماده ومناقشته، لدراسته الحكم، نظام حسب رئيس#الجمهورية،

وإعداد# بتحضV\) الحكومة( التنفيذية السلطة تختص :العامة ا�وازنة باعتماد ا�ختصة السلطة -أ

#العامة، #ال�� عن تع�\ انهأ باعتبار ا�وازنة  والسياÀ½� ,قتصادي لنشاطها الحكومة ترسمها الخطة،

#ا�قبلة، و,جتما�ي #التشريعية وتنفرد للسنة # بحق السلطة  جهة انهأ باعتبار ا�وازنة،) إقرار(اعتماد

 واحد مجلس من التشريعية السلطة تكونت سواء أعمالها، tي#جميع مراجعة#الحكومة تتوkى ال�� ,ختصاص

 .ا�تبع السياÀ½�#وoداري  النظام حسب أك�\، أم
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ا#به تختص ال�� الرئيسية الحقوق  من العامة، ا�وازنة اعتماد tي التشريعية السلطة حق ويعت�\

#التشريعية، فرض# ع?ى التشريعية السلطة موافقة بضرورة بدأ تاريÏي، تطور  ع�\ اكتسبPQا وال�� السلطة

#ذلك ثم الضرائب، ضرورة# لتصبح وافقةا� تطورت ثم الضرائب، حصيلة �نفاق مراقبPQا ضرورة تبع

 .والنفقات oيرادات إkى#جانب العامة، ا�وازنة ع?ى ا�وافقة

# السلطة أن ويJحظ مناقشة# بعد إ{ العامة ا�وازنة بتنفيذ البدء يمك�Pا { )الحكومة(التنفيذية

 تقول#أسبقية ال�� ا�الية للقاعدة تطبيقا يع�� ما وهو وإقراره، العامة، ا�وازنة �شروع السلطة#التشريعية

#وهذا ,عتماد #التنفيذ، #وح�¸ ع?ى الرقابة tي التشريعية السلطة موقف يقوي  ما ع?ى  توضع { الحكومة،

 .الواقع أمام#xمر التشريعية السلطة

 من#اعتماد التشريعية السلطة تنت�Ð و�ا الجديدة، ا�الية السنة تبدأ أن العم?ي، الواقع tي يحدث وقد

# #السابقة، السنة انPQاء مع تتوقف { ال�� الدولة، أعمال لسV\ وضمانا لذلك العامة،ا�وازنة  فإن ا�الية

#تعطي السلطة #,عتماد بقاعدة oخJل عدم مع التنفيذية، للسلطة ا�وافقة التشريعية  ع?ى أسبقية

#حسب ,ستمرار ع?ى التنفيذ، #من وتطبيق السابقة، ا�وازنة اعتمادات بالعمل،            سنوية ,ستثناء

  .الجديدة ا�وازنة#العامة اعتماد إkى#حVن ،∗∗∗∗عشرية ث��, ا�وازنات نظام باتباع ا�وازنة،

 النظام حسب الجمهورية، رئيس أو الوزراء مجلس رئيس يودع :العامة ا�وازنة اعتماد إجراءات -ب

�½Àالعامة، مشروع السيا# # السلطة لدى ا�وازنة  لدراسته) الشعب مجلس النواب، مجلس(التشريعية

 .اعتماده ثم ومن ومناقشته

 ا�وازنة لجنة العامة، ا�وازنة لجنة ا�الية، اللجنة(مختصة# فنية لجنة إkى ا�شروع هذا لسلمجا يحيل

هذه# مهمة تتحدد .ا�تخصصVن xعضاء من محدود عدد من تتكون  للمجلس، تابعة تسميPQا حسب) والخطة

#بدر  حق# من ويكون  به، ا�تعلقة وا�ستندات الوثائق وبحث العامة، ا�وازنة مشروع ومناقشة اسةاللجنة

#تطلب اللجنة #من تراه ما جميع ا�ختلفة، العامة الجهات من أن وثائق،#و #ومعلومات بيانات ضروريا

 tي#تحضV\ ساهموا الذين ا�سؤولVن تستد�ي أن لها يحق كما ا�وازنة، مشروع عند#دراسة منه لJستفادة

 .العامة#�ناقشPQم ا�وازنة مشروع وإعداد

بوضع# تقوم العامة، ا�وازنة مشروع ومناقشة دراسة من ا�ختصة ا�الية اللجنة تنت�Ð أن وبعد

