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وانذي انكزًٌٍٍ أطال هللا فً  انىأهذي ثًزة عًهً انًتىاضع 

 جًٍع أفزاد عائهتً انكزًٌت كبٍزا و صغٍزا إنىعًزهًا ،و 

 و انى أخىتً أيال ،فتٍحت ،يحًذ ،بهخٍز ،عبذ انقادر ،حكٍى .

انى صذٌقاتً و رفٍقاث دربً فتٍحت ،خذٌجت ،َبٍهت َخهت 

 ،خٍزة .

كم يٍ ٌكٍ نً انحب و االحتزاو يٍ انصذٌقاث و األحبت  انى

 ،و انى أساتذتً انكزاو .

 انى كم يٍ أعاًَُ فً اَجاس هذا انعًم

انى كم يٍ دعا نً بانتىفٍق و انُجاح فً يشىاري 

 انذراسً .

أٌ و انحًذ هلل انذي هذاَا نهذا و يا كُا نُهتذي نهذا نىال 

 هذاَا هللا .

 

 

 

 



 

 

 7األٌة  إثشاٍْىسٕسة ٍْ َشَكْشجُْى ألَِصٌَذََُكْى {قبل هللا جعبنى }نَئِ 

أحًذ هللا ٔ أشكّ انزي ٔفقًُ فً اَجبص ْزا انعًم فٕٓ 

انًعٍٍ ٔ انًسحعبٌ فبٌ ٔفقث فًٍ هللا ٔ اٌ أخطأت فًٍ 

 َفسً ٔ انحًذ هلل سة انعبنًٍٍ .

ْزِ  أجقذو ثشكشي ٔ ايحُبًَ نكم يٍ سبعذًَ فً اعذاد

 انًزكشة سٕاء يٍ قشٌت أٔ يٍ ثعٍذ .

دحًبٌ أحًذ عهى اششافّ عهى يزكشة  األسحبرٔ أجقذو انى 

 انحخشج .

كًب أجقذو ثبنشكش انى أعضبء نجُة انًُبقشة الثشاء ْزا 

أٌ أجقذو ثجضٌم انشكش انى أسبجزة كهٍة انعًم ٔ ال ٌفٕجًُ 

 انعهٕو االقحصبدٌة ٔ انحجبسٌة ٔ عهٕو انحسٍٍش.
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سياست  ألامىال العمىميت هي جلك ألامىال التي جخص الدولت ،و عمليت جىشيعها يجب أن جكىن في اطاز  

ماليت ،فالىفقاث و إلايساداث ال يمكً جىفيرها في الىقذ قصير و دون جقديس مسبق ختى جخجىب الدولت 

 هىزة .سخقساز الاقخصاد  و ألاوطا  املخدالاهدسافاث املاليت و الا 

الى  املىاشهت العامت فهي جىفس الخمىيل الالشم لخغطيت هفقاث الدولت ،و حسعى عىاصس حعد إلايساداث مً أهم 

 جدقيق أهداف اقخصاديت و احخماعيت و سياسيت أ  أنها أصبدذ أداة الخىحيه الاقخصاد  و الاحخماعي .

و حعخبر الىفقاث العامت هي اخدي وسائل الدولت التي جقىم  باسخخدامها بهدف جدقيق دوزها في املجالث 

مج الحكىمت في مخخلف املجاالث على الاقخصاديت و املاليت خيث أنها حعكس حميع ألاوشطت العامت و جبين بسا

شكل اعخماداث جخصص كل منها لخلبيت العامت لألفساد ،و مً أحل جدقيق أقص ى هفع حماعي ممكً ،يجب 

على الدولت جطبيق زقابت ماليت على املال العام ختى جخظمً له اسخخدام و جىشيع يدقق الخىاشن الاقخصاد  و 

هظمتها جدسص على إيجاد آلياث و كيفياث مخعددة للسقابت املاليت ختى لرلك هجد الدول باخخالف أالاحخماعي ،

 جخم على أجم أو حهها.

و بما أن البلديت جخمخع بالشخصيت املعىىيت و الاسخقالل املالي ألامس الر  أسىد اليها مهام الخىميت املدليت 

 ،خيث يقىم بدسيير شؤونها و ادازتها زئيس املجلس الشعبي البلد   .

بر ماليت البلديت التي هي حصء مً املاليت العمىميت املسآة العاكست لخطىز املجخمع و جقدمه، كما أنها و حعخ

مخميزا طمً الدزاساث القاهىهيت و الاقخصاديت ،فهي ألاداة الفعالت في جدسياث السياست العامت جدخل مىقعا 

ل الساهً الر  حعىيه البالد مً أشماث للدولت و جقصد ماليت البلديت بشقيها لاليساداث و الىفقاث و في ظ

اقخصاديت خاصت في ظل جدهىز أسعاز الىفط أصبدذ الدولت جلسجكص اهخمامها على حاهب الىفقاث و الحسص 

 على عدم جبديدها و املدافظت عليها .

لتي و مً هىا يمكً ازباث أن هجاعت و صسامت السقابت جمكً مً الاطال  على الخلل و الخعسف على ألاخطاء ا

قد جددر قبل و أزىاء و بعد جىفير ميزاهياث البلديت مما يمكً مً معالجت هره ألاخطاء و الىقائص ،مما 
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يسخىحب ججىبها مسخقبال، و جفعيل الدسيير الحسً و جسشيد الىفقاث العمىميت مً خالل مساحعت القىاهين و 

مع و اخظا  البلدياث و املؤسساث الخىظيماث و جطبيقها و هرا لظمان خمايت الاقخصاد الىطني و املجخ

 العمىميت الى زقابت مشددة على الدسيير و صسف املال العام .

 و مً هىا يمكً طسح إلاشكاليت الخاليت :

 *إلاشكالية العامة :

 كيف يخم جىفير عمليت إلايساداث و الىفقاث ؟و كيف جخم السقابت على الىفقاث العمىميت ؟

 :الفرعية ألاسئلة*

 ومً أحل إلاحابت على هرا الاشكال قمذ بصياغت ألاسئلت الفسعيت الخاليت : 

 ما مفهىم إلايساداث العامت ؟و ما هي مصادزها ؟-1

 قاث العامت ؟و ما هي أزازها ؟فما املقصىد بالى-2

 كيف يخم صسف الىفقاث و جدصيل إلايساداث ؟-3

 ميزاهيت البلديت ؟ما هي إلاحساءاث املخبعت في مساقبت جىفير هفقاث  -*4

 *فرضيات البحث :

 لإلحابت على إلاشكاليت و ألاسئلت املطسوخت يسخدعي ذلك وطع الفسطياث الخاليت :

إلايساداث العامت هي مجمى  ألامىال التي جخدصل عليها الدولت سىاء بصفتها السياديت ،أو مً أوشطتها و -1

مثل مصادز اليراداث العامت ال و مً الظسائب و السسىم أمالكها الراجيت أو مً مصادز داخليت و خازحيت .و جخ

 و القسوض العامت .
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الىفقت العمىميت هي مبلغ مالي يخسج مً القمت املاليت لشخص معىى  عام ،بقصد اشبا  خاحت عامت و -2

 جىقسم خسب الدشسيع الجصائس  الى هفقاث الدسيير و هفقاث الخجهيز و الاسدثماز .

 ىفير الىفقاث و جدصيل إلايساداث وفقا للقىاعد القاهىهيت .السقابت جظمً خسً ج-3

إلاحساءاث املخبعت في مساقبت جىفير هفقاث ميزاهيت البلديت هي جأشيرة املساقب املالي بعد فدص الالتزاماث -4

 و مطابقتها مع القىاهين و الدشسيعاث املعمىل بها .

 :*مبررات اختيار املوضوع

واقع اخخياز  لهرا البدث كىن السقابت على املال العام حعخبر حىهسا أساسيا للر  جسجكص عليه الدولت 

خاصت مع التزايد الكبير لحجم الىفقاث العامت ،و جدصيل لاليساداث العامت التي حعخبر املصدز السئيس ي لسير 

 مهامها في إلادازة .ميزاهيت البلديت ،ووحىد جقصير ألاحهصة السقابت املاليت في جأديت 

جدفظ إلادازة )البلديت (و زفظها جقديم املعلىماث املهمت ذاث الصلت بمىطى  البدث خفاظا على مبدأ 

 سسيت الىزائق .

ألاهميت البالغت في العمل إلاداز  الر  جلعبه الجماعاث املدليت و طسوزجه في هجاح البلدياث بشكل -

 خاص في أداء مهامها .

 :*أهمية املوضوع 

 الخعسف على الىفقاث و إلايساداث العامت و أزازها على الاقخصاد .-

 التركيز على مساقبت جىفير للميزاهيت أ  جدصيل الايساد و حسديد الىفقاث .-

 ابساش أهميت السقابت املاليت على املال العام الكدشاف ألاخطاء و الحد مً الخالعباث و ألاحهصة القائمت بها .-

 يزاهيت العامت للدولت و طس  اعدادها و جىفيرها .الخعسف على امل -
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 *أهداف املوضوع :

 حسليط الظىء على أهميت الىفقت العامت باليسبت للدولت .-

الىقىف على مخخلف الطس  و ألاحهصة التي سخستها الدولت للسقابت على املال العام ،و كرا معسفت إحساءاث -

 السقابت املاليت عليها .

 إلايساداث و إلاحساءاث املخبعت في جدصيلها .معسفت مصادز -

 املخفشيتالصىزة الحقيقيت لدوز املؤسساث السقابيت كمجلس املداسبت و املجلس الشعبي الىطني و  إبساش -

 العامت للماليت في الخصسف و طمان الاسخعمال ألامثل لألمىال العمىميت .

 *حدود الدراسة :

 اسخديا واليت مسخغاهم .خدود ومكاهيت :قمذ بتربص ببلديت -

 . 2112-2112خدود شماهيت :مً الفترة املمخدة -

 * منهج البحث :

اعخمدث في هرا املىطى  على املىهج الىصفي للدزاست مً خالل الخعازيف املقدمت لكل مً إلايساداث 

زها في السير الحسً العامت و الىفقاث العامت و السقابت املاليت و ما جمثله هره ألاخيرة مً أحهصة زقابت و دو 

لعمليت الخىفير ،باالطافت الى املىهج الخدليلي الىصفي مً خالل دزاست أهم املفاهيم املسجبطت بالبلديت و 

 ميزاهيتها و طس  السقابت عليها .

 *الدراسات السابقة :

 لقد اعخمدث حملت مً الدزاساث السابقت ساهمذ في اهجاش هرا العمل . 



 مقدمة
 

 

 ه

از بىمديً ،الىفقاث العامت على الخعليم )دزاست خالت قطا  التربيت الىطىيت بالجصائس الدزاست ألاولى :بً هى -

 كليت العلىم الاقخصاديت ،حامعت أبى بكس بلقايد جلمسان ..(مركسة مقدمت لىيل شهادة املاحستر 1221-2112

اد  )دزاست خالت الخىاشن الاقخصالدزاست الثاهيت :دزواس ي مسعىد ،السياست املاليت و دوزها في جدقيق -

 ا و   ث ،حامعت الجصائس .-(كليت  2114-1221الجصائس 

 : *هيكل الدراسة

 جدخى  هره الدزاست إطافت الى املقدمت و الخاجمت على زالر فصىل مقسمت كما يلي :

لك الفصل ألاول :الاطاز الىظس  لاليساداث العامت ،و جم الخطس  فيه الى عمىمياث خىل إلايساداث العامت و كر

 مصادز إلايساداث العامت .

الفصل الثاوي : مدخل الى الىفقاث العامت ،جطسقذ في هرا الفصل الى ماهيت الىفقاث العامت،و جقسيمها و 

أزازها و كرلك القىاعد و ألاعىان املكلفىن بدىفيرها و السقابت على جىفيرها و أيظا الهيئاث املكلفت بالسقابت 

 املاليت 

و الىطعيت الفصل الثالث :دزاست خالت بلديت اسخديا و الر  حعسطذ فيه الى الخعسيف بالبلديت و ميزاهيتها ،

 املاليت لها .



 

 االطار النظري لاليرلدات العامة

 

 

ول:عموميات حول اإليرادات العامةالمبحث األ  

 

 

مصادر اإليرادات العامة.المبحث الثاني :  

 

اجراءات تنفيذ االيرادات العامة.المبحث الثالث:  
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 :جمهُد

ت ؤلاًغاصاث  إلىهـلاتها العامت  اػصًاصللضولت،  و  والاحخماعي الاكخهاصيللض ؤصي جُىع الضوع  جُىع هظٍغ

غ حجم هظه ؤلاًغاصاث وإلى حعضص ؤهىاعها و  خُث حعضصث في ، ؤػغايهاالعامت، ألامغ الظي ججلذ ؤزاعه في جٍُى

 الضولت و َبُعتها جبعا لىىع الخضمت العامت التي جلىم بها  ازخلـذو  ؤلاًغاصاثالعهغ الحضًث مهاصع هظه 

عغى الـىغ اإلاالي العضًض مً اإلاداوالث لخلؿُم ؤلاًغاصاث العامت على ؤؾاؽ الخمُيز بين  الهضؾ منها، َو

زالٌ ومً ىاعص التي لها هــ الُبُعت ؤو اإلادكابهت في الخهابو ؤهىاعها اإلاسخلـت إلى جلؿُم ًًم ول منها اإلا

 مباخث خُث:هظا الـهل ؾىؾ هخُغق إلى زالر 

: عمىمُاث خىٌ ؤلاًغاصاث العامت  اإلابدث ألاٌو

 اإلابدث الثاوي: مهاصع ؤلاًغاصاث العامت

 جىـُظ ؤلاًغاصاث العامت إحغاءاثاإلابدث الثالث:
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 عمىمُاث حىل إلاًساداث العامت :املبحث ألاول 

لُت و جمثل ؤن جخىؿغ لها اإلاىاعص الالػمت ل ليي جلىم الضولت باإلهـاق العام، ؿالبض ظلً، ؤي ؤن الىؾابل الخمٍى

هظه ؤلاًغاصاث ألازيرة صزىال للضولت ًُلم عليها ؤلاًغاصاث العامت، و ؾىؾ هخُغق في هظا اإلابدث عغى 

 ؤلاًغاصاث العامت و ؤهم جلؿُماتها  فحعاع ًمسخلف 

 املطلب ألاول: حعٍسف إلاًساداث العامت

 هظهغ مً بُنها: فحعاع ًؤلاًغاصاث العامت عضة 

 حعغؾ ؤلاًغاصاث العامت بإنها:

مجمىع ألامىاٌ التي جدهل عليها الضولت مً زالٌ ألاشخام العامت لؼغى حؼُُت الىـلاث العامت،  _ "هي1

 1 وويع ؾُاؾتها اإلاالُت مىيع الخىـُظ"

_و حعغؾ هظلً:"بإنها ؤصاة مالُت ًلهض بها مجمىع الضزٌى التي جدهل عليها الضولت مً اإلاهاصع اإلاسخلـت 2

 2 "الاحخماعيو  الاكخهاصياػن مً ؤحل هـلاتها العامت و جدلُم الخى 

_ و في حعٍغف آزغ : هي مجمىع ألامىاٌ التي جدهل عليها الضولت ؾىاء بهـتها الؿُاصًت، ؤو مً ؤوكُتها و 3

ؤمالهها الظاجُت ؤو مً مهاصع صازلُت و زاعحُت ؾىاء واهذ في قيل كغوى صازلُت ؤو زاعحُت، ؤو مً مهاصع 

العام زالٌ ؿترة ػمىُت معُىت، مً ؤحل الىنٌى إلى جدلُم ألاهضاؾ جطخمُت، و هظا وله لخؼُُت ؤلاهـاق 

 3و اإلاالُت"  الاحخماعُتو  الاكخهاصًت

 خصابص إلاًساداث العامت: املطلب الثاوي

ف الؿابلت ًمىً اؾخسالم   الخهابو الخالُت:مً زالٌ الخعاٍع

                                                           
ً الحلىكُت، َبعت ألاولى، بيروث، املالُت العامتؾمير نالح الضًً خمضي، 1  ، م2115لبىان، ، ميكىعاث ٍػ
 61، م 2117، مُبىعت علمُت، ميكىعة حامعت بىمغصاؽ، محاطساث في املالُت العامت، مدمضمعُىؾ 2
 223، م 2115، الضاع الجامعُت، مهغ، اكخصادًاث املالُت العامتعبض اإلاُلب عبض الحمُض، 3
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 ؛_ الهـت الىلضًت ؤلاًغاصاث العامت1

 ؛ؤلاًغاصاث_الضولت هي اإلايلـت بخدهُل 2

ىت العامت للضولت3  ؛_ جغص ألامىاٌ إلى الخٍؼ

 _ تهضؾ ؤلاًغاصاث إلى حؼُُت الىـلاث العامت 4

 جلسُماث إلاًساداث العامت:الثالث املطلب

جُبُلُت، و إن وان الىخاب في  ؤزغي للض خاٌو بعٌ الىخاب جلُُم ؤلاًغاصاث العامت إلى جلؿُماث علمُت و 

هإؾاؽ الخـغكت ؿُما  اإلاخدضةالىاكع ؤن هظه الخلؿُماث ال حؿلم حمُعا مً الىلض هظغا لعضم صكت اإلاعاًير 

 بُنها، و ؾيخُغق إلى ؤهم هظه الخلؿُماث 

  الخلسُماث الخطبُلُت :الفسع ألاول 

ىي هىعين ؤو جلؿُمين لإلًغاصاث العامت و هما ٌعخبر هظا الخلؿُم طو صعحت هبيرة مً ألاهمُت و الـابضة و ًد

 جلؿُم إصاعي و جلؿُم الىظُـي 

 :الخلسُم إلادازي لإلًساداث 

هىان مسخهت جخىلى جدهُل ؤلاًغاصاث العامت و لِـ بالًغوعة ؤن جيىن هظه الجهت مً وػاعة الخؼاهت ؤو 

الخؼاهت جدهل الجاهب ألاهبر مً ؤلاًغاصاث العامت و الظي ًخمثل في الًغابب  إال  وػاعةاإلاالُت بالغػم مً ؤن 

ؤن هىان العضًض مً الىػاعاث التي جمٌى الخؼاهت العامت بمىاعص إياؿُت و زانت جلً التي جلىم باإلقغاؾ 

ت، و جلً التي جدهل  الغؾىم على جدهُل إًغاصاث ؤمالن الضولت مً علاعاث، مكغوعاث نىاعُت و ججاٍع

اإلالغعة عً ؤصاء بعٌ الخضماث العامت مثل الخضماث الصحُت و الخعلُمُت، و ؤزيرا جلً التي جدهل 

 الؼغاماث اإلاالُت اإلاـغويت على مسالـت اللىاهين و اللىابذ 
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 :الخلسُم الىظُفي 

العامت  إن التزام الؿلُت الخىـُظًت بمبضؤ عضم جسهُو الظي ًجبرها على عضم جسهُو هىع مً ؤلاًغاصاث

ؤلاهـاق على وظُـت مً وظابـها العامت، إال ؤن اإلاؤلف ًغي ؤهه مً اإلاـُض ؤن حعغى ؤلاًغاصاث في اإلايزاهُت 

حمالُت مً في الحهُلت ؤلا  عغيا وظُـُا ختى ًمىً ؤلاإلاام بمهاصع اإلاىاعص العامت اإلاسخلـت   وههِب ول منها

بت إًغاصاث الضولت، و في هظه الحالت جخًمً اإلايزاهُت  مً الًغابب الىىعُت اإلاـغويت عغيا لحهُلت ول يٍغ

  الاؾتهالنعلى الضزل ؤو على عؤؽ اإلااٌ ؤو على 

  الخلسُماث العلمُت: الفسع الثاوي

ًلؿم بعٌ ؤلاًغاصاث العامت بدؿب مهضع ؤلاًغاصاث إلى إًغاصاث ؤنلُت و إًغاصاث اإلاكخلت، بِىما ًلؿمها 

، و اكخهاصًتفي الخدهُل إلى ؤلاًغاصاث ؾُاصًت و إًغاصاث  آلامغةالبعٌ جبعا إلاضي اؾخسضام الضولت لؿلُتها 

 اصًت، و هىان مً ًلؿمها خؿب الؿلُت إلى إًغاصاث ػير عهىان مً ًلجإ إلى جلؿُمها خؿب صعحت اهخظامها 

ت  ت و إًغاصاث ػير حبًر  التي جخمخع بها إًغاصاث حبًر

 1:_إلاًساداث ألاصلُت و إلاًساداث املشخلت1

ًلىم هظا الخلؿُم على ؤؾاؽ الخـغكت بين ما جدهل علُه الضولت مً إًغاصاث مً ؤمالهها الخانت، و بين ما 

 حؼء مً صزٌى اإلاىاَىين  اكخُاعجدهل علُه مً 

 :إلاًساداث ألاصلُت 

م  والاؾدُالء حؼء مً ألامىاٌ اإلاىاَىين، وصون  اكخُاعوهي جلً ؤلاًغاصاث التي جدهل عليها الضولت عً ٍَغ

 على ألامىاٌ ألاؿغاص، و ؤهم جلً ؤلاًغاصاث إًغاصاث ؤمالن الضولت 

 :إلاًساداث املشخلت 

                                                           
 267-266، م 2114، بضون َبعت، صاع الجامعت الجضًضة، مهغ، أصىل إلاكخصاد العاممجضي قهاب، 1
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م  مً صزٌى ألاؿغاص مثل الًغابب و الغؾىم و  الاكخُاعو هي ؤلاًغاصاث التي جدهل عليها الضولت عً ٍَغ

م الخاللغوى و الؼغاماث و ؤلاجاواث     ًحؼء مً زغوة  اكخُاع، ؤي جدهل عليها الضولت عً ٍَغ   آلازٍغ

 1:_ إلاًساداث العادًت و إلاًساداث غير العادًت2

لؿُما مالُا خُث ًلؿم هخاب اإلاالُت العامت مً خُث صوعٍتها و جىغاعها إلى إًغاصاث و ٌعخبر هظا الخلؿُم ج

 عاصًت و إًغاصاث ػير عاصًت 

 :إلاًساداث العادًت 

باإلًغاصاث التي جخىغع ول ؾىت عاصة ؤما لُبُعت هظه اإلاىاعص مثل إًغاص ممخلياث الضولت ؤو هدُجت هو  ًلهض

عي والًغابب على الضزل و الغؾىم   حكَغ

 :إلاًساداث غير العادًت 

ؤلاًغاصاث التي جدهل عليها الضولت بهـت ػير مىخظمت و ػير صوعٍت مثل اللغوى العامت و ؤلانضاع الىلضي 

  الجضًض

 :الاكخصادًت_ إلاًساداث السُادًت و إلاًساداث 3

 :إلاًساداث السُادًت 

هي جلً ؤلاًغاصاث التي جدهل عليها الضولت و الهُئاث العامت بما جخمخع به مً ؾلُت آمغة و كضعة على إهغاه 

ت، الًغابب و ال  غؾىم  ألاؿغاص على صؿع ألامىاٌ حبرا لؼغى ؤو ألزغ، ومً ؤمثلت طلً، اللغوى ؤلاحباٍع

 :الاكخصادًتإلاًساداث  

ت و إًغاصاث  هي جلً التي جدهل عليها الضولت بضون الالخجاء لألؿغاص، و مثاٌ طلً اللغوى العامت ؤلازخُاٍع

 ؤمالن الضولت  

 

                                                           
بُت، ولُت الضعاؾاث العلُا، حامعت الىجاح محدداث إلاًساداث العامت في فلسطينمدمض عبض اإلادؿً قلت، 1 ، ؤَغوخت ماحؿتر في اإلاىاػعاث الًٍغ

ىُت، هابلـ، ؿلؿُين،   12، م 2115الَى
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ت4 ت و إلاًساداث غير الجبًر  1:_ إلاًساداث الجبًر

 ؤلاًغاصاث  وهظا الخلؿُم مً خُث الؿلُت التي جخمخع بها الضولت في الحهٌى على 

ت   :إلاًساداث الجبًر

ت   جلً التي جدهل عليها الضولت باإلهغاه، و مثاٌ طلً الًغابب، الؼغاماث، اللغوى الجبًر

ت   :إلاًساداث غير الجبًر

تجلً التي جدهل عليها الضولت بؼير إهغاه، و مثالها إًغاصاث اإلاكغوعاث العامت، الغؾىم، اللغوى    الازخُاٍع

 :بئًساداث اليشاط الخاص و إًساداث مخعللت باليشاط العام_إًساداث شبيهت 5

للض خاٌو بعٌ الىخاب و على ألازو ألاإلاان، جلؿُم ؤلاًغاصاث العامت إلى إًغاصاث قبيهت بئًغاصاث اليكاٍ 

 الخام و إًغاصاث مخعللت باليكاٍ العام 

 :عامإًساداث شبيهت بئًساداث اليشاط ال 

 ناخبت ؾلُت و هـىط، و مثاٌ طلً الًغابب و الغؾىم  باعخباعهاعليها الضولت  وهي إًغاصاث جدهل

 على ألامىاٌ التي ال واعر لها  الاؾدُالءماث اللًابُت و او الؼغ 

 الخاص:إًساداث مخعللت باليشاط  

ت و اإلاالُت و الؼعاعُت، ؤي ؤنها إًغاصاث جدهل عليها الضولت  وهي إًغاصاث الضولت مً ؤمالهها واإلًغاصاث الخجاٍع

 عؾاتها ليكاٍ ممازال ليكاٍ الخاممً مما

 

 

 

 

 

                                                           
ا ؤخمض عؼام، 1 ، م 2117صاع اإلاؿيرة لليكغ و الخىػَع و الُباعت، عمان، ألاعصن، ، الُبعت ألاولى، مبادا املالُت العامتمدمىص خؿين الىاصي، ػهٍغ

53 
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 العامت مً الىاخُت العلمُت  ؤلاًغاصاث(:جلؿُم 1-1)الكيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاهضع:مً اعضاص الُالبت 
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 مصادز إلاًساداث العامت: املبحث الثاوي

َبُعتها جبعا لىىع الخضمت العامت التي جلىم بها  ازخلـذحعضصث في العهغ الحضًث مهاصع ؤلاًغاصاث العامت، و 

