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  مقدمة�

أ��ت�النفقات�العمومية�أداة�الدولة�ال����ستخدم�ا����تحقيق�الدور�الذي�تقوم�بھ����مختلف�املجاالت،�ف���

�و� �أرقام �صورة ��� �امليادين �ش�� ��� �ا���ومية �ال��امج �و�تب�ن �العامة، ���شطة �جوانب ��افة اعتمادات��عكس

  .تخصص�ل�ل�جانب�م��ا�تلبية�ل��اجات�العامة�لألفراد،�و�سعيا�وراء�تحقيق�أق����نفع�جما���ممكن�ل�م

لقد�حرص�التقليديون�ع���دراسة�النفقات�العمومية����ظل�املنطق�الكالسي�ي�الذي��ان�يحدد�النفقات�الالزمة�

قا�ملقتضيات�املذ�ب��قتصادي�ا��ر،�و�ل�ذا�لم�طبللوفاء�با��اجات�العامة�ال����انت�الدولة�تقوم�بإشباع�ا�

يكن��ناك�م��ر�حينذاك�لتحصيل��يرادات�العامة،�سوى�التمكن�من��غطية���م�النفقة�الالزم�للعدد�الض�يل�

من�املرافق�ال����انت�الدولة�تتدخل�ف��ا����حياة��فراد،�و�بالتا���فالدولة����ظل�النظر�ة�التقليدية�تقدس�مبدأ�

� �توازن �نفقات �من �يلزم�ا �ما �حدود �إال��� �إيرادات �بتحصيل �وال��سمح �تطور�امل��انية �و�مع �العامة، لس���املرافق

�ال�شاط� ��� �م��ايد ��ش�ل �تتدخل �أخذت �و�إنما ��انت، �كما �لألفراد �حارسة �مجرد �الدولة �تصبح �لم �حداث

�مل �العام ��نفاق �أ�مية �فزادت ��جتماعية، �ا��ياة �و��� �القومي �كما��قتصادي �املتعددة، �التدخل �أوجھ واج�ة

أصبحت�النفقات�العمومية�أداة�فعالة����التأث���ع���ال�ي�ل��قتصادي�و��جتما���و�تحقيق�التوازن�املطلوب�

ب�ن��فراد،�و�لقد�أدت��ذه�التطورات�إ���خروج�امل��انية�العامة�ع���منطق�التوازن�الذي��ان�سائدا����الفكر�

�ز  �و�أمكن �احتمال�التقليدي، �من �الرغم �ع�� �املتقدمة ��غراض ��افة �لتحقيق �العام ��نفاق �ز�ادة ��نفاق �ادة

وجود���ز����امل��انية،�و�لقد�أظ�رت�التجارب�و�التطبيقات�املالية�ا��ديثة�فكرة�إحداث���ز�منظم����امل��انية�

�أن�فكرة�إحداث�ال��ز�املنظم�أو�التوازن��قتصادي�و�محار�ة��ثار�الضارة�للدورات��قتصادية،�إال لتحقيق�

�من� �أ��ت �بل �املعاصرة ��قتصاديات ��� �ا��اصلة �التطورات �تناسب ��عد �لم �العمومية �النفقات �تزايد ظا�رة

املسائل�و�القضايا�ا��و�ر�ة�ال���أثارت�ا�تمام�الباحث�ن����دول�العالم،����ظل�تقلص�املوارد�و�ا�ساع�ا��اجات،�

املراقبة�الستخدام��ذه�املوارد�و��م�انيات�ح���تتمكن�من�تخصيص�ا�و�توز�ع�ا��و��و�ما�تطلب�ممارسة�عملية

  .توز�عا�عادال�من�أجل�تحقيق�التوازن��قتصادي�و��جتما��

�الدولة �م��انية �و�باألخص��إن �السابقة �الرقابة ��س�� �الرقابة �من �خاص �نوع �إ�� �تخضع �أن �ال�بد �تنفيذ�ا قبل

�و� �حدو��ا، �قبل �و�معا����ا �و�تفاد��ا �حدو��ا �املمكن �املشا�ل �و�تحليل �اك�شاف �إ�� ���دف �و�ال�� �املالية الرقابة

لرغم�من�أ��ا�تؤدي�إ���ك��ة��جراءات�املوافقة�السابقة�ألج�زة�الرقابة�ع���القرارات�املتعلقة�بصرف��موال،�و�با

الالزمة�للقيام��عملية�النفقات،�مما�ي��تب�عل��ا�بطء�س���املرافق�العامة�إال�أ��ا��عت���ا��اسمة����تأدية�الغرض�

ال�����دف�إ���تحقيقھ،�و�املتمثل����تطبيق�امل��انية�تطبيقا�سليما�ترا���فيھ��افة�قواعد��نفاق�املقررة،�كما�

� �للنفقات�ي�ون �لالل��امات �املالية �الشرعية �من �و�التحقق �التنظيمية �و�القواعد �القوان�ن �تطبيق �ضمان �دف�ا

  .العمومية

 إش�الية�الدراسة: 

ال���تمس�املوضوع�من�خالل�طرح��ش�ال��ب��وانمن�خالل�ما�سبق���دف�إ����ملام�و��حاطة�أك���بمختلف�ا

  :التا��

  ؟امل��انية�العامة����ترشيد�النفقات�العموميةما�مدى�مسا�مة�مراقبة�تنفيذ�

  :انطالقا�من��ذا�ال�ساؤل�ا��و�ري�يمكننا�صياغة�ال�ساؤالت�الفرعية�التالية
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 ما�املقصود�بامل��انية�العامة�و�ما�مراحل�تنفيذ�ا؟ -

 كيف�يتم�تنفيذ�امل��انية�العامة؟ -

 ما��و�مف�وم�النفقة�العمومية،�و�ما����تقسيما��ا؟ -

  ما�دور�الرقابة�ع���تنفيذ�امل��انية�العامة����ترشيد�النفقات�العمومية؟�� -

 فرضيات�الدراسة: 

  :قصد��س�يل��جابة�ع����سئلة�السابقة�نقوم�بتقديم�الفرضيات�التالية

�بال�سي���و� - �ا��اصة �النفقات �و ��يرادات �مجموع �املالية �تقدر�للسنة �ال�� �الوثيقة ��� �العمومية امل��انية

 .�س�ثمار،�و�م��ا�نفقات�التج����العمومي�و�النفقات�برأسمال�و�ترخص�بھ

 .�جراءات�ال����سبق�تنفيذ�امل��انية�العامة���تم�أك���بتفاصيل�امل��انية�و�أ�عاد�ا�املستقبلية -

النفقة����مبلغ�نقدي�يخرج�من�الذمة�املالية�ل��ص�معنوي�عام��غرض�إشباع�حاجة�عامة،�و�تقسم�إ��� -

 .نفقات�حسب�التقسيم�النظري،�و�تقسم�إ���نفقات�ال�سي���و�نفقات�التج����حسب�املشرع�ا��زائري عدة�

للتنظيم�ا��يد�و�املحكم�و�الرقا�ي�دور����ا��د�من��در�و�تبديد�املال�العام�و�حمايتھ،�و�وقوفھ�سدا�منيعا���� -

 .وجھ�الفساد�و�م�افحتھ�و�ا��رص�ع���ال�سي���ا��سن�للنفقات�العمومية

 دوا���اختيار�املوضوع : 

ال���دفعت���لتناول��ذا�املوضوع�دون�غ��ه�من�املواضيع�العلمية�كمحور�دراسة�لھ�عدة��تتمحور�امل��رات�العلمية

  :أسباب،�فضال�عن�أ�ميتھ�فإن��ناك�أسباب�موضوعية�ل�ذا��ختيار��و�أخرى�ذاتية

  : �سباب�املوضوعية- 1

�إجر  - �أك���ع�� ��طالع ��� �النفقات��اءاتالرغبة �بجانب �يتعلق �ل��زائر�فيما �العامة �امل��انية �و�مراقبة تنفيذ

 .العمومية

�و� - �املالية ��زمات �ظل ��� �نفقا��ا �نحو�ضبط �العالم �دول �معظم �توجھ �مع �خاصة �املوضوع �أ�مية إدراك

 .�قتصادية�ال���أ��ت��عصف�باقتصاديات�الدول�من�ح�ن�آلخر�بما����ذلك��قتصاديات�املتقدمة

  :�سباب�الذاتية- 2

 .��تمام�ال������باملوضوع�نظرا�الرتباطھ�بالعلوم�املالية -

 .حداثة�املوضوع�املدروس�و�أ�ميتھ�العلمية -

 أ�مية�املوضوع: 

ت�بع�أ�مية�املوضوع�من��ونھ�يلقي�الضوء�ع���مراقبة�تنفيذ�امل��انية�كعنصر�أسا����و�ضروري�و��ام�و�حساس�

  .زداد�أ�مية�املوضوع�من�خالل�محاولة�توضيح�ا��وانب��ساسية�لھع���صرف�النفقات�العمومية�و�ت

 أ�داف�املوضوع: 

  :نصبو�من�خالل��ذه�الدراسة�إ��

  .إبراز�دور�مراقبة�تنفيذ�امل��انية����ترشيد�صرف�النفقات�العمومية -

��ذه� - �صرف �توجيھ �من �التأكد �إ�� �باإلضافة ���ا، �املعمول �و�ال�شر�عات �القوان�ن �مخالفة �عدم �ع�� ا��رص

 .و��شر�املنفعة�العامةالنفقة�نحو�تحقيق���داف�املسطرة�

 .بيان�أثر�ترشيد�النفقات�العمومية�ع���امل��انية�العامة -
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 صعو�ات�الدراسة: 

  :عدة�صعو�ات�تتمثل�أ�م�ا����خالل�قيامنا�بإعداد��ذا�البحث�واج�تنا�

  .الكتب�امل�شورة�باللغة�العر�ية��سرد�مختلف��دبيات�املتعلقة�باملالية�العامة�اكتفاء -

 .عدم�اس�يفاء�املوضوع�حقھ�من�الدراسة�و�البحث�نظرا�لضيق�الوقت� -

 . استحالة�إجراء�دراسة�ميدانية��س�ب�تف����و�اء��ورونا�املستجد� -

 املن���املتبع: 

��دف�الدراسة�املعمقة�و�التحليل�الشامل�ملختلف�العناصر�و�املتغ��ات�و��جابة�ع���إش�الية�البحث�املتعلقة�

،�بالرجوع�"الوصفي�" بإبراز�مسا�مة�مراقبة�تنفيذ�امل��انية����ترشيد�النفقات�العامة�فإنھ�تم��عتماد�ع���املن���

� �أ�م �الست�باط �و�القوان�ن، �العر�ية �املراجع �و�إ�� �امل��انية �تنفيذ �و�مراقبة �العمومية �بالنفقات �املتعلقة املفا�يم

  .  محاولة�استخالص�العالقة�بي��ما

 الدراسات�السابقة: 

وجدت��عض�الدراسات�ال���تناولت��ذا�املوضوع�لكن�ل�س��ش�ل�مستقل�أو�بصورة�مفصلة�و�مت�املة،�و�إن�

  .�انت��عض�مفردات��ذا�املوضوع

دراسة�تقييمية�–�عنوان�ترشيد�سياسة��نفاق�العام�بإتباع�من����نضباط�باأل�داف�: دراسة�بن�عزة�محمد- 1

� �الف��ة �ا��زائر�خالل ��� �العام ��نفاق �جامعة�2009-1990لسياسة �املاج�س��، �ش�ادة �لنيل �مقدمة �مذكرة ،

  .2010تلمسان،�

�ستغالل��مثل�للموارد،�كذلك���دفت�الدراسة�إ���محاولة�الكشف�عن�الدور�الكب���ل��شيد��نفاق�العام���

  .التعرف�ع���توج�ات�سياسة��نفاق�العام����ا��زائر

  .توصلت�الدراسة�إ���أن�النفقات�العامة�وسيلة�م�مة��ستعمل�ا�الدولة�للقيام�بوظائف�ا�ع���أحسن�حال

 محتو�ات�الدراسة  : 

  :سيم�املوضوع�إ���ثالثة�فصول من�أجل��ملام�بجوانب�املوضوع�و��جابة�ع����ش�الية�قمنا�بتق

،�احتوى�املبحث��ول�ثالثة�مباحثبحيث�ي�ناول�الفصل��ول�أساسيات�حول�امل��انية�العمومية�و�اشتمل�ع���

�التحض���و��عداد� �إجراءات �من �انطالقا �امل��انية �دورة �الثا�ي �و�املبحث �العامة �للم��انية �أساسية �مفا�يم ع��

   .و�املبحث�الثالث�ع���مراقبة�تنفيذ�امل��انية�تنفيذ�امرورا�باعتماد�ا�وصوال�إ���

،�احتوى�ثالثة�مباحثالنفقات�العامة�و�آليات�ترشيد�ا�استعرضنا�فيھ�: و�الفصل�الثا�ي�الذي�جاء�تحت�عنوان

�لثاملبحث�الثا�تزايد�النفقات�العامة�و ا�رة�ظاملبحث�الثا�ي�ع����املبحث��ول�ع���ما�ية�النفقات�العمومية�و 

  .ع���ترشيد�النفقات�العمومية�

أما�الفصل�الثالث�التطبيقي�فتناولنا�فيھ�دراسة�حالة�بلدية�منصورة�باالعتماد�ع���دراسة�حاالت�سابقة�مشا��ة�

�ع�� �احتوى �بدوره � ل�ا،�و�الذي �مباحث �منصورة�و�املبحث�الثا�ي: �و��ثالثة �بلدية �تقديم ��ول �إعداد�املبحث

  .و�املبحث�الثالث�تنفيذ�م��انية�البلدية�و�مراقب��ا رةلدى�بلدية�منصو �امل��انية
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  :تم�يد

� �املا�� �ال�شاط �و�باعتبار�أن �الدولة �نفقات �مجموع ��شمل �دقيقة �بصورة �مسطر�و�محدد �برنامج �وفق ��س��� للدولة

��س���بامل� �ال���تقرر�ا�مسبقا�ع���العموم�و�املداولة�،�فإن�إيرادات�الدولة�و�نفقا��ا�تكتب����وثيقة �انية�إيرادا��ا

  .ع�املجاالتسا����الذي�تدور�حولھ�مختلف��شاطات�الدولة����جمي� العامة�و��عت���املحور�

  :املباحث�التالية�و�س�تطرق�����ذا�الفصل�إ��

  مفا�يم�أساسية�للم��انية:املبحث��ول.  

 دورة�امل��انية:املبحث�الثا�ي. 

 مراقبة�تنفيذ�امل��انية:املبحث�الثالث  
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  مفا�يم�أساسية�للم��انية�: املبحث��ول 

��شأة ��ول �املطلب �مطالب، �ثالثة �إ�� �املبحث ��ذا ��� �امل��انية�س�تطرق �املبادئ�العامة�و�مف�وم �الثا�ي �املطلب ،

  .�انية�ساسية�للم��انية�و�أ�داف�ا،و�املطلب�الثالث��عوان�امل�لفون�ب�نفيذ�امل�

 شأة�امل��انية�العامة�و�مف�وم�ا�:املطلب��ول 

   �شأة�امل��انية�العامة:أوال���

م�ثم�1688عندما�قامت�الثورة����إنجل��ا�سنة�)17(يرجع��شأة�امل��انية����النظام�ا��ديث�إ���القرن�السا�ع�عشر

م�و�1789ان�شر�نظام�امل��انية����بلدان�العالم�و�من�بي��ا�فر�سا�حيث�اجتمعت�ا��معية�الوطنية�الفر�سية����سنة�

�ال�شر  �السلطة �ال�تفرض�ا �ضر�بة ��ل �قانونية �عدم �إ���. �عيةقررت �يرمي �امل��انية �إقرار�نظام �من �ال�دف ��ان و�قد

ضرورة�موافقة�النواب�ع���ما�يفرض�من�ضرائب�ثم�فرض�رقابة�السلطة�ال�شر�عية�ع���ا���ومة�حيث�قرر�ال��ملان�

افقة�امتدت�إ���ضرورة�رقابة�كيفية�إنفاق�املال�العام�و��كذا�أخذت�امل��انية�ش�ل�ا�ال��ا�ي�و�أصبح�من�الضروري�مو 

�سنة�مقبلة�و�أصبحت�ظا�رة�موافقة�املجالس�النيابية�ع��� املجالس�النيابية�ع���إيرادات�ا���ومة�و�نفقا��ا�ملدة

�عشر �التاسع �القرن �منذ �التقليدية �الديمقراطيات �بھ �تم��ت �ما �أبرز �من �الدول�)19(امل��انية ��� �امل��انية و��انت

�ص� �هللا �رسول �عند �يجتمع �ما �عن �عبارة �و�سلم�سالمية �عليھ �هللا �املص��ة�.� �ع�� �ينفق�ا �و�الز�اة �الصدقات من

عد�إخراج�خمس�ا�للن���و�أ�ل�ب�تھ�و���ع�د�ا��لفاء�العامة�أما�الغنائم�فتوضع����ب�ت�املال�و�توزع�ع���املسلم�ن��

�خزائ �ثالث �إ�� �الدولة �موارد �ا��راج �كتاب ��� �و�قسم �نفقا��ا �وانتظمت �ا��ز�نة �موارد �توسعت خز�نة�: نالراشدين

  .ا��راج�و�خز�نة�الصدقات

  مف�وم�امل��انية�العامة�:ثانيا

  :فيما�ي��امل��انية�العامة�و�سنحاول�ذكر�البعض�م��ا���عار�يف�عددت�و�تنوعت�مفا�يم�و�

�أل�داف� �تحقيقا �القادمة �السنة ��� �تنفيذه �ا���ومة ��عزم �الذي �املعتمد �العمل �ل��نامج �التعب���املا�� ��� امل��انية

  1.املجتمع

��تقدير�النفقات�الضرور�ة�إلشباع�ا��اجات�كما��عت���امل��انية�وثيقة��امة�مصادق�عل��ا�من�طرف�ال��ملان،��دف�إ�

  2.العامة�و��يرادات�الالزمة�لتغطية��ذه�النفقات�عن�ف��ة�مقبلة�عادة�ما�ت�ون�سنة

لذي�يتضمن�تقديرا�أو�إجازة�لنفقات�الدولة�و�إيرادا��ا�و�لقد�عرف�الفقھ�املا���امل��انية�العامة�للدولة،بأ��ا�البيان�ا

  3.العامة

   داف�امبادئ�امل��انية�و�أ�:املطلب�الثا�ي

    

                                                           
  91للكتاب،مصر،ص��سكندر�ةحامد�عبد�املجيد�دراز،مبادئ�املالية�العامة،مركز� 1
  317،صرا��زائ-،ديوان�املطبوعات�ا��امعية،الساحة�املركز�ة�بن�عكنون 3محرزي�محمد�عباس،اقتصاديات�املالية�العامة،الطبعة� 2
  143،دار��يام�لل�شر�و�التوز�ع،عمان،ص1املش�دا�ي،ن�يل�إبرا�يم�الطا�ي،مدخل�إ���املالية�العامة،الطبعة�خالد�أحمد� 3

  



  مل��انية�العامةت�حول�ااأساسي�����������������������                                        الفصل��ول�����������������

8 
 

  العامة�مبادئ�امل��انية:أوال   

  ئ�امل��انية�العامةمباد:  1 – 1الشكــل�

       

 

 

 

 

 

 

  الطالبة�باالعتماد�ع���عدة�مراجع�من�إعداد: املصدر�

  :�التا��ل��ا�علماء�املالية�العامة�و�تت��ص��ناك�أر�عة�مبادئ�أساسية�للم��انية�العامة�للدولة�اتفق�ع

  :مبدأ�وحدة�امل��انية/1

�و� ��� �إيرادا��ا �و�جميع �الدولة �نفقات �جميع �تدرج �أن �امل��انية �وحدة �بمبدأ �معرفة��وثيقةيقصد ��س�ل �ح�� واحدة

و�مطابق��ا�لأل�داف�املحددة�و�راقبة�تصرفات�الدولة�املالية�مكن�أج�زة�الرقابة�املختلفة�من�ممركز�ا�املا��،و�ح���تت

  1.ا�السلطة�ال�شر�عيةعتمادات�الواردة����املوازنة�كما�وافقت�عل��� 

  :سنو�ة�امل��انية�مبدأ/2

،و�ذه�املدة�مالئمة�جدا�لضمان�أك���دقة��31/12إ���غاية��01/01ل�شمل�السنة�املدنية��املة�من��امل��انيةيتم�إعداد�

ممكنة����تقديرات��يرادات�و�النفقات�و�منح�رخص�قبض��يرادات�و�دفع�النفقات،دون�أي�مشا�ل�أو�أخطاء�مما�

    2.�س�ل�عمليات�الرقابة�ع���تنفيذ�امل��انية�و�يز�د�من�فعالي��ا

ما�يقصد��سنو�ة�امل��انية�العامة�إعداد�تقدير��يرادات�و�النفقات�العامة�ملدة�سنة�مقبلة�و�لقد��شأت�فكرة�و�ك

�و�لف��ة� �دور�ة �م��انية �طر�ق �عن �ا���ومة �أعمال �ع�� ��شراف �ضرورة �ع�� �ال��ملانات �إ��اح �ع�� �امل��انية سنو�ة

الرقابة�الفعالة�ع���ال�يئات�التنفيذية،ألن�إطالة� حققتتمحددة�و�استقرت�العادة�أن�ت�ون��ذه�الف��ة�سنة�ح���

مدة�امل��انية�عن�سنة�ال�يحقق�الفعالية����الرقابة�و�كذلك�إذا�انخفضت�املدة�عن�سنة�تر�ك��ج�زة�القائمة����

ضافة�ا���ومة�بتحض����م��انية�الضطرار�ا��ل�ف��ة�قص��ة�إ���الدخول����الدراسات�املختلفة�لتحديد�التقديرات�باإل 

                                                           
  289مصر،ص-�سكندر�ةسوزى�عدلـى�ناشد،الوج������املالية�العامة،دار�ا��امعة�ا��ديدة�لل�شر، 1
 http://termsconcepts.blogspot.com ،مبادئ�امل��انية- مدونة�عبد�الكر�م�خيطاس 2

 مبدأ�وحدة�امل��انية

 مبدأ��سو�ة�امل��انية

 مبدأ�توازن�امل��انية

 مبدأ�شمولية�امل��انية

 مبدأ�عدم�التخصيص

ة�العامة��انياملمبادئ�  
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��عض� ��� �قائمة �فإ��ا ��الضرائب العامة

��ع���أن�املوازنة��عت���موازنة�إذا� و��ذا

و��عت���املوازنة����حالة���ز�إذا�زادت�النفقات�عن��يرادات�مما�يضطر�الدولة�إ���

�حتياطات،أو�أية�أساليب�أخرى��استخدام

�أي�.العامة �نفقات �تخصم �ال بحيث

أن��عض�النفقات�تأ�ي�بإيرادات��اإلنفاق�ع���املحاكم�ال���تدرج��عض��يرادات�

يق�����ذا�املبدأ�أن�ال�يتم�تحديد�إيرادات�معينة����املوازنة�ألوجھ�إنفاق�محددة،بل�تجمع��افة��يرادات����جانب�

  4.و�يقابل�ا����ا��انب��خر�قائمة�بالنفقات�تدرج�ف��ا��افة�املصروفات�املتعلقة�بالسنة�املالية

   

  

  409ا��زائر،-،ديوان�املطبوعات�ا��امعية،الساحة�املركز�ة�بن�عكنون 
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� ��يرادات ��عض �تحصيل �أن �أ�م�ا �و�من �املالية �السياسية ��عتبارات ��عض�إ�� ��� �قائمة �فإ��ا ��الضرائب العامة

  

�عن�النفقات�أو�العكس �العامة�أن�ال�تز�د��يرادات �املوازنة ��ع���أن�املوازنة��عت���موازنة�إذا�.يقصد�بتوازن و��ذا

و��عت���املوازنة����حالة���ز�إذا�زادت�النفقات�عن��يرادات�مما�يضطر�الدولة�إ���. �عادلت��يرادات�مع�النفقات

استخدامعام�الداخ���أو�ا��ار���أو�تمو�ل�ذلك�ال��ز�إما�عن�طر�ق��ق��اض�ال

�و� ��يرادات �ل�افة �تقديرات �امل��انية ��شمل �أن �املبدأ ���ذا العامة�النفقاتو�يقصد

أن��عض�النفقات�تأ�ي�بإيرادات��اإلنفاق�ع���املحاكم�ال���تدرج��عض��يرادات��،�ذلك

   3.�الرسوم�املتنوعة����القضايا�و�غ���ا�من�الرسوم

يق�����ذا�املبدأ�أن�ال�يتم�تحديد�إيرادات�معينة����املوازنة�ألوجھ�إنفاق�محددة،بل�تجمع��افة��يرادات����جانب�

و�يقابل�ا����ا��انب��خر�قائمة�بالنفقات�تدرج�ف��ا��افة�املصروفات�املتعلقة�بالسنة�املالية

  أ�داف�امل��انية�العامة:  2 – 1الشكــل�

                                         
  67ا��زائر،ص-،ديوان�املطبوعات�ا��امعية،الساحة�املركز�ة�بن�عكنون 

  147محمود�حس�ن�الوادي،�مبادئ�املالية�العامة،�دار�املس��ة�لل�شر�و�التوز�ع�و�الطباعة،�عمان،ص

،ديوان�املطبوعات�ا��امعية،الساحة�املركز�ة�بن�عكنون 2املالية�العامة،الطبعة�

  146،ص

أ�داف�تخطيطية

الفصل��ول�����������������

� ��يرادات ��عض �تحصيل �أن �أ�م�ا �و�من �املالية �السياسية ��عتبارات إ��

    1.البلدان�ع���أساس�سنوي 

  :مبدأ�توازن�امل��انية/3

�عن�النفقات�أو�العكس �العامة�أن�ال�تز�د��يرادات �املوازنة يقصد�بتوازن

�عادلت��يرادات�مع�النفقات

تمو�ل�ذلك�ال��ز�إما�عن�طر�ق��ق��اض�ال

  2.لتمو�ل�ال��ز����املوازنة

  :مبدأ�شمولية�امل��انية/4 

�و� ��يرادات �ل�افة �تقديرات �امل��انية ��شمل �أن �املبدأ ���ذا و�يقصد

،�ذلكمص��ة�أو�مرفق�من�إيراداتھ

�الرسوم�املتنوعة����القضايا�و�غ���ا�من�الرسوم

  :مبدأ�عدم�التخصيص/5

يق�����ذا�املبدأ�أن�ال�يتم�تحديد�إيرادات�معينة����املوازنة�ألوجھ�إنفاق�محددة،بل�تجمع��افة��يرادات����جانب�

و�يقابل�ا����ا��انب��خر�قائمة�بالنفقات�تدرج�ف��ا��افة�املصروفات�املتعلقة�بالسنة�املاليةواحد�

   :امل��انية�دافأ�:ثانيا

                                                          
،ديوان�املطبوعات�ا��امعية،الساحة�املركز�ة�بن�عكنون 2ع���زغدود�،املالية�العامة،�الطبعة� 1
محمود�حس�ن�الوادي،�مبادئ�املالية�العامة،�دار�املس��ة�لل�شر�و�التوز�ع�و�الطباعة،�عمان،ص 2
املالية�العامة،الطبعة�محمد�عباس�محرزي،اقتصاديات� 3
،ص�املرجع�السابقمحمود�حس�ن�الوادي، 4

أ�داف�تخطيطية

أ�داف�إدار�ة

أ�داف�رقابية
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  08 السعودية�ص و�التدر�ب�امل���،�اململكة�العر�ية�تقر�ر��دارة�العامة�لتصميم�وتطو�ر�املنا���،�محاسبة�ح�ومية�،�املؤسسة�العامة�للتعليم�الف��: املصدر�

��ع����ش�ل� �و��يرادات،و��� �النفقات ��ما �متوازنت�ن �كتلت�ن �ع�� �مستقبلية،تحتوي �مالية �خطة �عبارة ��� امل��انية