#يتضمن #إkى وترفع ا�شروع، هذا ع?ى إدخالها ترى  ال�� والتعديJت اللجنة، مJحظات تقريرها،  تقريرها
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#بفحص لسلمجا ا#تهومJحظا اللجنة تقرير ضوء tي العامة ا�وازنة مشروع ومناقشة ودراسة للقيام

Jأن وبعد. فيه الواردة اتهوتعدي �Ðجملة# العامة ا�وازنة مشروع مناقشة من أعضائه بجميع لسلمجا ينت

،Jبابا#بابا ويعتمده العامة ا�وازنة مشروع ع?ى بكامل#أعضائه، لسلمجا يق[\ع وتفصي. 

 التشريعية للسلطة ا�قرر  الحق يعت�\ :العامة ا�وازنة تقديرات تعديل Yي التشريعية السلطة حق -ج

 التشريعية السلطة اعتماد كان كذلك، يكن لم طبيعيا،#وإن أمرا العامة ا�وازنة مشروع ع?ى إجراء#تعديل tي

 .مع�¸ ذي غV\ العامة ا�وازنة �شروع

Jحظات إبداء التشريعية للسلطة يحق أنه شك فJا�وازنة# مشروع وبنود أبواب جميع ع?ى ا�    

 .العامة ا�وازنة مشروع tي بالنقص أو بالزيادة ا�قدرة ,عتمادات تعديل يحق#لها كما العامة،

من# tي#التحقق السلطة، صاحبة باعتبارها التشريعية السلطة صJحيات توسيع إkى الدول  بعض وتلجأ

 سV\ حسب ولكن#يقتÎ½� معينة، بنفقات والقيام محددة إيرادات حصيلبت لها والسماح الحكومة سياسة

#من #ا�ناورات { ح�¸ السلطة هذه ع?ى القيود وضع أخرى، ناحية xوضاع  oخJل إkى السياسية تؤدي

 إkى تؤدي ال�� تلك أم العامة، tي#النفقات التوسع إkى تدفع ال�� للضغوط بالخضوع بال�\امج#الحكومية،#سواء

 متكامل سياÀ½� اقتصادي اجتما�ي لتحقيق#برنامج إدارة تمثل العامة فا�وازنة oيرادات#العامة، من الحد

 .,قتصادية#الشاملة بالخطة ترتبط

#مشروع الواردة التقديرات ع?ى التعديJت إجراء tي التشريعية السلطة حرية إطJق فإن لذلك  tي

#صJحيات يقتx �½Îمر فإن لذلك العامة، با�صلحة ا�ساس شأنه من يكون  قد العامة، ا�وازنة  تقييد

 السلطة تطلPµا ا�ق[\حات#ال�� ع?ى الحكومة، موافقة ع?ى الحصول  وضرورة التعديJت tي التشريعية السلطة

 .التشريعية

 الحكومة#عل�Pا توافق ولم التعديJت، إجراء ع?ى التشريعية السلطة أصرت إذا##أنه إkى oشارة وتجدر

استقالة## يؤدي#إkى الذي xمر العامة، ا�وازنة مشروع ع?ى) ترفض(توافق# أ{ التشريعية فتستطيع#السلطة

#) حل أو( #و مجلس بحل قرارا الجمهورية رئيس يصدر أن أو) الوزارة(الحكومة  إجراء إkى يدعو الشعب،

  .جديدة تشريعية انتخابات

 مشروع ودراسة مناقشة من الشعب مجلس ينت�Ð أن عدب :)قانون�ا�الية(العامة� ا�وازنة قانون  -د

 يحدد العامة، ا�وازنة قانون  يسم¸ قانون  يصدر كامJ، ا�شروع ع?ى#هذا ويق[\ع#با�وافقة العامة، ا�وازنة
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 أحدهما يتضمن جدو{ن به ويرفق العامة، والنفقات العامة oيرادات oجماkي،#لكل#من الرقم القانون  هذا

 .العامة النفقات تفصيل ع?ى ويشتمل#�خر oيرادات#العامة، تفصيل

 تنفيذ�ا�وازنة�العامة�-3

 بداية#مرحلة يع�� العامة، ا�وازنة قانون  وصدور  العامة، ا�وازنة ع?ى التشريعية السلطة موافقة إن

#أي #ا�وازنة ويقصد حاضر، وقت tي ملموس واقع إkى مقبلة �دة التنبؤ من ,نتقال التنفيذ،          بتنفيذ

