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 الإهـــداء
 

 

 

 

أ هــــــــــــــــــــــــــــــدي هذا امؼمـــــــــــــــــــــــــل املتواضـــــــــــــــــــــــــــــع 

 اإىل:

امغاميني حفظهام هللا وأ طال معرهامأ غـــــــــــــــــــز ما أ مكل اموادلين   

 ومجيع اإخويت  و لك أ فــــــــــــــــــــــــــــــــــراد امؼائةل
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 لكمة شكر

 

 ﴾ميحرلا نمحرلا هللا مسب ﴿

َل َضاِمًحا تَْرَضاُه وَ  (... يَّ َوَأْن َأمْعَ ِِن رَّبِ أ ْوِزْغِِن َأْن َأْشُكَر ِهْؼَمتََم امَِِّت َأهْؼَْمَت ػَََلَّ َوػَََلٰ َوادِلَ ْْ ِِ َأْد

اِمِحنَي  ِتَم ِِف ِغبَاِدَك امطَّ  ...)ِبَرْْحَ

 مؼظيماهللا ق اضد

 

 

ـِي غـــــــــــٌََله بؼد  امشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكر هلل جـــــــــــلَّ ف

مـــــــــــــى :  أ ثــَــــــــــــلدم خبـــــــــــــامص شـٌــــــــــــكري وِغــــــــــرفاين اإ

ََِطــــــــــــر  : بـــــْن حـــــــــَرَّا اُل    حيا  ـســــــــتاة  املٌ

 لك ال ـســـــــــــاثذ  املسامهني ِف امتـــــــــكوين طْبة

 غامل لكــــــــــــية امؼْوم الاكتطادًـــــــة وامتجـــــــــــاًرة وػْوم امتس يري

جناز هذه املذكر   لك من ـسامه ومو بلكمة طيبة ِف اإ
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 امللـــــــــــــــخص :

الدولت ،باعخبازها وسيلت وأداة لخغطيت حاحاث ألافساد أي املىاطنين وجلدًم حعخبر  املؤسساث العمىميت حىهس 

 مخخلف الخدماث ، حيث حعخبر هره ألاخير ة املهمت ألاساسيت للدولت في املفهىم الحدًث .

ت حعخمد هره املؤسساث العمىميت في عملها بمفهىم عام على مىازد  بشسيت جخمثل في ألافساد املىظفين و مىازد مالي

ِدم الدولت املىازد 
َ

ل
ُ
سة من طسف الدولت و مىضىعت جحذ جصسف املؤسست وحعخبر في ألاصل ملك للعام ،ج مَسخَّ

 املاليت للمؤسساث بصفت دكيلت و ملننت على شكل ميزاهياث سنىيت. 

شنشىد ومن أحل ضمان السير السليم للمؤسساث العمىميت و الاسخغالل ألامثل لهره املىازد و جحليم ألاهداف امل

واملسحىة وحب على الدولت وضع كىاعد صازمت لضمان اسخخدام املال العمىمي بطسيلت صحيحت  حيث جخمثل 

 هره اللىاعد في اللىاهين املاليت واملحاسبت العمىميت. 

هالحظ أن ماليت املؤسست العمىميت حعخمد على عنصسيين أساسيين وهما امليزاهيت التي   من خالل هرا املفهىم 

سيم اسخعمال هره املىازد . وهما ما سشنخطسق لهما  حعخبر
ٌ
أداة الخمىيل و املحاسبت العمىميت التي جحدد جلنياث و ط

 . العمىميت  في بحثنا حيث سندناول فيه  أهم النلاط ألاساسيت حىل امليزاهيت

ـــت  : الكلمــــــــــــــــــاث املفخاحيــــــــــــــ

 العامت ،امليزاهيت العمىميت ،إلاًساداث ،النفلاث  املحاسبت العمىميت ،امليزاهيت

Abstract 

Public institutions are considered the essence of the state, as it is a means and tool to cover the 

needs of individuals, or  citizens, and to provide various services, as the latter is the basic task of the 

state in the modern concept. 

These public institutions depend in their work in a general sense on human resources represented 

in employees and financial resources devoted by the state and placed at the disposal of the 

institution and considered originally owned by the public. The state provides financial resources to 

institutions in an accurate and codified form in the form of annual budgets. 

In order to ensure the proper functioning of public institutions, the optimal utilization of these 

resources, and the achievement of the desired and desired goals, the state must set strict rules to 

ensure that public funds are used in a correct manner, as these rules are represented in the financial 

and public accounting laws. 

Through this concept, we note that the public institution’s finances depend on two basic elements, 

namely the budget, which is a financing tool, and the public accounting that defines the techniques 

and method of using these resources. They are what we will deal with in our research, in which we 

will address the most important basic points about the balance sheet. 

key words 

Public accounting , State general budget ,Balance sheet , Renenues,expenditures 
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 : انمقدمح انعامــــح -

ا، وحعشك ؿيها جىكعاتها إلًشاداث  عذها الحيىمت ظىٍى
ُ
اإلايزاهُت )أو اإلاىاصهت( العامت للذولت هي وزُلت ح

عذ وؿلا للىاعذ ولىابي ًدذدها هق مىٍم ، الذولت خالٌ العىت اإلاالُت اللادمت ؿمال عً بشمجت هـلاتها
ُ
ح

ض ؼـاؿُتهاللىاهين اإلاالُت، بهذؾ جدعين ملشوئُتها  عخمذها في العادة  وحعٍض ومفذاكُتها في أعين اإلاىاوىين. َو

ذ حعبلها حلعاث هلاػ وحعذًل   .البرإلاان بعذ حلعت جفٍى

وال ًمىً للحيىماث في البلذان الذًملشاوُت أن جخفشؾ في مىاسد الذولت خاسج ما جىق علُه اإلايزاهُت العامت التي 

ذجيىن كذ خٍُذ بثلت البرإلاان بعذ عشله   .ا علُه للخفٍى

وأًما حعخبر اإلاىاصهت العامت في الذولت هي جلً الخىت اإلاالُت التي جأحي بها الذولت لؼاًاث جىٍُم الىـلاث اإلالشسة 

ؽاس إلى أن هزه اإلاىاصهت جخممً واؿت الاظدثماساث  وؤلاًشاداث اإلاخىكعت للعىت اإلاالُت اللادمت على الذولت، َو

ع  الث اإلاؽاَس التي ظخذؿعها الىصاساث، وحمُع ما هى مخىكع الحفٌى علُه مً سظىم على الخذماث والشواجب وجمٍى

ف بأنها ألاداة اإلاثالُت لمبي هـلاث وإًشاداث الذولت وإداستها،  والمشائب مً هاخُت أخشي، لزلً ؿئنها جـى

عُت بعذ الاهتهاء مً إعذادها زهش بأن اإلاىاصهت العامت جدخاج إلى مىاؿلت العلىت الدؽَش  .مً ِكبل الحيىمت وٍُ

عشؾ الـىش اإلاالي ؿىشة اإلاىاصهت بين إًشاداث الذولت وهـلاتها مىز اللذم، واسجبىذ ؿىشة اإلاىاصهت وجىىسث بىحىد 

ُـتها، ؿيلمت مىاصهت في اللؼت العشبُت جذٌ على اإلالاسهت بين ؼِئين أو إباهت اإلاعادلت أو الخىاصن،  الذولت وجىىس ٌو

ت Budget وفي اللؼت الـشوعُت هي التي حعني الىِغ الزي  Bougette وهي مؽخلت مً ولمت Budget وفي ؤلاهيليًز

ًمع ؿُه الخاصن ألامىاٌ لُىـم منها ،وكذ جم ولع كىاعذ اإلاىاصهت العامت مً كبل علماء اإلاالُت العامت الخللُذًً 

إلى ،لاتها عىذ جدمير اإلاىاصهاثخالٌ اللشن الخاظع عؽش , وتهذؾ كىاعذ اإلاىاصهت العامت إلى وحىب مشاعاة جىبُ

حـاهب أن هزه اللــىاعذ ولعــذ مً أحـل الحـــاً على ألامىاٌ العامت وعذم جبزًشها إال في أوحه ؤلاهـاق العام 

 .الهامت وعذم اللجــىء إلى جدفُــل إًشاداث جـــىق خاحـت الحيىمت لإلهـاق

 :اندراسح  إشكانيح -1

،ؿهي حعدىذ إلى عىفش   جلذًش أسكام مبالؽ ول الىـلاث و ؤلاًشاداث العامت للعىت اإلالبلتبما أن اإلايزاهُت العامت هي 

ع
ُّ
وحعدىذ إلى كاعذة الخىاصن أي لشوسة اإلاعاواة بين كُم ؤلاًشاداث والىـلاث العامت لىً ًشي  (Prévision )الخىك

ـذ بخشاؿت الخىاصن  الخدلُم  هزه اللاعذة ـعبت أنبعن الـلهاء الاكخفادًىن    le mythe deوـو

l'équilibre   ومً هزا اإلاىىلم ًمىً ـُاػت ؤلاؼيالُت واآلحي: 

قِدر الدولة  إيرادات والنفقات العمومية وهل هناك اححمالية أن جعجس الدولة  عن ثحقيق 
ٌ
وازن الحليف ث

 ؟ بينهما

 : ألاظئلت الـشعُت آلاجُتوإلاعالجت مخخلف حىاهب ؤلاؼيالُت الشئِعُت جم جلعُمها إلى  

           ؟                                                                                                                            اإلايزاهُت العامت ما مـهىم -
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                                                                                     ؟   مفادس ؤلاًشاداث العمىمُت وماهُت جلعُماث  الىـلاث العمىمُتماهُت -

 ؟  اإلايزاهُت العمىمُت إعذاد  هُف ًخم -

 أظالُب إعذاد اإلاىاصهاث ؟ تهُف ًخم جلذًش ؤلاًشاداث وماهُ-

 : فزضياخ انثحث -2

 ـُؼذ ؿشلُاث الذساظت هما ًلي :

بدعب معىُاث العىت اإلاالُت و جلذس الىـلاث وؿم اخخُاحاث  ؤلاًشاداث: جلىم الذولت بخلذًش  ألاولىفرضية 

 ول كىاع عمىمي .

