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قســــــم املاليت واملحاسبت 
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َو َأْل َو اَو   آَو َو   َو َو َّل َو  ﴿   ُ َّل  ُك َّلهَو   اَأْل

هُ َأْل  تِئ   َو َوى  َو َو َو   َو َو اَو   اَأْل َو َو ِئ َو

اِئ   ِئ َو َأْل َو اِئ  أَونبِئئُونِئي ُ  َو  ُك نُ َأْل  إِئن  َو 

قِئينَو  ﴾ صَو آِئ
 صدق هللا  اعظي                           

 [31 ورة  اب  ة  آليت  ]                       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مر مدمد هللا غز وجن وهشلرى 
أ
 غدد خلقيبادئ ال

 ورعا هفسي وزهة غرشي ومداد ملماثي، الذي وفقوا إلثمام ًذا البدح 
.المجٍاعع  

ِئن﴿: قال ثػالَ
َ
ثُت ْر   ل لُت ْر  َشَلرْر ِزَِدهَّن  

َ
ِة  ]  ﴾ل

آ
[7سٍرة إبراًّ  ال  

سجاذ ة 
أ
ثٍجي بالشلر غلَ الذي ِؤدي واجبي بلن عمّر ، إلَ ال

أ
مقداد  " ا

وإلَ المشرفة غلَ الجربص السّدة بُ ضالي زولّخة الذي رمَ ًذا "هادِة 
ن مان مجرد فلرة 

أ
 الػمن موذ ا

ن 
أ
ن بفغن ضبرى غلُ وثٍجٌّي لُ اسجطػت ا

آ
ضبح غلَ ما ًٍ غلّي ال

أ
فا

خواء مراخن البدح، إذا ل  ِبخن غلُ 
أ
ثخطَ من الطػاب، الجُ واجٌجوُ ا

أ
ا

ساثذة الذِن 
أ
بالوطائح القّمة الجُ ماهت ضفا فُ المسجٍى وإلَ جمّع ال

شرفٍا غلَ ثلٍِن طّلة مشٍارى الدراسُ فُ الجامػة
أ
.ا  

 الشلر والدمد هلل

    ي ت                                                         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

غلَ، 
أ
ن ٌِدي الغالُ لال

أ
جمن ا

أ
ن ٌِدي المرء ما ِملك وا

أ
جمن ا

أ
 ما ا

ِفظْر  "إلَ من قال فٌّما هللا غز وجن  َما َواخْر ٌُت
َ
ِل   َجَواَا  ل َمِة  ِمَن  الذُّذ خْر ن الرَّن  َوقُت

ِب   َما رَّن ٌُت َخمْر اِهُ َمَما ارْر َّ  "َضِغًّرا َربَّن

سان غن وضف جمّلٌا   إلَ من لٍهت غمري بجمالٌا وفوائٌا غجز الل 

مُ الدبّبة" وعدت براخجٌا خجَ ثراهُ مرثاخة إلَ مػوَ الدب الدقّقُ 
أ
 "ا

إلَ مطدر فخري واغجزازي سر هجاخُ إلَ الذي غٌدت فّي للػبر والجغدّة 
جلُ إلَ من زرع فُ قلبُ الوجاا والػزم واهجظر خمرة جٌدي إلَ من 

أ
من ا

خمن اسمي بلن افجخار إلَ 
أ
جلي غلَ من ا

أ
غباء دراسجُ وهجدت من ا

أ
ثدمن ا

بُ الغالُ 
أ
 " موارثُ وسودي فُ خّاثُ ا

خٍاثُ
أ
 إلَ غائلجُ الفاعلة إخٍثُ وا

خت الفاعلة بٍطّبة مرِمة، 
أ
 والزمّن ضٍفُ مدمد الَ من ساهدثوُ ال

 إلَ ضدِقات دربُ الغالّات غلَ قلبُ 

  أمي ت                                                        
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 املقدمة العامة

 

 أ
 

 :ملذمت

ٌعمل ؤلاوعان دوما على إشباع حاحاجه اإلاخعذدة ،واإلاتزاًذة ،وجىلعم هزه الخاحاث مً حُث إشباعها إلى  

م اليشاط الخاص ومً أمثلت رلً الغزاء الىعاء  خم إشباع الخاحاث الفشدًت عً طٍش حماعُت وفشدًت ،ٍو

الذواء العىً ،أما الخاحاث الجماعُت فخخىلى الهُئاث العامت أمش إشباعها ،وهزه الخاحاث جخخلف مً دولت 

إلى أخشي ،وفي آن واحذ كذ جخخلف في الذولت الىاحذة مً عصش إلى آخش بىاء على اخخالف فلعفتها وظُاظتها 

 .الاكخصادًت والاحخماعُت 

وحعخبر مجمىعت الخاحاث العامت التي ًخطلب مً الذولت إشباعها محىس اليشاط اإلاالي والاكخصادي للذولت 

عخذعي رلً حصٌى الذولت على مذاخُل عامت باللذس  خمثل هزا اليشاط في كُام الذولت باإلهفاق العام ،َو ،ٍو

 .اليافي لخغطُت هزه الىفلاث 

لخض ي ملابلت الىفلاث العامت باإلاذاخُل العامت مً الذولت أن جضع خطت محذدة جخضمنها وزُلت اصطلح  ٍو

 .على حعمُتها اإلاىاصهت العامت جخضمً جلذًش جفصُلي إلاذاخُل وهفلاث الذولت لفترة ملبلت وهي عادة ظىت 

وحشيل اإلاذاخُل والىفلاث العامت اإلاىضىعاث ألاظاظُت لعلم اإلاالُت العامت ،غير أن ليشاط الذولت مً حُث 

وىنها وحذة اكخصادًت جماسط وظائفها باظخخذام حضء مً اإلاىاسد اإلاخاحت ،وإهفاق وجحصُل مبالغ مً الذخل 

لت التي ًىصع بها هزا الىاجج على مخخلف  ً الىاجج اللىمي وعلى الطٍش اللىمي ،آزاس هامت على حجم وجيٍى

عخىحب معشفت هزه آلازاس و دساظتها وجحلُلها ،وبالفعل فلذ خصص  ألافشاد والفئاث الاحخماعُت في الذولت ،َو

 .حاهب هبير مً علم اإلاالُت العامت لذساظت هزه الىحىه 

مثالن في  وإن الىفلاث العامت واإلاذاخُل العامت عىصشان سئِعُان إلاحىس اليشاط الاكخصادي واإلاالي للذولت ،ٍو

 .آن واحذ ألادواث الشئِعُت لشظم وجىفُز العُاظت اإلاالُت للذولت 

ومً خالٌ ما ظبم نهذف إلى ؤلاإلاام وؤلاحاطت أهثر بمخخلف الجىاهب التي جمغ اإلاىضىع مً خالٌ ؤلاحابت 

  هُف ًخم جلذًش اإلاذاخُل والىفلاث العامت في ميزاهُت الذولت ؟ :على ؤلاشيالُت الخالُت 

 : ومن خالل التساؤل الجوهري يمكننا صياغة التساؤالت الفرعية التالية

 ماهي أهم الىزائم اإلاحاظبُت اإلاعخمذ عليها في حعُير الىفلاث العامت ؟ -

 هُف ًخم جلذًش ول مً اإلاذاخُل العامت والىفلاث العامت ؟ -

 ما هي ألاظغ والخلىُاث اإلاعخعملت في جحصُل اإلاذاخُل العامت؟ -

 :صياغة الفرضيات 

  :لإلحابت على ؤلاشيالُت والدعاؤالث الفشعُت كمىا بصُاغت الفشضُاث الخالُت 



 املقدمة العامة

 

 ب
 

ٌعشف ول مبلغ هلذي ًخشج مً الزمت اإلاالُت لشخص معىىي كصذ إشباع حاحت عامت بالىفلت  -

 .العامت ،والتي ٌعخمذ فيها على السجالث والىزائم اإلاحاظبُت واإلاحاظبت العمىمُت 

جلذًش اإلاذاخُل العامت ًيىن بالخلذًش آلالي والخلذًش اإلاباشش بِىما جلذًش الىفلاث العامت ًيىن  -

ت واعخماد البرامج   .باالعخماداث الخحذًذًت  والخلذًٍش

جحصل الذولت على مذاخُلها طبلا لللىاهين مً اإلاصادس اإلاخخلفت مً أحل حغطُت هفلاتها وجحلُم  -

الخىاصن الاكخصادي والاحخماعي واإلاحافظت على اإلامخلياث العامت ،وهزا مً خالٌ مجاٌ الخىظُم 

 .اإلاحاظبي للسجالث والىزائم اإلاعخمذة لدعُيرها 

 :دواعي إختيار املوضوع 

 :حاء اخخُاسها لهزا اإلاىضىع ،اهطالكا مً ؤلاعخباساث الخالُت 

إدساهىا ألهمُت اإلاىضىع خاصت مع جىحه الذولت هحى جحصُل مذاخُلها وضبط هفلاتها في ظل ألاصماث  -

 .اإلاالُت 

الشغبت في جىمُت اإلاعشفت الزاجُت في مجاٌ اإلاالُت العامت ومعشفت الاججاهاث اإلاخخلفت للمذاخُل  -

 .والىفلاث العامت للذولت 

 

 : أهمية املوضوع

جيبع أهمُت اإلاىضىع مً وىهه ًللي الضىء على اإلاعشفت الىاظعت إلاشاحل جلذًش وجحصُل اإلاذاخُل العامت 

 .،وهُفُت جلذًش وصشف الىفلاث العامت خالٌ العىت الىاحذة 

 : أهداف الدراسة

 :هصب مً خالٌ هزه الذساظت إلى 

 .الخىظع في مفهىم اإلاذاخُل العامت ومصادسها اإلاخخلفت  -

 .الىفلاث العامت وجلعُماتها وظاهشة جضاًذها  -

 جبُان أهم اإلاشاحل ألاظاظُت لخىفُز الىفلاث باالظدىاد على مخخلف اللىاهين والخىظُماث اإلاعمٌى بها  -

 :أما مً الىاحُت الخطبُلُت فدععى الذساظت  إلى 

ت أمالن الذولت -  .الىكىف على مفهىم ألامالن الىطىُت ومعشفت مهام مذًٍش

 : الدراسات السابقة

 :جم الاعخماد وؤلاطالع على مجمىعت مً الذساظاث العابلت هزهش منها 



 املقدمة العامة

 

 ت
 

بصذًم محمذ ، الىفلاث العامت للجضائش في ظل ؤلاصالحاث الاكخصادًت ،مزهشة لىُل شهادة : دساظت ٌ 1

 .،حامعت الجضائش2009 - 2008ماحعخير في العلىم الاكخصادًت ،

  :حُث جمحىسث أهذاف الذساظت حٌى 

 . آلُت ؤلاهفاق الزي جلىم به الذولت مً حُث الىُفُت والىخائج والخذود  -

إبشاص العالكت بين سفاهُت اإلاجخمع واسجباطها باظخلشاس ألاظعاس وجضاعف ؤلاشباع الاظتهالوي الجماعي  -

ادة الىاجج الىطني   .،مع ٍص

ضشوسة الخحىم في ؤلاهفاق الخيىمي مً خالٌ جخطُط الىفلاث العامت في إطاس جحلُم أهذاف  -

 .الخىمُت الاكخصادًت بخيلفت اكخصادًت ومىضىعُت 

 :أما هخائج فلذ جمحىسث حٌى 

حعخبر العُاظت ؤلاهفاكُت والاًشاداث العامت أداث مً أدواث العُاظت اإلاالُت التي حعمل على جحلُم  -

أهذاف العُاظت الاكخصادًت ،مً حُث الخعذًل ول مً الهُيل الاكخصادي والاحخماعي للمجخمع 

 .،فضال عً كذستها على جششُذ اظخخذام ألامىاٌ العامت 

جشجبط ظُاظت اإلاىاصهت العامت بالعُاظت الاكخصادًت مً خالٌ دوس العلطاث الىلذًت والجهاص  -

ل العجض في اإلاىاصهت العمىمُت ،وما للعُاظت اإلاالُت مً مياهت هامت في  اإلاصشفي في عملُت جمٍى

 .العُاظت الاكخصادًت بالخأزير على اإلاخغيراث الاكخصادًت اليلُت 

 . 60الصالذ الجباًت البترولُت حعاهم في حغطُت الىفلاث العامت في حذود  -

 بىبلشة الشُخ ،مشاكبت جىفُز الىفلاث العامت في ظل ؤلاصالحاث اإلاالُت،مزهشة لىُل شهادة : الذساظت ٌ 2

 .،حامعت أبى بىش بللاًذ ،جلمعان - 2007  - 2006ماحعخير في العلىم الاكخصادًت  ، 

  :حُث جمحىسث أهذاف الذساظت حٌى 

معشفت الذوس الزي جلعبه اإلاشاكبت في ول مشحلت مً مشاحل جىفُز الىفلاث العامت والهُئاث اإلايلفت  -

 .بزلً 

جبُان أهم اإلاشاحل ألاظاظُت لخىفُز الىفلاث وألاعىان ألاظاظُين اإلايلفين بها ،اظدىادا على مخخلف  -

 .اللىاهين والخىظُماث اإلاعمٌى بها 

 :حُث جمحىسث هخائج الذساظت 

سغم وحىد اللىاهين والخىظُماث التي جىظم الشكابت وأحهضتها ماصاٌ هزا الجهاص ٌعاوي الىلص و ال ًلبي  -

 .ألاهذاف اإلاشحىة مىه 

  : منهج البحث

على العمىم جم الاعخماد على اإلاىهج الىصفي بالشحىع إلى اإلاشاحع العشبُت و اللىاهين باإلضافت إلى أهه كذ جم 

 .الاعخماد على اإلاىهج الخحلُلي فُما ًخعلم بالجاهب الخطبُلي 



 املقدمة العامة

 

 ث
 

 : حدود الدراسة

ت أمالن الذولت :حذود مياهُت  -  في حاهب دساظدىا الخطبُلُت فلذ جطشكىا إلى دساظت مُذاهُت إلاذًٍش

 .بذائشة ظُذي علي 

 . 2019 للذ حصشها دساظدىا في ظىت :حذود صماهُت  -

 : صعوبات الدراسة

 .للذ جللُىا صعىباث في كلت اإلاعلىماث واإلاشاحع في حاهب اإلاذاخُل العامت 

 :إلاطار العام للدراسة 

مً أحل العمل بمىهج الذساظت وججعُذ ألاهذاف وجحلُل ؤلاشيالُت الىاسدة مع ألاخز بعين الاعخباس 

ان والثالث جطبُلي :الفشضُاث ،كعمىا دساظدىا إلى زالر فصٌى   .ازىان منها هظٍش

 .عمىمُاث حٌى اإلاذاخُل والىفلاث العامت :الفصل ألاٌو 

 :ماهُت اإلاذاخُل العامت ،وفي اإلابحث الثاوي :كعمىا هزا الفصل إلى مبحثين ،جىاولىا في اإلابحث ألاٌو 

 .ماهُت الىفلاث العامت 

 .الخلذًشاث والخحصُالث اإلاشجبطت بجهاص أمالن الذولت :الفصل الثاوي 

دساظت مخخلف الخلذًشاث في مجاٌ اإلاذاخُل :للذ كعمىا هزا الفصل هزلً إلى مبحثين ،اإلابحث ألاٌو 

 الخحصُالث والعملُاث و الاظخثىاءاث وعذم :والىفلاث وظاهشة جضاًذ هزه الىفلاث ،وفي اإلابحث الثاوي 

 .مطابلت اإلاىاصهت للىاكع 

ت أمالن الذولت :الفصل الثالث   .دساظت حالت مذًٍش

خصص :ألاٌو ٌعطي مفهىم ألامالن الىطىُت ،واإلابحث الثاوي :للذ كعمىا هزا الفصل إلى زالر مباحث 

ت أمالن الذولت وهُيلها الخىظُمي ومهامها ،واإلابحث الثالث ًذسط جلذًش ميزاهُت الذولت لعىت   .2019إلاذًٍش

 

 

 

 



 

 

 

 

 

عموميات حول املداخيل 

والنفقات العامة 
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 :جمهيد 

 وجدخاج جلَ ,لػضًض مً الخضماث الهامت التي جخؿلب يثيرا مً ألامىاُ   جهىم الضولت بخهضًم ا

ؼ إلى   الخضماث  ت مضعبت و مؤهلت  جهىم بخدهُهها و لػمان بهاءها ال بض مً جىقغ   و اإلاشاَع يكاءاث بشٍغ

ًاقُت ومً اإلاهم مػغقت مطاصعها ؤًػا   .مىاعص مالُت 

ت الىكهاث الػامت في اإلاضة ألازيرة في  حػاظم صوع الضولت وجىؾؼ ؾلؿتها  اػصاصث ؤهمُت صعاؾت هظٍغ

 ًىجها ألاصاة التي حؿخسضمها ,وػٍاصة جضزلها في الحُاة الانخطاصًت ،إط جغحؼ ؤهمُت هاجه إلى الىكهاث الػامت 

ًاقت حىاهب  ,الضولت مً زالُ ؾُاؾتها الانخطاصًت في جدهُو ؤهضاقها النهابُت التي حؿعى ؤليها  قهي حػٌـ 

لها  ت الىكهاث الػامت نض شهضث جؿىعا ٌؿاًغ الخؿىع الظي ,ألاوشؿت الػامت و يُكُت جمٍى لظالَ هغي ؤن هظٍغ

     .لحو بضوع الضولت 

     :وفي هظا الكطل جؿغنىا إلى اإلاباخث الخالُت 

 .   ماهُت اإلاضازُل الػامت :اإلابدث ألاُو 

 . ماهُت الىكهاث الػامت :اإلابدث الثاوي 
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 . ماهيت اإلاداخيل العامت :اإلابحث ألاول 

لُت وجمثل ,ال بض ؤن جخىقغ لها اإلاىاعص الالػمت لظلَ ,لٍي جهىم الضولت باإلهكام الػام  ؤي الىؾابل الخمٍى

 .هظه ألازيرة صزىال للضولت ًؿلو غليها باإلاضازل الػامت

ت اإلاىحىصة جدذ جطغف  ختى ًدؿنى للضولت الهُام بىظابكها ًجب ؤن حؿخسضم بػؼ اإلاىاعص البشٍغ

الجماغاث ،ؤي حؼء مً اإلاىاعص بدُث ال ٌؿخسضمه ألاقغاص يما حؿخهؿؼ الضولت حؼء مً الهىة الشغابُت 

ونض جسلو الضولت نىة شغابُت إغاقُت إط ؤن ؾلؿت إضضاع الىهىص حػض ,اإلاىحىصة جدذ جطغف ألاقغاص 

. ازخطاضا ؤضُال لها

 .   حعزيف وجطور اإلاداخل العامت وخصائصها :اإلاطلب ألاول    

  .   حعزيف اإلاداخل العامت :الفزع ألاول 

ل وشاؾها   .حػخبر الحٍىمت وخضة انخطاصًت هامت جدخاج إلى ؤعضضة لخمٍى

مجمىغت الضزُى التي جدطل غليها الضولت مً اإلاطاصع اإلاسخلكت «ًهطض باإلاضازل الػامت يإصاة مالُت -

 .1 »   مً ؤحل حؿؿُت هكهاتها الػامت وجدهُو الخىاػن الانخطاصي والاحخماعي

  قان ؤلاًغاصاث الػامت هي مسخلل :قػلى خؿب الضيخىع غلي ػؾضوص في يخاب اإلاالُت الػامت  -

وهظا ٌػني ؤن الضولت  ,اإلامخلٍاث واإلاضازل التي جضزل للحيز الػام وجسػؼ لهاغضة غضم الخسطُظ 

غىضما جدطل غلى إًغاص مػين مً حهاػ مػين قلِـ مً الىاحب غليها ؤن جىكو هظا ؤلاًغاص غلى هظا 

 .2وإهما جٍىن ؤلاًغاصاث مىخضة خؿب ألاهمُت اإلاػؿاث لها ولٍل نؿاع قيها ,الجهاػ 

وحػغف ؤًػا ؤجها اإلاىاعص الانخطاصًت التي جدطل غليها الضولت في شٍل جضقهاث ههضًت ،مً ؤحل  -

 3.حؿؿُت الىكهاث الػامت بهضف إشباع الحاحاث الػامت 

 .جطور اإلاداخل العامت : الفزع الثاوي

جؿىعث اإلاضازل الػامت بخؿىع الكٌغ الانخطاصي واإلاالي ،خُث انخطغث اإلاضازل الػامت غىض 

الخهلُضًين غلى يُكُت جؼوٍض الخؼاهت الػامت باألمىاُ الالػمت لها مً ؤحل حؿؿُت ؤلاهكام الػام الالػم لهُام 

الضولت بىظابكها ألاؾاؾُت، ؤما اإلاضعؾت الحضًثت قبجاهب ًىن اإلاضازل الػامت ؤصاة للحطُى غلى ؤمىاُ غامت 

إال ؤجها ؤضبدذ ؤصاة مهمت مً ؤصواث الؿُاؾت اإلاالُت، حؿخؿُؼ الحٍىماث بىاؾؿتها الخإزير غلى اليشاؽ 

                                                           
ت، مطغ، الوحيز في اإلااليت العامتؾىػي غضلي هاشض،   1  .85، ص 2000، صاع الجامػت الجضًضة لليشغ والخىػَؼ ،ؤلاؾٌىضٍع
ت ،بً غٌىىن، الجؼابغ، اإلااليت العامت غلي ػؾضوص ، 2  .36 ،ص 2005، صًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت الؿاخت اإلاغيٍؼ

 .83، ص 2007، صاع اإلاِؿغة لليشغ والخىػَؼ، الؿبػت ألاولى ،ألاعصن، مبادئ اإلااليت العامتمدمىص خؿين الىاصي، 3 
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اصة ؤهمُت ؤلاهكام الػام، يىدُجت  الانخطاصي والاحخماعي باإلغاقت إلى جؼاًض ؤهمُت اإلاضازل الػامت جبػا لٍؼ

ت لتزاًض صوع الضولت في مسخلل ؤوحه اليشاؽ الانخطاصي والاحخماعي   1.غغوٍع

  . خصائص اإلاداخل العامت:الفزع الثالث 

 :  مً زالُ الخػاعف الؿابهت ًمًٌ اؾخسالص الخطابظ الخالُت 

  الطكت الىهضًت للمضازل الػامت. 

  الضولت هي اإلاٍلكت بخدطُل اإلاضازل الػامت. 