مباشر�عن�ال�شاطات�و�ا��دمات�املراد�القيام���ا�من�طرف�مؤسسات�القطاع�العام�من�أجل�رفع�املستوى�املع�����و�

مكن�التعرف�ع�����داف�املوضوعة�ال����عمل�السلطة�ع���املنطلق�يالثقا���و�الص���ألفراد�املجتمع،�و�من��ذا�

  :تحقيق�ا،و�اعتمادا�ع���ذلك�فإن�للم��انية�العامة�ثالثة�أ�داف�أساسية�و�����التا��

  :التخطيط/1

أي�رسم�السياسة�املالية�للسنة�املقبلة،حيث�تحدد���داف�و�الوسائل،و�يتم�تقدير�نفقات�تلك�الوسائل�و�مقارن��ا�

د�املالية�املتاحة،ال����ستخدم�لتحقيق���داف�املوضوعة،و�يتضمن�التخطيط�وضع�البدائل�املختلفة�و��ثار�باملوار 

    1.�يجابية�و�السلبية�ال���ت�تج�عند�استخدام�إحدى�الوسائل

  :�دارة/2

� �املسؤول�ن ��عطي �تقدير�ة،مما �بصورة �املقبلة �للسنة �العام ��نفاق �و���م �برامج �تحديد �إم�انية�و��ع�� �دار��ن

��عطي� �العقالنية،بحيث ��قتصادية �بالطرق �استخدام�ا �حسن �و�ضرورة �املالية �املوارد �ع�� �ا��صول �من التأكد

    2.ر�و�تحقيقا��امال�لأل�داف�بأقل�الت�اليفــــــــــــــــــــمردودا�أكب

  :مراقبة�التنفيذ/3

ا��اصة�باألعمال�و�ا��دمات�و�ذلك�حسب�الطرق�أو�البدائل�ال���أي�فرض�رقابة�مالية�و�قانونية�ع���تنفيذ�ال��امج�

�ملعرفة�املشــــــا�ل� �املختلفة �باملسؤول�ن�����دارات �امل�ام�أو�الواجبات�املناطة �أحد اخت��ت�لتنفيذ�ا،و��عت���املراقبة

    .حد��ا�ال���تواجـــــــھ�عملية�التنفيذ،و�إيجــــــاد�ا��لول�للتخلـــص�م��ا�أو�التخفيف�من

  3.ول�ذا�الغرض��ستخدم�امل��انية�كأداة�للرقابة�أو�لتقييم��داء

  �عوان�امل�لفون�ب�نفيذ�امل��انية�العامة�:املطلب�الثالث

�التاليان �الطرفان �للدولة �العامة �امل��انية �تنفيذ �العمومي،و��و:يتو�� �و�املحاسب �عن� �مر�بالصرف �مستقالن ما

  .�عض�ما�البعض

  بالصرف�مر�:أوال

� ��م �بالصرف �عمومية،يتمتعون��مرون �إدار�ة �مصا�� �و ��يئات ��سي�� �و �بإدارة �م�لفون �عموميون موظفون

   4.بصالحيات�مالية��عت���مكملة�أو�تا�عة�لصالحيا��م��دار�ة

��ذه� ��انت �العام،سواء �باملال �تتعلق �مالية ��عمليات �القيام �القانون �لھ �يخول ���ص ��ل ��مر�بالصرف ��عد كما

وقد�ي�ون��مر�بالصرف�معينا��أو�منتخبا�مثلما�نصت�ع���ذلك�.العمليات�تخص��يرادات�العامة�أو�النفقات�العامة

                                                           
376،دار�البداية�ناشرون�و�موزعون،عمان،ص1ميثم�صاحب���ام،ع���محمود�مسعود،املالية�العامة�ب�ن�النظر�ة�و�التطبيق،الطبعة 1

  

377،ع���محمود�مسعود،نفس�املصدر،صميثم�صاحب���ام 2
  

377،دار�البداية�ناشرون�و�موزعون،عمان،ص1ميثم�صاحب���ام،ع���محمود�مسعود،املالية�العامة�ب�ن�النظر�ة�و�التطبيق،الطبعة 3  
بجامعة� ����2018ن��نت�لسنة���غبيل�سم��،زواوي�عر�وة،�مر�بالصرف�و�املحاسب�العمومي،دراسة�حالة�صفقة��سو�ة�خاصة�ب�سديد�مستحقات��ش��اك4

  7ص2019املسيلة،مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�ماس���أ�ادي������ال�سي���العمومي،
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أو�املدير�العام����إدارة�عمومية�كما�يمكن�أن�ي�ون�منتخبا��من�قانون�املحاسبة�العمومية�معينا�مثل�الوا���23املادة�

  .كرئ�س�املجلس�الشع���البلدي

� �املحاسبة �قانون �خالل�و�بحسب �من �ذلك �و�ي�ون �العمومي �املحاسب �لدى ��مر�بالصرف �من �البد �فإنھ العمومية

� ��� �قرار��عي�نھ �أو �مرسوم �من ����ة �إ�� �توقيعھ،إضافة �لنموذج ��مر�بالصرف �املحاسب�إيداع �لدى املنصب

   1العمومي

�املواد �العمومية)27،26،25(وحسب �املحاسبة �قانون ��مرون�) 21- 90(من �إ�� �يصنفون �بالصرف ��مرون فإن

  .�ساسيون�و��مرون�الثانو�ون 

  :رئ�سيون �مرون�بالصرف�ال/1

�م�أساسا�مسؤو���ال�يئات�الوطنية�متمثلون����الوزراء،الوالة،رؤساء�املجالس�الشعبية�البلدية،و�مدراء�املؤسسات�

  .مرافق�أخرى�تتمتع�بم��انية�م��قةالعامة�ذات�الصيغة��دار�ة،و��ل�مسؤول�عن��يئة�أو�

  :�مرون�بالصرف�الثانو��ن/2

� ��خرى،و��ش�ل ��دار�ة �املصا�� �رؤساء �اف�م ��دارات �عن �املسؤولون ��م �مصا���أدق �رؤساء �بصف��م لفرعية

� �مثل �املركز�ة �للوصاية �خاضع�ن �الواليات�التنفيذي�ناملدراء �مستوى �السكن،�شغال�:ع�� �ال��ة،مدير�ة مدير�ة

  1...العمومية

  املحاسب�العمومي:ثانيا

يقصد�باملحاسب�العمومي����أغلب��شر�عات�الدول�العون�الذي�يتداول��موال�العمومية�وفقا�للنصوص�و�القوان�ن�

املعمول���ا،كما��عرف�املحاسب�العمومي�ع���أنھ��ل���ص�أو�عون�لھ�الصفة�القانونية�ملمارسة�باسم�الدولة�و�

�و  ��يرادات �عمليات �العمومية �و�ال�يئات �املحلية ��ا��ماعات �و�حيازة �العموميةالنفقات �و�القيم ��موال و��2.تداول

باملالية،الذي�يتم�تأ�يلھ�3الذي�يتحدد�مركزه�القانو�ي�من�خالل��عي�نھ�بمقت����قرار��وزاري�يمضيھ�الوز�ر�امل�لف�

��عي�نھ، �بكيفية �املتعلقة ��جراءات �من �ملجموعة �مان��وفقا �جاك �الفقيھ ��عرف املحاسب�)Jaque Magnet(و

  4.بأنھ�املوظف�أو�العون�العمومي�املرخص�لھ�قانونا�للتصرف�����موال�العمومية�ا��اصة�املنظمة:وميالعم

  دورة�امل��انية:املبحث�الثا�ي

�تجارب�� �ف��ا �تتداخل �زمنية �دورة ��ش�ل �بي��ا،بحيث �فيما �و�متوازنة �متعاقبة �متعددة �بمراحل �العامة تمر�امل��انية

املا����مرورا�با��اضر�وصوال�إ���طموحات�املستقبل،و�مراحل�امل��انية��ذه�قد�تولدت�ن�يجة�للتطور�الذي�مر��بھ�

  . الفكر���قتصادي�املا���ع���القرون

بحث�س�تم�التطرق�إ���إجراءات�تحض���و�إعداد�امل��انية�العامة����املطلب��ول،و�اعتماد�امل��انية�العامة�و�����ذا�امل

  .���املطلب�الثا�ي،و����املطلب�الثالث�تنفيذ�امل��انية�العامة

  

                                                           
1
  18/08/1990املتعلق�باملحاسبة�العمومية،الصادرة�����15/08/1990املؤرخ�����21-90،القانون�رقم�35العدد:ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة24املادة� 

  
  14-13،املتعلق�باملحاسبة�العمومية،ص1990أوت�15،املؤرخ����21- 90،من�القانون�رقم�21إ���19املادة1
سليمة�بوشنطر،املحاسبة�العمومية�و�دور�ا����حماية�أمالك�الدولة،دراسة�حالة�إقامة�جامعية،مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�ماس���2

  28،ص2011،3أ�ادي��،جامعة�ا��زائر
 

  41،ص2003،دار�ال�دى�للطباعة�و�ال�شر�و�التوز�ع،ع�ن�مليلة،2محمد�مس��،املحاسبة�العمومية،الطبعة 4
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  إجراءات�تحض���و�إعداد�امل��انية�العامة�:املطلب��ول 

عامة�التطرق�إ���السلطة�املختصة�بتحض���امل��انية�و��جراءات�التقنية��ستلزم�دراسة�إجراءات�و�تحض���امل��انية�ال

  .املتبعة�بصدد�تحض����امل��انية�العامة،و�أخ��ا��ساليب�املتبعة�لتقدير�النفقات�و��يرادات�الواردة����امل��انية�العامة

  السلطة�املختصة�بتحض���امل��انية�:أوال

  بتحض���امل��انية�العامةالسلطة�املختصة�: 1- 1جدول�رقم�

 �عتبار��ول  املوازنة��ع���عن�ال��امج�و�ا��طط�ا���ومية����مجاالت�مختلفة

،�ومن�تم�ف���وحد�ا�ال����علم�ما�تتطلبھ��ذه�تتو���إدارة�وحدات�القطاع�العام�السلطة�التنفيذية

 �دارة�من�نفقات

 �عتبار�الثا�ي

،�وذلك�بفضل��ج�زة�املقدرة�املالية�لالقتصاد�القوميمعرفة�بأن��ذه�السلطة��عد�أك���السلطات�

 �حصائية�املختلفة�ال����شرف�عل��ا�وال���توفر�ل�ا�البيانات�و�التقديرات�الضرور�ة�����ذا�الصدد

 �عتبار�الثالث

السلطة�التنفيذية��عت���أفضل�من�السلطة�ال�شر�عية�فيما�يتعلق�بتحديد�ا��اجات�العامة�و�

�ولو�ات��جتماعية�لعدم�خضوع�ا�لالعتبارات�املحلية�و��قليمية�ال���تؤثر�ع���أعضاء�املجالس�

 املمثلة�للشعب

 �عتبار�الرا�ع

  310،309مصر،�ص-سوزى�عد���ناشد،�الوج������املالية�العامة،�دار�ا��امعة�ا��ديدة�لل�شر،��سكندر�ة:املصدر�

  :التنفيذية�بتحض���املوازنة�و�إعداد�ا،و�يرجع�ذلك�إ���العديد�من�امل��راتمن�املتفق�عليھ�أن�تقوم�السلطة�

تقع�مسؤولية�تحقيق�أ�داف�املجتمع��قتصادية�و��جتماعية�ع���السلطة�التنفيذية،و�ل���ومة�أن�تضع�من�- 1

�ل �ضرور�ا �تراه �ما �تطلب �أن �املرجوة،و�ل�ا ���داف �بتحقيق �كفيال �تراه �ما �و�السياسات �و�ال��امج �برامج�ا تنفيذ

  .سياسا��ا�و�القيام�بوظائف�ا

ل���ومة�أج�زة�و�إم�انات�فنية�و�إدار�ة�قادرة�ع���تحديد�مقدرة�القطاعات�و�الفئات�ع���تحمل��عباء�املالية�- 2

  .�مر��الذي�يمك��ا�من�اختيار�مصادر��يراد

ومة�م�ام�تحض���املوازنة�و�تبدأ��ذه�املرحلة�السلطة�التنفيذية�أقدر�ع���معرفة�حاجات�املجتمع،لذلك�تتو���ا���- 3

تقديرا��ا�ملا�يلزم�من�حيث�تتو����ل�مؤسسة�أو��يئة�أو�وزارة�إعداد�.عادة�ع���مستوى�أصغر�الوحدات�ا���ومية

  1.نفقات�و�ما�تتوقع�أن�تحصل�عليھ�من�إيرادات�خالل�السنة�املالية�املطلوب�إعداد�موازنا��ا

  .تحض���امل��انية�بمجموعة�من�ا����اء�و�املس�شار�ن�و�عدد�من��ساليب�الفنيةحيث��ستع�ن�ا���ومة����

�مرافق� �من �مرفق ��ل �يحتاج�ا �ال�� ��نفاق �تقدير�أوجھ �ع�� �ال�شر�عية �السلطة �أقدر�من ��� �التنفيذية فالسلطة

��تحصل�من��ل�مصدر�من�و�كذلك�أيضا��شأن�تقدير�أوجھ��يرادات�املختلفة�و�املبالغ�ال�.الدولة�بفروعھ�املختلفة

و�من�ثم�فإنھ�من�املنطقي�أن�.كما�أن�السلطة�التنفيذية����ال����عول�عل��ا����تنفيذ�امل��انية.مصادر��يرادات�العامة

�ع�د�إل��ا�بإعداد�و�تحض���امل��انية�ع���نحو�مالئم�للظروف��قتصادية�ال���تمر���ا��ل�دولة،و�ي�ون�من�املؤكد�أ��ا�

  .مل�مة�ب�ل�دقة�و�عنايةستقوم���ذه�ا

                                                           
1
  148محمود�حس�ن�الوادي،مبادئ�املالية�العامة،دار�املس��ة�لل�شر�و�التوز�ع�و�الطباعة،عمان،ص 
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وأخ��ا،�فإن�امل��انية��ع���عن�ال�شاط�املا���للدولة�خالل�ف��ة�مقبلة،و�لذا�فإنھ�يجب�أن��سود�����ام�و�التوافق�

فأعضاء�.وال�يمكن�أن�يتحقق�ذلك�لو�ترك��مر�للسلطة�ال�شر�عية.ب�ن�أجزاء�و�بنود�و�تقسيمات�امل��انية�املختلفة

� ��خ��ة �ال��ذه�السلطة �شعبية �م��انية �إعداد �طر�ق �عن �ناخب��م �رضاء �كسب �ب�افة�السبل�املمكنة �غالبا يحاولون

مما�يؤدي����ال��اية�إ���إخراج�.يرا���ف��ا�القواعد�الفنية،من�ج�ة،و�ال�توازن��يرادات�مع�النفقات،من�ج�ة�أخرى 

و�بالرغم�من�ذلك�،فإنھ�من�.املستقبلية�م��انية�غ���متناسقة،و�ال��ع���عن�الواقع�الفع�����طط�و�برامج�ا���ومة

�تحض��� �و �إعداد �عملية ��� ��عتبارات ��عض �بمراعاة �التنفيذية �السلطة �ال�شر�عية �السلطة �تطالب �أن املتوقع

�باملوافقة �عل��ا ��ق��اع �لھ �سبق �ال�� �للدولة �العامة ��قتصادية �ا��طة �باح��ام �تلزم�ا ��ذا�.امل��انية،كأن ��� و���

   1.���تفاصيل��عداد�و�التحض���للم��انيةور�ا�عن�حد�التوج�ات�العامة�دون�الدخول�الصدد�يتوقف�د

  �جراءات�الفنية�املتبعة�بصدد�تحض���امل��انية�العامة:ثانيا

�التنفيذية، �للسلطة �ممثال �باعتباره �وز�ر�املالية �أن �ع�� �العمل �جرى �و�املصا���لقد �الوزارات ��افة �بمطالبة يقوم

�س���لھ�الوقت�الالزم�إلعداد�تقديرا��م�إليرادا��ا�و�نفقا��ا�عن�السنة�املالية�املقبلة����موعد�يحدده،ل�ي�يبإرسال�

  .روع�م��انية�الدولة����الوقت�املناسبمش

و�بمع���آخر،أن��ذه�املرحلة�تبدأ�عادة�من�الوحدات�ا���ومية�الصغ��ة،حيث�تتو����ل�مص��ة�أو��يئة�أو�مؤسسة�

��شأن�ما�تحتاج�إليھ�من�نفقات،و�ما�تتوقع�ا��صول�عليھ�من�إيرادات�خالل�السنة�املالية�عامة�إعداد�تق ديرا��ا

� �بإرسال �الدولة ��� �ال�يئات ��افة �م��اني��ا،و�تقوم �إعداد �املطلوب �ل�ا،و�ا��ديدة �التا�عة �الوزارة �إ�� �التقديرات �ذه

تعديالت�ا��و�ر�ة�ال���ترا�ا�مالئمة،ثم�تقوم�بإدراج�ا�تقوم��خ��ة�بمراجع��ا�و�تنقيح�ا�و�ي�ون�من�سلط��ا�إجراء�ال

  .���مشروع�واحد�مت�امل�مل��انية�الدولة،حيث�يرفع�مع�البيان�املا���إ���السلطة�ال�شر�عية�لفحصھ�و�اعتماده

بإضافة��و��عد�أن�تصل��افة�تقديرات�الوزارات�املختلفة�و�ال�يئات�التا�عة�للدولة�إ���وزارة�املالية،تقوم��ذه��خ��ة

و�تتو���إدارة�.،و�تقديرات�إيرادات�الدولة�ال���تحصل�ا�املصا���التا�عة�ل�ا''أي�نفقات�الوزارة�املالية''تقديرات�نفقا��ا�

�تتصل�بالوزارات�املختلفة�إذا�اقت�����مر،و� امل��انية�بالوزارة�جمع��افة�التقديرات�املشار�إل��ا�و�ت�سيق�ا��عد�أن

و��عد�ال��نة�املالية����الوزارة�.��ال��نة�املالية�بالوزارة�مرفقا�بھ�مذكرة�تفس��يةلذي�يرسل�إ�ي�ون�مشروع�امل��انية�ا

�املوعد� ��� �ال�شر�عية �السلطة �ذلك ��عد �عرضھ �يتو�� �الوزراء،الذي �مجلس �ع�� �عرضھ �يتم �امل��انية،و مشروع

  .املنصوص�عليھ����الدستور 

���نحو�روتي���مثل��افة��عمال�ا���ومية،ف�ل�إدارة�من�إدارات�و�يت���مما�سبق�أن�عملية�إعداد�املوازنة�يتم�ع

 2.الدولة��ستعد�قبل���اية�السنة�املالية�لتحديد�احتياجا��ا�من�النفقات�و��يرادات�عن�السنة�املقبلة

  تقدير�النفقات�و��يرادات�:ثالثا

  :يمكن�تقدير�النفقات�و��يرادات����امل��انية��عدة�طرق�و�����التا��

  :تقدير�النفقات-أ

يقوم��ل�مرفق�بتحديد�نفقاتھ�املستقبلية�ع���أساس���م�نفقاتھ�السابقة�مضافا�إل��ا�ما�سيقوم�بھ�املرفق�من�

نفقات�خاصة�باالس�ثمارات�أو���شاءات،خالل�السنة�املالية�املقبلة�،و�يتم�تقدير�النفقات�أو�ما��عرف�باالعتمادات�

  :باستخدام�عدة�طرق 

                                                           
  310مصر،ص-�ة�سكندر ناشد،الوج������املالية�العامة،دار�ا��امعة�ا��ديدة�لل�شر،��عد�سوزى� 1
  311،ص��نفس�املصدر ناشد،��عد�سوزى� 2
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 املحددة�و��عتمادات�التقدير�ة�عتمادات�: 

تتمثل��عتمادات�املحددة����تلك��عتمادات�ال���يمكن�تحديد�أرقام�ا�ع���نحو�دقيق����امل��انية�كمرتبات�و�أجور�

�نفقات� �تقدير ��� �خ��ة �ل�ا �ت�ون �ال�� �ت�اليف�ا،أي �و �خدما��ا �استقرت �ال�� �العامة �املرافق �نفقات �و املوظف�ن

أما��عتمادات�التقدير�ة�فيقصد���ا�النفقات�ال���يتم�.عدم�تجاوز�ا�لالعتمادات�املخصصة�ل�ا�مستعملة،مما��ع��

ا��ديدة�ال���لم��عرف�نفقا��ا�ع���وجھ�التحديد،و�يجوز��املرافقعادة�ع����تحديد�ا�ع���وجھ�التقر�ب،و����تطبق

  .ال�شر�عية�ل���ومة�أن�تتجاوز�مبلغ��عتمادات�التقدير�ة�دون�الرجوع�إ���السلطة

 اعتمادات�ال��امج: 

  :و���تتعلق�باملشار�ع�ال���يتطلب�تنفيذ�ا�ف��ة�طو�لة�و�يتم�تنفيذ�ا�بطر�قت�ن

  :الطر�قة��و��

يتم�ف�ا�تقدير�مبلغ�النفقات�بصورة�تقدير�ة�و�إدار�ة����م��انية�السنة��و���مع�العلم�أنھ�يتم�إدراج����م��انية��ل�

  .ا��زء�الذي�ي�تظر�فعال�دفعھ�من�النفقات�و��س����ذه�الطر�قة�باعتماد�الر�طسنة�من�السنوات�الالحقة�

  :الطر�قة�الثانية

�قانون�خاص�مستقل�عن�امل��انية��س���بقانون�ال��امج�توافق�عليھ�السلطة�ال�شر�عية،و�بموجب� يتم�ف��ا�إعداد

وافق�ع����عتمادات�الالزمة�لھ،و��س���ع���أن�يتم�تنفيذه�ع���عدة�سنوات،و�ي�ذا�القانون�يتم�وضع�برنامج�ما���

  .�ذه�الطر�قة�باعتماد�ال��امج

  :تقدير��يرادات-ب

�املتغ��ات� �و �باروف �يتعلق �فيما �بالتوقيع �أساسا �يرتبط �أنھ �إذ �تقنية �صعو�ات �العامة ��يرادات �تقدير يث��

و�.املختلفة����السنة�املالية�املقبلة��قتصادية،ال���قد�تطرأ�ع����قتصاد�الوط���من�أجل�تحديد�مصادر��يرادات

  1:يتم�تقدير�ا�باستخدام�عدة�طرق�و���

  :التقدير����/1

�اختتم� �ال�� �ا��سابية �الدورة ��� �و���م�ا �الفعلية ��يرادات �أرقام �قياس �طر�ق �الدولة،عن �إيرادات �تخم�ن و�تتم

فمثال�إذا�أردنا�تقدير�إيرادات�موازنة�سنة�.ا��ديدةحسا��ا�فتتخذ�أرقام�ا�لت�ون�أساسا�لتقدير��يرادات�للموازنة�

�و��ا���2011و��ا�سنة�مالية�من��ية�و�مقفل�حسا��ا�و�ل�س�تقديرات�سنة��2010نأخذ�بتقديرات�موازنة�سنة��2012

لم�ت�ت����عد،تتم����ذه�الطر�قة�بال�ساطة�و�البعد�عن�التعقيد�و�السرعة����التقدير،لكن�يؤخذ�عل��ا�عدم�الدقة�

�و���� �بالت��م �تتأثر �املقبلة،حيث �و �املتغ��ة ��قتصادية �و �املالية �باألوضاع �عالقة �ل�ا ��يرادات �ألن التقدير

  .الكساد،مما�يؤدي�إ���عدم�دقة�التقديرات�ألن�عملية�الت�بؤ�باألوضاع�املستقبلية�ت�ون�صعبة�جدا

  :طر�قة�إضافة�الز�ادات/2

� �إليرادات �تبعا �التقدير�يتم �أن ��� �مالية�و�تت��ص �لسنوات �موازنات �ز�ادة �متوسط �إضافة �مع ��خ��ة �قبل السنة

نحسب�متوسط�الز�ادات�للسنوات�املالية��2012سابقة�من��ية�ثالث�أو�أر�ع�سنوات،مثال�لو�أردنا�تقدير�إيرادات�سنة�

� �لألعوام �و�املن��ية �ال2008,2009,2010السابقة �بأنھ �الطر�قة ��ذه �ع�� ��عاب �إتبا ،و��كذا،لكن �إال����يمكن ع�ا

  .سنوات��زد�ار،حيث�تزداد��يرادات�العامة�خالل�املدة�بمعدل�م��ايد�و�بصورة�مؤكدة

                                                           
1
  435ا��زائر،ص-محمد�عباس�محرزي،اقتصاديات�املالية�العامة،ديوان�املطبوعات�ا��امعية،الساحة�املركز�ة،بن�عكنون  
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  :التقدير�املباشر/3

�عل��ا� �ا��صول ��ستطيعون �ال�� �و�البيانات �املعلومات �بجمع �العامة �املوازنة �إعداد �عن �املسؤولون ��ستع�ن حيث

� ��� �حصول�ا �املتوقع �و�تقدير��يرادات �و��س��شاد�لتحديد �و�املالية ��قتصادية �الظروف �مراعاة �القادم،مع العام

�الت�بؤ� �مع �و�الر�اضيات ��حصاء ��� �ا��ديثة �التحليل �أدوات �ا��اري،و��ستخدمون �للعام ��يرادات �تحصيل بناتج

   1.باألوضاع�و�املتغ��ات�املستقبلية�بطر�قة�موضوعية،للوصول�إ���تقديرات�أقرب�إ���الواقع�و�أك���دقة

  اعتماد�امل��انية�العامة:املطلب�الثا�ي

  السلطة�املختصة�باعتماد�امل��انية:أوال

���مسؤولية�السلطة�ال�شر�عية�ال���تنوب�عن�الشعب�باعتبار�أ��ا�ج�ة��ختصاص�ال���تتو���مراجعة�ا���ومة����

جميع��عمال�ال���تقوم���ا،و��عت���حق�السلطة�ال�شر�عية����اعتماد�املوازنة�من�ا��قوق�الرئ�سية�ال���اك�سب��ا�

�فإن �عليھ �التار���،و �التطور �ع�� �ال�شر�عية ��سبق��السلطة �أن �البد �للموازنة �ال�شر�عية �السلطة اعتماد

� �املوازنة �تنفيذ ��� �البدء ��ستطيع �ال �التنفيذية �السلطة �أن �السلطة�التنفيذ،بمع�� �طرف �من �اعتماد�ا ��عد إال

ال�شر�عية،و�غالبا�ما�ت�ون��ناك���ان�مختصة�ملناقشة�مشروع�املوازنة��عد�عرضھ�من�قبل�السلطة�التنفيذية،و�

ور�حولھ�النقاش��و�جانب�النفقات�و�ع����خص�التغ��ات�املق��حة����مشروع�املوازنة��عد�التعديالت�معظم�ما�يد

ال���تجر��ا�ال��ان�املختصة،و��عد��ن��اء�من�املناقشة�و����حالة�املوافقة�ع���اعتماد�مشروع�املوازنة��شرع�السلطة�

دي�إ����غي���سيا����مثل�استقالة�ا���ومة�أو�حل�ال��ملان�و�التنفيذية����مباشرة�م�ام�ا،و����حالة�عدم�املوافقة�يؤ 

   2.�ذا��جراء�يتخذ����املجتمعات�الديمقراطية

  3:و�عليھ�فإن�اعتماد�امل��انية�يمر�بثالث�مراحل�داخل�املجلس�ال�شر����مذ�ورة�ع���النحو�التا��

  :املناقشة�العامةمرحلة�/1

�املوازنة�العامة�للمناقشة ��عرض�مشروع العامة����ال��ملان،و��ذه�املناقشة�تنصب�غالبا�ع����ليات�امل��انية��حيث

  .العامة�و�ارتباط�ا�باأل�داف�القومية�كما�يرا�ا�أعضاء�املجلس

  :مرحلة�املناقشة�التفصيلية�املتخصصة/2

�ن�بما�و�ل�ا�أن��ستع)��نة�الشؤون��قتصادية�و�املالية(و�تضطلع�بھ���نة�متخصصة�متفرعة�عن�املجلس�النيا�ي