وهزا ما ٌعمي بدالت جىاصن العمىمُت   وؤلاًشاداثًمىً للذولت اإلاىاصهت بين الىـلاث العمىمُت :  ألاوليالفرضية 

"Un solde équilibré  حعادٌ كُمت ؤلاًشاداث العمىمُت"أي أن كُمت الىـلاث العمىمُت. 

" بمعنى أن كُمت  Un solde excédentaireإن جدلم الذولت ؿائن في اإلايزاهُت "ًمىً :  الفرضية الثانية

،في هزه الحالت ال جلىم الحيىمت  بأي إحشاء الن هزه الىلعُت  ؤلاًشاداث العامت  جخجاوص كُمت الىـلاث  العامت

 . اًجابُت  

مت الىـلاث العمىمُت اهبر مً كُمت ؤلاًشاداث العمىمُت وهزا ًؤدي إلى ُ: ًمىً ان جيىن ك الثالثةالفرضية 

ل  "  Un solde déficitaireعجض في اإلايزاهُت " في هزه الحالت وحب على دولت على جىؿير مىاسد مالُت مً احل جمٍى

 العجض .

 أسثاب اخريار انمىضىع  : -3

جم الاخخُاس لؼشك  اهدعاب معاسؾ  وؤلاخاوت  كذس ؤلاميان  باإلاىلىع باعخباس مؤظعاث اللىاع العمىمي    -

 .جأخز الحيز ألاهبر مً الاكخفاد الىوني  و باعخباس مىلىع اإلايزاهُت العمىمُت ٌؽمل ول مؤظعت   عمىمُت 

 .اإلاىلىع بمجاٌ جخففىا  وهزلً السجباه -

ذ مً  اإلاالُت العامت وهزا ما أسوانسهً مً  ٌعخبر مىلىع اإلايزاهُت -  .باإلاىلىع  أهمُتًٍض

 أهميح انمىضىع : -4

  جىمً أهمُت اإلاىلىع في  ما ًلي :

شؾ اإلااٌ العام  -  أهمُت والذوس الىبير الزي جلعبه اإلايزاهُت العمىمُت في اللىاع العام والتي جىمً في جدفُل ـو

 .ورلً مً خالٌ جىـُز اإلايزاهُت  

 اإلاىلىع  عشلا خٌى عىاـش وميىهاث اإلايزاهُت العامت.ًىؿش   -

 أهداف اندراسح : -5

 .دساظت ميزاهُت الذولت و ميزاهُت اإلاؤظعت العمىمُت -

  .للميزاهُت العامت معشؿت ؤلاواس اللاهىوي  -
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 .الاوالع على مشاخل إعذاد اإلايزاهُت -

 ثبدىـُز ؤلاًشادا املخخفين  عىانوألا  إداسة عملُت جدمير اإلايزاهُت اإلاؽشؿين على  ألاوشاؾ معشؿت مخخلف -

 والىـلاث .

 : اندراساخ ساتقح -6

دراسح وذحهيم ذطىر انميشاويح انعامح في انجشائز  :" تعىىان" انجشائز، 2119نعجال  ،اد.نعمزيح " دراسح أ / 

 :"2121-2119 نهفرزج 

اإلاـاهُم العامت خٌى مىاصهت الحيىمُت  همذخل والي مـهىم اإلاىاصهت وأداة هذؿذ  هزه الذساظت إلى جبُان  ول 

جخىُي مالُت  والتي جدذد أهذاؾ وظُاظت الذولت وجىاولذ دوسة جدمير ميزاهُت في الجضائش و ؤلاواس اللاهىوي لها 

 .9190و  9102و جىاولذ إخفاءاث وجدلُل كاهىن اإلاالُت ا بين الـترة ممخذة بين 

ل إلى الىخائج الخالُت مً خالٌ ر  :لً جم الخـى

مّىن في مجملها  دوسة اإلايزاهُت وججخمع في أسبعت مشاخل وهي  جمش اإلايزاهُت العامت  بمشاخل وخىىاث عذًذة  -
ُ
ج

مشخلت الخدمير وؤلاعذاد،مشخلت اإلاىاكؽت واإلافادكت البرإلااهُت ،مشخلت الخىـُز ومشخلت الشكابت وحعلُم 

 الحعاباث . 

عملُت  جدمير ميزاهُت الذولت جبلى مً اخخفاؿ العلىت الخىـُزًت والى وصاسة اإلاالُت بالزاث التي حعخبر إن  -

ت ألاخشي .  مؤهلت جلىُا لهزا العمل ورلً بالخمامً  مع كىاعاث الىصاٍس

ادكت علُه في إن مؽشوع اإلاالُت واإلايزاهُت  ًخم جلذًمه مً وشؾ الحيىمت أمام البرإلاان لخخم مىاكؽخه  كبل اإلاف -

خ إًذاعه . 57احل أكفاه    ًىم مً جاٍس

م ججمُع إًشاداث  - جخىلى وصاسة اإلاالُت باعخباسها عمىا مً أعماء العلىت الخىـُزًت مهمت جىـُز اإلايزاهُت عً وٍش

ىت العمىمُت أو البىً اإلاشهضي  هما ًخم ؤلاهـاق في الحذود الىا سدة الذولت مً مخخلف مفادسها وإًذاعها في الحٍض

وعلُه ؿان عملُاث جىـُز اإلايزاهُت جىلعم إلى عملُاث جدفُل ؤلاًشاداث وعملُاث دؿع  .في اعخماداث اإلايزاهُت 

 .الىـلاث

إن هذؾ الشكابت على اإلايزاهُت العامت هى خماًت ألامىاٌ العمىمُت مً ول أؼياٌ الاهدشاؾ والؼؾ والخالعب ، - .

ىىع وبُعتها واخخالؾ أهذاؿها و هثرة الهُئاث واإلاؤظعاث اإلامىلعت وهزا ما ًـعش حعذد أؼياٌ هزه الشكابت وج

 .بها

ٍهش أهثر في دوس اإلاشاكب اإلاالي في الخذكُم والـدق الؽامل مً - الشكابت اإلاالُت حعمل على جلادي ألاخىاء،ٍو

 .حاهب الىـلاث 

م آلُاث سكابُت مخىىعت  - ومخـاوجت الخأزير على الحيىمت، منها ًماسط البرإلاان سكابت على عماٌ الحيىمت، عً وٍش

 .والاظخجىاب ولجان الخدلُم، وملخمغ الشكابت...الخ .العؤاٌ
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ذ مجلغ املحاظبت كشاس ؼشعُت الدعُير اإلاالي للذولت، وهى يهذؾ إلى مشاكبت أحهضة الذولت في مجاٌ حعُير عّ ٌ   -

 .ألامىاٌ العمىمُت وأعىانها لخجعُذ الؽـاؿُت في العُاظت اإلاالُت

لخفل على الخىالي إلى  2.9،بمخىظي وعبت% لـترة الذساظت ظترجـع إًشاداث اإلايزاهُت العامت، اإلالشسة ًمىً إن  -

ًخىكع بلىغ إحمالي هـلاث اإلايزاهُت في  .ملُاس دًىاس 2.2222ملُاس دًىاس زم إلى  6.25.2ملُاس دًىاس وإلى  2.2715

ملُاس دًىاس في  5526،زم  9191ملُاس دًىاس في ظىت. .551ملُاس دًىاس، و  9.5775، ما كُمخه  9102ظىت

ىت وعبت إلى الىاجج الذاخلي الخام  .9190ظىت اث مً ؤلاًشاداث والىـلاث إلى عجض في الخٍض ظخؤدي هزه اإلاعخٍى

 .9190في ظىت 7زم ب %  9191في ظىت  5.7وب %  9102ظىت في  .01.بمعذٌ % 

"أسانية إعداد وذىفيذ انمىاسوح انعامح نهدونح  ،انجشائز"تعىىان : 2121انديه ، د. عطيح عشدراسح" ب / 

 . مجهح إدارج األعمال واندراساخ االقرصاديح "، دراسح مقاروح

يهذؾ اإلالاٌ إلى إللاء المىء على مخخلف أظالیب إعذاد اإلاىاصهت العامت ووشق جىـیزها، بذءا بمىاصهت البرامج 

إداسي یش هض أظاظا على ألاداء ويهخم بالحالش إال أهه يهمل اإلاعخلبل، و أظلىب وألاداء و التي هي عباسة عً اججاه 

مىاصهت الخخىیي والبرمجت وهى اججاه جخىیىي یشهض على البرامج وألاوؽىت الجذیذة وعلى اإلاعخلبل في خين أهه 

ألاداء في اإلاعخلبل إال يهمل اإلااض ي والحالش على خذا ظىاء، زم أظلىب اإلاىاصهت الفـشیت الزي یأخز في الاعخباس 