 الواردة وإنفاق#ا�بالغ العامة، oيرادات جانب tي الواردة ا�بالغ تحصيل بواسطPQا ال��#يتم العمليات العامة،

#وكلما النفقات جانب tي #وموضوعيا، محكما العامة ا�وازنة وإعداد تحضV\ كان العامة،  كان كلما ودقيقا

 .العامة ا�وازنة tي xرقام#الواردة من جدا وقريبا الواقع#العم?ي مع متطابقا العامة ا�وازنة تنفيذ

#بل النفقات وإنفاق العامة، oيرادات تحصيل ع?ى العامة ا�وازنة تنفيذ مرحلة تقتصر و{  العامة،

 نحو ا�وازنةتطبيق# واتجاهات الوط��، ,قتصاد tي وا�الية العمليات Òثار والرقابة، ا�تابعة تتناول#كذلك

#,قتصادية #تعديل ا�تابعة خJل من الدولة تستطيع ح�¸ ا�نشودة، وا�الية xهداف  سياسة والرقابة،

 .ذلك xمر تطلب إذا ا�ناسب الوقت tي وسياسة#oنفاق oيراد

 :التاkي التفصيل حسب العامة ا�وازنة تنفيذ عمليات نعرض وسوف

 ا�ختلفة الحكومية وxجهزة وا�صالح العامة والهيئات الوزارات تتوkى :العامة Nيرادات تحصيل  -أ

 وإنما فحسب، العامة ا�وازنة قانون  من حقها وxجهزة الوزارات تلك تستمد العامة،#و{ oيرادات تحصيل

#التنفيذية تستند  صادرةال ا�الية التشريعات منو  إkى العامة oيرادات بتحصيل ,ل[¹ام وتستمد السلطة

 .نفسه العامة ا�وازنة قانون  إkى إضافة والرسوم، الضرائب بفرض والقوانVن#الخاصة

نفسه،#فهناك# العام oيراد نوع باختJف العامة، oيرادات وجباية بتحصيل تقوم ال�� الجهة تختلفو 

 أنواع بينما#هناك لها، تابعة وأجهزة مصالح أو ا�الية، وزارة تحصيلها تتوkى العامة، oيرادات أنواع بعض

 وزارة تستطيع ولكن#،ا�الية وزارة تتبع { وأجهزة مصالح وجبايPQا تحصيلها تتوkى العامة، من#oيرادات أخرى 

 ).oدارة محاس»�(لها# تابعVن موظفVن بواسطة oيرادات تحصيل أن#تراقب ا�الية

 تتوkى العدل ووزارة الصÔي، الحجز ورسم الصحية، الرسوم وتحصيل جباية تتوkى الصحة فوزارة

 مديرية وتتوkى ا�باشرة، غV\و  ا�باشرة الضرائب تتوkى#جباية ا�الية ووزارة. القضائية الرسوم جباية#وتحصيل

#كل الجمارك #الجمركية، جباية محافظة tي  الحكومية xجهزة وتعتمد .الخ....البلديات وكذلك الضرائب
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#ا�الية ع?ى ا�ختلفة #و  القاعدة  تخصيص عدم أي العامة، oيرادات تخصيص عدم �يو  ا�تبعةا�عروفة

 .معينة لنفقات معينة إيرادات

 )تقديرية(تقريبية# أرقام �ي العامة، ا�وازنة tي الواردة العامة oيرادات مبالغ أرقام أن به ا�سلم ومن

 الفعلية xرقام#ا�حصلة تلك عن فعليا ا�حصلة xرقام tي اختJفا يظهر قد العامة، ا�وازنة تنفيذ فإن لذلك

 .العامة ا�وازنة tي الواردة xرقام عن#تلك

 ففي ا�وازنة#العامة، tي الواردة oيرادات عن الفعلية، oيرادات tي )زيادة(اختJف# هناك كان ما فإذا

 .اطية,حتي xموال إkى oيرادات tي )الفائض(الزيادة# تحويل يتم الحالة هذه

 فقد ا�وازنة#العامة tي الواردة ا�قدرة oيرادات مجموع من أقل الفعلية oيرادات مجموع كان ما وإذا

#الحكومة #ضرائب زيادة أو جديدة ضرائب فرض طريق عن العجز هذا تغطية إkى تلجأ        قديمة معدل

 .الجديد oصدار إkى أو العامة، القروض تلجأ#إkى قد أو قائمة،

#عن بعضها tي ونقص العامة، oيرادات أنواع بعض tي زيادة هناك تكون  أن يحدث وقد  �خر،