و�تقوم��ذه�ال��نة�بمناقشة�مشروع�امل��انية����جوان��ا�التفصيلية�ثم�.تراه�من�خ��اء�اس�شار��ن�من�خارج�املجلس

  . تقدم��عد�ذلك�تقر�ر�ا�إ���املجلس

  :املناقشة�ال��ائيةمرحلة�/3

فروع�ا�وفقا�للدستور�و��حيث�يناقش�املجلس�مجتمعا�تقر�ر�ال��نة،ثم�يص���التصو�ت�ع���املوازنة�العامة�بأبوا��ا�و 

  .القوان�ن�املعمول���ا�����ذا�الشأن

توفر�:و�بطبيعة�ا��ال،تتوقف�كفاءة�السلطة�ال�شر�عية����فحص�ا�ملشروع�املوازنة�العامة�ع���اعتبارات�متعددة�م��ا

ات�املالية�و�فضال�عن�توفر�املعلوم.قدر�وا���من��حاطة�بمختلف�جوانب�ال�شاط�ا���ومي�و�م�ونات�م��انية�الدولة

� �لدى �املناسب�قتصادية �الوقت ��� �إليھ �ورود�ا �و �و�.املجلس ��قتصادية �و �السياسية �املؤسسات �ن�� مدى

                                                           
  200،ص2015،املكتب�ا��ام���ا��ديث،1تنفيذ�ا،الطبعةعبد�الباسط�ع���جاسم�الز�يدي،املالية�العامة�و�املوازنة�العامة�للدولة�و�الرقابة�ع��� 1
  57،ص1990مصطفى�حسن�سلمان،املالية�العامة،دار�املستقبل�لل�شر�و�التوز�ع،عمان،سنة 2
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�تأث���تلك� �ترفع �أن �يمكن �سياسية �قوة �ال�شر�عية �للسلطة �توفرت �نا��ة �املؤسسات ��ذه ��انت ��لما النقابية،إذ

ية،و�ع���العكس��لما��انت��ذه�املؤسسات�غ���نا��ة��لما�السلطة����اعتماد�و�إقرار�ال��امج��قتصادية�و�املال

  .ال�شر�عية�ضعيفة،و��ان�تأث���السلطة�التنفيذية�أقوى �السلطة�انت�

و�يثور�ال�ساؤل�حول�حق�املجلس�ال�شر�������إجراء�التعديالت�ع���مشروع�امل��انية،و�من�املتفق�عليھ�أن�املجلس�

�املوازنة،ذلك�ألن��ذه��خ��ة�تمثل�بناء�مت�امل���دف�إ���ال�شر����ال�يحق�لھ�إجراء��عديالت�جزئ ية�ع���مشروع

� �و��جتماعيةتحقيق �و��قتصادية �السياسية �امليادين �مختلف ��� �ا���ومة �تلك�.سياسة �تؤدى �أن �املتصور و�من

س�حق��عديل�أضف�إ���ذلك�ا��شية�من�س����عض�النواب�فيما�لو�أعطى�املجل.التعديالت�إ����خالل���ذا�الت�امل

امل��انية،لطلب��عديالت�معينة���دف��غليب�املصا���ا��ز�ية�و�العص�يات��نتخابية�و�ل�س���دف�تحقيق�الصا���

   1.لذلك�فاملستقر�عليھ�أنھ�ال�يجوز�لنواب�الشعب�إجراء�أي��عديل�ع���مشروع�املوازنة�العامة.العام

  أداة�اعتماد�امل��انية�:ثانيا

و��و�"قانون�املالية"مشروع�امل��انية�العامة�فإنھ�يقوم�بإصدار�ا�بمقت����قانون�يطلق��عليھ�إذا�وافق�ال��ملان�ع��

قانون�يحدد�الرقم��جما���ل�ل�من�النفقات�العامة�و��يرادات�و��يرادات�العامة�و�يرفق�بھ�جدوالن�حيث�يتضمن�

  .�ول�بيانا�تفصيليا�للنفقات�و�الثا�ي�بيانا�تفصيليا�لإليرادات

باملع���الف���الدقيق�لل�لمة�خاصة�و�أنھ�ال�يقرر�قواعد�لقد�ثار�ا��الف�حول�ما�إذا��ان�قانون�املالية��عد�قانونا�و�

عامة�مجردة�و�إنما�يقرر�فحسب�اعتماد�ال��ملان�ملبالغ��يرادات�و�النفقات�الواردة����امل��انية�و�دون�ما�دخول����

املالية��عد�قانونا�باملع���العضوي�ل�ونھ�صادرا�من�السلطة�املختصة��تفاصيل�النقاش�حول��ذا�املوضوع�فإن�قانون 

  .بال�شر�ع

و�ا��دير�باملالحظة�أن�اعتماد�ال��ملان�لإليرادات�يختلف����طبيعتھ�عن�اعتماده�للنفقات،فاعتماده�لإليرادات��عد�

املبالغ�املستحقة�ل�ا����حدود�بمثابة�إجازة�منھ�ل���ومة�بتحصيل�ا،و�من�ثم�فإن�ل���ومة�ال�تل��م�فحسب�بتحصيل�

رقم��يرادات��جما���الوارد�بقانون�امل��انية،بل�يحق�ل�ا�كذلك�أن�تتعدى��ذا�الرقم�دون�ا��صول�ع���إذن�مسبق�

ما�من�املجلس�النيا�ي�للتوفيق�ب�ن�من�ال��ملان�بذلك،إذ��ان�ا��طأ����تقدير��يرادات�ال��ستوجب�بوجھ�عام�تدخل�

  .رة�و��يرادات�الفعلية�يرادات�املقد

و�يختلف�الوضع�عن��لية����خصوص�اعتماد�ال��ملان�للنفقات�العامة،إذ�أن��ذا��عتماد��عد�إجازة�و�تخصيصا�

ألوجھ�إنفاق�ا،بمع���أن��ذا��عتماد�يتم�تفصيال�بحيث��عتمد��ل�باب�ع���حدة�و�ال�يجوز�ل���ومة�تجاوز�الرقم�

� �و�ال�نقل �م��ا �نوع �ل�ل �آخر�إال�بموافقة�املحدد �لباب �مخصص �اعتماد �إ�� �مع�ن �لباب �مخصص �اعتماد �من مبلغ

  .مسبقة�من�ال��ملان�املذ�ور�اح��اما�لقاعدة�تخصيص��عتمادات

��عد� �و�ذلك �العامة �امل��انية ��� �الواردة �تلك �بخالف �معينة �نفقات �اعتماد �طلب �ع�� �ا���ومة �تدعو�ا��اجة و�قد

و�أثناء�تنفيذ�ا،و�قد�ي�ون�الس�ب����طلب��عتماد��ضا���ما�تب�ن�ل���ومة�من�عدم��ن��اء�من�اعتماد�تلك��خ��ة�

الس�ب��شأة�وجھ�جديد�لإلنفاق�لم�يرد����تقديرات�امل��انية�و�يحتاج�و�قد�ي�ون�.كفاية�املبالغ�املرصودة����امل��انية

  .إ���نفقات�ملواج�تھ،و�يتع�ن�ضرورة�موافقة�املجلس�النيا�ي�ع����ذه��عتمادات��ضافية

و�مما�ال�شك�فيھ�أن��كثار�من�طلب��عتمادات��ضافية��عد�دليال�ع���عدم�دقة�تقديرات�النفقات����امل��انية�و�

ن�العمل�ا���ومي�ال�يرتكز�ع���أساس�من�التخطيط�السليم،�ذا�فضال�عن�أن�طلب��ذه��عتمادات�يؤدي�إ���أ
                                                           

  326،327مصر،ص-���املالية�العامة،دار�ا��امعة�ا��ديدة�لل�شر،�سكندر�ة�سوزى�عد���ناشد،الوج��  1
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�الذي�يمكن�استخدام� �ا��ديد �طلب��عتماد��ضا���مورد��يراد �امل��انية،خاصة�و�أنھ�ال�يذكر��� �بتوازن �خالل

      1.حصيلتھ�����غطية�املبالغ�الصادر���ا��عتمادات��ضافية

  تنفيذ�امل��انية�:املطلب�الثالث

�املتعلق� �بإصدار�القانون �ا��م�ور�ة �رئ�س �ال�شر�عية،يقوم �السلطة �طرف �من �الدولة �م��انية �ع�� �املصادقة �عد

�امليدان،أي� ��� �ب�نفيذ�ا �املختصة ��دار�ة �و�ال�يئات �ا���ات �قيام �أجل �الرسمية،من �ا��ر�دة ��� �و��شره بامل��انية

ال�التقدير�و�التوقع�للسنة�املقبلة�إ���مجال�الواقع�امللموس����وقت�حاضر،سواء�من�حيث�تحصيل��نتقال�من�مج

  2.ا�أو�صرف�النفقات�املعتمدةي���يرادات�و�جبا

  تحصيل��يرادات�:أوال

يخول�القانون�املتعلق�بامل��انية�ل���ات��دار�ة�املختصة�تحصيل��يرادات،كأن�تتو���وزارة�العدل�حيازة�الرسوم�

�إ��� ��يرادات �تحصيل �و�يخضع �مستو�ا��ا �ع���مختلف �الضرائب �ا��مارك،أو�حيازة �إدارة �مصا�� �من ا��مركية

  :ي���فيمامجموعة�من�املبادئ�و�القواعد�الرئ�سية�تتمثل�أساسا�

 تحصيل��يرادات�قاعدة�مالية�أساسية���� عدم�تخصيص��يرادات�و�معنا�ا�أن�تختلط��ل��يرادات�:يحكم

 .ال���تحصل�ا�ا��زانة�العامة���ساب�الدولة����مجموعة�واحدة�بحيث�تمول��افة�النفقات�العامة�دون�تمي��

� ��عض �القاعدة ��ذه �ع�� �يرد �أن �يمكن �أنھ �ع�� �متعلقة �أو��ست�ناءات �العامة �القروض ��عض �موارد بتخصيص

  .الضرائب�ألغراض�أو�فئات�معينة

  3:ي�� لتنص�ع���ما�84/17من�القانون�رقم�8و�����ذا�السياق�جاءت�املادة�

  .يمكن�تخصيص�أي�إيراد�لتغطية�نفقة�خاصة ال-

أن�ينص�قانون�املالية�صراحة��ستعمل�موارد�الدولة�لتغطية�نفقات�امل��انية�العامة�للدولة�بال�تمي��،غ���أنھ�يمكن�-

  :تخصيص�املوارد�لتغطية��عض�النفقات،و�تك������ذه�العمليات�حسب�ا��االت��ش�ال�التالية

 امل��انيات�امل��قة� 

 ا��سابات�ا��اصة�ل��ز�نة 

 أو��جراءات�ا��سابية�ا��اصة�ضمن�امل��انية�العامة�ال����سري�ع����موال�املخصصة�للمسا�مات�أو�استعادة�

 .عتمادات� 

�املادة �فإن �الصدد �اقتضا��ا،و���ذا �دون �سنوات �أر�عة �بقوات �عامة �الدولة،كقاعدة �ديون �القانون���16سقط من

  :ي�� تنص�ع���ما�84/17

�سقط�بالتقادم�و��سدد���ائيا�لفائدة�املؤسسات�العمومية�املعنية،�ل�الديون�املستحقة�للغ���من�طرف�الدولة�أو�"

الوالية�أو�البلدية�أو�مؤسسة�عمومية�مستفيدة�من�إعانات�م��انية�ال�سي��،عندما�لم�تدفع��ذه�الديون�قانونا����

ية،ال���أصبحت�ف��ا�مستحقة�و�ذلك�ما�لم�تنص�أح�ام�مالية�من�اليوم��ول�للسنة�املال�ابتدءاأجل�أر�ع�سنوات�

  .صراحة�ع���خالف�ذلك�و����القاعدة�ال���نصت�عل��ا�قوان�ن��دارة�املحلية

                                                           
1
  329سوزى�عد���ناشد،الوج������املالية�العامة،دار�ا��امعة�ا��ديدة�لل�شر،ص 

  446،ص2003ا��زائر-محمد�عباس�محرزي،اقتصاديات�املالية�العامة،ديوان�املطبوعات�ا��امعية،الساحة�املركز�ة،بن�عكنون  2
  ،املتعلق�بقوان�ن�املالية1984جو�لية�07،املؤرخ����84/17،من�القانون�رقم�8ادةامل 3
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 للعقو�ات�� �بذلك �القائمون �و�إال��عرض �القوان�ن ��� �عل��ا �املنصوص �و�إجراءاتھ �التحصيل �مواعيد �مراعاة يجب

 .املناسبة

 املختصة�بتحصيل��يرادات�ع���اختالف�ا،حيث�ال�تتمتع�بحر�ة�أو�أية�سلطة�تقدير�ة����تل��م�ا���ات��دار�ة�

 .التقاعس�عن�ذلك،خالفا�لصرف�النفقات�العامة�املعتمدة

  1:ي�� لتنص�ع���ما�84/17من�القانون��79و���ذا�الصدد�جاءت�الفقرة�الثانية�من�املادة�

�غ��  �أو �املباشرة �الضرائب �تحصيل �باتا �منعا �و��يمنع ��وامر �و �القوان�ن �بموجب ���ا �املرخص �غ�� املباشرة

ا�م�ما��ان�نوع�ا�أو��سمي��ا،و�إال��عرض�املستخدمون�الذين�ـــــــــــــــــــــــم�و�القرارات�و�التنظيمات�املعمول���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملراسي

�و�ذلك� �املختلس�ن �ضد �للمالحقات،املقررة �الضرائب �تحصيل �يواصلون �و�الذين �و�التعر�فات �ال��الت ��عدون قد

�الذين� �أو����اص �أو�القابض�ن �املحصل�ن �جميع �ضد �سنوات �ثالث �تقام �ال�� ��س��جاع �بدعوى ��خالل دون

�قد ��ي�ونون ����اص�حصلوا �جميع �املختلس�ن �تجاه �عل��ا �املنصوص �العقو�ات �لنفس �و��ع��ض �الضرائب �ذه

ة�و�الذين�يمنحون�بأي�ش�ل�من��ش�ال�و�ألي�س�ب�من��سباب�و�بدون�ترخيص�ـــــــــــــــــــاملتمتع�ن�بالسلطة�العمومي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانو�ي،إعفاءات�من�ا��ق   .وق�أو�الضرائب�أو�الرسوم�العموميةــــــــــــ

� �املؤسسات ��� �السلطة �ذوي �املستخدم�ن �ع�� ��ح�ام ��ذه �تطبق �املوضوعة��منتجاتكما �للمؤسسات أو�خدمات

  .تحت�مسؤوليا��م

  صرف�النفقات�:ثانيا

ع���ا��د��ق����للمبالغ�املصرح���يرادات�تبقى�مبالغ�محتملة�و�متوقعة�فإن�قانون�امل��انية�ينصإذا��انت�مبالغ�

� �للمادة �تطبيقا �املقررة ��عتمادات �تجاوز �لإلدارة �ال�يجوز �غرض،حيث �ل�ل �75بإنفاق�ا �� �القانون ال����84/17من

  :ي�� نصت�ع���ما

ال�يجوز�صرف�أية�نفقة�بما�يتجاوز�مبلغ��عتمادات�املفتوحة�ضمن�الشروط�املحددة�����ذا�القانون،ما�لم�تنص�"

   2".م��شر�عية�ع���خالف�ذلكأح�ا

 النفق� �توز�ع �أن ��ع�� �ال�� ��عتمادات �تخصيص �قاعدة �العامة �النفقات �صرف �مختلف�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحكم �ع�� ات

الوزارات،و�بال�سبة�ملختلف��بواب����صورة�اعتمادات�معينة�و�محددة�ل�ل�م��ا،عمال�ملبدأ�التخصيص،�السالف�

 .الذكر

كما�يقصد���ذه�القاعدة�أيضا�عدم�رصد�مبلغ�إجما���للنفقات�تتصرف�فيھ��دارة�كما��شاء،مما�ي��تب�عنھ�عدم�

� �إ�� �أو�مجال �باب �من �اعتمادات �تحو�ل �القانون �أن �تتعلق��84/17آخر�ع�� �املرونة �يتضمن �املالية �بقوان�ن املتعلق

  .بنقل��عتمادات�و�تحو�ل�ا

�15املتعلق�باملحاسبة�العمومية�و�املؤرخ�����90/21مة��عدة�مراحل�أشار�إل��ا����القانون�رقم�يمر�صرف�النفقة�العا

   3:ي�� ،و�تتمثل�فيما22إ������19مواده�من��1990أوت�

  :�ل��ام/1

                                                           
1
  ،املتعلق�بقوان�ن�املالية1984جو�لية07،املؤرخ����84/17من�القانون�رقم� ،16املادة 

  

2
  .،نفس�املصدر75املادة 

3
  باملحاسبة�العمومية،املتعلق�1990أوت��15،املؤرخ����90/21،من�القانون�رقم�22إ����19املادة 
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ي�شأ��ل��ام�ن�يجة�قيام�السلطة��دار�ة�باتخاذ�قرار�لتحقيق�عمل�مع�ن��ستلزم�إنفاقا�من�جانب�الدولة�مثال�ذلك�

و�مثل��ذا�،�ا��...أعمال�املنفعة�العامة�مثل�إ�شاء�طرق�أو�مبا�ي��ببعضالقرار�الصادر�بتعي�ن�موظف�عام�أو�بالقيام�

نفاق،ال�ي�ون�الغرض�منھ�مجرد�ز�ادة�أعباء�الدولة�و�لكن�لتحقيق�القرار�الذي�ي��تب�عليھ�ضرورة�حدوث�واقعة�� 

أ�داف�معينة�تتمثل�كما�رأينا�����مثلة�السالفة�����ستعانة�بموظف�جديد�أو�إ�شاء�طر�ق�جديد،أي�أ��ا���دف�إ���

  .تحقيق�املنفعة�العامة،فاالل��ام��نا��عت���إرادي

رة�مبلغ�ما،مثال�عن�ذلك�أن�ت�س�ب�سياي��تب�عل��ا�ال��ام�الدولة�بإنفاق�كما�قد�ي�شأ��ل��ام�ن�يجة�واقعة�معينة�

  .ح�ومية����إصابة�مواطن�مما�يضطر�الدولة�ع���دفع�مبلغ��عو�ض�بالواقعة��نا�مادية�و�غ���إرادية

  .و�����لتا�ا��الت�ن�فاالل��ام�بالنفقة��ع���القيام��عمل�من�شأنھ�أن�يجعل�الدولة�مدينة

  :التصفية/2

يتم��ل��ام�تأ�ي�ا��طوة�الثانية�املتعلقة�بالتصفية�أي�بتحديد�مبلغ�النفقة�الواجب�ع���الدولة�دفع�ا�فيتم��أن��عد

��ص�الدائن�غ���مدين��تقدير�املبلغ�املستحق�و�خصمھ�من���عتماد�املقرر����امل��انية�مع�ضرورة�التأكد�من�أن

  .للدولة�����ء�ح���يمكن�إجراء�املقاصة�ب�ن�الدين�ن

و�من�القواعد�املالية�املقررة�أن�ي�ون�الدفع��عد�ان��اء��عمال،�يتع�ن�ع���دائن�الدولة�أن�ين���أعمالھ�أوال�ال������

  .دينھ�قبل�أن�تدفع�لھ�الدولة�املبالغ�املدينة���ا�ن�يجة��ذه��عمال�ح���تتمكن�من�تحديد�مبلغ�الدين�ع���نحو�فع��

  :�مر�بالدفع/3

النفقة�أو�الدين،يصدر�قرار�من�ا���ة��دار�ة�املختصة�بتضمن�أمرا�بدفع�مبلغ�النفقة،و�يصدر��عد�أن�يتم�تحديد�

  .�ذا�القرار�عادة�من�وز�ر�املالية�أو�من�ينوب�عنھ

  :الصرف/4

يقصد�بالصرف�أن�يتم�دفع�املبلغ�املحدد�����مر�عن�طر�ق�موظف�تا�ع�لوزارة�املالية�و�من�املقرر�أن�يقوم��عملية�

موظف�غ���الذي�يصدر�عنھ�أمر�الدفع�منعا�للتالعب�و�غالبا�ما�يتم��ذا����صورة�إذن�ع���البنك�املركزي�الصرف�

  .الذي�تحتفظ�فيھ�الدولة�حسابا��ا

�ا��طوة��خ��ة� و�ا��دير�بالذكر�أن�ا��طوات�الثالث��و���تتعلق�باالختصاص��داري�املتعلق�با���ة��دار�ة،أما

ا��سا�ي�املتعلق�بوزارة�املالية�و��ذا�الفصل�ب�ن��ختصاص�ن��داري�و�ا��سا�ي�من�شأنھ��فإ��ا�تتعلق�باالختصاص

  .أن�يحقق�الضمانات�ال�افية�ضد�ارت�اب�أي�مخالفة�مالية

و��عد�أن�استعرضنا�عمليات�تحصيل��يرادات�و�عمليات�النفقات�فالسؤال�الذي�يطرح�نفسھ��و�ماذا�يحدث����

�امل��ا �مطابقة �عدم �و��رقام�حالة �التقدير�ة ��رقام �ب�ن ��ختالف �مواج�ة �يمكن �كيف �أخرى �و��عبارة �للواقع؟ نية

  .الفعلية�للنفقات�و��يرادات�العامة

�تخصيص� �قاعدة ��� �العامة �للنفقات �بال�سبة �املتبعة �القاعدة �فإن �قبل �من �رأينا �كما �للنفقات بال�سبة

�معين �لنفقة �املخصص ��عتماد �أن �السلطة��عتمادات،بمع�� �إجازة ��عد �إال �أخرى �لنفقة �استخدامھ �يجوز �ال ة

�لذلك �املعتمد�.ال�شر�عية �التوز�ع ��� �التعديل �فال�يمكن �للواقع �النفقات �تقديرات �مخالفة �حالة ��� �فإنھ �ثم و�من

� �سواء �الللنفقات �إال�بموافقة �أو�النقصان �بذلكبالز�ادة �املختصة �ال�شر�عية �املتبعة�سلطة ��جراءات �وتختلف ،

�ل� �أخرى، �إ�� �دولة �من �العامة �النفقات �من �جانب �بتعديل �ال�شر�عية �السلطة �من �اعتماد �ع�� ��سمح��صول فقد

�السلطة� �من �سابقة �موافقة �دون �الباب �نفس �آخر�داخل �إ�� �بند �من �ت�تقل �أن �رأينا �كما �التنفيذية للسلطة



  مل��انية�العامةت�حول�ااأساسي�����������������������                                        الفصل��ول�����������������

20 
 

ال�شر�عية،كما�قد�يخصص����م��انية��ل�وزارة�مبلغ�من�املال�بصفة�احتياطية�لل��ب�منھ����حالة�نقص�النفقات�

� �املصروفات �عن �املقدرة �بنظام �الدولة �تأخذ �أن �ع�� �السلطة�املحققة �تب�نت �ما �إذ �املعدلة،و�مضمونة امل��انيات

التنفيذية�ضرورة�تجاوز��رقام�الفعلية�عن��رقام�التقدير�ة،فال�تتقدم�بطلب��عتمادات��ضافية�و�لكن�عل��ا�أن�

  .تتقدم�للسلطة�ال�شر�عية�بم��انية��املة�م���ة�للم��انية��و���ملناقش��ا�و�اعتماد�ا

مخالفة�تقديرات�إيرادات�الدولة�لألرقام�الفعلية،ال�يث���العديد�من�املشا�ل�فيما�إذ�يتعلق�بخطأ��أما��يرادات�فإن

��عض�ا� �التقدير �أخطاء ��عوض �أن �املتصور �من �املختلفة،إذ �لإليرادات ��نواع �من �نوع ��ل �حصيلة �تقدير ��

ة�العامة�وفقا�للقاعدة�املتبعة�بال�سبة�البعض،فاألخطاء�بالز�ادة��عوض�بالنقص�دون�أن�تؤثر�ذلك�ع���تنفيذ�امل��اني

�و�� �العامة ��يرادات"لإليرادات �تخصيص �عدم �ا�".قاعدة ��علق �إذا �الز�ادة���طأأما ��� �التصرف �يتم �فإنھ بالز�ادة

  .�جمالية�وفقا�للنظم�و�القوان�ن�املعمول���ا�����ل�دولة�ع���حدة

�الدولة�����ذه�و�تثور�املش�لة����حالة�ا��طأ����تقدير�ا��صيلة��جم الية�لإليرادات�العامة�بالنقصان�إذ�تضطر�

        1.ا��الة�ال��وء�إ���مصادر�غ���عادية�لسد�ال��ز�����يرادات،مثل��ق��اض�أو��صدار�النقدي

  مراقبة�تنفيذ�امل��انية: املبحث�الثالث

�،)سنة(�قتصادية�و�املالية�للدولة�لف��ة�معينة�إن�تنفيذ�قانون�املالية�و�امل��انية�الذي�ي��جم��تجا�ات�السياسية�و�

يجب�أن�يخضع�للمراقبة�ألن�غياب��ذه��خ��ة�ت��تب�عنھ�نتائج�خط��ة،�حينما�ن��ك�ا��ر�ة�التامة�للقائم�ن�ع���

مؤسسات��ذا�التنفيذ،�و�الذي�قد�ي�ون�مصدر�تجاوزات�و�اختالسات�لألموال�العمومية،�ع����ذا��ساس�وضعت�

ملراقبة��ذا�التنفيذ،�و��و�ما�اصط���عليھ�باملراقبة�البعدية،��ذه�املؤسسات�بإم�ا��ا�التدخل�ع���جميع��و�إجراءات

  .املستو�ات�ح���تضمن�استعماال�قانونيا�و�عقالنيا�ألموال�الدولة�توافقا�مع�القرارات�و��ختيارات�امل��انية�

ا�دور����مراقبة�تنفيذ�م��انية�الدولة،�و�تتمثل��ذه����ا��زائر�ش�دت�بداية�عشر�ة�الثمان�نات�ميالد�مؤسسات�ل�

  .أنواع�و�ذلك�حسب�طبيعة�املراقبة�ال���تقوم���ا�3املؤسسات����

املراقبة�القضائية�و�: املراقبة�السياسية،�املطلب�الثا�ي: املطلب��ول : و���ذا�الصدد�س�تطرق�إ���ثالثة�مطالب�و���

  .املراقبة��دار�ة�كمطلب�ثالث�و�أخ���

  املراقبة�السياسية: املطلب��ول 

طبقا�ملحتو�ات�الدستور�فإن�املراقبة�السياسية�مخولة�إ���املجالس�املنتخبة،�و�من�أ�م�ا�املجلس�الشع���الوط���أو�

  ).1980مارس��01الصادر�بتار�خ��04/80بموجب�قانون�(ال��ملان�

  :موضوع�املراقبة/ أ

 .صوص�القانونية�السار�ة�املفعول الس�ر�ع���تنفيذ�امل��انية�تطابقا�مع�الن -

 .مراقبة�الس���ا��سن�لالقتصاد�الوط���و�املحافظة�ع���وت��ة�التنمية -

 .الكشف�عن��ل�النقائص�و��نحرافات����املجال��قتصادي -

 .العمل�ع���ا��د�من�التالعب�بأموال�الدولة -

 .العمل�ع���محار�ة�التصرفات�ال���تمس�بمصداقية�املص��ة�العمومية -

    2.م�ام�ا�التحقيق����الكشف�عن�أسباب�و�وسائل��ثراء�للمشروع�شكيل���ان� -

                                                           
1
  451،447،ص2003ا��زائر- محمد�عباس�محرزي،�اقتصاديات�املالية�العام�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،الساحة�املركز�ة،بن�عكنون  

  36،�ص2002-2001الثقافة�لل�شر،� محمد�فر�د�ال��ن،�العالقات�العامة�مبادئ�و�تطبيق،�دار 2
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  :ميدان�املراقبة/ ب