 الضولت و الهضؾ و مً زالٌ هظا اإلابدث هداٌو الخُغق إلى بعٌ اإلاهاصع 

 املطلب ألاول: إلاًساداث مً أمالن الدولت

 ؤمىالا مىلىلت والؿلع التي جبُعها و الخضماث التي جلضمها، و ؤمىالا ػير مىلىلت والعلاعاثالضولت  جملً

و اإلاىاحم و الؼاباث و آباع الىـِ، ؿئًغاصاث هظه ألامىاٌ حؿاعض الضولت على اللُام باألعباء اإلاللاة على عاجلها   

 اٌ الضومين العام و ؤمىاٌ الضومين الخام  ومً هاخُت اللاهىهُت، إًغاصاث ؤمالن الضولت هىعان : ؤمى 

 1إًساداث الدومين العام :الفسع ألاول 

للىـع العام، والُغق، الؿاخاث، الحضابم العامت،  و جسًع هظه ألامىاٌ ألاخيام اللاهىن العام و جسهو

ألانهاع و اإلاىاوئ   إلخ، مثل هظه ألامىاٌ ال ًدم للضولت ؤن جخهغؾ بها، و عاصة ال جإزظ الضولت زمىا مً ألاؿغاص 

ملابل اؾخسضامهم لهظه ألامىاٌ، و ؤن ًدضر ؤخُاها ؤن هلىم الضولت بـغى عؾىم على ؤلاهخـاع هظه ألامىاٌ 

اعة اإلاخاخف و الحضابم على ؾبُل مثاٌ والغؾ  ىم على ٍػ

 خاصإًساداث الدومين ال: الفسع الثاوي

 الضومين الخام و هى عباعة عً ألامىاٌ التي جملىها الضولت ملىُت زانت، و جسًع ألخيام اللاهىن الخام 

ع ، هما ًخهغؾ ألاؿغاص في ؤمالههم هأباع البتروٌ، و ألاعاض ي الؼعاعُت 2و جضع إًغاصا و الؼاباث، و مسخلف مكاَع

 ؤلاؾدثماع الهىاعُت، و الؼعاعُت و اإلاالُت التي جلىم بها الضولت 

ى نىاعي و مالي   و بمىً جلؿُم الضومين الخام ألهىاع زالزت: علاعي و ججاٍع

                                                           
 65مغحع ؾبم طهغه، م ، محاطساث في املالُت العامتمعُىؾ امدمض، 1
 56، م 2118، بضون َبعت، صاع العلىم عىابت، الجؼابغ، ، املالُت العامتمدمض الهؼير بعلي، ٌؿغي ؤبى العال2
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 :الدومين العلازي  

و ٌكيل ؤؾاؾا ألاعاض ي الؼعاعُت و الؼاباث، و هى ما ٌعغؾ بالضومين العلاعي خُث وان ٌكيل اإلاىعص ألاؾاس ي 

 إلًغاصاث الضولت و ًإحي صزل هظا الضومين مً بُع اإلاىخجاث ؤو ألاحغة التي ًضؿعها اإلاؿخإحغون لهظه ألاعاض ي 

ت، و اإلاباوي و ج خهغؾ الضولت في هظه ألامالن بالُغق ؤلاكخهاصًت و ًىضعج يمنها ؤًًا ؤمالن الضولت العلاٍع

 صاتها ووكـها إلاا جغاه الضولت مدللا للمهلحت العامت التي جهلح إل 

 :الدومين الصىاعي و الخجازي  

ًدخل الضومين الخجاعي و الهىاعي مغجبت ؤهثر ؤهمُت في الضولت الحضًثت مً الضومين العلاعي خُث جخيىن 

ت، و مع ظهىع ؤلاججاهاث الاقتراهُت و  مىاعص هظا الضومين مما جملىه الضولت مً مكغوعاث نىاعُت و ججاٍع

لى اؾتهالن الثروة بل ؤنبدذ مىخجت ظهىع اإلاالُت الحضًثت بضؤ صوعه ًلىي و ًدؿع و لم صوع الضولت كانغا ع

 لها و بهـت عامت ًدضص الاحؿاع في اليكاٍ الخجاعي و الهىاعي صوع الضولت الؿُاس ي   

 :الدومين املالي 

ًلهض بالضومين اإلاالي ألاوعاق اإلاالُت التي جملىها الضولت مً ألاؾهم و الؿىضاث و التي جضع ؤعباخا و ؿىابض جضزل 

 يمً ؤمالن الضولت 

و كض وكإ هظا الضومين هدُجت ما ٌعغؾ بكغواث ؤلاكخهاص اإلاسخلِ و هي الكغواث التي ججمع بين اإلالىُت 

 1العامت و الخانت 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 5 7مغحع ؾبم طهغه، م ،، املالُت العامتالمدمض الهؼير بعلي، ٌؿغي ؤبى الع1
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 اًساداث مً أمالن الدولت.(:2_1شكل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً الحلىكُت، الُبعت ألاولى، بيروث،  اإلاهضع: ص  ؾمير نالح الضًً خمُضي، اإلاالُت العامت، ميكىعاث ٍػ

 116، م 2115لبىان، 

 

 ممخلياث الضولت

الضومين العام)ممخلياث الضولت 

 العامت(

الضومين الخام )ممخلياث الضولت 

 الخانت(

 

هىاعيلالضومين ا الضومين الخجاعي  الضومين اإلاالي الضومين العلاعي   

ؤعاض ي  مباوي

 ػعاعُت
 مىاحم و  ػاباث

 مداحغ

الهىاعاث 

 الىهغبابُت

نىاعت اإلاىاص 

 الحغبُت

صىاعت 

الثإلاجصا  
 الخانت نىاعت

 باإلايابً وألاالث

نىاعت الىـِ 

اث   والؼاػ الىُمُاٍو

 نىاعت

 مىانالث
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  إلاًساداث مً الظسابب و السسىم: املطلب الثاوي

جمثل الًغابب و الغؾىم في العهغ الحضًث ؤهم ؤهىاع ؤلاًغاصاث التي حعخمض عليها الضولت لخؼُُت هـلاتها 

م ؿغى الًغابب عليهم وؿلا لىظام ؿني  العامت، و ججبر الضولت ألاؿغاص باإلاؿاهمت في ؤعبائها العامت عً ٍَغ

بت  معين ًلىم على مجمىعت مً اللىاعض و اإلاباصا التي جدىم ؾلىن الض ولت و إلتزام ألاؿغاص بإصاء الًٍغ

با،   وحعخبر هظلً الغؾىم حؼء مً ؤلاًغاصاث العامت، و جضزل زؼاهت الضولت بهىعة صابمت و مىخظمت جلٍغ

ل   الىـلاث العامت قإنها في طلً قإن بلُت ؤلاًغاصاث ألازغي و حؿخسضم في جمٍى

  إلاًساداث مً الظسابب: الفسع ألاول 

بت و 1   خصابصها _ حعٍسف الظٍس

بت1_1  :_حعٍسف الظٍس

 بت بإنها مبلؽ مً الىلىص ًجُبه ؤخض ألاشخام العامت حبرا مً ألاؿغاص بهـت نهابُت ح و صون عغؾ الًٍغ

 1ملابل زام بؼغى الىؿاء بملخًُاث الؿُاؾت العامت للضولت 

 2مالي إلؼامي و نهاةي جدضصه الضولت و صون ملابل بؼغى جدلُم ؤهضاؾ عامت  و حعغؾ هظلً: بإنها اكخُاع 

بت2_1  :_ خصابص الظٍس

بت فٍسظت هلدًت  بت الظٍس في العهغ الحضًث في نىعة هلضًت جماقُا مع ملخًُاث الىظام : جضؿع الًٍغ

اللُاعاث العامت الاكخهاصي هيل، هظغا ألن ول اإلاعامالث ؤنبدذ جلىم على اؾخسضام الىلىص ؾىاء في 

ؤو الخانت، و بما ؤن الىـلاث العامت جخم في نىعة هلضًت ؿئن ؤلاًغاصاث بما ؿيها الًغابب البض ؤن جدهل 

 3هظلً الىلىص 

بت جدفع جبرا  بت بل هى مجبر على صؿعها إلى الضولت، الظٍس عني طلً ؤن الـغص لِـ خغا في صؿع الًٍغ  :َو

                                                           
 313مغحع ؾبم طهغه، م ،أصىل إلاكخصاد العاممجضي قهاب، 1
 8، م 2117، الُبعت الثاهُت، صًىان مُبىعاث الجامعُت، بً عىىىن، الجؼابغ، جباًت املؤسساثخمُض بىػٍضة، 2
 151، م 1992بيروث، لبىان، ، صاع النهًت العغبُت، أساسُاث املالُت العامتمض خكِل، عاصٌ ؤخ3
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بت هى حعبير عً كىة ؤلالؼامُت لللاعضة اللاهىهُت التي و ؤلاحباع هىا كاهىوي ال معىىي بالىظ  غ إلى كاهىن الًٍغ

 جـغى على اإلايلف الخًىع لها مً واؿت ػواًاها 

بت جدفع بصفت نهابُت  بت، إهما ًضؿعها إلى : و ًلهض بهظه الخانُت ؤالظٍس ن الـغص الظي ًلتزم بضؿع الًٍغ

 إلُه بعض طلً  الضولت بهـت نهابُت، ؿال جلتزم الضولت بغص كُمتها

بت جدفع بدون ملابل  بت ال ًخمخع بملابل الظٍس  :و حعني هظه الخانُت ؤن اإلايلف الظي ًضؿع هظه الًٍغ

الضولت خين صؿعه لها، و لً وان هظا ال ًىـي ؤن الـغص كض ٌؿخـُض مً مباقغ ؤو بمىـعت زانت مً حاهب 

الخضماث التي جلضمها الضولت بىاؾُت اإلاغاؿم العامت اإلاسخلـت بئعخباعه ؿغصا في الجماعت و لِـ بئعخباعه ميلـا 

بت   بالًٍغ

بت جمكً الدولت مً جحلُم هفع عام  هـع زام إلى : إن الضولت ال جلتزم بخلضًم زضمت معُىت ؤو الظٍس

بت، بل ؤنها جدهل على الًغابب، باإلياؿت إلى ػيرها مً ؤلاًغاصاث العامت ألازغي مً  اإلايلف بضؿع الًٍغ

 1في مهاعؾ ؤلاهـاق العام مً ؤحل جدلُم مىاؿع عامت للمجخمع ؤحل اللُام باؾخسضامها 

بت2  :_ اللىاعد ألاساسُت للظٍس

بي في الضولت   ًلهض بلىاعض جلً ألاؾـ التي ًخعين على اإلاكغع إجباعها و مغاعاتها عىض ويع ؤؾـ هظام يٍغ

ىت العمىمُت  بت و مهلحت الخٍؼ  هظه اللىاعض طاث ؿابضة مؼصوحت ؿهي جدلم مهلحت اإلايلف بالًٍغ

 و ٌعض ؤصم ؾمُث ؤٌو مً ويع هظه اللىاعض و للض ناػها ؿُما ًلي:

 :املساواة( _ كاعدة العدالت)1

بي إلى جدلُلها عىض نُاػت  بُت مً ؤهم مباصا الىظام الـعاٌ و التي ٌؿعى اإلاكغع الًٍغ حعخبر العضالت الًٍغ

بُت في جىػَع ألاعباء بين  بي هى ؤن جخدلم العضالت الًٍغ بي و اإلالهىص مً عضالت الىظام الًٍغ ؤي هظام يٍغ

ـهىم العضالت بخُىع اإلاجخمع ؿلضي الخللُضًين ًلهض ممىلي ول الًغابب و بين بعًهم البعٌ و للض جُىع م

                                                           
 119مغحع ؾبم طهغه، م ،أساسُاث املالُت العامتمض خكِل، عاصٌ ؤخ1
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بالعضالت عىض "ؤصم ؾمُث" بإن ٌؿاهم ول ؤؿغاص اإلاجخمع في جدمل هـلاث الضولت خؿب ملضعتهم الخيلـُت 

 1اليؿبُت ؤي جيىن مؿاهمتهم مخىاؾبت مع الضزل 

 : _ كاعدة الُلين2

بت معلىمت وواضحت باليؿبت للممٌى و ؤلاصاعة بكيل ًلُني ال ػمىى  ًلهض بلاعضة الُلين ؤن جيىن الًٍغ

مضي إلتزامه على وحه الخدضًض و بهىعة واضحت، و ٌعغؾ مضي ما ؿُه، ؿمً ألاهمُت ًمىً ؤن ٌعغؾ اإلامٌى 

 هُت اإلاخعللت بها جدضًض للىعاء ًلتزم به مً الًغابب ؾىاء مً خُث ؤهمُتها و ؾعغها و واؿت ألاخيام اللاهى 

 2و هُـُت الخدهُل 

 :_ كاعدة املالءة في الخحصُل3

بُت بهىعة جالءم ظغوؾ اإلايلـين بها، و حؿُير صؿعها و زانت  ًلهض بهظه اللاعضة يغوعة جىظُم ؤخيام الًٍغ

لخه و احغاءاجه   ؿُما ًخعلم بمُعاص الخدهُل و ٍَغ

 و تهضؾ هظه اللاعضة إلى عضم حعؿف ؤلاصاعة الجبابُت في إؾخعماٌ ؾلُتها ؿُما ًخعلم بئحغاءاث الغبِ 

 3 و الخدهُل

 :_كاعدة إلاكخصاد4

بت بإؾهل و ؤٌؿغ الُغق التي ال جيلف ؤلاصاعة الجبابُت مبالؽ هبيرة  ًلهض بهظه اللاعضة ؤن ًخم جدهُل الًٍغ

بت طاتها، و زانت في ظل الغوجين و ؤلاحغاءاث ا إلاعلضة، مما ًيلف الضولت هـلاث كض جخجاوػ خهُلت الًٍغ

بت ؿعالُتها همىعص هام حعخمض علُه الضولت صون يُاع حؼء هبير مىه في ؾبُل  مغاعاة اللاعضة ًًمً للًٍغ

 4الحهٌى علُه 

 

 

                                                           
 59، م 1972، بضون َبعت، صاع النهًت العغبُت، بيروث، املالُت العامت و السُاساث املالُتؿىػي عبض اإلاىعم، 1
 125، م 1992العغبُت، بيروث، لبىان، ، صاع النهًت أصىل الفً املالي إلاكخصاد العامعاصٌ ؤخمض خكِل، 2
 129، م 2111، الضاع الجامعُت لليكغ و الخىػَع، مهغ، الىجيز في املالُت العامتؾىػي عضلي هاقض، 3
 131سىشي عدلي هاشد،   مسجع سبم ذهسه،ص4
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بت3  :_ أهداف الظٍس

لي بئعخباعها مهضعا  بت على ألاؿغاص مً ؤحل جدلُم ؤهضاؾ معُىت ًإحي في ملضمتها الؼغى الخمٍى جـغى الًٍغ

هاما لإلًغاصاث العامت باإلياؿت إلى ألاػغاى ؤلاكخهاصًت، الؿُاؾُت و ؤلاحخماعُت ألازغي و ًمىً جلؿُم هظه 

 ي ألاهضاؾ إلى هضؿين عبِؿين و ها الهضؾ اإلاالي و ألاهضاؾ ألازغ 

ىتها و بالخالي حؿضًض مسخلف _ الهدف املالي1 ل زٍؼ بت، إط حؿخعملها الضولت لخمٍى :ؤهه الهضؾ الخللُضي للًٍغ

ىت العمىمُت في الجؼابغ جإحي في  ل الخٍؼ الىـلاث التي جلع على عاجلها، خُث ؤن ؤهمُت الًغابب في جمٍى

بت الثاهُت بعض الجباًت البترولُت، التي جدخل الهضاعة ب بت الًٍغ  الغػم مً إهخمام الضولت بالًٍغ

 : _ الهدف إلاكخصادي2

م جسـٌُ الًغابب ؤزىاء ؿترة  حؿخسضم الًغابب لخدلُم ؤلاؾخلغاع عبر الضوعة ؤلاكخهاصًت عً ٍَغ

اصتها في ؿترة الخطخم مً ؤحل امخهام اللضعة الكغابُت هما كض حؿخسضم  اصة ؤلاهـاق و ٍػ ؤلاهىماف لٍؼ

ين بمىده ؿترة إعـاء مدضصة و إعـاء اإلاىاعص ألاولُت الالػمت لهظا اليكاٍ بئعخباعه لدصجُع وكاٍ اكخهاصي مع

ا ًدلم الخىمُت ؤلاكخهاصًت   1وكاَا خٍُى

 :_ الهدف السُاس ي3

بت ؤنبدذ مغجبُت بكيل مباقغ بمسُُاث الخىمُت ؤلاكخهاصًت و ؤلاحخماعُت العامت، بـغى  ؤي ؤن الًٍغ

بت عؾىم حمغهُت مغجـعت على مىخجاث  ، و جسـًُها على مىخجاث ؤزغي ٌعخبر اؾخعماٌ للًٍغ بعٌ الضٌو

 2ألهضاؾ ؾُاؾُت 

 :_ الهدف إلاجخماعي4

بت إلعاصة جىػَع الضزل اللىمي لهالح الُبلاث الـليرة، هئعـاء الُبلاث اإلادضوصة الضزل   حؿخسضم الًٍغ

غ بعٌ  بت و جدلُم هظه ألاعباء على العابالث الىبيرة العضص، هما حؿخسضم ؤًًا في جٍُى مع صؿع الًٍغ

ألاوكُت ؤلاحخماعُت، ؿئعـاء بعٌ الهُئاث و الجمعُاث التي جلضم زضماث احخماعُت ال تهضؾ لخدلُم 

 الغبذ 

                                                           
 131، ممسجع هفسه1
 13مغحع ؾبم طهغه، م  ،جباًت املؤسساثخمُض بىػٍضة، 2
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 إلاًساداث مً السسىم:الفسع الثاوي

 :_ حعٍسف السسم و خصابصه1

 :السسم _حعٍسف1_1

الـغص حبرا إلى الضولت ؤو إلى مؤؾؿاتها العمىمُت ملابل مىـعت زانت ٌعغؾ الغؾم بإهه: مبلؽ هلضي ًضؿعه 

 1ًدهل عليها الـغص إلى حاهب مىـعت عامت حعىص على مجخمع هيل 

ت جمىدها لهم ؤو زضمت مً هىع زام  ـه: مبلؽ جدهله الحيىمت مً بعٌ ألاؿغاص ملابل مٍؼ هما ًمىً حعٍغ

 2جؤصيها لهم 

 : _ خصابص السسم2_1

ـين ًخطح لىا ؤن الغؾم ًخميز بسهابو معُىت هظهغها هما ًلي:  مً زالٌ الخعٍغ

 الصفت الىلدًت للسسم: 

ًخدهل الغؾم في صؿع الصخو إلابلؽ هلضي ملابل الحهٌى على زضمت زانت مً إخضي الهُئاث العامت و 

عبثا في اإلااض ي، إال ؤن جُىع ألاوياع ؤلاكخهاصًت ؤصي إلى ازخـاء هظه الظاهغة كض واهذ بعٌ الغؾىم جضؿع 

 و إلى ػالبت الُابع الىلضي على ول عملُاث الضولت اإلاالُت ؾىاء ما ًخعلم منها بخدهُل ؤلاًغاصاث ؤو إهـاكها 

 صفت إلاجباز للسسم: 

ًظهغ عىهغ الجبر واضحا في اؾخؼالٌ جلً  ًلىم الـغص بضؿع مبلؽ للغؾم حبرا للهُئت التي جؤصي له الخضمت و 

لت جدهُله و ؾبل ؤلاؾخـاصة بالخضمت  الهُئت في ويع الىظام اللاهىوي للغؾم مً خُث جدضًض ملضعاه و ٍَغ

 اإلالضمت هملابل له 

 صفت امللابل السسم : 

الخضمت عمال ًضؿع الـغص الغؾم ملابل الخضمت الخانت التي ًخدهل عليها مً حاهب الضولت، و كض جيىن هظه 

جخىاله إخضي الهُئاث العامت لهالح الـغص والـهل في اإلاىاػعاث)الغؾىم اللًابُت( ؤو امخُاػ زانا ًمىذ 

 على عزهت ؾُاكت ؤو حىاػ ؾـغ للصخو والحهٌى 

                                                           
 161، م2115، صًىان مُبىعاث الجامعُت، الجؼابغ، اكخصادًاث املالُت العامتمدمض عباؽ مدغػي، 1
 59، م 2114، صاع الىخب و الىزابم اللىمُت، الُبعت ألاولى، حامعت للىنل، اإلاالُت العامت و اإلاىاػهت العامتعبض الباؾِ علي حاؾم الؼبُضي، 2
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 :كىاعد جلدًس السسىم_ 2

كاعضة ؤنلُت جدىم جلضًغ الضولت للغؾىم التي جدهلها مً ألاؿغاص و بملخًاها وحىب جىػَع جيلـت  هىان

 الخضم اإلادهل عنها الغؾم بين الـغص و اإلاجخمع على كضع اؾخـاصة ول منها مً مىاؿعها، ؿالغؾم ًدلم هـعا 

ا لظلً ؤن جىػع جيلـت الخضمت زانا للُالب الخضمت ًلترن بىـع عاما ٌعىص على اإلاجخمع، و مً اإلاىُلي جبع

 بين مجمىع َالبيها على هدى ًغاعي كُمخه ما خهل علُه مل منهم مً هـع 

باإلياؿت إلى طلً هىان عىامل ؤزغي جإزظها الضولت في ؤلاعخباع و هي بهضص جلضًغ الغؾىم و ًمىً خهغها في 

 ما ًلي:

 ؛لابل لها_مغاعاة الخىاؾب بين هـلت الخضمت اإلاؤصاة و بين الغؾم اإلا1

 ؛_ ؤن ًيىن اإلابلؽ الغؾم اإلالغع ؤكل مً هـلت الخضمت اإلالابلت له2

 _ؤن ًيىن الغؾم ؤهبر مً هـلت الخضمت اإلالابلت له 3

 :_ أهمُت السسىم3

ً، و  اخخلذ الغؾىم ؤهمُت زانت همىعص مً مىاعص الضولت زالٌ اللغون الثالزت الؿابلت ختى اللغن العكٍغ

م الضولت الحاعؾت ؿالىظابف ألاؾاؾُت للضولت واهذ مدهىعة في ألامً و اللًاء، ًغحع طلً إلى ػلبت مـهى 

ؤما الخضماث ألازغي التي جلىم بها حعخبر بمثابت عمل إيافي ًسغج عً هُاق وظابـها اإلاعخاصة، و واهذ جُالب 

لابل على ألاؿغاص بضؿع ملابل ٌعاصٌ كُمت ما خهلىا علُه مً هـع زام و واهذ جدغم على جلضًغ طلً اإلا

 1هدى ًىـل حؼُُت جيالُف الخضماث بهىعة واملت 

بت: الفسع الثاوي  الفسق بين السسم و الظٍس

 :أوجه الدشابه 

  بت ملؼمت للميلف بالضؿع بت في عىهغ ؤلاحباع ؿىالهما ًـغى بكيل حبري، ؿالًٍغ ًدكابه الغؾم و الًٍغ

 ؛ملؼم للضؿع إلاً ًُلب الخضمتهظلً الغؾم 

                                                           
 297، مغحع ؾبم طهغه، مأصىل إلاكخصاد العاممجضي قهاب، 1
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  ع هالهما ًـغى بىاء  1على حكَغ

 :أوجه إلاخخالف 

  ؤن الًغابب جـغى بضون ملابل خُث حعخبر مؿاهمت مً الصخو في حؼُُت حؼء مً الىـلاث العامت، و ال

بت  ؛ًجىػ للميلف اإلاُالبت بضؿع زام ملابل صؿع الًٍغ

بِىما الغؾم ًـغى ملابل زضمت معُىت بُلبها الصخو و ًدهل مً زاللها على هـع زام باإلياؿت إلى 

 لىـع العام الظي ٌعىص على اإلاجخمع ا

  بت جضؿع بكيل نهاةي ؿال ًجىػ للميلف باإلاُالبت باؾترحاعها بِىما الغؾم ًمىً اؾترحاعه ؤو حؼء الًٍغ

 مىه 

 لي ؤما الغؾم عُت هظغا الحؿاؾُت هظا اإلاهضع الخمٍى بت ال جـغى إال بلاهىن ًهضع مً الؿلُت الدكَغ  الًٍغ

ت ؿئهه ًـغى بىاءا على كاهىن    في نىعة كغاعاث إصاٍع

 إلاًساداث مً اللسوض العامت: املطلب الثالث

و طلً عػم ازالؿاث التي جثاع بكإنها مً خُث زُىعة ؤلاعخماص حعخبر اللغوى العامت مهاصع ؤلاًغاصاث العامت 

 عليها، إلاا لها مً مكاول هدُجت ألاعباء اإلاتراهمت على اللغى و زضمخه 

 خصابصه_ حعٍسف اللسض العام و 1

 :_ حعٍسف اللسض العام1_1

  ًم ؤلالخجاء إلى الجمهىع ؤو اإلاهاعؾ ؤو ػيرها م اللغى العام هى مبلؽ مً اإلااٌ جدهل علُه الضولت عً ٍَغ

 2اإلاؤؾؿاث اإلاالُت مع الخعهض بغص اإلابلؽ اللغى و صؿع الـىابض َىاٌ مضة اللغى وؿلا لكغوَه 

 ًـه بإهه: علض مً علىص اللاهىن العام الكيلُت بمىحبه ًخم حؿلُف مبلؽ مً الىلىص ألخض  و ًمى حعٍغ

 3ألاشخام اللاهىن العام إلاضة مدضصة 

 

                                                           
 64م مغحع ؾبم طهغه، ، املالُت العامت و املىاشهت العامتعبض الباؾِ علي حاؾم الؼبُضي، 1
م، خامض عبض اإلاجُض صعاػ2 م ناصق بغواث، ًىوـ ؤخمض البٍُغ  251، م 1986، صاع الجامعُت، بضون َبعت، ، املالُت العامتعبض هٍغ
 68ممغحع ؾبم طهغه، ، العامتاملالُت العامت و املىاشهت عبض الباؾِ علي حاؾم الؼبُضي، 3
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 :_ خصابص اللسض العام2_1