 تأثV\ يكون#هناك لن ثم منو  البعض، بعضها ,ختJف هذا فتعوض العامة، ا�وازنة tي التقديرات#الواردة

 .العامة oيرادات تخصيص عدم و�ي ا�تبعة للقاعدة تطبيقا ا�وازنة#العامة، ع?ى

 وهو آخر، جانب إkى العامة ا�وازنة بتنفيذ ا�قصود وينصرف :العامة النفقات صرف عمليات -ب

 ,عتمادات بمقدار العامة النفقات صرف عملية وتحدد العامة، النفقات عل�Pا#صرف ي[\تب ال�� العمليات

 xق×½¸ الحد ,عتمادات هذه تمثلو  عل�Pا، التشريعية السلطة موافقة تمت ال��و  ا�وازنة#العامة، tي ا�قررة

#لÇنفاق، ا�سموح  صرف عمليات tي التنفيذية السلطة وتعتمد م�Pا، اعتماد لكل ا�حددة xغراض tي به

 التنفيذية السلطة تل[¹م أن أي ,عتمادات، تخصيص قاعدة و�ي ا�تبعة ا�الية القاعدة ع?ى النفقات#العامة

 غV\#ا�خصص آخر غرضا PÃدف إنفاق إkى العامة ا�وازنة tي له ا�خصص الغرض من اعتماد#ما بعدم#تحويل

 .له

 بالنسبة#لÇيرادات الحال عليه هو عما العامة النفقات tي بالنقص أو بالزيادة ,ختJل، وضع ويختلف

 باب tي ,عتمادات#الواردة أن بمع�¸ بعضا، بعضها تعوض { العامة النفقات tي التقدير أخطاء فإن العامة،

 لقاعدة تنفيذا التشريعية،#وذلك السلطة موافقة ع?ى الحصول  بعد إ{ آخر، باب إkى تحويلها يجوز  معVن#{

 .تخصيص#,عتمادات
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#tي حدث ما فإذا #الفائض، استخدام يجوز  { فإنه معVن، لغرض ا�خصص ,عتماد فائض  tي هذا

 إkى حاجة تكن#هناك لم إذا الجديدة، ا�وازنة tي يدرج و{ ا�الية، السنة ايةنه tي ويلØى آخر، تغطية#غرض

 .القادمة tي#السنة ,عتماد هذا

 ذلك سواء#كان لتحقيقه يكفي { معVن لغرض ا�خصص ,عتماد أن ا�وازنة، تنفيذ خJل تبVن ما وإذا

 لطلب إما السلطة#التشريعية، إkى واللجوء العودة من مناص فJ طارئة ظروف نتيجة أم التقدير، tي لخطأ

#غV\ لطلب أو ا�اkي، العام من تبقى ما تكمي?ي،{ستكمال إضاtي اعتماد  النفقات �واجهة عادية اعتمادات

 .الطارئة للظروف نتيجة العامة ا�وازنة tي توضع لم ال�� الجديدة،

 للسلطة#التنفيذية الحرية ترك أو إجماkي اعتماد إدراج إkى الدول  بعض تلجأ أن ا�ستحسن فمن لذلك

 وtي غV\#العادية، النفقات ع?ى منه ينفق وإنما معVن، لغرض مخصصا تكون  { ,عتمادات، بعض تمويل tي

 ذلك يتم طا�ا السلطة#التشريعية، من وحازمة دقيقة رقابة إkى ,عتماد هذا من الصرف يتم { xحوال جميع

  .الوارد بالتخصص يخل و{ ,عتمادات تخصيص قاعدة ضوء tي

  الرقابة�ع[ى�تنفيذ�ا�وازنة�العامة�-4

تعد#هذه#ا�رحلة#�ي#ا�رحلة#xخV\ة#ال��#تمر#Pwا#ا�وازنة#العامة#للدولة،#وتسم¸#أيضا#مرحلة#مراجعة#

#ا�وازنة #ال��#. تنفيذ #للسياسة #ا�حدد #الوجه #ع?ى #تم #قد #ا�وازنة #تنفيذ #أن #من #هو#التأكد #م�Pا والهدف

  .Plا#السلطة#التشريعيةوضعPQا#السلطة#التنفيذية،#وأجاز 

فمن#. وبمع�¸#آخر،#أن#كل#عملية#مالية#يقوم#Pwا#أي#مشروع#تستلزم#وجود#رقابة#مالية#من#نوع#معVن