ىال إلى اإلاشخلت ألاخيرة مً مشاخل جىىس أظالیب  أهه یعاب علیه إهماٌ البرامج واإلاؽاسیع اإلاالیت و الحالیت، ـو

هىس ما یعمى باإلاىاصهت الخعاكذیت، وحععى هزه الذساظت إلى إحشاء ملاسهت بين مخخلف هزه  إعذاد اإلاىاصهت العامت ٌو

جاسب والاججاهاث الذولیت الحذیثت والىكىؾ على ایجابیاتها وهزا حىاهب الىلق ألاظالیب لخىلیذ هزه الخ

واللفىس ؿيها، باإللاؿت إلى الىكىؾ على مذي إمياهیت وحذوي جىبیلها ورلً لؼشك الاظخـادة منها والععي 

 .العخماد ما هى مالئم منها في مجاٌ إـالح اإلاىاصهت العامت في الجضائش

لذ الذساظت إلى حمل یاث مـادهاجـى  :ت مً الىخائج والخـى

لشوسة جدذیث الىٍام اإلاىاصوي في الجضائش والاظخـادة مً الخجاسب الحذیثت في هزا املجاٌ، و یجب أن یيىن  -

بؽيل حضئي ولیغ دؿعت واخذة أي أن یيىن على مشاخل، خیث یمىً البذء بمىاصهت بعن ألاكعام والىصاساث 

الخىبیم واهدعاب الخبرة وجشاهمها، ومعالجت العیىب التي جٍهش أزىا  بفىسة جذسیجیت لالظخـادة مً ججاسب

الخىبیم وججاوصها، رلً أن مىىم اليل أو الالش يء واهخٍاس الٍشوؾ ختى جتهیأ لخىبیم الخدذیث بؽيل وامل 

 .دؿعت واخذة، كذ یؤدي إلى جـىیذ الـشؿ وعذم الخدذیث

ت للذولت واظدثماس الخجاسب الذولیت في هزا املجاٌ بما یيسجم مع ن جىبیم الاججاهاث الحذیثت في اإلاىاصهت العامإ -

ما جـشله جدذیاث العیاظت اإلاالیت في الجضائش یخىلب جىؿير البیئت املحاظبیت وؤلاداسیت اإلاىاظبت للخدذیث، 
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ألاظاط  والخدٌى مً هٍام مىاصهت مبيیت على اإلاذخالث إلى مىاصهت مبيیت على املخشحاث، وما یدبعه مً الخدٌى مً

 الىلذي إلى أظاط الاظخدلاق

أن الخدذیث اإلاىاصوي الزي یممً ؿعالیت العیاظت اإلاالیت في الجضائش، یخىلب جذسیب وجأهیل العاملين في خلل  - 

اإلاىاصهت للشؿع مً معخىاهم وجدعين خبرتهم، وجذسیبهم جذسیبا علمیا دكیلا، خیث یخىلب الخدذیث اإلاىاصوي 

ذم ؤلاداسة العلمیت الحذیثت، ألن إعذاد ألاؿشاد الالصمين للخىبیم ال یلل أهمیت عً معخىي إداسي مشجـع یعخخ

 .حعذیل هٍام إعذاد اإلاىاصهت هـعه

إعذاد اإلاىاصهت العامت للذولت، والبدث في أي  إظتراجُجُتلشوسة كیام الباخثين بذساظاث وبدىر معخلبلیت عً  -

هىع مً أهىاع اإلاىاصهاث الحذیثت یخالءم مع الىاكع والخدذیاث اإلاالیت والاكخفادیت التي جىاحه الجضائش لخىبیله 

 .وجىؿير مخىلباث وملىماث هجاخه

 انصعىتاخ انري صادفد اندراسح : -7

 العمىمُت وهزلً جلً اإلاخعللت باإلايزاهُاثكلت اإلاشاحع اإلاخعللت بؽشح كىاهين املحاظبت  -

كلت الذساظاث الخاـت باإلايزاهُت  العمىمُت على  معخىي اإلاؤظعاث العمىمُت ؿأػلب الذساظاث جدىاٌو اإلايزاهُت  -

                                                                             العامت للذولت  .                                                                                                

خالٌ البدث  و اوالعىا على بعن اإلازهشاث وحذها أن هىان خلي بين مـهىم اإلايزاهُت العامت التي حعني مىاصهت  -

 الذولت و مـهىم اإلايزاهُت العمىمُت التي حعني ميزاهُت مؤظعت خيىمُت .

 : انمرثع انمىهج -8

ـي في عشك اإلاـاهُم  العامت  التي ؼيلذ مذخال لإلخاوت بمخخلف حىاهب الذساظت جم اظخخذام اإلاىهج ـو

ومىهج الخدلُل مً احل ؿهم مدخىي الىفىؿ  ورلً مً خالٌ جىؿير معلىماث  خٌى اإلاىلىع للميزاهُت العامت 

عُت التي حاءث  اظخخذام مىهج دساظت الحالت خُث أخذها هما جم .هزه الذساظت   دفذباللاهىهُت والدؽَش

 مؤظعت التربُت والخعلُم مدل الذساظت الخىبُلُت .

 :حدود اندراسح  -9

حعمُمها  خذود مىلىعُت خُث أن الذساظت جخخق باإلاىاصهت العامت و اإلايزاهُاث اإلاؤظعاث  الحيىمُت وال ًمىً 

 .على اللىاع الخاؿ 

، هما همُف إن للذساظت جىبُلُت خذود مياهُت خُث  العمىمُت في الجضائشخذود مياهُت ؿهي جخق املحاظبت 

ت. ثأنها جخعلم بمؤظعا  التربٍى

   9190ؿالذساظت كذ جم اهجاصها في ظىت  صمىُتخذود 

 : األدواخ انمسرعمهح -11

 جمثلذ ألادواث اإلاعخعملت في 
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عليها إلعذاد هزه الذساظت.اعخمذها اإلاسح اإلاىخبي ملخخلف اإلاشاحع واإلاياجب واإلافادس التي   

م ؼبياث الاهترهذ .  اإلاسح اإلاعلىماحي عً وٍش

ش الىذواث واإلالاالث اإلايؽىسة خٌى اإلاىلىع   الخلاٍس

0الىفىؿ اللاهىهُت اإلاخعللت باإلايزاهُت العامت   

  شزح طزيقح انعمم : -11

خيىن الـفل مً ًخيىن اإلاىلىع مً ؼلُين ،ًدىي ول ؼم على ؿفل  م العمل ُلعمىً جمباخث ٍو 16ٍو

 : واألحي

 إعذادمشاخل  إليفل هٍشي ًدىاٌو مـاهُم عامت خٌى اإلايزاهُت العمىمُت هما ًخىشق ؿؿفل ألاٌو وهى عباسة عً 

خىشق إلى ألاظالُب اإلاخبعت في إعذاد اإلاىاصهاث العامت  إعذادها ى ألاوشاؾ اإلاؽشؿين علاإلايزاهُت العامت واهم  ٍو

 اإلايزاهُت العمىمُت على معخىي وخذة خيىمُت )مؤظعت عمىمُت(  .،هما ًخىشق دساظت للذٌو 

مؤظعاث  ياإلايزاهُت ف إعذادالجاهب الخىبُلي خُث  هأخز مً خالله أهم خىىاث  إلىأما  الـفل الثاوي ؿُخىشق  

 .كىاع التربُت 
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 مدخل إلى امليزاهيت العمىميت :  ألاول  الفصل

  جمهيد

فهي جبين مسخلف اإلاىاعص التي حػخمض غليها الضولت ومجاالث بهفاق هظه  جمثل اإلايزاهُت الػامت اإلاغآة الػاهؿت إلاالُت الضولت،

ض اعجبـ مفهىم اإلايزاهُت الػامت اعجباؾا وزُلا بخؿىع صوع الضولت فلما ؾاص اإلاىاعص في ؾبُل جدلُم الخاحت الػامت ،وك

مفهىم الضولت الخاعؾت في ظل الفىغ الخللُضي اكخطغ صوع اإلايزاهُت الػامت بُان بًغاصاث الضولت وهفلاتها غلي غغوعة 

اإلايزاهُت الػامت وؤضبدذ ؤصاة  خُث اػصاصث ؤهمُت جدلُم الخىاػن اإلاالي طلً للبدث غً جدلُم الخىاػن بين حملخيها،

ولم ٌػض ًلخطغ صوعها بالػغوعة غلى جدلُم الخىاػن اإلاالي طلً  مهمت في غملُت الخىمُت الاكخطاصًت والاحخماغُت،

وغلى غغاع هظا الخدٌى مغث اإلايزاهُت بمغاخل غضًضة غغفذ زاللها حػٍغفاث   للبدث غً جدلُم الخىاػن  الاكخطاصي،

 شياٌ مخػضصة باإلغافت بلى حػضص ؤصواعها ،وهظا ما ًلىصها بلى ؾغح الدؿائالث اإلاىالُت :مسخلفت وظهغث لها ؤ

 ماهُت اإلايزاهُت الػامت وهُف وشإث وهُف جؿىعث وماهُت مسخلف ؤهىاغها وفُما جخمثل ؤهمُتها ومباصئها؟

 ولإلحابت غلى هظه الدؿائالث كؿمىا الفطل ألاٌو بلى اإلاباخث الخالُت :