 وؿخيخج مً زالٌ الخعٍغف ؤن اللغى العام جخعلم به و مً هظه زهابو:

 :اللسض العام مبلغ مً املال 

 العام الظي ًخم الحهٌى علُه كض جيىن عُىا ؤو هلضا و لىً اللغى الىلضي هى ألاهثر قُىعا  اللغى 

ت   :اللسض العام ًدفع بصىزة إخخُاٍز

اخضي زهابو اللغى العام ؤهه ازخُاعي و ًخم بئعاصة خغة خُث ًضؿع اإلالغى مبلؽ اللغى بهىعة 

ت وؿم قغوٍ الىاظمت ألخيام العلض   ازخُاٍع

 :دفع مً كبل أحد أشخاص اللاهىن العام أو الخاصاللسض العام ً 

في اللغى العام حؿضًً الضولت مً ؤشخام اللاهىن العام )هُئاث، مؤؾؿاث(ؤو الخام)ألاؿغاص(الظًً 

 ًخمخعىن بجيؿُتها، و ًمىً طلً ؤًًا مً ألاحاهب 

 :اللسض العام ًدفع للدولت 

ت ؤو وخضة مدلُت إن اللغى العام ًخدهغ بإشخام اللاهىن العام ؾىاء وان  هظا الصخو هى ؾلُت مغهٍؼ

ت ؤو اؾخؼالٌ مالي و اصاعي   و هُئاث جخمخع اعخباٍع

 :اللسض العام ًخم بمىجب علد 

جدهل الضولت على اللغى بمىحب علض بين َغؿين الُغؾ ألاٌو هى اإلالترى)الضولت(و الُغؾ الثاوي هى 

 وصة و بـىابض معُىت اإلالغى ؤو الضابً الظي ًـغى مبلؽ للُغؾ ألاٌو إلاضة مدض

عي   :اللسض العام ٌسدىد إلى صك حشَس

جلىم الحيىمت بعلض اللغوى العامت و انضاع اؾىاص الضًً العام اؾدىاصا إلى إطن مؿبم مً كبل اللغوى 

عُت   الدكَغ
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 :_ أهىاع اللسوض2

ت اإلاىدؿب و اللغوى مً خُث  جىلؿم اللغوى إلى زالر ؤهىاع عبِؿُت هي اللغوى مً خُث اإلاهضع و خٍغ

 1اإلاضة:

ت اإلاىدؿب إلى:ًمىً جلؿُم  . أ  اللغوى العامت مً خُث مهضع خٍغ

ت1  :_كسوض اخخُاٍز

 و هي اللغوى التي ًىخب ؿيها ألاؿغاص و الهُئاث العامت و الخانت َىاعُت و ازخُاعا 

 :ٍتكسوض إجباز _2

ا   وهي جلً اللغوى التي ًىخب ؿيها ألاؿغاص و الهُئاث العامت و الخانت حبًر

 جلؿُم اللغوى مً خُث اإلاضة:. ب

 :_ كسوض كصيرة ألاجل1

ض عً   ؾىىاث و جلجإ لها الضولت إلاعالجت العجؼ في اإلاىاػهت  5و ؿترة ؾضاصها ال جٍؼ

 :_ كسوض مخىسطت ألاجل2

 ؾىىاث 11إلى  3جتراوح مضتها مً 

لت ألاجل3  :_ كسوض طٍى

ض مضتها عً  ؾىىاث ػالبا ما جخسظ ؤحاٌ اللغوى خؿب خالت الؿىق، ؤي اإلاضة التي 11هي جلً التي جٍؼ

 جدخاج ؿيها الضولت ألامىاٌ 

 جلؿُم اللغوى مً خُث مهضعها:. ث

 :_ اللسوض الداخلُت1

ى التي جدهل عليها الضولت وهي اللغوى التي جهضعها الضولت صازل خضوصها ؤلاكلُمُت بمعنى آزغ هي اللغو 

ين اإلالُمين صازل اكلُم الضولت   مً َغؾ ألاشخام الُبُعُين و اإلاعىٍى

 

                                                           
ت للىخاب، بضون َبعت، مهغ، مبادا املالُت العامتخامض عبض اإلاجُض صعاػ، 1  331، م 2111، مغهؼ ؤلاؾىىضٍع
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 : _ اللسوض الخازجُت2

الضولت زاعج خضوصها ؤلاكلُمُت ؤي جدهل عليها الضولت مً الخاعج ؾىاء واهذ وهي اللغوى التي جهضعها 

 الضولُت ههىضوق الىلض الضولي ؤو البىً العالمي خيىمُت ؤحىبُت ؤو شخو َبُعي ؤو معىىي ؤو اإلاؤؾؿاث 

بت3  :_ جمُيز اللسض العام عً الظٍس

 :أوجه الدشابه

بت 1  _إن اللغى العام ٌعخبر مىعص مً مىاعص الضولت، وهى بظلً ًدكابه مع الًٍغ

ت،هم الظًً 2 بت ًخدملىن عبئ ول منهما و ال نعىبت في ألامغ باليؿ_ إن ألاشخام الُبُعُت ؤو اعخباٍع

 صاؿع الًغابب في نهاًت اإلاُاؾ  لغى ؿُخدملهللًغابب، ؤما باليؿبت لل

بال_ إن ول مً 3  ت ؾُلؼم نضوع كاهىن مهما لغى العام و الًٍغ

 :أوجه إلاخخالف

بت مىعصا ًسهو لىىع معين مً ؤلاهـاق على عىـ الحاٌ باليؿبت لللغى خُث ؤهه إًغاص 1 _ال حعض الًٍغ

 ًسهو إلهـاق معين 

ًت بال ملابل في خين ؤن اللغى له ملابل معين مخمثل في الـىابض _ 2 بت ؤنها ؿٍغ اإلالابل: مً زهابو الًٍغ

 اإلاضؿىعت لألشخام اإلاىدؿبين 

بت إًغاص نهاةي للضولت ؤما اللغى ؿهى مؤكذ 3  ٌؿضص عىض خلٌى مُعاص الؿضاص _ َبُعت ؤلاًغاص: الًٍغ

بت جضؿع حبر4 ىع إلى إعاصة اإلاؿاهم بها ؤما اللغى العام ؿاألنل ؤنها جضؿع صون الغحا _ عىهغ ؤلاحباع:الًٍغ

ت  لت ازخُاٍع  بٍُغ
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 إجساءاث جىفُر إلاًساد و اث الىفلاث العمىمُت: املبحث الثالث

الث مالُت بؿُُت، خُث زهها اإلاكغع بئحغاءاث كاهىهُت عامالثال حعخبر عملُت جىـُظ اإلا  اإلاالُت للضولت جدٍى

  . تهضؾ إلى يبِ وجلىين قغوٍ نغؾ الىـلاث وجدهُل ؤلاًغاص اث العمىمُت جىظُمتو 

م الخمُيز بين اإلاغاخل  ًدىاٌو هظا اإلابدث صعاؾت مسخلف مغاخل جىـُظ ؤلاًغاصاث والىـلاث العمىمُت عً ٍَغ

ت واإلاداؾبُت  . ؤلاصاٍع

 مساحل جىفُر إلاًساداث العمىمُت :املطلب ألاول 

ص اث العمىمُت إلى عضة قغوٍ كاهىهُت وجىظُمُت ويعها اإلاكغع الجؼابغي لخلىين جسًع عملُت جىـُظ ؤلاًغا

م  عملُت جدهُل ؤلاًغاص اث العمىمُت، خُث ال ٌؿخُُع اإلاداؾب العمىمي جدهُل ؤلاًغاص اث عً ٍَغ

عياؾخعماٌ الؿلُت العمىمُت إال في خضوص جغزُو كاهىن اإلاالُت اإلاهاصق علُه مً َغؾ الجهاػ  ، الدكَغ

 1 ث إن اإلاىاػهت العامت جًع مىيع الخىـُظ ألاخيام التي جخًمنها كىاهين الًغابب والغؾىم إلاضة عامخُ

ًدىاٌو هظا اإلاُلب صعاؾت مسخلف الكغوٍ و ؤلاحغاءاث اللاهىهُت اإلاخعللت بخدهُل ؤلاًغاص اث اإلاسجلت في 

ت ومداؾبُت وؿم   :الدؿلؿل آلاحياإلايزاهُت العامت للضولت التي جمغ بمغاخل إصاٍع

 ؛مغخلت ؤلازباث -

 ؛مغخلت الخهـُت -

 ؛مغخلت إنضاع ؾىض ألامغ بالخدهُل-

  مغخلت الخدهُل -

 ثباثمسحلت إلا: الفسع ألاول 

تهضؾ هظه اإلاغخلت إلى جدضًض َبُعت الحلىق اإلاؿخدلت الضؿع لهالح الضولت وؿلا لخىكعاث اإلايزاهُت، خُث 

م جلضًغ الىعاء ًلىم آلامغ بالخدهُل بئزباث الىكاةع  التي ًيخج عنها خم ًجب جدهُله لـابضة الضولت عً ٍَغ

بي بهضؾ جدضًض َبُعت ووؿبت الحلىق الىاحب جدهُلها وؿلا لللىاهين والخىظُماث اإلاعمٌى بها في  الًٍغ

حؿىض مهمت جىـُظ مغخلت إزباث ؤلاًغاصاث  . مجاٌ جدهُل مسخلف ؤلاًغاصاث العمىمُت اإلاغزهت في اإلايزاهُت

                                                           
 ،2114، صاع الـجغ لليكغ والخىػَع، اللاهغة، أساسُاث املىاشهت العامت للدولت املفاهُم واللىاعد واملساحل وإلاججاهاث الحدًثتحماٌ لعماعة، 1

 151م
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عمىمُت إلاهالح وػاعة اإلاالُت خؿب إزخهام ول إصاعة مع َبُعت ؤلاًغاص ا لىاحب جدهُله، خُث جخىـل ال

، ؿخسخو بئزباث وعاء الحلىق مـدكُاث الجماعن  ؤما الًغابب بئزباث إًغاصاث الًغابب مـدكُاث

 . الجمغهُت في خين جخىـل مـدكُاث ؤمالن الضولت بئزباث خلىق الضومين العام

 مسحلت الخصفُت: الثاوي الفسع

 ، ًلىم آلامغ بالخدهُل بخدضًض وخؿاب مبلؽ الحلىق الىاحب صؿعه مً َغؾ ول مضًً تفي هظه اإلاغخل

بي،  بت التي جم إزباتها في الىعاء الًٍغ لهالح ميزاهُت الضولت ؤو الهُأث العمىمُت َبلا للماصة الخايعت للًٍغ

خم في هظه اإلاغخلت جدضًض مبلؽ ؤلاًغاص النهاةي اإلاصخو خؿب وؿب وهىع ؤلاًغاص الىاحب جدهُله، خُث ً

 .ليل مضًً والىاحب جدهُله لـابضة ميزاهُت الضولت

 مسحلت إصداز سىد ألامس ب جحصُل إلاًساد: الفسع الثالث

غ ؾىض ألامغ بخدهُل ؤلاًغاص الظي ًغؾله  بعض إجمام إحغاءاث ؤلازباث والخهـُت، ًلىم آلامغ بالخدهُل بخدٍغ

ت إلى اإلا داؾب العمىمي مً ؤحل جىـُظ الخدهُل الـعلي، خُث ًخًمً هظا ألازير ول البُاهاث الًغوٍع

بُعت ؤلاًغاص إياؿت إلى البُاهاث  لًمان جدهُل ؤلاًغاص بما ؿيها اإلابلؽ الىاحب جدهُله باألعكام والحغوؾ َو

 . اإلاخعللت باإلاضًً

 مسحلت الخحصُل: الفسع السابع

ا بعملُت الخدهُل الىلضي للضًىن اإلاؿخدلت مً َغؾ الضولت و الهُأث ٍغ ًسخو اإلاداؾب العمىمي خه

العمىمُت اإلاغزهت في اإلايزاهُت، خُث ًلىم هظا ألازير بعملُت الخىـل بؿىضاث ألامغ بخدهُل ؤلاًغاص اث في 

هبذ عىضبظ مؿؤوال شخهُا ومالُا بمخابعت جدهُل  ها و لىً كبل الخىـل بإوامغ جدهُل  خؿاباجه ٍو

غاصاث، ًجب على اإلاداؾب العمىمي ؤن ًخدلم مً جىؿغ واؿت الكغوٍ اللاهىهُت للخدهُل الؾُما في ؤلاً

م  مجاٌ جُبُم آحاٌ اؾخدلاق ؤلاًغاص اث والخدلم مً صحت عملُاث ؤلازباث والخهـُت وطلً عً ٍَغ

  مغاكبت مضي مكغوعُت ومُابلخه لللىاهين وألاهظمت اإلاعمىلبها
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 جحصُل إلاًساداث إجساءاث:املطلب الثاوي

مً زالٌ هظا اإلاُلب ؾىؾ هميز  هىعين مً إحغاءاث الخدهُل،مً إحغاءاث الخدهُل ؤلاًغاصاث طاث َابع 

 الجباةي و إحغاءاث جدهُل ؤلاًغاصاث الخاعحت عً الًغابب و ؤمالن الضولت 

 إجساءاث جحصُل إلاًساد اث ذاث الطابع الجباةي: الفسع ألاول 

ًغاص اث ؾىاء واهذ حضاٌو ؤلاًغاص باٌ اث وؿبت للًغابب ًلىم كابًى الًغابب بعض الخىـل بإوامغ ؤلا 

بت، والظي ٌكخمل على بُاهاث مخعللت بمبلؽ  بئعؾاٌ وسخت مً ؾىض ألامغ بالخدهُل إلى الخايعين للًٍغ

ش آزغ ؤحل للضؿع ، وفي خالت عضم الضؿع  ش بضؤ الخدهُل، إياؿت إلى جاٍع بت الىاحب صؿعها و جاٍع في الًٍغ

لىم كابٌ الًغابب بئعؾاٌ إهظاع إلى  بت، ٍو آلاحاٌ اللاهىهُت، جُبم ػغاماث مالُت جًاؾ إلى مبلؽ الًٍغ

وفي خالت عؿٌ اإلاضًً صؿع الضًىن اإلاؿخدلت علُه مً جللاء  . اإلاضًً بًغوعة صؿع الضًً اإلاؿخدم علُه

هـؿه، ًلىم كابٌ الًغابب بخُبُم إحغاءاث الخدهُل ؤلاحباعي بعض إعالم اإلاعني باألمغ، ًلىم كابٌ 

الًغابب باؾخعماٌ ؤصواث الخدهُل ؤلاحباعي بما ؿيها إنضاع إقعاع للمؤؾؿاث اإلاالُت لخجمُض ألاعنضة 

بت ؤو الجىء عىض الًغوعة إلى جُبُم إحغاءاث اإلاالُت واكخُاع مؿ خدلاث الضولت مً خؿاب اإلايلف بالًٍغ

الحجؼ الخدـض ي ؤو الخىـُظي على ممخلياث اإلاضًً وبُعها في اإلاؼاص العلني مً ؤحل حؿضًض الضًىن الجبابُت 

م إحغاءاث الخدهُ  . ل العاصًتاإلاؿخدلت مً َغؾ الضولت و الهُأث العمىمُت إطا لم ًخم الخدهُل عً ٍَغ

 إجساءاث جحصُل إلاًساد اث الخازجت عً الظسابب و أمالن الدولت:الفسع الثاوي

  ؿُما ًلي عغى إلاسخلف إحغاءاث جدهُل ؤلاًغاصاث الخاعحت عً هُاق الًغابب

م التراض ي1  _الخحصُل عً طٍس

الضولت في ًهضع آلامغون بالهغؾ ؤوامغ ؤلاًغاص اث اإلاخعللت بخدهُل الضًىن الخاعحت عً الًغابب و ؤمالن 

ت ل(31ؤحل ؤكهاه زالزين ) جب ؤن حكخمل على ؤؾـ جهـُتها والبُاهاث الًغوٍع لخعغؾ على ًىما مً إزباتها ٍو

العمىمي اإلاخىاحض في مدل إكامت اإلاضًً مً كخُاع الضًً، خُث جغؾل ؤوامغ ؤلاًغاصاث إلى اإلاداؾب او اإلاضًً 

لىم اإلاداؾب العمىمي بئحغاءاث الخىـل بؿىض ألامغ بالخدهُل في سجالث اإلاداؾبت  . ؤحل الخدهُل ٍو

 زماهُتمغ باإلًغاص إلى اإلاضًً في ؤحل ؤكهاه ًلىم بئعؾاٌ ؤلاقعاع بئنضاع ألا اإلاسههت لهظا الؼغى، زم 
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ش الخىـل(8) م عؾالت مسخىم عليها مع ؤلاقعاع باالؾخالم ممض ي مً َغؾ  ؤًام ابخضاء مً جاٍع بالؿىض، عً ٍَغ

ش إبالغ ؤلاقعاع ااًىم (31َغؾ اإلاضًً في ؤحل زالزين ) وفي خالت عضم الضؿع مً . اإلاضًً بئنضاع بخضاء مً جاٍع

اإلاؿخدم  مغ بخدهُل ؤلاًغاص، ًجب على اإلاداؾب العمىمي جظهير اإلاضًً بئعؾاٌ إهظاع بضؿع الضًًؾىض ألا 

 ( ً ، وبعض اهتهاء هظا ألاحل ٌؿخُُع اإلاداؾب اللجىء إلى اؾخعماٌ ؤصواث الخدهُل ا(ًىم21زالٌ ؤحل عكٍغ

  ؤلاحباعي 

 _الخحصُل إلاجبازي 2

إطا لم ًضؿع اإلاضًً الضًً اإلاؿخدم علُه، بعض اهتهاء ؤحل الضؿع لإلهظاع بالضؿع اإلاىحه إلُه، ًلىم اإلاداؾب 

هبذ ؾىالعمىمي بئعؾاٌ ألامغ  ض ألامغ بالخدهُل إلى آلامغ بالهغؾ الظي ًًـي علُه الهُؼت الخىـُظًت ٍو

، وهى ؤلاحغاء الظي ٌؿمذ للمداؾب العمىمي اؾخعماٌ الؿلُت العمىمُت لخىـُظ بخدهُل ؤلاًغاص جىـُظًا

ؿُـغي  26اإلاؤعر في  46 93-مً اإلاغؾىم الخىـُظي عكم  16وخؿب اإلااصة  . الخدهُل ؤلاحباعي لحلىق الضولت

اث والبُاهاث الخىـُظًت و حغاء ا اث كبىٌ لىـلاث وجدهُل ألاوامغ ب ؤلاًغاصوالظي ًدضص  آحاٌ صؿع ا 1993

اللُم اإلاعضومت "جخمثل الىزُلت التي ججعل ؾىض آلامغ بالخدهُل جىـُظًا، بإن جىيع على وسخت ألامغ باإلًغاص 

إلاسخهين اإلاعىُين، الخإقيرة الخالُت اإلاخبىعت بئمًاء اإلاهاصق على مُابلتها مً َغؾ اإلاداؾبين العمىمُين ا

، زم ًغحع آلامغ بالهغؾ ؤوامغ ؤلاًغاص اث (الهغؾ مبلؼا لُهبذ بُاها جىـُظًاآلامغ بالهغؾ، )ًدضص هظا آلامغ ب

 التي ؤنبدذ جىـُظًت إلى اإلاداؾب العمىمي اإلاعني باألمغ في ؤحل ؤكهاه زمؿت عكغ ًىم

 بعض إجمام هظا ؤلاحغاء  
ً
، جإزظ ؤوامغ ؤلاًغاصاث التي ؤنبدذ جىـُظًت اؾم بُاهاث جىـُظًت، ًغؾلها جبعا

اإلاداؾب العمىمي إلى كابٌ الًغابب بمدل إكامت الضابىين ختى ًخم الخدهُل ؤلاحباعي لحاؿظت إعؾاٌ 

خىـل كابٌ الًغابب بالبُاهاث الخىـُظًت في ؤحل ؤكهاه زماهُت ؤًام إلبالغ اإلا داؾب جدغع في وسخخين، ٍو

م وسخت مً خاؿظت إعؾاٌ جدمل إقاعة الاؾخالم والخىـل بالبُان الخىـُظي خُث ًـخذ البُان  عً ٍَغ

الخىـُظي للابٌ الًغابب ؤبىاب اؾخعماٌ كىة الؿلُت العمىمُت مً ؤحل جىـُظ الخدهُل ؤلاحباعي عً 

م الث اإلاالُت للمضًً، وجغؾل _ : ٍَغ إنضاع إقعاع بضًً لضي الؼير، بىاؾُخه ًخم الاكخُاع مً اإلاهضع للخدٍى



 الفصل األول                                                      اإلطار النظري لإليرادات العامة
 

 
 

30 

هظه ؤلاقعاعاث إلى البىىن واإلاداؾبين العمىمُين واإلاؤؾؿاث اإلاالُت التي ًخعامل معها اإلاضًً مً ؤحل زهم 

  .مبلؽ الحلىق الىاحب صؿعه مً عنُض خؿابه البىيي

حجؼ ػير مخبىع بالبُع في اإلاؼاص العلني ؤي حجؼ ػير مخبىع بالخىـُظ خُث جبلى ألامالن الحجؼ الخدـظي وهى _

ىت العمىمُت   . مىيىع الحجؼ هًمان لضي كابٌ الًغابب ختى ًضؿع اإلاعني باألمغ ول اإلابالؽ اإلاؿخدلت للخٍؼ

ق بعض جُبُم الحجؼ الحجؼ الخىـُظي وهى حجؼ مخبىع بالبُع في اإلاؼاص العلني في خالت عضم جدهُل الحلى _

 . الخدـظي
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 خاجمت الفصل:

مً زالٌ صعاؾدىا لالًغاصاث العامت وؿخيخج ؤنها مجمىعت الضزٌى التي جدهل عليها الضولت مً 

مهاصع مسخلـت مً ؤحل حؼُُت هـلاتها العامت و جدلُم الخىاػن الاحخماعي و الاكخهاصي و مً اهم اإلاهاصع 

 اللغى العام  هجض الضومين ،الًغابب و الغؾىم و 

و لالًغاصاث العامت إحغاءاث جلىم بدىـُظها خُث جسًع لعضة قغوٍ كاهىهُت و جىظُمُت ويعها اإلاكغع 

ت و مداؾبُت جخمثل في مغخلت الازبار  الجؼابغي لخلىين عملُت جدهُل ؤلاًغاصاث ،خُث جلىم بمغاخل اصاٍع

ُيز بين هىعين مً إحغاءاث الخدهُل، و جم،الخهـُت ،إنضاع ؾىت ألامغ بالخدهُل و مغخلت الخدهُل ،

إحغاءاث جدهُل ؤلاًغاصاث طاث الُابع الجباةي و إحغاءاث جدهُل ؤلاًغاصاث الخاعحت عً الًغابب و ؤمالن 

 الضولت 

  

 



 

 مدخل الى النفقات العامة.
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 تمهيد:

مع احظاع دوز الدولت شاد الاهخمام بالىـلاث العامت ،خُث اخخلذ مياها بازشا في الدزاطاث اإلاالُت ، 

الظُاطُت ،ؿهي و ؤؿبدذ ألاداة التي حظخسدمها الدولت في جدلُم ؤهداؿها الاكخـادًت ،و الاحخماعُت و 

لها ،و على هرا ألاطاض جىاولىا في هرا الــل زالر  حعىع واؿت حىاهب ألاوؼوت العامت و هُـُت جمٍى

 مباخث خُث :

: ماهُت الىـلاث العامت .  اإلابدث ألاٌو

 اإلابدث الثاوي : اللىاعد و آلازاز الىـلاث العامت. 

 اإلابدث الثالث :جىـُر الىـلت العامت.
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 ماهيت الىفلاث العامت.  ألاول: اإلابحث

الدولت ؤهداؾ اإلاجخمع و بػباع خاحاجه العامت جلجإ الدولت لئلهـاق العام و الري ٌعخبر ليي جدلم 

ددًد ألاداة اإلاالُت السثِظُت للدولت، ؿإٌو عمل جلىم به الدولت هى جددًد هـلاتها العامت، بعد ذلً جلىم بخ

 ٌعىع ؿعالُت الحيىمت ومدي جإزحرها على اليؼان الاكخـادي.مجمىع بًساداتها ،ؿاإلهـاق العام 

 و شكلها. العامتالىفلاث  اإلاعلب ألاول: حعزيف

 للىـلاث العامت و عىاؿسها.  فحعاز ًزالٌ هرا اإلاولب طىؾ هخوسق بلى عسق مسخلف  مً

 الفزع ألاول: حعزيف الىفلاث العامت.

 هرهس مً بُنها: فحعاز ًللىـلاث العامت عدة 

 حعسؾ الىـلاث العامت بإنها:

شخف عام  بةهـاكه"جلً اإلابالؽ اإلاالُت التي جلىم بـسؿها الظلوت العمىمُت ؤو ؤنها مبلؽ هلدي ًلىم   -1

 1بلـد جدلُم مىـعت عامت."

 2خاحت عامت. " بػباعوحعسؾ هرلً: "هي مبلؼا هلدًا ًسسج مً زصاهت الدولت بلـد  -2

ـها هرلً على ؤنها:" ول ألامىاٌ التي جـسؿها الدولت مً مالُتها مً ؤحل  -3 مىىىا حعٍس الحاحاث  بػباعٍو

 3".العامت للمىاهً

 لفزع الثاوي: شكل الىفلاث العامت.ا

ف الظابلت ًمىً   ذاث عىاؿس ؤو ؤزوان زالر هي:الىـلت العامت ؤنها  اعخباز وؿلا للخعاٍز

                                                           
1

، 3122، تلمسان، الجزائر، دبلقا ٌبن نوار بومدٌن، النفقات العامة على التعلٌم، مذكرة ماجستٌر، كلٌة العلوم االقتصادٌة، جامعة أبو بكر -

 .21ص
 .33، ؾ2007مدمد هاكت، هدي الؼصاوي، اكخـادًاث اإلاالُت العامت، الوبعت ألاولى، داز اإلاِظسة لليؼس والخىشَع والوباعت، عمان، ألازدن، -2

.46، ص:::2حسٌن صغٌر،دروس فً المالٌة والمحاسبة العمومٌة، دار المحمدٌة لنشر والتوزٌع، الجزائر، - 
3
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هلدًت للحـٌى على الظلع والخدماث الالشمت إلامازطت وؼاهها،  مبالؽ بةهـاقجلىم الدولت مبلغ هلدي:   -ا

وجخمحز الىـلت العامت بــت الىلدًت، والــت الىلدًت هاججت عً اهخلاٌ الاكخـاد مً اكخـاد اإلالاًلت بلى 

الىلىد الاكخـاد الىلدي، الري جيىن حمُع اإلاعامالث واإلابادالث ؿُه على ألاطاض الىلدي، ومىه ؤؿبدذ 

 وطُلت الدولت لئلهـاق.