ك�\#حجم#######: ذلك#بسببحيوية،#و باب#أوkى،#تكون#الحاجة#إkى#ا�راقبة#ع?ى#تنفيذ#ا�وازنة#العامة#أك�\#ضرورة#و 

#آ #من #العمليات #هذه #به #ترتبط #وما #والفئات#عملياPlا، #xفراد #بVن #الحقيقي #الوط�� #للدخل ثار#توزيعية

  .والطبقات،#وأخV\ا#ما#تساهم#به#هذه#ا�وازنة#tي#التطور#العام#,جتما�ي#و,قتصادي#والسياÀ½�#للمجتمع

وبناء#ع?ى#ذلك،#فإن#الهدف#xساÀ½�#من#الرقابة#ع?ى#تنفيذ#ا�وازنة#هو#ضمان#تحقيقها#Fق×½¸#قدر#

  .ع#tي#حدود#السياسة#العامة#للدولةمن#ا�نافع#للمجتم

#والرقابة# #oدارية #الرقابة #و�ي #مختلفة، #صور #عدة #العامة #ا�وازنة #تنفيذ #ع?ى #الرقابة وتأخذ

  .التشريعية#والرقابة#ا�ستقلة
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تتوkى#وزارة#ا�الية#الرقابة#oدارية#ع?ى#تنفيذ#ا�وازنة؛#حيث#يقوم#الرؤساء#من#: الرقابة�Nدارية -أ

#موظفي#وزارة#ا�الية#عن#طريق#السكرتV\ين#ا�اليVن#موظفي#الحك #مراقبة ومة#بمراقبة#مرؤوس�Pم،#وكذلك

  .ومديري#الحسابات#ع?ى#عمليات#ا�صروفات#ال��#يأمر#بدفعها#الوزراء#ا�ختصون#أو#من#ينوبون#ع�Pم

#توقيPQا، #حيث #من #oدارية #الرقابة #و #وتنقسم #ا�وازنة #تنفيذ #قبل #رقابة #لتإkى #{حقة نفيذ#أخرى

  .ا�وازنة

#من#الرقابة#oدارية،#و تمثل#الجزء#xك�\#و: الرقابة�السابقة � تكون#مهمPQا#عدم#صرف#أي#xهم

#tي# #ا�قررة #أو#القواعد #ا�وازنة #قواعد #كانت #سواء #Pwا، #ا�عمول #ا�الية #لقواعد #مطابقا #كان #إ{#إذا مبلغ

 ؛اللوائح#oدارية#ا�ختلفة

�ا� � �تنفيذ �ع[ى �الfحقة #الحسابات: وازنةالرقابة #ع?ى #الJحقة #oدارية #الرقابة #Pwا . ويقصد

#و  #شهرية #حسابات #إعداد #tي #و وتتلخص #وسنوية، #سنوية #أو#مصلحة،#ربع #وزارة #كل #tي #ا�اkي #ا�راقب يقوم

عدادها،#بفحصها#للتأكد#من#سJمة#ا�ركز#ا�اkي#للوزارة#أو#ا�صلحة،#وبمراجعة#دفاتر#الحسابات#إبمناسبة#

  .ويضع#عن#كل#هذا#تقريرا#يرسله#مع#الحسابات#إkى#إدارة#ا�وازنة#tي#وزارة#ا�الية. ا�ختلفة

#ع?ى# #oدارة #من #رقابة #تكون #{#تعدو#أن #نوعها #كان #أيا #ا�الية، #الرقابة #أن #هو#جدير#بالذكر، ومما

#التنفيذية #السلطة #تضعها #ال�� #للقواعد #طبقا #أو#داخلية، #ذاتية #رقابة #أPdا #أي #فإ. نفسها، #{#تعد#ولذا Pdا

#oدارة# #مراقبة #أن #العملية #التطبيقات #كشفت #إذ #العامة؛ #xموال #tي #التصرف #حسن #من #للتأكد كافية

#مصدرها# #كان #وال�� #ا�اkي، #و#,نحراف #بل #وoسراف، #مظاهر#التسيب #من #العديد #إkى #أدى #قد لنفسها

#التنفيذ #السلطة #ع?ى #والرقابة #oشراف #انعدام #tي #يكمن �½Àساxق# #tي #ا�وازنةية #بتنفيذ #فإن#و . يامها لذا