  ىت الػامت للضولت  .جغص هظه ألامىاُ إلى الخٍؼ

  2.تهضف اإلاضازل إلى حؿؿُت الىكهاث الػامت 

.  مصادر اإلاداخل العامت :اإلاطلب الثاوي 

I. 1مخطط ًمثل مصادر اإلاداخيل العامت  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مً إغضاص الباخث و باالغخماص غلى يخاب انخطاصًاث اإلاالُت الػامت :اإلاطضع 

                                                           
 .92 -91 ؾىػي غضلي هاشض ،مغحؼ ؾبو طيغه، ص  1

 .52 ،ص 2009-2008شهاصة ماحؿخير ، ، مظيغة لىُل ،أثز الخحصيل الجبائي على ميزاهيت الدولتؾاعه بً ضالح  2

 مطاصع اإلاضازُل الػامت

 مطاصع  اإلاضازُل الؿير غاصًت مطاصع  اإلاضازُل الػاصًت

مضازُل 

 انخطاصًت

 مضازُل ؾُاصًت

الضومين 

 الػام

الضومين 

 الخاص

 .   ػعاعي.   ص

 .ضىاعي.    ص

 مالي.    ص

مضازُل الضولت مً  مضازُل ؤلابخماهُت

 ؤماليها

 .الهغوع الػامت

 .ؤلاغاهاث

 .   ؤلاضضاع الىهضي

 

 الخاضت الػامت

ت  .        ألامالى الػهاٍع

 .     ألاوشؿت الطىاغُت

 .     اليشاؽ اإلاالي

     ألاوشؿت 

 الطىاغُت   

 .     الاؾخسغاحُت
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 مصادر اإلاداخل العادًت  :رع ألاول فال

  هضم  :اإلاداخيل الاكخصادًت هي التي جدطل غليها الضولت بطكتها شخظ اغخباعي ناهىوي ًملَ زغوة ٍو

 . )الثمً الػام - الضومين (زضماث غامت ، وهي ضىكين 

  الضومين الػام والضومين الخاص (الدومين( 

  هي غباعة غً مجمىغت ؤمىاُ مىهىلت جملٌها الضولت ملٌُت غامت وجسػؼ للهاهىن :مضازل الضومين الػام

 .الػام 

  ت ومىهىلت ،جملٌها الضولت ملٌُت زاضت :مضازُل الضومين الخاص  هي غباعة غً مجمىغت ؤمىاُ غهاٍع

هؿم هظا ألازير إلى زالر ؤنؿام ,جسػؼ ألخٍام الهاهىن الخاص   :ٍو

  إحي مضزُى هظا :الضومين الؼعاعي ٌشمل ممخلٍاث الضولت مً ألاعاض ي الؼعاغُت واإلاىاحم والؿاباث ٍو

 .الىىع مً زمً بُؼ اإلاىخجاث ؤو زمً ؤلاًجاع 

  ت ، جهىم بها الضولت مثلها :الضومين الطىاعي والخجاعي خمثل في مسخلل اإلاشغوغاث الطىاغُت والخجاٍع ٍو

ؼ وزاضت الطىاغُت  في طلَ مثل ألاقغاص ؤما الؿغم التي مً زاللها جهىم الضولت باؾخؿالُ هظه اإلاشاَع

ًان يلي ؤو حؼةي   .،ؤما باالؾدثماع اإلاباشغ ؤو الشغايت ؤو الخإمين ؾىاء 

  ىت :الضومين اإلاالي هى جلَ اإلاضازل التي جدطل غليها الضولت مً الؿىضاث الحٍىمُت و ؤطوهاث الخٍؼ

مدكظت ألاوعام اإلاالُت ،هظا باإلغاقت إلى الكىابض التي جدطل غليها مً زالُ الهغوع التي  (وألاؾهم 

 .جمىدها لألقغاص ؤو اإلاؤؾؿاث ؤو جىظُل ؤمىالها في البىىى 

  هى مبلـ ًضقػه بػؼ ألاقغاص بػض اهخكاغهم ببػؼ الخضماث الػامت التي جهضمها الحٍىمت :الثمً العام

ض اإلاُاه الٌهغباء (وبهظا قهى ازخُاعي مثل   )زضماث البًر

  جخمثل في اإلاضازُل التي جدطل غليها الضولت حبرا مً ألاقغاص إلاا لها مً خو الؿُاصة :اإلاداخل الطيادًت

ىت الضولت ،وفي  ،وجخمثل في الػغابب الغؾىم والؿغاماث اإلاالُت التي جكغغها اإلادايم وجظهب إلى زٍؼ

ػا غً ؤغغاع لحهذ بها ؾىاء مً الضازل ؤو مً صولت ؤزغي في إجاوة  ػاث اإلاضقىغت للضولت حػٍى الخػٍى

 1.الخدؿين 

مصادر اإلاداخيل الغير عادًت  :الفزع الثاوي 

 وهي )مبالـ مالُت جظهغ في ميزاهُت الضولت بشٍل ؾير مىخظم (وهي مطاصع ؾير غاصًت : اإلاداخيل الائخماهيت :  

  جدطل غليها الضولت باللجىء إلى ألاقغاص ؤو البىىى ونض ًٍىن صازلي ؤو زاعجي :اللزوض العامت . 

 وهي إغاهاث جهضمها الضُو ألاحىبُت للضُو الكهيرة هدُجت حػغغها لٍىاعر ؾبُػُت : ؤلاعاهاث.  

 ل بالخطخم وجلجإ إلُه الضولت في خالت اؾخثىابُت غىضما جطبذ الٌخلت : الىلدي ؤلاصدار وهى الخمٍى

-84مً الكطل الثاوي مً الهاهىن 11 خؿب ما جىظ غلُه اإلااصة   الىهضًت ؤنل مً الؿلؼ و الخضماث

  :و اإلاخػلو بهاهىن اإلاالُت قان مىاعص ميزاهُت الضولت جخػمً ما ًلي 17

                                                           
 .155، ص2003 ، صًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت ، بً غٌىىن، الجؼابغ، اكخصادًاث اإلااليت العامتمدمض غباؽ مدغػي،  1 



                                                                                عمومياث حول اإلاداخيل والىفلاث العامت :الفصل ألاول 

 

10 
 

  اإلاضازُل طاث الؿابؼ الجباةي  و يظا خاضل الؿغاماث. 

  الخٍالُل اإلاضقىغت لهاء الخضماث اإلاؤصاة و ألاجاوي. 

  ألامىاُ اإلاسططت للمؿاهماث والهضاًا و الهباث. 

  الدؿضًض بالغؤؾماُ للهغوع و الدؿبُهاث اإلامىىخت مً ؾغف الضولت مً اإلايزاهُت الػامت ويظا الكىابض

 .اإلاترجبت غنها 

  مسخلل خىاضل اإلايزاهُت التي ًىظ غلى جدطُلها. 

  مضازُل اإلاؿاهماث اإلاالُت للضولت اإلاغزظ بها ناهىها. 

  الحطت اإلاؿخدهت للضولت مً ؤعباح مؤؾؿاث الهؿاع الػمىمي واإلادطلت وقو الشغوؽ اإلادضصة في

ؼ اإلاػمُى به   .الدشَغ

  مضازُل ألامالى الخابػت للضولت الػامت و الخاضت. 

  الحضابو ،الؿاباث : وهي التي جملٌها الضولت ؤو ألاشخاص ، مثل :مداخيل الدولت مً أمالهها العامت

اعة  ألاجهاع ،وغاصة ال جدطل  الضولت غلى مهابل الاهخكاع، إط ؤهه في بػؼ الضُو جكغع  الغؾىم غلى ٍػ

الحضابو الػامت واإلاخاخل الػامت و ؾيرها و ًٍىن الهضف مً طلَ هى الغؾبت في جىظُم اؾخػماُ ألاقغاص 

لها و اإلاضازُل اإلادطلت مً هظه ألامالى ال حؿل في الؿالب مضزىال يبيرا ٌػُى غلُه في الانخطاص 

 .الهىمي 

 مداخيل الدولت مً أمالهها الخاصت :  

 ضزل في هؿانها  اليشاؽ الؼعاعي اإلاخػلو باؾخؿالُ ألاعاض ي : مداخيل الدولت مً أمالهها العلاريت ٍو

الؼعاغُت، وجٍىن مضازُله مً زمً بُؼ اإلاداضُل الؼعاغُت ومً ؤلاًجاع الظي ًضقػه اإلاؿخإحغون 

لألعاض ي الؼعاغُت ،إلى حاهب إًجاعاث اإلاؿايً التي جيشئها الضولت إلاػالجت ؤػمت الؿًٌ، وفي الؿالب ال 

تهضف الضولت إلى الحطُى غلى مضزُى للخؼاهت الػامت بهضع جىقير هظه الخضمت ألصحاب الضزُى 

 .اإلادضوصة 

  وهى ما ًخطل بالثرواث الؿبُػُت التي ًمًٌ اؾخسغاحها مً اإلاىاحم :ألاوشطت الصىاعيت و ؤلاضخخزاحيت

ؤو اإلاداحغ اإلاىحىصة في الضولت ،ؤو ؤلاؾخسغاحاث البترولُت و هىا جسخلل الضُو خُى ؤؾلىب اؾخؿالُ 

  .هظه الثرواث 

   وهي حشمل اإلاشغوغاث الطىاغُت  التي جخىلى الضولت ؤمغ إصاعتها و حشؿُلها :ألاوشطت الصىاعيت . 

  ت ؾىاء منها ألاوعام :اليشاط اإلاالي  و ًخمثل قُما جدههه الضولت مً مضازُل مً اإلاداقظ الاؾدثماٍع

ًاألؾهم والؿىضاث اإلاملىيت لها وؾيرها مً اإلاداقظ ،إلى حاهب ما جلجإ إلُه الضولت مً إوشاء  اإلاالُت 

ت الحغقُت(مؤؾؿاث الانتراع  ،باإلغاقت إلى قىابض الهغوع التي ) الانخطاصًت الاحخماغُت الػهاٍع

 .1جمىدها الضولت للهُئاث الػامت اإلادلُت واإلاؤؾؿاث و اإلاشغوغاث الػامت

 

 

                                                           
 .156 مدمض غباؽ مدغػي ،مغحؼ ؾبو طيغه ،ص  1
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  جلطيماث اإلاداخيل العامت :اإلاطلب الثالث  

جباًيذ آعاء الباخثين في اإلاالُت الػامت للخىضل إلى مػُاع مهبُى لخطيُل مضازُل الضولت ،ولظلَ 

جخجه ًل صولت غىض إغضاص مىاػهتها الػامت إلى إجباع الخهُُم الظي ًىاؾبها باليؿبت إلاضازُلها وقها لظغوقها 

ت و اإلاالُت  .الؿُاؾُت وإلصاٍع

  وجخمثل في مجمىغاث  :اإلاداخيل الطياضيت  

  الػغابب غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين ،وما ًلحو بها يػغابب الخػامً الاحخماعي و : 01اإلاجمىغت

ذ الػمل وغلى الحكالث و الخضماث الترقيهُت وغلى الشاليهاث و الؿُاعاث الخاضت  الػغابب غلى جطاٍع

 .وغلى جظايغ الؿكغ للخاعج 

 غغابب الضمؿت ومً بُنها زمً ألاوعام اإلاضقىغت وؾىابؼ الضمؿت غلى الخإمين وغلى ؤغماُ : 02اإلاجمىغت

 .البىعضاث 

  بت ألاًلىلت: 03اإلاجمىغت  ) نض ؤلؿُذ( غٍغ

  ًاث ألامىاُ : 04اإلاجمىغت بت غلى ؤعباح شغ  .الػٍغ

  الػغابب و ؤلاًغاصاث الجمغيُت الطاصعة و الىاعصة : 05اإلاجمىغت. 

  بت الػامت غلى ألاعباح : 06اإلاجمىغت  .الػٍغ

  ؤلاجاواث و الغؾىم يغؾىم جىمُت اإلاىاعص اإلاالُت للضولت وعؾىم اإلاىاوئ و اإلاىاعاث و الغؾىم : 07اإلاجمىغت

 .غلى ؤلاحغاءاث الهىطلُت 

  ًالػغابب غلى  اإلاباوي و اإلاالهي : 08اإلاجمىغت  .الػغابب طاث الطكت اإلادلُت 

 اإلاداخيل الجاريت والخحويالث الجاريت : 

  ًالخضماث الؼعاغُت و الخػلُمُت و الضًيُت و الصحُت و الثهاقُت و ,مضازُل الخضماث : 01اإلاجمىغت

 .الؿُاخُت وزضماث ألامً و عؾىم الهُض و الدسجُل 

  ت اإلاخىىغت : 02اإلاجمىغت ًاإلابُػاث الحٍىمُت وؤلاًغاصاث الجاٍع  .مضازُل و عؾىم مخىىغت 

 مضازُل اليشاؽ الخجاعي إًغاصاث ؤلاهخاج الحٍىمي و بُؼ البػاةؼ و ؾيرها : 03اإلاجمىغت . 

  إغاهاث : 04اإلاجمىغت. 

  مضازُل ألاوعام اإلاالُت : 05اإلاجمىغت. 

 ت: 06اإلاجمىغت لُت حاٍع   .مضازُل جدٍى

 اث الخضماث : 07اإلاجمىغت ت للمدلُاث يئًغاصاث اإلاغاقو التي جضًغها اإلادلُاث و مضًٍغ  مضازُل حاٍع

 .وؤلاًغاصاث و الغؾىم طاث الطكت اإلادلُت 

  جطِب الحٍىمت في الكىابؼ وألاعباح ومهابل ؤلاشغاف و ؤلاصاعة و غلى الغؾم مً ؤن : 08اإلاجمىغت

الػغابب و الهغوع الػامت جمثل الجاهب ألايبر مً هظه اإلاضازُل الػامت هىالَ مضازُل ؤزغي حػين 

 :ؤلاشاعة إليها غلى الىدى الخالي 
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o  تهضف الضولت مً جهضًم زضماتها إلى جدهُو الىكؼ الػام لجمُؼ ؤقغاص اإلاجخمؼ بال جمُيز ،و غلى :الغؾىم

هظا الىدى ًمًٌ للضولت جدضًضهم ومؿالبتهم بؿضاص مبالـ مػُىت حؿمى الغؾىم مهابل ما خههذ هظه 

عؾىم عزطت الهُاصة و عؾىم (الخضماث الػامت مً مىاقؼ زاضت ،ومً هظه الغؾىم غلى ؾبُل اإلاثاُ 

وهي مبالـ ًضقػها ألاشخاص )اؾخسغاج حىاػاث الؿكغ و عؾىم حسجُل اإلاػامالث في الشهغ الػهاعي 

ت مهابل جلَ الخضماث التي ًؿلبىجها مً الضولت   .بطكت ازخُاٍع

o  اصة الهُمت :ؤلاجاواث ت مً بػؼ ؤقغاص اإلاجخمؼ ،مهابل ٍػ هي اإلابالـ التي جدضصها الؿلؿت بطكت إحباٍع

 1.الغؤؾمالُت إلالٌُاتهم و التي جدههذ هدُجت ألاغماُ و اإلاشغوغاث الػامت التي نامذ بها الضولت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
و،  1 ت أصول اإلااليت العامت ًىوـ البؿٍغ  .37 -36 -35 ،ص، ص، ص2008، ًلُت الخجاعة حامػت ،ؤلاؾٌىضٍع
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ماهيت الىفلاث العامت  :اإلابحث الثاوي 

الىكهت الػامت هي مبلـ ههضي جىكو مً نبل شخظ ما مً ؤحل جدهُو مطلحت غامت  ،وجؿىعث مؼ 

 .جؿىع الكٌغ الانخطاصي وطلَ بئجباع نىاغض مسخلكت ؤصث إلى زلو آ زاع لإلهكام الػام 

 حعزيف و جطور الىفلاث العامت و شكلها  :اإلاطلب ألاول 

  حعزيف الىفلاث العامت :الفزع ألاول 

 :إن للىكهت الػامت غضة حػاعف جسخلل بازخالف الصخظ الهابم بالخػٍغل هظيغ منها 

ٌػغف غلماء اإلاالُت الىكهت الػامت غلى ؤجها مبلـ مً الىهىص جسغج مً طمت شخظ غام بهضف جدهُو  -

 1.مىكػت غامت 

ًطضع غً الضولت ؤو غً ؤي شخظ مػىىي )انخطاصي ؤو ههضي (الىكهاث الػامت هي مبالـ مً اإلااُ  -

 2.غام بهطض جدهُو مىكػت غامت 

 .3يما ؤجها حػغف غىض البػؼ آلازغ هي ألامىاُ التي جطغقها الضولت مً ؤحل إشباع الحاحاث الػامت  -

ويمكهىم مبؿـ الىكهت هي مبلـ مً الىهىص ًهىم بئهكانه شخظ ؤو حهت غامت بهطض إشباع خاحت  -

 4.مً الحاحاث الػامت 

 .  جطور الىفلاث العامت:الفزع الثاوي 

إن صوع الضولت ًدضص هؿام ؤلاهكام الحٍىمي ، وبما ؤن الضولت مغث بمغخلخين ؤؾاؾِخين قئن هؿام 

  :مكهىم الىكهت الػامت ًسػؼ لهاجين اإلاغخلخين 

 في ظل هظه اإلاغخلت قئهه ال ًلهي غلى غاجو الضولت ؾىي : الىفلت العامت في ظل الدولت الحارضت .1

اصة إهخاحهم  الخضماث الػامت الخهلُضًت وإن إقؿاح اإلاجاُ ؤمام ألاقغاص وجغيهم ؤخغاع ؾُؤصي إلى ٍػ

وعقاهُتهم يما ًجب ؤن جٍىن الىكهت مداًضة قال جخإزغ الؿُاؾت الاهكانُت للضولت باإلاخؿيراث الانخطاصًت 

  .و الاحخماغُت والؿُاؾُت

الىكهاث الػامت في ظل الضولت اإلاخضزلت مؼ الخؿىع الانخطاصي وجإيُض الانخطاصًىن اإلاػاضغون لحخمُت  .2

ونىع آلازاع الانخطاصًت و الاحخماغُت و الؿُاؾُت ألي هىع مً ؤهىاع الىكهاث الػامت غلى وحه اليشاؽ 

 .5الانخطاصي ، جؿىعث الىكهاث الػامت قإضبدذ ؤصاة مً ؤصواث الؿُاؾت الانخطاصًت و الاحخماغُت 

                                                           
 .50 ص 2007 غمان ،،, ، الؿبػت ألاولىاإلااليت العامت غاصُ قلُذ الػلي،  1
 .53، ص2005، صاع وابل لليشغ و الخىػَؼ ،الؿبػت الثاهُت ،ألاعصن أضظ اإلااليت العام زالض شحاصة الخؿُب، 2

 .35، ص 1999 ، صاع اإلادمضًت، الجؼابغ، دروص في اإلااليت و اإلاحاضبت العموميت خؿً الطؿير ،  3

 . الجؼابغي 1996  دضخور  م94ً اإلااصة  4 
ت  ،حامػت الجؼابغ، مظيغة جسغج لىُل شهاصة ماحؿخير في اإلاحاضبت العموميت ودورها في حماًت أمالن الدولت،  بىشىؿغ ؾلُمت، 5 الػلىم الخجاٍع

 . 13 -12 ،ص2011 -2010
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 شٍل الىكهت الػامت  :الكغع الثالث 

  مبلـ ههضي 

  ًهىم بئهكانها شخظ مػىىي غام 

  الؿغع منها جدهُو مطلحت غامت ؤو هكؼ غام 

  جهىم الضولت بئهكام مبالـ ههضًت للحطُى غلى الؿلؼ و الخضماث الالػمت إلاماعؾت وشاؾها ، :مبلغ هلدي  

الخباصُ (وجخميز الىكهت الػامت بالطكت الىهضًت الىاججت غً اهخهاُ الانخطاص مً انخطاص اإلاهاًػت 

الظي جٍىن حمُؼ اإلاػامالث واإلاباصالث قُه غلى ألاؾاؽ الىهضي ،ومىه , إلى الانخطاص الىهضي )الػُني 

ؤضبدذ الىهىص هي وؾُلت الضولت لإلهكام ،واؾدىاصا إلى طلَ ال حػخبر الىؾابل ؾير الىهضًت التي جهىم 

الضولت بضقػها للحطُى غلى ما جدخاحه مً مىخجاث ؤو مىذ ؤو مؿاغضاث مً باب الىكهاث الػامت ،ال 

ًاإلغكاء مً الػغابب ؤو الشغقُت :حػخبر الىكهاث الػامت اإلاؼاًا الػُيُت مثل  الؿًٌ اإلاجاوي ؤو الىهضًت 

 ).يمىذ ألالهاب وألاوؾمت التي جهضمها الضولت لبػؼ الهابمين بسضماث غامت ؤو لؿيرهم مً ألاقغاص (

و ؤلاهكام  لًٌ في بػؼ الحاالث الاؾخثىابُت التي ًخػظع قيها غلى الضولت الحطُى غلى اخخُاحاتها غً ؾٍغ

و نض حػض الىؾابل الؿير ههضًت مً نبل الىكهاث الػامت ،ٌػخبر ؤلاهكام ,ؤوناث الحغوب وألاػماث :الىهضي مثل 

 :الىهضي مً بين الىكهاث الػامت التي جهىم بها الضولت وهظا ٌػىص لػضة ؤؾباب منها 

  ُهظغا لطػىبت الغنابت غلى ؤلاهكام الػُني ،هدُجت ضػىبت جهُُم هظا الىىع مً ؤلاهكام ،قان اؾخػما

الضولت للىهىص ٌؿهل ما ًخؿلبه الىظام الحضًث مً جغؾُش إلابضؤ الغنابت بطىعها اإلاخػضصة غلى الىكهاث 

 .الػامت

  إن هظام ؤلاهكام الػُني بما نض ًدبػه مً مىذ بػؼ اإلاؼاًا الػُيُت ًؤصي إلى الاخخالُ بمبضؤ اإلاؿاواة بين

 .ألاقغاص في الاؾخكاصة مً هكهاث الضولت 

  ؤصي إلى ؾىء في الخضقهاث ت الخىظُمُت ٍو إن ؤلاهكام الػُني ٌشير إلى الػضًض مً ؤلاشٍالُاث ؤلاصاٍع

 .،ًؤصي إلى الاهدُاػ هدى بػؼ ألاقغاص وإغؿائهم مؼاًا غُيُت صون ؾيرهم وهدُجت لألؾباب 

  لٍي جٍىن الىكهت غامت ًجب ؤن جطضع مً شخظ مػىىي غام :عام  ًلوم  بهفاكها  خص معىوي

ت هي التي جىظم نىاغض الهاهىن الػام  غالنتها بؿيرها وجخمخؼ بالصخطُت الهاهىهُت  وألاشخاص اإلاػىٍى

ت هي الضولت، الىالًت ،البلضًت، اإلاؤؾؿاث،الهُئاث الػامت وغلى هظا  ،   اإلاؿخهلت ،و ألاشخاص اإلاػىٍى

ًاهذ  ت ال حػخبر هكهت غامت ختى ولى  ألاؾاؽ قان الىكهاث التي ًىكهها ؤشخاص زاضت ؾبُػُت ؤو مػىٍى

حؿتهضف جدهُو مىكػت غامت ،قمثال نُام مجمؼ الخلكُت بشغاء مدؿت لخدلُت اإلاُاه زم الخبرع بها للضولت 