جدخاحه مً  ال حعخبر الىطاثل ػحر الىلدًت التي جلىم الدولت بدؿعها للحـٌى على ماواطدىادا بلى ذلً 

حعخبر هـلاث عامت اإلاصاًا العُيُت مثل: الظىً  مىخجاث ؤو مىذ ؤو مظاعداث مً باب الىـلاث العامت، وهرا ال

مً اللساثب، ؤو الؼسؿُت مثل: واإلاىذ ألاللاب و ألاوطمت التي جلدمها الدولت اإلاجاوي، ؤو الىلدًت مثل: ؤلاعـاء 

 1.ألاؿسادسدماث عامت ؤو لؼحرهم مً لبعم اللاثمحن ب

 اػتران ؤن جخسر الىـلت العامت ػىال هلدًا كد حاء هدُجت جـاعل مجمىعت مً العىامل عبر الخوىز  بن

 ؤهمها: الاكخـادي

 اهدؼاز ي الىطُلت الىخُدة ليل اإلاعامالث، بعد العُني ؤًً ؤؿبدذ الىلىد ه الاكخـادمً  الاهخلاٌ -1

 هظام اإلالاًلت.

 وجسلي الدولت عً عىـس اللىة ) عمل السخسة و ؤلاطخالء الجبري ( ألاؿياز الدًملساهُت  اهدؼاز  -2

 بعادة جىشَع الدزل (. مداولت جدلُم العدالت الاحخماعُت بحن ؤؿساد اإلاجخمع ) -3

التي زــذ لها ومً الىاضح ؤن  ألاهداؾحظُحر عملُت السكابت على جىـُر الىـلاث بهدؾ جدلُلها   -4

 هره السكابت جيىن ؿعبت  في خالت الىـلاث ػحر الىلدًت .

                                                           
،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الساحة المركزٌة بن عكنون  3محمد عباس محرزي،اقتصادٌات المالٌة العامة ،ط-1

  77،ص3117،الجزائر،
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ليي جيىن الىـلت عامت ًجب ؤن جـدز مً شخف معىىي عام، ًلىم بإهفاكه شخص معىىي عام: -ب

ت العامت هي جلً ال تي جىظم كىاعد اللاهىن العام عالكتها بؼحرها وجخمخع بالصخـُت وألاشخاؾ اإلاعىٍى

ت العامت هي الدولت،الىالًت،البلدًت،اإلااطظاث والهُئاث العامت  1.اللاهىهُت اإلاظخللت،وألاشخاؾ اإلاعىٍى

ت ال حعخبر هـلت عامت ختى  و على هرا ألاطاض ؿةن الىـلاث التي ًىـلها ؤشخاؾ زاؿت هبُعُت ؤو معىٍى

لخدلي اإلاُاه،زم جبرع بها للدولت  ؿمثال كُام مجمع الخلُـت بؼساء مدوت. جدلُم مىـعتحظتهدؾ  ولى واهذ

م  مً و ذلً زاحع ألن ألامىاٌ التي كام بةهـاكها حعد ؤمىالا زاؿت ولِظذ عامت بالسػال حعد بهـاكا عاما 

 عمىمُت الهدؾ

وهدؿها هى بػباع الحاحاث ًجب ؤن جيىن ػاًت الىـلت هفع عام:أو ليم مصلحت عامت جح -ج 

الوبلت الحاهمت إلابالؽ بلـد مىاؿع  ؿاطخسدامالعامت،ومً زم جدلُم اإلاىـعت العامت ؤو اإلاـلحت العامت،

ًمىً اعخبازه بهـاكا عاما،و ٌعخبر هرا الؼسن هاججا مً  زاؿت لبعم اإلالسبحن ؤو مىاؿع شخـُت ال

ل لبلىغ ػاًت ؤطمى و لم جيش ئ لخدلُم مـالح ؿسد بهاجدُت ؿىسة ؤن اإلاـالح العمىمُت ؤي ؤحهصة الدولت 

اطخسدام خله  لِس ئلىـلت لظد الحاحاث العامت جىكع خدود على طلوت البرإلاان ختى ا للمان جىحُه

 2العامت. ألامىاٌفي اكتراح الىـلاث،هرلً جـسق زكابت ؿعالت على الظلوت الخىـُرًت في اطخسدامها 

 العامت:اإلاعلب الثاوي: جلسيماث الىفلاث 

بن مع جوىز دوز الدولت وجدىلها مً زاهت الدولت الحازطت بلى زاهت الدولت اإلاخدزلت اشدادث ؤهمُت 

ب  جلظُم الىـلاث العامت هظسا لخىىع وجصاًد الىـلاث العامت،ومً زم ظهسث الحاحت بلى جلظُم  و جبٍى

على مبادت واضحت و مىولُت و  كاثما ؤكظام مخمحزة،مع كسوزة ؤن ًيىن معُاز الخلظُم بلىهره الىـلاث 

 :اٌو هره الخلظُماث على الىدى آلاحي طىدى

 

                                                           
1
 .23،ص3117،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،6،طحسٌن مصطفى حسٌن ،المالٌة العامة - 

24حسٌن مصطفى حسٌن، مرجعسبق ذكره، ص  
2
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 الفزع ألاول:جلسيماث هظزيت.

 الىفلاث العادًت و الىفلاث غير العادًت:-1

 هـلاث عادًت و هـلاث ػحر عادًت. بلىجلظم الىـلاث مً خُث دوزٍتها  

لدولت، ؤي زالٌ ول  بها جلً التي جخىسز بــت دوزٍت مىخظمت في اإلاحزاهُت العامت ًلـدالىفلاث العادًت:-ا

 ( لمدا زُوهي جمٌى مً بًساداث الدولت العادًت ) اللساثب، 1طىت مالُت.

وهي جلً التي ال جخىسز بـىزة عادًت مىخظمت في محزاهُت الدولت، ولىً جدعى الحاحت الىفلاث غير العادًت:-ب

مثل: هـلاث مىاحهت مسلـاث اليىازر الوبُعُت ) والهصة ألازكُت التي كسبذ مدًىت بىمسداض و كىاخيها  بليها

 .والىـلاث ػحر العادًت حظدد مً بًساداث ػحر عادًت واللسوق 2( 2003ماي  21في 

 الىفلاث الحليليت و الىفلاث الخحىيليت: – 2

اللدزة الؼساثُت  و حجم جإزحرها على الدزل  طخعماٌاًمىً ؤن جلظم هرلً الىـلاث العامت هبلا إلاعُاز 

لُت. بلىالىهني،   الىـلاث الحلُلت و الىـلاث الخدٍى

على طلع ؤو زدماث زئوض هي جلً اإلابالؽ اإلاالُت التي جـسؿها الدولت ملابل الحـٌى لىفلاث الحليليت:ا -أ 

تؤمىاٌ بهخاحُت و ًىدزج في هواكها: ؤحىز اإلاىظـحن، هـلاث الخعلُم والصحت الى حاهب الىـلاث  ؤو  الاطدثماٍز

 السؤطمالُت.

جخمثل الىـلت العمىمُت في اطخعماٌ الدولت لللدزة الؼساثُت و ًيخج عنها خـىلها على الظلع و الخدماث و 

الظلعت الري جدؿعه الدولت للحـٌى عليها، ؤما الدولت جدـل  اكخىاءا حعبر عً طعس الُد العاملت، ؿالىـلت هى

                                                           
 1:محمد عباس محرزي ،مرجع سبق ذكره ،ص 1
2

 2:المرجع نفسه ،ص -



 مدخل إلى النفقات العامة                                                                الفصل الثاني:
 

 

35 

ادة مباػسة في بحمالي الىاجج الىهني  بلىعلى ملابل ليل هره الىـلاث، هما جادي  ادة الدزل الىهني ٍش ٍش

ً حجم بهخاجي حدًد  1.بخيٍى

لبعم اإلاىخجاث ؤو اإلااطظاث، هـلاث اإلاظاعدة و  الاكخـادًت ؤلاعاهاثوهي الىفلاث الخحىيليت: -ب 

ل بعم ؤهظمت الحماًت  ، و بالخالي ؿهي ال جازس مباػسة في ؤلاهخاج اللىمي الاحخماعُتالخلامً،اإلاظاهمت في جمٍى

ادة  لُت حعمل على ٍش و بهما حظتهدؾ بعادة جىشَع الدزل اللىمي، مما ًجعلىا وظخيخج ؤن الىـلاث الخدٍى

، لىً ًمىً ؤن حؼيل زوسا الاكخـادي الاهدـازلهره ؤزس اكخـادي مـُد زاؿت في ؿتراث الولب الىلي، ؿ

ادة اللىمُت  ًمىً ؤن ًجس مصحىب بخطخم هلدي،  اكخـاديزالٌ جىطع   بلىؿالولب ؤلاحمالي ذو الٍص

لُت ال ًترجب عليها خـٌى الدولت على ملابل مً طلع  و زدما ث ؤو بزجـاع ألاطعاز، بذن ؿالىـلاث الخدٍى

ل حصء مً الدزل الىهني مً الوبلاث  مسجـعت  الاحخماعُتزئوض ؤمىاٌ بل بمىحبها جلىم الدولت بخدٍى

 مددودة الدزل. الاحخماعُتالوبلاث  بلىالدزل 

 جلظم الىـلاث مً خُث الؼسق منها: :الاكخصادًتو  الاحخماعيتالىفلاث ؤلاداريت، -3

لتي جخعلم بظحر اإلاساؿم العامت و الالشمت للُام الدولت. و حؼمل هره و ًلـد بها الىـلاث  ا الىفلاث ؤلاداريت:-أ

الدؿاع، ألامً، العدالت، و الجهاش الظُاس ي، و هي هـلاث جىاحه الاخخُاحاث العامت في الىـلاث على هـلاث 

ت لحماًت الاؿساد دازلُا و زازحُا و جىؿحر العدالت ؿُما بُنهم و جىظ ُم الؼئىن اإلاجاالث الخللُدًت و اللسوٍز

 2الظُاطُت لهم.

للدولت  و التي جخمثل في  الاحخماعُتوهي الىـلاث التي جخعلم باألهداؾ و ألاػساق  :الاحخماعيتالىفلاث  -ب

م جدلُم كدز مً الثلاؿت،  الاحخماعُتالخىمُت  بلىالحاحاث العامت التي جادي  لؤلؿساد، و ذلً عً هٍس

                                                           
1
 95محمد عباس محرزي ،مرجع سبق ذكره،ص- 
2
، منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت، لبنان، 2امة (، الطبعة العامة، المٌزانٌة الع اإلٌراداتسوزي عدلً ناثر، المالٌة العامة) النفقات العامة، - 

 49-48، ص 3117
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التي جىـم على بعم الـئاث الاحخماعُت اإلابالؽ  بلىبكاؿت  الاحخماعيالخعلُم،الصحت لؤلؿساد و اللمان 

 1اإلادسومت و ألاطس الىبحرة ذاث الدزل اإلاددود.

 اكخـادًتو هي الىـلاث التي جخعلم بلُام الدولت بسدماث جدلُلها ألهداؾ : الاكخصادًتالىفلاث -ج

جصوٍد الاكخـاد الىهني بسدماث ؤطاطُت مثل: الىلل و اإلاىاؿالث، مدواث  بلىواالطدثمازاث التي تهدؾ 

الاكخـادًت التي جمىدها الدولت للمؼسوعاث  ؤلاعاهاثجىلُد الواكت، السي، الـسؾ الـحي، و هرا مسخلف 

 العامت و الخاؿت.

 الىفلاث اإلازهزيت و الىفلاث اإلاحليت: - 4

ان الىـلت العامت و بن جلظُم الىـلاث العامت الى هـلاث مسهص  ٍت و هـلاث مدلُت ٌعخمد على معُاز هواق طٍس

 2 مدي اطخـادة ؤؿساد اإلاجخمع واؿت ؤو طيان بكلُم معحن دازل الدولت مً الىـلت العامت.

وهي هـلاث حظسي على واؿت ؤؿساد الؼعب بالدولت و جظهس في محزاهُت الدولت مً زالٌ  الىفلاث اإلازهزيت: –أ 

 كاهىن اإلاالُت.

جبعا وهي الىـلاث اإلاىحهت لـالح طيان بكلُم معحن ؤو مىولت معُىت دازل الدولت  الىفلاث اإلاحليت:  –ب 

للدولت ) لىاء، مداؿظت، بلدًت... (، و ًخىلى هاجه الىـلاث اإلاجالع و الهُئاث اإلادلُت، و  ؤلادازي للخلظُم 

ومً زم حظاهم بلظى   ألاولىو البلدًت بالدزحت ؤو اإلاىولت ؤ لئلكلُمبالخالي جخدمل ؤعبائها اإلاىاشهت اإلادلُت 

 معحن في محزاهُت الدولت.

هـلاث  بلىًلظم اإلاؼسع الجصاثسي الىـلاث العامت للدولت الدشزيع الجزائزي: الثاوي: جلسيم وفم الفزع

 3الدظُحر  و هـلاث الاطدثماز:

                                                           
49مرجع نفسه، ص   

1
 

2
، مذكرة اقتصادٌة(، جامعة وهران، كلٌة علوم 3121-2::2الحكومً فً االقتصاد الجزائري ) اإلنفاقبٌداري محمود، العوامل المفسرة لنمو - 

  :2، ص 3125ماجستٌر، 

7، ص 39، المتعلق بقوانٌن المالٌة، ج ر، العدد 2:95جوٌلٌة  8المؤرخ فً  28 -95من القانون  34المادة 
3
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، نؤحىز اإلاىظـحؤطاطا مً وهي جلً الىـلاث الالشمت  لظحر حهاش الدولت ؤلادازي و اإلاخيىهت هفلاث الدسيير:-1

مـاٍزف ؿُاهت اإلاباوي الحيىمُت، لىاشم اإلاياجب و بالخالي ال ًمىىىا مالخظت اي كُمت ملاؿت مىخجت جدملها 

بما جدخاحه مً لت اول الدو لاث مىحه ؤطاطا إلمداد هُالىهني، و هرا الىىع مً الىـ لالكخـادهره الىـلاث 

ت في  ؤمىاٌ ختى جخمىً مً حظُحر دوالُب اإلاجخمع على مسخلف ؤوحهه، خُث جخىشع خظب الدواثس الىشاٍز

 هـلاث الدظُحر في ؤزبعت ؤبىاب هي:اإلاحزاهُت العامت وجظهس 

 .ؤلاًساداثؤعباء الدًً العمىمي والىـلاث اإلادظىبت  مً  -

 جسـُـاث الظلواث العمىمُت. -

 الىـلاث الخاؿت بىطاثل اإلاـالح. -

 الخدزالث العمىمُت. -

ٌ البابحن  ت اإلاالُت، اما البابحن  و الثاوي ًخعللان باألعباء اإلاؼترهت في ألاو اإلاحزاهُت العامت  اإلاظحرة مً هسؾ وشاٍز

با في   ول اإلاحزاهُاث في مسخلف الىشازاثالثالث و السابع هجدهما جلٍس

 هفلاث الخجهيز )  الاسدثمار (: –2

بن هـلاث الخجهحز ؤو الاطدثماز جىشع خظب اللواعاث و ؿسوع اليؼان الاكخـادي، مثل: الصزاعت، الـىاعت 

تو البىاء، الىلل و الظُاخت، اإلايؼأث الاكخـادًت و  ألاػؼاٌ،ز واز بى  الهُدزو  ، الظىً، اإلاسوواث ؤلاداٍز

واهذ مسجلت وهجد ؤن الاعخماداث  بذا بالجىجص  ؤنًمىً ألًت عملُت  البلدًت للخىمُت، اإلادسوكاث و ال 

خُث ججمع اعخماداث اإلاـخىخت لخؼوُت هـلاث الدظُحر عً جلً التي جسـف لظد هـلاث الاطدثماز 

الظىىي لخؼوُت هـلاث الاطدثماز الىاكعت  ؤلاهماجياإلاحزاهُت العامت، و وؿلا للمسوى   بلىاإلاـخىخت باليظبت 

 على عاجم الدولت في زالر ؤبىاب هي:

  طدثمازاث اإلاىـرة مً كبل الدولت.الا 

 الاطدثماز اإلامىىخت مً كبل الدولت. بعاهاث 
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  بالسؤطماٌ. ألازسي الىـلاث 

 ( جلسيم الىفلاث العامت مً الىاحيت العلميت1- 1)  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مً بعداد الوالبت.اإلاصدر :

 

 

 

 

 

 النفقات العامة

معُاز دوزٍت 

 الىـلت

معُاز وظُـت 

 الىـلت

معيار الغزض 

 مً الىفلت

معيار هعاق 

 السزيان الاكليمي

 الىـلاث العادًت 

 الىـلاث ػحر العادًت

 الىـلاث الحلُلُت

لُت  الىـلاث الخدٍى

ت  الىـلاث ؤلاداٍز

الىـلاث الاحخماعُت 

الىـلاث 

 الاكخـادًت 

ت  الىـلاث اإلاسهٍص

 الىـلاث اإلادلُت
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 جلسيم الىفلاث العامت وفم الدشزيع الجزائزي (:2 -1الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النفقات العامة

 نفقات التجهٌز نفقات التسٌٌر

ؤعُاء الدًً العمىمي و -

الىـلاث اإلادظىبت مً 

 ؤلاًساداث

الىـلاث الخاؿت بىطاثل -

 اإلاـالح

الخدزالث العمىمُت -  

 

الاطثخمازاث الىاكعت و -

 اإلاىـرة مً كبل الدولت.

اعاهاث الاطدثماز اإلامىىخت -

 مً كبل الدولت 

- ٌ الىـلاث ألازسي بالسؤض ما  
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 يت:لىفلاث العمىماإلاعلب الثالث: الظىاهز اإلازجبعت با

ٌ  حعخبر ظاهسة جصاًد هظمها الظُاطُت و  ازخالؾعلى  العالم الىـلاث العامت ظاهسة عامت حظىد ول دو

 Adolfؤودلف ؿاحجر  الاكخـادًت، ووان ؤٌو مً لـذ الىظس بلى هره الظاهسة العامت هى الاكخـادي ألاإلااوي

Wa*g*er   اللٌى  بىحىد  اهخهىزالٌ اللسن الخاطع عؼس و  ألاوزبُتالري كام بدزاطت جوىز هـلاث الدولت

ؤوحه وؼان الدولت مع  الخوىز الاكخـادي للجماعت وكد ؿاغ هرا الاطخيخاج في ؿىز  اشدًادعام هدى  اججاه

خلم مجخمع مً " هرا اللاهىن في ؤهه ولما و ًخلخف كاهىن فاحنر "،" باطمكاهىن اكخـادي ٌعسؾ آلان 

ادة  احظاع لىباإلاجخمعاث معدال معُىا مً الىمى الاكخـادي ؿةن ذلً ًادي   ؤلاهـاقوؼان الدولت و بالخالي ٍش

ادة الحاؿلت في هـِب الـسد مً الىاجج اللىمي."  1العام بمعدٌ ؤهبر مً الٍص

ت وألاطباب الحلُلُت لتزاًدها.وطىؾ هداٌو ؿُما   ًلي جىكُذ ول مً ألاطباب الظاهٍس

 الفزع ألاول:ألاسباب الظاهزيت لزيادة الىفلاث العامت.

ت، جلً ألاطباب التي جادي  دون ؤن جطخم السكم الحظابي للىـلاث العامت، بلىًلـد باألطباب الظاهٍس

ادة  ادة في همُت الظلع و الخدماث اإلاظخسدمت في بػباع الحاحاث العامت، و ًمىً بزحاع جلً ٍش  بلىًلابلها ٍش

ت الخالُت:  2ألاطباب الظاهٍس

ٌعبر عً هره اللُمت بىمُت الظلع و الخدماث التي حظخوُع  خُثالليمت الحليليت للىلىد:  اهخفاض –أ 

 ساثُت للىلىد (.الحـٌى عليها بىخدة الىلد الىاخدة ) اللىة الؼ

ألاطعاز، و الري بدوزه ًجعل الدولت جدؿع وخداث  ازجـاع بلىاللدزة الؼساثُت للىلىد ٌعىد  اهسـاقبن 

 ى هـع الىمُت مً الظلع و الخدماث.هلدًت ؤهثر ولما شاد اهسـاق كُمت الىلىد للحـٌى عل

                                                           
1
 7:،ص3127،دار وائل للنشر و التوزٌع ،عمان األردن ،7خالد شحاتة الخطٌب ،أحمد زهٌر شامٌة ،أسس المالٌة العامة ،ط- 

2
 ( ،علٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر3115-1::2ن االقتصادي)دراسة حالة الجزائر درواسً مسعود ،السٌاسة المالٌة فً تحقٌق التواز- 

 281،ص3116،جامعة الجزائر،
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حعخبر اإلاؼيلت الظياهُت مً ؤعظم اإلاؼاول التي حعاوي منها دٌو العالم، :الزيادة اإلاضعزة في عدد السكان –ب 

ادة اإلاىالُد ٌعني  ادة في الىـلاث العامت، ومثال ٍش ادة الظياهُت حعني الٍص ادة اإلابالؽ اإلاســت لهم مً و الٍص ٍش

ادة  عدد اإلاظىحن ًادي  جسـُف مبالؽ  بلىزعاًت، جإهُل، صحت،...الخ، هرلً ازجـاع مخىطى ألاعماز و ٍش

ادة اإلاعاغ الخلاعدي و لسعاًتهم صحُا و   ، هرلً البوالت.احخماعُابكاؿُت بٍص

ادة الىـلاث العامظزق اإلاحاسبت الحكىميت:  اخخالف -ج  هسق اإلاداطبت الحيىمُت  ازخالؾ بلىت كد جسحع ٍش

لت اللُد في الحظاباث بعد ؤن اجبع مبدؤ عمىمُت اإلاىاشهت ) اإلاىاشهت  (، ؤًً  ؤلاحمالُتو بــت زاؿت هٍس

و الىـلاث دون بحساء اإلالاؿت بُنهما، ومً الىاضح ؤن  ؤلاًساداثؤؿبدذ جـُد في اإلاىاشهت العامت للدولت حملت 

ت.ادة حجم الىـلاث العامت ٍش بلىهرا الىظام ًادي  ادة ظاهٍس  و لىً في الىاكع ٍش

للدولت هدُجت كم مىاهم حدًدة لها،  ؤلاكلُمُتاإلاظاخت  احظاع بن للدولت:  ؤلاكليميتاإلاساحت  احساع -د 

ادة الخدماث العامت التي ًجب على الدولت اللُام بها لخدمت هره  ادة الىـلاث العامت إلاىاحهت ٍش ًترجب علُه ٍش

ادة في الىـلاث العامت هىا ألامىُتاإلاىاهم الجدًدة مثل: بىاء مدازض و اإلاساهص  ، بًـاٌ الىهسباء و اإلاُاه، ؿالٍص

ت  ادة ظاهٍس د في همُت  ؤو هىعُت الخدماث اإلالدمت لظيان ٍش  1.ألاؿلي ؤلاكلُموىنها ال جٍص

 الفزع الثاوي: ألاسباب الحليليت لزيادة الىفلاث العامت:

ادة اإلاىـعت الحلُلُت اإلاترجبت على هره الىـلاث  ادة الحلُلُت للىـلاث العامت ٍش ادة  باإلكاؿتًلـد بالٍص بلى ٍش

ادة ؤن حؼحر  ما،عبئ الخيالُف العامت بيظبت  حجم جدزل الدولت في الحُاة الاكخـادًت و  بلىو ًمىً لهره الٍص

ادة الحلُلُت للىـلاث العامت  ادة هـِب الـسد مً الخدماث العامت. و جسحع الٍص الاحخماعُت مً زالٌ ٍش

ت،  2ألطباب مخعددة، ت.احخماعُت، اكخـادًتًمىً بحمالها في بداٍز  ، طُاطُت، مالُت و عظىٍس

 

 

                                                           
1
 :4،ص3121،دار وائل للنشر و التوزٌع ،عمان ،األردن،2جهاد سعٌد حضاونة ،علم المالٌة العامة و التشرٌع الضرٌبً ،ط- 

2
 76سوري عدلً ناثر ،مرجع سبق ذكره،ص- 
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 :ؤلاداريتسباب ألا  - 1

و عدم مجازاجه لخوىز اإلاجخمع الاكخـادي و الاحخماعي و الخىطع في وظاثف  ؤلادازي ًادي طىء الخىظُم 

ادة  بلىالدولت، وشٍادة عدد اإلاىظـحن، و ؤلاطساؾ في ملحلاث الىظاثف العامت ) ؤزار، مىخباث...الخ (  ٍش

عبئا بكاؿُا على مىازد الدولت، و على السػم مً ًمثل العام بـىزة ملحىظت، بل و ؤهثر مً ذلً  ؤلاهـاق

ادة في اللُمت الحلُلُت للىـع العام. بلىوىنها جادي  ادة عبء الخيالُف العامت على ألاؿساد ال ًترجب عليها ٍش  1ٍش

 :الاكخصادًتألاسباب  – 2

ادة الدزل  الاكخـادًتحعد هره ألاطباب  ادة في الىـلاث العامت، ٍش مً ؤهم ألاطباب التي جـظس ظاهسة الٍص

ادة الدزل الىهني مً  الىهني، الخىطع في اإلاؼسوعاث العامت و معالجت الخللباث الاكخـادًت. خُث جمىً ٍش

ادة ما جلخوعه مىه الدولت في ػيل ؤعباء عامت، ختى و  إلاىازد لم جصد مً حجم اللساثب، وحصجع هره ا بنٍش

ادجهاإلاخاخت الدولت على  ًادي  الاكخـادًتبهـاكها في حمُع اإلاجاالث. هما ؤن الخىطع في بكامت اإلاؼسوعاث  ٍش

ادة الىـلاث العامت. بلى ألازسهى   ٍش

 :الاحخماعيتألاسباب -3

ادة الىـلاث العامت للدولت،  بلىعىامل ؤزسي ؤدث  الاحخماعُتحعد ألاطباب  مً دوز الدولت  ؿاالهخلاٌٍش

حدًدة، ميان  احخماعُتو  اكخـادًتبخالٌ طُاطت  بلىدوز الدولت اإلاخدزلت واإلاىخجت، ؤدي  بلىالحازطت 

، الاكخـاديو  الاحخماعياللدًمت، ومً زم ؤؿبدذ الدولت مظاولت عً جدلُم الخىاشن  الاكخـادًتالظُاطت 

ادة في ؤلاهخاج وزؿع  ظخىي الدزل بل جدظحن جىشَع الدزل، و جىؿحر مولم ٌعد هدؾ الدولت هى جدلُم الٍص

الخدماث لجمُع الـئاث ؤلاحخماعُت في اإلاُادًً اإلاسخلـت، مً صحت وحعلُم، زلاؿت و بطيان ...الخ و ؤلاعاهاث 

لعجص، اإلاسق، البوالتو الؼُسىزت، ومً ؤهم الىـلاث ؤلاحخماعُت و اإلاعاػاث، زعاًت ألاهـاٌ، بعاهاث ا

ي الدٌو الىامُت ما ًولم علُه الهُيل ألاطاس ي ذو الوابع ؤلاحخماعي و جخلمً العامت ؤلاحخماعُت ف

                                                           
1
 78المرجع نفسه،ص- 
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الصحت،الثلاؿت، الخعلُم و ؤلاطيان، و هـلاث اللمان ؤلاحخماعي، التي جداٌو الدٌو ان ٌظخـُد منها حمُع 

 ألاؿساد، وؤن حؼوي حمُع اإلاساهس التي ًخعسكىن لها.