باستطاعة�ال��ملان�أن�يحقق�����ل�مسألة�تمس�باالقتصاد�الوط���و�من��نا�خول�القانون�ألعضاء�ال��ملان�حق� -

 .)ا���ومة(استدعاء�و�مسألة�أعضاء�السلطة�التنفيذية�

- � �بمتا�عة �النواب �اق��اح�يقوم �يقدموا �أن �و�باستطاع��م �الدوائر��نتخابية �مستوى �ع�� ��قتصادية العمليات

 .مراقبة�أو�تحقيق

يقوم�ال��ملان��ل�سنة�بمراقبة�استعمال��عتمادات�املالية�املخصصة����امل��انية،�و��عد�مناقشة��ذا��ستعمال� -

 .انون�تنفيذ�املراقبةيصادق�أعضاء�ال��ملان�ع���ما��س���بق

  : إجراءات�املصادقة/ ج

  :طبقا�للقانون�ت�ون�ا���ومة�مج��ة�ع���إرسال�عدة�تقار�ر�سنو�ة�إ���ال��ملان�من�بي��ا

 . تقر�ر�تنفيذ�املخطط�السنوي�للتنمية - 1

 .تقر�ر�ال��نة�الوطنية�للصفقات�العمومية - 2

3 -  
ُ

�إ���ذلك�تقار�ر�تبعث من�طرف�املجالس�املنتخبة�املحلية،�و�كذا�تقر�ر��تقر�ر�املف�شية�العامة�للمالية�و�يضاف

 .مجلس�املحاسبة

  املراقبة�القضائية: املطلب�الثا�ي

�إ���مجلس�املحاسبة�الذي�نص�ع���إ�شاءه����دستور�أو� املعدلة�لقانون��1990-2املادة��76لت�املراقبة�القضائية

21/01/1980�� �سنة ��� �إال �إ�شاؤه �يتجسد �لم �املجلس ��ذا �أن ��1980غ�� �قانون �����05-80بموجب ؤرخ
ُ
امل

�ا��ماعات�املحلية،�املؤسسات�العمومية��قتصادية�و��و��01/03/1980 �مالية�الدولة، �مراقبة ،�و�يتمثل�دوره���

  .تا�ع�مباشرة�لرئ�س�ا��م�ور�ة

  :  تنظيم�املجلس/ أ

  يت�ون�املجلس�من��ي�ت�ن�قضائية�و�إدار�ة

،�ثم�الناظر�10الغرف�باختصاص�حسب�القطاع�التا�ع�ملجال�املراقبة�و�عدد�ا�ال�يئة�القضائية�تت�ون�من�مجموع� -

�و� �رئ�س �من �تت�ون �ال�� �الضبط �كتابة �ثم �ناظران، �و��ساعده �العادية �املحاكم ��� �النيابة �دور �و��و�يلعب العام

  .مساعدين

-� �و�عدد�ا �الدوائر�التقنية �مجموع �من �تت�ون ��دار�ة ��عمال�05ال�يئة �بجمع �����و���تم �امللفات �بدراسة املتعلقة

  .جان��ا��قتصادي�و�املا���و�كذا�التخطيط�ب��امج�املراقبة

    : اختصاص�املجلس/ ب

  .يمكن�تحديد�اختصاص�املجلس�من�خالل�املؤسسات�و�ال�يئات�أو����اص�الواقع�ن����دائرة�مراقبتھ

 :�ختصاص�من�حيث�ال�يئات - 1

  :�يئات�التاليةتقع����مجال�اختصاص�مجلس�املحاسبة�ال

 ).الوزارات(مجموع�املؤسسات�املتعاملة�بمالية�الدولة� -

 .املجالس�املنتخبة�بما�ف��ا�ال��ملان -

 ).البلدية�و�الوالية(ا��ماعات�املحلية� -
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 .املؤسسات��قتصادية�العمومية�أيا��انت�طبيع��ا،�و�أخ��ا�ال�يئات�ال���تحصلت�ع���دعم�ما���من�الدولة -

  :���اص�ختصاص�من�حيث�- 2

�عت������اص�التالي�ن�تا�ع�ن�ملجال�مراقبة�مجلس�املحاسبة�و�تتحدد�مسؤوليا��م�من�طرف�املس��ون�للمؤسسات�

  .العمومية��مرون�بالصرف�و�املحاسبون 

    :امل�مة�القضائية�للمجلس/ ج

ات����اص�املشرف�ن�يمكن�حصر�امل�مة�القضائية����مجموع��ح�ام�ال���يصدر�ا�و�ال���تتعلق�بتحديد�مسؤولي

ع���ال�يئات�التا�عة�ملجال�مراقبتھ،�و�ي�ون�تحديد�املسؤولية�إما�بمالحظة�عدم�وجود�أي�مخالفة�����سي����موال�

العمومية،�و�عند�ا�يقر�املجلس�بقانونية�املحاسبة�و�ُ�عفى�املس���من�أية�متا�عة،�و�إما�بمالحظة�وجود�مخالفات����

و�يصدر�تث�ت�مسؤولية�املس���و��عاقب�ماليا�بقرار�يصدره�املجلس�يتضمن�قيمة�املخالفة��سي����موال،�و�عند�ا�

ل�شكيلة�مغايرة�ال���أخرت���مر�بدفعھ،�و�يمكن�لأل��اص�املعني�ن���ذه�القرارات�القيام�بالطعن�ف��ا�أمام�املجلس

  .ا��كم،�فإن��عذر�ذلك�من�خالل�تث�يت�ا��كم�للمرة�الثانية�جاز�لھ�طلب�العفو�من�رئ�س�ا��م�ور�ة

  املراقبة��دار�ة: املطلب�الثالث 

��و� �ذلك �من �و�ال�دف �بنفس�ا �التنفيذية �بھ�السلطة �تقوم �ال�� �امل��انية �تنفيذ �ع�� �املراقبة�البعدية �من �النوع �ذا

مان��ستعمال�القانو�ي�لألموال�العمومية�من�طرف��مر�ن�بالصرف�و�املحاسب�ن�العمومي�ن�و��ل�من�لھ�عالقة�ض

�بموجب� ��شأت �و�ال�� �للمالية �العامة �املف�شية ��س�� ��يئة �إ�� �املراقبة �من �النوع ��ذا سند
ُ
�أ �الدولة، ب�سي���أموال

  .راف�املسؤولية�املباشرة�لوز�ر�املاليةو�����عمل�تحت�إش�01/0/1980املؤرخ�����53-80املرسوم�

يرأس��ذه�ال�يئة�مسؤول�مع�ن�بمرسوم�رئا����باق��اح�من�وز�ر�املالية،�و����: تنظيم�املف�شية�العامة�للمالية/ أ

القطاع��قتصادي،�القطاع��جتما���و�الثقا��،�القطاع��داري�و�: دوائر�حسب�القطاعات�التا�عة�ل�ا�و�����3شمل�

  .أرجاء�الوطنللمالية�محلفون�ي�تقلون�ع���املا��،�و�يقوم�بم�مة�املراقبة�مف�شون�عامون�و�مف�شون�

  : ة�العامة�للماليةتدخل�املف�شي�إطار / ب

  :تقوم��ذه�ال�يئة�بمراقبة�ال�سي���املا���املحاس���للقطاعات�العمومية�و�الشبھ�العمومية�من�بي��ا

 . مصا���الدولة�و�ا��ماعات�املحلية - 1

 . املؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري�مثل�املس�شفى - 2

3 - � �ذات �العمومية �طا�ع�املؤسسات �ذات �عمومية �مؤسسة �سونلغاز�و��� �شركة �مثل �و�التجاري �الصنا�� الطا�ع

 .تجاري 

 .قطاع�الفالحة�التا�ع�للدولة - 4

 .صناديق�الضمانات��جتماعية� - 5

 .املعاش�و�التأم�ن - 6

 .املؤسسات�املالية - 7

  1 .التعاونيات�و�ا��معيات�املختلفة�ال����ستفيد�من�مسا�مة�الدولة�و�ا��ماعات�املحلية - 8

    

                                                           
1
 http//Www.Jbahe.Couk/Jccouting depertement ,Html. 
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  :خالصة�الفصل

�القرن� �إ�� �ترجع �العامة �امل��انية �أن �لنا �العامة،تب�ن �امل��انية �و��و�جوانب ��ول �الفصل �لدراسة �عرضنا �خالل من

�املجاالت،حيث�أ��ا� �مختلف �تنظيم�و��س�يل��شاطات�الدولة��� �م��ا �الغرض �دول�العالم،و��ان �مختلف السا�ع���

دات�و�النفقات�لف��ة�زمنية�مقبلة�تقدر��سنة�واحدة�،و�تقوم�ع���مبادئ�عبارة�عن�وثيقة�تظ�ر�تقدير�تفصي���لإليرا

�و�ت�سيط� �و�تواز��ا �امل��انية �شفافية ��� ��سا�م �ال�� �السنو�ة،و�التوازن،و�الوحدة،و�الشمولية �مبدأ �و�� أساسية

  .إجراءات�الرقابة�عل��ا

��مر�بالص �و��ما �الدولة �تحدد�م �أعوان �امل��انية �ب�نفيذ �يقوم �تمر�امل��انية�و�كما �العمومي،و�أيضا �و�املحاسب رف

���ح�ن�وجود�مؤسسات� ،العامة�بمراحل�أساسية�من�إجراءات�تحض����و�إعداد�خاص���ا�إ���اعتماد�ا�و�تنفيذ�ا

  .ال�ا��يد�و�العقال�ي�للمال�العامرقابية��عمل�ع���ضمان�الس���ا��سن�و��ستعم
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  الفصل�الثا�ي

النفقات�العامة�و�آليات�

 ترشيد�ا
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  :�يدتم

املجاالت��قتصادية�و�أدوات�السياسة�املالية�ال����ستخدم�ا�الدولة�للقيام�بدور�ا�����عد�النفقات�العامة�إحدى�

املالية،حيث�أ��ا��عكس�جميع���شطة�العامة�و�تب�ن�برامج�ا���ومة����امليادين�املختلفة�تخصص��ل�م��ا�لتلبية�

  .ا��اجات�العامة�لألفراد

و�تنوع�مجاالت�دخل�ا�بقصد�إشباع��ذه�ا��اجات،قد�فرض�ع���نظر�ة�النفقات�العامة�و�كما�أن�تطور�دور�الدولة�

ترشيد�ا�أن�تتطور�����خرى�من�حيث�مف�وم�ا�و�القواعد�ال���تحكم�ا�و�تحدد�أنواع�ا�و�تقسيما��ا،بالش�ل�كذا�

  .ر�ا��قتصادية�و��جتماعيةاالذي��ساعد�ع���إبراز�آث

و�سنحاول�من�خالل��ذا�الفصل�التطرق�إ���أ�م�ا��وانب�املتعلقة�باإلنفاق�العام�و�ترشيد��ذه�النفقات،�ذا�ما�

  :املباحث�التالية�ول�تناولھ�من�خاللسنحا

  وميةما�ية�النفقات�العم:املبحث��ول. 

 النفقات�العمومية�ظا�رة�تزايد:املبحث�الثا�ي. 

 ترشيد�النفقات�العمومية: املبحث�الثالث.  
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  ما�ية�النفقات�العمومية:املبحث��ول 

��ول  �مطالب،املطلب �ثالثة �إ�� �املبحث ��ذا ��� �أر�ان��س�تطرق �الثا�ي �العمومية،املطلب �النفقات ��عر�ف يخص

  .النفقات�العمومية،و�املطلب�الثالث�تقسيمات�النفقات�العمومية

  �عر�ف�النفقات�العمومية:املطلب��ول 

� ��عددت �مفا�يم���عار�يفلقد �التار�خية،فظ�ر�ت �املراحل �ع���مختلف �تطور�ا �إ�� �راجع �و��ذا �العامة النفقات

  :ي�� متنوعة�أبرز�ا�ما

  :املف�وم�التقليدي�للنفقات�العامة/1

اقتصر�الفكر�املنادي�بالفلسفة�الفردية�ع���دراسة�ا��وانب�القانونية�و��دار�ة�و��بتعاد�عن�ا��وانب��قتصادية�

�العام ��قتصاد �رأي �حسب �ا��ارسة �الدولة �دور ��ان �سميث(ل�ا،بحيث �ال���)آدم �التقليدية �بالوظائف ،�و�القيام

��تأم�ن�الدفاع�و��من�و�القضاء،فضال�عن��عض�أوجھ�ال�شاط�املحدودة،ال���أدت�إ���تقلص�أ�مية��شاط�تتمثل��

الذي�توصل�بدوره�إ���نتائج�عديدة�و����كما�) ساي(الدولة�ا��ارسة،و�التمسك�بحياد�ال�شاط�املا���حسب�قانون�

  :يأ�ي

�تقليل�� :أوال �ا��دودضرورة �بوظائف�ا��نفاق�العام�بحيث�ي�ون����أضيق �من�القيام و�بالقدر�الالزم�لتمك�ن�الدولة

  .التقليدية

  .ضرورة�التمسك�بحياد�النفقات�العامة،و�اقتصر�ع���الغرض�املا���فقط:ثانيا

�:ثالثا �اس��الكية �نزعة �ذات �العامة �النفقات ��عد �و��غطية �تمو�ل �ع�� �مقتصرة �ل�ست��وظائفل�و��ا �ف�� الدولة

  .منتجة

  :للنفقات�العموميةاملف�وم�ا��ديث�/2

ن�يجة�لتطور�دور�الدولة�زادت�أ�مية�النفقات�العامة����الدراسات�املالية�ا��ديثة�لظ�ور�جوانب�متعددة�و�تم��ت�

  :�عدة�خصائص����كما�يأ�ي

  .إن�النفقات�العامة�أصبحت�ل�ا�مجموعة�من��ثار��قتصادية�و��جتماعية�و�السياسية:أوال

  .���تحقيق�التوازن��جتما���و�السيا����و��قتصادي�و�ل�س�املا���فقطأصبحت�أداة�رئ�سية�:ثانيا

أصبحت���م�النفقات�تزداد�بصورة�مستمرة�لت�ون�قادرة�ع���اس�يعاب�و�تمو�ل��شاطات�الدولة�امل��ايدة�و�:ثالثا

  .الواسعة�املدى

  :املف�وم�املعاصر�للنفقة�العامة/3

و�إنما�تحقيقا�لز�ادة�معدل�.قاصر�ع���مجرد��حتفاظ�بالتوازن��قتصاديلم��عد�دور�الدولة�الرأسمالية�املعاصرة�

�أخر  �ناحية �من �دور�ا �و�طبيعة �ز�ادة �إ�� �أدى �ما �و��ذا �القومي �لتدخل�النمو��قتصادي �رئ�سية �أداة �أصبحت ى

   1.الدولة����جميع�املجاالت��قتصادية�و��جتماعية�و�السياسية

  :شامل�للنفقة�العامة�بصورة�رئ�سية�بأ��اومن��نا�يمكن�استخالص��عر�ف�

  2.مبلغ�نقدي�يقوم�بدفعھ���ص�عام�من�أجل�إشباع�حاجات�عامة

  

                                                           
  28،ص2015،املكتب�ا��ام���ا��ديث،1عبد�الباسط�ع���جاسم�الز�يدي،املالية�العامة�و�املوازنة�العامة�للدولة�و�الرقابة�ع���تنفيذ�ا،الطبعة 1
  105محمود�حس�ن�الوادي،مبادئ�املالية�العامة،دار�املس��ة�لل�شر�و�التوز�ع�و�الطباعة،عمان،ص 2
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  العمومية��و�مم��ات��النفقة�أر�ان:املطلب�الثا�ي

  النفقة�العمومية) خصائص(أر�ان�:أوال

�و�اجتماعية�و�ق �و�خصائص�اقتصادية �أر�ان �و�للنفقات�العمومية �ترتكز�عل��ا �و�انونية ��خرى �النفقات �عن تم���ا

  :سنحدد�ا�كما�ي��

  :ش�ل�النفقات�العمومية/1  

غالبا�ما�ت�ون�النفقات�العمومية����ش�ل�نقدي�يتمثل����ما�تمنحھ�ال�يئات�العامة�مقابل�ما�تتحصل�عليھ�من�سلع�

  .أو�ل�سو�ة�أجور�مستخدم��ا 1ضرور�ة�للقيام�باملشار�ع�املتكفلة���او�خدمات�

�سدد�الدولة�أقساط�قرو�ا�بصفة�عي�ية�أو�أن�تل���حاجيا��ا�باالس�يالء�عنوة�ع����مالك�ا��اصة��كما�يمكن�أن

�يبقى�ض�يال� �من��نفاق �الش�ل ��ذا �منح�املساعدات�و��عانات،غ���أن �إ�� �عامة�باإلضافة �منفعة ��انت��ناك إذا

  .�امقارنة�مع�املبالغ�النقدية�لكن�من�الس�ل�تقييمھ�نقدا�و�إضافتھ�إل�

إن�املزايا�العي�ية��السكن�املجا�ي�أو�الشرفية�كمنح��وسمة�أو�النقدية��اإلعفاءات�الضر��ية�ال��عت���من�النفقات�

   3.العمومية

  :صدور�النفقة�العامة�عن�ج�ة�أو���ص�عام�أو�عن�وظيفة�عامة/2

التا�عة�ل�ا�ل�ي��عد�النفقة�عامة�و�إن��نفاق�العام�ال�بد�أن�يصدر�من�ج�ة�عامة��الدولة�أو�أحد�ال�يئات�العامة�

�معيار�ن� �بي��ما �التفرقة �س�يل ��� �الفكر�املا�� �اعتمد �فقد �ا��اصة �و�النفقة �العامة �النفقة �التمي���ب�ن �أجل من

  .أحد�ما�قانو�ي�و�الثا�ي�وظيفي

عة�القانونية�ملن�يقوم��س�ند��ذا�املعيار�للتفرقة�ب�ن�النفقة�العامة�و�النفقة�ا��اصة�إ���الطبي: املعيار�القانو�ي-أ

�اص�القانون�العام�سواء�باإلنفاق�فتعت���نفقة�عامة�تلك�النفقات�ال���يقوم���ا����اص�املعنو�ة�العامة�أي�أ�

  .�انت�الدولة�أم�املؤسسات�العامة��خرى 

�ال�شاط�العام��غض�النظر : املعيار�الوظيفي-ب �ال���يصدره �الوظيفية �الطبيعة �املعيار�ع�� ��ذا �املعيار���س�ند عن

القانو�ي�الذي�يقوم�باإلنفاق�فإذا��انت�النفقة�قد�أنفقت����س�يل�تحقيق�مص��ة�عامة�ف���نفقة�عامة�أما�إذا�

  4.أنفقت��عكس�ذلك�ف���نفقة�خاصة

  

  

                                                           
  174،ص1992العنا�ي،اقتصاديات�املالية�و�اقتصاد�السوق،الدار�املصر�ة�اللبنانية،القا�رة،حمدي�أحمد� 1
  حمدي�أحمد�العنا�ي،�نفس�املصدر 3
  148،ص1998،دار�ا��امعة�ا��ديدة�لل�شر،"املالية�العامة"عادل�حش�ش،مصطفى�رشدي،مقدمة�����قتصاد�العام4



  النفقات�العامة�و�آليات�ترشيد�ا�������������                        الفصل�الثا�ي���������������������������

28 
 

   :�دف�النفقة�العامة��و�إشباع�حاجة�عامة/3

تلبية�مصا���م،أي�تحقيق�ما��عرف�إن�ال�دف�الرئ�����من�النفقات�العمومية��و��ستجابة���اجيات�ا��ماعة�و�

إذ�ي�ب���ع���الدولة�عند�قيام�ا�. باملنفعة�العامة،�ال���ت�سع�با�ساع�دور�ا���ومة����ا��ياة��قتصادية�و��جتماعية

   1.باإلنفاق�أن��س���لتحقيق�أق����منفعة�اجتماعية�ممكنة

املجتمع�،لعدم�إم�انية�تجزئة��عض�ا��اجيات�و�ح���يتم�التوصل�للمنفعة�العامة�وجب�تضافر�ج�ود�جميع�أفراد�

  .�األمن�و�الدفاع�أو�لعدم�كفاية�ا���ود�الفردية�إلشباع�ا

  مم��ات�النفقة�العمومية: ثانيا

  : للنفقة�العمومية�م��ات�تم���ا�عن�غ���ا�من�النفقات�نذكر�ا����ما�ي��

  :باإلم�انيات��نتاجيةتأثر�النفقة�العامة�/1

� ��نفاقتؤثر��م�انيات �الدولة��� �ع���قدرة �تتمتع�.�نتاجية�و�املوارد �أي �قدرات�و�طاقات�إنتاجية �ال���ل�ا فالدول

�و�ع��� �كب��ة، �بدرجة ��نفاق ��� �تتوسع �أن ��ستطيع ��نتاجية �الكفاءة �من �عا�� �مستوى �مع �كب��ة �طبيعية ب��وات

س�ل�ا�قدرة�واسعة�ع����نفاق�و�إال�أدى�ذلك�إ���العكس�من�ذلك�فإن�الدول�ال���ال�تملك�إال�القليل�من�املوارد�فل�

  .ارتفاع�مستوى�الت��م�����سعار

  :تم���النفقة�العامة�باالزدياد/2

�و� �و�إدار�ة �اقتصادية �أسباب �الز�ادة �الز�ادة،و�لظا�رة �املستمر��� �اتجا��ا ��� �عامة �بظا�رة �العامة تتم���النفقة

دة�الدخل�الوط���و�التوسع����املشروعات�العامة�كمشروعات�الطرق�و�و��عود��سباب��قتصادية�إ���ز�اسياسية،

��دارة،ب�نما� �قطاع ��� �و�املستخدم�ن �املوظف�ن �عدد �ز�ادة �إ�� ��دار�ة ��سباب �و��عود �ا��ديدية، �و�السكك املياه

  .لعسكري ترجع��سباب�السياسية�إ���تنامي�مسؤولية�الدولة�و�ز�ادة�نفقا��ا����املجال�الدبلوما����و�ا

  :تؤثر�النفقة�العامة�ع���ال�شاط��قتصادي/3

تؤدي�النفقة�العامة�إ���ز�ادة��نتاج�الوط���بطر�قة�مباشرة�مثل�النفقات��س�ثمار�ة،كما�تؤدي�إ���ز�ادة��نتاج�

العامة�ع���الوط���بطر�قة�غ���مباشرة�مثل�ز�ادة�قدرة��فراد�ع���العمل�و��دخار،من�ناحية�أخرى�تؤثر�النفقة�

�ع��� �العامة �النفقة �خالل �من �الدولة �أو�تدخل �معينة �اس��الكية �سلع ��شراء �الدولة �تقوم �عندما �و�ذلك �س��الك

     2.مستوى�العرض�و�الطلب�للتأث���ع���العوامل�املحددة�لألسعار�خاصة����مجال�املواد�الزراعية

  

  

                                                           
  42،ص1972املالية،دار�ال��ضة�العر�ية�للطباعة�و�ال�شر،ب��وت،عبد�املنعم�فوزي،املالية�العامة�و�السياسة� 1
2
  2021-03-05:،�تار�خ��طالعhttp//termsconcepts.blogspot.comمنتدى�العلوم��قتصادية،بحث�حول�النفقات�العمومية، 
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  تقسيمات�النفقات�العمومية:املطلب�الثالث

 

  لنفقات�العموميةالنظر�ة�لتقسيمات�ال:  1 – 2الشكــل�

  

  

 

 

 

  إعداد�الطالبة: املصدر�

�املنتجة� ازدادت�أ�مية�تقسيم�النفقات�العامة�مع�تطور�دور�الدولة �إ���الدولة وخروج�ا�من�إطار�الدولة�ا��ارسة

�لتنوع �أيضا �النفقات ونظرا � و�تزايد ��سباب�العامة �إ�� �ف��جع �العامة �النفقات �تقسيم �أ�مية �أما �آثار�ا، واختالف

 :�تية

و��العامة�إدار��ا إن�حسابات�الدولة�تتعلق�ب��امج�معينة�تتو����ج�زة�وال�يئات:�س�يل�صياغة�وإعداد�ال��امج�/ 1

  .بالتا����ستوجب��ذا�ترت�ب�تلك�ا��سابات�بطر�قة��س�ل�مع�ا�صياغة�و�إعداد��ذه�ال��امج

ة�للدول و�ذا�من�البد��يات،�أي�كفاءة�تنفيذ�ا��طة�املالية: تحقيق�الكفاءة�والفعالية����تنفيذ�امل��انية/2  

 . ال��امج�يتطلب�ضرورة�تقسيم�امل��انية�ح���يمكن�قياس�كفاءة�تنفيذ��ل) امل��انية(

تمك�ن�ال��ملان�والرأي�العام�من�إجراء�رقابة�فعالة�ع���ا��انب� :خدمة�أغراض�املحاسبة�واملراجعة�و�عتماد/3

ا���ومة�بإنفاق�املبالغ�ال���اعتمد�ا�ال��ملان����ذات��وجھ�ال���قرر�ا�ول�س���� املادي�ل�شاط�الدولة�وذلك�بتقييد

  .أوجھ�أخرى�

 :التقسيمات�ال����عرض�ل�ا�باحثو�املالية�العامةو�س�تعرض�إ���أ�م�

 :النفقات�العادية�والنفقات�غ���العادية:أوال�

من�أمثل��ا� و سنة�مالية ���النفقات�ال���تتكرر�بصورة�دور�ة�ومنظمة����م��انية�الدولة�أي��ل و :النفقات�العادية -أ

و�قصد�بالتكرار�.وغ���ا�...تحصيل�الضرائب، العمومية�ونفقاتمرتبات�املوظف�ن�وأثمان��دوات�الالزمة�لس���املرافق�

 .�ل�م��انية�ح���لو�اختلف�مقدرا�ا�من�م��انية�ألخرى  ل�س�تكرار�كمي��ا�أو���م�ا�بل�تكرار�نوع�ا���

  نفقات�

  من�حيث�

  �غراض

  املباشرة�

 ل�ا

  نفقات 

  حيث

  الطبيعة

 املالية

  نفقات 

  فعلية

  و

  نفقات

 تحو�لية

 

 

 

  نفقات

  مركز�ة�

وغ���

 مركز�ة

    

 

 

 

  نفقات

  عادية��

  وغ��

 عادية

ــــــــات�العموميــــــة  تقسيمــــــات�النفقـــــ

 ���ال�شر�ع�ا��زائري  تقسيمات�نظر�ة

تج���نفقات� نفقات��سي��  
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�ا�تدعو�إل��ا،�ومثال �ذه�النفقات�ال�تتكرر�بصورة�دور�ة����م��انية�الدولة�ولكن�ا��اجة و :النفقات�غ���العادية -ب

 .ا��...حروب نفقات�م�افحة�مرض�طارئ،�أو�إصالح�ما�خلفتھ��وارث�طبيعية،�أو

القروض�و�ذا� إذا��ان��سديد�النفقات�العادية�يتم�من�إيرادات�عادية�فإن�النفقات�غ���العادية��سدد����الغالب�من

لية����الدولة�املبالغ�ال��يحة�املا ما��س�ب����حاالت�عديدة�إ�����ز����م��انية�الدولة�خاصة�إذا�لم�تقدر�السلطات

 .للنفقات�غ���العادية

 :النفقات�املركز�ة�و�النفقات�غ���املركز�ة:ثانيا�

و�عض�املشار�ع� ���تلك�النفقات�ال���ل�ا�طا�ع�وط���كنفقات�الدفاع�والعدالة�و�من، و:  النفقات�املركز�ة -أ

 .�قتصادية�و�جتماعية�والثقافية�ال���ل�ا�طا�ع�وط��

نفقات�توز�ع�الك�ر�اء� و���مثل...���النفقات�ال���تخص�الواليات�والبلديات�والقرى، و :النفقات�غ���املركز�ة -ب