:اإلابدث ألا  -  ماهُت اإلايزاهُت الػمىمُت  ٌو

 صوعة اإلايزاهُت الػامت  اإلابدث الثاوي: -

 اإلابدث الثالث : اججاهاث جلُُم ؤلاًغاصاث وإغضاص اإلايزاهُت الػامت للضولت -

 اإلابدث الغابؼ : ميزاهُت اإلااؾؿت الػمىمُت  -

 : املبدث ألاول : ماهيت امليزاهيت العامت

مت ًلخط ي مىا الىكىف غلى وشإتها ومفهىمها وجمُيزها غً بػؼ اإلاطؿلخاث اإلامازلت بن الخػغف غلى اإلايزاهُت الػا

 لها بغافت بلى بُان ميىهاتها، وهظا ما ؾىدىاوله مً زالٌ اإلاؿالب اإلاىالُت:

 : امليزاهيت العامت وشأة:  ول طلب ألا امل

والظي اعجبـ  ،لُت الػامتاإلااجبـ مفهىم ومػمىن اإلايزاهُت الػامت للضولت بخؿىع مفهىم ومػمىن غلم ار للض

سُت للمىاػهت الػامت جغحؼ بلى غغف  بضوعه بخؿىع الضولت في اليشاؽ الاكخطاصي، وبطفت غامت فان ألاضٌى الخاٍع

خي   جؿلب غغوعة اإلاىافل اإلاؿبلت للشػب غلى هُفُت حباًت بًغاصاث الضولت ،وهُفُت بهفاق ما جم جدطُله  تجاٍع

خي جػمً ؤن مً بًغاصاث غلى ؤوحه ومجاال  ث وبغامج اجفاكُت مدضصة، وبمػنى ؤهثر جدضًضا  فةن هظا الػغف الخاٍع

بت بال بلاهىن ًىافم غلُه ممثلى الشػب، هما ال جىفم ألامىاٌ الػامت بال بػض مىاكشتها بىاؾؿت  ال جفغع غٍغ

 .1ممثلي الشػب ؤًػا

                                                           
ؼ" اإلاالُت الػامت مضزل جدلُلي مػاضغ" الضاع الجامػُت بيروث لبىان 1  .567ص: ، 2008ؾػُض غبض الػٍؼ
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ًخىفل بخامين هفلاث اإلاملىت مً خاضالث وحػىص فىغة اإلاىاػهت بمفهىمها الخضًث بلي اهجلترا خُث وان اإلالً 

وهدُجت لتزاًض هفلاث الضولت مؼ جؼاًض اخخجاحاث  1ؤمالهه الخاضت واغخبرث ؤلاًغاصاث ؾغ مً ؤؾغاع الضولت

ؿاهُا غلى ما  1215الشػب التي اكخػذ وغؼ خضوص لؿلؿاث الخاهمت وفي غام  وافلذ الؿلؿاث اإلالىُت في بٍغ

ظ  غلى غغوعة اؾدشاعة الشػب في الػغاثب كبل فغغها وحباًتها .ٌؿمى" اإلااغىا واعها"  وهي و   زُلت جىٌّ

ِلح غلى غغوعة مىافلخه اإلاؿبلت  غلى فغع  وفي غهض اإلالً شاٌ ألاٌو  ؤزظ البرإلاان ًؿالب بفغع ؾُؿغجه ٍو

والظي حاء فُه وحىب الخطٌى غلى  1628الػغاثب ،وكض هخج غً طلً ضضوع مُثاق بغالن الخلىق غام 

ض مً غغىؾها في جدضًض ؾلؿاث مىاف لت البرإلاان غىض فغع الػغاثب، ومىظ طلً الخين ؤزظث البرإلااهاث جٍؼ

 .2اإلالً في ؤلاهفاق والجباًت

جم بكغاع وزُلت الخلىق والتي حغي جىؾُؼ هؿاق البرإلاان ختى حشمل حمُؼ ؤلاًغاصاث ؤًا وان مطضعها مً  1688وفي غام 

 وشملذ ؤوحه ؤلاهفاق ولم حػض ؾغا مً ؤؾغاع الضولت.خاضالث ؤمالن الخاج ؤو الػغاثب، 

جم بصزاٌ الػضًض مً الخػضًالث والخدؿِىاث غلى فىغة ومػمىن اإلاىاػهت  1789ومؼ كُام الثىعة الفغوؿُت غام 

ػُت لِشمل مماعؾت الغكابت غلى الؿلؿت الخىفُظًت في حباًت الػغاثب  الػامت خُث امخض خم الؿلؿت الدشَغ

 ت.وألامىاٌ الػام

ولجمُؼ ألافغاص ؤن  هطىص ال حؿمذ بفغع ؤي غغاثب بال في ؾبُل اإلاطلخت الػامت، 1793هما جػمً صؾخىع 

غاكبها اؾخػمالها، ومىظ طلً الخين  بضؤث اإلاىاػهت الػامت في فغوؿا جىدؿب  ٌشاعوىا في فغع الػغاثب، ٍو

 مفهىمها الخالي .

 : مفهىم امليزاهيت العامت: ثاوي ال املطلب

فها في الػضًض مً له ًجض  المىمُت لػاإلايزاهُت اًف جػغبن  حػبيرا مىخضا وشامال ،بهما ازخلف وحػضص فلض حاء حػٍغ

ػاث والىخاباث بػباعاث غامت وزاضت ؤخُاها ،هما ؤن مفهىم اإلايزاهُت الػامت غلى كضع هبير مً  اللىاهين والدشَغ

فا ث الػضًضة التي ضاصفىاها مً زالٌ بدثىا هظهغ اإلاغوهت لُخغير خؿب صوع الضولت وجىحهها  ومً بين الخػٍغ

 آلاجُت :

ىحههما مػا لخدلُم  - دضص الػالكت بُنهما ٍو هي جىظُم مالي ًلابل بين الىفلاث الػامت وؤلاًغاصاث الػامت، ٍو

 .3الؿُاؾت ،وبمػنى آزغ فهي بمثابت البُان اإلاالي لالكخطاص الػام

                                                           
 .08، ص: 2005"اإلايزاهُت الػامت للضولت "ميشىعاث الخلبي الخلىكُت بيروث لبىان الؿبػت ألاولى  غبض اللؿُف فؿش 1
ؼ للضعاؾاثالجامػُت  اإلااؾؿت"،ومؿخلبلهاخاغغها لػامت ماغُها ااإلاىاػهت فهمي مدمىص شىغي، "2 ألاولى، لؿبػت ، البىان -بيروث  ،واليشغ والخىَػ

 .13، ص:1990
،اإلاىظمت الػامتصاعة اإلاالُت إلألاؾالُب الخضًثت في ا هضوة"، لػامت المالُت اعاث بصاعة اغم كغصفي  البرامجصاء و ألا مىاػهتوع ن،"صؾلؿاح غؿُت ضال ص.3

تلػغبُت للخىمُت ا ت ا -صمشم، الاصاٍع تلػغبُت الجمهىٍع  .65، ص: 2004هىفمبر  20-24، الؿىٍع
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 جمثُل جػمً التي املجالـ مً مجمىغت هى البرإلاان (مً ؾغف البرإلاانحػخبر اإلايزاهُت وزُلت هامت مطاصق غليها  -

ٌ  في الشػب ػُت الؿلؿت ،وهى ٌػخبر االضًملغاؾُت الضو اإلاطاصكت واإلاىافلت  غً ؤؾاس ي بشيل اإلاؿاولت  الدشَغ

ت إلشباع ال ؤلاحغاءاث ومغاكبت واإلايزاهُت غلى اللىاهين خاحاث الخيىمُت(، تهضف بلى جلضًغ الىفلاث الػغوٍع

 .1الػامت ،وؤلاًغاصاث الالػمت لخغؿُت هظه الىفلاث غً فترة ػمىُت ملبلت غاصة ما جيىن ؾىت

ميزاهُت الضولت هي الغالف اإلاالي املخطظ إلاالُت الضولت وهي بظلً جدمل خؿاباث الىفلاث الػامت وؤلاًغاصاث  -

ؿغح الػامت، ؤي حسجل مسخلف الػغاثب وعزظ ؤلاهفاق الخاضت بالضولت، وهي  ىاكش مؿبلا ٍو بُان ًغزظ ٍو

 . 2في كاهىن اإلاالُت، هما حػخبر ؤصاة مً ؤصواث الؿُاؾت الاكخطاصًت

اإلايزاهُت الػامت للضولت جَىكؼ وجغزُظ في شيل كاهىوي لىفلاث ومىاعص الضولت، ًطاصق غليها مً ؾغف البرإلاان في  -

 . 3يىمتكاهىن اإلاالُت والظي ًترحم ألاهضاف الاكخطاصًت واإلاالُت للخ

 : يئرالجسالخشرًع افي حعريف امليزاهيت العامت  -2

لت ولىهاثُت للضث و ؤلاًغاصاث الىفلاالت مً ولػامت للضاإلايزاهُت ا" جخشىل 84-17ن للاهىامً  (06ؾت )صلؿااإلااصة اخؿب 

ٌ بها لخىظُمُت و الخشغًػُت م األخىاافم ن اإلاالُت واإلاىػغت وكاهىبمىحب ؾىىًا املخضصة   اإلاػمى

ث لىفلاا مجمىع ؤلاًغاصاث وإلاضهُت اللؿىت ع جلضالتي لىزُلت اهي اإلايزاهُت  90 -21ن للاهىا( مً 03اإلااصة )خؿب و

 .".لهاجغزظ ث بالغؤؾماٌ ولىفلاو الػمىمي الخجهُؼ ث امىها هفلا الخاضت بالدؿُير و الاؾدثماع و

 :امليزاهيت العامت وبعع املفاهيم املشابهت -3

 ت واملىازهت العامت:امليزاهيت العام -

اصًان هفـ اإلاػنى واإلاضلٌى في مالفاث  ٌؿخسضم اضؿالخا اإلايزاهُت الػامت واإلاىاػهت الػامت بشيل متراصف  ،ٍو

خىلى  بغضاص اإلاىاػهت الػامت ؤخُاها مىخب ؤو صاثغة  ؿمى الجهاػ ؤلاصاعي الظي ٌشغف ٍو وهخب اإلاالُت الػامت َو

ت فان ولمت اإلاىاػهت هي ألاكغب بلى الطىاب  يزاهُت الػمىمُت اإلاىاػهت الػامت ،وؤخُاها صاثغة اإلا ومً الىاخُت اللغٍى

 ؤما ولمت ميزاهُت فهي ولمت مدضزت .