 ألاسباب السياسيت:-4

ادة الىـلاث العامت  بهدؼاز اإلابادت الدًملساهُت  جسجب عليها اهخمام الدولت  مً ؤهم ألاطباب التي ؤدث الى ٍش

ت لها. وهثحر ماًدؿع الحاهم الى بهثاز  بدالت هبلاث مددودة الدزل، و اللُام بىثحر مً الخدماث اللسوٍز

حعُحن اإلاىظـحن مياؿإة الهـازه، و ًىجم عً  اإلاؼسوعاث ؤلاحخماعُت كـد بزكاء الىازبحن، و الى ؤلاؿسان في

ادة الىـلاث العامت.  1هرا وله ٍش

 ألاسباب اإلااليت:-5

ٌعخبر جدمحرا للثروة ؤؿبذ  للد ؤطـس الخوىز في الـىس اإلاالي عً هظسة مؼاًسة لئلهـاق العام ؿبعد ؤن وان 

طىاء لخىحُه اليؼان  العامت ؤلاهـاق العام مـسوؿا بًجابُا في الحُاة ؤلاكخـادًت مً زالٌ الىـلاث

د مً  ؤلاكخـادي ؤو جدلُم الاطخلساز و الخىاشن، ومما الػً ؿُه ؤن هره الىظسة كد ؤطـسث عً زلم مٍص

 اإلاجاالث لئلهـاق العام.

 ألاسباب العسكزيت:-6

ادة الىـلاث العامت، وهره الىـلاث )هـلاث الدؿاع( هي  ت مً ؤهم ألاطباب اإلاادًت الى ٍش حعد ألاطباب العظىٍس

مً ؤهم ؿلساث الىـلاث الحيىمُت وكد دزج بعم ؤلاكخـادًحن واإلاالُحن على دزاطت هره الاطباب كمً 

في كىء اعخبازاث بكخـادًت و ألاطباب الظُاطُت، ولىً هظسا لوبُعتها الخاؿت، واطخلاللها وجددًدها 

 وان لها هره الـلساث الخاؿت بها .بحخماعُتو طُاطُت و اطتراجُجُت، 

حن و ؿىُحن، والى كُمت  ت الىـلاث اإلاىحهت الى زواجب و احىز العاملحن مً عظىٍس وجخلمً الىـلاث العظىٍس

تي حؼمل اإلاعاػاث للمدازبحن آلاالث  و اإلاعداث وهـلاث الـُاهت طىاء في ؿترة الحسب ؤم الظلم، وجلً ال

                                                           
1
علً سٌف المزروعً ،أثر انفاق العام فً الناتج  -علً سٌف المزروعً ،أثر انفاق العام فً الناتج المحلً اإلجمالً ،مجلة جامعة دمشق،مجلد - 

 3123دمشق ،،2،ع39المحلً اإلجمالً ،مجلة جامعة دمشق،مجلد
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لاث إلاىيىبي ضحاًا الحسب، وماجدؿعه الدولت طدادا لدًىن الخازحُت و الدازلُت، التي  اإلاخلاعدًً و حعٍى

 جترجب برمتها هدُجت الحسب و هرلً ماجلدمه مً مظاعداث ؤلاكخـاد الىهني في وكذ الحسب.
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 : اللىاعد وآلاثار الىفلاث العامت.الثاوي اإلابحث

جسلع الىـلاث العامت الى العدًد مً اإلاعاًحر والتي ًيبغي مساعاتها عىد اللُام بها، والتي جمثل كىاعد و ؤطع 

على  ج اللىمي و جىشَع الدزل،ادًت اإلاخمثلت في الىاجًخم ؤلاطدىاد بليها في ؤلاهـاق العام، و ؤزاز بكخـ

 ؤلاطتهالن،على مظخىي ألاطعاز و هرلً الدؼؼُل.

 ل: كىاعد الىفلاث العامتاإلاعلب ألاو 

لئلهـاق العام كىاعد عامت ًجب ؤن ًسلع لها وهره اللىاعد ًولم عليها كاهىن ؤلاهـاق العام ؤو دطخىزه وهي 

 زالر جخمثل ؿُماًلي:

 كاعدة اإلاىفعت:-1

تعنً قاعدة المنفعة هً أن تتجه النفقات العامة الى تحقٌق أكبر قدر من المنفعة بأقل تكلفة 

،ممكنة
1

كما ٌمكن التعبٌر عنها بتحقٌق أكبر قدر من الرفاهٌة و السعادة ألكبر عدد من 

األفراد، اي أن فكرة المنفعة بالنسبة لإلنفاق الدولة ال تقتصر على اإلنتاجٌة الحدٌة و الدخل 

العائد منها و إنما تتسع لتشمل جمٌع النفقات التً تؤدي الى زٌادة اإلنتاجٌة الحدٌة للمجتمع 

د، و كذلك لمواجهة المخاطر التً تتعرض لها االفراد نتٌجة للتقلبات الحادة التً فً و الفر

دخولهم من خالل ماٌطلق علٌها النفقات العامة االقتصادٌة و االجتماعٌة التً تهدف الى 

إعادة توزٌع الدخل و الثروة بٌن االفراد و المجتمع.
2

 

 كاعدة ؤلاكخصاد:-2

بخعاد عً الخبرًس و الاطساؾ في ؤلاهـاق في ال مبرز ؿُه، ؤي جدلُم ؤهبر ،ؤلا جخلمً هره اللاعدة بــت عامت

وهرا الٌعني الحد مً الاهـاق و 3مىـعت بإكل جيلـت ممىىت بذا ًجب ؤن ًخم ؤلاهـاق بـىزة بكخـادًت،

الدظِب الخللُل مىه بال بذا كامذ الدواعي الجدًت التي جبرز ذلً، ؿةن الخبرًس و ؤلاطساؾ ًىدزج جدذ وؿف)

                                                           
1
 3123،عمان ،األردن،2،طعادل فلٌح العلً ،مالٌة الدولة ،دار زهران للنشر - 

2
 3125،جامعة الموصل ،2عبد الباسط علً جاسم الزبٌدي ،المالٌة العامة و الموازنة العامة ،دار الكتب و الوثائق القومٌة ،ط- 

3
 عبد الباسط علً جاسم الزبٌدي ،المرجع سبق ذكره.- 
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اإلاالي( الري ًادي في خالت و كىعه الى كُاع  ؤمىاٌ عامت وان مً اإلامىً جىحيهها الى اوحه ازسي جيىن 

 1الـاثدة اإلاخدللت منها ؤهبر و احدي.

 كاعدة الترخيص:-3

ؤهمُت هره اللاعدة ؤنها الشمت  لخدلُم اللاعدجحن الظابلخحن خُث ًمىً الخإهد مً جدلُلها و اطخمساز  جظهس 

ذلً مً زالٌ جلخجن ول ماًخعلم باليؼان اإلاالي للدولت، و ًخمثل في اخترام الاحساءاث اللاهىهُت التي جخولبها 

ت عىد بح عُت الظاٍز  ساء الاهـاق العام.الخدابحر الدؼَس

 الثاوي:آلاثار ؤلاكخصادًت للىفلاث العامت اإلاعلب

بن الخىطع في الىـلاث بمسخلف ؤهىاعها ًيخج ازاز مخعددة في مسخلف اإلاُادًً، هما جازس على اليؼان 

اث الاهخاج، الا   طتهالن، الدزل، الاطعاز، الدؼؼُل.الاكخـادي و ًمىً دزاطتها على مظخٍى

 أثز الىفلاث العامت على الاهخاج اللىمي:-1

في دولت معُىت في ؿترة شمىُت مدددة جلدز بظىت، و  مجمىع الظلع والخدماث اإلاىخجت ًلـد باالهخاج اللىمي

 ً ادة هرا الاهخاج ًخسر الاهـاق العام عدة اػياٌ مثل: هـلاث الخعلُم، الصحت، مظاعدة اإلاظدثمٍس لٍص

هخاج اللىمي، ؿإن ذلً الٌعني ؤن بمىدهم، امخُاشاث مسخلـت،اذا وان هرا الاهـاق  الاطدثمازي ًسؿع مً الا 

ت عدًمت الجدوي بكخـادًا الهه دون هره الىـلاث ال ًمىً النهىق باالكخـاد،ؿإزس هـلاث  الىـلاث الجاٍز

الدؿاع و الامً ًظهس في جىؿحر الامً اللسوزي إلامازطت الاوؼوت الاكخـادًت، و ًمىً لىـلاث الدؿاع ان جيىن 

ت في الاػساق الظلمُت.مىخجت وذلً مً زالٌ اطخسدام ال  2خىىىلىحُت العظىٍس

 

 

                                                           
1
 عادل فلٌح العلً،المرجع سبق ذكره.- 

2
 أعمر ٌحٌاوي ،مرجع سبق ذكره.- 
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 أثز الىفلاث العامت على الاستهالن: – 2

جازس الىـلاث العامت على الاطتهالن بـىزة مباػسة ؿُما ًخعلم بىـلاث الاطتهالن الحيىمي ؤو مً زالٌ 

ؿـي الحالت الاولى حؼتري الدولت هره الظلع و جلدمها  ماجىشعه الدولت على الاؿساد في ؿىزة مسجباث او ؤحىز،

للمجخمع مثل: وحباث الولبت و الخىطع في الخدماث الصحُت و الخعلُمُت. ؤما في الحالت الثاهُت ؿُخددد حجم 

لت جىشَع الىـلاث العامت على مسخلف  الاطتهالن بما جدؿعه الدولت مً ؤحىز و مسجباث لعمالها، ػحر ؤن هٍس

لها ؤزس هام على الاطتهالن، ؿخسـُف مبالؽ ضحمت إلاسؿم الدؿاع او الاهـاق في اإلاجاالث الخازحُت اللواعاث 

ادة الاهخاج  ًللل مً حجم الاطتهالهالن هره ألامىاٌ ال جادي بوبُعت الحاٌ الى زلم مىاؿب ػؼل و ٍش

 1لع و الخدماث.بـىزة عامت، مما ًازس طلبا على مدازُل الاؿساد و بالخالي على بكبالهم على الظ

 العامت على الدخل:أثز الىفلاث -3

جلىم الدولت بىاطوت الىـلاث العامت بخىشَع مدازُل على واؿت الاؿساد طىاء في بهاز الىـلاث الحلُلُت ؤو 

لُت، ؿالدولت جىـم ألامىاٌ على الوبلت العاملت مً زالٌ ألاحىز و اإلاسجباث لىً هرا ػحر وافي، لرلً  الخدٍى

لُت الاحخماعُت لخسـُف الىازق بحن ؤؿساد اإلاجخمع زاؿت الوبلت الـلحرة. ػحر ؤن جىشَع جظهس  الىـلاث الخدٍى

بت و مدازُل الامالن  ا جصداد اللٍس اإلادازُل ًخىكف على مدي الثراء اللىمي، ؿةذا وان اكخـاد الدولت كٍى

عُت جلل بًساداث الدولت مما ًىعىع طلبا الىهىُت، و في خالت السوىد الاكخـادي و الاؿخلاز الى اإلاىازد الوبُ

 على مدازُل الاؿساد.

 أثز الىفلاث العامت على ألاسعار:-4

بعم الظلع لخيىن في مظخىي الاطعاز مً عدة ؤوحه، ؿلد جدعم الدولت جخدد ؤزاز الىـلاث العامت على 

بُت للحد مً ألاطعاز، هرلً للدولت  ؤن جدمي بعم اإلاىخىحاث مخىاٌو ؤػلبُت الظيان ؤو جمىذ بمُاشاث كٍس

( ليامل 1929الاطتراجُجُت مً بنهُاز ؤطعازها، ومثاٌ ذلً ػساء مـس زالٌ الاشمت الاكخـادًت العاإلاُت )

                                                           
1
 98-97اعمر ٌحٌاوي،مرجع سبق ذكره،ص- 
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ً مً ؤزاز ألاشمت، و بعد نهاًت ألاشمت باعذ الدولت اإلاسصون و  اإلاسصون اللوني وهى ما ؤهلر اإلاىخجحن و اإلاـدٍز

 1عىكذ الىـلاث التي جىبدتها.

 الىفلاث العامت على الدشغيل:أثز -5

بن بهـاق الدولت في بهاز اإلاظاهمت اليلُت  ؤو الجصثُت في زؤض ماٌ اإلااطظاث العامت الاكخـادًت ٌظاعد على 

ذ العماٌ  و كد ًادي الى زلم  زلم ؿسؾ حؼؼُلُت، هما ؤن جلدًم اإلاظاعداث اإلاىخجحن كد ًدٌى دون حظٍس

الدولت بـً العصلت عً بعم اإلاىاهم مً زالٌ بكامت اإلاساؿم مىاؿب ػؼل حدًدة،هرلً عىد كُام 

ت، ؿةن الىـلاث التي جخدملها في هرا اإلاجاٌ جادي الى جىؿحر ؿسؾ حؼؼُلُت لظيان جلً  العمىمُت اللسوٍز

لُت اإلاخعللت باللمان الاحخماعي ججعل ألاؿساد ٌؼعسون باللمان في الحاكس  اإلاىاهم، هما ؤن الىـلاث الخدٍى

 لبل و علُه ًلبلىن عً العمل.و اإلاظخ

  

                                                           
1
 98المرجع نفسه،ص- 
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 اإلابحث الثالث: جىفيذ الىفلت العامت 

 اإلاكلفين بدىفيذ الىفلت العمىميت اإلاعلب ألاول: ألاعىان

الىكذ 1بن جىـُر اإلاحزاهُت واللُام بالعملُاث اإلاالُت ًجب جدزل شخـحن ذوي ؤدواز مىــلت و مخياملت في 

اإلاداطب العمىمي، وللد هسض اللاهىن مبدؤ هام  و هى الــل بحن هـظه، و ًخعلم الامس باآلمس بالـسؾ و 

 مهام ول مً آلامس بالـسؾ و اإلاداطب العمىمي، و الهدؾ مً ذلً هى خماًت اإلااٌ العام.

 الفزع ألاول: آلامزون بالصزف

 حعزيف آلامز بالصزف: -1

ًاهل لللُام ؿةهه ٌعخبر آمس بالـسؾ ول شخف  21-90مً اللاهىن  23بىاءا على هف اإلاادة  -

لئلًساداث و جدـُلها و بحساءاث ؤلالتزام و الخــُت وألامس بالـسؾ بةحساءاث ؤلازباث و الخــُت 

 للىـلاث، و ًسٌى الخعُحن ؤو ؤلاهخساب لىظُـت ؿـت آلامس بالـسؾ.

ـه خظب اإلاادة  - ٌعد آمس بالـسؾ في مـهىم هرا اللاهىن ول  21- 90مً اللاهىن  23هما ًمىً حعٍس

، و جصوٌ هره الــت مع 21، 20، 19، 17، 16هل لخىـُر العملُاث اإلاؼاز بليها في اإلاىاد شخف ًا 

 2بهتهاء هره الىظُـت.

 أهىاع آلامزون بالصزف: -2

ً بالـسؾ الس  ً بالـسؾ، آلامٍس ً ِثًىحد زالر ؤهىاع مً آلامٍس حن، و آلامٍس ً بالـسؾ الثاهٍى ظُحن، آلامٍس

م.  بالـسؾ بالخـٍى

 سيين:يبالصزف الزئأوال: آلامزون 

  السثِس ي هى الصخف الري ًـدز ؤوامس بالدؿع لـاثدة  الداثيُحن، و ؤوامس آلامس بالـسؾ

حن. ً بالـسؾ الثاهٍى  الاًساداث كد اإلادهُحن و اوامس ؤلاعخماداث لـاثدة آلامٍس

                                                           
1
 3125لونً نصٌرة ،محاضرات فً المحاسبة العمومٌة ،مطبوعة علمٌة منشورة،جامعة البوٌرة ، 

-
2
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 هم ألاشخاؾ الرًً ًخىاحدون في اإلاىاؿب الخالُت،  وآلامسون بالـسؾ السجظُحن ؤو ؤلابخداثُحن

                                                               1. 21-90مً كاهىن زكم  26لىف اإلاادة   و هم على طبُل الخددًد هبلا 

 الىشازاء: لهم ؿـت آلامس بالـسؾ السثِس ي للمحزاهُت العامت للدولت.

 ؿىن لحظاب الىالًت.الىالة: عىدما ًخـس  -

اإلاظاولىن اإلايلـىن بالدظُحر اإلاالي للمجلع الدطخىزي و اإلاجلع الؼعبي الىهني و مجلع ألامت و  -

 مجلع اإلاداطبت.

 زئطاء اإلاجالع الؼعبُت البلدًت الرًً ًخـسؿىن لحظاب البلدًاث. -

 اإلاظاولىن اإلاعُىىن كاهىها على زؤض اإلااطظاث العمىمُت ذاث الوابع ؤلادازي.-

 .مً محزاهُت ملحلت زئطاء اإلاـالح العمىمُتاإلاظخـُدة -

 ثاهيا: آلامزون بالصزف الثاهىيين

  هم زئطاء اإلاـالح الؼحر اإلامسهصة اإلاعُىىن. 21-90مً كاهىن  27خظب هف اإلاادة 

  حن هم الرًً ًـدزون خىالاث الدؿع لـاثدة الداثيُحن في خدود وآلامسون بالـسؾ الثاهٍى

 اإلاـىكت و ؤوامس ؤلاًساداث كد اإلادهُحن. ؤلاعخماداث

  حن ًيىن بلساز وشازي بعد حعُحن مباػسة ًـبذ و ججدز ؤلاػازة ؤن حعُحن آلا ً بالـسؾ الثاهٍى مٍس

 2آلامس بالـسؾ الثاهىي هى اإلاظاوٌ الىخُد عً ؤلاعخماداث اإلاـىكت بلُه.

 ثالثا: آلامزون بالصزف بالخفىيض

م ؿالخُخه في خدود بزخــاجه و  29في هف اإلاادة  21-90ٌعوي اللاهىن  ليل آمس بالـسؾ الحم في جـٍى

م باإلملاء الى مىظـحن داثمحن )مسطمحن( و ًيىهىن جدذ طلوت اإلاباػسة.  جدذ مظائلُاجه في بعواء جـٍى

                                                           
1
 46المتعلق بالمحاسبة العمومٌة من الجرٌدة الرسمٌة الجزائرٌة ،ع 1::2اوت 26المؤرخ فً  32-1:من القانون 37المادة - 

39،ص3114د مسعً،المحاسبة العمومٌة ،دار الهدى،عٌن ملٌلة ،الجزائر ،محم-
2
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 :الشزوط الخاصت بخفىيض الصالحياث 

 .ؤن ًيىن  آمس بالـسؾ  -1

م في خدود بزخـاؾ آلامس بالـسؾ. -2  ؤن ًيىن الخـٍى

م شخص ي ًصوٌ بمجسد  -3 م ؤلاملاء لـالح مىظف مسطىم، وهرا الخـٍى ؤن ًيىن جـٍى

 بهتهاء مهام ؤخد هسؿُه.

ت اإلاباػسة لآلمس بالـسؾ. -4  ؤن ًيىن اإلاىظف اإلاـىق له مىكىعا جدذ الظلوت ؤلاداٍز

الُت و لىً جبلى اإلاظاولُت جابعت لآلمس آلامس بالـسؾ اإلاـىق لـالحه ًىـر العملُاث اإلا -5

 بالـسؾ ألاؿلي.

 إلتزاماث ألامزيً بالصزف: -3

ً بالـسؾ اإلاترجبت عً ممازطت و ظاثـهم همظالحن  عً بدازة و حظُحر  باإلكاؿت بلىالتزاماث ألامٍس

هم الهُئاث اإلاعُىحن ؤو اإلاىخسبحن على زؤطها ملصمىن برلً كبل بداًت ممازطت مهامهم بةعخماد ؤهـظ

 . و ًمثل هرا ؤلاعخماد في جلدًمه مما ًثبذ بهخسابهم او حعُُنهم.1لدي اإلاداطبحن اإلاســحن

 مهام آلامز بالصزف: -4

م  ٌعخبر آلامس بالـسؾ اإلاظاوٌ اإلاباػس عً كمان الظحر الحظً لىخداث اللواع العام عً هٍس

لهُئت العمىمُت اإلايلف بدظُحرها و جوبُلها إلابدؤ الــل بحن مهام آلامس بالـسؾ و جىـُر محزاهُت ا

اإلاداطب العمىمي الري ٌعخبر بمثابت العمىد الـلسي لىظام اإلاداطبت العمىمُت في الجصاثس، ًسخف 

ت للعملُاث اإلاالُت، خُث ًلىم بدىـُر بحساءاث  ؤلالتزام،  آلامس بالـسؾ بدىـُر اإلاساخل ؤلاداٍز

الخــُت و بؿداز طىد ألامس بالدؿع مً حاهب الىـلاث. ؤما مً حاهب الاًساداث ًلىم  آلامس بالـسؾ  

س طىد ألامس بالخدـُل.  2بدىـُر مسخلت ؤلازباث،الخــُت و جدٍس

 بن آلامس بالـسؾ ملصم في نهاًت ول طىت  بةعداد  الحظاب ؤلادازي الري ًخلمً العىاؿس اإلاىالُت:

                                                           
،مرجع سبق ذكره.32-1:من قانون 38المادة -

1
 

2
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مداطبت الاًساداث: جخلمً مداطبت آلامس بالـسؾ مً حاهب الاًساداث بُاهاث مالُت في ػيل  *

 جظهس ول آوامس جدـُل الاًساداث التي جم بؿدازها و هرلً الخسـُلاث ؤو ؤلالؼاءاث.حداٌو 

مداطبت ؤلالتزاماث: تهدؾ هره اإلاداطبت الى بظهاز حجم هـلاث الدظُحر و الخجهحز اإلالتزم بها × 

ت.ب  اليظبت الىسزف البرامج و بعخماداث الدؿع الظىٍى

 .1مداطبت آوامس الـسؾ: ًمظً آلامس بالـسؾ مداطبت وؿم اللُد الىخُد× 

 الفزع الثاوي: اإلاحاسبىن العمىميين

 حعزيف اإلاحاسب العمىمي: -1

اإلاخعلم باإلاداطبت العمىمُت ٌعسؾ اإلاداطب العمىمي على ؤهه ول شخف  21-90 مً اللاهً 33خظب اإلاادة 

 ٌعحن كاهىها لللُام بالعمالُاث الخالُت:

 جدـُل الاًساداث و دؿع الىـلاث. -

 كمان خساطت ألامىاٌ ؤو الظىداث او اللُم ؤو اإلاىاد اإلايلف بها و خـظها. -

 العاثداث و اإلاىاد.جداٌو ألامىاٌ و الظىداث و اكُم و اإلامخلياث و  -

 .خسهت خظاب اإلاىحىداث -

ؤي ؤن اإلاداطب العمىمي هى الري ٌؼؼل في ماطظت عمىمُت و ٌظمى مداطبا ؤو زثِع مـلحت اإلاداطبت ؤو  

خم حعُِىه مً هسؾ وشٍس اإلاالُت وجسلع ؤطاض لظلوخه  بال ؤهه في بعم ألاخُان ًخم بعخماد  ملخـد، ٍو

خىظُم، ؤي ؤن اإلاداطب العمىمي جيىن له ؿـت اإلاىظف العمىمي ؿهى بعم اإلاداطبحن العمىمُحن وؿلا  لل

مىظف لدي الدولت بما ملحم بىشازة مالُت ؤو لدي هُئت عمىمُت ؤزسي و بمجسد حعُِىه ًـبذ مسزـا كاهىهُا 

مً هسؾ وشٍس اإلاالُت و هرا الترزُف ًجحز له الخـسؾ في ألامىاٌ العمىمُت مً جدـُل الاًساداث ؤو دؿع 

 2اث.الىـل

                                                           
،مرجع سبق ذكره.32-1:من القانون 44المادة -

1
 

2
  



 مدخل إلى النفقات العامة                                                                الفصل الثاني:
 

 

53 

 أهىاع اإلاحاسبين العمىميين:-2

مً اإلاسطىم الخىـُري  31: واإلاروىز على طبُل الخددًد في هف اإلاادة أوال: اإلاحاسبين العمىميين الزئيسيين