 .واملاء�واملواصالت�والطرقات

  :و�النفقات�التحو�لية)ا��قيقية(النفقات�الفعلية:ثالثا�

وا��دمات�الضرور�ة� ا��صول�ع���السلع���النفقات�ال���تنفق�ا�الدولة�من�أجل� ):ا��قيقية(النفقات�الفعلية� -أ

�ا��اصة�باملوظف�ن�ومستخدمي ��ج�زة،�والفوائد�ال���تدفع�ا� ل�سي���املصا���العامة،�مثل�الرواتب الدولة،�وشراء

  .إ���ز�ادة�الدخل�الوط��� و�ذا�النوع�من�النفقات�يؤدي. ع���القروض�العامة

أي�دون�،�و���تلك�النفقات�ال���تنفق�ا�الدولة�دون�مقابل):نفقات�إعادة�التوز�ع�(النفقات�التحو�لية� -ب

تأخذ�املال�من�البعض� ثيا��صول�ع���أية�سلعة�أو�خدمة�والغرض�م��ا��و�إعادة�توز�ع�الدخل�أو�ال��وة�بح

�جتماعية��الضمان��جتما��،�التأم�ن�ضد� ون�مقابل،�وتتمثل����مختلف�املساعداتد  وتوزعھ�ع���البعض��خر

�قتصادية�بمختلف�أنواع�ا،�و�عانات�ا����ية�و�عانات� لة،�والتأم�ن�ضد�الشيخوخة�واملساعداتالبطا

 .ا��...الثقافية

التحو�لية�تؤدي�إ��� أما�دور��ذه�النفقات�ف�و�يتمثل����نقل�الدخل�من�طبقة�اجتماعية�إ���أخرى�و�ذه�النفقات

لصا���الطبقات�الفق��ة�ومن�خالل�رفع�ا� خالل�إعادة�التوز�عز�ادة�الدخل�الوط���بصورة�غ���مباشرة،�وذلك،�من�

 .تقدم�مستواه�العل���والص�� للكفاءة��نتاجية�للعامل�الذي�تزداد�طاقتھ��نتاجية�إذا

 :النفقات�العامة�من�حيث�طبيع��ا�املالية:را�عا

��ائية،�نفقات�عامة� نفقات�عامة: و�ع����ذه�النفقات�مدى��و��ا��عود�مرة�أخرى�إ���ا��ز�نة�العامة�وتقسم�إ��

 1).أو�اف��اضية�(مؤقتة�و�نفقات�عامة�احتمالية�

مرة�أخرى�بذا��ا،�إال� و���تلك�النفقات�ال���تقوم�الدولة�بإنفاق�ا�دون�أن�تتوقع�أن��عود�إل��ا:نفقات�عامة���ائية� -أ

�س�ثمار�ة�أو��دار�ة�أو�غ���ا�من�صور� أن��ذا�ال�يمنع�من�إم�انية�عود��ا�بصورة�غ���مباشرة��و����النفقات

 .النفقات�العامة

أخرى،�فالدولة� و���تلك�النفقات�ال���تخرج�من�خز�نة�الدولة�مع�توقع�اس��داد�ا�مرة: لنفقات�العامة�املؤقتةا�-ب

 .بصورة�مؤقتةتؤد��ا�

ومن�ثم��ستطيع��ل� �عض�الظروفو���النفقات�ال���تحتاج�ل�ا�الدولة���� : النفقات��حتمالية�أو��ف��اضية -ج

                                                           
  38،ص2005فاطمة�سو����،املالية�العامة�و�موازنة�الضرائب،املؤسسة�ا��ديثة�للكتاب،لبنان، 1
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إال�إذا�طرأت�ظروف�معينة��ستلزم� و�ذه�النفقات�ال�تقوم�الدولة�بإنفاق�ا.دولة�أن�تحدد�ا�مقدما�بصورة�احتمالية�

قد�تؤدي�إ���تدم����عض�املناطق،�و�نا�قد�تجد�الدولة�نفس�ا� ،�ال��...ضرورة�إنفاق�ا��الزالزل�أو�ا��روب�أو��عاص��

ال�وارث،�و�التا���ف���احتمالية�ترد����م��انية�الدولة�ع���س�يل��حتمال� ملعا��ة�آثار��ذه�مضطرة�لإلنفاق

 .تحقق�ا�غ���مؤكد�مرتبط�بتحقق�الس�ب�إلنفاق�ا و�ف��اض،�وأمر

 :تقسيم�النفقات�العامة�من�حيث��غراض�املباشرة�ل�ا:خامسا�

ونفقات�اجتماعية� الختالف�وظائف�الدولة،�و���نفقات�إدار�ة،واملع���من��غراض�أن�النفقات�العامة�تنقسم�تبعا�

 :�اآل�يوسنذكر�أ�م�النفقات�. ا��...صاديةو�نفقات�اقت

النفقات�تتمثل���� و�ذه.و�قصد���ا�النفقات�ال���تتعلق��س���الم�ا�رفق�العامة�الالزمة�لقيام�الدولة�: نفقات�إدار�ة -أ

�حتياجات�العامة����املجاالت� وغ���ا،�و���نفقات�تواجھ...السيا����نفقات�الدفاع،�و�من�والعدالة�وا���از 

 .الشؤون�السياسية التقليدية�والضرور�ة���ماية��فراد�داخليا�وخارجيا�وتنظيم

ا��اجات�العامة� و���النفقات�ال���تتعلق�باأل�داف�و�غراض��جتماعية�للدولة�و����شمل: نفقات�اجتماعية -ب

ال��ة�لألفراد،�وتحقيق�قدر�من� و التنمية��جتماعية�لألفراد�و�و�توف���قدر�من�الثقافة�والتعليمال���تؤدي�إ���

ساعدات،�كإعانات�البطالة،�ال���تحتاج�مثل��ذه�امل التضامن��جتما���عن�طرق�مساعدة��عض��فراد�أو�الفئات

 كما.،وغ���ا�...املسن�ن�واملعوق�نت�وإعانا

و��عد�نفقات�...ية�تلك��عانات�املتعلقة�بالتعليم�وال��ة�والنقل�واملواصالت�و�س�ان،�شمل��عانات��جتماع

تقاس�درجة�تقدم�املجتمع،�كما�أن��ذه�النفقات��عد����الغالب��ف��االتعليم�وال��ة�من�أ�م�النفقات��جتماعية،�

  1.من�أ�م�النفقات

الدولة�لتحقيق�أغراض�اقتصادية�بصورة�أساسية،�و�قصد�و���تلك�النفقات�ال���تقوم���ا�: نفقات�اقتصادية�-ج 

�نتاج�الوط���وإ�شاء�رؤوس�أموال� ��ا�تلك�النفقات��س�ثمار�ة�ال�����دف�الدولة�من�ورا��ا�إ���تنمية�وز�ادة

الصناعة�والقوى�الك�ر�ائية�والري�وغ���ا،�وخاصة����البلدان� و�شمل��ذه�النفقات��ل�ما�يخص�مشروعات.جديدة�

  2.�ساسية نامية�أل��ا��عد�مرافق�الب�يةال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  267،266نورات�فرحات،املالية�العامة،م�شورات�ا��ل���ا��قوقية،ص 1
  55،ص2007،دار�املس��ة�لل�شر�و�التوز�ع�و�الطباعة،عمان،1محمد�طاقة،اقتصاديات�املالية�العامة،الطبعة 2
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  .إ���نفقات�ال�سي���و�نفقات�التج����84/17من�القانون��23فلقد�تم�تص�يف�النفقات�حسب�املادة��أما����ا��زائر

  

  تقسيمات�النفقات�العامة����ا��زائر: 2 – 2الشكــل�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  إعداد�الطالبة: املصدر�

يقصد�بنفقات�ال�سي���تلك�النفقات�الضرور�ة�لس���أج�زة�الدولة��دار�ة�و�املت�ونة�أساسا�من�:نفقات�ال�سي���-أ

� �املوظف�ن �امل�اتبأجور �و�معدات �ا���ومية �للبنايات �الصيانة �و�...و�مصار�ف �قيمة�ا��، �أي �مالحظة �ال�يمكننا منھ

مضافة�منتجة�تحمل�ا��ذه�النفقات�لالقتصاد�الوط��،أي�أ��ا�لم�تقم��عملية�إنتاج�أية�سلعة�حقيقية،ف�ذا�النوع�

من�النفقات�موجھ�أساسا�إلمداد��يا�ل�الدولة�بما�تحتاجھ�من�أموال�ح���تتمكن�من��سي���دواليب�املجتمع�ع���

  .مختلف�أوج�ھ

�التج-ب �ثالثة�:)�س�ثمار(���نفقات �إ�� �للدولة،و�تتفرع �السنو�ة ��نمائية �ا��طة �حسب �النفقات ��ذه �توز�ع يتم

و�النفقات��خرى�برأس���س�ثمارات�املنفذة�من�طرف�الدولة�و�إعانات��س�ثمار�املمنوحة�من�قبل�الدولة :أبواب

  .املال

مادامت�أ��ا�تقوم�بز�ادة���م�التج���ات�املوجودة�بحوزة�الدولة،��ي�سم��ذا�النوع�من�النفقات�بإنتاجي��ا�الكب��ة�

الذي�بر�ن�أن�" جون�مينار�كي��"فالش�رة�ال���تحظى���ا��ذه�النفقات�تجد�جذور�ا����تحاليل��قتصادي�ال��يطا�ي

�ي �الذي �الدور �خالل �من �العام ��قتصادي �التوازن ��س�ثمار�بإعادة �نفقات �تقوم �اقتصادي �ر�ود �بأدائھ�ف��ة قوم

خالل�ف��ة�أزمة�اقتصادية،�) بناء�طر�ق�سر�ع(،�فلو�اف��ضنا�قيام�الدولة�بإنجاز�اس�ثمار�مع�ن"مضاعف��س�ثمار"

     1.س�سمح�بتوز�ع��جور�ع���العمال�و�القيام�بطلبات�املواد��ولية�لدى�املوردين" �س�ثمار�ة"فالنفقة�العامة�
                                                           

  .124،125،ص2003طارق�محمد�ا��اج،املالية�العامة،دار�صفاء�لل�شر�و�التوز�ع،عمان، 1

 ا��زائـــــــــرتقسيمــات�النفقــــات�العامـــة����

 نفقات��س�ثمار�ال�سي�� �نفقات

 أعباء�الدين�العمومي�للنفقات�املحسومة�من��يرادات -

 تخصيصات�السلطة�العمومية� -

 النفقات�ا��اصة�بوسائل�املصا��� -

  التدخالت�العمومية� -

 �س�ثمارات�املنفذة�من�طرف�الدولة -

قبل��إعانات��س�ثمار�املمنوحة�من -

 الدولة

 النفقات��خرى�برأسمال -
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  ات�العامةظا�رة�تزايد�النفق: املبحث�الثا�ي

�و� �عامة �ظا�رة �و��� �العصر، ��ذا ��� �العامة �للمالية �املم��ة �السمات �إحدى �العامة �النفقات �ازدياد �عت���ظا�رة

مستمرة�و�تحقق����جميع�الدول�ع���السواء،�متقدمة��انت�أم����طور�النمو�أيا��ان�نظام�ا�السيا����و��قتصادي،�

�العا �النفقات �تنخفض �أن �ما �سنة ��� �يحدث �ال�يخل�و�قد �ذلك �و�لكن �أو�آخر، �لس�ب �عل��ا �سابقة �سنة �عن مة

  .بالظا�رة�العامة�و����تجاه�املستمر�الزدياد�النفقات

�فاج��� ��ملا�ي �العالم �الظا�رة ��ذه �رصد �من �أول �و�� A.Wangerإن �العامة �بالنفقات �متعلقة �بدراسة �قام �أن �عد

ال�شاط�املا���للدولة�مع�التطور��قتصادي�الذي�يحدث���ا،�و�قد�ز�ادة�تزايد�ا،�و�انت���إ���وجود�اتجاه�عام�نحو�

صاغ��ذا��ست�تاج����صورة�قانون�اقتصادي��عرف�باسم�قانون�فاج���و�الذي��ش���إ���أنھ��لما�حقق�معدال�معينا�

�سبة�ز�ادة��من�النمو��قتصادي�فإن�ذلك�سي�بع�ا�ساع��شاط�الدولة�و�من�ثم�ز�ادة��نفاق�العام�ب�سبة�أك���من

  1.متوسط�نص�ب�الفرد�من�الناتج�الوط��

�إ�� �املبحث ��ذا �نقسم �أن �ارتأينا �و�ل�ذا �متجا�سة �واحدة �طبيعة �ذات �ال�ت�ون �العامة �النفقات �ز�ادة الز�ادة�: إن

ا��قيقية�للنفقات�العامة�كمطلب�أول،�و�الز�ادة�الظا�ر�ة�للنفقات�العامة�كمطلب�ثا�ي،�و�ضوابط�النفقات�العامة�

  .مطلب�ثالثك

  الز�ادة�ا��قيقية�للنفقات�العامة: املطلب��ول 

�ز�ادة����كمية�و أو�نوعية�ا��دمات�املقدمة�من�قبل�الدولة�للفرد�أي�ز�ادة�/ يقصد���ا�تلك�الز�ادة�ال���يصاح��ا

   2.نص�ب�الفرد�من�ا��دمات�العامة

  3:العامة�م��ا�ناك�عدة�أسباب�تؤدي�إ���حصول�الز�ادة�ا��قيقية����النفقات�

 :�سباب��قتصادية - 1

و�جو�ر��سباب��قتصادية��و�ز�ادة�الدخل�الوط���للدولة�بتطور��شاط�ا�الداخ���أو�ا��ار������صورة�اس�ثمارات�

�يؤدي� �كما �و�غ���ا، �و�رسوم �ضرائب �من �أو�أعباء �ت�اليف �صورة �أو��� �و�مجمدة �مدخرة ��انت �ال�� �لألموال عامة

���إيرادات�ا��ز�نة�للدولة�إ���ز�ادة�النفقات�العامة،�و�التوسع����إقامة�املشروعات��قتصادية�ال�ادفة�ل��صول�ع

� �نتاج ��� ��قتصادية ��سباب �أن�لعل �عل��ا �لزاما �فأصبح �منتجة �ثم �متدخلة �إ�� �حارسة �من �مسار�الدولة لدخول

  .نقوم�باإل�شاء�و�بدعم�اقتصاديا��ا

  :�سباب��جتماعية�- 2

�و� ��جتما�� �وع��م �و�ز�ادة �املجتمع �ألفراد �و�التعلي�� �الثقا�� �املستوى �تحسن �عن �الناتج ��جتما�� �التطور إن

�و� �و�كميا، �نوعيا �خدما��ا��جتماعية �بتحس�ن ��خرى،�جعل�املجتمعات�تطالب�ح�وم��ا �ع���املجتمعات انفتاح�م

دمات�ال���تقدم�ا�ملجتمع�ا�نوعيا�و�كميا،�رغبة�م��ا����سواء��انت��ذه�ا��ر�ات�أو�تلك،�راغبة�حقا����تطو�ر�ا��

اجتماعية�أو�ا���ازات�سياسية،�أو�مواكبة�املجتمعات�املتحضرة،�أو�أ��ا�مرغمة�ع���ذلك،�خوفا�من�أي�اضطرابات�

                                                           
و�ال�سي��،�جامعة��دراو����مسعود،�السياسة�املالية�و�دور�ا����تحقيق�التوازن��قتصادي،�أطروحة�دكتوراه����العلوم��قتصادية،��لية�العلوم��قتصادية 1

    169،�ص2005/2006ا��زائر،�
2
  .82،�ص2011،دار�الدجلة،��ردن،�1سعيد�ع���العبيدي،�اقتصاديات�املالية�العامة،�الطبعة�.د 

3
  .65-64،�ص2009بن�داود�إبرا�يم،�الرقابة�املالية�ع���النفقات�العامة،�دار�الكتاب�ا��ديث،�القا�رة،�.د 



  النفقات�العامة�و�آليات�ترشيد�ا�������������                        الفصل�الثا�ي���������������������������

34 
 

إال��يمكن�تحقيق�ا أي�انتقادات�من�الدول��جن�ية�نافذة�أو�منظمات�دولية،�فإن�تحقيق��ذه�املطالب��جتماعية�ال

  .ب����موال،�و�ال���تدرج�ا�الدولة�ضمن�نفقا��ا�العامة

  1:�سباب��دار�ة�- 3

أدى�التوسع����وظائف�الدولة�و�م�ما��ا�إ���ا�ساع�ج�از�ا��داري،�و�ز�ادة�عدد�العامل�ن�فيھ،�من�عمال�و�موظف�ن�و�

ل�س�يل�م�مة��ذا�ا���از،�و�مما�الشك�فيھ�أن�فق�ذلك��رتفاع������م�املستلزمات�السلعية�و�ا��دماتية�الالزمة�را

�ذا�التوسع�يؤدي�إ���ز�ادة�النفقات�العامة�سواء�ما��ان�م��ا����ش�ل�رواتب�أو�أجور،�أم�ما��ان�م��ا�ثمن�مش��يات�

  .ا���ومة

ل�ن�و����و�من�العوامل��دار�ة�ال����سا�م����ز�ادة�النفقات�العامة����سوء�التنظيم��داري�و�ازدياد�عدد�العام

ظا�رة�ملموسة����كث���من�الدول�املتخلفة،�و�يز�د��مر�سوءا�انخفاض�إنتاجية�العمل�و�كفاءة�العامل�ن����أج�زة�

الدولة����تلك�الدول،�و�بخاصة�أن�ا��دمات�ا���ومية�ال���تقدم�ا�الدولة��عتمد�ع���كثافة�عنصر�العمل،�مما�يز�د�

  .دة���م��جور�و�الرواتب�املدفوعة،�و�بالتا���ز�ادة�النفقات�العامة�للدولةا��اجة�إ���عدد�أك���من�العامل�ن�و�ز�ا

  :�سباب�املالية�- 4

ترتبط��سباب�املالية�بمجموعة�من�العوامل�ال������ع����التوسع�����نفاق،�ن��ص�ا����العناصر�الثالثة�الرئ�سية�

  :التالية

طور�الفلسفة��قتصادية�و�ا�ساع�دور�الدولة،�فقد�ترتب�ع���تطور�يرتبط��ذا�العامل�بت�:تطور�الفكر�املا��/ أ�����

  .�ذا�الفكر�ازدياد����النفقات�العامة����ميادين�عديدة

اعت��ت�القروض�فيما�م����وسيلة�است�نائية�لتغطية�النفقات�العمومية،�و��ان�س�يل�الدولة��:س�ولة��ق��اض/ ب

ي�ن،�حيث�تخضع�لشروط�م،�غ���أن�ازدياد�ا��اجات�العامة�و�عدم�كفاية����ا��صول�عل��ا��و��لتجاء�إ���كبار�املال

  .الضرائب�لتمو�ل�ا�دفعت�الدولة�إ����ق��اض�و�بك��ة

��يرادات/ ج ��� �فائض �نفقات��:وجود �من �يلزم�ا �ما �ع�� �تز�د ��موال �تحصيل �عدم �السليمة �املالية �مبادئ من

ير�النفقات�الواجب��غطي��ا�أن�تحصل�الدولة�ع���مبالغ�أك���مما�لتقديم�خدما��ا،�و�لكن�قد�يحدث�ن�يجة�سوء�تقد

  .يتطلبھ�إنفاق�ا�مما�يحدث�فائض

   2:�سباب�السياسية�- 5

كما�يمكن�أن�ي�ون�الس�ب�الفعال����ظا�رة�تزايد��نفاق�العام��و�تطور�إيديولوجية�الدولة�و�فلسف��ا�السياسية�

�ا��ر�ات�العامة�و�با���املبادئ�و�الشعارات�الديمقراطية،�فأصبحت�خاصة��عد�ان�شار�مبادئ�ا��قوق��ساسية�و 

الدولة�تأخذ�ع����ا�ل�ا�تلبية�مطالب�فئات�املجتمع�خاصة�الفئات�املحرومة�ومحدودة�الدخل،�كما�عمدت�الدولة�

�املسايرة �و��جتماعية ��قتصادية �املشروعات �و��كثار�من �العامة ��س�ثمارات �مع��ك ��� �الدخول للتطورات��إ��

  .ا��اصلة�و�لتلبية�رغبات�مواطن��ا

كما�أن��قرار�بمبدأ��مسؤولية�الدولة�عن�أعوا��ا�وعن��يئا��ا�أمام�القضاء�املح���و�القضاء�الدو���يؤدي�إ���الز�ادة�

شار�����نفاق�العام�ملواج�ة�ما�قد�يفرض�أو�يحكم�بھ�ع���الدولة،�ضف�إ����ذا�ا�ساع�البعثات�الدبلوماسية�و�ان�

  .املنظمات�الدولية�و��قليمية،��ل��ذا�أدى�إ���الز�ادة������م�النفقات�العامة

                                                           
  .87،�ص2009مصر،�-خبابة�عبد�هللا،�أساسيات����اقتصاديات�املالية�العامة،�مؤسسة�شباب�ا��امعة،��سكندر�ة.د 1
  .65،�ص2009العامة،�دار�الكتاب�ا��ديث،�القا�رة،�إبرا�يم،�الرقابة�املالية�ع���النفقات� بن�داود.د 2
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و��عت���ا��روب�مع�ت�لفة�املعدات�و��س��ة��س��اتيجية�الس�ب�البالغ���مية����ظا�رة�الز�ادة�و�أصبح��نفاق�

ع���نفقات�الدولة�ت�اد�ت�ون�منعدمة�ا���ومي�خوفا�من�ا��روب�أو�ن�يجة�ل�ا�أمر�ال�مناص�منھ�خاصة�أن�الرقابة�

�ل�شوب� ��ستعداد �التوتر�و�حاالت �حاالت �لبقاء �لھ �ا��قيقية ��و�البداية �بل ��نفاق ���اية �ا��روب ���اية وال��غ��

  .يدا��روب�من�جد

  :الز�ادة�الظا�ر�ة�للنفقات�العامة: املطلب�الثا�ي

� ���ا �يقصد �يصاح��ا �غ���أن �من �العامة �النفقات �كمية �ا��دمات�ز�ادة �من �الفرد �نص�ب ��� �أو�نوعية �كمية ز�ادة

       1.املقدمة�من�طرف�الدولة

  :�ناك�عدة�أسباب�ل�ذه�الز�ادة�أ�م�ا

   2:تد�ور�القيمة�ا��قيقية�للنقود�- 1

إن�التد�ور�املستمر����قيمة�النقود����مختلف�بلدان�العالم�عادة�ما�يؤدي�إ���انخفاض����القوة�الشرائية�لوحدات�

النقد�املتداول����تلك�الدول�و�ذلك��س�ب�ز�ادة��سعار�،�فا���ومات�اليوم�أصبحت�تدفع�مبالغ�طائلة�لشراء�نفس�

ا�سبق�عن�طر�ق�دفع�مبالغ�ز�يدة،�و�عليھ�فإن�ز�ادة�النفقات�الكمية�من�السلع�و�ا��دمات�ال����انت��ش����ا�فيم

أسعار�تلك�السلع�و�ا��دمات�و�ل�س�إ���الز�ادة����كمية�أو����نوعية����مثل��ذه��حوال�ال�بد�أن��عود�إ���ارتفاع�

  .تلك�السلع�و�ا��دمات

�تؤ  �لم �أل��ا �الواقع �من �ل�ا �ال�أساس �صور�ة �ز�ادة �مجرد ��� �الز�ادة ��ذه �أن �من�أي �الفرد �نص�ب ��� �ز�ادة �إ�� دي

  .ا��دمات�ال���تقوم�الدولة�بتمو�ل�ا�و��شراف�عل��ا

  :اختالف�طرق�املحاسبة�- 2

يتع�ن��خذ��ع�ن��عتبار��غ���طرق�إعداد�ا��سابات�العامة�ال���توجد�اختالفا����طر�قة����يل�النفقات�العمومية�

���امل��انية،�فقديما��ان�مبدأ��يرادات�الصافية��و�السائد�بمع���أن�يخصم�من�حصيلة�إيرادات�الضرائب�ت�اليف�

ي��تب�ع���ذلك����يل�النفقات�بأقل�مما�أنفق�الصا���للضرائب،�أي�أنھ��جباي��ا�فال�يظ�ر�����ذه�امل��انية�إال��يراد

  .���الواقع

�نفقات� �قيد �إ�� �أدى �مما ��يرادات �أنواع �و��افة �املصروفات �أنواع ��افة �فتظ�ر�امل��انية �العصر�ا��ديث، ��� أما

�الضرائب�فالز�اد �أال�و����ت�اليف�جباية �قبل �من �امل��انية �ظا�ر�ة�و�ل�ست�عمومية�لم�تكن����ل��� �ز�ادة ��نا ة

  .حقيقية�ترجع�إ���اختالف����فن�املحاسبة

         3:ا�ساع�مساحة��قليم�و�ز�ادة�عدد�الس�ان�- 3

ت�شأ�ز�ادة�عدد�الس�ان�عن�ا�ساع�مساحة�الدولة�و�الز�ادة�الطبيعية�للس�ان�عن�طر�ق�الت�اثر،�و�تؤثر�من�الز�ادة�

� �مختلفة �ميادين �ا��ديدة��� ��عباء �مواج�ة ���م�النفقات�العمومية، �ز�ادة ��� ����الس�ان �ا��دمات�ا��اصلة من

�بفعل� �تتأثر�و�تزداد �و�إنما �فقط �الس�ان �عدد ��� �املطلقة �الز�ادة �إ�� �العامة �النفقات ��� �الز�ادة �وال��عود العامة،

التغ��ات�ال�ي�لية����الس�ان،�فارتفاع�عدد��طفال�إ���إجما���الس�ان،�يتطلب�توف���ا��دمات��ساسية�املناسبة�

ز�ادة�نفقات�التعليم��ش�ل�خاص،�ملواج�ة�تلك�الز�ادة�ا��اصلة�����سبة�عدد��ملرحلة�الطفولة�و����مرحلة�الحقة،

                                                           
1
  .88،�ص2001،�دار�الدجلة�،��ردن،1سعيد�ع���العبيدي،اقتصاديات�املالية�العامة،�الطبعة� 

2
  .53عبد�املعطي�عساف،�إدارة�املالية�العامة،�ص.ع���العر�ي،�د.د  

  .85،�ص2009مصر،�-شباب�ا��امعة،��سكندر�ة�خبابة�عبد�هللا،أساسيات����اقتصاديات�املالية�العامة،مؤسسة.د 3



  النفقات�العامة�و�آليات�ترشيد�ا�������������                        الفصل�الثا�ي���������������������������

36 
 

�طفال،�كما�أن�ز�ادة�عدد�الشيوخ�يؤدي�إ���ز�ادة�املعاشات،�كما�أن�ارتفاع�توقعات�ا��ياة�يؤدي�إ���العمل�ع���

�ذا�املجال�و����املجاالت��خرى��ز�ادة�العائد�من��س�ثمارات�التعليمية�و��ل�ذلك�ي��ر�الز�ادة����النفقات�العامة���

  .املختلفة

  :ضوابط�النفقات�العمومية: املطلب�الثالث

ذلك�إ���ضرورة�بيان�القواعد�ال���تخضع�إن�التعر�ف�بالنفقات�العمومية�ال�يقف�عند�حد�بيان�أر�ا��ا�بل�يتعدى�

�عليھ �يطلق �أو�ما �العام ��نفاق �تحكم �ال�� �الضوابط �بيان �أي �النفقات، ��ذه �و��ذه��ل�ا �العامة �النفقات دستور

  :القواعد���

   1:ضابط�املنفعة�القصوى �- 1

�أو� �ممكنة، �ت�لفة �بأقل �املنفعة �أك���قدر�من �تحقيق �إ�� �العامة �النفقات ���دف �أن �القصوى �املنفعة �قاعدة �ع��

��و  �العمومية �النفقات �أر�ان �أحد �أن �و�خاصة �املجتمع، �أفراد �من �ممكن �ألك���عدد �أك���رفا�ية تحقيق��تحقيق