ػاث واإلاالفاث وؤلاضضاعاث في  باليؿبت للجؼاثغ فان الشاجؼ هى اؾخػماٌ ولمت اإلايزاهُت الػامت في اللىاهين والدشَغ

 مجاٌ اإلاالُت الػامت.

  :العمىميتت وامليزاهيت امليزاهيت العام -

الػمىمُت ؤو الخيىمُت ؤما اإلايزاهُت الػامت  ثٌؿخسضم مطؿلح اإلايزاهُت الػمىمُت مً ؾغف اإلااؾؿاث واإلايشئا

 فخػني ميزاهُت الضولت.

                                                           
تلجامػُت الجضًضة ،" صاع االػامتلمالُت الىحُؼ في ،"ا هاشض غضلي ؾىػي. ص1  .276، ص : 2000، مطغ -الاؾىىضٍع

2
   2000 Paris, découverte, la Edition Editions, 6eme », l’Etat de budget le « Baslé, Maurice p3. 

3
 Pierre La Lumière, « les finances publiques», Editions Armand Colin, Paris, Edition 1976، p:54. 
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  :امليزاهيت العامت وكاهىن املاليت -

ي املخؿؿاث الخىمُت الاكخطاصًت بن كىاهين اإلاالُت هي اللىاهين التي جدضص في بؾاع الخىاػهاث الػامت اإلاؿؿغة ف

ت ؾبُػت اإلاىاعص  وألاغباء اإلاالُت للضولت وجسطُطها.  والاحخماغُت اإلاخػضصة الؿىىاث ولؿىٍى

ت جخػمً اإلايزاهُت الػامت للضولت، اإلايزاهُاث اإلالخلت والخؿاباث  وكاهىن اإلاالُت غباعة غً وزُلت مالُت ؾىٍى

ىت، هما ًخم مً زالله جإؾِـ بت ؤو اكخؿاع بحباعي، وغلُه كاهىن اإلاالُت هى ؤلاؾاع  الخاضت للخٍؼ ؤو بلغاء الػٍغ

 .اللاهىوي الظي جطضع فُه اإلايزاهُت الػامت للضولت

  :امليزاهيت العامت واملحاسبت العمىميت -

املخاؾبت الػمىمُت هي مجمىغت اللىاغض اللاهىهُت والخلىُت  اإلاؿبلت غلى جىفُظ ميزاهُاث الهُئاث الػمىمُت، 

ً بالطغف واملخاؾبين و  بُان غملُاتها اإلاالُت وغغع خؿاباتها ومغاكبتها ،واملخضصة اللتزاماث ومؿاولُاث آلامٍغ

 الػمىمُين .

 العامت:خساب الخخامي واملىازهت  -

: ٌػبر غً ؤلاًغاصاث الفػلُت والىفلاث الفػلُت للضولت غً الؿىت اإلاىطغمت. ؤي بُان الحساب الخخامي1-

 .هت وهدُجت جىفُظها غً الؿىت اإلاالُت اإلاػىُت وفم ألاؾـ واإلاػاًير اإلاػخمضةلخؿاباث اإلاىاػ 

ت للضولت غً ؾىت مالُت ملبلت جخػمً ؤلاًغاصاث اإلالضعة مفهىم املىازهت العامت2- : البرهامج ؤو الخؿت الؿىٍى

 .ظه الخؿتاإلاىخظغ جدطُلها وهظلً الىفلاث اإلالضعة اإلاغزظ بالطغف في خضوصها مً ؤحل جدلُم ؤهضاف ه

 : أوجه الشبه بينهما3-

 .صٌؿمبر 31ًىاًغ وجيخهي في  1ًخم بغضاص الخؿاب الخخامي واإلاىاػهت الػامت غً ؾىت مالُت جبضؤ في  -

ػُت ألغغاع الغكابت  - ًخم بغضاص ول منهما مً كبل وػاعة اإلاالُت هما ًخم غغع ول منهما غلى الؿلؿت الدشَغ

 .وجلُُم ألاصاء

 .يُف مىخض للخؿاباث ليل مً خؿاباث الخؿاب الخخامي وخؿاباث اإلاىاػهت الػامتًخم اؾخسضام جط -

 : أوجه الاخخالف4-

ت ؤما ؤعكام الخؿاب الخخامي فهي ؤعكام فػلُت -   .ؤعكام مىاػهت الضولت هي ؤعكام جلضًٍغ

ً ؾى  - ً ؾىت مالُت كاصمت في خين ؤن بغضاص الخؿاب الخخامي غ  .ت مالُت مىطغمتًخم بغضاص اإلاىاػهت الػامت غ

   .ًخم بضضاع اإلاىاػهت الػامت بمىحب كاهىن في خين ال ًخؿلب بضضاع الخؿاب الخخامي طلً  -

 لعامتا مكىهاث امليزاهيت خصائص و  : لثاملطلب الثا-

 الفرع ألاول: خصائص امليزاهيت العامت -

فاث ًخطح لىا ؤن للميزاهُت زطاثظ هي    واآلحي:مً زالٌ هظه الخػٍغ
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إلاشغوع اإلاىاػهت مً  كبل الخيىمت  1: كاهىن اإلاىاػهت هى الىظ اإلاخػمً بكغاع الؿلؿت الدشَغػُتفت الدشريعيتالص -1

ػخبر هظا الخم مً ؤكىي الخلىق التي جخمخؼ بها الؿلؿت الدشَغػُت) بط ًخىحب غلى  )  le pouvoir législatifول ؾىت ،َو

ا لترزُطه وإغؿاءه الطفت اللاهىهُت.الخيىمت ؾغح كاهىن اإلاالُت واإلاخػمً اإلايزاهُت ؾ  ىٍى

حػض اإلاىاػهت للؿىت اإلالبلت لظلً ٌػخمض مشغوع اإلايزاهُت غلى الخلضًغ ،ألهه  : و إلاًراداث الصفت الخلدًريت للىفلاث -2

مً الطػب الخدضًض بضكت وبشيل نهاجي حجم الىفلاث التي ؾخطغف ؤو حجم  ؤلاًغاصاث، بالخالي فاإلايزاهُت جلضًغ 

 .لاث وؤلاًغاصاث التي جخػلم بفترة ػمىُت مؿخلبلُت مخىكػت كض جخدلم وكض ال جخدلمللىف

 ؤي غليها ًطىث الظي هى البرإلاان ،ولىً وجىفُظها اإلايزاهُت بخدػير الخيىمت جلىم: الاهفاقو  الجباًت إجازة -3

 . اإلايزاهُت في اإلاظوىعة ؤلاًغاصاث وحباًت الىفلاث بطغف ؤلاطن للخيىمت ٌػؿي

اصة الاغخماصاث اإلالغعة للضفاع في اإلايزاهُت فا : هي حعبير مالي لبرهامج خكىمي -4 طلً  نبطا ما كغعث الخيىمت مثال ٍػ

اصة الاغخماصاث الخاضت بالخيافل الاحخماعي في  اإلايزاهُت  ٌػني اججاه بلى بغاصة ٌػىـ ؾُاؾت خيىمُت  مػُىت وٍػ

ؼ الضزل اللىمي لطالح الؿبلاث مدضوصة ال  .2ضزل وهىظاجىَػ

 

 

 

 

 

 

 

 الخصائص ألاساسيت للميزاهيت العامت:  11شكل ركم 

 : الفرع الثاوي : مكىهاث امليزاهيت العامت -

 جخيىن اإلايزاهُت الػامت مً حاهبُين ؤؾاؾُين ًخمثالن في ؤلاًغاصاث الػامت والىفلاث الػامت.