الري ًددد ػسون ألازر بمظاولُت اإلاداطبحن العمىمُحن و بحساءاث  1991-09-07اإلاازر في  312-31زكم 

 بهدظاب جإمحن مظاولُت اإلاداطب العمىمي.مساحعت باقي الحظاباث و هُـُاث 

خـف بــت اإلاداطب العمىمي السثِس ي الخابع للدولت ول مً :  ٍو

ىت -  العىن اإلاداطب اإلاسهصي للخٍص

ىت اإلاسهصي  -  ؤمحن الخٍص

ىت السثِع -  ؤمحن الخٍص

ىت في الىالًت -  ؤمحن الخٍص

 ألاعىان اإلاداطبحن للمحزاهُاث اإلالحلت -

 :  ًخىلى مهمخحن ؤطاطِخحن هما للخزيىت اإلازهزي  اإلاحاسب العىن -ؤ

  ىت السثِع و ؤمحن جسهحز ول الحظاباث التي ًخىـل بها اإلاداطبىن السثِظُىن ألا زسون وهم: ؤمحن الخٍص

ىت ٌ  ىت اإلاسهصي و ؤمىاء الخٍص  والًت 48الخٍص

 ىت العمىمُت على مظخىي البىً اإلاسهصي مخابعت الحظاب اإلاـخىح ب  ةطم الخٍص

: هى اإلاظاوٌ عً  جىـُر اإلاحزاهُت على مظخىي اإلاسهصي زاؿت محزاهُاث الىشازاث، ؿله الخزيىتاإلازهزي  أمين -ب

 مهمت بهجاش عملُاث الدؿع الخاؿت بمحزاهُاث الدظُحر و محزاهُاث الخجهحز

 ألنها حعخبر ػبهدًىن على عاجم الدولت اإلاجاهدًً لبمعاػاث ًخىفأمين الخزيىت الزئيس ي: -ج

حن على مظخىي والًخه، و الىالئي الخزيىت أمين -د : ًخىـل بمهام جسهحز العملُاث التي ًجسيها اإلاداطبحن الثاهٍى

حن ت على مظخىي اإلادلي، ؤي جلً التي ًإمس بـسؿها آلامسون الثاهٍى  ًخىلى بهـاق هـلاث الدواثس الىشاٍز
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 ثاهيا: اإلاحاسب العمىمي الثاهىي 

ت ذلً الصخف الري  ًخىلى اللُام ب هى  سكابت و جىـُر العملُاث اإلاالُت في وخدة مً وخداث الجهت ؤلاداٍز

التي ٌؼسؾ عليها ولُا مداطبا زثِظا، و ًخـسؾ بــخه مداطبا عمىمُا مظاعدا عىد كُامه بخلً اإلالُاث 

 1اإلاالُت لحظاب اإلاداطب العمىمي السثِس ي

 ًخـف بــت اإلاداطب العمىمي الثاهىي ول مً: 

  ىت في  البلدًتؤمحن الخٍص

 ؤمىاء زصاثً اللواعاث الصحُت و اإلاساهص ؤلاطدؼـاثُتالجامعُت 

 كابلى اللساثب 

  كابلى ؤمالن الدولت 

 كابلى الجمازن 

  مداؿظى السهىن 

اإلالسزة في اللاهىن   لئللتزاماث لعمىمُحناو  اإلاداطب ًسلعالتزاماث اإلاحاسبين العمىميين:-3

 ىمُحن  باإلكاؿت الى حملت مً ؤلالتزاماث الخاؿت ألاطاس ي للىظُف العمىمي بةعخبازهم مىظـحن عم

 بىظُـتهم همداطبحن عمىمُحن

و  2الخىـِب و حظلُم اإلاهام: ٌعد حعُحن اإلاداطب العمىمي او بعخماده مً كبل الىشٍس اإلايلف باإلاالُت، -

 54ؤداثه الُمً اللاهىهُت في خالت حعُِىه ألٌو مسة و اهخخاب جإمحن على مظاولُت اإلاالُت خظب اإلاادة 

مً كاهىن اإلاداطبت العمىمُت ًخم جىـِب اإلاداطب العمىمي في مهامه مً هسؾ الىشٍس اإلايلف 

سمدلس حظلُم اإلاهام الرباإلاالُت ؤو  ي ًجب جىكُعه ممثله و ًترجب على هرا الخىـِب السطمي جدٍس

 مهامه اإلاىتهُت اإلاداطبو  إلاهامهخلىزٍا مً كبل اإلاداطب اإلاباػس 

                                                           
1

لتحسٌن التسٌٌر الحكومً، مذكرة الماستر، كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة،جامعة  ٌة كاداةبداوي عبد اللطٌف، الرقابة على األموال العموم  -

 58، ص 3128الجلفة، الجزائر، 

 25، ص 46المتعلق بقانون المحاسبة العمومٌة، ج ر، العدد  1::2أوت  26المؤرخ فً  32 -1:من القانون  45المادة  
2
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 وظائف اإلاحاسبين العمىميين:-4

الري ًخـسؾ في بهاز اإلاالثمت اي ؤن  ـسؾ الًساكب اإلاداطب مؼسوعُت الخدـُل او الدؿع زالؿا لالمس 

اإلاداطب العمىمي له مجاٌ الصحت، و ًجب على اإلاداطب العمىمي ان ًخدلم ؤن الامس بالـسؾ مسزف له 

بمىحب اللاهىن بخدـُل الاًساداث التي اؿدزث طىداتها، هما ًجب علُه ؤن ًساكب صحت ؤلالؼاء للظىداث 

اث وهرا عىاؿس الخـم  ما في مجاٌ الىـلاث ؿُجب على اإلاداطب  1التي ًخىؿس عليها،الاًساداث و الدظٍى

 :العمىمي كبل كبىله ألًت هـلت ان ًخدلم ماًلي

 ؿـت الامس بالـسؾ او اإلاـىق له 

 ػسعُت عملُاث جــُت الىـلاث 

 جىؿس الاعخماداث 

 ان الدًىن لم حظلى احالها او انها مدل معازكت 

  الوابع ؤلاحساجي للدؿع 

 2.جإػحراث عملُاث اإلاساكبت التي هـذ عليها اللىاهُحن و ألاهظمت اإلاعمٌى بها 

دمي كاهىن اإلاداطبت العمىمُت ول اإلاداطبحن العمىمُحن مً تهدًد بعلىبت اذا ازبخىا ؤن ألاوامس التي زؿلىا  ٍو

مً كاهىن زكم  39الصخـُت و اإلاالُت ،خُث حاء في هف اإلاادة  ؤلامخثاٌ لها مً ػإنها ان جدسن مظاولُاتهم

( على : حعد باهلت على علىبت طلواث على مداطب عمىمي بذا ؤزبذ ؤن ألاوامس التي زؿم جىـُرها 90-21)

 افي حمُع الحاالث لصخـُت و اإلاالُت.اإلاظاولُت  هوان مً ػإنها ؤن جدمل

ث ال ًمىً ؤن جلدم و ججدز ؤلاػازة الى ؤن اإلاظاولُت اإلاالُت و الصخـُت للمداطب العمىمي في حمُع الحاال 

 الا بمعسؿت وشٍس اإلاالُت ؤو مجلع اإلاداطبت.

 

                                                           
.26،مرجع سبق ذكره،ص32-1:من القانون  46المادة -

1
 

2
 .26،مرجع سبق ذكره ،ص32-1:من القانون  47المادة - 
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 الفزع الثالث : مبدأ الفصل بين مهام آلامزيً بالصزف و اإلاحاسبين العمىميين:

ٌعخبر هرا اإلابدؤ مبدؤ ؤطاس ي في اإلاداطبت العمىمُت و ًلىم على الــل الخام بحن مهام و مظاولُاث ول مً 

م مسخلخحن :بالـسؾ و مىه ؿةن العملُاث اإلاالُت للهُئاث اإلاداطب العمىمي و آلامس   العمىمُت جخم عً هٍس

التي ًظهس ؿيها آلامس بالـسؾ الري ًخىلى جىـُر اإلاحزاهُت مً زالٌ الالتزام بالىـلاث و جــُتها *اإلازحلت ألاولى :

ت .  و ألامس بخدـُلها مً حهت ؤزسي ، و حعسؾ باإلاسخلت ؤلاداٍز

:خُث ًبرش دوز اإلاداطب العمىمي اإلالصم بالخىـُر الـعلي للمحزاهُت مً زالٌ دؿع الىـلاث و *اإلاسخلت الثاهُت 

 جدـُل ؤلاًساداث و حعسؾ باإلاسخلت اإلاداطبُت.

 *مبرراث الفصل :   

 .ؿسق زكابت ؿازمت على جىـُر اإلاحزاهُت 

 . الــل بحن الظلواث 

 .هظام كاهىوي لخلُُم اإلاهام و خظً طحر ؤلادازة 

 واحُت الىظُـت.مىذ اشد 

 الاسخدىاءاث الىاردة عً اإلابدأ :-

  ؤوال:باليظبت للىـلاث :

 الدؿع بىاطوت وواالث الدظبُلاث .-

 ؤؿل زؤض اإلااٌ و الـىاثد اإلاظخدلت على كسوق الدولت و هرا زظاثس الـسؾ.-

 الىـلاث ذاث الوابع النهاجي اإلاىـرة في اهاز عملُاث الخجهحز العمىمي .-

 خاالث للدؿع بدون آلامس بالـسؾ و هي :و هىان زالر 
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 معاػاث اإلاجاهدًً و معاػاث الخلاعد اإلادددة مً محزاهُت الدولت .-

 زواجب ؤعلاء اللُادة الظُاطت و الحيىمت .-

 اإلاـاٍزف و ألامىاٌ .-

  ثاهيا :باليسبت لالًزاداث :

سؾ و هي الجباًت هلدا و جخمثل في جخعلم بخدـُل ؤلاًساداث مً كبل اإلاداطب العمىمي دون جدزل آلامس بالـ

 اللساثب ػحر مباػسة ،الحلىق الجمسهُت ،خلىق الدسجُل .

 *عىاكب خزق مبدأ الفصل :

في خالت كُامه بخدـُل مبالؽ مالُت دون طىد جدـُل مً آلامس بالـسؾ باليسبت للمحاسب العمىمي :-

مت الازخالض ،و في خالت دؿعه لىـلت ما دون خ ىالت دؿع ؿادزة عً آلامس بالـسؾ حعسق ٌعخبر مسجىبا لجٍس

 زخمت اإلاالُت و الصخـُت إلزادجه اججاه الهُئت اإلاعىُت بمبلؽ العملُت ػحر الؼسعُت .

في خالت الخدزل في ازخـاؿاث اإلاداطب العمىمي ٌعسكه لىـع العلىباث باليسبت لآلمز بالصزف :-

مت اهخداٌ ؿلال عً العلىباث الجصاثُت  اإلاوبلت على اإلاداطب العمىمي التي ًمىً ؤن ًخعسق لها عً حٍس

 الــت.

 اإلاعلب الثالث :الزكابت على جىفيذ الىفلت العمىميت :

باعخباز ؤن الىـلت العامت حعىد بالىـع العام للمىاهىحن ،و ؤن اللواع الحيىمي  ٌعاوي مً مؼاول عدًدة مثل 

ازجياب اإلاىظـحن الحيىمُحن ألازواء و الازخالض ،وحب اإلاداؿظت على اإلااٌ العام بىاطوت حهاش زكابي و اؿداز 

الحظً طخعماٌ الا بت ؿسؾ الىـلاث العمىمُت و حعلُماث و كىاهحن مخعللت بالسكابت اإلاالُت إلاخابعت و مساك

للماٌ العام ،لهرا جوسق بسخـاز في هرا اإلاولب الى مـهىم السكابت اإلاالُت و ؤهىاعها و الهُئاث الاإلايلـت 

 بالسكابت .
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 الفزع ألاول :مفهىم الزكابت اإلااليت و أهدافها :

عاث  (مـهىم السكابت اإلاالُت :1 اإلاىكىعت بلـد الخعسؾ على ؤًت اهدساؿاث و هي مجمىعت اإلابادت و الدؼَس

 1معالجتها في الىكذ اإلاىاطب و ذلً للمداؿظت على اإلااٌ العام .

تهدؾ السكابت اإلاالُت بــت عامت بلى اإلاداؿظت على ألامىاٌ العامت و خماًتها مً  (ؤهداؾ السكابت اإلاالُت :2

 العبث و جخلخف هره ألاهداؾ الى الىلان السثِظت آلاجُت:

 لخدلم مً ؤن اإلاىازد كد خـلذ وؿلا لللىاهحن و اللىاثذ اإلاعمٌى بها و الىؼف عً ؤي مسالـت ؤو ا

 جلـحر .

  الخدلم مً ؤن الاهـاق جم وؿلا إلاا هى ملسز له ،و الخإهد مً خظً اطخسدام ألامىاٌ العامت في

 ؤػساق اإلاسـف لها دون اطساؾ ؤو اهدساؾ .

  جلُُم ألاداء في الىخداث للخإهد مً ؤن الخىـُر ٌظحر وؿلا مخابعت جىـُر الخوت اإلاىكىعت و

 للظُاطاث اإلاىكىعت و اإلاعسؿت هخاثج ألاعماٌ .

 . 2مساحعت الحظاباث الخخامُت للمحزاهُت و اللىاثم اإلاالُت اإلاسخلـت بها للخإهد مً صحتها 

 الفزع الثاوي :أهىاع الزكابت اإلااليت :

،ؤهمها مً خُث الصمً ،و مً خُث الجهت ،و هىان زكابت خظابُت و زكابت  جلظم السكابت اإلاالُت الى عدة ؤهىاع

 اكخـادًت ، و التي طىعسكها بازخـاز ؿُما ًلي :

 

 

 

                                                           
1
 33،ص9::2، مطبعة االنتصار لطباعة األوغوست،مصر ،2عوف محمد الكفراوي ،الرقابة المالٌة النظرٌة و التطبٌق، ط- 

gitman lawreace :principles of mangerial finame “addiction wesley editions ,new York .u s a , 3113,p 75
2
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 الزكابت مً حيث الزمً :-1

ؤو الىكاثُت بمعنى ؤنها جمىع ألازواء ؤو الخجاوشاث كبل وكىعها  و هي السكابت اإلااوعت الزكابت اإلاسبلت :1-1

،خُث ًخم هرا الىىع مً السكابت كبل اطخىماٌ عملُت الـسؾ و علُه ؿانها جلىم بالسكابت مً الاهدساؾ مىر 

  1البداًت .

 ازجياب ألازواء.حعمل على الخيبا باإلاساهس و الخدرًس منها كبل وكىعها هما جللل مً ؿسؾ -و مً محزاتها :

السكاًت الالخلت :جبدؤ هره السكابت بعد اهتهاء الظىت اإلاالُت ،و كـل الحظاباث و اطخسساج الخخامي للدولت  1-2

 و حؼخمل هىا على حاهبي اإلاىاشهت بعد اجمامها ، ؿهي جىؼف اإلاسالـاث اإلاالُت التي جلع .

اء مً البرهامج و لهرا ؿهي زكابت ؤهثر ػمىال مً الاهتهو مً محزاتها:ؤنها جمىً مً دزاطت اليؼان وله بعد 

 2السكابت الظابلت .

 السكابت ؤزىاء الخىـُر )اإلاظخمسة (: 1-3

ًخمحز هرا الىىع مً السكابت باطخمساز دازل الىخدة الاكخـادًت ،و ًـلح جوبُله في الىخداث الاكخـادًت 

م الخدكُم النهاجي زالٌ ؿ ترة مددودة خُث ًبدؤ هرا الىىع مً الخدكُم الىبحرة التي ًـعب جدكُلها عً هٍس

مع بداًت العملُت و ٌظخمس باهتهائها لُخدٌى الى زكابت نهاثُت عىد مساحعت و ؿدف اإلاحزاهُت العمىمُت ،و 

 الحظاباث الخخامُت .

 3و مً محزاتها :اهدؼاؾ ألازواء و الاهدساؿاث في وكذ مبىس ٌظمذ إلاعالجتها.

 

 

                                                           
1
 :3،ص3117أكرم إبراهٌم حماد ،الرقابة المالٌة فً القطاع الحكومً ،جهٌنة للنشر و التوزٌع ،األردن ،- 

2
 6:،ص:311المرسً السٌد حجازي ،مبادئ االقتصاد العام ،الدار الجامعٌة ،مصر ،- 

3
 41أكرم إبراهٌم حماد ،مرجع سبق ذكره،ص- 
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 ى الزكابت :(مً حيث الجهت التي جخىل2

 الزكابت الداخليت : 2-1

هي الخوت الخىظُمُت و الىطاثل و ؤلاحساءاث اإلاىكىعت مً كبل اإلايؼإة اإلاظاعدة في جدلُم ؤهداؾ ؤلادازة 

،هدى الخإهد مً طالمت و هـاءة جىـُر ؤعماٌ اإلايؼإة و جوبُم طُاطاث ؤلادازة ، و اإلاداؿظت على ألامىاٌ و 

الؼؽ و الخوإ و هرلً الخإهد مً صحت و اهخماٌ السجالث اإلاداطبُت ،و اعداد اإلامخلياث ،وكع اهدؼاؾ 

 1البُاهاث اإلاالُت الظلُمت في الىكذ اإلاددد لها .

 الزكابت الخارحيت : 2-2

عُت و  و هي جلً السكابت التي جمازطها الجهاث التي ال جدبع الظلوت الخىـُرًت و حؼمل في زكابت الظلوت الدؼَس

حهصة زكابت مخســت جابعت للبرإلاان ،مثل :زكابت دًىان اإلاداطبت ،و السكابت الللاثُت و االتي جيىن في ػيل ؤ

ب اللسازاث ػحر اإلاؼسوعت .  جىظس في الؼياوي التي جسد على بعم اإلاىظـحن و اجساذ كسازاث مىاطبت لخـٍى

 الزكابت الاكخصادًت : 3-2

لل اطخسدام لخدلُم ألاهداؾ اإلاسووت مً زالٌ و حعني الخإهد مً هـاء اطخسدام اإلاىازد اإلاخاخت ؤؿ

 2اللسازاث الخصحُدُت العادة جىحُه مظازاث ألاوؼوت في اإلاىظماث .دزاطت مدي حىدة ألاداء و اجساذ 

 الفزع الثالث :الهيئاث اإلاكلفت بالزكابت اإلااليت :

 جمازض السكابت اإلاالُت هُئاث مسخلـت في الجصاثس ،و هرا ما طيخوسق مً زالٌ :

 

 

                                                           
1
 9:ذكره،صالمرسً السٌد حجازي،مرجع سبق - 

2
 9:المرجع نفسه،ص- 
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  ركابت اإلازاكب اإلاالي و اإلاحاسب العمىمي :-1

 ركابت اإلازاكب اإلاالي : 1-1

اإلاساكب اإلاالي هى عىن مً ألاعىان اإلايلـحن بالسكابت اللبلُت على جىـُر الىـلاث العمىمُت و ٌعحن بلساز وشازي 

 1اإلاالُت .لىشٍس مً هسؾ الىشٍس اإلايلف باإلاحزاهُت ،و ًسلع اإلاساكب اإلاالي للظلوت اإلاباػسة 

و اإلاسطىم الخىـُري للعدٌ و اإلاخمم له  414-92ان وظُـت اإلاساكب اإلاالي مدددة بمىحب اإلاسطىم الخىـُري 

،خُث ًلىم اإلاساكب اإلاالي بخإػحر اللسازاث ،و الىزاثم التي جخلمً التزاماث بىـللاث عمىمُت مً  09-473

 هسؾ آلامس بالـسؾ 

ىت التزاما بالىـلاث و اإلابيُت ؿُما ًلي :جسلع مظبلا كبل الخىكُع عليها ؿةن اللسازاث اإلاخلم 5ؿدظب اإلاادة 

 الى جإػحرة اإلاساكب اإلاالي و هي :

ع كسازاث الخعُحن و الترطُم و اللسازاث التي جسف الحُاة اإلاهىُت و مظخىي اإلاسجباث اإلاظخسدمحن -1 مؼاَز

 باطخدىاء التركُت في الدزحت .

ع الجداٌو الاطمُت الت-2  ي حعد عىد كـل عدد ول طىت مالُت .مؼاَز

ع الجداٌو ألاؿلُت ألاولُت التي حعد عىد ؿخذ الاعخماداث و هرا الجداٌو ألاؿلُت اإلاعدلت زالٌ الظىت -3 مؼاَز

 ااإلاالُت .

 جسلع لخإػحرة اإلاساكب اإلاالي ؤًلا الالتزاماث بىـلاث الدظُحر و الخجهحز ؤو الاطدثماز .-4

ع العلد عىدما ال ًخعدي اإلابلؽ ول الالتزام مدعم بظىدا-5 ث الولب و الـىاجحر الؼيلُت و الىؼىؾ ؤو مؼاَز

 2اإلاظخىي اإلاددد مً كبل الخىظُم اإلاخعلم بالــلاث العمىمُت .

 

                                                           
1
 من ج.ر93ٌتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التً ٌلتزم بها .العدد  :311نوفمبر  27المؤرخ فً  1:485المرسوم التنفٌذي رقم - 

guid de control de depenses engagées, direction général du budget année,1998,p23-
2
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 ركابت اإلاحاسب العمىمي : 1-2

في  لىـلاث و ؤلاًساداث العامت ًادي اإلاداطب العمىمي دوزا كُاطُا مهما ،ًخمثلبكاؿت الى دوزه في جىـُر 

ً بالـسؾ و الخدكُم في ػسعُت الىزاثم التي ؿادكىا عليها ، و جيىن   هرا الدوز السكابي في مساكبت ؤعماٌ ألامٍس

زكابت اإلاداطب العمىمي مىالُت للسكابت التي ًمازطها اإلاساكب اإلاالي على آلامس بالـسؾ ،و ًمىً ؤن هخعسؾ على 

 بت العمىمُت و جخمثل في :مً كاهىن اإلاداط 36هره اإلاجالث مً زالٌ اإلاادة 

 موابلت العملُت مع اللىاهحن و ألاهظمت اإلاعمٌى بها .-1

 ؿـت آلامس بالـسؾ ؤو اإلاـىق له.-2

 ػسعُت عملُاث الىـلاث .-3

 جىاؿس الاعخماداث .-4

 ؤن الدًىن ال حظلى ؤحالها ؤو ؤنها مدل معازكت .-5

 الوابع الابساجي للدؿع .-6

التي هـذ عليها اللىاهحن و ألاهظمت اإلاعمٌى بها زاؿت ما ًخعلم بخاػحرة اإلاساكب  جإزحراث عملُاث اإلاساكبت-7

 اإلاالي.

 1ؤي الخدلم مً ؿالخُاث الدؿع .الصحت اللاهىهُت اإلاىظب الابساجي -8

 

 

 

                                                           
1
 من ج.ر46المتعلق بالمحاسبة العمومٌة ،العدد  1::2أوت  26المؤرخ فً  32-1:من القانون  47المادة - 



 مدخل إلى النفقات العامة                                                                الفصل الثاني:
 

 

63 

 ركابت اإلافدشيت العامت اإلااليت و مجلس اإلاحاسبت :-2

 ركابت اإلافدشيت العامت اإلااليت : 2-1

جسخف اإلاـدؼُت العامت للمالُت بالسكابت الالخلت ، او ؤزىاء الخلُد على الدظُحر اإلاالي و اإلاداطبي ليل الهُئاث و 

اإلااطظاث الخاكعت للىاعد اإلاداطبت العمىمُت و بــت عامت ول شخف معىىي له خم الخـسؾ في 

اطظاث الاكخـادًت بهدؾ جلدًس ؿعالُت ألامىاٌ العمىمُت ،هما جخىلى عملُاث للخلُُم الاكخـادي و اإلاالي للم

 الدظُحر و بساعخه .

 و حعمل على اإلاـدؼُت العامت اإلاالُت على :

  و الخبراث الاكخـادًت و اإلاالُت بؼُت الىؿىٌ الى جلدًس اهـعالُت و اللُام بالدزاطاث و الخدالُل

 هجاعت الدظُحر .

 دذ وؿاًت ؤو طلوت الىشٍس اإلايلف باإلاالُت ،و اإلاساكبت الدوزٍت إلاـالح ؤلادازاث و الهُئاث اإلاىكىعت ج

 حعمل على جدكُم و مساحعت ؿعالُت و عمل مـالح السكابت الخابعت لها .

 ركابت مجلس اإلاحاسبت :2-2

بازخـاؿاث واطعت في مجاٌ السكابت ة جخمثل مهامه على وحه الخـىؾ في الخدكُم ًخمخع مجلع اإلاداطب 

في ػسون الهُئاث ،اإلاىازد و الىطاثل اإلاادًت و ألامىاٌ العامت التي جدزل في هواق ازخـاؿه و في جلُُم 

بها ،و الهدؾ مً موبلاث عملُاث هره الهُئاث اإلاالُت و اإلاداطبُت للخىظُماث اإلاعمٌى حظُحرها و في الخإهد 

مً ذلً حصجُع الاطخعماٌ الـعاٌ و الـازم و جلدًم الحظاباث هما ٌظاهم اإلاجلع في اهاز ؿالخُاجه في 

ص الىكاًت مً مسخلف ؤػياٌ الؼؽ و اإلامازطاث الؼحر كاهىهُت و مياؿدتها .  حعٍص

م اللسازاث في خالت جــُت خظاباث ا إلاداطبحن ًمازض مجلع اإلاداطبت ؿالخُاجه الللاثُت عً هٍس

العمىمُحن و جلُُم الحظاباث و الاهلبان في مجاٌ حظُحر اإلاحزاهُت و اإلاالُت باليظبت لؤلزواء التي ًسجىبها 
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ت مً زالٌ مساكبت هىعُت الدظُحر مً خُث الـعالُت و  اإلاظحرون ،و ًمازض مجلع اإلاداطبت ؿالخُاجه ؤلاداٍز

 1الىـاءة و الاكخـاد.
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 خاجمت الفصل :

ادة  اشدادث ؤهمُت دزاطت الىـلاث العمىمُت في اإلادة ألازحرة مع حعاظم دوز الدولت و جىطع طلوتها و ٍش

و جسحع ؤهمُت الىـلاث العمىمُت على وىنها ألاداة التي حظخسدمها الدولت جدزلها في الحُاة الاكخـادًت ،

ليها ،اذ ًلعب الاهـاق العام دوزا مً زالٌ طُاطتها الاكخـادًت في جدلُم ؤهداؿها النهاثُت التي حظعى ا

خاطما في الخىمُت الاكخـادًت ،و الىـلاث العمىمُت ًخم ؿسؿها مً هسؾ ؤعىان مسخـحن جدددهم 

الدولت و جسىلهم ؿالخُاث في اطخعماٌ هره ألامىاٌ ،هما جددد مجاٌ ازخـاؿاتهم خُث ،ًسخف ألامس 

م جىـُر احساء الا ت عً هٍس لتزام و الخــُت و اؿداز طىد ألامس بالدؿع ،و بالـسؾ بدىـُر مسخلت بداٍز

مسخلت مداطبت مً ازخـاؾ اإلاداطب العمىمي الري ًلىم بمهمت حظدًد الىـلاث و جدـُل ؤلاًساداث 

اإلاخىكعت في اإلاحزاهُت العامت ،و لحماًت اإلاهام العام مً الخبرًس و الازخالض جسخف ؤحهصة زكابُت للحسؾ 

 اإلاعمٌى بها . على جىـُر و جوبُم اللىاهحن

 



 

 دراسة حالة بلدية استدية

 

 املبحث ألاول :ماهية البلدية .  