�ز�ادة� �إ�� �تؤدي �ال�� �ت�سع�ل�شمل�جميع�النفقات �يجب�أن �تحقيق�ا �الدولة �ال���تر�د �املنفعة املنفعة�العامة،�تلك

الطاقة��نتاجية�للمجتمع،�و�ز�ادة�إنتاجية�الفرد،�و�تحس�ن�جودة��نتاج،�و�تخفيض�الفاقد�من�املوارد��قتصادية�

  .الناتجة�عن�البطالة�أو�غ���ا

� �و�يتطلب �القاعدة ��ذه �دراسة�تحقيق �يقت��� ��مر�الذي �العامة، �ا��اجات �إشباع �إ�� �نفقا��ا �الدولة �توجھ أن

�لألولو�ات� �جدول �وفق �بي��ما �تفاضل �و�أن �املشار�ع، �مختلف �إ�� �و�مقدار�ا��اجة �و�املجتمع، ��قتصاد متطلبات

�ا�إ����ل�من��ذه�املشار�ع�وفق�ما�يحققھ��عتمد�ع���طبيعة�املشكالت�ال���يواج��ا��قتصاد�القومي�و�توجھ�نفقا�

�ل�من�م��ا�من�منافع�جماعية�با���م�و�النوع�و�الكم�و�التوقيت�املناسب،�مراع�ن����ذلك�ما�يضيفھ�املشروع�إ���

للموارد��قتصادية�املحلية��ل�من�الدخل�القومي�و�ال�شغيل�و�الطاقة��نتاجية�و�مدى�حاجة�و�استخدام�املشروع�

�جن�ية�و�املدة�الالزمة�لإل�شاء�و��نتاج،�و�معدل�ما�يحققھ�املشروع�من�ر�ح،�و�ترا���الدولة����ذلك�و�العمالت�

  .حاجة�املناطق�ا��غرافية�و��قاليم�املختلفة�و�كذلك�املنفعة�ال����عود�ع���الطبقات��جتماعية�املختلفة

�و� �إل��ا �الوصول �و�كيفية �العامة، ���داف �لوضع �أداة �الشامل ��قتصادي �التخطيط �من �تتخذ �الدولة �أن أي

�عامة� �منفعة �أق��� �لتحقيق �الالزمة �املتوافرة �و��حصاءات �و�البيانات �املعلومات �ع�� �ذلك ��� �معتمدة تحقيق�ا،

  .دية�و��جتماعيةتحدده��عتبارات�السياسية�و��قتصاممكنة،�وفق�معيار�أو�آخر،�

    2:ضابط��قتصاد�و�التدب��- 2

�ع����ذه�القاعدة��بتعاد�عن�التبذير�و��سراف�����نفاق�العام�و�تحري�الرشد�و�العقالنية�عن��نفاق،�و�بلغة�

ت�لفة��قتصاد��ع����ذه�القاعدة��عظيم�املنفعة�املتحققة�من�إنفاق�املبلغ�نفسھ،�أو�تحقيق�املنفعة�نفس�ا�بأقل�

  .ممكنة

من�منافع�أك����ان�يمكن�أن�يحصل�إن�عدم��ل��ام���ذه�القاعدة��ع���إضاعة��موال�العامة،�و�حرمان�املجتمع�

�املالية،� ��عباء �من �ال��رب �ع�� �املواطن�ن ����يع �إ�� ��قتصاد �عدم �يؤدي �و�كذلك �القاعدة، ��ذه �لو�أتبعت عل��ا

  .ستخدام�ا�و�تبدد�فيما�ال�فائدة�منھأل��م�يحسون�أن��ذه��موال�ال�يحسن�ا

                                                           
  .65خبابة�عبد�هللا،نفس�املصدر،�ص.د 1
  .59،�ص2011،�دار�الدجلة،��ردن،�1سعيد�العبيدي،اقتصاديات�املالية�العامة،�الطبعة�.د 2
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إن�قاعدة��قتصاد�����نفاق�ال��ع���البخل�و�التقت���و�عدم��نفاق����املجاالت�املشروعة�ف�ذا�أبدا�ما�ي�ون�عن�

املراد�من��ذه�القاعدة،�ف����ع���ترشيد��نفاق�و�حسن�التدب���و�إنفاق��موال�فيما�يلزم�إنفاقھ�م�ما�بلغ���م�

�نفاق�العام�و�ذلك����مرحلة�نفاق،�و�لضمان�مراعاة��ذه�القاعدة�تضع�الدول��أنظمة�صارمة�للمراقبة�ع����ذا�� 

  .إعداد�املوازنة�و�عند�التنفيذ�و�ما��عد�التنفيذ

   1:ضابط�ال��خيص�- 3

سبق�ذلك�موافقة�و��ع����ذه�القاعدة�أال�يصرف�أي�مبلغ�من��موال�العامة،�أو�أن�يحصل��رتباط�بصرفھ�إال�إذا�

�أن� �و�بخاصة �و�امل�ا�ي �الزما�ي �اختصاص�ا �حدود �ضمن �بال�شر�ع، �املختصة �ا���ة �موافقة �أي �املختصة، ا���ة

  .النفقات�العامة����مبالغ���مة�مخصصة�إلشباع�ا��اجات�العامة،�و�تحقيق�املنفعة�العامة

�القاعدت�ن�السابقت�ن �لتحقيق �أ��ا�ضرور�ة ��ذه�القاعدة �خالل�و�تظ�ر�أ�مية �من �من�استمرار�تحقق�ما ،�و�التأكد

تقن�ن��ل�ما�يتعلق�بال�شاط�املا���للدولة،�و��و�يتمثل����اح��ام��جراءات�القانونية،�ال���تتطل��ا�التداب���ال�شر�عية�

  .بواسطة�مختلف�أساليب�الرقابة�املتعارف�عل��االسار�ة�املفعول�عند�إجراء��نفاق�العام�

ظ�را�أخر�من�مظا�ر��ختالف�ب�ن�املالية�العامة�و�املالية�ا��اصة�ال���ال�تحتاج�إ���إجراءات�و�و��عد��ذه�القاعدة�م

�إ��� �ا��اجة �دون �ا��اصة �أو�الشركة �الفرد ��نفاق، �حق �يملك �ممن �تصدر�املوافقة �أن �يكفي �بل �مسبقة، موافقة

  .موافقة�مسبقة

 ترشيد�النفقات�العمومية:لثاملبحث�الثا

�نفاق�العام�من�املفا�يم��قتصادية�و�العقالنية�املرتبطة�بالسلوك��قتصادي�للفرد�و�املجتمع�ك�ل�و��عت���ترشيد�

بالرغم�من��ختالفات�املفا�يمية�و�التطبيقية�ل��شيد��نفاق�إال�أنھ��ناك�اتفاق�واسع�حول�أ�مية�مبدأ�ال��شيد�و�

  .ضرور�اتھ�خصوصا����ظل��زمات�املالية

� ��ذا �إ���و��� �الثا�ي �املطلب ��ول،و��� �املطلب ��� �و�دوافعھ �العمومية �النفقات �ترشيد �مف�وم �إ�� �س�تطرق املبحث

����املطلب�الثالث�املجاالت��ساسية�ل��شيد�النفقات� ضوابط�و�متطلبات�نجاح�ترشيد�النفقات�العمومية،و�أخ��ا

  .العمومية

  ھت�العمومية�و�دوافعمف�وم�ترشيد�النفقا:املطلب��ول 

  العمومية�مف�وم�ترشيد�النفقات:أوال

�عدة��عار�يف� �توجد �النفقات �ل��شيد �و�كتعر�ف �رشيد، �أساس �التصرف��عقالنية�و�حكمة�و�ع�� �بال��شيد يقصد

  :يمكن�ت��يص�ا�كما�ي��

    2.ترشيد�النفقات�العامة��ع���عن�ا��صول�ع���أع���إنتاجية�ممكنة�بأقل�قدر�ممكن�من��نفاق�و��سراف-

تحقيق�أك���نفع�للمجتمع�عن�طر�ف�رفع�كفاءة��ذا��نفاق�إ���أع���درجة�ممكنة،�و�القضاء�ع���: �عرف�أيضا�أنھو�-

أوجھ��سراف�و�التبذير�و�محاولة�تحقيق�التوازن�ب�ن�النفقات�العامة�و�أق����ما�يمكن�تدب��ه�من�املوارد�العادية�

 3.للدولة

                                                           
  .68،�ص2009مصر،�-خبابة�عبد�هللا،أساسيات����اقتصاديات�املالية�العامة،�مؤسسة�شباب�ا��امعة،��سكندر�ة.د 1
2
  72،ص1999محمد�عبد�املنعم�عفر،حمد�فر�د�مصطفى،�قتصاد�املا���الوض���و��سالمي�ب�ن�النظر�ة�و�التطبيق،مؤسسة�شباب�ا��امعة،مصر، 

3
  171،ص2004مسعود،السياسة�املالية�و�دور�ا����تحقيق�التوازن��قتصادي،أطروحة�لنيل�ش�ادة�دكتوراه،جامعة�ا��زائر،�دروا��� 
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حسن�إنفاق��موال�و��سي���ا�دون�تبذير�: ل��شيد�النفقات�العمومية�ع���أنھو�ع����ذا�يمكن��ملام�بتعر�ف�شامل�

لتحقيق�أك���عائد�و�إنتاجية�للصا���العام�مما�يضمن��عظيم�رفا�ية�املجتمع�من�خالل�إشباع�ما�يفضل�أفراده�من�

   1.سلع�و�خدمات

  :ية�م��او�يقوم�ال��شيد�ا��قيقي�للنفقات�العمومية�ع���مجموعة�من�الدعائم��ساس

 . رفع�كفاءة�وفعالية��نفاق����املجاالت�ال���يخصص�ل�ا -

 .أن�يتم�تمو�ل��نفاق�العمومي�من�مصادر�وطنية�حقيقية -

يتوقف�رفع�كفاءة�و�فعالية��نفاق�العمومي�و�حسن�تمو�لھ�ع���مدى�القدرة�ع���ال��وي�و�الدراسة�و�التحليل� -

 2.ج�زة�التنفيذية�و�ال�شر�عية����اتخاذ�قرارات��نفاقاملنطقي�قبل�اتخاذ�القرارات،�مع�مشاركة�� 

  ترشيد�النفقات�العمومية�) أ�داف(دوافع�:ثانيا

 3:إن�ترشيد�النفقات�العمومية��و�سلوك�واع�و�مدروس���دف�إ���تحقيق�ما�ي��

عند�استخدام�املوارد�و��م�انات�املتاحة�ع���نحو�يز�د�من�كمية�و�نوع�املخرجات�بنفس��رفع�الكفاءة��قتصادية -

 .مستوى�املدخالت،�أو�ع���نحو�يقلل�من�املدخالت�بنفس�مستوى�املخرجات

�و� - �الدوافع �و�دراسة �التقنية ��ساليب �و�إدخال �و�الرقابة، ��دارة �و�تطو�ر�نظم �ا��الية، ��نتاج �طرق تحس�ن

 .ت�تجا�ا

�ع��� - �السيطرة ��� �و�املساعدة �املطلوب، �و��نفاق �املتاحة ��يرادات �ب�ن �الفجوة �و�تقليص ���ز�املوازنة خفض

 .الت��م�و�املديونية،�و�املسا�مة����تدعيم�و�إحالل�و�تجديد�مشروعات�الب�ية��ساسية

 .ودية�كب��ةمراجعة��ي�لة�املصروفات�عن�طر�ق�تقليص�نوعية���م�املصروفات�ال���ال�تحقق�مرد -

 .تحديات�الدولةدفع���لة�التطور�و�التنمية�و�اجتياز�املشا�ل��قتصادية�و��جتماعية�ال���تواجھ� -

 .محار�ة��سراف�و�التبذير�و��افة�مظا�ر�و�أش�ال�سوء�استعمال�السلطة�و�املال�العام -

 .محليا�و�عامليا�حتياط�ل�افة��وضاع�املالية�ا��يدة�و�املستقرة�و�الصعبة�و�املتغ��ة� -

 .املحافظة�ع���التوازن�ب�ن�الس�ان�و�املوارد����مختلف�املراحل�الزمنية�القص��ة�و�املتوسطة�و�الطو�لة -

تجنب�مخاطر�املديونية�ا��الية�و�آثار�ا،�خصوصا�و�إن�كث��ا�من�الدول�النامية��عا�ي�من�مش�لة��سديد�ديو��ا� -

 .ال���من�املحتمل�أ��ا�أسرفت�ف��ا����املا���

املساعدة�ع����عز�ز�القدرات�الوطنية�����كتفاء�الذا�ي�ال�س�������مد�الطو�ل�و�بالتا���تجنب�املجتمع�مخاطر� -

 .التبعية�السياسة�و��قتصادية�و�غ���ا

تحقيق�����ام�ب�ن�املعتقدات�الدي�ية�و�القيم��جتماعية�للمجتمعات�العر�ية�و��سالمية�من�ج�ة�و�السلوك� -

  4.����ذه�املجتمعات�من�ج�ة�أخرى ��قتصادي

  ضوابط�و�متطلبات�نجاح�ترشيد�النفقات�العمومية:املطلب�الثا�ي

  ضوابط�نجاح�ترشيد�النفقات�العمومية:أوال

                                                           
1
  75،ص2014،��اديميون�لل�شر�و�التوز�ع،عمان،�ردن،1حسن�محمد�القا���،�دارة�املالية�العامة،الطبعة 

  265،ص2007حامد�عبد�املجيد�دراز،محمد�عمر�حماد�أبو�دوح،مبادئ�املالية�العامة،أليكس�لتكنولوجيا�املعلومات،�سكندر�ة، 2
  87،ص2012نفاق�العام�و�ا��د�من�الفقر،أطروحة�لنيل�ش�ادة�دكتوراه،جامعة�ا��زائر،شعبان�فرج،ا��كم�الراشد�كمدخل�حديث�ل��شيد��  3
  73،ص1999مصر،-مجدي�محمود�ش�اب،�قتصاد�املا��،دار�ا��امعة�ا��ديدة،�سكندر�ة 4
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�ناك�العديد�من�العوامل�ال���من�شأ��ا�املساعدة�ع���نجاح�عملية�ترشيد�النفقات�العمومية�مما��ستد���تضافر�

  :النوا���لتجسيد�ا�ع���الواقع،�و�يمكن�إيجاز�ا�فيما�ي��ا���ود�من��ل�ا���ات�و�

يتم�تقر�ر�و�تحديد���داف�طو�لة��جل�و�متوسطة��جل�من�خالل�حصر��حتياطات��:تحديد���داف�و�بدقة/ 1

ة�الرئ�سية،�لب���من�أجل�ا�تطلب��موال�كما�أن�طبيعة���داف�تحدد�طبيعة�و���م�الوظيفة�أو�الوظائف�املتعدد

ال���يتم�تنفيذ�ا�من�أجل�تحقيق���داف�سواء�املتعلقة�باملجتمع�ك�ل�أو�بالوحدات�التنظيمية،�و�من�الضروري�

� �خطط ��� �سلفا �املحددة �املجتمع �أ�داف �مع �التنظيمية �الوحدات �أ�داف ��عارض �و�متوسطة�عدم �طو�لة التنمية

  1.�جل

�عت���عملية�تحديد��ولو�ات�من�أ�م��ولو�ات����منظومة�التخطيط،�و�إن�اح��ام��ذا�العامل��:تحديد��ولو�ات/2

ضرورة���فظ�املال�العام�من�الضياع،�و��عظيم�منفعة�استخدامھ،�حيث�تقوم��ذه�العملية�ع���عامل�ن�أساسي�ن�

  :�ما

�الزمن - ����تحد: عامل يد��ولو�ات�ب�ن�ال��امج�و�املشار�ع،�فالزمن�املطلوب���ل�مش�لة�معينة�يلعب�دورا�كب��ا

  .ال��نامج��ذا���الختيار أقصر��ان�ذلك�م��را�مقنعا�ف�لما��ان�الوقت�املطلوب�إلنجاز�برنامج�مع�ن�

ح،��لما��ان�ذلك�دافعا��لما��انت�ا��لول�املطروحة���ل�مش�لة�معينة�مجر�ة�و�مضمونة�النجا: عامل�ا����ة -

 2.ولو�ة�����نجازملنح�ا�� 

بحيث�يضمن��ذا�النظام�توافق�التنفيذ�مع�ما�سبق�تخطيطھ�ع����:تفعيل�دور�الرقابة�ع���النفقات�العمومية/3

. أن�تتضمن�عملية�الرقابة�مراجعة�مستمرة�لطرق��نجاز،�مع�تطو�ر�مف�وم�الرقابة�املس�ندية�إ���الرقابة�التقييمية

مجدية،�فإنھ�ال�بد�أن�ت�ون�منطلقا��ا�و�وسائل�ا�م���مة�و�و�ل�ي�ت�ون�مثل��ذه�الرقابة�ع���برامج��نفاق�العام�

مؤدية�إ����س�يل�م�مة��ذه�ال��امج����تحقيق���داف�املطلو�ة�م��ا�و�ضمان�حماي��ا�من��نحراف،�لذا�فإن�حدود�

عيد�صالحية�أج�زة�الرقابة�و�وسائل�القيام���ا�يجب�أن�ت�ون�وا��ة،�ال�من�الناحية�القانونية�فحسب�بل�ع���ص

الواقع�العل���أيضا�و�فعالية�الرقابة�تحقق�من�خالل�إنجاز�ا�أ�داف�ا�و�قدر��ا�ع���توف���الشروط�الالزمة�و�توجيھ�

  . املشار�ع�العامة�توج��ا�إيجابيا

يقصد�بقياس�أداء�برامج��نفاق�العام،�تقييم�مدى�كفاءة�و�فعالية��:القياس�الدوري�ألداء�برامج��نفاق�العام/4

وحدات�و��ج�زة�ا���ومية�عند�قيام�ا�ب�نفيذ�ا��دمات�و�ال��امج�املختلفة�املو�لة�إل��ا،�و�ذلك�أن�الوحدات�أداء�ال

�ال��امج� �و �ا��دمات �تقديم �عند �العامة �للموارد ��مثل ��ستخدام �عن �للمساءلة �تخضع �أن �يجب ا���ومية

  :���للمواطن�ن،�و�بالتا���تقييم��ذا��داء�يرتكز�ع���ثالثة�محاور�و 

 .الفعالية��قتصادية�و��جتماعية�مما��سمح�ب�ثم�ن�النتائج�املتوصل�إل��ا -

 .فعالية��سي���املرافق�العامة�و�ال����عود�باالستغالل��مثل�للموارد�املوظفة -

 3.نوعية�ا��دمات�املقدمة�من�خالل�تحس�ن�ا��دمة�العمومية�املقدمة،�و�املوازنة�ب�ن�الت�لفة�و�النوعية -

                                                           
املحاس�ية�يوسف�قروج،فتيحة�قصاص،عقود�النجاعة�كآلية�لتفعيل�ا��وكمة�و�دور�ا����ترشيد�النفقات����املؤسسات�العمومية،مجلة�الدراسات�املالية�و� 1

   181،ص2016و��دار�ة،العدد�السادس،د�سم��
  94،ص2004دن،،دار�صفاء�لل�شر�و�التوز�ع،�ر 2عثمان�محمد�غنيم،التخطيط�أسس�و�مبادئ�عامة،الطبعة 2
   47،ص1981عالم�املعرفة�لل�شر�و�التوز�ع،ال�و�ت،،ع���ال�واري،دور�املشروعات�العامة����التنمية��قتصادية 3
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تقت����قواعد�املالية�العامة�بأن�إنفاق�أي�مبلغ�من��موال�العامة�أو��:ال��خيص�املسبق�من�السلطة�ال�شر�عية/ 5

�يضمن� �الذي �بالش�ل �لتوجيھ �ضمانا �ال�شر�عية، �السلطة �من �ب��خيص �مسبوق �ي�ون �أن �يجب �بإنفاقھ، �رتباط

�الن �ترشيد �ع�� ��ساعد �ال��خيص ��ذا �أن �كما �العامة، �املص��ة �مناقش��م�تحقيق �أثناء �ال��ملان �أعضاء �ألن فقات،

  .يطالبون�ا���ومة�بإلغاء��عض�النفقات�أو�اس�بدال�املشروع�املوازنة�قد�

�ناك�صور�عديدة�لإلسراف�و�التبذير����النفقات�العمومية����كث���من�الدول�النامية� :تجنب��سراف�و�التبذير/ 6

  :نوجز�ا�فيما�ي��

  .ا���وميارتفاع�تنظيم�ا���از���-

  .سوء�تنظيم�ا���از�ا���ومي��-

  .تحقيق�مأرب�خاصة�لبعض�ذوي�النفوذ�و�السلطة��-

-� �� ��ج�زة �ب�ن �العمل ��� �ت�سيق �وجود �و�عدم �املياه �عن �املِسؤولة �لألج�زة �مثال�بال�سبة ��و�ا��ال �كما ا���ومية

  .الك�ر�اء�و��عبيد�الطرقات

  .القدر�الالزم�ألداء��عمالز�ادة�عدد�العامل�ن����ا���از�ا���ومي�عن���-

  .املبالغة����نفقات�التمثيل�ا��ارجية��-

يو����ا����اء�املاليون�بضرورة�اح��ام��ذا�املبدأ�و�عدم�ا��روج�عليھ،�و�إال�اتج�ت��موال�: إتباع�مبدأ��ولو�ة/ 7

م�تحقيق�النفقة�العمومية�إ���مجاالت�و�مشروعات�أك���أ�مية،��مر�الذي�يؤدي�إ����شوه��قتصاد�الوط��،�و�عد

ضرورة���فظ��موال�من�الضياع�و��عظيم�منفعة�استخدام�ا�و�قد��عرض�الفكر�آلثار�ا�املرجوة�فاح��ام��ذا�املبدأ�

�قتصادي�ع����عض��دوات�ال���تمكن�من�تطبيق��ذا�املبدأ�و�من�ذلك�تحليل�الت�لفة�و�العائد،�حث�أن�املقارنة�

�و�مستو  �الت�لفة �تحليل �الالزمة�ب�ن �الت�اليف �أك���من �عوائد�ا �ت�ون �ال�� �املشار�ع، �باختيار�تلك ��سمح �العائد ى

إل�شا��ا،�كما�أن�إعطاء�أوزان�ترجيحية�لأل�داف�املوجودة،�و��ثار�املباشرة�ل�ل�من��ذه�املشار�ع،��سمح�ب��تي��ا�و�

        1.البدء�بأفضل�ا�تحقيقا�للمص��ة�العامة

يجب�توافر�جملة�من�املعلومات�الالزمة�عن�املوارد�املالية�املتوقعة،�وعن�أوجھ��نفاق�: املاليةتوافر�املعلومات�/ 8

املختلفة،�و�أن�ت�ون��ذه�املعلومات�معا��ة،�و�قابلة�لالستعمال،�مما��سمح�بالتأكد�من�اتجا�ات�حركة��يرادات�و�

لبناء�الدراسة�الالزمة�ع���أسس�أك���واقعية،�إ�����نفاق�مستقبال�،�كما��سمح�باستخدام�مختلف��ساليب�الت�بؤ�ة

�و� ��يرادات �من ��ل �تحقيق �م�مة �أن �حيث �أو�الصرف، �التحصيل �ع�� �املعنية �ا���ات �بقدرة �التام ��دراك جانب

�يصعب� �مشروعات �و�تصميم �بإعداد �و�القيام �املختلفة، �الت�بؤات �دراسة �ع�� �القدرة �من �أعقد �م�مة النفقات

  .تنفيذ�ا

ع���أحسن�وجھ�افة�إ����ذه�العناصر�ي�ب���تحقيق�مجموعة�من�الشروط�ح���تتم�عملية�ترشيد��نفاق�و�باإلض

     :نذكر��م��ا

                                                           
مالية�شعبان�فرج،�ا��كم�الراشد�كمدخل�حديث�ل��شيد��نفاق�العام�و�ا��د�من�الفقر،�أطروحة�لنيل�ش�ادة�دكتوراه����العلوم��قتصادية�تخصص�1

  .91،�ص2012-2011معة�ا��زائر،�ونقود،�جا

  



  النفقات�العامة�و�آليات�ترشيد�ا�������������                        الفصل�الثا�ي���������������������������

41 
 

تقييد�تقديرات�املصروفات����حدود��ل��امات�الفعلية،�و�ا��د�من�ظا�رة�نمو�ا�املستمر�و�امل��ايد�بحيث�ت�ون��-

� �محددة �بمؤشرات �إما �ستقر�مرتبطة �ال�� �الز�ادات �املتوسط �املدى �ع�� ��جما��،�(مسبقا �املح�� �بالناتج �املقارنة

  .أو�بأولو�ات�و�برامج�و�مشار�ع�مرتبطة�بالرؤ�ة��س��اتيجية�ل���ومة...) �يرادات�غ���النفطية،���ز�امل��انية،

�و�طلبا�- �للدولة �العامة �امل��انية �و�تنفيذ �باعتماد �املتعلقة �و�التعليمات �بالقوان�ن ��ضافية،��ل��ام ��عتمادات ت

  .وذلك�ملا��ش�لھ�امل��انية�من�خطة�قص��ة��جل�لرؤ�ة�سياسات�و�خطط�و�برامج�ا���ومة�املعتمدة

�عمليات��- �مسا�متھ��� �ا��دمات�و�ز�ادة �تقديم �عمليات �ا��اص��� �مشاركة�القطاع دعم�و�ز�ادة�برامج�و�مشار�ع

  .ة�التخصيصع���دعم�سياسالتنمية،�و�ال����س�ند��ش�ل�رئ�����

دعم�تطبيق�املعاي���املوحدة�للمسائل�املتعلقة��ش�ل�و���م�ال�يا�ل��دار�ة�و�القوى�العاملة�و�تركيبة�الرواتب�و��-

العالوات�و��متيازات����ا���ومة�و�ذلك�ملا��ش�لھ�التغي��ات�ال���تتم�ف��ا�ا�ع�اسات�مستمرة�و�كب��ة�ع���امل��انية�

  1.العامة�للدولة

  لبات�نجاح�ترشيد�النفقات�العموميةمتط:ثانيا

   :إدارة�سياسية�قو�ة/1

�ذات�املصا��� �ا��سابات�ب�ن�الفئات �من �لإلنفاق،�يث���العديد �معينة �ألوجھ �املوارد �املعلوم�تخصيص �من حيث�أنھ

عليھ�املتعارضة،�خاصة�إذا�ما��ان�املجال�مفتوحا�أمام�إم�انية�املناقشة،�أو�إعادة�النظر����قرارات�التخصيص،�و�

�أنھ� ��ع�� �مما �ال��شيد، �عملية �الستكمال �ضرور�ا �أمرا ��عد �التحديات ��ذه �مثل �تواجھ �قو�ة �ح�ومة �وجود فإن

�سياسة� �إعطاء �أجل �من �تنفيذه �للتأث���ع�� �الالزمة �توف����م�انيات �يجب �القرار، �اتخاذ �ع�� �القدرة �إ�� باإلضافة

  .املوازنة�فغالية��املة

  :  إدار��اكفاءة�أج�زة�الدولة�و�حسن�/2

�و�  �املرافق �مختلف �ع�� ��شراف �يتو�� �كفء �ج�از�إداري �غياب ��� �الفعالة �و�املشاركة �السياسية �توفر��دارة إن

ال�يئات�العامة،�و�القيام�بالوظائف�املحددة�ل�ا،�ال�يحقق�عملية�ال��شيد�للنفقات�العمومية،�حيث�نجد�خاصة����

��يرا �تحصيل ��� �كب��ا �ضعفا �النامية �مواج�ة�الدول �ع�� �العمومية ��دارة �ال�تقوى �كث��ة �حاالت �و�� �العامة، دات

  .أ��اب�املصا��،�الذين�يفلتون�من�الضرائب

  : التطبيق�ا��اد�للمعرفة�املك�سبة/3

�سياسة� �إلقامة �و�كذلك �العمومية، �النفقات �ترشيد ��� �ا����ة �طر�ق �عن �إليھ �التوصل �يتم �ما ��ل �تطبيق ي�ب��

ر�ينة�وجود�ح�ومة�قو�ة�لد��ا�القدرة�ع���السماع�و��قناع،�و�تقدير�ا����ات�و�مناقش��ا�اقتصادية�حكيمة�ت�ون�

  2.ب�ل�موضوعية،�و�كذلك�ر�ينة�شعب�يؤمن�بالن���و��عمل�بھ،�و�يج���ا��اكم�ع����ل��ام�بھ

  

  

  

                                                           
مالية�شعبان�فرج،�ا��كم�الراشد�كمدخل�حديث�ل��شيد��نفاق�العام�و�ا��د�من�الفقر،�أطروحة�لنيل�ش�ادة�دكتوراه����العلوم��قتصادية�تخصص� 1

  .91،�ص2012-2011ونقود،�جامعة�ا��زائر،�

    
  230-229،ص2004ا��ديدة،مصر،العام،دار�ا��امعة� مجدي�ش�اب،أصول��قتصاد2
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  املجاالت��ساسية�ل��شيد�النفقات�العمومية:املطلب�الثالث

�ال��شيد �قواعد �تطبيق �الصعب �ثالث��من �ب�ن �التفرقة �يجب �لذا �العامة �النفقات �أنواع ��ل �ع�� �إجمالية بصورة

�و� �املشروعات�التجار�ة ��شغال�العامة،�مجال �مجال �مجال�ا��دمات�العامة، مجاالت�ل��شيد�النفقات�العمومية،

  .الصناعية

 مجال�ا��دمات�العامة�: أوال

املذ�بية�السائدة����الدولة،�ف�ناك�الدولة�ال���تنادي��يتوقف���م�ا��دمات�العامة�ع���الفلسفة��يديولوجية�و 

�م��ايدة� �ا��دمات ���م �فإن �املتدخلة �الدولة �أما �خدما��ا، �تقل �و�بالتا�� �ا��اص �للقطاع �الر�ادي �و�الدور با��ر�ة

،�و�بصورة�م��وظة،�و��ناك�الدولة�حيث�امللكية�ا��ماعية�لوسائل��نتاج�و�ال���تتم���ب��امة�ا��دمات�املقدمة

الذي��عن�نا�����ذا�الصدد�و����إطار�دراسة�اقتصادية��و�تحديد��ساليب�و�الطرق�ضمن�ترشيد�النفقات�العمومية�

  1:���مجال�ا��دمات�العامة�و�ال���تت��ص�فيما�ي��

 .�قتصاد����نفقة�ا��دمة�العامة�ما�أمكن�دون�املساس�بأدا��ا -

تحديد�الت�لفة�الدنيا�ل��دمات�العامة�بإجراء�مقارنات�ب�ن�ت�لفة�ا��دمات�ال���تؤد��ا�ا���ومة�و�مثيال��ا�ال��� -

 . يؤد��ا�القطاع�ا��اص�أو�إجراء�مقارنة�ب�ن�دولت�ن�ت�شابھ�ظروف�ما

�نفاق�العام����يد�الت�لفة�الدنيا�ل�ل�خدمة�عامة��سمح�با��كم�ع���سالمة�و�ذلك�أن��قتصاد����النفقة�و�تحد

�تب�ن�ع���ضوء��ذه�املقارنات�أن�الت�لفة�الفعلية�لوحدة�ا��دمة�مرتفعة�عن�املستوى�املالئم� الدولة�املعينة،�فإذا

  :فإنھ�يتع�ن�دراسة�أسباب��ذا��رتفاع�و�البحث�عن�طرق�عالجھ�و��ذا�ال�ي�ون�إال�بالوسائل�التالية

 ختصاصات�بي��ما�إعادة�تنظيم�مرافق�ا��دمات�العامة�و�توز�ع�. 