ال حػض إهكانا و طلَ ألن ألامىاُ  التي نام بئهكانها حػض ؤمىاُ زاضت و لِؿذ غامت بالغؾم مً غمىمُت 

 .الهضف 

  ًجب ؤن ًٍىن هضف الىكهت هى إشباع الحاحاث الػامت و مً زم :جحليم مصلحت عامت أو هفع عام

جدهُو مىاقؼ زاضت لبػؼ اإلاهغبين ؤو مىاقؼ شخطُت ،ال ًمًٌ اغخباع إهكام غام و ٌػخبر هظا الشغؽ 
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هاججا مً قٌغة ؤن اإلاطالح الػمىمُت ؤي ؤحهؼة الضولت لم حؿدثنى لخدهُو مطالح الكغص بل لبلىؽ ؾاًت 

 1.ومً ؤحل غمان جىحُه الىكهت لؿض الحاحاث الػامت ,ؤؾمى 

 .كواعد الىفلت العامت و حجمها :اإلاطلب الثاوي 

.  كواعد الىفلت العامت:الفزع ألاول 

لإلهكام الػام نىاغض غامت ًجب ؤن ًسػؼ لها ،وهظه الهىاغض ًؿلو غليها ناهىن ؤلاهكام الػام ؤو 

 :صؾخىعه ،وهي زالر ؾىدىاولها قُما ًإحي 

 هي ؤن جخجه الىكهاث الػامت إلى جدهُو ؤيبر نضع ممًٌ مً اإلاىكػت بإنل ًلكت ممٌىت   :كاعدة اإلاىفعت : أوال

 .يما ًمًٌ الخػبير غنها بإجها جدلُل ؤيبر ؾػاصة أليبر غضص مً ؤقغاص اإلاجخمؼ 

و ًمًٌ الهُى ؤن مبضؤ اإلاىكػت ًخدهو إطا اججه ؤلاهكام إلى إشباع خاحت غامت ،إط ال جٌدؿب هظه 

ًان إشباغها ًدهو مىكػت حماغُت   .الحاحاث غمىمُتها إال إطا 

جخػمً ناغضة الانخطاص باغخباعها إخضي نىاغض ؤلاهكام الػام ، ؤي الابخػاص غً : كاعدة الاكخصاد :ثاهيا 

الخبظًغ و ؤلاؾغاف في ؤلاهكام ،ومً الؿبُعي ؤن هظه الهاغضة الػمت للهاغضة ألاولى ،قخدهُو ؤنص ى مىكػت 

 .ممٌىت ًجب ؤن ًخم بإنل ًلكت ممٌىت ،  و بػباعة ؤزغي جدهُو ؤيبر غابض بإنل هكهت ممٌىت 

هطض باإلحاػة هىا ؤال ًطغف ؤي : كاعدة الترخيص:ثالثا  حػغف اإلاىاػهت الػامت للضولت بإجها الخهضًغ وؤلاحاػة ٍو

ؼ ألن  مبلـ مً ألامىاُ الػامت ؤو ًدطل اعجباؽ بطغقه إال إطا ؾبو طلَ مىاقهت الجهت اإلاسخطت بالدشَغ

اإلاىاػهت الػامت إهكانا ؤو إًغاصا هي ناهىن ًخؿلب ختى ًطبذ هاقظا خطُى اإلاطاصنت غلُه مً الجهت اإلامىلت 

ؼ  صؾخىعٍا شإهه في طلَ شإن الهىاهين ألازغي   2.بالدشَغ

 . حجم الىفلاث العامت :الفزع الثاوي 

 :   إن حجم اإ هكام في صولت مػُىت وفي قترة ػمىُت مػُىت جدٌمه مجمىغت مً الػىامل الخالُت 

  ًخمثل صوعها قُما ًإحي :دور الدولت هعامل مؤثز في حجم ؤلاهفاق: 

  ًخدضص صوع الضولت في الابخػاص غً الخضزل في الحُاة الانخطاصًت و الاحخماغُت ولُهخطغ :الدولت الحارضت

صوعها قهـ في اإلاداقظت غلى الىظام و صًمىمت اؾخمغاعه مً زالُ الهُام ببػؼ ألاشؿاُ الػامت ومهمت 

ىػٌـ هظا الضوع بشٍل مباشغ غلى ؾبُػت الؿُاؾت  الضقاع الخاعجي و اإلاداقظت غلى ألامً الضازلي،  ٍو

اإلاالُت لخٍىن ؾُاؾت مداًضة مهخطغة غلى ألاؾغاع اإلاالُت اإلاخمثلت بالحطُى غلى ؤلاًغاصاث لخؿؿُت 

                                                           
 . 54، ص 2010 ،اإلاػتز لليشغ و الخىػَؼ ،غمان، ؾبػت، ؤلادارة اإلااليت العامت مدمض ؾلمان ؾالمت،  1

 
 ، مظيغة لىُل شهاصة ماحؿخير، في الػلىم الانخطاصًت، قغع الخدلُل الاكخصادًت  ،الىفلاث العامت للجشائز في ظل ؤلاصالحاث بطضًو مدمض2

 . 16 ،ص 2008الانخطاصي، الجؼابغ، 
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الىكهاث الػامت صون ؤن ًٍىن لها ؤي جإزير في ألاوغاع الانخطاصًت و الاحخماغُت هظا بشٍل غام، ؤما 

 :آلازاع التي جغجبذ في غىء هظا الضوع للضولت غلى الىكهاث الػامت قُمًٌ جلمؿها في آلاحي 

نلت ؤهىاع هظه الىكهاث بدُث جهخطغ غلى جلَ ألاهىاع التي جيسجم مؼ ؾبُػت الىاحباث اإلالهاة غلى  -

 .غاجو الضولت 

 .اهسكاع حجم الىكهاث الػامت و يظالَ وؿبتها إلى الضزل الهىمي يىدُجت خخمُت  -

  هي غغوعة جضزل الضولت لغقؼ الؿلب إلى اإلاؿخىي الالػم لخدهُو الدشؿُل الٍامل في :الدولت اإلاخدخلت

هؿام الىظام الغؤؾمالي لخسلُطه مً ألاػماث الانخطاصًت، هظا مً حهت و مً حهت زاهُت قهض ًبرػ صوع 

غة جدملذ الػبء ألايبر في صقؼ زمً  الؿبهت الػاملت في هظه ألاهظمت التي غاهذ مً آالم  احخماغُت مٍغ

الخهضم الطىاعي الظي شهضه الىظام الغؤؾمالي قاجدضث و ؾالبذ الضولت بالهُام بضوع احخماعي ًسكل 

ًاهل هظه الؿبهت   1.غً 

  ا في جدضًض حجم ؤلاهكام قهظا الحجم :الدولت اإلاىخجت إن الضوع الظي جماعؾه الضولت ٌػض غامال خٍُى

اث مىسكػت في ظل صوع مدضوص للضولت و ًؼصاص ًلما احؿؼ هؿام الضوع الظي جهىم  ًخدضص غىض مؿخٍى

ػٌـ صوع الضولت الكلؿكت الؿُاؾُت التي جؤمً بها الضولت هكؿها إط ال ًمًٌ جطىع وحىص قلؿكت  بُه ،َو

جضزله في ظل صوع مدضوص، وبظلَ ًمًٌ الخػبير غً صوع الضولت يػامل مؤزغ في حجم ؤلاهكام باالغخباعاث 

  .الؿُاؾُت ؤو الػىامل اإلاظهبُت

  العوامل الاكخصادًت وأثزها في حجم ؤلاهفاق: 

   جلػب الػىامل الانخطاصًت صوعا مهما في جدضًض حجم ؤلاهكام ألًت صولت مً الضُو و باإلمٍان مىانشت 

خين هما   :ؤزغ هظه الػىامل مً ػاٍو

  إن إلاؿخىي اليشاؽ الانخطاصي ؤزغا في جهضًغ حجم الىكهاث الػامت :أثز مطخوى اليشاط الاكخصادي

،بدُث ؤن خالت اليشاؽ الانخطاصي جملي غلى ؤلاهكام ؤن ًخدضص وقو حجم ًيسجم مؼ هظا اإلاؿخىي 

بدُث ًػمً في النهاًت جدهُو الاؾخهغاع الانخطاصي بدُث ال ٌػاوي الانخطاص ال مً الخطخم الحاص وال 

ىص اإلاخهؼ   .مً الًغ

  حشير ؾبُػت البيُان الانخطاصي إلى صعحت الخهضم التي ًخطل بها الانخطاص و :أثز البييان الاكخصادي

ًاهذ ؤو هامُت مؼ إًماجها بىحىص  مً هظا اإلاىظىع ًمًٌ الىظغ إلى ألابيُت الانخطاصًت في الضُو اإلاخهضمت 

 .جباًً هي هظه ألابيُت صازل الطىل الىاخض 

  جخمثل الػىامل اإلاالُت بئًغاصاث الضولت اإلاالُت ،خُث جمثل هظه :العوامل اإلااليت وأثزها في حجم ؤلاهفاق

ؤلاًغاصاث نُضا غلى ؤلاهكام ،بمػنى ؤن الىكهاث الػامت للضولت جٍىن مدٍىمت باإلًغاصاث الػامت ،إط ال 

ًمًٌ جطىع حجم ؤلاهكام الػام ًكىم ما جدطل غلُه الضولت مً ؤلاًغاصاث، وهي التي حؿمى اإلاهضعة 

اإلاالُت الهىمُت و التي حػبر غً مهضعة الضولت في الحطُى غلى اإلاىاعص اإلاالُت الالػمت ،وهظه اإلاهضعة جخىنل 

في شٍل ؤؾاس ي غلى مجمىغت مً الػىامل اإلاؤزغة غلى مٍىهاتها ، طلَ ؤن الضولت الحضًثت حؿخمض 

ؤمالى الضولت ،ولهظا -الهغوع -الػغابب :مىاعصها بشٍل عبِس ي وبطىعة اغخُاصًت مً اإلاطاصع آلاجُت 

                                                           
 

  . 108 -107 ص ،غاصُ قلُذ الػالي ،مغحؼ ؾابو ،ص 1
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قان اإلاهضعة اإلاالُت الهىمُت جخىنل غلى غضص مً اإلاهضعاث الكغغُت جخمثل باإلاهضعة الخٍلكُت الهىمُت 

اإلاخػلهت بالػغابب و اإلاهضعة ؤلانغاغُت الهىمُت اإلاخػلهت بالهغوع واإلاهضعة ؤلاهخاحُت الاشترايُت اإلاخمثلت 

 .1بإمالى الضولت 

.   جلطيم و هيكل الىفلاث العموميت:اإلاطلب الثالث 

. جلطيم الىفلاث العامت:الفزع ألاول 

 

I. 2 .مخطط ًمثل جلطيم الىفلاث العامت :

 

 

 

 

 

 

 

بي :اإلاطضع  ؼ الػٍغ   مً إغضاص الباخث وباالغخماص غلى يخاب اإلاالُت الػامت والدشَغ

ب هظه ,جخػضص الىكهاث الػامت وجؼصاص ؤهىاغها بؿبب جضزل الضولت  ومً زم ظهغث الحاحت إلى جبٍى

الىكهاث إلى ؤنؿام مميزة مؼ غغوعة ؤن ًٍىن مػُاع الخهؿُم نابما غلى مباصا واضحت  ومىؿهُت وؾيخؿغم 

 :إلى صعاؾت هظه الخهؿُماث غلى آلاحي 

لهض نؿم الكههاء الىكهاث الػامت إلى غضة جهؿُماث قخسخلل :الخلطيماث العلميت للىفلاث العامت  .1

 :قخػضصث ؤؾـ الخهؿُم الػلمي وقو الترجِب الخالي ,بازخالف ؤؾغاغها وؤهىاغها 

  وهكهاث ؾير صوعٍت )غاصًت(جهؿم الىكهاث إلى هكهاث صوعٍت :جلطيم الىفلاث  حطب اهخظامها ودوريتها

ا )غاصًت (ؾير  ت وجطغف ؾىٍى وطلَ بدؿب اهخظامها قالىكهاث الػاصًت جخطل بالخٌغاع والضوعٍت والؿىٍى

ًاهذ بإنل ؤو ؤيثر مً حجمها ،خُث جخؿير يمُتها في ًل ميزاهُت غً اإلايزاهُت  وفي قتراث مػُىت ؾىاء 

 قهي هكهاث اؾخثىابُت ال جخٌغع باهخظام في )الؿير صوعٍت (الؿابهت ؤو الالخهت ،ؤما الىكهاث الؿير غاصًت 

                                                           
 . 110 اإلاغحؼ هكؿه ،ص  1

 جهؿُم الىكهاث الػامت

الخهؿُماث الػملُت 

 للىكهاث الػامت

جهؿُماث الىغػُت 

 للىكهاث الػامت

الخهؿُم خؿب 

ؼ الجؼابغي   الدشَغ
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ًالىكهاث الحغبُت و هكهاث الٍىاعر  ميزاهُت الضولت قخدضر غلى قتراث  مخباغضة ًطػب الخيبؤ  بدضوثها 

 .الؿبُػُت 

إن الخهؿُم نض ًبضو صحُدا في مظهغه ومٌىه في خهُهخه مدل ههض ألهه ٌػخمض غلى الخٌغاع الؿىىي 

ت التي  ًالىكهاث الاؾدثماٍع ض مضتها غً الؿىت  للىكهت في اإلايزاهُت في الىنذ الظي جٍىن قُه ميزاهُاث الضُو جٍؼ

خٌغع ظهىعها في ًل اإلايزاهُاث والبرامج الانخطاصًت وؾيرها غلى الخمـ ؾىىاث قان ,حػخبر الػمت غلى الضوام  ٍو

 .مثل هظه الىكهاث جخدُى إلى هكهاث غاصًت بمىحب مػُاع الخٌغاع و الاهخظام 

ت التي  ًالىكهاث الػؿٌٍغ ًػاف إلى طلَ ؤن بػؼ الىكهاث الؿير غاصًت جدىلذ إلى هكهاث غاصًت ومخٌغعة 

ا بؿبب الخىجغ الضولي   1.جخٌغع ؾىٍى

،وزاضت مؼ  إن جهؿُم الىكهاث بدؿب اهخظامها وؿبي ال جدٌمي ال ًخماش ى مؼ جؿىع ميزاهُاث الضُو

ت وميزاهُاث الهؿاع  ظهىع ميزاهُاث حضًضة جخماش ى مؼ الخؿىع اإلاالي و الانخطاصي يميزاهُاث الخؿت الاؾدثماٍع

وهي الىكهاث التي ججضص ًل قترة ػمىُت مػُىت ،ؾالبا ما جٍىن ؾىت وال :الىكهاث الػاصًت  الاشتراًي ؤو الحٍىمي

اصة ،ولًٌ ًكترع ؤن ,ٌػني الخٌغاع هىا زباث مهضاع الىكهت الػامت ًل ؾىت  قهض جخؿير يمُاتها ومهاصًغها بالٍؼ

حؿخىغب الىكهاث الػامت الػاصًت الضوعٍت وبطكت جهابُت زالُ الكترة الؼمىُت الضوعٍت اإلادضصة لها ،وهي الؿىت 

ا ومً ؤمثالها الغواجب ألاحىع والخهاغض وقىابض الضًً الػام وهكهاث الطُاهت   .مثال ولظا ًجب ؤن جخٌغع ؾىٍى

  هي جلَ الىكهاث التي ال جضعج في اإلايزاهُت إال في ظغوف ؾير غاصًت ،ؤو زالُ ؾىىاث :الىكهاث الؿير غاصًت

مػُىت يىكهاث الحغوب و الاؾدثماعاث الٌبري ،ومً هخابج هظا الخهؿُم ؤن الىكهاث الؿير غاصًت حؿؿى 

وجٍىن ميزاهُتها ؾير غاصًت ،جماشُا مؼ اإلاكهىم الحضًث للمالُت الػامت قالىكهاث ,مً إًغاصاث ؾير غاصًت 

ًالىكهاث الخاضت باإلوشاءاث  ًاهذ حػخبر ؾير غاصًت ؤضبدذ مً ؤهم الىكهاث الػاصًت  الػامت التي 

  .الجضًضة ،وبىاء الؿغم واإلاباوي غلى ازخالف ؤهىاغها ال جخٌغع ًل ؾىت بظاتها وإهما جخٌغع ًل ؾىت بىىغها

  ؿمى ؤًػا بالخهؿُم الىظُكي للىكهاث الػامت ،ؤي جهؿُم الىكهاث :جلطيم الىفلاث حطب أغزاطها َو

بدؿب ؤؾغاغها وؤهضاقها جهؿُما خضًثا وؿبُا ،قالخهؿُم الىظُكي ًظهغ الىكهاث الػامت خؿب 

ب الىكهاث في مجمىغاث مخجاوؿت  الىظابل و اليشؿاث اإلاسخلكت التي جهىم بها الضولت قُخم جبٍى

  .جسطظ ًل مجمىغت لىظُكت مػُىت مً هظه الىظابل

  ًاإلغاهاث واإلاىذ و :الىكهاث الػامت الانخطاصًت هي الىكهاث التي تهضف إلى جدهُو هضف انخطاصي 

ًالؿانت و الىهل والتي تهضف إلى جؼوٍض  الهباث الانخطاصًت وؾيرها مً الىكهاث إلشباع الخضماث الالػمت 

 .الانخطاص بالبيُت ألاؾاؾُت 

  هي هكهاث جىػع غلى شٍل مبالـ مسططت لبػؼ الؿبهاث و الكئاث :الىكهاث الػامت الاحخماغُت

الاحخماغُت بما قيها زضماث الػمان الاحخماعي وؤصحاب الضزُى اإلادضوصة وزضماث الغقاهُت الصحُت 

 .و الخػلُمُت 

                                                           
1
ت جسطظ  ،آلياث جىفيذ هفلاث اإلايزاهيت العامت في الجشائزناصعي ؾلمى ،ًىبي حمُلت   ًاصًمي في الػلىم الخجاٍع  ،مظيغة جسغج لىُل شهاصة ماؾتر ؤ

 .48 ص 2016- 2015مالُت الضولت ،بىمغصاؽ ،
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  ت اث :الىكهاث ؤلاصاٍع  هي جلَ الىكهاث التي تهضف لدؿُير  اإلاغاقو الػامت مً عواجب وؤزمان مشتًر

غ الجهاػ ؤلاصاعي  ب وجؿٍى ت و اإلابالـ اإلاسططت إلغضاص وجضٍع  الضولت ومؿخلؼماتها ؤلاصاٍع

  ت هي الىكهاث اإلاسططت إلنامت وبىاء مغاقو الضقاع والجِش والدؿلُذ وججهيز :الىكهاث الػؿٌٍغ

 .الهىاث اإلاؿلحت صازلُا و زاعحُا 

  يىكهاث الضًً الػام وقىابضه وألاوعام اإلاالُت والؿىضاث اإلاالُت ألازغي :الىكهاث اإلاالُت 

ؿاغض غلى الخدلُل اإلاالي ليشاؽ الضولت وجدضًض وظابكها اإلاسخلكت  إن هظا الخهؿُم له ؤهمُت َو

ؿهل مهاعهتها مؼ ميزاهُاث الضُو ألازغي وهكهاتها إال ؤن جىػَؼ مىكػتها بهظا الشٍل ًالخظ غلُه  َو

غضم ججاوـ وظُكت ًل هكهت ،يما ًكخهغ هظا الخهؿُم لىحىص هكهاث لِـ ؾابؼ وظُكي مدضص ؤو نض 

 .ًٍىن لها ؾابؼ ؤيثر مً وظُكت مػُىت مما جغجب غلُه ضػىبت جىػَؼ مىكػخه ومػغقت وظُكتها 

  اجها إلى هكهاث غامت :جلطيم الىفلاث حطب هطاق ضزيانها ٌػخمض هظا الخهؿُم غلى هؿام ؾٍغ

ت وهكهاث غامت مدلُت قاألولى هي الىكهاث اإلاىحهت لطالح اإلاجخمؼ يٍل وجظهغ في اإلاىاػهت  غاصًت مغيٍؼ

الػامت للضولت يىكهاث ألامً و الضقاع و الخػلُم والصحت في خين ؤن الىكهاث اإلادلُت هي التي جٍىن 

مىحهت لطالح ؾٍان إنلُم مػين ؤو مداقظت مػُىت صازل الضولت وجظهغ في مىاػهت ؤلانلُم بؿؼ 

 .الىظغ غً اإلاؿخكُض منها وغً مً ًخدمل غبئها مثل هكهاث الٌهغباء و الهاجل و اإلااء 

  ًهىم هظا الخهؿُم غلى جهؿُم الىكهاث إلى هكهاث :جلطيم الىفلاث  حطب أثارها في ؤلاهخاج اللومي

لُت   .خهُهت وهكهاث جدٍى

  اصة مباشغة في ؤلاهخاج الهىمي :الىكهت الحهُهت اصة إلى ٍػ  هي جلَ الىكهت التي جؤصي إلى ٍػ

  لُت اصة مباشغة في ؤلاهخاج الهىمي ؾىي ؤجها جدُى الهىة الشغابُت بين ؤقغاص :الىكهت الخدٍى ال جؤصي إلى ٍػ

 1.اإلاجخمؼ 

لُت غلى زالر مػاًير   :ونض اغخمض بػؼ يخاب اإلاالُت الػامت في الخكغنت بين الىكهاث الحهُهت والخدٍى

وبدؿب هظا اإلاػُاع قخػخبر الىكهت خهُهت إطا ما خطلذ الضولت مهابل هكهاتها :معيار اإلالا ل اإلاباشزة -  أ 

ت ,يإن جدطل غلى الخضماث الخػلُمُت والصحت (غلى زضماث ؤو ؤمىاُ  وال )ؤو جدطل غلى مؿخلؼماتها ؤلاصاٍع

 .ٌؿير مً ؾبُػت هظه الىكهاث إطا ما نامذ بخىػَػها مجاها إلى اإلاىاؾىين 

لُت إطا جمذ بضون مهابل لها  يإن جهىم الضولت باإلهكام صون ؤن جدطل بمهابلها غلى ,و جٍىن الىكهت جدٍى

ل في الهىة الشغابُت لبػؼ الؿبهاث الػػُكت انخطاصًا  بػاةؼ ؤو زضماث ،وإهما تهضف مً وعائها إلى جدٍى

لُت لضغم بػؼ اإلاشغوغاث و اإلاىخجاث  يضغم ألاؾػاع وزكؼ ؤزمان بػؼ البػاةؼ ؤو حػؿى الىكهت الخدٍى

 .اإلادلُت و خماًتها مً اإلاىاقؿت ألاحىبُت و حصجُؼ اإلاىخجاث الىؾىُت 

هىم هظا اإلاػُاع غلى الخكغنت بين الىكهاث الحهُهت و : معيار الشيادة اإلاباشزة في ؤلاهخاج اللومي– ب  ٍو