 لعامت:إلاًراداث  ا -

ت والاحخماغُت وجؿىعها مً الضولت الخاعؾت بلى الضولت اإلاخضزلت، ؤصي بن احؿاع صوع الضولت في الخُاة الاكخطاصً

اصة حجم ا مً لخخمىً لػامت ا زم و غلى هدى خخمي احؿاع هؿاق ؤلاًغاصاث مً ث الػمىمُت، و لىفلابلى احؿاع و ٍػ

بًغاصاث  ىغلجدطل  ؤضبدذ الضولتو لػامت ا في هُيل ؤلاًغاصاث  طلً جؿىع  غلى جغجبو لػامت ث الىفلاا حغؿُت

 .مطاصع مخػضصةمً 

                                                           
 12، ص: 2005، لبىان  -ؾغابلـ ، اإلااؾؿت الخضًثت للىخاب"" الػغاثب مىاػهت -الػامتلمالُت ، " اؾىًؿي فاؾمتص.   1
 .276، ص: مغحؼ ؾابم"، الىحيز في اإلاالُت الػامت" ؾىػي غضلي هاشض،ص.    2

 الخصائص األساسية للميزانية العامة
Principales caractéristiques du budget 

اإليرادات و للنفقات التقديرية صفةال  
Le budget est un acte de prévision 

اإلنفاقو  الجباية إجازة   
Le budget est un acte d'autorisation 

 الصفة التشريعية
Le budget est un acte législatif 

 هي تعبير مالي لبرنامج حكومي
Le budget est un acte à portée politique  
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 :لعامتإلاًراداث اجعرًف  -1

ٌ مجمىع لػامت باإلًغاصاث ا ًلطض هفلاتها  حغؿُت مً ؤحل املخخلفت، اإلاطاصعمً  الضولت غليهاالتي جدطل  الضزى

  .1الاحخماعي الاكخطاصي و  الخىاػن وجدلُم  الػامت

 :جلسيماث إلاًراداث العامت -2

جخػمً مىاعص اإلايزاهُت الػامت للضولت ما ًلي :                           ") : 11اإلااصة  1984ًىلُى  07اإلااعر في  17-84اللاهىن 

 ؤلاًغاصاث طاث الؿابؼ الجىاجي وهظا خاضل الغغاماث . -

 مضازُل ألامالن الخابػت للضولت. -

 وألاجاوي .  اإلااصاةالخيالُف اإلاضفىغت للاء الخضماث   -

ٌ لللغوع و الدؿبُلاث اإلامىىخت مً ؾغف الضولت مً اإلايزاهُت الػامت وهظا الفىاثض اإلاترجبت الدؿضًض بالغؤؾما -

 غنها.

 مسخلف خىاضل التي ًىطظ اللاهىن غلى جدطُلها. -

 مضازُل اإلاؿاهماث اإلاالُت للضولت اإلاغزظ بها كاهىها. -

ملخطلت وفم الشغوؽ املخضصة قي الخطت اإلاؿخدلت للضولت مً بعباح اإلااؾؿاث اللؿاع الػمىمي املخؿىبت وا

ؼ اإلاػمٌى به(."   الدشَغ

 :  الظــرائب -

ً، و صون جؿبُم ملابل زاص  م الجبر مً زغواث آلازٍغ حػغف الػغاثب بإنها اكخؿاع مالي جلىم به الضولت غً ؾٍغ

 .2بضافػها، و طلً بغغع جدلُم هفؼ غام

بضون ألاغىان الاكخطاصًين الخىاص،  غلى هاؾلؿت بفغع وطلً، الضولت ؾغف مً حباثُت جخموهي اكخؿاغاث 

 :الخالُت للػغاثبالخطاثظ  وغلُه وؿخيخج ،مً حهتها مباشغ ملابل

 هلضي اكخؿاع: هلضيمبلغ  -

 نهاثُت  بطفت جضفؼ -

  حبرا جفغع -

  بضون ملابل مػين -

 ملػاجدلُم الىفؼ اغغغها  -

 :مباشغةوغير  شغةلػغاثب مبا جلؿُمهاؤلاؾالق هى  غلى للػغاثب جلؿُموؤهم  

 

                                                           
 .30، ص: مغحؼ ؾابم"، الىحيز في اإلاالُت الػامت" ؾىػي غضلي هاشض،ص.    1

 219. :، ص1975 صاع الفىغ الػغبي، مطغ،، " الػامتلمالُت ا "ى، غبض اإلاىل لؿُض ا 2
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 طــرائب مباشرة: -

بت مباشغة بطا جم صفػها مباشغة مً ؾغف اإلايلف مخدمال غبئها )غغاثب غلى الضزل(.  حػخبر الػٍغ

 طــرائب غير مباشرة: -

بت غير مباشغة بطا ا ًضفػها اء(، لشغو البُؼ اخل ا)مغوعة الاكخطاصًت لضمً اهلؿت ؤي  يفكخؿػذ حػخبر الػٍغ

إلاؿخهلً بلى اخُث ًخم هلل غبئها و الخضماث، لؿلؼ اؾتهالن اخالت  يفن جىىغير مباشغة وإلاىلف بؿغًلت ا

 (TVAاإلاػافت للُم غلى الغؾم )ا

 م: لرسىا-

 1ؾلبهءا غلى ًها له بىاصزضمت مػُىت جا، هظير غامتص لهُئت لفغاًضفػه ي لظا هى اإلالابللغؾم ا 

 الدومين :  -

 ؤمىالا واهذ، وؾىاء زاضتؤو  غامت ملىُت واهذؾىاء  الضولتملىه ج ما ول" Le Domaineبالضومين  " ًلطض

ت  :وزاص غامالضومين  بلى  ًىلؿم غلُه . و2مىلىلتؤو  غلاٍع

 ألخيامألازغي ( والتي جسػؼ  الػامتالتي جمخلىها الضولت )ألاشخاص ؤو  ألامىاٌ حمُؼ ٌشمل دومين عام: -

 ملابلزمىا  الضولت جخلاض ىال  ما غاصة... و الػامتولخضاثم  الؿغق : مثل الػام للىفؼ، وجسطظ الػام اللاهىن 

 .ألامىاٌلهظه  ألافغاص اؾخػماٌ

ن للاهىا  غضاللىم بىحه غا، والتي جسػؼ لت ملىُت زاضتولضاٌ التي جملىها األمىابه اص : ًغدومين خاص  -

 اصاث.ًغبلت ولضع غلى اجضوالتي  وغيره،فُه بالبُؼ ف لخطغافُمىً الخاص، 

 ض العامت : اللرو  -

اص، ؤو ألفغامؼ م لػان اللاهىص اشسامً ؤغىها ؤو مً ًىاوب لت ولضاجػلضه مالي غلض  بإههم لػاع اللغف اًػغ

ظ ًش عجافي ثض افى مؼ بغصهجخػهض ٌ ماي، جدطل بمىحبه غلى زغؤلت هُئت ؤو صومؼ   ."3لػلضاغلُه مػين ًىُّ

، لخلؿُما لُهب ًؿخىض يلظع اإلاػُالف بازخالف اث جسخجلؿُمابلى غها اهىضىعها وؤخُث وع مً للغاجّلؿم 

 حُت.عزاو زلُت وع صاكغ بلىلػامت وع اللغاًّلؿم ي لظع اإلاياوي واإلاطضع ابُىها مػُامً هظهغ ي لظوا

ىن صاؾبُػُىص شساؤجه اؾىضم باالهخخاب في كا: بطا خلياض داللرن افيكى اإلالترغت، لت ولضازل ن ؤو اغخباٍع

 لت.ولضازل ع صاللغافُه ي جم لظلي اق اإلاالؿىن اغىضما ًىىؤي 

ما صة غا، وحىبُتؤغامت اص ؤو هُئاث فغؤًىخخب فُه اق ألاحىبُت و ألؾىفي اه اعضضب ًخمخين خارجيا : نًكىو 

 ألاحىبُت . بالػمالث اللغوعالاهخخاب في هظه ًخم 

 

                                                           
1
 .109  :، ص 1998، لبىان -بيروث الضاع الجامػُت،"، مباصت اإلاالُت الػامت،" هللا غىعخؿين ًىب ػ 

ىت 2  .81، ص: 2007ولى الجؼاثغ، الؿبػت ألا  "، صاع الخلضوهُت،إلؾالمي الاكخطاص افي  للضولت اإلاىاػهت الػامت جمىًل غجؼ ، " هغصوصي ضابٍغ
بي اإلاالُت الػامت، " غاػي خؿين غىاًت 3 ؼ الػٍغ  . 59، ص: 1998، ألاعصن -غمان، صاع البُان"،  والدشَغ
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مىً جلخُظ بًغاصاث الضولت في ما ًلي :  ٍو

 مصادر إًراداث الدولت

 إًراداث غير طريبيت بيتإلاًراداث الظري

 الغؾم غلى اللُمت اإلاػافت الاؾتهالن غغاثب غلى-1

اللُمت الضازلُت غلى 

 الاؾتهالن.....الخ

 

 غاثضاث  ؤمالن الضولت -1

 

 الضومين  بًغاصاث -

التي جضفػها  ؤلاًغاصاث -

 الهُئاث الػامت

ؤعباح الشغواث التي  -

 حؿاهم فيها الضولت

ىت-  هدُجت غملُاث الخٍؼ

بت غلى الضزل - غغاثب غلى الضزل-2  غٍغ

بت غلى ؤعباح الشغواث -  غٍغ

ت-  غغاثب غلى ألاعباح الخجاٍع

 والطىاغُت ...الخ

ؤلاًغاصاث مً ألاوشؿت  -2

ت  الطىاغُت والخجاٍع

 

غغاثب اإلالىُت وعؤؽ -3

 اإلااٌ

بت ت..الخ الثروة غٍغ  بًغاصاث غً الغغاماث -3 الػلاٍع

 غً الهباث  بًغاصاث -4 

 ماث بجمُؼ ؤشياٌالغغا

 مصادر إلاراداث العمىميت:  11جدول ركم 

 لعامت:ث الىفلاا-

ع جبػا لخؿى جّؿؼوالػمىمُت الىفلت م امفهىع كض جؿى، ولتولضث التي جىجؼها الىفلاالػمىمُت جلً ث الىفلااجػض 