  .الرقابة#ع?ى#تنفيذ#ا�وازنة#العامة#لم#تعد#ذات#أهمية#tي#هذا#الشأن

�التشريعية -ب #التشريعية#: الرقابة #الرقابة #مباشرة #الديمقراطية #الدول #tي #النيابية #ا�جالس تتوkى

باعتماد#موازنة#الدولة،#فإنه#من##فإذا#كانت#تلك#ا�جالس#�ي#ال��#تقوم. ع?ى#تنفيذ#ا�وازنة#العامة#للدولة

#النحو#الذي# #ع?ى #تنفيذها #وصحة #سJمة #من #للتأكد #تنفيذها، #ع?ى #الرقابة #حق #لها #يمنح #أن الطبيÅي

  .اعتمدPlا#وإجازPlا#به

#الني #ا�جالس #مطالبة #tي #السياسية، #الرقابة #كذلك #عل�Pا #يطلق #ال�� #الرقابة، #تلك ابية#وتتمثل

#و  #oيضاحات #بتقديم #بالنفقات#ا�للحكومة #الخاصة #سV\#العمليات #من #التأكد #tي #تساهم #ال�� علومات

كذلك،#فمن#حق#. وoيرادات#العامة،#سواء#تم#ذلك#tي#صورة#أسئلة#شفوية#أو#خطية#أو#ح�¸#,ستجوابات
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اللجان#ا�الية#التابعة#للمجالس#النيابية#أن#تستد�ي#ممث?ي#السلطة#التنفيذية،#عند#الضرورة،#لJستماع#

#طريق#إل�Pم#ف #عن #مالية#الدولة#العامة،#أو#ماليPQم#الخاصة،#كما#قد#تتمثل#الرقابة#التشريعية يما#يخص

  .مناقشة#الحساب#الختامي#عن#السنة#ا�الية#السابقة

) ا�وازية(ة#الرقابة#ا�عاصر : وع?ى#هذا،#فإن#الرقابة#التشريعية#ع?ى#ا�وازنة#العامة#تتمثل#tي#مرحلتVن

  .بة#الJحقة#ع?ى#تنفيذ#ا�وازنة#العامةالرقالتنفيذ#ا�وازنة،#و 

�ال � �ا�عاصرة �العامة) ا�وازية(رقابة �ا�وازنة #الشؤون#: لتنفيذ #لجنة #التشريعية #بالرقابة تختص

#ا�وازنة# #تنفيذ #عن #الJزمة #والوثائق #وا�ستندات #البيانات #تطلب #أن #لها #ال�� #النيابية، #ا�جالس #tي ا�الية

فإنه#يكون#إذا#تبVن#وجود#أي#مخالفة#للقواعد#ا�الية#الخاصة#بتنفيذ#ا�وازنة،#ف. العامة#أثناء#السنة#ا�الية

#و  #أسئلة #تقديم #حقها #ا�ختصVمن #الوزراء #إkى #و استجوابات #بل #ا�وازنة، #تنفيذ #كيفية #عن #تحريك#ن أيضا

# #مخالفة #ارتكاب #حقه #tي #يثبت #من #كل #ضد #السياسية #بسV\#و ا�سؤولية #ا�تعلقة #ا�الية #تنفيذللقواعد

 ؛ا�وازنة

�العامة � �ا�وازنة �تنفيذ �ع[ى �الfحقة #الختامي: الرقابة #الحساب #بعرض #ا�رحلة #تلك عن# تتعلق

  .السنة#ا�الية#ا�نPQية#�ناقشته#واعتماده#ثم#إصداره،#إما#tي#شكل#قانون#أو#tي#شكل#قرار#من#رئيس#الدولة

يعاب#عل�Pا#أن#أعضاء#السلطة#التشريعية#{#يكون##هوبالرغم#من#فاعلية#الرقابة#التشريعية،#إ{#أن

ا�حاسبية#الكافية#�ناقشة#الحساب#الختامي،#الذي#قد#يصل#إkى#آ{ف#الخ�\ة#الفنية#و لدPÃم#الوقت#الكاtي#و 

با�ضافة#إkى#xعباء#و#ا�هام#السياسية#الخطV\ة#ال��#يتحملها#أعضاء#. الصفحات#وxرقام#مناقشة#تفصيلية

مراقبة#حسن#تنفيذ#مفردها#ع?ى#تتبع#سV\#و عية؛#مما#يجعل#الرقابة#التشريعية#غV\#كافية#بالسلطة#التشري