اصة مباشغة  اصة اإلاباشغة في ؤلاهخاج ،قالىكهاث الحهُهت هي التي جؤصي إلى ٍػ لُت مً زالُ الٍؼ الىكهاث الخدٍى
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اصة مباشغة في الضزل الهىمي يىكهاث الضقاع والخػلُم و اإلاىاضالث ،ؤما  والى إًجاص إهخاج حضًض ،وبالخالي إلى ٍػ

اصة قهي هكهاث يما طيغها جخم بضون مهابل مثل  لُت قال جؤصي بشٍل مباشغ إلى هظه الٍؼ الىكهاث الخدٍى

 .ؤلاغاهاث الاحخماغُت والانخطاصًت والتي جضقؼ إلى بػؼ اإلاىخجين لخسكُؼ ؤؾػاع البػاةؼ التي ًيخجىجها 

ًكُض هظا اإلاػُاع في الخكغنت بين الىكهاث : معيار  اللائم  االضتهالن للموارد الاكخصادًت وعوامل ؤلاهخاج-  ج 

ؿخكُض مً اإلاىاعص ،قالىكهاث الحهُهُت هي التي جىكهها  لُت غلى مً ًهىم باالؾتهالى َو الحهُهت والخدٍى

الضولت بشٍل مباشغ ،يإن جهىم الضولت باؾتهالى اإلاىاعص و غىامل ؤلاهخاج ،خُث حؿخسضم الضولت و بطىعة 

ًالغواجب ،قخضقؼ الضولت ألاحىع مهابل اؾتهاليها لخضماث اإلاىظكين  مباشغة اإلاىاعص الػُيُت و غىاضغ ؤلاهخاج 

.  ) الاؾتهالى الحٍىمي(وهى ما ٌؿمى

لُت ألن اإلاؿخكُض مً الاؾتهالى هى  و ألاقغاص مباشغة قالىكهت جدٍى ًان الاؾتهالى ًخم غً ؾٍغ ؤما إطا 

ل ههضا ؤو غُىا ،وفي ) ألاقغاص(الكغص ولِـ الضولت ،مثل إغاهاث البؿالت واإلاغض ى ،خُث ًخلهى اإلاؿخكُض الخدٍى

ًلخا الحالخين قان ألاقغاص هم اإلاؿخكُضون وهم الظًً ٌؿتهلٍىن حؼءا مً اإلاىاعص ولِؿذ الضولت ،ونض نؿم 

لُت إلى زالزت ؤهىاع وهي غلى الشٍل الخالي   :بػؼ يخاب اإلاالُت الىكهاث الخدٍى

  لُت الاحخماغُت ؿخكُض منها ألاقغاص وجخم بال مهابل و :الىكهاث الػامت الخدٍى وهي هكهاث جهىم بها الضولت َو

 الهضف منها عقؼ مؿخىي اإلاػِشت و الحالت الاحخماغُت لألقغاص يئغاهاث اإلاغع و العجؼ  

  لُت الانخطاصًت وهي التي جمىذ لبػؼ اإلاشغوغاث ؤلاهخاحُت ؤو لكغوغها بهضف جسكُؼ :الىكهاث الخدٍى

ؼ الىؾىُت الانخطاصًت   .ًلكت إهخاج البػاغت وجسكُؼ ؤزمان هظه البػاغت وصغم اإلاشاَع

  لُت اإلاالُت  1. مثل هكهاث قىابض الضًً الػام واؾتهاليه:الىكهاث الخدٍى

  :الخلطيماث الوطعيت للىفلاث  .2

ًهطض بالخهؿُماث الىغػُت جلَ الخهؿُماث التي ًخم الاؾدىاص اليها في جطيُل الىكهاث الػامت 

باإلاىاػهاث الػامت ؾىاء في هؿام الكٌغ الخهلُضي ؤو في هؿام الكٌغ الحضًث ، ومً بين ؤهم جلَ 

 :الخهؿُماث 

  وػاعة، هُئت (خُث ًخم جهؿُم الىكهاث الػامت بما ًخىاقو مؼ الهٍُل ؤلاصاعي للضولت :الخهؿُم ؤلاصاعي

ت   ).،مؤؾؿت ،وخضاث إصاٍع

قالىكهاث الػامت ًخم جهؿُمها في اإلاىاػهت الػامت إلى غضص مً ألانؿام ؤو ألابىاب الاجكانُت خُث جمثل 

ت الغبِؿُت ؤو الػلُا ،قمثال وػاعة الضقاع ًسطظ لها باب مدضص و وػاعة ألامً الضازلي باب  الجهاث ؤلاصاٍع

ل باب زاص بىػاعة ؤوحهت ,  وهٌظا .آزغ ،و وػاعة الخػلُم الػالي باب زالث ، و وػاعة الصحت باب عابؼ ًو

ل قغع ًىهؿم بضوعه إلى غضص مً البىىص ؤلاهخكاغُت ًسطظ  مػُىت ًىهؿم إلى غضص مً الكغوع الاجكانُت ًو

ت مً اإلاؿخىي الخىظُمي للىخضة  ت ؤنل في مؿخىاها الخىظُمي صازل الهٍُلت ؤلاصاٍع ًل منها لىخضة إصاٍع

ت خٍىمُت مػُىت  ت التي ًسطظ لها قغع إهكاقي مدضص ،قخىػَؼ ؤلاهكام الػام اإلاسطظ لىخضة إصاٍع ؤلاصاٍع
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ت ألاضؿغ الخابػت لىكـ اإلاطلحت ؤو )ًسطظ لها قغع إهكاقي مدضص( ًىػع غلى غضص مً الىخضاث ؤلاصاٍع

ل وخضة في اإلاؿخىي الخىظُمي ألاصوى  الىخضة الحٍىمُت التي جمثل اإلاؿخىي ؤلاصاعي و الخىظُمي ألاغلى ًو

 .ًسطظ لها بىض إهكاقي مدضص 

  ب ؤو الخهؿُم الىىعي للىكهاث الػامت ًخم جهؿُم الىكهاث اإلاضعحت :الخلطيم الىوعي وقها لهظا الخبٍى

ت وقها لؿبُػت ألاشُاء التي ًسطظ لها ؤلاهكام الػام  باإلاىاػهت الػامت و اإلاسططت لٍل وخضة إصاٍع

قمثال ًمًٌ جهؿُم الىكهاث الػامت ألي وخضة خٍىمُت هىغُا إلى ؤعبؼ مجمىغاث إهكانُت ؤو ؤعبؼ بىىص ,

 :إهكانُت هي 

  هكهاث مهابل زضمت الػمل جخمثل في ألاحىع و اإلاغجباث 

  ت ؿلو غليها اإلاطغوقاث الجاٍع  هكهاث مهابل مؿخلؼماث ؤلاهخاج ٍو

  هكهاث مهابل ؤضُى عؤؾمالُت ًؿلو غليها بالىكهاث الغؤؾمالُت 

ا   .ومً هىا ًخطح ؤن الخىػَؼ ؤو الخهؿُم الىىعي للىكهاث الػامت ًخػين ؤن ٌؿبهه جهؿُما إصاٍع

  وقها لهظا الخهؿُم ًخم جهؿُم الىكهاث الػامت إلى مجمىغاث إهكانُت مسخلكت ،ًل :الخلطيم الوظيفي

مجمىغت إهكانُت جغجبـ بإصاء وظُكت مدضصة مً الىظابل التي جهىم بها الضولت ،وختى ًخدهو هظا 

الخهؿُم في مىاػهت الضولت قان ألامغ ٌؿخلؼم مباصا حؿاغض في جدضًض الىظابل ؤو الخضماث التي ؾىف 

 .جهىم بها الضولت 

ب و جطيُل الىكهاث الحٍىمُت وظُكُا إلى زمـ مجمىغاث  ونض انترح زبراء ألامم اإلاخدضة بدبٍى

 .اهكانُت 

 صقاع هكهاث إصاعة الجهاػ الحٍىمي , ؤمً ،غضالت(الخضماث الػامت ألاؾاؾُت (. 

  و ،الىظاقت   (الخضماث الجماغُت  )  اإلاغاقو الػامت، الحٍغ

  زضماث الخػلُم،و الصحت(الخضماث اإلاؿخدهت(  

  الؿانت,الىهل ,الغي (الخضماث الانخطاصًت(  

  هكهاث الضًً الػام ،عباؾت الجمهىعٍت (الىكهاث الؿير الهابلت للخسطُظ( 

 :مؼاًا الخهؿُم الىظُكي للىكهاث الحٍىمُت 

 ؤيثر مالبمت للضُو ال ًدؿم هٍُلها ؤلاصاعي و الخىظُمي باالؾخهغاع 

  ٌؿمذ بضعاؾت وجدلُل ؤلاهكام الحٍىمي غلى مسخلل الىظابل الحٍىمُت 

 زؿىة عبِؿُت و ؤولُت في جهُُم ألاصاء الحٍىمي 

 ب اإلاىاػهت الػامت  1.زؿىة عبِؿُت و ؤولُت في جهؿُم و جبٍى

 : جلطيم الىفلاث حطب الدشزرع الجشائزي  .3
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لُت 7 اإلاؤعر قي 17- 84اؾدىاصا إلى الهاهىن عنم   الخاص بالهىاهين اإلاالُت اإلاػضُ و اإلاخمم ًمًٌ 1984 حٍى

 . هكهاث الدؿُير و هكهاث الاؾدثماع :جهؿُم الىكهاث إلى هىغين 

 وجىهؿم هظه الىكهاث إلى ؤعبػت ؤبىاب ًل باب ًخٍىن مً قهغاث و ًل قهغة جػم حؿػت :هكهاث الدؿُير   .1 

 . و غضص اإلاىاص التي ٌشملها الكطل ؾير مدضصة ,وحؿػين قطال

ىهؿم البىض إلى قغوع   .و جىػع هكهاث الدؿُير خؿب الىػاعاث ,ٍو

 . اخخُاؽ الضًً :الباب ألاُو 

 .الضًً الضازلي الضًً الضابم :الكهغة الثاهُت 

 .الضًىن الخاعحُت :الكهغة الثالثت 

 .الػماهاث :الكهغة الغابػت 

 .الىكهاث اإلادؿىمت مً ؤلاًغاصاث :الكهغة الخامؿت 

ت الالػمت لدؿُير مطالح :الباب الثاوي  جسطُطاث الؿلؿاث الػمىمُت وهي غباعة غً ؤلاغخماصاث الػغوٍع

 .الىػاعاث مً هاخُت اإلاؿخسضمين و ألاحهؼة و اإلاػضاث و الػخاص 

 .عواجب الػماُ :الكهغة ألاولى 

 . اإلاػاشاث واإلاىذ الػابلُت :الكهغة الثاهُت 

 .اإلاؿخسضمين ومػضاث حؿُير اإلاطالح :الكهغة الثالثت 

 .اإلاؿخسضمين و ؤغماُ الطُاهت :الكهغة الغابػت 

 . اإلاؿخسضمين وإغاهاث الدؿُير :الكهغة الخامؿت 

 .الىكهاث الخاضت بىؾابل اإلاطالح :الباب الثالث 

 .الخضزالث الػمىمُت :الباب الغابؼ 

ت :الكهغة ألاولى   . الخضزالث الػمىمُت ؤلاصاٍع

 .ألاوشؿت الضولُت مثل اإلاؿاغضاث التي جمىذ للهُئاث الضولُت :الكهغة الثاهُت 

 . حشمل اليشاؽ التربىي والثهافي مثل جهضًم اإلاىذ :الكهغة الثالثت 

 . حشمل اليشاؽ الانخطاصي و الدصجُػاث و الخضزالث مثل ؤلاغاهاث الانخطاصًت  :الكهغة الغابػت 
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 1ؤلاغاهاث الاحخماغُت :الكهغة الخامؿت 

 :) الاضدثمار (  هفلاث الخجهيز.2 

هي هكهاث جىػع خؿب الهؿاغاث و قغوع اليشاؽ الانخطاصي وجىهؿم بضوعها إلى زالر ؤبىاب هي  

  الاؾدثماعاث اإلاىكظة مً نبل الضولت و حشمل الىكهاث التي حؿدىض إلى ؤمالى ؤو ؤمالى اإلاىظماث

 الػمىمُت وشبه الػمىمُت 

  إغاهاث الاؾدثماع اإلامىىخت مً نبل الضولت 

  ُ2الىكهاث ألازغي بغؤؽ اإلاا 

 

 هيكل الىفلاث العامت :الفزع الثاوي 

ؤصي جؿىع صوع الضولت اإلاػاضغة التي جسلذ غً ؾُاؾتها الحُاصًت الخهلُضًت واجبػذ ؾُاؾت مً 

شإجها الخضزل للخإزير غلى حمُؼ مظاهغ الحُاة الاحخماغُت و الانخطاصًت و الؿُاؾُت ،إلى حػضص ؤوحه وشاؾها 

ولظلَ اهخمذ الضعاؾاث اإلاالُت الحضًثت بخدلُل ؾبُػت هظه ,بما ًخؿلب مً اػصًاص حجم هكهاتها و جىىغها 

 .الىكهاث الػامت و جهؿُمها بدؿب مىغؼ ًل منها و ؤزاعه 

ًاهذ الىكهاث الػامت في إؾاع مكهىمها الخهلُضي طاث ؾبُػت واخضة  هدُجت لىخضة ؤهضاقها التي ,قهض 

الظي لم ًًٌ له مً غمل ؾىي جدهُو الىظابل ألاؾاؾُت ,جىدطغ في مجغص حؿُير الجهاػ ؤلاصاعي للضولت 

والتي خضصها  آصم ؾمُث بالضقاع و ألامً و الػضالت و غضص مدضوص مً الخضماث و اإلاغاقو (الخهلُضًت للضولت 

ًان جهؿُمه ًخم غلى ؤؾاؽ جدضًض ؤهطبت ًل الىػاعاث و ؤلاصاعاث الػامت منها ، وعؾم  )الػامت  ولظلَ 

ت ؤهمُت الخهؿُم ؤلاصاعي للىكهاث الػامت في مجاُ إغضاص اإلاىاػهت الػامت و الحطُى غلى جغزُظ  اؾخمغاٍع

و  ػُت باإلهكام و جدضًض هؿانه ،قان ؾُاؾت الخضزل التي جيخجها الضولت اإلاػاضغة غً ؾٍغ الؿؿت الدشَغ

وشاؾها اإلاالي،قػال غً زػىغه ألؾالُب الخدلُل الانخطاصي ،نض ؤصث إلى جهؿُم الىكهاث الػامت وقها 

 3.ألؾـ انخطاصًت جمًٌ مً جدبؼ آلازاع اإلاباشغة لٍل منها 
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  آلاثار اإلاترجبت عً ؤلاهفاق العام :اإلاطلب الزابع 

ؤصي الخؿىع إلى الخىؾؼ في ؤلاهكام بطكت مؿخمغة في حمُؼ الضُو ،خُث ؤصي هظا الخىؾؼ إلى الخإزير 

ًاهذ ؾُاؾُت ؤو احخماغُت ؤو مالُت ،وهظا بىاؾؿت  ًاقت حىاهب اإلاجخمؼ ؾىاء  غلى الانخطاص الهىمي وغلى 

بت وؤلانغاع والؿُاؾت الابخماهُت و الىهضًت ،إال ؤن الىكهاث الػامت جظل ألاصاة ألاؾاؾُت لخىكُظ  الػٍغ

 .ؾُاؾتها الانخطاصًت 

 وفي مؿلبىا هظا هٌخكي بشغح ؤزغ الىكهاث الػامت غلى ؤلاهخاج الهىمي و غلى الاؾتهالى الهىمي وغلى جىػَؼ 

 .الضزُى و غلى مؿخىي ألاؾػاع 

ًهطض باإلهخاج الهىمي مجمىع الؿلؼ و الخضماث التي جيخج زالُ :اثز الىفلاث العامت على ؤلاهخاج اللومي 

 .قترة ػمىُت مػُىت وهي ؾالبا ؾىت والتي ًمًٌ جهُُمها ههضا 

مًٌ جباًً ؤزغ الىكهاث الػامت غلى ؤلاهخاج الهىمي مً زالُ غضة هىاحي منها   :ٍو

اصة ؤلاهخاج الهىمي  :أوال  ت ؤو جٍالُل ,جؤصي الىكهاث الػامت إلى ٍػ وطلَ بؿغم مباشغة مثل الىكهاث الاؾدثماٍع

و ؾير مباشغة وطلَ خُىما جؤصي هظه الىكهاث إلى  اصة ؤلاهخاج الهىمي بؿٍغ إوشاء اإلاطاوؼ ،ونض جؤصي إلى ٍػ

اصة نضعة ألاقغاص غلى الػمل وغلى الاصزاع وطلَ مثل هكهاث الخػلُم والصحت خُث ًؤصي الطغف غلى هظه  ٍػ

اصة نضعتها غلى جهضًم ؤقػل الخضماث لألقغاص   .اإلاغاقو إلى ٍػ

اصة ؤلاهكام الػام إلى ههل بػؼ غىاضغ ؤلاهخاج مً قغع آلزغ مً قغوع ؤلاهخاج قالضولت حؿخؿُؼ :ثاهيا  ًؤصي ٍػ

 1.مً زالُ جىحُه ؤلاهكام الػام إلى قغع مػين 

اصة ؤلاهكام الػام في مىؿهت مػُىت ًؤصي إلى ؤن جخىحه غىاضغ ؤلاهخاج إلى هظه اإلاىؿهت ومثاُ طلَ  :ثالثا  إن ٍػ

ض الضولت مً إهكانها غلى الخػلُم ؤو الصحت في مىاؾو مػُىت ،قتزصاص الٌكاًت ؤلاهخاحُت ألقغاصها وجؼصاص  ؤن جٍؼ

 .نضعتهم غلى الػمل مما نض ًجظب بػؼ غىاضغ ؤلاهخاج إلى اإلاىؿهت وهجغ اإلاىاؾو ألازغي 

 ًؤزغ ؤلاهكام غلى عؾبت ألاقغاص و مُلهم إلى الاصزاع بالىهظ قكي خالت جىحُه ؤلاهكام الػام إلى جإمين :رابعا 

غ مػاشاث ؤو غماهاث احخماغُت يبيرة قهض ًترجب غلى طلَ اهطغاف ألاقغاص غً الػمل  مؿخهبل ألاقغاص ،وجهٍغ

 .و بالخالي غً الاصزاع ألجهم ًػمىىن إغاهاث خٍىمُت جٌكيهم 

هخين : أثز الىفلاث العامت على الاضتهالن  : جؤزغ الىكهاث الػامت غلى الاؾتهالى وقو ؾٍغ

ً بػؼ الكئاث :شغاء الضولت للؿلؼ الاؾتهاليُت  : أوال نض جهىم الضولت بشغاء ؾلؼ اؾتهاليُت مػُىت لخمٍى

ل  يإقغاص الهىاث اإلاؿلحت مثال بضال مً ؤن جىػع لهم صزُى ؤيبر ،قهُام الضولت بهظا الشغاء هى هىع مً جدٍى

 .الاؾتهالى بضال مً اغؿالع ألاقغاص بهظه اإلاهمت 
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اصة في مؿخىي الاؾتهالى  يخج غً طلَ ٍػ ونض جهىم الضولت يظلَ بخهضًم ؾلؼ اؾتهاليُت بال مهابل ٍو

في الحالت ألاولى وعقػها إلاؿخىي الضزُى الحهُهُت للمؿخكُضًً في الحالت الثاهُت وجخىنل آزاعه غلى يُكُت 

ض مضزغاتهم  كهم في هظا الضزل قهض ًؼصاص اؾتهاليهم مً ؾلؼ ؤزغي وجٍؼ  .جطٍغ

اصة في إًغاصاث الىخضاث الانخطاصًت ألازغي في : جىػَؼ الضولت للضزُى :ثاهيا   ًترجب غلى الىكهاث الحٍىمُت ٍػ

اإلاجخمؼ مما ًؤزغ غلى ؾلىيها ،قما جضقػه الضولت مً ؤحىع ومغجباث إلاىظكيها وغمالها ومً قىابض وؤنؿام 

لحملت الؿىضاث هي إًغاصاث لهؤالء اإلاىظكين و الضابىين ،جخىنل آزاع غلى الاؾتهالى وغلى يُكُت اؾخسضام 

 .1اإلاؿخسضمين لهظا الضزُى 

ػت ومباشغة و غامت غلى الاؾتهالى هظغا  اصة ؾَغ قهُام الضولت ًمىذ ؤحىع للمىظكين ًترجب غلُه ٍػ

اصة في الضزُى إلى ؤلاهكام الاؾتهالًي   .الهسكاع صزُى اإلاؿخكُضًً غاصة و جىحُه الجؼء ألايبر مً الٍؼ

إن الخؿىع الحاضل الُىم ؤصي إلى مبضؤ جضزل الضولت في الحُاة  :أثز الىفلاث العامت على جوسرع الدخل 

ًاملت بين   الانخطاصًت و الاحخماغُت مً ؤحل جدهُو الػضالت الاحخماغُت وهظا ال ًخؿلب إلنامت مؿاواة 

 .الثرواث و الضزُى 

جملَ الضولت الػضًض مً الىؾابل للخسكُل مً الكىاعم بين الؿبهاث قهض ًخم طلَ مً هاخُت 

بهغاعاث جدٌمُت يخدضًض اإلالٌُت وجإمُم اإلايشأث وجدضًض الضزُى ،ؤو نض جدهو الضولت خؿً جىػَؼ الضزل 

 .بىاؾؿت هظامها اإلاالي وقها للميزاهُت ؾىاء مً الىاخُت ؤلاًغاصاث ؤو مً هاخُت الىكهاث 

حػخبر ؾُاؾت الضولت ؤلاهكانُت ؤصاة هامت في جدهُو جىػَؼ ؤمثل ًخكو مؼ الهُم التي ٌػخىهها اإلاجخمؼ 

الث  اصة في الضزُى الاؾمُت للؿبهاث الكهيرة وطلَ بخىؾُػها في الخدٍى ،وجؤصي هكهاث الضولت إلى ٍػ

اث صزُى هظه الؿبهاث التي  الاحخماغُت و اإلاؿاغضاث وال شَ ؤن اغخىام الخإمين الاحخماعي ًغقؼ مً مؿخٍى

اصة الضزُى الحهُهُت لألقغاص بخىؾػها  حعجؼ مىاعصها غً إشباع خاحاتهم ،يظلَ جؤصي هكهاث الضولت إلى ٍػ

 .في الخضماث الػامت اإلاجاهُت لدؿخكُض منها الؿبهاث الكهيرة 

ولػلى مً مؿاوا ؾُاؾت إغاصة جىػَؼ الضزُى ما ًىجم غنها مً جطخم ؤو جٍاؾل مً حاهب ألاؾىُاء 