 الت�سيق�ب�ن�أعمال�ا�املختلفة. 

 محار�ة��عض�التصرفات�املنحرفة�للمس��ين. 

 الضغط�ع����عض�النفقات�املظ�ر�ة�غ����ساسية . 

  مجال��شغال�العمومية:ثانيا

أك���ل�ذه�تواجھ�ا���ومة�عند�وضع�برنامج�ملشروعات��شغال�العامة�ال���س�نفذ�ا����املستقبل�بمش�لة�تحديد�

�و� �السدود �إل�شاء �و�ثانية �ا��ديدية، �و�السكك �الطرق �إلقامة �مشروعات �ف�ناك �العام، �للنفع ��عظيما املشروعات

�العل�� �و�مراكز�البحث �املساكن �لبناء �و�ثالثة �الك�ر�اء �و�شبكة �املياه �شبكة �ا���ومة�... توصيل �فإن �و�بالتا�� ا��،

د�من�الواجب�تنفيذ�ا،�إال�أن�قلة�املتاح�من�املوارد�العامة�يضطر�ا�تواجھ�أعداد�كب��ة�من�املشروعات�ال����عتق

��مر�ب�يان� �يتعلق �إذ ��قتصادية �الدراسة �نطاق ��� �املفاضلة ��ذه �و�تدخل �م��ا، �و�اختيار�البعض �بي��ا للمفاضلة

  :�ماكيفية�استخدام��ذه�املوارد�لتحقيق�أق����قدر�من�النفع�العام�باالعتماد�ع���قاعدت�ن�أساس�ت�ن�

�نفاق��مثل�ع����ذه�املشروعات�يتحقق�ب�ساوي�املنفعة�ا��دية��جتماعية�����ل�وجھ�من�أوجھ��نفاق�مع� -

 .الت�لفة�ا��دية��جتماعية�لھ

مقارنة�الت�لفة�و�املنفعة�ا��دية�ل�ل�مشروع�مع�الت�لفة�و�املنفعة�ا��دية�ملشروع�آخر�و�يطلق�ع����ذا��سلوب� -

  .الت�اليفتحليل�املزايا�و�

                                                           
  230مجدي�ش�اب،�نفس�املصدر،ص 1
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و�لكن�نظرا�للصعو�ات�ال���تكتنف�تطبيق�القاعدة��و���و�املتمثلة����ال��ز�عن�قياس��ل�من�املنفعة�و�الت�لفة�

�أي� �الثانية �القاعدة �باستعمال �البديلة �املشروعات �ب�ن �باملفاضلة ��كتفاء �املمكن �من �فإنھ ��جتماعية، ا��دية

�ا� �و�املنفعة �الت�لفة �باستعمال ��ذه�.�ديةاملفاضلة �مقارنة �ثم �مشروع، ��ل �و�منفعة �بتقدير�ت�لفة �بداية و�ذلك

  .املشروعات�مع��ع�ما�البعض�و�ما�سيعود�من�جراء�تنفيذ�ا�من�مزايا�إضافية�

  مجال�املشروعات�العامة�التجار�ة�و�الصناعية:ثالثا

ذلك�أنھ�من�الس�ل����كث���من�تختلف�قواعد�النفقات�العمومية�ا��اصة���ذا�املجال�الثالث�عن�السابق�ذكر�ا،�و�

�حوال�قياس�إنتاجية�النفقة����حالة�املشروعات�العامة�التجار�ة�و�الصناعية�ع���ضوء�معاي���وا��ة�و�محددة�

�العام� ��نفاق �تنظيم �املمكن �من �فإنھ �عامة �و�كقاعدة �للمشروع، ��جتما�� �أو�العائد �التجاري �معيار�الر�ح مثل

���أساس��ساليب�املتبعة����املشروعات�ا��اصة�مع�مراعاة�أن��ستعانة�ب�ل�من�ج�از�املتعلق���ذه�املشروعات�ع

السوق�و�ا��وافز�الفردية�ع���النحو�املتبع����حالة�القطاع�ا��اص�لتعظيم�النفع�العام��ع��ضھ��عض�العقبات����

  1.حالة�املشروعات�العامة

 :بال�سبة�لالستعانة�بج�از�السوق  -

العامة�ففي�جانب�م��ا�يمكن�قياس�إنتاجية�النفقة،�إذ�يتم�تحديد���م��نفاق�و��نتاج�ع������مجال�املشروعات�

ضوء�معيار�الر�حية�وحده،�و��ناك�مشروعات�عامة�أخرى�ال�يمكن�تحديد���م�إنفاق�ا�و�إنتاج�ا،�ع����ذا�النحو�

��سلعة�أو�خدمة�معينة�لرفع�مستوى����حالة�ال��ام�ا�بتحقيق�أ�داف�اجتماعية�معينة��الرغبة�������يع�الطلب�ع�

املع�شة،�و�يلزم�حي�ئذ�تقدير�العائد��جتما���للمشروع�و�ا��كم��عد�ذلك�ع���إنتاجية�املشروع�ع���ضوء�مقارنة�

  .نفقاتھ��عائده��جما��

  :أما�فيما�يتعلق�با��وافز�الفردية -

فإنھ�من�املعروف�أ��ا����ال���تدفع�املشروعات�ا��اصة�لتخفيض�ت�لفة��نتاج�و�تحس�ن�مستواه،�و�نضرا�النتفاء�

   ع��بدور�ا�لضغط��نفاق�و��عظيم�الناتج،��ذه�ا��وافز����حالة�املشروعات�العامة�فإنھ�من�غ���املؤكد�أن��س���

ملشروعات�����ر�اح�ال���تحقق�ا�و�ر�ط�ال��قيات�و�امل�افآت�أنھ�من�املتصور�و�عن�طر�ق�إشراك�العامل�ن�����ذه�ا

  2.ال���تنفق�ل�م�بالكفاءة�ال���يظ�رو��ا����العمل

  

  

  

                                                           
1
و�بكر�بن�عزة�محمد،ترشيد�سياسة��نفاق�العام�بإتباع�من����نضباط�باأل�داف،�مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�ماس���أ�ادي��،جامعة�أب 

  58،ص2010بلقايد،تلمسان،
،�مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�2017- 1995املوازنة�العامة����ا��زائر�للف��ة�املمتدة�من��ز�تو�ي�منصور،أثر�ترشيد�النفقات�العمومية�ع�� 2

  26،ص2018ماس���أ�ادي��،�جامعة�عبد�ا��ميد�ابن�باد�س،�مستغانم،
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  :الفصلخالصة�

النفقات�العمومية����مبلغ�من�املال،��ش��ط�ف��ا�أن�ت�ون�نقدا�و�أن�ت�ون�صادرة�من��يئة�عامة�و�موج�ة�لتلبية�

من�أ�م�ما�يم���ا����ظا�رة�تزايد�ا��ل�ا�و�تتحكم�ف��ا�ف���بمثابة�دستور�ل�ا،تخضع�حاجة�عامة،�ل�ا�عدة�قواعد�

ر�ا�باإلم�انيات��نتاجية�و�أيضا�تأث���ا�خاصة�����ذا�العصر�و�ال����عود�إما�اقتصادية�و��إدار�ة�و�سياسية
ُ
،�و�تأث

ية�و�نفقات�غ���عادية،�نفقات�كما�أدركنا�أن�ل�ا�تقسيمات�مختلفة�تتمثل����نفقات�عاد. ع���ال�شاط��قتصادي

مركز�ة�و�نفقات�غ���مركز�ة،�نفقات�فعلية�و�نفقات�تحو�لية،�و�نفقات�من�حيث�طبيع��ا�املالية�و�كذلك�من�حيث�

  .�غراض�املباشرة�ل�ا،����ح�ن�أن�تم�تقسيم�ا����ا��زائر�إ���نفقات��سي���و�نفقات�تج���

�عت���عملية�و�بناء�ع���ذلك�ي�ب���توجيھ�و�ال�سي���ا��سن�ل�ذه�النفقات�املتعددة�و�عليھ�فإن�مف�وم�ترشيد��نفاق�

،�و�الوصول�بالتبذير�و��سراف�إ���مستمرة�و�رك��ة�م�مة،�و�بذلك�ف�و�يتضمن�ضبط�النفقات�و�إح�ام�الرقابة�عل��ا

�غ���الضرور�ة، �النفقات �تال�� �و� ��د�ى، �املوارد��ا��د �من �القصوى ��ستفادة �و�محاولة ��نتاجية �الكفاية و�ز�ادة

                .   �قتصادية
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  الفصل�الثالث

 بلدية�منصورةدراسة�
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  : تم�يد

إن�مجموع�املؤسسات�املتعاملة�بمالية�الدولة�بما�ف��ا�الوزارات�و�املجالس�املنتخبة��ال��ملان�و�ا��ماعات�املحلية�

�البلدية�و�الوالية�و�املؤسسات��قتصادية�العمومية،�أيا��انت�طبيع��ا�باإلضافة�إ���ال�يئات�ال���تحصلت�ع���

ومية�و��مرون�بالصرف�و�املحاسبون�العموميون،��ل��ذه�و�املؤسسات�العمدعم�ما���من�الدولة�و����اص�

ات�ل�ا�حق�التصرف����املال�العام�باإلضافة�إ������اص�املذ�ور�ن�سالفا،�فبعد�الدراسة�النظر�ة�ال���ال�يئ

�السا �ال�يئات �قبل �من �العام �املال �إنفاق �كيفية �أخرى �و��عبارة �امل��انية �تنفيذ �مراقبة ��� �و�املتمثلة ���ا لفة�قمنا

�الفصل�التطبيقي�و�املتمثل����دراسة�ميدانية�لبلدية�منصورة�و�تنفيذ��ذه�امل��انية�و�مراقبة� الذكر،�يأ�ي��ذا

  .�ذا�التنفيذ�من�قبل�املؤسسات�الرقابية�املختصة�كمجلس�املحاسبة
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  تقديم�بلدية�منصورة�: املبحث��ول 

  .ن�حيث�تار�خ��شأ��ا،�عدد�العمال،�رأسمال�انحاول�����ذا�الفصل�القيام�بدراسة�عامة�حول�البلدية�مس

  �شأة�بلدية�منصورة: املطلب��ول 

� �إ�شاء �برنامج ��1000ضمن �سنة ��� �بومدين، ��واري �املرحوم �الراحل �الرئ�س �أقره �الذي �اش��اكية �1968قر�ة

�ز�ارة �و��� �منصورة، �و�قر�ة �ا��شاشطة �قر�ة �و��ما �اش��اكيت�ن �قر�ت�ن �من �مستغانم �والية رسمية��استفادت

� �جوان ��� �بومدين ��واري �الراحل �ا��م�ور�ة �الطا�ع�1977لرئ�س �ذات ��ش��اكية �القر�ة ��ذه �تدش�ن �تم ،

  .الفال��،�و��انت�آنذاك�تا�عة�إقليميا�لبلدية�ماسرة�دائرة�ع�ن�تادلس

واخ�و�تطو�ر�و��انت��ذه�القر�ة�ال���سميت�أوال�بفرنة�منصورة��سبة�إ���مزارع�فر����،�س�با����القضاء�ع�����

� �آنذاك �ل���ومة ��ش��اكية �السياسة �أن �إذ �الفالحية، �املنطقة ��ذه �لس�ان �املع���� �إ���املستوى ���دف �انت

القضاء�ع���مشا�ل�الفقر�و�العمل�ع���تنمية�و�تطو�ر�املستوى�املع�����للمواطن،�إذ�تتم����ذه�القر�ة�بوجود�

نوات�الصرف�الص���و�ال�يئة�العمرانية�و�ا��ضر�ة،�مما�ش�ل�منازل�الئقة�و�الك�ر�اء�و�املاء�الصا���للشرب�و�ق

  .قفزة�نوعية����ذلك�الوقت

� �لسنة ��داري �التقسيم �جاء �أن �إ�� �ماسرة، �بلدية �إ�� �تا�عة �القر�ة ��ذه �بقيت ��دار�ة �الناحية تبعا��1985من

� ��09/84لقانون �املعدل�04/02/1984بتار�خ �للبالد ��قلي�� �التنظيم �إعادة ��ذه��املتضمن �رقيت �فقد و�املتمم

  .ةر القر�ة�إ���بلدية�مستقلة�من�الش�ل�القانو�ي�و��داري�تحت��سمية�بلدية�منصو 

  .و�املوقع�ا��غرا���ل�ا�نبذة�تار�خية�عن�بلدية�منصورة: املطلب�الثا�ي

  :النبذة�التار�خية: أوال

مار�ة�يمكن�حصر�ما�حدث����إقليم�بلدية�بما�أن�املنطقة��انت�تا�عة�لبلدية�بالد�الطوا�ر�ة�إباء�ا��قبة��ستع

  .منصورة�����عض�املعارك�فقط�ال����انت�ع���تراب�البلدية

�� �املعارك �قلة �س�ب �اتخو�يرجع �ال�� �لإلجراءات �املنطقة ��ذه �و�قلع�ا���ا�ذ� �الغابات �حرق �املستعمر�من قوات

باآلالت�ال����عت���مأوى�للمجا�دين�و�حضنة�للثورة�و��ذا�لتأم�ن�املعمر�ن����املزارع�كحا����رضوان�ال����انت�

  .�س���أمور�سوفوري�ال����ع���مجمع�س�ا�ي�تحت�الغابات�مما�يدل�ع���ك��ة��ذه�ال��وة

  املوقع�ا��غرا���لبلدية�منصورة�:ثانيا

يحد�ا�شماال��ل�من�بلدية�ماسرة�و�صيادة�أما�من�ا��نوب�بلدية�السوافلية،�و�من���2لم�54تبلغ�مساح��ا�حوا���

  .الغرب�بلدية�الطوا�ر�ة�و�من�الشرق�بلدية�ع�ن�تادلس

� �أراض��ا �معظم �فال�� �طا�ع �ذات �بلدية ��� �منصورة �بلدية �ف����فالحيةإن �الغابية �الناحية �من �أما مستو�ة،

غابة�سيدي�العر�ي��طرش،�ال���تقع�بجانب�الو���الصا���إ���غاية�دوار�الزعايمية�و��باست�ناء���غابات�التتوفر�ع

  .توجد���ا�جبال�أو�أودية�أو�أ��ارال�

  : الس�ان*

� ��خ���لسنة �الو�ي ��حصاء ��2012حسب �منصورة �بلدية �س�ان �عدد �ا��ا����18036فإن �التعداد �أما �سمة

� �يقدر�ب �فإنھ ��20837للس�ان �من �البلدية �و�تت�ون �النمو، ��سبة �حسب �حضر�ة��03سمة منطقة�: مناطق
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أما�با���الس�ان�ف�م��منصورة�و�العمامرة،�منطقة�حا����رضوان،�منطقة�ينارو،�و��ذه�املناطق�كثيفة�بالس�ان،

  .�2لم/�سمة��385.87تبلغ�الكثافة�الس�انية�للبلدية�. دوار��22يتوزعون�ع���

  :القطاعات�ال���تتوفر�عل��ا�بلدية�منصورة*

  :قطاع�الفالحة/  أ

��و�تطو�ر�املستوى� �القر�ة ��ذه �إ�شاء �س�ب �باعتبار�أن �الفال�� �بال�شاط �منصورة �بلدية �س�ان �معظم �شتغل

من�أراض��ا�تا�عة�للقطاع�الفال���و�املس�ثمرات�الفالحية،�و�ف��ا�ا��مضيات�   %70الح�ن،�و�أن��سبة�املع�����للف

��بقار�و� �تر�ية ��شاط �من �جانب �و�ف��ا �ا��ضر�و�ا��بوب، �إلنتاج �مخصصة �ف�� ��را��� �با�� �أما و�الز�تون،

  .�غنام

  :قطاع�السياحة/ ب

� �سياحيت�ن، �منطقت�ن �منصورة �ببلدية �العر�ي�يوجد �سيدي �الصا�� �الو�� �ملقام �املحاذية �بالغابة �توجد �و��

�طرش،�و�ال���يقصد�ا�مختلف�العائالت�للت��ه�م��م��ساء،�رجال�و�أطفال�خاصة�يومي�ا��معة�و�الس�ت،�للعلم�

ة،�و�فإنھ��ناك�حفلة�سنو�ة�كب��ة�يأ�ي�إل��ا�السياح�من�مختلف�واليات�الوطن،�تقام�����ل�فصل�ر�يع�بالفروسي

  .الثانية�توجد�بالغابة�املحاذية�لدوار�العتاي�ية�و�ال���يقصد�ا�العائالت�للت��ه

  :امل�شآت�التا�عة�للبلدية* 

  .ثانو�ة�-

  .متوسطة�-

  .مقر�الدرك�الوط���-

  .مدرسة�ابتدائية�14 -

  .مكتبة�بلدية�-

  .حضانة�البلدية�-

  .مساجد�10 -

  .مركز�ثقا���-

  .بالشباب�قاعة�متعددة�ا��دمات�ا��اصة�-

  .مالعب�بلدية�7 -

  .عيادات�متعددة�ا��دمات�6 -
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  .ال�ي�ل�التنظيمي�للبلدية: الثالثاملطلب�

  .ال�ي�ل�التنظيمي�لبلدية�منصورة): 1-1(الش�ل�رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من�إعداد�الطالبة�

  

  

  

  

  

  

  

  

عضو�15 املجلس�الشع���البلدي  

 �مانة�العامة

 املص��ة�التقنية

تمكتب�الصفقا  

 مكتب�البناء

 مكتب�حض��ة�البلدية

 املص��ة�التقنية

 المالیةمصلحة 
  والمحاسبة

مكتب المیزانیة 

 والحسابات

 فرع��جور 

نحوامل  

مكتب�ال�سي���والتج����

 العمومي�وممتل�ات�

 البلدیة

فرع�حركة�املركبات�ورخص�

 السياقة

 فرع��رشيف

ف�الوط���بطاقة�التعري فرع�

 وجواز السفر البیومتري

فرع�الشؤون��جتماعية�

 والثقافية�والر�اضية

 مص��ة�التنظيم�

 فرع�رقمنة�ا��الة�املدنية

ةالوطني ةو�نتخابات�وا��دم  

مكتب�التنظيم�

 العام

مكتب��ا��الة�

 املدنية

املنازعات�و��مكتب

 ا��معيات�

 مص��ة�املستخدم�ن

 مكتب�املستخدم�ن

مكتب�الت�و�ن�ومختلف�صيغ�

 ال�شغيل
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  :التنظيم�العام�لبلدية�منصورة*

   15: عدد�أعضاء�املجلس�الشع���البلدي��-

  93: عدد�العمال�و�املوظف�ن��-

  %12.90: ال�سبة���������������������������                                  12: أعوان�التأط����-

    %6.45: ال�سبة��                                                          06: أعوان�التحكم��-

    %80.64: ال�سبة                                                            75: أعوان�التنفيذ��-

  :�مانة�العامة�-

�شرف�عل��ا��م�ن�العام�للبلدية،يرأس�ا�موظف�برتبة�متصرف�إقلي���للبلدية،�يقوم�بالت�سيق�مع�جميع�مصا���

  :البلدية�والس�ر�ع���حسن�س���ا�،�و�مانة�العامة�ببلدية�منصورة�تت�ون�من�مكتب�واحد�فقط��و

  :املحاسبةاملالية�و�مص��ة��-

�املنح،�و ��جور �فرع�ا��سابات،�و �امل��انية�مكتب�:م�اتب�ثالثة�من�تت�ون �و �للبلدية�العامة��مانة�من�جزء���

  .البلدية�ممتل�ات�و �العمومي�التج��� �و �ال�سي�� �مكتب

  :ا��سابات�و �امل��انية�مكتب�إ���س�تطرق �ي���فيما

  :التالية امل�تم�التحديد�وجھ�ع���املكتب��ذا�يتو��

  �داري �ا��ساب�و ��ضافية�و ��ولية�امل��انية�إعداد�-

  .تقييم�ا�و �املالية�املوارد�مختلف�جمع�-

  .أنواع�ا�مختلف�و �باإلعانات�املتعلقة�املالية�الوثائق��ل�جمع�-

  .قانونا�املحددة��وقات�من البلدي�للقابض�ال�سي�� �حساب�مع�مقارنتھ�و ��داري �ا��ساب�تقييم�-

 .البلدية�إلم�انيات�وفقا�تقييم�ا�و �سنة�ب�ل�ا��اصة�املالية�بالتحاليل�لقياما�-

  إعداد�امل��انية�لدى�بلدية�منصورة:ا�ياملبحث�الث

كمطلب�نخص�بالذكر�����ذا�املبحث�كيفية�إعداد�و�التصو�ت�ع���امل��انية�كمطلب�أول،�و�املصادقة�عل��ا�

  .البلديةثا�ي،�و�املطلب�الثالث�م�ونات�م��انية�

  كيفية�إعداد�م��انية�البلدية�و�التصو�ت�عل��ا�: املطلب��ول 

  :إعداد�م��انية�البلدية: أوال

يقوم�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي�و�بمساعدة�من�أعضاء�ال��نة�املالية�للبلدية،�بإعداد�م��انية�البلدية،�و�تو��� 

  . تنفيذ�ا،�ثم�يقدم�ا�إ���املجلس�الشع���ملناقش��ا�و�املصادقة�عل��ا�من�طرف�سلطة�الوصاية�

فة�املجموعات�خالل�ف��ة�زمنية�محددة،�إن�عملية�تحض���م��انية�البلدية����عمل��ام�جدا�،�يتوقف�ع���س����ا

�التحض� ��ذا �ل�ون �نظرا ��سا���، �الدور �السياسية �الناحية �فيھ �املحليةوتلعب �السلطات �سياسة و�،���ع���عن

برنامج�ال�شاط�الذي�يقوم�بھ�خالل�السنة�،�وارتباط��ذه�السياسة�با��طة�التنمو�ة�للبالد�املسطرة�من�طرف�

�ف �ع���ذلك، �و�بناءا �ا���ومة ����ء ��ل �امل��انية��و�أوال�وقبل �إعداد �احتياجاتإن �ع���توازن و� تقدير�ل��صول
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  . موارد�ا��ماعات�املحلية

  : وعند�تحض���امل��انية�البد�أن�نرا����مور�التالية

  . ا��طوط�العر�ضة�ل��طة��نمائية��-

  . لسياسة�العامة�واملحلية�التعليمات�و�املقررات�الصادرة�عن�وزارة�الداخلية،�وا���ومة�املتعلقة�با�-

-�� �مر�أن�يخضع��ذا�التحض���إ���شروط�أساسية�لضمان��اقت���وضعية�املوارد����حوزة��ل�مجموعة،�إذا

  :الفعالية�ونذكر�أ�م�ا

  . �ا�يجب�دراسة�ومناقشة�التقديرات��ولية،�قبل�تقديم�ا�إ���السلطة�الوصية�ملراقب��ا�و�املصادقة�عل- 

  .مل��انية�حقيقيا�ول�س�خيالياأن�ي�ون�توازن�ا�-

  . اح��ام�أجال�إعداد�امل��انية- 

 .البطاقة�ا��سابية،�واملتضمنة�تقديرات��يرادات�ا��بائية�استعمال -

 :التصو�ت�ع���امل��انية�البلدية: ثانيا�

�عد�إعداد�امل��انية�تقدم�إ���املجلس�الشع���البلدي�للدراسة�والتصو�ت�مرفوقة�بتقر�ر�تقديم�امل��انية�الذي�

  : يحتوي�ع���جدول�ن��ما

  .املفتوحة�ملواج�ة��ذه�النفقات��عتماداتجدول�النفقات�و�تضمن� -

�ذه�امل��انية�دف���املالحظات�الذي�كما�يرفق��. جدول��يرادات�و�تضمن��يرادات�املخصصة�ومصادر��غطي��ا -

  اعتماد�وطبيعة�وأسباب��ق��احات�امل��لة���ذه��توجيھيتضمن�م��ص�حسب�ترت�ب�مواد�امل��انية�،�وتفصيل�

املجلس��ذه�امل��انية�دراسة�معمقة�مع�مراعاة�ا��وانب��قتصادية�و�جتماعية�وغ���ا�،�ثم� امل��انية�،�و�درس

�يقوم� �،�و�عد�ذلك �بي��ما �أساس�التوازن �وع�� �للنفقات�و�يرادات �بال�سبة �بباب�ومادة�بمادة �بابا �عل��ا يصوت

