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  العامة والجبايةفي مقياس المالية  لسداسي الثالثا اإلجابة النموذجية المتحان
  

   :)نقاط 10( الجواب األول
  
املاليـة العامـة هـي ذلـك العلـم الـذي يبحـث يف نشـاط الدولـة عنـدما تسـتخدم الوسـائل واألسـاليب  :تعريف علـم املاليـة-1

ا االقتصادية واالجتماعية تمع مبختلف اجتا   .املالية بشقيها االيرادي واالنفاقي لتحقيق أهداف ا
ـاامة هي العلم الذي يتناول بالبحث نفقات الدولة املالية الع/أو ـا  بـإيرادات، وهـو علـم متعلـق وإيرادا الدولـة املاليـة ونفقا

  )ن 03( .واملوازنة بينهما
  :خصائص علم املالية

  )ن 0,5( .علم يبحث يف كيفية استخدام موارد الدولة املالية -
اري املوارد املالية االزمة ملواجهة توف يهدف إىل حتقيق اجتاه الفلسفة املالية للدولة و-   )ن 0,5(.نفقا
  )ن 0,5(.وختصيص املال العام إلشباعها امةسة املشاكل املتعلقة باحلاجات الععلم يهتم بدرا-
  )ن 0,5.(علم يبحث يف النفقات العامة للدولة وااليرادات واملوازنة بينهما-
  )ن 01( .نفقات التسيري ونفقات التجهيز :يف اجلزائر إىل امليزانية العامةيتم تقسيم النفقات العمومية يف  -2
 املصـاحل والضـرورية لتسـيري العاديـة األعبـاء لتغطيـة امليزانيـة يف ترصـد الـيت املصـاريف تلـك هـي :تعريـف نفقـات التسـيري-

  ) ن 02(.للدولة العامة امليزانية تتبع اليت العمومية
 بـرامج وتنفـذ رخـص شـكل علـى العامـة للدولـة امليزانيـة يف تسـجل الـيت النفقـات هـي تلـك :تعريـف نفقـات التجهيـز-

 تنفيـذ يف باسـتعماهلا بالصـرف لآلمـرين يـؤذن للنفقـات الـيت ىلـاألع الـربامج احلـد رخـص تتمثـل، و الـدفع باعتمـادات
  )ن 02(   .املخططة االستثمارات

  
  
  
  
  



  
 

   :)نقاط 10( الثاني ابالجو 
  
  )ن 01. (الدومني، الضرائب والرسوم :فيما يلي لدولةأهم مصادر اإليرادات العامة ل تتمثل -1
ا املوارد االقتصادية اليت حتصل عليها الدولة يف شكل تدفقات نقدية من أجل تغطية : تعريف اإليرادات العامة- تعرف بأ

تمع دف إشباع احلاجات العامة وحتقيق التوازن االجتماعي واالقتصادي يف ا   )ن 01(.النفقات العامة 
يطلــق عليـــه مصــطلح أمــالك الدولــة، ويتمثـــل يف مجيــع أمــالك الدولــة مهمـــا كانــت طبيعتهــا عقاريـــة أو  :تعريــف الــدومني-

تمع مبقابل مادي ا ألفراد ا   )ن 01(.منقولة، وتقدم خدما
راد جربا هي فريضة نقدية تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها من أشخاص القانون العام من أموال األف :تعريف الضرائب-

ا، وحتقيــــق هــــداف السياســــة املاليــــة العامــــة  ــــا والوفــــاء مبقتضــــيا ائيــــة وبــــدون مقابــــل، وتســــتخدمها لتغطيــــة نفقا وبصــــفة 
  )ن 01.(للدولة

مبــالغ ماليــة تتحصــل عليهــا الدولــة أو مــن ميثلهــا مــن األفــراد جــربا مقابــل خدمــة نوعيــة أو منفعــة خاصــة  :تعريــف الرســوم-
  )ن 01(.نحها هلمتقدمها هلم أو مزايا مت

يف اإلنفاق  التزايد املستمرملواجهة ظاهرة  العامة حسب رأيك أهم التدابري اليت تلجأ هلا الدولة لزيادة حجم اإليرادات -2
  )ن 05( :وحتقيق التوازن العام يف امليزانية العامة احلكومي
  :اإلجابة

والعينية واملنقولة والعقارية اليت تـرد إىل اخلزينـة العموميـة للدولـة  تعرب اإليرادات العامة للدولة عن مجيع األموال النقدية      
 ،وذلـك لتغطيـة مجلـة النفقـات العموميـة جلميـع قطاعـات وهيئـات املنشـات احلكوميـة وتغطي بنـود اإليـرادات العامـة للدولـة

حتســني أجهــزة اجلبايــة وتطويريهــا  مــن خــالل لــذلك ةولكــي تقــوم الدولــة باإلنفــاق العــام البــد مــن تــوفري املــوارد املاليــة الالزمــ
ومواكبـــة إدارة مصـــلحة الضـــرائب للتطــــورات التكنولوجيـــة ورصـــد مجيــــع العمليـــات املاليـــة والتجاريــــة حملاربـــة ظـــاهرة التهــــرب 
الضرييب، وكذا مصاحل اجلمارك العامة من خالل التحكم غي عمليات التجارة اخلارجية من استرياد وتصدير علـى مسـتوى 

وعلى مستوى  .ارجية للحد من ظاهرة تضخيم الفواتري بالعملة الصعبة اليت أصبحت تنخر االقتصاد الوطينالتعامالت اخل
اجلماعـات احملليـة مـن بلـديات وغريهـا،  لالعقارات واملمتلكات التابعة للدولة البد من حتسني اجلباية العقارية لزيادة مداخي

ت الذي أصبح يتعرض هلزات يف األسعار نتيجة الظـروف السياسـية ضف إىل تنويع مداخيل االقتصاد خارج قطاع احملروقا
  .  واالقتصادية العاملية من حروب وأزمات مالية عاملية تؤثر سلبيا على اقتصاديات الدول البرتولية بصفة خاصة