اصة ؤلاهخاج الهىمي ض مً الجهض لٍؼ   .والكهغاء غلى بظُ اإلاٍؼ

ال جخدضص ألاؾػاع اإلاسخلكت في انخطاصًاث الؿىم بكػل نىي :أثز الىفلاث العامت على مطخوى ألاضعار 

الػغع و الؿلب قهـ ،بل نض جخم في نؿاغاث مػُىت هدُجت جضزل الضولت بؿغم مباشغة ؤو ؾير مباشغة ،قمً 

اصة إهخاحهم  وزكؼ الخٍلكت و مهاومت  هاخُت نض ًؿالب اإلاىخجىن بخضزل الضولت للحطُى غلى إغاهاث لٍؼ

ؤوغاع انخطا صًت ومجابهت اإلاىاقؿت ألاحىبُت ،يظلَ نض ًؿالب اإلاؿتهلٍىن بخضزلها لخكؼ ؤؾػاع الؿلؼ 

ت ،ؤما جضزل الضولت الخلهاةي قاهه ًخم بخدهُو الاؾخهغاع الىهضي و جدؿُم الاخخٍاعاث و خماًت  الػغوٍع

اإلاؿتهلٌين ونض ًخم جضزل الضولت إما بخإزيرها غلى الػىامل اإلادضصة لألؾػاع ؤي غلى الػغع و الؿلب ،وإما 
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و لػلى ؤؾػاع الؿلؼ الؼعاغُت هي ؤيثر ألاؾػاع جؿلبا لخضزل الضولت ،قهي ,بخإزيرها اإلاباشغ  غلى هظا اإلاؿخىي 

هت واضحت وبؿػغ جٍلكت مدضص يما هى  بؿبُػتها حػخمض غلى غىاضغ ؾير مؤيضة ومخهلبت إطا ال جغجبـ بؿٍغ

الىغؼ في الطىاغت إطا ال جدضص هظه الخٍلكت إال بػض جدهُو اإلادطُى بل ًثير جدضًضها مشاًل حضًضة لػضم 

 1.وحىص خؿاباث مىخظمت لضي اإلاؼاعغين وألهمُت الاؾتهالى الػُني وحػضص اإلاداضُل 
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 : خالصت الفصل ألاول 

بػضما جؿغنىا إلى ؤهم اإلاضازل الػامت التي حؿاهم مؿاهمت خهُهُت في حؿؿُت الىكهاث الػامت للضولت 

وضلىا إلى ؤن هىاى غالنت بين اإلاخؿيراث ،وهظا اهؿالنا مً مىاعص الضولت وهكهاتها التي جؤزغ  جإزيرا يبيرا و 

مباشغا غلى همى الانخطاص الىؾني وغلى جىاػهه ؤًػا ،وباإلاهابل قان ؤي حؿُير في مؿخىي الىمى الانخطاصي 

ىص قمً شإهه ؤن ًؤزغ جإزيرا ملمىؾا غلى مىاعص الضولت وهكهاتها الػامت ؾىاء باإلًجاب ؤو  ؾىاء باالػصهاع ؤو بالًغ

ًاهذ مطاصع إًغاصاث الضولت يبيرة ويثيرة ًلما اؾخؿاغذ في ؤصاء وشاؾها وجدهُو ؤهضاقها  بالؿلب ،قٍلما 

ت وحؿؿُت هكهاتها الػامت، واجطح مً زالُ الكطل الظي بين ؤًضًىا ؤن الىكهاث الػامت هي غىطغ مهم  الخىمٍى

في اإلاالُت الػامت وبالخؿغم لهظه الضعاؾت ايدشكىا بإن الىكهاث الػامت جخدضص مً زالُ ممخلٍاث الضولت و 

 .الاؾخؿالُ الغشُض لها 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحصيالت  التقديرات و

املرثبطة بجهاز أمالك 

الدولة 
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 :جمهيد 

للضولت غضة مهام جلىم بها لصالح اإلاجخمؼ ،و التي جخؼلب هثحرا مً ألامىاٌ ،فخدصُلها ًبضأ مً زالٌ 

  .حمػها مً غامت الكػب و جغحؼ إلى الكػب فهي حػخبر غملُت جيكُؽ ألامىاٌ

فالضولت صابما في بدث مؿخمغ غلى مجاالث حلب ألامىاٌ و هُفُت إهفاكها بضون مساػغ و غىابم و ػغق مغبدت 

  .بأكل الخيالُف و هخابج حُضة

  :وفي هظا الفصل جؼغكىا إلى اإلاباخث الخالُت 

 .صعاؾت مسخلف الخلضًغاث في مجاٌ اإلاضازُل و الىفلاث و ظاهغة جؼاًض هظه الىفلاث :اإلابدث ألاٌو 

 .مغاخل الخدصُالث والػملُاث و الاؾخثىاءاث وغضم مؼابلت اإلاىاػهت للىاكؼ :اإلابدث الثاوي 
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  مجال املداخيل و النفلاث و ظاهزة جشايد هذه النفلاث في دراست مختلف التلديزاث:املبحث ألاول 

جسخلف الؼغق و ألاؾالُب اإلاخبػت لخلضًغ ول مً الىفلاث و اإلاضازُل الػامت الىاعصة في اإلاحزاهُت ،وإن وان        

الهضف الظي حؿعى إلُه الؿلؼت الخىفُظًت اإلاسخصت بئغضاص و جدظحر اإلاحزاهُت هى أن جيىن جلضًغاتها مؼابلت 

للىاكؼ بلضع ؤلاميان ليي جخمىً مً جىفُظ الؿُاؾت اإلاالُت اإلالغعة للضولت ،صون خضور أي اطؼغاباث مخػللت 

اصة الىفلاث و هلص في اإلاضازُل غما هى مخىكؼ ،و ًمىً جلضًغ الىفلاث و اإلاضازُل في اإلاحزاهُت بػضة ػغق   بٍؼ

 . جلديز املداخيل العامت:املطلب ألاول 

ًثحر جلضًغ اإلاضازُل الػامت صػىباث فىُت ،إط أهه ًغجبؽ أؾاؾا بالخىكؼ فُما ًخػلم بالظغوف و اإلاخغحراث 

الاكخصاصًت التي كض جؼغأ غلى الاكخصاص اللىمي مً أحل جدضًض مصاصع اإلاضازُل اإلاسخلفت و زاصت الظغابب 

 .في الؿىت اإلاالُت اإلالبلت ،و ًخم جلضًغ اإلاضازُل الػامت باؾخسضام غضة ػغق 

  لت أؾاؾا غلى كاغضة الؿىت كبل ألازحرة إط ًخم جلضًغ اإلاضازُل غلى :الخلضًغ آلالي  حؿدىض هظه الؼٍغ

أؾاؽ الاؾترقاص بيخابج آزغ اإلاحزاهُت التي هفظث أزىاء جدظحر مكغوع اإلاحزاهُت الجضًضة، وكض أطُفت 

ت غلى آزغ محزاهُت هفظث  اصاث ، التي بمىحبها ًخم إطافت وؿبت مئٍى كاغضة أزغي إليها و هي كاغضة الٍؼ

اصاث التي خضزذ في اإلاضازُل الػامت زالٌ زمـ ؾىىاث الؿابلت و  ،جدضص غلى أؾاؽ مخىؾؽ الٍؼ

لت بأن جدضًض حجم اإلاضازُل و الىفلاث ًخم بصىعة جدفظُت ،إال أهه ٌػاب هظه  جخمحز  هظه الؼٍغ

لت خُث أن الحُاة الاكخصاصًت ال حؿحر في اججاه زابذ فغالبا ما جخأعجح  بحن الىؿاص و الاهخػاف  الؼٍغ

مً فترة إلى أزغي ،هما أن اهخػاف الخطخم و اعجفاع ألاؾػاع و اهسفاض اللىة الكغابُت في الىثحر مً 

لت في جدضًض حجم اإلاضازُل   .البلضان في الػصغ الحضًث ًجػل مً الصػب اؾخسضام هظه الؼٍغ

  لت أؾاؾا غلى الخىكؼ أو الخيبؤ باججاهاث ول مصضع مً مصاصع  :الخلضًغ اإلاباقغ حؿدىض هظه الؼٍغ

 .اإلاضازُل الػامت غلى خضه ،و جلضًغ الحصُلت اإلاخىكػت بىاءا غلى هظه الضعاؾت اإلاباقغة 

فخؼلب الؿلؼت اإلاسخصت مً ول مكغوع في اللؼاع الػام أن ًخىكؼ حجم مبُػاجه و مضازُله الػامت لؿىت 

اإلاالُت اإلالبلت غلى أن ًيىن ليل وػاعة أو هُئت خيىمُت جلضًغ ما جخىكؼ الحصٌى غلُه مً مضازُل في قيل 

 .عؾىم أو طغابب غً هفـ الؿىت اإلاالُت مىطىع اإلاحزاهُت الجضًضة 

لت الخلضًغ اإلاباقغ جمثل أفظل الؼغق لخلضًغ اإلاضازُل ،فئن اللجان اإلاسخصت ًجب غليها  و إطا واهذ ػٍغ

بت حضا مً الىاكؼ ،جخمثل في مبلغ اإلاضازُل الفػلُت الؿابم  الاؾترقاص بػضة أمىع ليي جصل إلى جلضًغاث كٍغ

بي ،باغخباعه أهم مصاصع  ؼ الظٍغ جدصُلها و مؿخىي اليكاغ الاكخصاصي اإلاخىكؼ و الخغحراث اإلاىخظغة في الدكَغ

 1.اإلاضازُل الػامت غلى ؤلاػالق ،مؼ مغاغاة غضم اإلاغاالة في الخلضًغ ختى ًيىن أكغب ما ًيىن إلى الىاكؼ 
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 جلديز النفلاث العامت  :املطلب الثاني 

ًخم غاصة جلضًغ الىفلاث صون صػىباث فىُت إط أن ول مغفم ًدضص هفلاجه اإلاؿخلبلُت  أؾاؽ حجم هفلاجه 

الؿابلت ،مظافا إليها ما ؾُلىم به اإلاغفم مً الىفلاث الخاصت باالؾدثماع أو ؤلاوكاءاث  زالٌ الؿىت اإلالبلت 

 :و ًخم جلضًغ الىفلاث أو ما ٌػغف باإلغخماصاث باؾخسضام غضة ػغق 

  ت  :ؤلاغخماصاث الخدضًضًت و ؤلاغخماصاث الخلضًٍغ

  هي التي جمثل ألاعكام الىاعصة بها للحض ألاكص ى إلاا حؿخؼُؼ الحيىمت إهفاكه صون :الاغخماصاث الخدضًضًت

لت هي ألاؾاؽ في إغخماصاث الىفلاث و جؼبم باليؿبت  ػُت ،و حػض هظه الؼٍغ الغحىع إلى الؿلؼت الدكَغ

للمغافم اللابمت بالفػل ،و التي جيىن لها زبرة في جلضًغ هفلاتها اإلاؿخلبلُت ،مما ٌػني غضم ججاوػها 

 .لإلغخماصاث اإلاسصصت لخغؼُت هظه الىفلاث 

  ت ب ، و هي جؼبم غاصة غلى :ؤلاغخماصاث الخلضًٍغ لصض بها الىفلاث التي ًخم جدضًضها غلى وحه الخلٍغ  ٍو

اإلاغافم الجضًضة التي لم حػغف إهفاكا غلى وحه الخدضًض، و ًجىػ للحيىمت أن جخجاوػ مبلغ الاغخماص الخلضًغي 

ػُت غلى أن ًخم غغض ألامغ غليها فُما بػض للحصٌى غلى مىافلتها ،أي أن  صون الغحىع إلى الؿلؼت الدكَغ

ػُت غليها حػض مىافلت قيلُت   .مىافلت الؿلؼت الدكَغ

  لت ووفم :إغخمضاث البرامج لت لخلضًغ الىفلاث جخػلم باإلاكغوغاث التي ًخؼلب جىفُظها فترة ػٍى  هظه الؼٍغ

لخحن    :ػٍغ

  ت و ًخم إصعاحه في محزاهُت الؿىت ألاولى غلى أن ًخم إصعاحه م جدضًض مبلغ الىفلاث بصىعة جلضًٍغ إما غً ػٍغ

لت إغخُمضاث الاعجباغ  لت بؼٍغ  .في محزاهُت ول ؾىت مً الؿىىاث الالخلت ، و حؿمى هظه الؼٍغ

  ، ػُت أن ًخم إغضاص كاهىن زاص مؿخلل غً اإلاحزاهُت ٌؿمى كاهىن البرامج الظي جىافم غلُه الؿلؼت الدكَغ

وبمىحب هظا اللاهىن ًخم وطؼ بغهامج مالي غلى أن ًخم جىفُظه غلى غضة ؾىىاث و ًىافم غلى الاغخماصاث 

الالػمت له ، و ًلُم هظا اللاهىن طاجه البرامج غلى غضة ؾىىاث و ًلغع ليل حؼء منها الاغخماصاث الخاصت بها و 

م اغخماصاث البرامج  لت بؼٍغ  1.حؿمى هظه الؼٍغ

  ظاهزة جشايد النفلاث العامت :املطلب الثالث 

  :إن ظاهغة اػصًاص ؤلاهفاق الػام و جىؾؼ حجمها في محزاهُاث الضٌو وان هدُجت إلاجمىغت مً ألاؾباب جخمثل في 

. ألاسباب الظاهزة لتزايد النفلاث العامت :الفزع ألاول 

اصة الحاصلت في عكم ؤلاهفاق الػام مً صون أن ًلابل طلً  وػني باالػصًاص الظاهغي للىفلاث الػامت الٍؼ

اصة في حجم الخضماث الػامت اإلالضمت للمىاػىحن أو جدؿحن مؿخىاها   .ٍػ

اصة الظاهغة  اصة مباقغة في مخىؾؽ هصِب الفغص مً الخضماث الػامت :الٍؼ اصة التي ال جلابلها ٍػ  هي جلً الٍؼ

اصة خؿابُت عكمُت في ؤلاهفاق و جخمثل بكيل واضح  ػها و أغمالها ،فهي ٍػ التي جلضمها الضولت مً زالٌ مكاَع

 .في اهسفاض كُمت الىلىص و حغُحر أؾالُب اإلاداؾبت الحيىمُت واحؿاع إكلُم أو مؿاخت الضولت 
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 أي هبىغ كُمتها الكغابُت ومً زم فان اعجفاع أزمان :جضهىع كُمت الىلىص اهسفاض الػملت الىػىُت  .1

اصة في  ا، إط ال جلابله ٍػ اث الضولت و مغجباث اإلاىظفحن ًترجب غىه جؼاًض في الىفلاث الػامت ظاهٍغ مكتًر

 .أهىاع و همُاث الخضماث اإلالضمت 

الخغُحر في أؾالُب و آلُاث وطؼ اإلاحزاهُاث واهذ اإلاحزاهُت في الؿابم جلىم غلى مبضأ اإلاحزاهُت الصافُت فال  .2

 حسجل الىفلاث في اإلاحزاهُت إلى صافي الحؿاب ،أي اؾخجزاٌ خصُلت ؤلاًغاصاث الػامت مً الىفلاث الػامت 

فابع ؤلاًغاصاث غلى (و هظا ٌػني أن الىفلاث الػامت ال حسجل إال بػض اؾخجزاٌ خصُلت إًغاصاتها منها 

  ).الىفلاث

 الظي جضعج بمىحبه وافت هفلاث ,أما آلان فان اإلاحزاهُاث الػامت حػض و جدظغ ػبلا إلابضأ الىاجج ؤلاحمالي 

 1.مغافم الضولت و إًغاصاتها صون إحغاءاث ملاصت أو اؾخجزاٌ بحن الىفلاث و ؤلاًغاصاث 

اصة إكلُم الضولت وغضص ؾيانها  .3  :ٍػ

اصة مؿاخت إكلُم الضولت أو غضص ؾيانها ومثاٌ  ت في الىفلاث الػامت مغصها ٍػ اصة الظاهٍغ كض جيىن الٍؼ

اصة بؼبُػت  طلً كُام الضولت باخخالٌ صولت أزغي أو اؾخحراص حؼء مً إكلُمها ،و ًترجب غلى هظه الٍؼ

اصة ألاغباء الػامت اإلاللاة غلى الؿيان صون ملابل فػلي  اصة في الىفؼ الػام أو ٍػ  2.الحاٌ خضور ٍػ

 ألاسباب الحليليت السدياد الانفاق العام  :الفزع الثاني 

اصة اإلاىفػت الفػلُت التي جدصل غليها الضولت مً حجم البظاةؼ و :ألاؾباب الحلُلُت   هي التي جؤصي إلى ٍػ

اصة همُت الخضماث و البظاةؼ التي جؤصي إلى اعجفاع  الخضماث مً أحل أن جدلم الضولت أهضافها و إلى ٍػ

مخىؾؽ هصِب الفغص في هظه الخضماث و البظاةؼ ،فهىالً غىامل و أؾباب خلُلُت الػصًاص حجم ؤلاهفاق 

  :الػام جخمثل فُما ًلي 

  جخمدىع خٌى غاملحن :ألاؾباب الاكخصاصًت :  

  جؼصاص الىفلاث الػامت باػصًاص الضزل اللىمي و هظا ألامغ هابؼ : جؼىع حجم الضزل اللىمي :الػامل ألاٌو 

بت  اصة في هصِب صزٌى ألافغاص جؤصي إلى مداولت إطػاف ول ملاومت لضيهم لػضم صفؼ الظٍغ مً أن ول ٍػ

 .،مما ٌؿمذ للضولت باكخؼاع مبالغ هبحرة مً هظه الضٌو جسصصها لخدؿحن زضماتها الػامت 

  جؼىع صوع الضولت الاكخصاصي أن الخغحر الىبحر الظي أصاب الفلؿفت الاكخصاصًت و الظي :الػامل الثاوي 

صفؼ بالضولت بالخضزل بلصض جدلُم الخىاػن الاكخصاصي و لضفؼ غملُت الخىمُت إلى ألامام ،هى مً 

ألاؾباب الغبِؿُت الػصًاص الىفلاث الػامت مما أصي إلى اػصًاص في وكاغ الضولت، إط كامذ بالػضًض مً 

 .اإلاكغوغاث في اللؼاغاث اإلاسخلفت و طلً لؿض هلص هاحم غً ألافغاص في اللُام باليكاغ 

  جىمً ألاؾباب الاحخماغُت مً زالٌ اػصًاص جضزل الضولت في اإلاجاٌ الاحخماعي و :ألاؾباب الاحخماغُت 

جدؿحن مؿخىي الفغص احخماغُا و حػلُمُا و صحُا و زلافُا ،و جؼىع خاحاث الؿيان و جمغهؼهم في اإلاضن 

                                                           
 43 ،ص 2003 ،صاع الػلىم لليكغ و الخىػَؼ، الجؼابغ، املاليت العامت مدمض الصغحر بػلي، ٌؿغي أبى الػال، 1
، مظهغة لىُل قهاصة ماحؿخحر في الػلىم الاكخصاصًت، جسصص جدلُل مزاكبت جنفيذ النفلاث العامت في ظل إلاصالحاث املاليت بىبلغة الكُش ،2

  .41، ص 2007- 2006اكخصاصي ،جلمؿان، 
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وهمى الىعي الاحخماعي و جأمحن ألافغاص طض البؼالت و الكُسىزت و اإلاغض ،و جلضًم ؤلاغاهاث و الخضماث 

الاحخماغُت لخدؿحن مؿخىي الغفاهُت بيل أقيالها إن حمُؼ هظه ألاغباء الاحخماغُت الجضًضة التي جلىم 

  .الضولت أصث إلى اػصًاص حجم ؤلاهفاق الػام

  جخمثل فُما ًلي :ألاؾباب اإلاالُت :  

  لػب جؼىع الفىغ اإلاالي صوعا هبحرا في اػصًاص الىفلاث الػامت فبػض أن خصغث الىفلت :جؼىع الفىغ اإلاالي 

في مُاصًً طُلت هىدُجت لألزظ بالفىغ الىالؾُيي حاء الفىغ الحضًث مدؼما للُىص الىفلت الػامت و 

مػغفا باًجابُاتها و بئمياهُت اؾخسضامها بىحه غام في جىحُه اليكاغ الاكخصاصي و الاحخماعي، فلُام 

 .الضولت باإلاكغوغاث الػامت هى أحضي و أهفؼ لألفغاص مً جللُلها لىفلاتها 

  اغخبرث اللغوض فُما مط ى وؾُلت اؾخثىابُت لخغؼُت الىفلاث الػامت بدُث جلجأ :ؾهىلت الاكتراض 

الضولت لها غىضما حعجؼ اإلاىاعص الػاصًت غً حغؼُت مثل هظه الىفلاث إطافت إلى أن الضولت واهذ جىاحه 

قغوػا كاؾُت مً اإلاؤؾؿاث اإلاالُت للحصٌى غلى كغض، و هظا ما صفؼ الضولت في بػع ألاخُان إلى 

 1.الحض مً ؤلاهفاق ججىبا لخضاعن صػىباث اللغوض أما آلان فهظه الصػىباث جظاءلذ 

  هدُجت لؿىء جلضًغ الىفلاث الىاحب حغؼُتها كض جدصل الضولت غلى :جىفحر فابع في ؤلاًغاصاث الػامت 

مبالغ أهثر مما ًخؼلبه إهفاكها و هظا ًؤصي إلى ظهىع فابع في ؤلاًغاصاث و هظا ألازحر ًيىن في غالب 

ألاخُان وؾُلت إغغاء للحيىمت و مصجػا لها إلًجاص أبىاب حضًضة في ؤلاهفاق كض ًخػظع طغؼها الخلا إط 

 .كض ًؤصي طلً لخظمغ مً ؾبم لهم الاهخفاع مً ؤلاهفاق ؤلاطافي 

  ت اصة غضص الىظابف و :ألاؾباب ؤلاصاٍع ؼ و طلً بٍؼ  إن حجما ؤلاصاعة الحيىمُت كض جىؾؼ بكيل ؾَغ

غضص اإلاىظفحن وما صاخبها مً طغوعة إًجاص جىظُم إصاعي حضًض ًخماش ى مؼ الخؼىع الظي خصل في 

اصة  اصة حجم ؤلاهفاق الحيىمي أمام ٍػ ت أصث إلى ٍػ مهام ووظابف الضولت، ول هظه ألاؾباب ؤلاصاٍع

ت  الجضًضة للضولت الحضًثت   .ألاغباء ؤلاصاٍع

  اصة الىفلاث الػامت و طلً غلى :ألاؾباب الؿُاؾُت  جلػب ألاؾباب الؿُاؾُت صوعا هبحرا في ٍػ

حن الضازلي و الخاعجي   .اإلاؿخٍى

  مً أهمها :ألاؾباب الؿُاؾُت الضازلُت :   

ت مً الكػب إلى الؿلؼت و :اهدكاع اإلاباصا الضًملغاػُت  .1  و كض أؾهم هظا الاهدكاع بىصٌى ممثلي ألاهثًر