  

 املبحث الثاني :ميزانية البلدية.

  

 املبحث الثالث :الوضعية املالية للبلدية . 
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 جمهيد:

ت و الرمت اإلاالُت  حػخبر البلدًت الجماغت الاكلُمُت اللاغدًت للدولت ،و التي جخمخؼ بالشخـُت اإلاػىٍى

،و هي مظاولت غً جلبُت الحاحاث اإلاظخللت ،و هرا ما ٌػني ؤنها جخىاحد كمً اكلُم حغسافي مػين 

ألاطاطُت و الؼاون الػمىمُت لألفساد اإلالُمً بها ،و هرا ما ًفسق غليها جسـُف هفلاث مىت ؤحل 

اللُام برلً ،و بالخالي ًيبغي ؤن جتزود بمىازد مالُت لخغوُت هره الىفلاث ،و بما ؤن البلدًت جخمخؼ 

ت و اللمت اإلاالُت اإلاظخللت ، فان ذلً ٌػني ؤن ميزاهُتها مظخللت غً ميزاهُت الدولت، بالشخـُت اإلاػىٍى

للبى هفلاتها و اًساداتها  ،بما ًاهلها للخـدي للمخولباث اإلاىاهىين ،و هىرا طإجوسق في هرا الفـل 

 الى :

 اإلابدث ألاٌو :ماهُت البلدًت .  

 اإلابدث الثاوي :ميزاهُت البلدًت. 

 . اإلابدث الثالث :الىكػُت اإلاالُت للبلدًت  
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 املبحث ألاول :ماهيت البلديت.

  هبرة غً بلدًت اطخدًا  املطلب ألاول :

ؤي ًدخىي مائها غلى الـدؤ ًمُل  باليظبت الى ؤؿل الدظمُت فياهذ بلدًت اطخدًت حظمى غين مـدًت

ين الفسوظُين في طىت  و كد جوىز اطمها غلى مساخل  1833الى الاخمساز خُث اطخلس لها ؤواثل الػظىٍس

 . la stidiaلخـبذ في نهاًت   ain stidiaالى ainzdidiaزم   ain zddidiaزم   ain zediddiaمً 

 *باليظبت الى اليؼإة :

 الروايت ألاولى :-

ؤوؼإث بلدًت اطخدًت  1869ؤهخىبس  27و في  1853دٌظمبر  04طخدًت مسهص بمىحب ؤمس مازر في وؼإث ا

ل اطمها الى حىزج ولُمىهـى ) و كد جم اطترحاع  1929( في طىت  geroges clémenceauو جم جدٍى

 الدظمُت ألاؿلُت اطدُدًت بػد الاطخلالٌ .

 الروايت الثاهيت :-

يا الجىىبُت  1846(الى طىت stidiaحػىد وؼإة اطخدًا بالفسوظُت ) ً ؤإلاان ؤزادو الهجسة الى ؤمٍس الى مهاحٍس

،لُدل بهم السخاٌ في الجصاثس بدال ملـدهم لخسلي زبان الظفُىت غنهم في دهىسن في فسوظا ،طاغدهم 

ًت الفسوظُىن في الاهخلاٌ الى الجصاثس ،فإكامىا في هره اإلاىولت و ؤطمىها وظبت الى غين ماء اطمها )طدُد

  la stidiaبالفسوظُت ( فظمىها الطدُدًت 

ؿالحت للصزاغت ،و ًبلغ غدد طيانها  3882ولم مسبؼ منها 55جبلغ اإلاظاخت الاحمالُت لبلدًت اطخدًت -

 .2008وظمت بخـاء  11965خىالي 
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يُدؽ ،جلسب غسب بلدًت مظخغاهم غلى بػد   15و جخميز بلدًت اطخدًا بمىكػها الحُىي اذ ٌػبرها زى غٍس

م اإلاصدوج 65لم،و غً وهسان و هم ،جخميز بؼبىت هسكاث مالثمت و و حُدة منها غلى وحه الخـىؾ الوٍس

ؼ بين مظخغاهم ووهسان .  الظَس

 املطلب الثاوي :حعريف البلديت و هيئاتها .

فها  22/10/2011اإلاازر في  11/10هبلا للمسطىم زكم حعريف البلديت :-1 اإلاخػلم بالبلدًت فلد جم حػٍس

 غلى ؤن : 02-01مً اإلاادجين  في ول

ت و الرمت اإلاالُت   البلدًت في الجماغاث ؤلاكلُمُت:  11املادة اللاغدًت للدولت و جخمخؼ بالشخـُت اإلاػىٍى

 اإلاظخللت و جددر بمىحب كاهىن 

ت و ميان إلامازطت اإلاىاهىت و حؼيل اهاز مؼازهت اإلاىاهً  :10املادة  البلدًت هي اللاغدة ؤلاكلُمُت اإلاسهٍص

 في حظُير الؼاون الػمىمُت .

 حعريف بلديت اسخديت :

اإلاخػلم بالخلظُم ؤلادازي اهفـلذ فسهاهت هبلدًت غً بلدًت  1984فبراًس 4بمىحب اللاهىن الازر في 

هم غدد طيانها  15ث هابؼ شزاعي و طاخلي جبػد غم ملس الىالًت بدىالي اطخدًا ،و هي بلدًت هاثُت ذا

 وظمت مىشغين هما ًلي : 11965بلغ  2008خظب بخـاء 

ت س ي غصزوق  901وظمت ،دواز الىساًمُت 1096وظمت ،دواز ؤوالد غماز :7076اطخدًت مسهص : وظمت ،كٍس

 وظمت  234:

 لبلدًت غلى ما ًلي :مً كاهىن ا 13/15جىف اإلاادة هيئاث البلديت :-0

 هُئاث البلدًت هما زثِع اإلاجلع الؼػبي البلدي و اإلاجلع  الؼػبي البلدي .

 زثِع اإلاجلع الؼػبي البلدي :-1
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مً كاهىن البلدًت "ًدًس البلدًت و ٌؼسف غلى حظُيرها مجلع ػػبي بلدي و زثِع  13هبلا للمادة 

 اإلاجلع الؼػبي البلدي ".

البلدًت اإلاسخلفت مجلع مىخسب و حهاش مداولت هى اإلاجلع الؼػبي البلدي و ٌؼسف غلى بدازة ػاون 

ًدؼيل اإلاجلع مىت مجمىغت مىخسبين ًخم ازخُازهم مً كبل طيان البلدًت بمىحب ؤطلىب الاكتراع 

الػام الظسي اإلاباػس و ذلً إلادة زمظت طىىاث و ًسخلف غدد ؤغلاء اإلاجلع الؼػبي البلدي بدظب 

 للبلدًت .الخػداد الظياوي 

 اإلاجلع الؼػبي البلدي :-2

هى حهاش للدولت ًخيىن مً اإلاجلع الؼػبي و الهُئت الخىفُرًت ًخإلف مً غدد ًتراوح خظب البلدًاث 

 اإلاخػلم بىظام الاهخساباث . 10-16مً اللاهىن الػلىي زكم  80،هما جىف اإلاادة 

 .املطلب الثالث :الهيكل الخىظيمي لبلديت اسخديت 

 26مـالح و  06الهُيل الخىظُمي لبلدًت اطخدًا مً اإلاجلع الؼػبي البلدي و ألاماهت الػامت و ًخيىن 

 فسوع وفلا للمسوى اإلاىضح ؤدهاه . 09مىخب و 
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 األمانة العامة

مصلحة 

 المستخدمين 
مصلحة الشؤون المالية 

 و النشاط االقتصادي

 المصلحة التقنية 
 المصلحة البيومترية 

مصلحة 

الحالة 

 المدنية

مصلحة 

 التنظيم

الميزانية و  مكتب

 المحاسبة

مكتب 

 المستخدمين 

مكتب التسيير و 

 التجهيز

مكتب 

 االستغالل

 المباشر

مكتب الصفقات و 

 المزايدات

مكتب 

 المخططات

 السنوية

 مكتب التجهيز
 مكتب النشاط 

 االجتماعي

مكتب التجهيز و 

 األشغال الجديدة

مكتب التخطيط 

 العمراني

مكتب النظافة و 

 حماية المحيط

المخازن و الورشات 

 و حضيرة البلدية

فرع بطاقة التعريف 

الوطنية و جواز 

 السفر

 مكتب التدقيق

مكتب رئيس 

 المصلحة

 مكتب التصوير 

مكتب رخصة 

 السياقة

مكتب البطاقة 

 الرمادية

فرع 

 التسجيالت

مكتب 

 المسح

 مكتب

 الحجز

مكتب 

 التصديق

الشباك 

 الموحد

مكتب 

 المنازعات

مكتب 

 االنتخابات

مكتب 

 الخدمة

مكتب 

 التشغيل

مكتب 

 المحفوظات

 مكتب االستقبال و التوجيه

 مكتب الشؤون االجتماعية

الهيكل التنظيمي لبلدية استدية -10-الشكل رقم  
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 *زثِع اإلاجلع الؼػبي البلدي :

خُث  60الى  58ًمازض مهامه مً زالٌ الازخـاؿاث التي ًسىلها له اللاهىن البلدي الطُما اإلاىاد مً 

 جخلمً :

 الخظاهساث السطمُت و الاخخفاالث .ًمثل زثِع اإلاجلع الؼػبي البلدي للبلدًت في -

ت وفلا لألػياٌ و الؼسون اإلاىـىؾ غليها في - ًمثل زثِع البلدًت ول ؤغماٌ الحُاة اإلادهُت و ؤلاداٍز

 اللىاهين و الخىظُماث اإلاػمٌى بها .

غىدما جخػازق مـالح البلدًت ٌػين زثِع م غ ب ؤخد هىابه لخمثُل البلدًت ؤمام الللاء ؤو في ابسام -

 الػلىد .

 *ألاماهت الػامت :

ت اإلاخػللت و الخاؿت بالبلدًت ،و اغداد بسامج غمل اإلاجلع  جلىم ألاماهت الػامت بةدازة الؼاون ؤلاداٍز

 الؼػبي البلدي ،ٌظيرها ألامين الػام للبلدًت و جىول له مجمىغت مً اإلاهام ؤهمها :

 الاػساف غلى مـالح البلدًت و جىحيهها .-

 غاث اإلاجلع الؼػبي البلدي .الاغداد لالحخما-

جبلُغ مداكس مداوالث اإلاجلع الؼػبي البلدي و اللسازاث للظلوت الىؿُت اما غلى طبُل الاغالم ؤو مً -

 ؤحل ممازطت طلوت اإلاىافلت ؤو السكابت .

 مـالح هما : 6الػامت لبلدًت اطخدًت و جلم ألاماهت 

مـلحت اإلاظخسدمين ،مـلحت الؼاون اإلاالُت و اليؼان الاكخـادي ،اإلاـلحت الخلىُت ،اإلاـلحت 

ت ،مـلحت الحالت اإلادهُت ،مـلحت الخىظُم .  البُىمتًر
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ت و الاحخماغُت للمىظفين و غماٌ البلدًت -1 مـلحت اإلاظخسدمين :و ًخمثل دوزها في بدازة الؼاون ؤلاداٍز

 مياجب هما : 4،و جلم 

 اإلاظخسدمين  *مىخب

 *مىخب الاطخغالٌ اإلاباػس 

ت   *مىخب اإلاسوواث الظىٍى

 *مىخب اليؼان الاحخماعي .

 مـلحت الؼظاون اإلاالُت و اليؼان الاكخـادي : جخيىن مً اإلاياجب الخالُت :-2

 *مىخب اإلايزاهُت :ًِخىلى اغداد مسخلف وزاثم اإلايزاهُت و اغداد ؤحىز الػماٌ و زواجبهم 

 ًخىلى هرا اإلاىخب مخابػت مسخلف الػملُاث لالطدثماز التي جلىم بها البلدًت :*مىخب الخجهيز 

 *مىخب الـفلاث :ًلىم بابسام الـفلاث الػمىمُت و الػلىد .

ً جيؼى الهُاول -3 اإلاـلحت الخلىُت :ًخىلى زثِع اإلاـلحت جدذ طلوت ألامين الػام للبلدًت ؤو اإلاظيًر

 اإلاىكىغت جدذ الظلوت .

و ألاػغاٌ الجدًدة :جيؼى ألاغماٌ و جىشَؼ ألاػغاٌ التي ًلىم باهجاشها ألاغىان الرًً  *مىخب الخجهيز 

 ٌؼسفىن غليهم و الخيظُم فيهم .

 *مىخب الخسوُى الػمساوي :الظهس غلى اخترام كىاغد التهُئت و الخػمير غلى مظخىي جساب البلدًت 

 للـُاهت و الخوهير .*اإلاساشن و الىزػاث و خليرة البلدًت :جيؼُى و مخابػت فسق 

ت :و جخيىن هره اإلاـلحت مً :-4  اإلاـلحت البُىمتًر

ف الىهىُت و حىاش الظفس .  *فسع بواكت الخػٍس
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 *مىخب ززـت الظُاكت .

 *مىخب الخدكُم .

 مياجب و فسع هما :3مـلحت الحالت اإلادهُت :و جلم هره اإلاـلحت -5

 *مىخب اإلاسح 

 *مىخب الحجص 

 *مىخب الخـدًم 

 *فسع الدسجُالث 

مـلحت الخىظُم الػام: جخىلى هره اإلاـلحت كلاًا اإلاىاشغاث الللاثُت بين البلدًت و اإلاىاهىين مً -6

حهت و بين البلدًاث و الهُئاث ألازسي مً حهت ؤزسي و جمثل البلدًت ؤمام مسخلف الجهاث الللاثُت و 

 جلم هره اإلاـلحت :

 *مىخب اإلاىاشغاث و الؼاون اللاهىهُت 

 مىخب الاهخساباث *
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 .املبحث الثاوي :ميزاهيت البلديت 

 املطلب ألاول :ماهيت ميزاهيت البلديت و مبادئها .

 حعريف ميزاهيت البلديت :-أوال 

ت للجماغت  176خظب اإلاادة  مً كاهىن البلدًت :هي حدٌو جلدًساث ؤلاًساداث و الىفلاث الظىٍى

 ؤلاكلُمُت  )البلدًت (

ف   و هي غلد جسزُف و بدازة ٌظمذ بظير اإلاـالح و جىفُر بسامج الخجهيز و الاهدؼاز مً زالٌ هرا الخػٍس

 مً اطخيبان ماًلي :

ت الخاؿت بالبلدًتهي جدول جقديراث : -1 ،بدُث  هي حدٌو جلدًس لالًساداث و الىفلاث الظىٍى

ؤهخىبس مً الظىت اإلاالُت  31كبل الظىت اإلاػىُت ؤي ؤن جيىن حاهصة الخلدًس ًجب ؤن ًخم كبل بداًت 

ؤهخىبس مً الظىت الظابلت  31التي حظبم طىت جلدًسها )ًجب ؤن ًـىث غلى اإلايزاهُت ألاولُت كبل 

 لظىت الخىفُر ( .

،ؤي ؤهه بمجسد اإلاـادكت غلى ميزاهُت الىالًت مً  ميزاهُت البلدًت هي ؤمس باالذنهي عقد جرخيص : -0

هسف اإلاجلع الؼػبي البلدي و مىافلت الظلوت الىؿُت ،ًخم جىفُر ؤلاًساداث و الىفلاث اإلاسجلت ،و 

هى ما ًمىً بدازة البلدًت مً حظُير مـالحها و ممخلياتها دون ججاوش الخلدًساث اإلاىحىدة في حدٌو 

 اإلايزاهُت .

زاهُت البلدًت هي ؤًلا ؤمس باإلدازة ،فسثِع اإلاجلع الؼػبي البلدي غىد جللُه ميهي عقد إدارة : -3

الاذن لخىفُر اإلايزاهُت ًجب غلُه الظير وفم اللىاهين اإلاػمٌى بها ،ؤي اجباع كىاغد اإلاداطبت 

 الػمىمُت التي جسخخم في نهاًت الظىت باغداده للحظاب ؤلادازي الري ًسطل الى مجلع اإلاداطبت .
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 مبادئ ميزاهيت البلديت :–ثاهيا 

الغداد اإلايزاهُت بـفت صحُدت و كاهىهُت ًجب الاطدىاد الى اإلابادت ألاطاطُت التي جلىم غليها هره ألازيرة 

 و التي جمع .

و ٌػسف ؤًلا بمبدا  10/11مً كاهىن البلدًت  176حاء الىف غلى هرا اإلابدؤ في اإلاادة مبدأ السىويت :-1

ؤن جيىن اإلادة التي حػمل لها اإلايزاهُت طىت ،و كد خددث مدة اإلايزاهُت طىت واملت دوزٍت اإلايزاهُت و ًلخض ي 

 غلى ؤطاض ؤن هره اإلادة هفُلت بخدلُم السكابت غلى بحساءاث الاهفاق و جدـُل ؤلاًساداث بؼيل دوزي .

ىشغت غلى :ًلخض ي هرا اإلابدؤبإن جىدزج وافت بًساداث و هفلاث البلدًت في وزُلت واخدة ممبدأ الوحدة -0

ؤبىاب و فـٌى ، الغسق مً ذلً هى غسق اإلايزاهُت بإبظى ؿىزة لالهالع غليها ،هما ٌظهل الخػسف 

 غلى الظلوت الخىفُرًت لها و جددًد فُما اذا واهذ اإلايزاهُت مخىاشهت ؤو جدخىي غلى عجص ؤو فاثم.

 مبدا عدم الخخصيص :-3

هلاغدة غامت ؤهه ال ًمىً جسـُف بًساداث مػُىت لىفلاث مػُىت ،بل جىحه بًساداث  ٌؼير هرا اإلابدا

البلدًت بؼيل احمالي مهما وان مـدزها و هبُػتها و بدون جمُيز لخغوُت مسخلف ؤؿىاف الىفلاث 

 اإلادزحت في ميزاهُت البلدًت ،فال ًمىً لسثِع البلدًت مثل جسـُف هفلاث ال حػىد بالفاثدة غلى البلدًت

 ،و بالخالي فهى ملصم باالهفاق في خدود ما ًىف غلُه اللاهىن .

 مبدأ جخصص الىفقاث :-4

 ال ًمىً للىفلاث ؤن جخجاوش اإلابالغ اإلاســت لها ؤما فُما ًسف ؤلاًساداث فال مجاٌ لهرا اإلابدؤ.

 مبدأ الخوازن :-5

جلدًسا ًمىً حغوُتها اث اإلاسجلت ًجب غلى البلدًت ؤن جبني ميزاهُت مخىاشهت ،و التي حػني ؤن حملت الىفل

 بمجمىع مسخلف ؤلاًساداث التي طخدـل غليها البلدًت .
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غلى :ال ًمىً اإلاـادكت غلى اإلايزاهُت اذا لم جىً مخىاشهت  10/11مً كاهىن البلدًت  183و للد جمذ اإلاادة 

ت.  ؤو اذا لم جىف غلى الىفلاث الاحباٍز

 املطلب الثاوي :هيكل ميزاهيت البلديت .

 أوال :الوثائق املكوهت مليزاهيت البلديت .

 جخمثل هره الىزاثم في :

: طمُذ باألولُت ألنها ؤٌو ميزاهُت حػدها البلدًت زالٌ الظىت اإلاػىُت و هي جىكؼ bpاإلايزاهُت ألاولُت -1

 مً الظىت التي حظبم طىت جىفُرها . 31-10كبل بدء الظىت اإلاالُت و باللبى كبل 

 .تي جدبنى غلى مجمىغت مً الىزاثم غبازة غً هؼف جيبا بىفلاث و بًساداث البلدًت و ال و اإلايزاهُت ألاولُت

و كد جيىن  :هي اغخماداث ًـادق غليها غلى اهفساد في خالت اللسوزة، o c aفخذ الاغخماداث اإلاظبلت -2

لم جظهس كسوزتها الا  ؤي ؤنها جلً الاغخماداث التي لم جدزل في اإلايزاهُت ألاولُت و كبل اإلايزاهُت ؤلاكافُت 

تها في اإلايزاهُت ؤلاكافُت جيىن هره  بػد اغداد اإلايزاهُت ألاولُت ،و جم اغخمادها بمداوالث في اهخظاز حظٍى

 الاغخماداث مدددة بؼسن جىفس مىازد حدًدة .

ىخاثج :هي ميزاهُت حظمذ بخػدًل الىفلاث و ؤلاًساداث زالٌ الظىت اإلاالُت جبػا ل bsاإلايزاهُت ؤلاكافُت -3

 اإلاخلمً كاهىن البلدًت . 2011-06-22اإلاازر في  10/11مً اللاهىن  176الظىت اإلاالُت الظابلت ،اإلاادة 

اإلايزاهُت ؤلاكافُت هي اإلايزاهُت ألاولُت ملافا اليها جسخُل بىاقي الحظاب ؤلادازي و الخغيراث في ؤلاًساداث و 

ت للظىت اإلاػىُت و   بالخالي حػخبر اإلايزاهُت ؤلاكافُت جسخُلُت ألنها جخلمً الىفلاث التي ًساها اإلاجلع كسوٍز

 . ول جسخُالث الىفلاث اإلاخبلُت للظىت اإلاىـسمت 

 . ول جسخُالث ؤلاًساداث اإلاخبلُت للظىت اإلاىـسمت 

 .جسخُالث ول ألازؿدة طىاء واهذ داثىت ؤو مدًىت 
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لت اللسوزة ،و جيىن بػد اإلايزاهُت :هي اغخماداث ًـادق غليها غلى اهفساد في خا a sالترزُـاث الخاؿت -4

ؤلاكافُت ،ؤي ؤنها جلً الاغخماداث التي لم جدزل في اإلايزاهُت ألاولُت و ال اإلايزاهُت ؤلاكافُت و لم جظهس كسوزتها 

تها في الحظاب  الا بػد اغداد اإلايزاهُت ألاولُت و اإلايزاهُت ؤلاكافُت ،و جم اغخمادها بمداوالث في اهخظاز حظٍى

 ؤلادازي .

 الحظاب ؤلادازي :-5

ٌػسف الحظاب ؤلادازي )الخخامي (غلى ؤهه "غبازة غً هؼف مسجل فُه وافت اإلابالغ الفػلُت التي ؤهفلتها 

الدولت و وافت اإلابالغ الفػلُت التي كامذ بخدـُلها "،فالحظاب ؤلادازي ٌؼيل الحىؿلت الػامت التي جدلل ة 

ما ًخم جدـُله و اهفاكه بـفت فػلُت ،بمػنى آزس هى هدُجت جبين الىخاثج اإلاالُت للبلدًت ،باطخسساج ول 

مازض مً الظىت اإلاػىُت باليظبت للظىت اإلااكُت هى ًجب غلى آلامس بالـسف  31الظىت اإلاالُت ،و ٌػد في 

 اغداد الحظاب ؤلادازي وفلا للحظاباث ،في خين ًخػين غلى اإلاداطب الػمىمي اغداد خظاب الدظُير .

 يت البلديت :محخوى ميزاه-ثاهيا
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 (يبين محخوى ميزاهيت البلديت 11جدول )

 حؼخمل اإلايزاهُت غلى كظمين مخىاشهين في ؤلاًساداث و الىفلاث  هما مىضح في الجدٌو ؤدهاه:

 من قاهون البلديت " 198الىفقاث "املادة  من قاهون البلديت " 195إلايراداث "املادة 

 قسم الدسيير

الجباثُت اإلاسزف بخدـُلها لفاثدة ثج اإلاىازد هخا-

ؼ و الخىظُم اإلاػمٌى بهما  البلدًاث بمىحب الدؼَس

. 

اإلاظاهماث و هخاثج الدظُير اإلامىىح مً الدولت و -

الـىدوق اإلاؼترن للجماغاث اإلادلُت و 

 اإلااطظاث الػمىمُت.

زطىم و خلىق و ملابل الخدماث اإلاسزف بها -

 بمىحب اللىاهين و الخىظُماث 

 مدازُل ؤمالن البلدًت . هاجج و -

 : قسم الخجهيز و الاسدثمار

 الاكخواع مً بًساداث الدظُير .-

 هاجج الاطخغالٌ المخُاش اإلاسافم الػمىمُت البلدًت.-

الفاثم اإلادلم غً اإلاـالح الػمىمُت اإلاظيرة في -

 ػيل ماطظت ذاث هابؼ ؿىاعي و ججازي .

 هاجج اإلاظاهماث في زؤض اإلااٌ.-

و الـىدوق اإلاؼترن للجماغاث اغاهاث الدولت 

 اإلادلُت و الىالًت .