إال�بموافقة�املجلس�الشع���البلدي��عتمادات� باملداولة�ع���امل��انية�،�و�التا���ال�يجوز�للسلطة�التنفيذية�تحو�ل�

يجوز�الرئ�س�املجلس�الشع���البلدي�إجراء�تحو�الت�من�مادة�داخل�نفس�الباب�غ���انھ�ال�يجوز�"إال����حدود�

  . تخصيصاتبمقيدة��اعتماداتتحو�ل�

  :املصادقة�ع���م��انية�البلدية: املطلب�الثا�ي

إن�املرحلة�الثالثة�ال���تجتاز�ا�امل��انية����مرحلة�املصادقة�عل��ا�من�طرف�السلطة�الوصية�،�فبال�سبة�للبلديات�

�سمة�فإ��ا�ترسل�للدائرة�للمصادقة�عل��ا�،�أما�إذا��ان�عدد�س�ان�البلدية��50.000عن�ال���يقل�عدد�س�ا��ا�

� �ت��50.000يتجاوز�أو��ساوي �عل��ا �طرف�الوالية�سمة�فإن�املصادقة �من �م��انية�. "ون �ال���تضبط إن�السلطة

،�وع���العموم�يؤخذ��ع�ن��عتبار�عند�مراقبة�"البلدية�يمك��ا�أن�ترفض�أو��عدل�النفقات�واملداخل�املقيدة�ف��ا

�القوان�ن� �واح��ام ،� �إل��ا �التطرق �سبق �ال�� ��يجار�ة �و �القانونية �والنفقات ،� �ا��اصة ��موال �م��انية أي

طبقا���عتماداتالقواعد��ساسية����تقييد��اح��امتعليمات�املسطرة�����ذا�املجال�،�مراقبة�التوازن�املا���،�وال

 .للتعليمات�الوزار�ة�ا��اصة�بالعمليات�املالية�للبلديات

�امل �الضرور�ة�وامل��لة�ف��ا�يمكن�إرجاع�ا�إذا��انت��ذه الحظات��عد�املراقبة�ال��ائية�ل�ا�واستخراج�املالحظات
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تنعكس�سلبا�ع���تنفيذ�امل��انية�وخاصة�إذا�ما��ان��ناك���ز،�إلعادة�التوازن�وت��يح��ل��خطاء�امل��لة�أو�

 .عناصر�م��انية�البلدية�تص�يف�ا�وتقدير�ا. قبول�ا�واملصادقة�عل��ا�إذا�لم�تكن��ناك�مالحظات�

،�و�عت���اختصاص�ا�من�حيث�مداه�معيار�تمارس�البلديات�اختصاصات�ممنوحة�ل�ا�من�طرف�السلطة�املركز�ة�

للداللة�ع���مدى�إشباع�ا���اجات�س�ا��ا�ولقد��ان��ختصاص�الذي�تمارسھ�البلديات����املا����محصورا����

�أجل� �ومن �أخرى �قطاعات �ل�شمل �و�قتصادية ��جتماعية ��غ���الظروف �و�عد �اليوم �أما ،� �الرئ�سية الشؤون

  .بد�أن�ي�ون�ل�ا�موارد�مالية��افيةالس���ا��سن�ل�ذه�القطاعات�ال�

  :مكونات�م��انية�البلدية: املطلب�الثالث

 .تت�ون�امل��انية�البلدية�من�م��انية�أولية�و�م��انية�إضافية�و�ا��ساب��داري�

امل��انية��ولية�يتم�تحض���ا����ضوء�و�ع���أساس�ا��ساب��داري�للسنة�السابقة،�بوضع�توقعات�و�تقديرات�،�

ما�س�تم�صرفھ�من�نفقات�و�تحصیل�نفقات�خالل�السنة�املقبلة�،�وتتم�مناقش��ا�و�إعداد�ا����البلدية�مثال�من�

و�التعم���،�و�مص��ة�املستخدم�ن�،�و��ل�املصا���املجلس�الشع���البلدي�و�ال�اتب�العام�،�و�مص��ة�التج����

�الرسمية� �الصفة �و�إعطا��ا �عل��ا �للمصادقة �الوالية ��� �تودع �ثم ،� �و�مادة �بابا �املجلس �عل��ا �و�يصادق عموما

للتنفيذ�،�و�ي�ون�إعداد�ا����ش�ر�أكتو�ر�قبل�بداية�سنة�تنفيذ�امل��انية�،�و�بداية�ش�ر�جانفي�يبدأ�التنفيذ�،�و���

ماي�يتم�إجراء��عض�التعديالت��الز�ادة�مثال�����عتمادات�البعض�املشار�ع�من�اجل�إغالق�ا�،�أو��نقاص��ش�ر 

  . ����عض��يرادات�ال����ان�توقع�ا�كب���

�ندخل���� �من�السنة�ا��ار�ة ���دف�استمرار�ة�تنفيذ�امل��انية�و��عد��ن��اء �امل��انية��ضافية، �إعداد �يتم �كذا

مارس�من�السنة�ال���ت���السنة�املالية�املعينة�،�ليتم�إعداد�ا��ساب��داري�حيث��31ميلية�إ���غاية�ف��ة�التك

رادات�،�و�عليھ�يتم�صياغة�ا��ساب��داري�للسنة�ييتم�ترصيد��ل�ا��سابات�امل��انية�حسابا�للشق�ن�نفقات�وإ

  .للسنة�املقبلةامل��انية��ولية�املالية�املعينة�،�وال���ت�ون�ضوءا����إعداد�

  تنفيذ�م��انية�البلدية�و�مراقب��ا: املبحث�الثالث

�ش���دراس�نا�����ذا�املبحث�إ����عوان�امل�لفون�ب�نفيذ�امل��انية�كمطلب�أول،�و����املطلب�الثا�ي�مراحل�تنفيذ�

  .امل��انية�و�����خ���مراقبة�تنفيذ�امل��انية

  :��انية�عوان�امل�لفون�ب�نفيذ�امل: املطلب��ول 

  :�عوان�امل�لفون : أوال

تطبيقا�ملبدأ�فصل�امل�ام�ب�ن��مر�بالصرف�واملحاسب،�والذي�ينص��ذا�املبدأ�ع���أن�ال�يحق�للسلطة�ال���تقرر�

فإن�تنفيذ�امل��انية�ي�ون�من�م�ام�رئ�س�البلدية�« وتتا�ع�أن�تحوز�ع����موال�بصفة�مباشرة�أو�تدفع�النفقات،�

  . رف�وأيضا�أم�ن�ا��ز�نة�بصفتھ�املحاسب�وذلك��ل�فيما�يخصھبصفتھ��مر�بالص

  :)رئ�س�البلدية�( دور��مر�بالصرف��-أ

�والسلطة� �املجلس �رقابة �تحت �بامل��انية �املتخذة �القرارات �وتنفيذ �بتحض�� �امل�لف �العون ��و �البلدية رئ�س

املختصة،�إذن�ف�و�امل�لف�فيما�يخص�ب�نفيذ�النفقات،�باالل��ام�بالدفع�والتصفية�ثم�إعداد��ذن�بالدفع�أما�

�و�� �م�ام �بثالث �أيضا �ف�و�م�لف ��يرادات �يخص �ا: فيما �وتد����ثبات، ��يرادات �وإصدار�سندات لتصفية
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  .بالعمليات��دار�ة

 � ��-ب �البلدية �خز�نة �أم�ن �بدفع�: )املحاسب(دور �يقوم �و�و�الذي �املحاسب �بم�ام �البلدية �خز�نة �أم�ن يقوم

�بالعمليات� �العمليات ��ذه �وتد�� �التنظيم، �طر�ق �عن �املحددة ��جال �ضمن ��يرادات �وتحصيل النفقات

  . املحاس�ية

 :أجال�تنفيذ�امل��انية:نياثا

جانفي�و�مك��ا�أن�تمتد���01عد�امل��انية�السنة�مدنية،�وتنفذ�طيلة�مدة�زمنية��س���السنة�املالية�ال���تبدأ�من�

  . من�قانون�البلدية�187حسب�املادة��إ���غاية�السنة�املقبلة

 النفقاتمارس�من�أجل�تنفيذ�العمليات�ا��اصة�بالتصفية�و��ذن�بدفع��15إ���غاية�.  

 مارس�يخص�عمليات�تصفية�املداخيل�و�تحصيل�ا�و�دفع�النفقات�31إ���غاية� . 

  :مراحل�تنفيذ�امل��انية: املطلب�الثا�ي

  :تنفيذ�النفقات�:أوال

  . يمكن�ترت�ب�عمليات�إنجاز�النفقات����املراحل�التالية�ذكر�ا�وذلك�بذكر�دور��ل�من��مر�بالصرف�واملحاسب

 .�ل��ام�القانو�ي�و�ل��ام�املحاس��: والذي��و�من�م�ام�رئ�س�البلدية�و�نقسم�إ���نوع�ن�:بالنفقة�ل��ام��-أ�

�القانو�ي•        و�و�عقد�بموجبھ�ي�شأ�ع���ع���البلدية�اتجاه�طرف�ثا�ي�و�يجب��ل��ام�بھ�و�ما�ترتب��:�ل��ام

  :عنھ�و�ي�ون��ذا��ل��ام�ن�يجة

  ...)اقتناء،�تأم�ن،�دراسة،إنجاز،�(عقد�صفقة��-

  ...)�جور،��قتطاعات،(قوان�ن�و�تنظيمات��-

  ...)نزع�ملكية،(قرارات�عدالة��-

  . قرار�أحادي�ا��انب��اإلعانات�-

و�و�عملية�تخصيص��عتمادات�املالية�ال�افية�من�أجل�التكفل�باالل��ام�القانو�ي،�وال�: �ل��ام�املحاس��•      

 .�حوال�تجاوز��عتمادات�املالية�املرصودة�بامل��انية�و�املصوت�عل��ا�قانونايمكن�بأي�حال�من�

من��ل�ش�ر�وذلك�إ���غاية�ش�ر�نوفم��،��20يمتد�أجل�إعداد��ل��ام�بالنفقات�إ���غاية��:آجال��ل��ام�بالنفقة-

 د�سم���31كما�يمكن�تمديد�ا�عند�الضرورة�إ���

  :و���من�م�ام�رئ�س�البلدية�وتحتوي�بدور�ا�ع���عمليت�ن�:التصفية�-ب

  .التأكد�من�تأدية�ا��دمة -

  .التصفية����حد�ذا��ا�و��ع���ا��ساب�الدقيق�ملبلغ�الدين�اتجاه�البلدية�و�التحق�من�ال��اميتھ�-

�النفقة�-ج �بدفع �: �ذن �رئ�س�البلدية �م�ام �من ��و�أيضا �حوالة�الو�الذي �طر�ق�إعداد �عن �لفائدة�و�يتم دفع

  .الدائن

�عد�إعداد�ا��والة�من�طرف�رئ�س�البلدية�و�إرسال�ا�إ���املحاسب�يقوم��ذا��خ����عملية�الدفع�و�ذلك�:الدفع -د

  ).90-21من�املرسوم�التنفيذي��36أح�ام�املادة�(�عد�التأكد�مما�ي���

  .مطابقة�العملية�مع�القوان�ن�و�نظمة�املعمول���ا* 

  .أو�املفوض�صفة��مر�بالصرف* 
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  .شرعية�عمليات�تصفية�النفقات* 

  .توفر��عتمادات* 

  .أن�الديون�لن��سقط�أجال�ا�أو�أ��ا�محل�معارض* 

  .الطا�ع��برا�ي�للدفع* 

 .ال��ة�القانونية�للمكسب��برا�ي* 

  : �يرادات: ثانيا

�ثبات�ثم�التصفية�و�إصدار�سند��يراد�وأخ��ا�: �شمل�أيضا�العمليات�املتعلقة�باإليرادات�ع���أر�ع�مراحل�و��

  . عملية�التحصيل

و���من�م�ام�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي�و���املرحلة�ال���من�خالل�ا�ي�شأ�ا��ق�القانو�ي�الذي�: �ثبات�-أ

  .ةي�تج�عنھ�ال��ام�ما���لفائدة�البلدي

�وتحض����:التصفية�-ب� �تجميع �املرحلة ��ذه ��� �تتم �وال�� �البلدي �الشع�� �املجلس �رئ�س �م�ام �من �أيضا و��

 : الوثائق��ساسية�من�أجل�إعداد�سند��يراد،�و�مكن�ت��يص��ذه�الوثائق���

  .�وامر�بالدفع�مثال�دفع�حقوق�ا��فالت،�وصل�دفع���ب�دف���الشروط�• 

 .�يجار،�أو�عقد�املزايدةالعقود�مثل�عقد�• 

 جدول�النواتج•

 البيانات�التنفيذية•

 ...املداوالت،�القرارات،• 

��يرادات�-ج �بالدائن،��:إصدار�سند �ا��اصة �البيانات �ع�� ��يراد �سند �و�حتوي �البلدية، �رئ�س �م�ام �من و��

� �الناتج �املالية�)�يراد(طبيعة �والسنة �املادة �رقم �يحمل �سند �ل�ل �املستحق �املبلغ �ومجموع �ا��سابية �القاعدة ،

��ل��ام �سند�:التحصيل�-د. وتار�خ ��� �وتدقيق �مراقبة ��عد �بحيث �املحاسب، �م�ام �من �يقوم��و�� �يرادات

املحاسب��عملية�التحصيل�كما�يمكن�للمحاسب�بتحصيل��عض��يرادات�دون�إصدار�سند�إيرادات�وذلك�إذا�

  .�علق��مر�ع���س�يل�املثال�بال�بات�و�عانات�املمنوحة�لفائدة�البلديات

�و�حس ��مر�بالصرف �طرف �من ��داري �ا��ساب �إعداد �يتم �املالية �العمليات ���اية �طرف�و��� �ال�سي���من اب

    .املحاسب

  :مراقبة�تنفيذ�امل��انية: املطلب�الثالث

�من �و��� �امل��انية، �تنفيذ �مراجعة �مرحلة �و��س�� �امل��انية ���ا �ال�� ��خ��ة �املرحلة ��� �املرحلة ��ذه �مور���عد

  .البالغة���مية�نظرا�أل�مي��ا����تحقيق�الدقة�����التنفيذ�

� �ع�� �املراقبة ���دف �أو�حيث �إسراف �دون �املرجوة �و��قتصادية �املالية ���داف �تحقيق �من �التأكد �إ�� امل��انية

تبذير،�و�ل�ي�يتحقق��ذا�يتع�ن�ع���رئ�س�املجلس�الشع���البلدي�بصفتھ��مر�بالصرف�و�مجلسھ�التنفيذي،�و�

� �وال�تفر�ط �ال�إفراط �سياسة ��عتمدوا �أن �البلدية، �امل��انية �تنفيذ ��� �دخل �لھ ���ص ��مر��ل ��ذا و�بموجب

   .��انية�و�ال����س�ند�إ���املراقب�املا��اقبة�تنفيذ�املر اقت����مزامنة�م

  :�عر�ف�املراقب�املا��: أوال
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�البلدية ��� �سلطتھ �تحت �املوضوعة �للمصا�� �الس���ا��سن �عن �مسؤول ���ص �الوز�ر��و��ل ��عينھ �و�الذي ،

  .امل�لف�باملالية

 :م�ام�املراقب�املا��: ثانيا

 صفة��مر�بالصرف�. 

  مطابقة�النفقة�مع�القوان�ن�والتنظيمات�السار�ة�املفعول. 

 توفر��عتمادات�أو�املناصب�املالية. 

 التخصيص�القانو�ي�للنفقة. 

 التحقق�من�مطابقة�مبلغ��ل��ام�للعناصر�املب�نة����الوثيقة�املرفقة. 

 ؤ�لة�ل�ذا�الغرض�عندما�ت�ون�مثل��ذه�التأش��ة�قد�وجود�التأش��ات�أو��راء�ال���سلم��ا�السلطة��دار�ة�امل

 .نص�عل��ا�التنظيم�ا��اري�العمل�بھ

  :مراحل�تطبيق�املراقبة�ع���النفقات�العمومية�من�طرف�املراقب�املا��: ثالثا

 يمكن�ألم�ن�ا��ز�نة��عد�املراقبة�أن�يرفض�أو��علق��مر�بدفع�النفقة�الذي�أمر�بھ�رئ�س��:���حالة�الرفض

�ع��� �ول�س �النفقة �قانونية �ع�� �مب�ية �الرفض ��ذا �م��رات �ت�ون �أن �يجب �ال��ا�ي �الرفض �حالة �و��� البلدية،

 .مالئمة�النفقة،�و����ذه�ا��الة�يمكن�لرئ�س�البلدية�ال��وء�إ���ال�����

  حالة�ما�إذا�تب�ن�لرئ�س�البلدية�أن��ذا�الرفض�ال��ا�ي�غ���مؤسس،�يمكنھ�ال��وء�إ����:ال�����ة����حال���

������أم�ن�ا��ز�نة�من�أجل�دفع�النفقة�وتحل�بذلك�مسؤولية��مر�بالصرف�محل�مسؤولية�املحاسب،�إال�أنھ�

�الرفض �يتعلق �ال������ملا ��ذا �إ�� ��متثال �يرفض �أن �للمحاسب �أيضا �واملب�نة��يمكن �التالية ��سباب بإحدى

 :90- 21من�قانون��48باملادة�رقم�

 صفة��مر�بالصرف�ا�عدام�إثبات�أداء�ا��دمة. 

 طا�ع�النفقة�الغ���قانو�ي. 

 عدم�توفر��عتمادات�باملادة�ا�عدام�تأش��ة���نة�الصفقات. 

 عدم�توفر��موال�با��ز�نة. 

 ا�عدام�تأش��ة�املراقب�املا��. 

  :مراحل�إجراء�املراقبة�ع���امل��انية: را�عا

  : الرقابة�السابقة�ع���التنفيذ�-

و�ال�����دف�إ���منع�وقوع�املخالفة،�و�تتم�قبل�عملية�الصرف�فمن�البدي���أن�عمليات�املراقبة�تتم�ع���جانب�

املالية�و�ذلك��النفقات�فقط�و�تمثل�ا��زء��ك�����م�من�املراقبة�و�من�مزايا�ا�تقليل�فرص�ارت�اب��خطاء

  .للمحافظة�ع���املال�العام

  : أثناء�التنفيذ الرقابة�-

  .ف���تمثل�مختلف�عمليات�املتا�عة�ال���تقوم���ا�ا���ات�املختصة�

  : الرقابة�الالحقة�ع���التنفيذ�-

  .تبدأ��ذه�املرحلة��عد�ان��اء�السنة�املالية�و�قفل�ا��سابات�و�إعداد�ا��ساب��داري 



  دراسة�حالة�بلدية�منصورة��������������������                                                   الفصل�الثالث��

56 
 

  :خالصة�الفصل

�الت�سيق�مع�املراقب�املا���توصلنا�إ���إبراز�دوره�الفعال�و�ما�يقوم�بھ�����عد�الدراسة�امليدانية�لبلدية�منصورة�و 

�البلدية �م��انية �نفقات ��س���و�ترشيد ��� � املسا�مة ��النو�تب�ن �التنفيذ ��ذا �و�أن �لألح�ام �موفقا ��ان و�املراقبة

   .يقوم�با��فاظ�ع���النفقات�و�ترشيد�ا،�ف��ذه�الطر�قة�فعول القوان�ن�السار�ة�امل
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  :ا��اتمة

� ��خ��ة �املدة ��� �العمومية �النفقات �دراسة �أ�مية ����ازدادت �تدخل�ا �ع�� �ز�ادة �سلط��ا �و�توسع �الدولة �دور �عاظم

�سياس��ا� �خالل �من �الدولة ��ستخدم�ا �ال�� ��داة ��و��ا �إ�� �العمومية �النفقات �أ�مية �و�ترجع ��قتصادية ا��ياة

  .�قتصادية����تحقيق�أ�داف�ا�ال��ائية�ال����س���إل��ا�ف����عكس��افة�جوانب���شطة�العامة�و�كيفية�تمو�ل�ا

�ع��� �باستخدام�ا �و�ذلك �للدولة، �املحددة �لأل�داف �العمومية �النفقات ��و�تحقيق �العام ��نفاق �أن �منطلق ومن

أحسن�وجھ�ممكن�و�دون�سوء�استعمال�ا�أو�تبذير�ا����غ���أعراض�املنفعة�العامة�أي�ترشيد�النفقات�العمومية،�و�

  .العامة�للدولةيلعب�ترشيد�النفقات�العمومية�دورا��اما����امل��انية�

حيث�يمكن�القول�أن�ملعا��ة���ز�امل��انية�العامة�بطر�قة�فعالة،�ي�ب����خذ�بمف�وم�ترشيد�النفقات�العمومية�

  .بصورة�عامة،�و�ا��د�من��نفاق�العام�ال�����و�غ����الضروري�و�غ���املجدي�نفعا�للمجتمع

أن�نجيب�ع����ساؤل�محوري�يدور�حول��عض�املتغ��ات��و�����ذا��طار�اندرج�موضوع�بحثنا،�إذ�حاولنا�من�خاللھ

  .�قتصادية�ال�لية�ال���تؤثر�ع���رصيد�امل��انية�العمومية�للدولة

فمن�خالل�ا��انب�النظري�حاولنا�تقديم�عموميات�حول�امل��انية�العامة�و�مباد��ا�و�كيفية�تحض���ا�و�إعداد�ا�و�

  .انب�الفنية�للنفقات�العامةاعتماد�ا�و�أيضا�تنفيذ�ا،�و�كذلك�أبرز�ا��و 

العمومية�ع���ترشيد�أما�ا��انب�التطبيقي�تمثل�����جابة�عن��ش�الية�الرئ�سية�و����آثر��مراقبة�تنفيذ�امل��انية�

  .نفقا��ا�العامة

  : اختبار�الفرضيات

  :من�خالل�دراس�نا�ل�ذا�البحث�توصلنا�إ���أبرز�النقاط�التالية

ة��و���و�الثانية�من�خالل�دراس�نا�للفصل��ول�حيث��عت���امل��انية�العمومية�التمكن�من�إثبات���ة�الفرضي -

�خالل�ا� �من �يتم �ال�� �الوثيقة �باعتبار�ا �القطاعات، �جميع ��� �و��شاط�ا �الدولة �أعمال �حولھ �تدور �الذي �املحور ��

عملية�تحض���امل��انية�تتم�تحت�فقات�العامة�للدولة،�كما�أن�التوقع�للسنة�املالية�ا��ديدة�ملجموع��يرادات�و�الن

 .أع�ن��يئات�رقابية�لضمان�شرعي��ا�و�مصداقي��ا

�ترشيد��نفاق�العام��و� - �و�ذلك�أن �للفصل�الثا�ي، �تبعا �����ما �إثبات �من �تمكنا �و�الرا�عة و�الفرضية�الثالثة

� ��مثل �طر�ق�التخصيص �عن �ظا�رة���ز�امل��انية�العامة،�و�ذلك �من ��سا����ل��د �كفاءة�الس�يل للموارد�و�رفع

 .�نفاق�العام�إ���أع���درجة�ممكنة�و�القضاء�ع����ل�أوجھ��سراف�و�التبذير

  : نتائج�البحث

  :من�خالل�الدراسة�توصلنا�إ���النتائج�التالية

  �عت���امل��انية�العامة�أداة��امة�من�أدوات�السياسة�املا���-

لدولة����ال�شاط��قتصادي�من�أجل�تحقيق���داف��قتصادية��عت���النفقات�العمومية�أداة�و�وسيلة�لتدخل�ا�-

  .و��جتماعية

للمراقب�املا���دور�ك������عملية�ترشيد�النفقات�من�خالل�دراسة��جراءات�ال���يقوم���ا�بالنفقة�العمومية�ف�و��-

  .الوحيد�الذي�خولت�لھ�السلطة�للقيام���ذه��عمال



  ا��اتمة�العامة
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مليات�املالية�و�كشف��نحرافات�و�التأكد�من�مطابقة��ذه�العمليات�املالية�لألنظمة�املراقبة����ضمان�لسالمة�الع�-

  .و�القوان�ن�السار�ة�املفعول 

  : �ق��احات

مالية��عمل�ع����عز�ز�املساءلة�و�الشفافية،�و�بالتا���تصبح�إم�انية�ال�س���ع���الفساد�أمر�مراقبة�ضرورة�وجود� -

  .صعب�

  . ع����رشاد�و�التوجيھ�البناء�وال�يقتصر�دوره�عن�اك�شاف��خطاءراقبة�أن�يل��م�نظام�امل�-

  .ا��روج�من�سياسة�تنفيذ�املشار�ع��نفاقية�ذات�القيمة��جمالية�املرتفعة�-

  .تحديث�إدارة�املوازنة�العامة�قصد�التكيف�مع�التطورات��قتصادية�-
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 قائمة�املصادر�و�املراجع
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  :امل��ص

�دور  �موضوع �الدراسة � املراقبة��عا�� ��سي���وترشيد �مش�لة� نفقاتال�� �العمومية �النفقات �جانب �أصبح حيث

العامة�ال���أدت�إ���تأث���مباشر�ع���امل��انية�تواج��ا�الدولة����ظل�التطورات�القائمة�و�ذلك�لز�ادة��حتياجات�

العامة�،�فالبد�ع���الدولة�ا��د�من��ذه�املش�لة�بوضع�أج�زة�رقابية�قائمة�عل��ا�من�أجل�إتباع�مختلف�مراحل�

  .التنفيذ

� �و�كذلك �العمومية �النفقات �ع�� �النظري �ا��انب �إ�� �تطرقنا ��ش�الية �معا��ة ���دف �عل��ا �املراقبة و�إجراء

�ا��انب�مخ ��سقط ��موال�العامة�ول�ي �ا��زائري�للمحافظة�و�حماية �املشرع �ال���وضع�ا ��ج�زة�الرقابية تلف

�املا���الذي� �ا���از�الرقا�ي�و�و�املراقب �من �البلدية�و�إ���ج�ة �م��انية �إ���دراسة �الواقع�فقد�اتج�نا �إ�� النظري

�مشروع �قبل �النفقة �بمراقبة �يقوم �ألنھ �قبلية �رقابتھ ����ت�ون �تالعب �وجود �عدم �و�بالس�ر�ع�� �التنفيذ ��� ي��ا

مرحلة�تنفيذ�النفقات،�ومن��نا�تتحقق�الغاية�من�����لبدءا للمصادقة�من�أجل�ا��انب�املا���وكذلك�لھ�الرخص

  .يق�اك���قدر�ممكن�من�النفع�العاماملراقبة�املالية�القبلية�و�منت���ذلك��و��بتعاد�عن�ارت�اب�املخالفات�وتحق

�املفتاحيةال�� �املا��،�: لمات �املراقب �املراقبة، �العامة، �امل��انية �العمومية، �النفقات �ترشيد �العمومية، النفقات

   .املصادقة

Résumé : 

L'étude aborde la question du rôle du contrôle dans la gestion et la rationalisation des dépenses, le 

volet dépenses publiques étant devenu un problème pour l'État au regard des évolutions existantes, 

afin d'accroître les besoins publics qui ont conduit à une impact sur le budget public. Différentes 

étapes de mise en œuvre. 

Afin d'aborder le problème, nous avons abordé l'aspect théorique des dépenses publiques, ainsi que la 

surveillance de celles-ci et des différents organes de contrôle mis en place par le législateur algérien 

pour préserver et protéger les fonds publics. Son contrôle est tribal car il surveille la pension 

alimentaire. avant sa légalité dans la mise en œuvre et en s'assurant qu'il n'y a pas de manipulation 

dans l'aspect financier, ainsi que d'avoir des licences pour approbation afin de commencer la phase de 

mise en œuvre des dépenses, et à partir de là le but du contrôle financier tribal est atteint et le La fin de 

cela est de rester à l'écart de commettre des violations et d'atteindre autant de bien public que 

possible. 

 Mots clés : dépenses publiques, rationalisation des dépenses publiques, budget général, contrôle, 

contrôleur financier, certification. 

  