وان البض مً أن حؿخسضم هظه الؼبلت الحاهمت الجضًضة اللاهىن للػمل غلى عفؼ مؿخىي مػِكتها مؼ 

اصة ؤلاهفاق الػام  ل ؤلاهفاق الػام الالػم لظلً و هظا ما أصي إلى ٍػ  .جدمل الؼبلت الغىُت غبء جمٍى

 وكض اجسظ هظا ألامغ أقياال وصىعا مسخلفت لم جلف فلؽ غلى خضوص جدلُم :جىامي مؿؤولُت الضولت  .2

الخىاػن الاكخصاصي فدؿب و إهما حػضجه إلى مداولت إعؾاء كىاغض حضًضة لؿالم احخماعي كابم غلى 

جؼوٍض اإلاجخمؼ بالخضماث الغبِؿُت التي جدخاحها ، زصىصا الؼبلاث الفلحرة لخخمىً مً اإلاكاعهت 

 .الفػلُت في إصاعة اإلاجخمؼ 
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 و هظه ألامىع مهمت حضا و جؼصاص أهمُتها إطا ما اعجبؼذ بغحاٌ الحىم و :صعحت الخدلي باللُم ألازالكُت  .3

 .مىظفي الضولت اللابمحن غلى أمىعها فتزصاص الىفلاث الػامت في الضولت 

 مما ًظُؼ غلى الضولت الحصٌى غلى جلً ألامىاٌ الؼابلت التي لم :جىثر فيها الغقىة واؾخغالٌ الىفىط  .4

 .حػض باإلاىفػت وال بالفابضة غلى اإلاجخمؼ

  ألاؾباب الؿُاؾُت الخاعحُت: 

اصة حجم :الخمثُل الخاعجي  .1  إن الخؼىع الحاصل في الػالكاث الضولُت ؾاهم إلى خض بػُض في ٍػ

الىفلاث الػامت فلض احؿػذ أهمُت الخمثُل الضبلىماس ي و اعجفػذ ، و بالخالي الىفلاث اإلاػخمضة 

لخضغُمه هظلً جؼاًضث هفلاث اقتران الضٌو في الخىظُماث الضولُت ههُئت ألامم اإلاخدضة و 

 .الهُئاث الخابػت لها 

اصة الىفلاث الػامت في غصغها :اػصًاص الىفلاث الحغبُت  .2  ًلػب هظا الػامل صوعا أؾاؾُا في ٍػ

الحاطغ و ًالخظ أن الىفلاث الحغبُت جخػضي في الىثحر مً ألاخُان هصف مىاػهاث الضٌو 

زصىصا في أوكاث الحغب أو بػضها و ًمىىىا جفؿحر الاػصًاص اإلاظؼغص في هظه الىفلاث إلى ما 

  :ًلي 

ت مثال و  - جلضم الفً الػؿىغي و الؿعي المخالن ألاؾلحت الحضًثت ألاهثر فخيا واللىابل الظٍع

ش ، مما ًخؼلب عصض مبالغ ضخمت   .الصىاٍع

الؿعي الضابم إلى إكامت زؼىغ صفاغُت زاعج خضوص الضولت للضفاع غنها و هظا ًلىم غلى  -

ت صابمت زاعج خضوص الضولت وما ججغه هظه اللىاغض مً هفلاث زاصت   إوكاء كىاغض غؿىٍغ

ت بلُاصة صٌو هبري جخىلى جؼوٍض الضٌو ألازغي اإلاخدالفت  - اهدكاع ؾُاؾت ألاخالف الػؿىٍغ

 .باإلاػىهاث و اللغوض التي كلما ما جلجأ إلى اإلاؼالبت بدؿضًضها 

ت و  - ت و الؿغغت في الخصغف و بػضم الالتزام باإلحغاءاث ؤلاصاٍع ًخمحز ؤلاهفاق الحغبي بالؿٍغ

 .1اإلاالُت وهظا ما ًلط ي غالبا غلى الخبظًغ في اؾخسضام ألامىاٌ الػامت
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 مزاحل التحصيالث و العملياث و الاستثناءاث و عدم مطابلت املواسنت للواكع  :املبحث الثاني 

ؤصي طلً  جلىم الضولت بخدصُل مضازُلها الػامت وجىفُظ هفلاتها زالٌ الؿىت بئجباع غضة مغاخل ،ٍو

ت أي غضم مؼابلت اإلاىاػهت للىاكؼ ،مؼ وحىص اؾخثىاءاث في مجاٌ  أخُان إلى الازخالف في  ألاعكام الخلضًٍغ

 .اإلاضازُل الػامت و الىفلاث الػامت 

 جحصيل املداخيل و عمليت جنفيذ النفلاث  :املطلب ألاول 

 جحصيل املداخيل  :الفزع ألاول 

م ججمُؼ إًغاصاث الضولت مً مسخلف مصاصعها و إًضاغها في          جخىلى وػاعة اإلاالُت جىفُظ اإلاحزاهُت غً ػٍغ

ىت الػمىمُت أو في البىً اإلاغهؼي وفلا لىظام خؿاباث الحيىمت اإلاػمٌى بها ،و ًسٌى اللاهىن اإلاخػلم  الخٍؼ

ت اإلاسخصت في جدصُل ؤلاًغاصاث واهذ جخىلى وػاعة الػضٌ خُاػة الغؾىم اللظابُت أو  باإلاحزاهُت للجهاث ؤلاصاٍع

جدصُل الغؾىم الجمغهُت مً مصالح إصاعة الجماعن أو حباًت الظغابب بمسخلف أهىاغها مً كبل كبظاث  

 .الظغابب اإلاسخلفت 

سظؼ جدصُل ؤلاًغاصاث إلى مجمىغت مً اإلاباصا و اللىاغض الغبِؿُت جخمثل فُما ًلي    :ٍو

 ًدىم جدصُل ؤلاًغاصاث كاغضة مالُت أؾاؾُت هي غضم جسصُص ؤلاًغاصاث و مػىاها أن جسلؽ ول :أوال 

اإلاضازُل التي جدصلها الخؼاهت الػامت لحؿاب الضولت في مجمىغت واخضة بدُث جمٌى وافت الىفلاث الػامت 

 .صون جمُحز 

غلى أهه ًغص غلى هظه اللاغضة بػع الاؾخثىاءاث اإلاخػللت بخسصُص مىاعص بػع اللغوض الػامت أو         

  ال:ًلي   لخىص غلى ما17-84 مً اللاهىن 8الظغابب ألغغاض أو فئاث مػُىت وفي هظا الؿُاق حاءث اإلااصة 

ًمىً جسصُص أي إًغاص لخغؼُت هفلت زاصت حؿخػمل مىاعص الضولت لخغؼُت هفلاث اإلاحزاهُت الػامت للضولت 

بال جمُحز ،غحر أهه ًمىً أن ًىص كاهىن اإلاالُت صغاخت غلى جسصُص اإلاىاعص لخغؼُت بػع الىفلاث و جىس ي 

ىت , اإلاحزاهُت اإلالحلت :هظه الػملُاث خؿب الحاالث و ألاقياٌ الخالُت   .الحؿاباث الخاصت للخٍؼ

حؿلؽ صًىن الضولت هلاغضة غامت بفىاث أعبػت ؾىىاث صون اللُام بأي إحغاء مً أحل جدصُلها بهظا :ثانيا 

حؿلؽ بالخلاصم و الدؿضًض نهابُا لفابضة (: جىص غلى ما ًلي 17-84 مً اللاهىن 16الصضص فان اإلااصة 

اإلاؤؾؿاث الػمىمُت اإلاػىُت ول الضًىن اإلاؿخدلت للغحر مً ػغف الضولت أو الىالًت أو البلضًت أو مؤؾؿت 

غمىمُت مؿخفُضة مً إغاهاث محزاهُت الدؿُحر غىضما لم جضفؼ هظه الضًىن كاهىها في أحل أعبؼ ؾىىاث ابخضاء 

مً الُىم ألاٌو للؿىت اإلاالُت التي أصبدذ فيها مؿخدلت و طلً ما لم جىص أخيام اإلاالُت صغاخت غلى زالف 

 . وهي اللاغضة التي هص غليها أًظا كاهىن ؤلاحغاءاث الجبابُت )طلً 
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ت أو أًت ؾلؼت :ثالثا  ت اإلاسخصت بخدصُل ؤلاًغاصاث غلى ازخالفها خُث جخمخؼ بدٍغ  جلتزم الجهاث ؤلاصاٍع

ت في الخلاغـ غً طلً أو الاؾدُالء غليها بؼغق غحر مكغوغت، زالفا لصغف الىفلاث الػامت اإلاػخمضة و  جلضًٍغ

 ًمىؼ مىػا باجا جدصُل ( :لخىص غلى ما 17 -84مً اللاهىن 79بهظا الصضص حاءث الفلغة الثاهُت مً اإلااصة 

حمُؼ الظغابب اإلاباقغة أو غحر اإلاباقغة و الغحر اإلاغزص بها بمىحب اللىاهحن و ألاوامغ و اإلاغاؾُم و اللغاعاث و 

الخىظُماث اإلاػمٌى بها مهما وان هىغها أو حؿمُتها و أال حػغض اإلاؿخسضمىن الضًً كض ٌػضون السجالث و 

فاث و الظًً ًىاصلىن جدصُل الظغابب للملحلاث اإلالغعة طض اإلاسخلؿحن، وطلً صون ؤلازالٌ بضغىي  الخػٍغ

الاؾترحاع التي جلام ول زالر ؾىىاث طض حمُؼ اإلادصلحن أو اللابظحن أو ألاشخاص الظًً ًىىىن كض 

 .)خصلىا هظه الظغابب

و ًخػغض لىفـ الػلىباث اإلاىصىص غليها اججاه اإلاسخلؿحن حمُؼ ألاشخاص اإلاخمخػحن بالؿلؼت الػمىمُت     

و الظًً ًمىدىن بأي قيل مً ألاقياٌ وألي ؾبب مً ألاؾباب و بضون جغزُص كاهىوي مً ؤلاغفاءاث أو 

 .1الحلىق أو الظغابب أو الغؾىم الػمىمُت 

هما جؼبم هظه ألاخيام غلى اإلاؿخسضمحن طوي الؿلؼت في اإلاؤؾؿاث و الهُئاث الػمىمُت الظًً كض      

عي أو جىظُمي للمىخجاث أو زضماث للمؤؾؿاث اإلاىطىغت جدذ  ًلضمىن مجاها وبضون جغزُص حكَغ

مؿؤولُاتهم وجماػل الؿلؼت الخىفُظًت غمىما مً جدصُل مسخلف ؤلاًغاصاث ٌػض زؼأ جداؾب غلُه أمام 

ػُت، و حضًغ بالظهغ أن الخؼىاث الثالر ألاولى جخػلم باالزخصاص ؤلاصاعي اإلاخػلم بالجهت  الؿلؼت الدكَغ

ت أما الخؼىة ألازحرة فئنها جخػلم باالزخصاص الحؿابي اإلاخػلم بىػاعة اإلاالُت   .ؤلاصاٍع

وهظا الفصل بحن الازخصاصحن ؤلاصاعي و الحؿابي مً قأهه أن ًدلم الظماهاث اليافُت طض اعجياب أي     

 2.مسالفت مالُت 

 عملياث جنفيذ  النفلاث  :الفزع الثاني 

ػُت الغخماصاث الىفلاث ال ٌػني التزام الضولت بئهفاق وافت مبالغ ؤلاغخماصاث  إن إحاػة الؿلؼت الدكَغ

ولىىه ٌػني ؤلاحاػة و الترزُص للضولت بأن جلىم بئهفاق هفلاتها الػامت في خضوص هظه اإلابالغ صون أن جخػضاها 

ػُت  بأي خاٌ مً ألاخىاٌ إال بػض الحصٌى غلى مىافلت ووفلا إلحغاءاث الؿلف بُاهُا مً الؿلؼت الدكَغ

اإلاسخصت ،بظلً وبمػنى آزغ فان الضولت جيىن غحر ملؼمت بئهفاق وافت اإلابالغ اإلاػخمضة بل حؿخؼُؼ صابما غضم 

 .إهفاق هظه اإلابالغ ولها أو بػظها إط لم جضع إلى طلً الحاحت 

ولظمان غضم إؾاءة اؾخػماٌ أمىاٌ الضولت و الخأهض مً إهفاكها غلى هدى مالبم فلض هظم اللاهىن 

  :غملُاث صغف ألامىاٌ الػامت غلى أعبؼ زؼىاث هي 
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ت باجساط كغاع لخدلُم غمل مػحن :الاعجباغ بالىفلت  .1  وكأ الاعجباغ بالىفلت هدُجت كُام الؿلؼت ؤلاصاٍع

ٌؿخلؼم إهفاكا مً حاهب الضولت ،مثاٌ طلً اللغاع الصاصع بخػُحن مىظف غام أو اللُام ببػع أغماٌ 

اإلاىفػت الػامت مثل إوكاء الؼغق،  ومثل هظا اللغاع الظي ًترجب غلُه طغوعة خضور واكػت ؤلاهفاق ال 

اصة أغباء الضولت و لىً لخدلُم أهضاف مػُىت   .ًيىن الغغض مىه مجغص ٍػ

هما كض ًيكأ الاعجباغ بالىفلت هدُجت واكػُت مػُىت ًترجب غليها التزام الضولت بئهفاق مبلغ ما، مثل طلً 

ع فالىاكػت هىا ماصًت  أن جدؿبب ؾُاعة خيىمُت في إصابت مىاػً مما جظؼغ الضولت إلى صفؼ مبلغ حػٍى

وغحر إعاصًت وفي ولخا الحالخحن فان الاعجباغ بالىفلت ٌػني اللُام بػمل مً قأهه أن ًجػل الضولت مضًىت 

 .للغحر 

 ففي هظه اإلاغخلت ًخم جلضًغ اإلابلغ اإلاؿخدم للضابً و زصمه مً الاغخماص اإلالغع في :جدضًض الىفلت  .2

اإلاحزاهُت مؼ طغوعة الخأهض مً أن الصخص الضابً غحر مضًً للضولت بص يء ختى ًمىً إحغاء اإلالاصت بحن 

 .الضًىحن 

ومً اللىاغض اإلاالُت أن ًيىن الضفؼ بػض اهتهاء ألاغماٌ إط ًخػحن غلى صابً الضولت أن ًىهي أغماله أوال 

التي حؿبب في صابىِخه كبل أن جضفؼ له الضولت اإلابالغ اإلاضًىت بها ،هدُجت هظه ألاغماٌ ختى ًدؿنى لها 

 .جدضًض مبلغ الضًً غلى هدى فػلي 

ت اإلاسخصت ًخظمً :ألامغ بالضفؼ  .3  بػض أن ًخم جدضًض مبلغ الىفلت أو الضًً ًصضع كغاع مً الجهت ؤلاصاٍع

 .أمغا بضفؼ مبلغ الىفلت و ًصضع هظا اللغاع غاصة مً وػٍغ اإلاالُت أو مً ًىىب غىه 

م مىظف جابؼ لىػاعة اإلاالُت ومً اإلالغع أن :الصغف  .4 لصض بأن ًخم صفؼ اإلابلغ اإلادضص في ألامغ غً ػٍغ  ٍو

ًلىم بػملُت الصغف مىظف غحر الظي ًصضع غىه أمغ الضفؼ مىػا للخالغب ،و غالبا ما ًخم هظا في صىعة 

إطن غلى البىً اإلاغهؼي الظي جدخفظ فُه الضولت بدؿاباتها وحضًغ بالظهغ أن الخؼىاث الثالر ألاولى 

ت أما الخؼىة ألازحرة فئنها جخػلم باالزخصاص الحؿابي  جخػلم باالزخصاص ؤلاصاعي اإلاخػلم بالجهت ؤلاصاٍع

اإلاخػلم بىػاعة اإلاالُت ،و هظا الفصل بحن الازخصاصحن ؤلاصاعي و الحؿابي مً قأهه أن ًدلم الظماهاث 

 1  .اليافُت طض اعجياب أي مسالفت مالُت

 

  .مزاحل جحصيل املداخيل و جنفيذ النفلاث العامت:املطلب الثاني 

 .مزاحل جحصيل املداخيل العامت :الفزع ألاول 

  ) الخدصُل ,الخصفُت,ؤلازباث (جمغ غملُت جدصُل اإلاضازُل الػامت بثالر مغاخل أؾاؾُت وهي 

  » ؤلاحغاء الظي ًخم بمىحبه جىَغـ خم الضابً الػمىمي «  ٌػغف غلى أهه:مزحلت إلاثباث  .1

فُلىم ألامغ بالصغف مً زالٌ غملُت ؤلازباث و إغؼاء ؤلاًغاص صبغخه الكغغُت و طلً بئصعاحه طمً 

بىىص اإلاىاػهت مؼ وطؼ و جدضًض مبرعاجه اللاهىهُت التي ًغجىؼ غليها ،أي ًلىم بخؼبُم جغزُصاث اإلاىاػهت في 
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بي مً أحل جدضًض  مجاٌ جدصُل اإلاضازُل، ففُما ًخػلم بالظغابب ًلىم بخدضًض و جلُُم الىغاء الظٍغ

بت ؾىاء واهذ مباقغة أو غحر مباقغة وفلا لللىاهحن و الخىظُماث اإلاىصىص غليها  اإلابالغ الخاطػت للظٍغ

في كاهىن الظغابب، تهضف هظه الػملُت إلى إزباث الحلىق الضابىت اإلاؿخدلت مً ػغف الضولت أو الهُئاث 

 1.الػمىمُت و اإلاخىكػت في اإلاىاػهت و التي ًجب جدصُلها 

 حؿمذ جصفُت اإلاضازُل بخدضًض اإلابلغ الصحُذ 21/ 90 مً اللاهىن 17خؿب اإلااصة : مزحلت التصفيت .2

للضًىن الىاكػت غلى اإلاضًً لفابضة الضابً الػمىمي و ألامغ بخدصُلها ، أي أن ألامغ بالصغف اغخماصا غلى 

قغغُت و ػبُػت ؤلاًغاص و مبرعاجه اللاهىهُت ًلىم بخدضًض مبلغ ؤلاًغاص النهاةي ليل مضًً و الىاحب 

جدصُلها لفابضة محزاهُت الضولت ، ففُما ًخػلم بالظغابب في هظه اإلاغخلت ًخم جدضًض و خؿاب مبلغها 

بت والتي ًخم إزباتها  الىاحب صفػه لصالح محزاهُت الضولت و الهُئاث الػمىمُت ػبلا للماصة الخاطػت للظٍغ

بي خؿب هىع ؤلاًغاص الىاحب جدصُله مً أحل خؿاب اإلابلغ النهاةي الىاحب جدصُله  في الىغاء الظٍغ

 .مً ػغف اإلاضًً 

وجخؼلب هظه اإلاغخلت بالظاث هىع مً الضكت مً ػغف ألامغ بالصغف ختى ال ًيىن هىان أي إغفاٌ أو 

 :زؼأ جىجؼ غىه غىاكب و زُمت زاصت إطا أزظها باالغخباعاث الخالُت 

ول اإلابالغ اإلادصلت و اإلاسجلت صمً مضازُل الؿىت اإلاالُت ال ًمىً اؾترحاغها و إغاصتها ألصحابها ، وأن  -

ت مػلضة حضا   .جم طلً فئهه ًيىن بػض إحغاءاث إصاٍع

ال ًجىػ الخسلي غً الحلىق و الضًىن الػمىمُت و غً ول جسفُع مجاوي لهظه الضًىن إال بملخط ى  -

أخيام و كىاهحن اإلاالُت أو كىاهحن جصضع في مجاٌ الجباًت و أمالن الضولت و الجباًت البترولُت و طلً 

 . 21 / 90 مً اللاهىن 66خؿب اإلااصة 

إطا لم جلىم اإلاؤؾؿت الػمىمُت بػملُت مؼالبت اإلاضًً بضفؼ اإلابلغ اإلاؿخدم غلُه في اإلاضة الؼمىُت  -

 4 ) وهى ما ٌػغف باألحل الغباعي ( مً اللاهىن اإلاضوي فئنها ؾخظُؼ خلها إلى ألابض 316اإلادضصة في اإلااصة 

 فئهه في هظه اإلاغخلت ًلىم ألامغ بالصغف بئصضاع ألامغ 21/ 90 مً اللاهىن 17ؾىىاث،  وخؿب اإلااصة 

:  بالخدصُل الفػلي وخؿب كىاغض اإلاداؾبت الػمىمُت ًيىن ؾىض جدصُل اإلاضازُل إما

  وهى ؾىض ألامغ بخدصُل اإلاضازُل الظي ًغزص للمداؾب ,ؾىض ًىدس ي صُغت الخىفُظ ؤلاحباعي 

 .الػمىمي اؾخػماٌ الؼغق اللاهىهُت للخىفُظ ؤلاحباعي 

  ؾىض جدصُل اإلاضازُل الظي ًىدس ي ػابؼ الخىفُظ ؤلاحباعي بلىة اللاهىن ،بدُث ال ٌؿخؼُؼ

اإلاداؾب الػمىمي اؾخػماٌ ػغق الخدصُل ؤلاحباعي لخدصُل اإلاضازُل بل بىاؾؼت الخدصُل 

بالتراض ي، خُث ٌؿخضعي اإلاضًً إلى حؿضًض صًىه مً جللاء هفؿه ، وال حؿخفُض ؤلاصاعة الػمىمُت 

بصفت الؿلؼت الػمىمُت أمام الػضالت في خالت الجزاع في جدصُل هظه اإلاضازُل إال بػض إغاصجه إلى 

  .2ألامغ بالصغف ليي ًظُف غليها صبغت الخىفُظ ؤلاحباعي 

                                                           
  . الخاص باإلاداؾبت الػمىمُت1990 ، اإلاؤعر في أوث ،21  -90 اللانوو  مً 15 اإلااصة 1
  . الخاص باإلاداؾبت الػمىمُت21- 90 كانوو  مً 17 اإلااصة 2



     التلديزاث والتحصيالث املزجبطت بجهاس أمالك الدولت                                         :                         الفصل الثاني 

 

39 
 

 ٌػض الخدصُل ؤلاحغاء الظي ًخم بمىحبه جىَغـ خم الضابً 18 خؿب اإلااصة :مزحلت التحصيل .3

الػمىمي وهى مً ازخصاص اإلاداؾب الػمىمي ،خُث جيىن غلى غاجله مهمت جدصُل الضًىن 

اإلاؿخدلت مً ػغف الضولت و الهُئاث الػمىمُت اإلاغزصت في اإلاحزاهُت و ًلىم بػملُت الخىفل بؿىضاث 

ؤلاًغاصاث في خؿاباجه، وغىضها ًصبذ مؿئىلُت شخصُت ومالُت بخدصُل اإلاضازُل التي ٌسجلها في 