 هاجج الخملً .-

 الهباث و الىؿاًت ااإلالبىلت .-

 ول ؤلاًساداث اإلااكخت ؤو الظسفُت .-

 هاجج اللسوق .-

 قسم الدسيير

 ؤحىز و ؤغباء مظخسدمي البلدًت .-

ت اإلاسجبوت باإلاهام - لاث و ألاغباء اللسوٍز الخػٍى

 الاهخسابُت.

 اإلالسزة غلى ألامالن و مدازُل البلدًت .اإلاظاهماث -

ت، -  هفلاث الـُاهت المالن اإلاىلىلت و الػلاٍز

 هفلاث ؿُاهت هسق البلدًت

اإلاظاهماث البلدًت وألاكظان اإلاترجبت غليها، 

 وؤلاطدثماز 

 فىاثد اللسوق

 ؤغباء الدظُير اإلاسجبوت بةطخغالٌ ججهيزاث حدًدة، 

 مـاٍزف حظُير اإلاـالح البلدًت

 ألاغباء الظابلت.

 إلاسدثمار و الخجهيز قسم                   

 ، الػمىمي الخجهيز هفلاث

 ؤلاطدثماز بػىىان اإلااٌ زؤض في اإلاظاهمت هفلاث

 ،اللسوق زؤطماٌ حظدًد

 .البلدًت اإلايؼأث تهُئت بغادة هفلاث

 املطلب الثالث :املخططاث البلديت للخىميت :

ت في الخىمُت  بن بسهامج الخجهيز الػمىمي الخابؼ للمسوواث البلدًت للخىمُت ًخمدىز خٌى ألاغماٌ ذاث ألاولٍى

،و ٌػد مً هسف اإلاـالح الىالثُت اإلاسخـت بالخيظُم مؼ اإلاـالح الخلىُت اإلادلُت ،فخإزر بػين الاغخباز 
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ت الخسوُى اإلايزاهُت للىالًت البلدًاث و اإلاىاهم الىاحب جسكُتها و جلىم بدسجُل مؼازغها بمد و   d p s bًٍس

م هسح اكتراخاث مً هسف البلدًتهرا غً  اث و  هٍس مً زالٌ مداز الظىت اإلاالُت و هرا خظب ألاولٍى

 جخمثل في :

ؼ ميزاهُت البلدًت    dpsb*مؼاَز

 تهُئت ػبىت الوسق .-   

 الاهازة الػمىمُت .-  

 ػبياث الخوهير .-  

 ػبياث التزوٍد باإلاُاه الـالحت للؼسب .-  

 تهُئت اإلاسافم البلدًت . -  

ؼ ميزاهُت الىالًت :  fccl*مؼاَز

 تهُئت اإلادازض البخداثُت .-  

 اإلالابس.تهُئت  -  
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 ديت :لثالث:الوضعيت املاليت لبلديت اسدياملبحث ا

اطخدًت اإلادللت لخىفُر ؤلاًساداث و الىفلاث جم اللُام في هرا اإلابدث بدزاطت الىكػُت اإلاالُت لبلدًت 

طىت مً هره يل مً الحظاب ؤلادازي لو اإلاإزىذة   2017الى  2015للظىىاث مدل الدزاطت مً طىت 

 الظىىاث .

 .املطلب ألاول :هخائج الدواراث املاليت لبلديت اسخديت 

  -01-خُث بين الجدٌو زكم  2017ى ال 2016لدزاطت الىكػُت اإلاالُت لبلدًت جم ازخُاز الفترة اإلامخدة مً 

هالخظ ؤن  -01-الىخاثج اإلاالُت اإلادللت و اإلاإزىذة مً الحظاب ؤلادازي ،مً زالٌ اخـاثُاث الجدٌو زكم 

فياهذ الىدُجت في جىاكم خُث  2017خللذ فاثلا مػخبرا ؤما في طىت  2016-2015بلدًت اطخدًا في طىت 

، و  2017دج ،طىت  26.938.083الى  2016دج طىت  78.348.815هالخظ ؤن هرا الفاثم جىاكف مً 

ًمىً ازحاع طبب الفاثم بـفت غامت لظببين :الظبب ألاٌو و هى خظً الدظُير و ٌػني هرا ؤن البلدًت 

اطخواغذ جلبُت ول اخخُاحاث اإلاىاهىين و ول اإلاسافم مىحىدة و حمُؼ الخدماث مخىفسة و بالخالي فهي في 

 غنى غً هره ألامىاٌ .

ؤما الظبب الثاوي و هى طىء الدظُير و ٌػني اكتران وحىد الفاثم مؼ جسبى البلدًت في غدة مؼاول و و 

ت للمىاهىين و هى ما هلمظه في بلدًت اطخدًت ،فالبلدًت ماشالذ غاحصة  عجصها غً جلدًم الخدماث اللسوٍز

 غً الخىفل بمؼاول طيانها مثل الوسق و اإلاُاه  و الاهازة ....الخ
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 (:هخاثج الدوزاث اإلاالُت لبلدًت اطخدًت01حدٌو )

 

 

 جطور الايراداث و الىفقاث املطلب الثاوي :

ت الخاؿت بالبلدًت  زالٌ الظىت اإلاالُت جلىم الجماغاث اإلادلُت باغداد جلدًساث لالًساداث و الىفلاث الظىٍى

،و مىه طىداٌو الخػسف غلى مدخىي و جوىز الىفلاث و الاًساداث حدٌو جىكُحي الهجاشاث الاًساداث و 

 .2015الىفلاث مىر طىت 

 

 

 

 الظىىاث  

 

 الخػُين 

0115 
 

 

 الاًساداث      الىفلاث  

0116 0117 

 

 

 ث الاًسادا    الىفلاث      الًساداث ا      الىفلاث 

     134968921    103701394              2 11043732         85651102 128384863           9064144 مجمىع كظم الدظُير 

      

مجمىع كظم الخجهيز و 

 الاطدثماز 

169324908        185170371           160739296      13817896 85187878    80858436  

 188869273     248825286                170276470          259272053 مجمىع كظم الدظُير و الخجهيز 

 26938083                                        78348816                                           63593182 الفاثم 

 216827357    215827357              248625286      248626286             313665235     313665236 اإلاجمىع اإلادظاوي 
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 (جوىز الاًساداث و الىفلاث .02الجدٌو )

 ىز الخلدًساث و الاهجاشاث لىفلاث البلدًت .(جو1

 الخػُين

 

 الظىىاث 

 الفازق  الاهجاشاث  الخلدًساث 

2015 169324908     123219737 46105171 

2016 151084304 84605368 66478936 

2017 85187878 31893951 53293927 

 

 (جوىز الخلدًساث و ؤلاهجاشاث لالًساداث البلدًت :2

 الخػُين 

 

 الظىىاث 

 الفازق  ؤلاهجاشاث  الخلدًساث 

2015 188740447 188740447 00 

2016 141176240 84605368 56570872 

2017 85187878 31893951 53293927 

 اإلاـدز :مً وزاثم اإلااطظت .

باغخبازه هدُجت الظىت  ان فدـىا الىفلاث البلدًت لػدة طىىاث مخخالُت ًادي بىا الخوسق للحظاب لالدازي 

ف الحلُلُت التي ؿسفذ و الاًساداث التي خـلذ ازىاء الظىت اإلاالُت ،اذ واهذ  اإلاالُت خُث ًلىم ول اإلاـاٍز

وان جدلُم الفاثم و جصاًد باطخمساز هما ًخضح لىا حلُا الى الىدُجت اإلادللت  2017-2016الاخـاثُاث لظىت 

 .2018دج ٌظس خل الى اإلايزاهُت الاكافُت للظىت  53293927فاثم كدزة  2017غىد غلم الظىت اإلاالُت 
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و هرا  00فياهذ الىدُجت حػادٌ  2015و جلدًساث للىفلاث و لالًساداث لظىت اإلاالُت ؤما باليظبت لالهجاشاث 

 زابؼ الدظاوي لالهجاشاث و الخلدًساث .

 املطلب الثالث :املشاكل و الحلول املقترحت املاليت للبلديت 

 ول :العراقيل املقترحت لرقابت ماليت البلديت .الفرع الا 

اذا ما هظسها الى الخغيراث الوازثت في البلدًاث هجد ؤنها لها ازس بالغ غلى السكابت اإلاالُت بؼيل غام،و ؤحهصة 

 السكابت اإلاالُت بؼيل زاؾ و ذلً مً زالٌ الخغيراث التي حػسكذ لها البلدًاث و مهامها .

 ن اإلاالي و الادازي في البلدًاث ،و جخمثل في ماًلي :مؼاول جخػلم بالىظامي-1

 . غساكُل جخػلم بالىظام اإلاالي للبلدًت :كػف ألاحهصة السكابُت و الهُئاث التي جسلؼ لسكابتها 

  غساكُل جخػلم بالىظام اإلاداطبي للبلدًت :جخمثل في حسجُل غملُاث اللبم و الاهفاق و ججمُؼ الىخاثج

 .للبى الىكػُت اإلاداطبُت 

ت ألي جىظُم الواكت الجُدة ؤو اإلاػبرة -2 ت في البلدًاث :حػد اإلاىاد البؼٍس غً مؼاول جخػلم باإلاىازد البؼٍس

 دًىامُىُت .

السكابت اإلاالُت في ظل غُاب ول مً الخيظُم و الخلىُت الحدًثت :و حػد مً الػىاؿس الفػالت للسكابت غلى -3

ً ،غُاب الخيظُم بين ؤحهصة السكابت مالُت البلدًت ،و ال ًمىً للسكابت ؤن جيىن  فػالت في ظل هرًً غىـٍس

 اإلاالُت ،السكابت اإلاالُت في ظل غُاب الخلىُت الحدًثت .

غُاب مؼازهت اإلاجخمؼ اإلادوي و هلف فػالُت الللاء :ٌػخبر اإلاجخمؼ اإلادوي غىـسا فػاال في السكابت غلى -4

 لبلدًاث و بسامجها في ماًلي ًددر دازلها .مالُت البلدًت وىهه ًلىم باالهالع غلى اإلادوالاث ا
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 الفرع الثاوي :الحلول .

 *اطخسدام جىىىلىحُاث خدًثت في السكابت .

ص الادازة الالىتروهُت للبلدًت .  *حػٍص

ً اإلاىخسبين الاكلمُين   في اإلاُدان اإلاالي و اإلاداطبي .*كسوزة جيٍى
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 خاجمت الفصل :

ػاث و اللىاهين الـادزة مىر الاطخلالٌ الى ًىمىا  للد خظُذ البلدًت بإهمُت زاؿت مً زالٌ الدؼَس

هرا و ذلً بمىدها الاطخلاللُت الخامت في حظُير ػائونها ،و ًلىم حظُير ػاونها مجلظا مىخسب و ال ًىحد ؤي 

زة و زلُت ؤطاطُت للدولت ووطُلت ممثل مً هسف الدولت ،و حػخبر البلدًت خللت وؿل بين اإلاىاهىين و الادا

ت فان لها اطخلالٌ مالي خُث جلسز  ادة غلى جمخػها بالشخـُت اإلاػىٍى فػالت للخىفل بداحاث اإلاىاهً ،ٍش

هفلاتها و اًساداتها و جدزج كمً وزُلت مداطبت حظمى باإلايزاهُت ،و هظسا ألاهمُت الاكخـادًت التي جىدظبها 

 وت كىاهين و جسلؼ للىاغد زاؿت غىد اغدادها و جىفُرهاألازيرة فةنها حظُير و جىظم بىاط
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مً خالٌ الدزاطت للمىطىع حاولذ إلاحابت على إشياليت البحث و إعطاء حىصلت حٌى جىفير عمليت 

إلاًساداث و الىفلاث و السكابت املاليت في حظيير الىفلاث العمىميت ،و ذلً لألهميت التي جىدظبها الدولت فهي 

ألامثل للىفلاث العمىميت مً كبل  عبازة عً أداة جدخل الدولت في حميع امليادًً ،و لفهم هيفياث الاطخخدام

الهيئاث امليلفت بالخىفير بغيت جحليم ألاهداف الاكخصادًت و الاحخماعيت و الظياطيت ،و ًلصم الليام بالىفلاث 

العامت جدبير املىازد املاليت الالشمت لخغطيتها  و جحصل الدولت هره إلاًساداث أطاطا مً الدخل اللىمي في 

يت اللىميت ،او مً الخازج عىد عدم هفاًت هره الطاكت ملىاحهت مخطلباث الاهفاق حدود ما حظمح به املال

العام ،و للد حعددث أهىاع إلاًساداث العامت الى ان الجاهب ألاعغم منها ٌظخمد مً زالزت مصادز أطاطيت هي 

هغير ليه مً زطىم على الخىالي :إًساداث الدولت مً أمالهها و مشسوعاتها الاكخصادًت بالظافت الى ما جحصل ع

إلاًساداث الظياطيت و في ملدمتها الظسائب أما املصدز الثالث فهى الائخمان و ًمثل اللسوض املحليت و 

 الخازحيت .

لخحليم هره ألاهداف جىحب اخظاع ول مساحل جىفير الىفلاث للسكابت و ذلً ،مً أحل الاطخغالٌ 

يت على البلدًاث ،مً خالٌ الترهيز على أحهصة السكابت املاليت ألامثل في الاطاز ،اطتهدف بحثي واكع السكابت املال

،جخأكلم مع ألالياث وألاهغمت الحدًثت للحفاظ على املاٌ العام ،لهرا حعطي الجصائس أهميت هبيرة للىفلاث 

العامت ،فلد وطعذ زكابت مظاعفت ًظمنها املساكب املالي و لجىت الصفلاث العمىميت كبل جىفير الىفلت ،و 

حاطب العمىمي خاللها ،و مجلع املحاطبت و املفدشيت العامت للماليت بعد الاهتهاء منها ،و ول هرا لظمان امل

 فعاليت أهبر و خصىصا لخفادي أي جالعب أو اخخالض ألامىاٌ العمىميت .

 النتائج املتوصل اليها :

ً أحل جحليم ألاهداف *حعخبر الىفلاث العمىميت أداة ووطيلت لخدخل الدولت في اليشاط الاكخصادي م

 الاكخصادًت و الاحخماعيت .

 *حعخبر  إلاًساداث العامت مىزد و مصدز هام باليظبت ملداخيل الدولت .
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و الخأهد مً مطابلت هره العملياث *السكابت املاليت هي طمان الظالمت للعملياث و هشف الاهحسافاث 

ت املفعٌى .  املاليت لألهغمت و اللىاهين طاٍز

لعمىمي دوز هبير في عمليت جسشيد الىفلاث مً خالٌ دزاطت إلاحساءاث التي ًلىم بها الالتزام *للمساكب ا

 بالىفلت العمىميت .

حت  * جخمخع الظلطت الىصيت ممثلت في الىالي ،طلطت السكابت على ميزاهيت البلدًت مً خالٌ املصادكت الصٍس

ذ على امليزاهيت مً طسف املجلع ،و اما طلطت الحلٌى التي ًمازطها الىالي فعلى امليزاهيت  ي حالت عدم الخصٍى

 الشعبي البلدي .

 التوصيات :

 جخظع لها حميع البلدًاث الىطً .جىحيد املدوهت الخاصت بامليزاهيت حيث -

بت مً الحليلت مً أحل جفادي املداخيل الىهميت .-  الظهس على ان جيىن املداخيل و الىفلاث كٍس

 املخعللت باملحاطبت العمىميت .احترام اللىاعد و اللىاهين -

 محازبت الخبرًس بجميع أشياله و حظليط أكص ى العلىباث على املخبىين في عاهسة الفظاد املالي للبلدًاث .-

ييت لفائدة مىعفي السكابت املاليت ملىاهبت ول الخطىزاث و الخحدًثاث الىاججت - إكامت دوزاث و هدواث جيٍى

 عً اصداز هصىص كاهىهيت حدًدة .

التي جسحع للبلدًت مىازد ذاجيت مليزاهيت البلدًت و إعادة الىغس في وظبت الظسائب و السطىم البحث عً -

 حصئيا .
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 أفاق البحث :

و في ألاخير أجأمل أهجي كد وفلذ في بحثي و أن جيىن هىان دزاطاث مدعمت مظخلبال في هرا املجاٌ ،هما  

أو أطسوحاث مخعللت بالسكابت املاليت خاصت مً خالٌ طييىن مً الجيد أن جخصص ألابحار ،طىاء مرهساث 

 دزاطت حالت ألاحهصة السكابيت ألاخسي ،و هرلً دزاطت مىطىع إلاًساداث العامت و أهم مصدز حعخمد عليه . 
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 باللغة العربية :المصادر و المراجع 

 الكتب:-أ

أعمر ٌحٌاوي ،مساهمة فً دراسة المالٌة العامة ،دار هومة ،بوزرٌعة ،الجزائر -

،2005. 

للنشر و التوزٌع أكرم إبراهٌم حماد،الرقابة المالٌة فً القطاع الحكومً ،جهٌنة -

 .2006،األردن ،

 .2009المرسً السٌد حجازي ،مبادئ االقتصاد العام ،الدار الجامعٌة ،مصر ،-

جمال لعمارة ،أساسٌات الموازنة العامة،أساسٌات الموازنة العامة للدولة ،المفاهٌم و -

القواعد و المراحل و االتجاهات الحدٌثة ،دار الفجر للنشر و التوزٌع ،القاهرة 

،2004. 

،دار وائل للنشر و 1جهاد سعٌد حضاونة ،علم المالٌة العامة  و التشرٌع الضربً ،ط-

 .2010التوزٌع ،عمان ،األردن،

 .1999حسن صغٌر ،دروس المالٌة و المحاسبة العمومٌة  ،دار المحمدٌة ،الجزائر ،-

 .2006،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،5حسن مصطفى حسٌن ،المالٌة العامة ،ط-

،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،بن 2حمٌد بوزٌدة ،جباٌة المؤسسات ،ط-

 .2007عكنون،الجزائر ،

،دار وائل للنشر و 6خالد شحادة الخطٌب ،أحمد زهٌر شامٌة ،أسس المالٌة العامة ،ط-

 .2016التوزٌع ،عمان ،األردن،

 ،بٌروت1سمٌر صالح الدٌن حمدي ،المالٌة العامة ،منشورات زٌن الحقوقٌة ،ط-

 .98،ص2015لبنان ،

سوزي عدلً ناشر ،المالٌة العامة )النفقات العامة ،اإلٌرادات العامة،المٌزانٌة العامة -

 .2006،منشورات الحلً الحقوقٌة ،بٌروت،لبنان،1(ط

سوزي علً ناشد ،الوجٌز فً المالٌة العامة ،الدار الجامعٌة للنشر و التوزٌع ،مصر -

،2007. 
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ن المالً لالقتصاد العام ،دار النهضة العربٌة عادل أحمد حشٌش،أصول الف-

 .1992،بٌروت،لبنان،

 .2012،عمان ،األردن،1عادل فلٌح العلً ،مالٌة الدولة ،دار زهران ،ط-

عبد الباسط علً جاسم الزبٌدي ،المالٌة العامة و الموارد العامة ،دار الكتب و الوثائق -

 .2014،جامعة الموصل ،1القومٌة ،ط

 .2000ادق بركات ،و آخرون ،المالٌة العامة ،الدار الجامعٌة ،د.ط،عبد الكرٌم ص-

 .2005عبد المطلب عبد الحمٌد ،اقتصادٌات المالٌة العامة ،الدار الجامعٌة ،مصر ،-

،مطبعة االنتصار 2عوف محمد الكفراوي،الرقابة المالٌة النظرٌة و التطبٌق ،ط-

 .1998لطباعة االوغست ،مصر ،

عبد المنعم ،المالٌة العامة و السٌاسات المالٌة ،د.ط،دار النهضة العربٌة  فوزي-

 .1972،بٌروت،

 .2004مجدي شهاب،أصول االقتصاد العام ،د.ط،دار الجامعة الجدٌدة ،مصر،-

 .2008محمد الصغٌر بعلً،ٌسري أبو العالء،المالٌة العامة ،د.ط،دار العلوم ،عنابة ،-

،دار المسٌرة للنشر و 1قتصادٌات المالٌة العامة ،طمحمد طاقة ،هدى العزاوي ،ا-

 .2007التزرٌع و الطباعة ،عمان ،

،دٌوان المطبوعات الجامعٌة 2محمد عباس محرزي ،اقتصادٌات المالٌة العامة ،ط-

 .2006،الساحة المركزٌة ،بن عكنون ،الجزائر،

 .2005، ،عٌن ملٌلة ،الجزائر2محمد مسعً ،المحاسبة العمومٌة ،دار الهدى ،ط-

،دار المسٌرة 1محمود حسٌن الوادي ،زكرٌا أحمد غرام ،مبادئ المالٌة العامة ،ط-

 .2007للنشر و التوزٌع،عمان ،األردن ،

 محاضرات:

معٌوف أحمد ،محاضرات فً المالٌة العامة ،مطبوعة علمٌة ،منشورات جامعة -

 .2017بومرداس،
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لونً نصٌرة،محاضرات فً المحاسبة العمومٌة ،مطبوعة علمٌة ،منشورة،جامعة -

 .2014البوٌرة،

 

 األطروحات و المذكرات:

بداوي عبد اللطٌف،الرقابة على األموال العمومٌة كأداة لتحسٌن التسٌٌر -

الحكومً،مذكرة ضمن متطلبات نٌل شهادة الماستر،كلٌة الحقوق للعلوم السٌاسٌة 

 .2017لفة ،الجزائر ،،جامعة الج

بن نوار بومدٌن ،النفقات العامة على التعلٌم )دراسة حالة قطاع التربٌة الوطنٌة -

(،مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر كلٌة العلوم االقتصادٌة 2008-1980بالجزائر 

 .2011جامعة أبوبكر بلقاٌد ،تلمسان ،

مً فً االقتصاد بٌداري محمود،العوامل المفسرة لنمو االنفاق الحكو-

(، مذكرة ماجستر ،كلٌة العلوم االقتصادٌة ، جامعة وهران 2010-1990الجزائري)

،2014 

درواسً مسعود ،السٌاسة المالٌة و دورها فً تحقٌق التوازن االقتصادي )دراسة -

(،كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر ،جامعة الجزائر 2004-1990حالة الجزائر 

.2005 

هٌر،آفاق إصالح نظام المحاسبة العمومٌة الجزائري الخاص بتنفٌذ العملٌات شالل ز-

المالٌة للدولة،أطروحة دكتورة ،تخصص تسٌٌر المنظمات ،جامعة امحمد بوقرة 

 .2014،بومرداس،

عال محمد عبد المحسن شلة ،محددات اإلٌرادات العامة فً فلسطٌن ،أطروحة -

الدراسات العلٌا ،جامعة النجاح الوطنٌة نابلس ماجستر فً المنازعات الضرٌبٌة ،كلٌة 

 .2005،فلسطٌن،

 المجالت و الدوريات : 

علً سٌف علً المزروعً ،أثر االنفاق العام فً الناتج المحلً اإلجمالً ،مجلة -

 .2012،دمشق،1،ع28جامعة دمشق ،مجلد 
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 المراسيم و القوانين :

، المتعلق بقوانٌن المالٌة 1984ة جوٌلٌ 07المؤرخ فً  17-84من القانون  23المادة -

 .1984جوٌلٌة 10، 28،ج.ر عدد 

،المتعلق بالمحاسبة 1990أوت  15،المؤرخ فً 21-90من القانون 36المادة -

 من ج.ر. 35العمومٌة ،عدد

،المتعلق بالمحاسبة 1990أوت  15المؤرخ فً  21-90من قانون  23المادة -

 .35الجزائرٌة،عددالعمومٌة من الجرٌدة الرسمٌة 

،المتعلق بالمحاسبة 1990أوت  15،المؤرخ فً  21-90من القانون 26المادة -

 ،ج.ر.35العمومٌة ،عدد

 .4،ج.ر،عدد19/01/1993المؤرخ فً 1993من قانون المالٌة لسنة 153المادة 

،المتعلق بقانون المحاسبة  08/1990/ 15المؤرخ فً  21-90من قانون  34المادة -

 .35العمومٌة،ج.ر،عدد

و المتعلق باجراءت  07/09/1991المؤرخ فً  313-91المرسوم التنفٌذ رقم -

 المحاسبة التً ٌمسكها اآلمرون بالصرف و المحاسبون العمومٌٌن .

 .07/09/1991المؤرخ فً  312-31المرسوم التنفٌذي رقم 

 المراجع باللغة الفرنسية :

Gitman , lawrance « principles of mangerial finance «addiction 

Wesley edition , newyork u s a .2003 

Guid de control de depenses engagées , direction general du 

budget année1998. 

 

 



 ملخص الدراسة :

تعالج هذه المذكرة كٌفٌة تنفٌد عملٌة اإلٌرادات و النفقات  و الرقابة علٌها ،و فً هذا 

الناجمة على  االطار تناول البحث مفهوم و خصائص كل منهما و واألثار

اقتصادٌات الدول ،و تعد الرقابة أحد أهم اآللٌات الكفٌلة لحماٌة المال العام و 

مكافحة االختالسات المالٌة و الفساد،و ذلك لما لها من دور فعال فً كشف 

و تحدٌد أسبابها و العمل على إصالحها لمنع تكرارها ،و هذا ما توصلت  النحرافات

ة لبلدٌة استدٌة بعتبارها الخلٌة األساسٌة فً التنظٌم اإلداري الٌه فً الدراسة المٌدانٌ

 فً الجزائر و أداة لتقرٌب اإلدارة من المواطنٌن ،و السهر على تلبٌة حاجاتهم.

Resumé  

Cette note explique comme les recettes ,les dépenses et les 

control doivent être mis en œuvre, Dans ce cotexte, la 

recherche a porté sur le concept et les caractéristiques de 

chacun et sur les effets de l’economie des payd,la sur les effets 

de l’economie des pays,la surveillance est l’un des mécanismes 

les plus importants pour la protection des fonds publics et la 

lutte contre le détournent de fonds et la corruption ,c’est en 

raison de leur rôle efficace dans la détection des écarts , la 

détemination de leur causes et leur travail pour les reformer 

afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent, c’est ce que j’ai trouvé 

dans l’étude de terrain de la municipalité   de pastia en tant 

que cellule pricipale de l’organisation admistrative algerienne 

et un outil permettant de rapprocher l’administration des 

citoyens 
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