  .ا�وازنة#العامة#للدولة

�ا�ستقلة -ج #الرقا: الرقابة #و تعت�\#هذه #فاعلية، #الرقابة #أك�\#أنواع #تنفيذ#بة #ع?ى #الرقابة #Pwا يقصد

رة#والسلطة#التشريعية،#تنحصر#مهمPQا#tي#ا�وازنة#العامة#للدولة#عن#طريق#هيئة#مستقلة#عن#كل#من#oدا

#ا�وازنة #تنفيذ #وو  رقابة #النفقات #عمليات #أن #من #النحو#الصادالتأكد #ع?ى #تمت #قد #إجازة#oيرادات #به رة

  .طبقا#للقواعد#ا�الية#ا�قررة#tي#الدولةالسلطة#التشريعية،#و 

#تقو  #خاصة، #فنية #هيئة #الرقابة #هذه #آخر#تتوkى #تنبمع�¸ #تفاصيل #بفحص #و وم #ا�وازنة مراجعة#فيذ

وضع#تقرير#اولة#كشف#ما#تتضمنه#من#مخالفات#و محت#الحكومة#ومستندات#التحصيل#والصرف،#و حسابا

  .شامل#عن#ذلك
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  والهوامشNحا-ت�

                                                             
سيتم#,عتماد#tي#هذا#الفصل#ع?ى#مطبوعة#الدكتور#الطاهر#ميمون،#محاضرات#tي#ا�الية#العامة،#موجهة#لطلبة#السنة# ∗

  .80 -63. ص##- ص. الثانية#جميع#الشعب

1
  .41  -39. ص#-ص،#2008،#دار#ا�سV\ة،#عمان،#ا�وازنة#العامة#ل محمد#شاكر#عصفور،#أصو  -

 عن oيرادات فائض إ{ ا�وازنة#العامة tي يظهر { بحيث ا،تهوإيرادا إدارة كل نفقات بVن تقاص بموجبه يجري  :البواhي مبدأ ∗

  .العكس أو النفقات
�ي#ترخيص#استثنائي#من#الحكومة#بفتح#اعتمادات#شهرية#مؤقتة#ع?ى#حساب#ا�وازنة#ا�قبلة،##:عشرية Nثij ا�وازنات ∗

   .ريثما#يقرها#ال�\�ان



  

  

 قائمة�ا�راجع
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  .1975أحمد�جامع،�علم�ا�الية�العامة،�الجزء��ول،�دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة،� -

�ا�صري� - �ا�كتب �السعودية، �العربية �ا�ملكة �5ي �الدولة �م78انية �البطريق، �يونس �الرحمن، �عبد أسامة

 . ه�1396للطباعة�والنشر،�القاهرة،�

  . 1973باهر�عتلم،�ا�الية�العامة�ومبادئ�Iقتصاد�ا�اGي،�دار��Fضة�مصر�للطبع�والنشر،�مصر،� -

 . عام،�مؤسسة�شباب�الجامعة،�Qسكندرية،�د�س�نحامد�عبد�ا�جيد�دراز،�مبادئ�Iقتصاد�ال -

   .1978حسن�عواضة،�ا�الية�العامة،�دار�ال��ضة�العربية،�بW8وت،� -

  . 1983حسن�عواضة،�ا�الية�العامة،�الطبعة�السادسة،�دار�ال��ضة�العربية،�بW8وت،� -

  .2016سية،�جامعة�القاهرة،�خديجة��عسر،�اقتصاديات�ا�الية�العامة،�كلية�Iقتصاد�والعلوم�السيا -

  . 1965ا�وازنة،�د�د�ن،�بW8وت،��-خطار�شب^ي،�العلوم�ا�الية -

 .  1995جميل�جريسات،�موازنة��داء�ب8ن�النظرية�والتطبيق،�ا�نظمة�العربية�للتنمية�Qدارية،�القاهرة،� -

�العامة - �ا�الية �عمارة، �محمود ��وGى: رانيا �الطبعة �العامة، �للنشر�Qيرادات �العربية �مركز�الدراسات ،

 .2015والتوزيع،�القاهرة،�

  .1968رفعت�ا�حجوب،�ا�الية�العامة،�الكتاب�الثاني،�Qيرادات�العامة،�دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة،�� -

 . 1978زكريا�محمد�بيومي،�مبادئ�ا�الية�العامة،�مطبعة�جامعة�القاهرة�والكتاب�الجامkي،�القاهرة،� -