 .سجالث اإلاداؾبت اإلاسصصت لهظا الغغض 

وكبل اإلاباقغة في غملُت الخدصُل ًجب أن ًخأهض اإلاداؾب مً جىفغ الكغوغ اللاهىهُت لخدصُل أي 

مؼابلت الػملُت مؼ اللىاهحن و ألاهظمت اإلاػمٌى بها و الخدلم مً صحت و قغغُت غملُاث ؤلازباث و الخصفُت 

 1 .و طغوعة جىفغ جغزُص الخدصُل في اإلاحزاهُت

وأهم ما ًجب أن ًخأهض مىه اإلاداؾب كبل الخىفل بؿىضاث اإلاضازُل التي ًصضعها ألامغ بالصغف أن 

 2. ) 21/ 90 مً كاهىن 35اإلااصة (ًخدلم مً صفت ألامغ بالصغف 

. مزاحل جنفيذ النفلاث العامت : الفزع الثاني

 غملُاث ( اإلاخظمً للمداؾبت الػمىمُت والظي ًىص غلى أن 1990 أوث 15 مً كاهىن 11هصذ اإلااصة 

 22- 21 -20- 19الىفلاث حػني اؾخػماٌ الاغخماصاث اإلاغزصت و هي جخدلم خؿب ألاغماٌ اإلاػغفت في اإلاىاص 

: وهي 

ت مً أحل اؾتهضاف غملُت جىجؼ غنها هفلت و ًسظؼ هظا :الالتزام .1   هى الفػل ؤلاعاصي غً الؿلؼت ؤلاصاٍع

 الالتزام هى ( غلى أن 1990 أوث 15 مً كاهىن 19 جىص اإلااصة ,الفػل ؤلاعاصي إلى جأقحرة اإلاغاكب اإلاالي 

الفػل الظي ًالخظ مً زالله غً وكىء صًً ًلؼ غلى غاجم الضولت أي ًجػل الىفلت الػمىمُت جيكأ 

 . )كاهىها 

 :ومً زالٌ هظا الخػٍغف ًجب أن همحز بحن التزامحن هما 

 ىت الػمىمُت :التزام كانوني     وهى ًضٌ غلى الالتزام الظي ًلؼ مؿخلبال غلى الخٍؼ

 فهى جغحمت لاللتزام اللاهىوي فهى ًخدلم مً الىاخُت اإلاداؾبُت ويهضف إلى الحبـ :  لتزام محاسبيا

 3 . للمبلغ اإلالابل للىفلاث الىاججت غلى الالتزام اللاهىوي فهى ًخدلم مً الىاخُت الخؼبُلُت »  اإلاداؾبي

حؿمذ الخصفُت بالخدلُم غلى أؾاؽ الىزابم   » 21/ 90 مً كاهىن 20خؿب اإلااصة :  التصفيت .2

 . »الحؿابُت ، وجدضًض اإلابلغ الصحُذ للىفلت الػمىمُت 

فالخصفُت هي غملُت جدضًض اللُمت الصحُدت للىفلت ، والتي جخم بخدضًض ملضاع اإلابلغ الىلضي اإلاؿخدم 

 .الضفؼ لصالح الضابً ، غلى أؾاؽ الىزابم و اإلاؿدىضاث التي مً قأنها إزباث الضًً 

 :و مغخلت الخصفُت جىلؿم إلى مغخلخحن أؾاؾِخحن هما 

                                                           
   . الخاص باإلاداؾبت الػمىمُت21 -90كانوو  مً 18اإلااصة 1
  . الخاص باإلاداؾبت الػامت21- 90 كانوو  مً 35 اإلااصة 2
 .الخاص باإلاداؾبت الػمىمُت ، 21 -90اللانوو  مً 19 اإلااصة 3
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  1.  و ًخم فيها جلضًغ اللُمت الصحُدت للضًً اإلالتزم به :مغخلت الخصفُت في خض طاتها 

  فيها جخدلم ؤلاصاعة مُضاهُا مً الاؾخالم الفػلي للؿلؼ و الخضماث مىطىع :مغخلت إزباث الخضمت اإلالضمت 

 .الضفؼ  و جبضأ  غملُت الخصفُت غىض اؾخالم البظاغت اإلاخػللت بالىفلت

 

غ الحىالاث ، ؤلاحغاء  »  90 / 21 مً كاهىن 21خؿب اإلااصة :ا ألمز بالدفع  .3 ٌػض ألامغ بالصغف أو جدٍغ

 2   »الظي ًأمغ بمىحبه صفؼ الىفلاث الػمىمُت 

ىت و إػفاء صًىه الظي أوكأجه الضولت ججاه صابً خلُلي  وهى الفػل الظي ًخم بمىحبه مداؾبت الخٍؼ

ملابل وصل مبرا ،  غحر أهه في خالت ما إطا لم ًخمثل الضابً في غظىن أعبؼ ؾىىاث مً أحل اإلاؼالبت 

. ) الاهلظاء الغباعي (بدلىكه فئن هظه ألازحرة حؿلؽ باؾم كاغضة

غ خىالت الضفؼ أو ؾىض ألامغ بالصغف ، و الظي ٌػخبر بمثابت أمغ بالضفؼ مىحه  خم في هظه اإلاغخلت جدٍغ ٍو

 3. للمداؾب الػمىمي

 

 

 عدم مطابلت املواسنت للواكع  :املطلب الثالث 

وبػض أن اؾخػغطىا غملُاث جدصُل اإلاضازُل و غملُاث الىفلاث ،فالؿؤاٌ الظي ًؼغح هفؿه ماطا 

ت  ًدضر في خالت غضم مؼابلت اإلاىاػهت للىاكؼ و بػباعة أزغي هُفُت مىاحهت الازخالفاث بحن ألاعكام الخلضًٍغ

 .وألاعكام الفػلُت للىفلاث و ؤلاًغاصاث الػامت 

 بالنسبت للمداخيل  :الفزع ألاول 

فان مسالفت جلضًغاث إًغاصاث الضولت لألعكام الفػلُت ، ال ًثحر الػضًض مً اإلاكاول فُما إط حػلم 

بسؼأي جلضًغ خصُلت ول هىع مً أهىاع اإلاضازُل اإلاسخلفت ، إط مً اإلاخصىع أن حػىض أزؼاء الخلضًغ بػظها 

اصة حػىض ألازؼاء بالىلص صون أن ًؤزغ طلً غً جىفُظ اإلاحزاهُت الػامت، وفلا لللاغضة  البػع فاألزؼاء بالٍؼ

اإلاخبػت باليؿبت للمضازُل الػامت هي كاغضة غضم جسصُص ؤلاًغاصاث ، أما إطا حػلم الخؼأ في الخلضًغ 

اصة ؤلاحمالُت وفلا للىظم  اصة فاهه ًخم الخصغف في الٍؼ بالحصُلت ؤلاحمالُت لإلًغاصاث الػامت و هظا الخؼأ بالٍؼ

و اللىاهحن اإلاػمٌى بها في ول صولت غلى خضه ،و جثىع اإلاكيلت في خالت الخؼأ في جلضًغ الحصُلت ؤلاحمالُت 

للمضازُل الػامت بالىلصان، إط جظؼغ الضولت في هظه الحالت إلى اللجىء إلاصاصع غحر غاصًت لؿض العجؼ في 

 4.اإلاضازُل مثل الاكتراض أو ؤلاصضاع الىلضي 

                                                           
 . مً هفـ اللاهىن 20اإلااصة 1  

 . اإلاخػلم باإلاداؾبت الػمىمُت 21 -90 كانوو  مً 21 اإلااصة 2
  . 102 ،101،   ص، ص 1995 ، صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت، الجؼابغ، ػبػت املاليت العامت خؿحن مصؼفى خؿحن، 3
ت ،مصغ،الوجيز في املاليت العامت  ؾىػي غضلي هاقض،4   .338، ص 2000  ،صاع الجامػت الجضًضة لليكغ و الخىػَؼ ،ؤلاؾىىضٍع
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  بالنسبت للنفلاث :الفزع الثاني 

إن اللاغضة اإلاخبػت باليؿبت للىفلاث الػامت هي كاغضة جسصُص ؤلاغخماصاث ، بمػنى أن الاغخماص 

ػُت لظلً ومً زم فاهه في خالت  اإلاسصص لىفلت مػُىت ال ًجىػ اؾخسضامه لىفلت أزغي إال بػض إحاػة حكَغ

اصة أو الىلصان  مسالفت جلضًغاث الىفلاث للىاكؼ ، فال ًمىً الخػضًل في الخىػَؼ اإلاػخمض للىفلاث ؾىاء بالٍؼ

ػُت اإلاسخصت بظلً و جسخلف ؤلاحغاءاث اإلاخبػت للحصٌى غلى اغخماص مً  ، إال بمىافلت الؿلؼت الدكَغ

ػُت بخػضًل حاهب مً الىفلاث الػامت مً صولت إلى أزغي ،فلض ٌؿمذ للؿلؼت الخىفُظًت هما  الؿلؼت الدكَغ

ػُت ،هما كض  عأًىا أن جىلل مً بىض إلى آزغ صازل هفـ الباب صون مىافلت ؾابلت مً الؿلؼت الدكَغ

ًسصص في محزاهُت ول وػاعة مبلغ مً اإلااٌ بصفت اخخُاػُت للسحب مىه في خالت هلص الىفلاث اإلالضعة غً 

ت غً الفػلُت، وكض جأزظ  اإلاصغوفاث اإلادللت غلى أن جظُف إلُه الىػاعة إطا ما ػاصث الىفلاث الخلضًٍغ

الضولت بىظام اإلاحزاهُاث اإلاػضلت ومظمىهه إط ما بُيذ الؿلؼت الخىفُظًت طغوعة ججاوػ ألاعكام الفػلُت غً 

ػُت بمحزاهُت  ت فال جخلضم بؼلب إغخماصاث إطافُت ،ولىً غليها أن جخلضم للؿلؼت الدكَغ ألاعكام الخلضًٍغ

 1.واملت مصححت للمحزاهُت ألاولى إلاىاككتها واغخماصها 

 الاستثناءاث في مجال املداخيل و النفلاث  : رابعاملطلب ال

  الاؾخثىاءاث في مجاٌ اإلاضازُل و الىفلاث ًؤصي إلى جؼبُم مبضأ الفصل بحن أغىان الخىفُظ في البؼيء في 

جىفُظ الػملُاث اإلاالُت هظغا لإلحغاءاث اإلاػلضة و الغكابت الصاعمت ، مما ًىلص مً مغصوصًت الػملُاث اإلاالُت 

  .لظا وحضث بػع الاؾخثىاءاث غلى بػع الػملُاث لخدلُم خض لهظا الخػب

 

 الاستثناءاث في مجال املداخيل  :الفزع ألاول 

ًبضو جؼبُم مبضأ الفصل بحن آلامغ بالصغف و اإلاداؾب الػمىمي وؿبُا في مجاٌ اإلاضازُل ملاعهت جؼبُله في 

ً بالصغف إط ًأحي  مجاٌ الىفلاث ، فاإلاؿحر ال ًيخظغ إلاباقغة مهمخه أمغ الخدصُل الظي ًغص إلُه مً آلامٍغ

 .غالبا بػض الخدصُل 

 الاستثناءاث في مجال النفلاث  :الفزع الثاني 

غىـ مجاٌ اإلاضازُل فان مجاٌ جؼبُم مبضأ الفصل في الىفلاث قبه مؼلم ماغضا بػع 

  : وهي جسص 1993الاؾخثىاءاث الىاصعة أو اإلادضوصة التي وضحها اإلاكغع طمً كاهىن اإلاالُت 

 م الدؿبُلاث  . اإلاضفىغاث التي جمذ غً ػٍغ

  الضًً ألاصلي و اللىاغض الىاحبت الضفؼ بػىىان صًىن الضولت و زؿابغ الصغف غلى عأؽ اإلااٌ ألاصلي 

                                                           
  .339 مغحؼ هفؿه ،ص1



     التلديزاث والتحصيالث املزجبطت بجهاس أمالك الدولت                                         :                         الفصل الثاني 

 

42 
 

  الث الىفلاث طاث الؼابؼ النهاةي التي هفظث بػىىان غملُاث الخجهحز الػمىمي التي اؾخفاصث مً جمٍى

 : زاعحُت و هظلً بضون أمغ الصغف باليؿبت للىفلاث الخالُت

  مػاقاث اإلاجاهضًً و مػاقاث الخلاغض اإلاضفىغت مً محزاهُت الضولت. 

 اإلاغجباث اإلاضفىغت ألغظاء اللُاصة الؿُاؾُت وأغظاء الحيىمت . 

 1. اإلاصاعف و ألامىاٌ الخاصت 

 :خالصت الفصل الثاني 

لػامت الىاعصة في اإلاحزاهُت مً زالٌ   جسخلف الؼغق و ألاؾالُب اإلاخبػت لخلضًغ ول مً الىفلاث و اإلاضازل  ا      

م ججمُؼ اإلاضازُل الضولت مً  ألاهضاف التي حؿعى إليها الضولت، فخخىلى وػاعة اإلاالُت جىفُظ اإلاحزاهُت غً ػٍغ

ىت الػمىمُت أو البىً اإلاغهؼي وفلا لىظام الحؿاب الحيىمي اإلاػمٌى به  مسخلف مصاصعها ، وإًضاغها في الخٍؼ

ت اإلاسخصت بخدصُل اإلاضازُل غلى طلً    .و جلتزم الجهاث ؤلاصاٍع

ػُت فهي جلتزم باغخماصها للىفلاث مً زالٌ جغزُص أو إحاػة للضولت بأن جلىم  أما الؿلؼت الدكَغ

بىفلاتها الػامت في خضوص هظه اإلابالغ صون أن جخػضاها بأًت خاٌ مً ألاخىاٌ ، فال ًمىً الخػضًل في الخىػَؼ 

اصة إال بمىافلتها، فبظلً جسخلف ؤلاحغاءاث اإلاخبػت للحصٌى غلى  اإلاػخمض للىفلاث ؾىاء باإلهلاص أو الٍؼ

  .اغخماص مً الؿلؼت 

                                                           
 .342ؾىػي غضلي هاقض، مغحؼ ؾبم طهغه، ص    1
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 :جمهيد 

اث بطفت نامت في الجصائس ندة جؿىزاث ،وهرا جبها للىكام اللاهىوي الري ازجبـ  للد نسفذ اإلادًٍس

ت الخللُدًت  ازجباؽ وزُم بحن هكام اإلالىُت و الىكام الظُاس ي و الاكخطادي اإلاؿبم في البالد ،وهرا زاحو لىكٍس

اإلابيُت نلى الخفسكت بحن ألامالن الهمىمُت التي تهدف لخحلُم ؤغساع إمخالهُت بحخه ،وهرا ما حاء في دطخىز 

 .1989فُفسي 23

ونلى هرا ألاطاض ضدز كاهىن الخىحُه الهلازي كاهىن ألامالن الىؾىُت الري حدد مجمىم ألامالن 

ت التي جحىشها الدولت وحماناتها اإلاحلُت في شيل نمىمي و داص   .والحلىق اإلاىلىلت و الهلاٍز

ت حهمل نلى ؤطاض جحظحن و مهالجت هره الهملُاث التي جم جحدًد  ومً هىا وال بد ؤن جيىن مدًٍس

ت  اث مدًٍس ت حهمل بجهد نلى جحظحن هره الكسوف و ألانماٌ ،ومً بحن هره اإلادًٍس ادخطاضُاتها بمدًٍس

 .ؤمالن الدولت 

 :وجؿسكىا في هرا الفطل إلى اإلاباحث الخالُت 

 .ماهُت ألامالن الىؾىُت :اإلابحث ألاٌو 

ت ؤمالن الدولت و مهامها :اإلابحث الثاوي   .مفهىم مدًٍس

 . 2019جلدًس محزاهُت الدولت لظىت :اإلابحث الثالث 
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 . ماهيت ألامالك الوطنيت :املبحث ألاول 

حشمل ألامالن الىؾىُت مجمىم الهلازاث و اإلاىلىالث منها الخاضت و الهامت ،وجيىن بؿسق ووطائل إمخالهُت 

لت كاهىهُت ونادًت   .وبؿٍس

.   مفهوم ألامالك الوطنيت و جكوينها:املطلب ألاول 

.   مفهوم ألامالك الوطنيت:الفرع ألاول 

،  نلى مفهىم ألامالن الىؾىُت فهره ألادحرة حشمل 1989  فُفسي 23 مً دطخىز 18و17              هطذ اإلاادة 

ت التي جحىشها الدولت وحماناتها اإلاحلُت في شيل ملىُت  نلى مجمىنت ألامالن و الحلىق اإلاىلىلت و الهلاٍز

 اإلاؤزخ  90 / 30نمىمُت ؤو داضت، جحدد ؾبُهت ألامالن الىؾىُت نلى ندة مهاًحر وهرا ما هظ نلُه اللاهىن 

مهُاز الغسع مً اطخغالٌ : اإلاخػمً كاهىن ألامالن الىؾىُت وجخمثل هره اإلاهاًحر في 1990 – 02- 01في 

 .ألامالن ؤو الغسع اإلاذطظ غمً ألامالن الهمىمُت التي جؤدي إلى وقُفت امخالهُت و مالُت 

.  جكوين ألامالك الوطنيت:الفرع الثاني 

لت نادًت ،منها نلىد الشساء الخبرم  جيىن ألامالن الىؾىُت بؿسق و وطائل امخالن كاهىهُت وبؿٍس

 .الخبادٌ الخلادم الحُاشة الترواث التي ال وازر لها وؾسق اطخثىائُت هجزم اإلالىُت مً ؤحل اإلاىفهت الهامت 

ت  وبطفت نامت ول الهلازاث التي ال مالً لها والتي جلو في ؤلاكلُم الجصائسي هي ملً الدولت الجصائٍس

في هرا اإلاجاٌ نلى ؤهه إذا لم ًىً للهلاز مالً مهسوفا جىفي 90/ 30 مً كاهىن 51بلىة اللاهىن، وجىظ اإلاادة 

مالىه دون ؤن ًترن واززا ًحم للدولت اإلاؿالبت ؤمام الجهاث اللػائُت اإلاذخطت بئزباث اوهدام الىازر ؤو 

 )نلازاث و مىلىالث (الىززت وإنالن الشغىز حظب ألاشياٌ وؤلاحساءاث اللاهىهُت جم حظلُم ؤمىاٌ الترهت 

ت ؤمالن الدولت لُخم حسدها وإدزاحها غمً اإلامخلياث الىؾىُت  1 .إلادًٍس

 

جصنيف ألامالك الوطنيت  :املطلب الثاني 

 ألامالك الوطنيت العموميت  :الفرع ألاول 

ت التي ٌظخهملها مباشسة نً  جخيىن ألامالن الىؾىُت الهمىمُت مً الخطىص و ألامالن اإلاىلىلت و الهلاٍز

م مسفم نام   .ؾٍس

 :وجىلظم بدوزها إلى كظمحن 

                                                           
.   باالنخماد نلى وزائم اإلاؤطظت 1 
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 ت : أمالك وطنيت عموميت بالطبيعت  وحشمل شىاؾئ البحس ، كهس البحس ؤلاكلُمي ،و باؾىه ،اإلاُاه البحٍس

الدادلُت ، ،البححراث واإلاظاحاث اإلاائُت ألادسي، اإلاىخجاث اإلاظخذسحت مً اإلاىاحم و اإلاحاحس ،الثرواث 

ت مً التراب الىؾني في طؿحه ؤو حىفه، اإلاىاؾم  ت و البحٍس الغابُت الىاكهت في وامل اإلاجاالث البًر

ت ؤو طلؿتها اللػائُت  ت الخاغهت للظُادة الجصائٍس  .البحٍس

 ت الطخغاللها : أمالك وطنيت عموميت اصطناعيت  وحشمل ألازاض ي ،  الظىً الحدًدًت و جىابهها الػسوٍز

ت، الؿسق  ت و جىابهها اإلابيُت ؤو الغحر اإلابيُت اإلاذططت لفائدة اإلاالحت الجٍى ،اإلاىاوئ اإلادهُت والهظىٍس

هت و جىابهها، اإلايشأث الفىُت الىبري و اإلايشأث ألادسي و جىابهها اإلاىجصة لغسع اإلاىفهت  الهادًت و الظَس

ت ،الحدائم البظاجحن الهمىمُت، ألانماٌ الفىُت و  الهمىمي،آلازاز  الهمىمُت ،و اإلاخاحف و ألاماهً ألازٍس

اغُت، و اإلاحفىقاث حلىق الخإلُف و  مجمىنت الخحف اإلاطىفت اإلايشأث ألاطاطُت الثلافُت و الٍس

ت و  حلىق اإلالىُت الثلافُت ،اإلاباوي الهمىمُت التي جإوي اإلاؤطظاث الىؾىُت و هرا الهمازاث و ؤلاداٍز

 .وطائل الدفام اإلاذططت لحماًت التراب الىؾني بسا و بحسا و حىا 

  ألامالك الوطنيت الخاصت :الفرع الثاني 

حشمل ول ألامالن الىؾىُت ألادسي الغحر اإلاطىفت غمً ألامالن الىؾىُت الهمىمُت و بما ؤن هره ألامالن 

 .جؤدي إلى وقُفت إمخالهُت فهي جذػو ألمالن اللاهىن الخاص 

    غحر ؤهه ال ًخدبو الخؿبُم الىلي للىاند اللاهىن الخاص نلى هره اإلامخلياث ليىنها حشيل ملىُت داضت 

 .لشخطُت كاهىهُت نمىمُت 

ً ألامالن الىؾىُت الخاضت   جخيىن ألامالن 90 / 30 مً كاهىن 56 حتى 38حظب ما حاء في اإلاادة :جيٍى

ادة نما وزد في اإلاادة   : مىه واآلحي 26الىؾىُت الخاضت ٍش

  الهباث و الىضاًا التي جلدم للدولت ؤو اإلاؤطظاث الهمىمُت ذاث الؿابو ؤلادازي. 