لػامت ث الىفلااذ جبؿالخاعؾت،اعلت ولضص صوع اخُث ؾاي لخللُضاإلافهىم اففي ظل ، لتولضم صوع امفهىع جّؿاوا

 ء.للػاوالخاعجي وازلي الضاألمً غلى اشخملذ م مدضوصة، امهاصواع و بإ

لت ولضالخضًث "امفهىمها ع ؾافي بلت ولضؽ اهشاة ثغع صالػمىمُت باجّؿاالىفلت ق الً هؿاطلُخّؿؼ بػض 

لىؾاثل اهم مً ؤضبدذ ؤخُث ، لػمىمُتاللىفلت باإلافهىم الاحخماعي والاكخطاصي لُظهغ ما ًؿمى  "،اإلاخضزلت

 لػمىمُت.ث والبرامج الؿُاؾامسخلف  الخىفُظ اإلاؿخػملت 

 لعمىميت :الىفلت اجعرًف  -1

الهُئاث  ، اإلااؾؿاث واملخلُت الجماغاث ،الخيىمتلت )ولضا جطغفهااٌ التي ألمىالػامت جلً ث اًلطض بالىفلا

 لػمىمُت( .ا

، بهضف بشباع مىُت مػُىتٌ فترة ػبةهفاكها زال لتولضم اجلىبإنها " مجمىغا إلاطغوفاث التي هظلً ف جّػغ 

 .                                                                1لتولضاجىظمه هظه ي لظاغامت مػُىت للمجخمؼ خاحاث 

                                                           
ىت 1  83، ص:مغحؼ ؾابم"، إلؾالمي الاكخطاص افي  للضولت اإلاىاػهت الػامت جمىًل غجؼ ، " هغصوصي ضابٍغ
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مً  : جخمثـل غملُـاث الىفلـاث فـي اؾخػمـاٌ الاغخمـاصاث اإلاغزظ بها وجدلم 11اإلااصة  21-90وبدؿب هظ اللاهىن 

 .22 ،21، 20، 19زالٌ ؤلاحغاءاث املخضصة في اإلاىاص 

: ججمؼ الاغخماصاث اإلافخىخت باليؿبت بلى اإلايزاهُت الػامت  35اإلااصة  1984ًىلُى  07اإلااعر في  17-84و ًىظ اللاهىن 

 : ؤبىاب هي  03وفلا للمسؿـ ؤلاهماجي الؿىىي ،لخغؿُت هفلاث الاؾدثماع الىاكػت غلى غاجم الضولت ، في 

 اإلاىفظة مً ؾغف الضولت  ثالاؾدثماعا -

 اإلامىىخت مً ؾغف الضولت  عبغاهاث الاؾدثما -

 الىفلاث ألازغي بالغؤؾماٌ  -

 لعمىميت:الىفلت ن اكاأر -3

     :  زالرهي و لػمىمُت اللىفلت ًمىىىا اؾخسالص ألاعوان ألاؾاؾُت ًف علخػااهظه ٌ مً زال

 شكلها:  -  

ي زمىا مبلغ هلضام باؾخسضم لػاق اإلهفابضوعها فُالت ولضم اخُث جلىي، شىل مبلغ هلضفي لػامت الىفلت ن اجىى

التي  جدخاحها  ؤلاهخاحُت ئوؽ لغ، وزمىا لػامتافم اإلاغحؿُير احل  ث مً ؤزضماو ؾلؼ ث، مىخجاإلاا جدخاحه مً 

ؼم لللُا ت باإلاشاَع لثلافُت خطاصًت ،الاحخماغُت، اواإلاؿاغضاث الاك اٌ ؤلاغاهاثألمىاإلاىذ و ،جخىالهاالتي  الاؾدثماٍع

 .1وغيرها 

 مصدرها: -

اإلاػىىي بالشسظ م، واإلالطىص غاي آلمغ بطغفها شسظ مػىىن اًىىؤن لػامت ث الىفلامً الىي جػّض ٌشترؽ  

ينالؿبُػُين م غالكاجه بغيره مً ألاشخاص لػان اللاهىاغض اجىظم كىي لظالشسظ الً م، طلػاا  .2و اإلاػىٍى

هل و حماغاتها املخلُت و لؿُاؾُت اكؿامها وؤلت ولضاغً ع جطضث التي لىفلااغمىمُت جلً لً جػض هفلت طغلى و

 لها. لخابػت الػمىمُت اإلااؾؿاث والهُئاث ا

 مىها: ف لهدا -

ث لغغباع الخاحاث والً بةشبا، وطلػامتهى جدلُم اإلاىفػت الػمىمُت الىفلت ع مً الغغن اًىىٌشترؽ ؤن 

مثال ًجب ؤن ثب الػغالػامت(اص ألاغباء األفغا واإلاؿاواة في جدمل اإلاىاؾىين ولت الػضافمً مىؿلم ، لػامتا

 لخضمت اإلاىفػت الػامت.لػامت الىفلت ، ؤي ؤن جىحه اإلاىؿلمالػامت بىفـ الىفلت اإلاىاؾىىن مً اًؿخفُض هظلً 

 جصييف الىفلاث وفم املشرع الجسائري : -4

هفلاث الدؿُير - :) حشخمل ألاغباء الضاثمت للضولت غلى ما ًلي : 23 اإلااصة 1984ًىلُى  07اإلااعر في  17-84اللاهىن  -

 الدؿبُلاث( و  اللغوع-هفلاث الاؾدثماع  -

                                                           
 . 66، ص: 2003، اإلاؿبىغاث الجامػُت، الجؼاثغ صًىان"،  اكخطاصًاث اإلاالُت الػامت، " غباؽ مدغػي  1
ت"، مباصت اإلاالُت الػامتصعاػ، "  هللاخامض غبض ص.  2  .400، ص: 1988 مطغ، -الضاع الجامػُت، الاؾىىضٍع
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ؤغباء الضًً الػمىمي  -ؤبىاب :  04:) ججمؼ هفلاث الدؿُير في  24اإلااصة  1984ًىلُى  07اإلااعر في  17-84اللاهىن  -

 -الىفلاث الخاضت بىؾاثل  اإلاطالح -ؿلؿت الػمىمُتجسطُطاث  ال -و الىفلاث املخؿىمت مً ؤلاًغاصاث

                                                                  الخضزالث الػمىمُت(  

: )ججمؼ الاغخماصاث  اإلافخىخت باليؿبت بلى اإلايزاهُت الػامت وفلا  35اإلااصة  1984ًىلُى  07اإلااعر في  17-84اللاهىن -

 ؤبىاب هي :  03ماجي الؿىىي ،لخغؿُت هفلاث الاؾدثماع الىاكػت غلى غاجم الضولت، في للمسؿـ ؤلاه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 الىفلاث ألازغي بالغؤؾماٌ ( -اإلامىىخت مً ؾغف الضولت  عبغاهاث الاؾدثما -اإلاىفظة مً ؾغف الضولت  ثالاؾدثماعا -

 ئرالجسالعامت في اهيت الميسدئ وأهميت امبااملطلب الرابع: -

لؿلُم ن الؿير احل غمامً ؤبـ الػىواغض اللىابػؼ اخترام لػامت اإلايزاهُت اجىفُظ ث جدػير وجخؿلب غملُا

ؤ مبضة، لىخضؤ امبض، لؿىىًتؤ امبضصت ؤؾاؾُت هي: بػت مباؤع يفغض اللىؤهم هظه اجخلسظ ، لػامتاهُت اللمُؼ

 اػن.لخىؤ امبضو ت لػمىمُا

 الفرع ألاول : مبادئ امليزاهيت العمىميت -

  :(Le principe d'annualité )مبدأ السىىيت   -1

لؿلؿت ف اؾغمً كت غلُها صإلاطاو الخىفُظًت الؿلؿت ف اؾغن جدػير اإلايزاهُت مً لؿىىًت فةؤ امبضءا غلى بىا

مً  30اإلاضة خؿب و ؾىىًت ن جىىث اإلايزاهُت  غملُالخىفُظ ؤن اإلاضة املخضصة هما ، ًػاؤلخشغًػُت جخم ؾىىًا ا

لت ولضاعص امى، بمجمل للؿىت بالىؿبت لىل ؾىت مضهُتن اإلاالُت ًغزظ كاهىوًلغ  (  :فةهه 84-17ن للاهىا

 "،  )وهظا الىؾاثل اإلاالُت املخططت لدؿُير اإلاغافم الػمىمُت وجىفُظ  املخؿـ ؤلاهماجيغباثها وؤ

ث لىفلااإلاضهُت مجمىع  ؤلاًغاصاث و اللؿىت ع جلضالتي لىزُلت اإلايزاهُت هي اةهه : ) ف 21-90ن للاهىمً ا 03 -

 لها(.جغزظ ث بالغؤؾماٌ و لىفلاو الػمىمي الخجهُؼ ث امىها هفلاالخاضت بالدؿُير والاؾدثماع و

                                                                     :   (Le principe d'unité )ةلىخدأ امبد  -2

مغهؼها ًؿهل مػغفت ة ختى خضوازُلت وحمُؼ هفلاتها  في ولت ولضاصاث اًغعج حمُؼ بجضة ؤن لىخضبمبضؤ اًلطض  