  .1974العابدين�ناصر،�علم�ا�الية�العامة،�دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة،��زين -

 . 1994زين�العابدين�ناصر،�علم�ا�الية�العامة�والتشريع�ا�اGي،�دار�الثقافة�الجامعية،�Qسكندرية،� -

�الجامعية،� - �دار�الثقافة ،opالضري� �والتشريع �العامة �ا�الية �علم �5ي �محاضرات �ناصر، �العابدين زين

  . Q1997-1998سكندرية،�

�الضريبية - �النظم �العشماوي، �رجب �شكري �العزيز�عثمان، �عبد �مكتبة�: سعيد �تطبيقي، �تحلي^ي مدخل

  .ومطبعة�Qشعاع�الفنية،�Qسكندرية،�د�س�ن

�العز  - �عبد �سعيد �الضرائب �اقتصاديات �العشماوي، �رجب �شكري �قضايا�(يز�عثمان، �نظم، سياسات،

 .2007،�الدار�الجامعية،�Qسكندرية،�)معاصرة

�العامة - �ا�الية �أساسيات �ناشد، �عدGي �العامة: سوزي �العامة-النفقات �العامة،��-Qيرادات ا�78انية

  .2008منشورات�الحل�opالحقوقية،�بW8وت،�

- �  .1985وGى،�ا�الية�العامة،�دار�الفكر�العربي،�مصر،�السيد�عبد�ا

 .1978السيد�عبد�ا�وGى،�ا�الية�العامة،�دراسة�لzقتصاد�العام،�دار�الفكر�العربي،�القاهرة،� -

  .1979 - 1978شريف�رمسيس�تك^ى،��سس�الحديثة�لعلم�مالية�الدولة،�دار�الفكر�العربي،�مصر،� -
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 .1977د�د�ن،�القاهرة،�شريف�رمسيس،�مالية�الدولة،� -

،�)مدخل�لدراسة�أصول�الفن�ا�اGي��الية�Iقتصاد�العام(عادل�أحمد�حشيش،�أساسيات�ا�الية�العامة� -

  .2007دار�الجامعة�الجديدة،�Qسكندرية،�

- � �العام �Iقتصاد �5ي �مقدمة �شيحة، �رشدي �مصطفى �حشيش، �العامة(عادل �دار�الجامعة�)ا�الية ،

 . 1998الجديدة�للنشر،�

  . 267. ،�ص1992ادل�أحمد�حشيش،�أساسيات�ا�الية�العامة،�دار�ال��ضة�العربية،�بW8وت،�ع�-

  . 1970عاطف�صد�ي،�مبادئ�ا�الية�العامة،�دار�ال��ضة�العربية،�القاهرة،��-

عبد�الكريم�صادق�بركات،�حامد�عبد�ا�جيد�دراز،�علم�ا�الية�العامة،�مؤسسة�شباب�الجامعة�للطبع� -

   .1972والنشر،�Qسكندرية،�

  . 1988عبد�الكريم�بركات،�Iقتصاد�ا�اGي،�منشورات�جامعة�دمشق،� -
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107  

 العامة للموازنةالسياسية��الطبيعة -5

  

109  

إعداد،�تنفيذ،�اعتماد�ومراقبة�(دورة�اPوازنة�العامة�: Kث�WAعشرالفصل�

  )اPوازنة�العامة

  

113-   



  الطاهر�ميمون . د���������������������������������������������������������        الفهرس���������������������������������������������������������
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  132 -114  تمهيد

  العامة ا�وازنة مبادئ - أو�

  

114  

 مبدأ�وحدة�ا�وازنة�-1

  

115  

 مبدأ�شمول�ا�وازنة�-2

  

117  

 مبدأ�سنوية�ا�وازنة�-3

  

118  

 مبدأ�توازن�ا�وازنة�-4

  

119  

 مبدأ�عدم�تخصيص��يرادات�-5

  

119  

 العامة ا�وازنة دورة -ثانيا

13-   

119  

 ا�وازنة�العامة�مرحلة�تحضK<�و�إعداد�-1

14-   

120  

 اعتماد�ا�وازنة�العامة�-2

15-   

124  

 تنفيذ�ا�وازنة�العامة�-3

16-   

127  

  الرقابة�ع�ى�تنفيذ�ا�وازنة�العامة�-4

17-   

129  

  133  قائمة�ا�راجع

  137  الفهرس

  



 