  اث و الاهدشفاث  .حؿام الظفً و الىىىش و ألاشُاء آلاجُت مً الحفٍس

  ًٍإلغاء جذطُظ بهؼ ألامالن الىؾىُت الهمىمُت و إلغاء جطيُفها ما ندا حلىق اإلاالن اإلاإحىز

 .لألمالن الىؾىُت الهمىمُت 

  اطخحراد بهؼ ألامالن الىؾىُت الخابهت للدولت و التي اهتزنها الغحر واحخجصها ؤو شغلها دون حم ؤو طىد

ثما  جخم تهُئتها  اهخلاٌ ألامالن اإلاذططت لألمالن الىؾىُت الهمىمُت غحر ألامالن الىؾىُت الخاضت ٍز

 .الخاضت 

  ت و الحلىق للملىُت اإلاذخلفت ألاهىام التي ال جددل غمً ألامالن إدماج ألامالن اإلاىلىلت و الهلاٍز

الهمىمُت للدولت في ألامالن و الحلىق و اللُم الىاججت نً ججصئت حم اإلالىُت التي جلخىيها نهائُا الدولت ؤو 

 1.مطالحها 

                                                           
  1هفع اإلاسحو الظابم  
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.  مفهوم مديريت أمالك الدولت و مهامها:املبحث الثاني 

ت ؤمالن الدولت فهي مؤطظت نمىمُت ,جىحد الهدًد مً ؤلاًدازاث نلى اإلاظخىي ؤلاكلُمي للدولت  ومنها مدًٍس

ت لها ندة مطالح وجذخلف مهامهم مً مطلحت إلى ؤدسي حظب الغسع   .إداٍز

.   حعريف مديريت أمالك الدولت و هيكلها:املطلب ألاول 

حعريف مديريت أمالك الدولت  :الفرع  ألاول 

ت ؤمالن الدولت هي مؤطظت نمىمُت ذاث ؾابو إدازي ميلفت بدظُحر و زكابت ؤمالن الدولت  مدًٍس

م اإلاطالح جىحد نلى مظخىي ول والًت  لت غحر مباشسة نً ؾٍس لت مباشسة، والظىىاث الىقُفُت ؤو بؿٍس بؿٍس

يظم ؤنمالها في مظخىي الىاحُت مفدش حهىي ألمالن الدولت وهي جػم في الىالًت بحن  ت الدولت، ٍو مدًٍس

 .مطلحخحن ؤو ؤزبو مطالح و جػم ول مطلحت ما بحن مىخبحن إلى ؤزبو مياجب حظب ؤهمُت اإلاهام التي جؤديها 

. مفهوم الهيكل الخنظيمي : الفرع الثاني

ٌهخبر الهُيل الخىكُمي ألي مؤطظت بمثابت شبىت مخِىت حهمل نلى الحفاف نلى الىغهُت الهملُت 

،وجىكم ول ألاكظام و الفسوم مً ألانلى إلى ألاطفل ،و ؤهمُخه ؤًػا و هُفُت جىشَو اإلاهام نلى ول الفسوم و 

 1 .هرا جىغُح الهالكاث الىقُفُت و إدزاج الظلم ؤلادازي و هرا الىشف نً ول مىقف بمهامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت    1باالنخماد نلى مهلىماث مطلحت الهملُاث الهلاٍز
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III. 1 . الهيكل الخنظيمي ملديريت أمالك الدولت

 

 

 مً إنداد الباحث وباإلنخماد نلى اإلاهلىماث مً مطلحت اإلاحاطبت   :اإلاطدز 

 

 

 

 

 

 

 



ة مديريت أمالك الدولت حال           دراست                                                 :                                           الفصل الثالث   

 

49 
 

ت ؤمالن الدولت:املطلب الثاني  . مهام مدًٍس

 :هدىاٌو مهام ول مىخب و ول مطلحت نلى حدي 

  وهي ميلفت بػمان حظُحر  ؤلانخماداث اإلافىغت بها و مىقفي :مصلحت الشؤون العامت و الوسائل

اإلاطالح الخازحُت ألمالن الدولت و الحفل الهلازي في الىالًت ،وحظهس نلى الظحر الحظً و اإلاىخكم 

 :إلافدشُاث ؤمالن الدولت في والًتها وول مىخب فيها ًلىم بمهام مهُىت 

  مىخب اإلاظخذدمحن و ؤلاجلان:  

ً اإلاىقفحن و جحظحن مظخىاهم وجحدًد جإهُلهم  -  ٌظاهم في ؤنماٌ جيٍى

حظُحر ول الهملُاث اإلاخهللت بىغو ؤلادازة ومظخذدمحن اإلاطالح الخازحُت ألمالن الدولت و الحفل  -

 .الهلازي اإلامازطت في الىالًت 

  مىخب نملُاث اإلاىاشهت: 

ًخىلى جلظُم احخُاحاث مطالح ؤمالن الدولت و الحفاف الهلازي الخابهت للىالًت بالىطائل اإلاادًت و  -

 .الخلىُت و جىشَو الىطائل اإلاذططت جىشَها ؤمثل 

ت ؤمالن الحفل الهلازي للدولت  -  .جحػحر إشهاز الهىاضس التي حظخهمل إلنداد محزاهُت مدًٍس

ًخىلى اإلاطازف نلى ؤلانخماداث التي دىلذ لها لدظُحر نملُاث ججهحز اإلاطالح الخازحُت ألمالن الدولت و  -

 .الحفاف الهلازي للىالًت و غمان الخطفُت 

جحػحر و إوشاء الخؿىاث اإلاخهللت باإلاطالح الخازحُت ألمالن الدولت و الحفاف الهلازي للىالًت و  -

 .جخطسف في مخابهت جؿبُم ددمتها 

  مىخب جحلُل ؤلانالم آلالي و الىزائم و اإلاحفىقاث: 

 .حمو و اطخغالٌ مجمىم مهؿُاث ؤلاحطاء اإلاخهللت باللؿام  -

 1.حمو ول اإلاهلىماث الالشمت لخحػحر محزاهُاث الخحلُم  -

  .إنداد و جىكُم الىزائم اإلاخهللت بإمالن الدولت -

ؤلانداد و الخىكُم باالجطاٌ مو اإلاطالح اإلاهىُت بهملُاث الخطيُف و إزطاٌ الىزائم الخاضت إلى  -

 .ألازشُف 

  مىخب الخحلُلاث: 

ت  -  .ًخذر بسامج مساكبت اإلاطالح اإلالامت و جفخِشها باالجطاٌ مو اإلافدشُت الجهٍى

ت اإلاظترحهت و مساكبت الخؿىزاث و  - ًخىلى مساكبت ومخابهت الهملُاث اإلاحاطبُت نلى ألامالن الهلاٍز

ت   .الخحلُلاث الهلاٍز

لت كاهىهُت  - ت و غمان طحرها بؿٍس  .الظهس نلى اهخكام البُىم الهلاٍز

 .غمان الخحىم الحظً و ججدًد سجالث اإلاحاطبت و الىزائم  -

 .إنالم مدًس ؤمالن الدولت وإؾالنه نلى هخائج البحث  -

                                                           
. اإلاسحو هفظه  1  
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الخحلُم مً كاهىهُت وصحت الىخاباث الخاضت بالىزائم و سجالث اإلاحاطبت و هرا الخاضت بئحطاء  -

 .الهلازاث و اإلاىلىالث 

  مصلحت العملياث العقاريت: 

 :جخػمً زالر مياجب جخىشم نليها اإلاهام الخالُت 

  ت  :مىخب الهملُاث الهلاٍز

ت  -  .جؿبُم و جىفُر الهملُاث الىاكهت نلى ألامالن الهلاٍز

 .غمان طحر ألامىاٌ و اإلامخلياث الشاغسة ؤو ندًمت الىازر  -

جىكُم و جىفُر نملُاث جلُُم الهلازاث و اإلاىلىالث و اإلاخاحس اإلاخػمىت ؤمالن الدولت ؤو التي جخابو هخائج  -

 .ؤلادازاث الهمىمُت الخابهت للدولت و نملُاث اكخىاءها و اطدئجازها 

ت الخاضت بإمالن الدولت و جىكُمها  -  .جدبو البُىم الهلاٍز

 .حظُحر نملُاث الحجص اللػائي  -

 .اللُام بهملُاث ؤلاحطاء لألمالن اإلاىلىلت الخابهت للدولت  -

  وهى ميلف بدوزه بهدة :مىخب الجدٌو الهام للهلازاث الخابهت لألمالن الىؾىُت و جؿبُلها لإلنالم آلالي

 :مهام منها 

 .جىكُم نسع الهملُاث اإلاخهللت بالجسد ألمالن الدولت  -

 .الخحىم و اإلاساحهت الهامت للملىُت الهمىمُت  -

  ت و اإلاىاشناث  :مىخب الهلىد ؤلاداٍز

 .جدزض الهسائؼ اإلاخهللت بهملُاث ؤمالن الدولت مو الخىاص  -

ت اإلاسفىنت في دائسة إكلُمها  -  .جدزض حالت الاطخحلاق و الؿهىن ؤلاداٍز

جدزض الؿلباث اإلاخهللت بهملُاث ؤمالن الدولت و جخابو اللػاًا اإلاخىاشم فيها و اإلاسفىنت إلى اإلاجاٌ  -

 .اللػائي و اإلاحاهم 

 مصلحت الخبرة و الخقويماث العقاريت : 

 :وجخػمً مىخبحن ميلفحن ب 

  ت ميلف ب ػاث الهلاٍز  :مىخب الخهٍى

 .اإلاشازهت في إحساءاث هصم اإلالىُت الخاضت مً ؤحل اإلاىفهت الهامت  -

ماث  -  .الخحىم و السكابت نلى نملُاث الخلٍى

ماث الخاضت بالهلازاث و اإلاىلىالث الخابهت للدولت  -  .جىكُم الهملُاث والخلٍى

  مىخب الدزاطاث و الخحلُل: 

ت  -  .دزاطت نملُاث البُىم الهلاٍز

ماث و الخحلُلاث -   .دزاطت و جىكُم الخلٍى

الخحلم مً كاهىهُت و صحت الىخاباث الخاضت بالىزائم و سجالث اإلاحاطبت و هرا الخاضت بئحطاء الهلازاث 

 .و اإلاىلىالث 
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 .غمان الخحىم الحظً وججدًد سجالث اإلاحاطبت و الىزائم  -

. 2019جقدير ميزانيت الدولت لسنت : املبحث الثالث

ت مً دالٌ مىاشهت   إلى الخحىم ؤهثر في العجص، مخىكهت ؤن ًطل إلى 2019جسمي الحيىمت الجصائٍس

يي؛ ؤي ما وظبخه 16.95 مً الىاجج اإلاحلي الخام، في وكذ بلغ العجص في ألاشهس الدظهت  % 9.2 ملُاز دوالز ؤمٍس

 بيظبت 3.96 هحى 2018مً 
ً
، حُىما بلغذ كُمخه 2017نً الفترة ذاتها مً  % 56.71 ملُاز دوالز، ومىذفػا

.  ملُاز دوالز8.53

ت بإنها مىاشهت  كهس مً دالٌ اإلاؤشساث التي كدمتها الحيىمت الجصائٍس  "ٍو
ً
ملازهت بمىاشهاث " ؤكل جلشفا

، مو 2018نً مىاشهت  % 1.5الظىىاث ألازبو اإلااغُت، زغم دفؼ اللُمت ؤلاحمالُت لىفلاث اإلاىاشهت بىحى 

 للبرمُل للهام الثالث نلى الخىالي50انخماد طهس مسحعي للىفـ بـ 
ً
 . دوالزا

 ملُاز دوالز، 72.10 ملُاز دًىاز حصائسي ؤي ما ٌهادٌ 8557حُث كدزث هفلاث اإلاحزاهُت ؤلاحمالُت بـ

 ملازهت بـ 
ً
 ملُاز دًىاز حصائسي؛ ؤي ما ٌهادٌ 4928.864، وبلغذ كُمتها 2018فُما نسفذ هفلاث الدظُحر ازجفانا

ت نً آلُت الدظلُف التي واهذ مهخمدة في الظىىاث 42.10  ملُاز دوالز، بهد ؤن جساحهذ الحيىمت الجصائٍس

. اإلااغُت

يي55.15) ملُاز دًىاز حصائسي 6507.9 جحلُم إًساداث بىحى 2019وجخىكو مىاشهت  ادة  ( ملُاز دوالز ؤمٍس بٍص

 .2018نً  % 0.2وظبتها 

 ملُاز دًىاز 8557 في الجصائس إهفاق ما كُمخه 2019وفُما ًخهلم بالىفلاث، جػمً مشسوم مىاشهت 

يي72.10)حصائسي   ملُاز دًىاز حصائسي 4954.5، منها 2018نً مىاشهت  % 1.5متراحهت بيظبت  ( ملُاز دوالز ؤمٍس

يي42.10)  .للخجهحز ( ملُاز دوالز30.07) ملُاز دًىاز حصائسي 3547.7مذططت للدظُحر، و ( ملُاز دوالز ؤمٍس

ت هحى  ىت الدولت الجصائٍس  ملُاز دوالز؛ ؤي ما 10.4ومً دالٌ ملازهت الىفلاث مو ؤلاًساداث، ًبلغ العجص في دٍص

 1.مً الىاجج اإلاحلي الخام % 9.2وظبخه 

 

. 2019النهائيت في ميزانيت الدولت لسنت  (املداخيل)جوزيع إلايراداث :  املطلب ألاول 

ًمىً اللٌى ؤن ؤلاًساداث الهامت النهائُت اإلاؿبلت نلى اإلاىاشهت الهامت للدولت اإلاهسوغت نمىما  حظب 

اإلاىازد الهادًت، والجباًت : اإلالحم للاهىن اإلاالُت في بابحن هما" ؤ"الؿبُهت اللاهىهُت واإلاطىفت في الجدٌو 

 :البترولُت هما هى مىضح في الجدٌو الخالي

 

 
                                                           

. 2019باالنخماد نلى كاهىن اإلاالُت لظىت  1  
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III. 2019ؤلاًساداث النهائُت اإلاؿبلت في محزاهُت الدولت لظىت . ؤ 

 

 

 
ت الهدد : اإلاطدز دة السطمُت للجمهىزٍت الجصائٍس . 28، ص 2018 دٌظمبر 30 ، 79الجٍس
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.  2019جوزيع النفقاث النهائيت املطبقت في ميزانيت الدولت لسنت : املطلب الثاني

ًيىن جىشَو الىفلاث الهامت نلى اإلاىاشهت الهامت و اإلاهسوفت نمىما حظب الؿبُهت اللاهىهُت و اإلاىشنت 

 مجمىم محزاهُت الاطدثماز و مجمىم محزاهُت الخجهحز ، هما هى مىضح في : واإلاطىفت في بابحن هما )ب(في الجدٌو 

  :الجدٌو الخالي 

III. حظب اللؿاناث2019جىشَو الىفلاث ذاث الؿابو النهائي  لظىت . ب  

 

 

ت الهدد : املصدر دة السطمُت للجمهىزٍت الجصائٍس . 30، ص 2018 دٌظمبر 30 ، 79الجٍس

 



ة مديريت أمالك الدولت حال           دراست                                                 :                                           الفصل الثالث   

 

54 
 

 

 :خالصت الفصل 

ت ؤمالن الدولت ،جبحن لىا ؤن ألامالن الىؾىُت       نلى غىء الدزاطت الخؿبُلُت التي كمىا بها نلى مظخىي مدًٍس

جىلظم إلى ؤمالن نامت و ؤدسي داضت ،فاألولى تهدف إلى حظُحر مطالح الدولت و الحفل الهلازي ،ؤما ألامالن 

الخاضت الخابهت للجماناث اإلاحلُت حظحر مً ؾسف الىالًت و البلدًت ،و هرا ألادحر مهم ًجظد مدي اهخمام 

اإلاشسنحن بهره ألامالن و حسضه نلى جحلُم ؤلادازة و الدظُحر ألافػل مً ؾسف اإلافدشُاث، و التي بدوزها 

حهخبر كظم مظحر إلاذخلف اإلاهام اإلاىحىدة دادل الىالًت و البلدًت ،و هرا حظب ألاكظام اإلاىحىدة باإلافدشُت و 

اإلاخىاطبت مو ول ملف إدازي ،وهرهس  باألدظ كظم الخحطُل و اإلاحاطبت التي بدوزهما ًمثالن مجمىم 

ت الهامت   .الىفلاث و اإلادادل اإلاىحىدة بيل كظم مً ؤكظام اإلادًٍس
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ت ؤمالن الدولت ،بلى ؤن الدولت جحصل   جىصلىا من خالٌ دزاسدىا إلاىطىع مداخُل وهفلاث مدًٍس

على مىازد اكخصادًت من مخخلف اإلاصادز سىاء عادًت ؤو غير عادًت ،جخمثل في اإلاداخُل العامت حُث جدخل 

للحيز العام للدولت وفم طسق وكىاعد جدبع لخحصُلها ،وجخسج من ذمت الدولت على شيل هفلت كصد جحلُم 

ادة حاحاث ألافساد اإلاخخلفت وجطىز دوز الدولت في جحلُم الخىاشن  مصلحت عامت ؤو هفع عام ،وجصداد مع ٍش

د بدوزه في  ؤلاهفاق العام   .الاكخصادي ودفع عجلت الخىمُت ًٍص

 ًسحع ؤمس جحصُل اإلاداخُل العامت بلى وشازة اإلاالُت حُث جخىلى ؤمس جىفُر اإلايزاهُت العامت 

 .للدولت،وذلً وفلى الىظام اإلاعمٌى به 

عُت اعخماد الىفلاث العامت ،وذلً بخلدًمها بترخُص ؤو بحاشة للهُئاث   بِىما جلتزم السلطت الدشَس

 .اإلاعىُت برلً ،بإمس ؤلاهفاق العام وفي حدود مبالغ معُىت 

 ومن هرا اإلاىطلم جم طسح ؤلاشيالُت اإلادزوست هُف ًخم جلدًس اإلاداخُل والىفلاث العامت في ميزاهُت الدولت ؟

وكد طسحىا حسائالث فسعُت عدًدة ،ووطعىا فسطُاث جم اخخبازها على مساز هرا البحث ،مبِىت ؤلاحابت على 

 .الدسائالث اإلاطسوحت وألاهداف اإلاسحىة منها 

 : اختبار فرضيات الدراسة

همحاولت لإلحابت عنها جم وطع مجمىعت من الفسطُاث التي سبم ذهسها في اإلالدمت العامت ،وبعد 

اخخبازها جم الخىصل بلى جإهُد صحت الفسطُت ألاولى في الفصل ألاٌو من الدزاست ،عىدما جم الخطسق بلى ؤهه 

ٌعسف ول مبلغ هلدي ًخسج من الرمت اإلاالُت لشخص معىىي كصد بشباع حاحت عامت ،بالىفلت العامت والتي 

ٌعخمد فيها على السجالث والىثائم اإلاحاسبُت و اإلاحاسبت العمىمُت ،وهى ما ًمثل بحابت شافُت على الدساٌئ 

مثل في الىكذ عُىه بحابت  اإلاطسوح حٌى ما هي ؤهم الىثائم اإلاحاسبُت اإلاعخمد عليها في حسُير الىفلاث ؟ ٍو

 .مبدئُت على الدساٌئ السئِس ي اإلاطسوح للدزاست 

وللد اخخبرث الفسطُت الثاهُت وثبدذ صحتها في الفصل الثاوي من الدزاست من خالٌ جىصل الباحث 

بلى ؤن عملُت جلدًس اإلاداخُل العامت جيىن حسب آلُاث الخلدًس آلالي ،والخلدًس اإلاباشس ،بِىما عملُت جلدًس 

ت وهى ما ًمثل بحابت شافُت على الدساٌئ  الىفلاث العامت جيىن باالزجياش على ؤلاعخماداث الخحدًدًت والخلدًٍس

 اإلاطسوح حٌى هُف ًخم جلدًس اإلاداخُل والىفلاث العامت ؟

ؤما فُما ًخص الفسطُت الثالثت فلد اخخبرث بدوزها وثبدذ صحتها في الثالث من الدزاست ،وذلً من 

خالٌ جىصل الباحث بلى ؤن الدولت جحصل مداخُلها طبلا لللىاهين من اإلاصادز اإلاخخلفت من ؤحل حغطُت 

هفلاتها وجحلُم الخىاشن الاكخصادي والاحخماعي واإلاحافظت على اإلامخلياث العامت ،وهرا من خالٌ مجاٌ 
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الخىظُم اإلاحاسبي للسجالث والىثائم اإلاعخمدة في حسُيرها ،وهى ما ًمثل بحابت شافُت على الدساٌئ اإلاطسوح 

 ،ماهي ألاسس والخلىُاث اإلاسخعملت في جحصُل اإلاداخُل العامت ؟

   : نتائج الدراسة

جطىز دوز الدولت في جحلُم الخىاشن الاكخصادي ودفع عجلت الخىمُت بلى ألامام ،هى من ألاسباب  -

 .السئِسُت الشدًاد ؤلاهفاق العام    

 وجطىز )احخماعُا،حعلُمُا،وصحُا(جدخل الدولت في اإلاجاٌ الاحخماعي ؤدي بلى جحسين مسخىي الفسد  -

ادة في حجم ؤلاهفاق العام   .حاحاجه دفع بلى الٍص

 .جحلُم ؤكص ى مىفعت ممىىت ًجب ؤن ًخم بإكل ولفت ممىىت  -

ت وحغطُت هفلاتها -   .ولما شادث مداخُل الدولت وهثرث ،ولما اسخطاعذ جحلُم ؤهدافها الخىمٍى

عُت هي التي جلتزم باعخماد الىفلاث من خالٌ جلدًم جسخُص ؤو بحاشة للدولت ؤو لهُئت  - السلطت الدشَس

 .ما، بإمس ؤلاهفاق العام وفي حدود مبالغ معُىت 

جخىلى وشازة اإلاالُت جىفُر اإلايزاهُت العامت ،وذلً بخجمُع مداخُلها من مخخلف اإلاصادز وبًداعها في  -

ىت العمىمُت ؤو البىً اإلاسهصي وفلا لىظام الحساباث الحيىمي اإلاعمٌى به   .الخٍص

 : نتائج الدراسة امليدانية

ت ؤمالن الدولت جيىن على شيل بًساد وجخسج للماسساث العمىمُت  - مسهص (ألامىاٌ التي جدخل بلى مدًٍس

ىت العمىمُت  د ،الخٍص  . على شيل هفلت )البًر

 .مخابعت الشُياث وكُدها محاسبُا بطافت بلى ؤلاحساءاث اإلاخخرة لخحصُلها  -

ت  - ت والسىٍى  .عمل الخالصاث الحسابُت والشهٍس

س الدوزٍت عن ؤلاًساداث اإلالبىطت وجصوٍد الجهاث ذاث العالكت بها من ؤحل بعداد  - بعداد الخلاٍز

 .الحساب الخخامي 

 : الاقتراحات العامة

ادة في بعخماداث الىفلاث ،وخاصت وشازة الصحت والسىن  - عُت الٍص  .ًجب على السلطت الدشَس

بي  -  .ًجب على الدولت ؤن جطبم هظام السكابت اإلاالُت على اإلااسساث لخفادي التهسب الظٍس

ًجب على اإلااسساث اإلاالُت بعطاء جمدًداث في فتراث سداد كسوض العمالء وذلً لخحفيزهم عل  -

 .الاسدثماز  

 .جحدًث ؤلاحساءاث اإلاخعللت بألُت كبع اإلاداخُل العامت للدولت،من خالٌ اسخخدام الطسق الحدًثت -

  : أفاق الدراسة

 .دوز الدولت في جحصُل بًساداتها وجسشُد هفلاتها  -

 .ؤثس ؤلاهفاق العام على مداخُل الدولت وهفلاتها  -
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