هضاف املخضصة  لأل مؿابلخهااإلاالُت، ولت ولضث اكبت جطغفاامغاملخخلفت مً لغكابت ة احهؼؤجخمىً اإلاالي ، وختى 

ن بُاع اإلايزاهُت في ظهاوالهضف مً ب، 1لخشغًػُتالؿلؿت افلذ غلُها واهما  اعصة  في اإلايزاهُتلىوالاغخماصاث ا

 ث  وؤلاًغاصاث هى:لىفلاامىخض لىافت 

 لت.وللضاإلاالي  إلاغهؼ ع غلى االؾالاؾهىلت  -

 لخشغًػُت.الؿلؿت اكبل مً للدىىمت ؽ اإلاالي لىشازم امً ص اإلايزاهُت، وبىىغلى لغكابت م اخىابؾهىلت  -

 لتولػامت للضاإلايزاهُت افدظ و ؤؾت صعاؾهىلت  -

                                                           
 .398، ص :مغحؼ ؾابم"،  اكخطاصًاث اإلاالُت الػامت، " غباؽ مدغػي 1
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  (Le principe d'équilibre ) :ازن لخىأ امبد -3

وفي لػامت. اث ؤلاًغاصاث اجلضًغحملت لػامت مؼ ث الىفلااث اجلضًغوي حملت جخؿاؤن لػامت اػن اإلايزاهُت اًلطض بخى

ؤو هدُجخه مػمىهه ن كاهىح ؤي اكتراال ًلبل  (ما ًلي: غلى خُىما هطذ ع لضؾخىمً ا 121اإلااصة هبذ ا الاججاه طهظ

لت ولضاصاث اًغصة في بلؼًاف اجؿخهضن مغفلا بخضابير هابطا ال ، بلػمىمُتث الىفلاصة اًا، ؤو ػلػمىمُتاعص اإلاىجسفُؼ ا

 .1)هفاكهااإلالترح بإلابالغ األكل وي غلى الػمىمُت جؿاث الىفلامً ازغ آفطل في مبالغ مالُت ؤو جىفير 

                                                                   ) :(d'universalité Le principeيت أو الشمىل  لعمىميتأ امبد -4

ػني ؤن جظهغ في ومىمل ؤ مبضبن غمىمُت اإلايزاهُت  ث لىفلاا اثهافت جلضًغاإلايزاهُت  زُلتإلابضؤ وخضة  اإلايزاهُت َو

دخىي في مجمله غلى كاغضجين ؤؾاؾِخين : . بين الازىينملاًػت اث ؤلاًغاصاث  صون ؤي هافت جلضًغو  ٍو

ًمىً جسطُظ ؤي ) ال  هه :بف 84-17ن كاهىمً لثامىت ( ا08ؤلاًغاصاث :  بمىحب اإلااصة )جسطُظ م غضة كاغض -

هه بفاإلااصة  هفـ  خؿبجمُيز(، وبال ث اإلايزاهُت لت لخغؿُت هفلاولضاعص الخغؿُت هفلت زاضت جؿخػمل مىاص ًغب

 ة:للاغضهظه اًمىً ؤن وؿدثني مً 

 اإلايزاهُاث اإلالخلت ، -

ىت ، -  الخؿاباث الخاضت بالخٍؼ

ؤلاحغاءاث الخؿابُت الخاضت غمً اإلايزاهُت الػامت ،التي حؿغي غلى ألامىاٌ املخططت للمؿاهماث ؤو اؾخػاصة  -

 الاغخماص .

ن ًىىجىػ ؤن ًالث لخشغًػُت للىفلاالؿلؿت ص اغخماة ؤن اللاغضصاث :حػني هظه االغخماكاغضة جسطُظ ا -

ص غخمااص و اغضن بًىىًجىػ ؤن فال م، لػاق اإلهفااحه مً ؤوحه ولىل مػين مبلغ ًجب ؤن ًسطظ بل بحمالُا 

 ق املخخلفت .إلهفااحه غلى ؤوًػه ػمغ جىؤللدىىمت بحمالي  و ًترن همبلغ ث لىفلاا

 

 

 

 

 

 

                                                           
ؼ" ،  املاليت العامت" ، ص. ٌؿغي ؤبى الػالء. ؤ، ص. دمحم الطغير بػلي. ؤ  1  .97، ص : 2003، صاع الػلىم لليشغ والخىَػ

 مبادئ امليزاهيت العامت : 12الشكل ركم 

 مبدأ السىىيت
Principe d'annualité 

 
 مبدأ العمىميت

Principe d'universalité  

 
 مبدأ الخىازن 

Principe d'équilibre 

 مبدأ الىخدة
Principe d'unité 

 العمىميت مبادئ امليزاهيت
Les principes du budgétaires 
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 : الفرع الثاوي: أهميت امليزاهيت العامت   -

 الاكخطاصي الشهير غذ ؤو  1959 تـؾى " THEORY OF PUBLIC FINANCE " لػامتاهظغًخه للمالُت زالٌ مً 

"MUSGRAVE "  ثُؿُتعف ـظاثر وزالاإلايزاهُت اؾت ـلؿُؤن: 

 لخخصيص : اظيفت و -

 .لػامتث الىفلاالػامت غً ؾغًم ع الخاحاث اشبابلبدث غً ٌ امً زال

 :وزيع لخاإعادة ظيفت و -

الث غً ؾغًم وة لثغاًؼ ػجىفي لت الػضالضزل وجدلُم اًؼ ػجىصة غاٌ بزالمً جخم   يوالت  الجباًت والخدٍى

 الاحخماغُت .

 الاسخلرار :ظيفت و-

لػمل ق اؾىولفػلي الؿلب ا يلً بخدغًً كىوف الاكخطاصًت وطلظغابػؼ فيلخضزل ٌ مداولت ازالمً  

لؿُاؾت اهضغم ث لىشاؾااجضغم بػؼ  ثؾُاؾاج باهخها، هظا لؿىًلغلى اإلاضي الىمى ث امػضالوبالخالي 

 .لطىاغُتا

 بين هظه اإلاالُت )لىؾاثلا(ؤلامياهُاث ًؼ ػغً جىإلايزاهُتها  بؾتراجُجُتغؼ ٌ وزالمً  الخيىمتجبدث  بطا

 .1لؿُاؾيو ا الاكخطاصيلىغؼ اخؿب  الثالر وهظالىظاثف ا

 

 

 

 

 

 

 

 غغه فُما ًلي :جدلم ؤهمُت هبري في مجاالث مخػضصة وهظا ما ؾىػلىظاثف اهظه ٌ زالواإلايزاهُت مً 

 ألاهميت الاكخصادًت : -1

لخدلُل اهخهى افلض ، الاكخطاصي الاؾخلغاعلؿػي لخدلُم ا هىلػامت اهت اػإلاىوعاء االهضف ضبذ ؤللض  

اػن لخدلُم جىصاة هإ فاثؼو  (لخمىًل بالػجؼاغجؼ) وبساضتلػامت ا اإلاالُتام ؾخسضا الاكخطاصي الخضًث بلى

 . 2لىاملاغُل لخشي اللىمي غىض مؿخىاالاكخطاص 

                                                           
1Le budget de l’état nouvelles règles, nouvelles pratiques" ,les études de la documentation française, df Paris 2006, p: 10. 

ؼو للىشغ ػهغان "، صاع مالُت الضولت، " الػلي فلُذ ص.غاصٌ 2  . 467:، ص2008، ألاعصن -غمان ، الخىَػ

وظاثف اإلايزاهُت 
لعمىميتا  

ؼ وظُفت الخسطُظ  وظُفت الاؾخلغاع وظُفت بغاصة الخىَػ

وظائف امليزاهيت العمىميت   13شكل: ركم   

  )" Theory of Public Finance" ( ًلعامتاليت املا ًتهظر خاللم  
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خالت في ما ، ؤًضاإلاخؼالفػلي الؿلب مً اثُت للدض الشغي اللىالفاثؼ لؿدب م الخػسم ًؿخسضاففي خالت 

هت اػإلاىاضبدذ ؤللىمي. الضزل الغفؼ في مداولت لً و طثُت الشغة اللىاإلاىظم لغفؼ الػجؼ م افُؿخسضص لىؿاا

حه مىافؿت ص في ولطمىإلاؿاغضتها غلى الىؾىُت ث اللطىاغان والخماًت الالػمت لػىصاة لخلضًم  اجؿخػمل هإ

م و لغؾىث املخلُت مً الطىاغاء اغفاغلى اإلاؿخىعصاث وإغالُت م ؾىع عغً ؾغًم فغاإلاىخجاث اإلاؿخىعصة 

 ج املخلي .إلهخاؽ و الىشاا ملضغم كُاة إلاُؿغوع اللغامىذ الخاالث بػؼ ، وفي 1ثبالػغا

 ألاهميت املاليت  : -2

ؤلاًغاصاث  عجضصع التي إلاطااهل ص جػضو زُلت مالُت جفطل و ألنهالت وللضاإلاالي إلاغهؼ اجػىـ لتي اإلاغآة اهت اػإلاىاجػض 

ألحلها لظلً ث غخمضوألاغغاع التي الػامت  ث اإلافطلت للىفلاالجضاٌو اجػؼ ؤنها هما اإلاالُت. لؿىت ٌ الػامت زالا

 . 2لتوللضاإلاالي لىغؼ اخلُلت  بجالءفهي جىشف 

هاهذ اء لػمىمُت ؾىث الىفلاا ملخخلفببُاهاتها  فهي ،  اإلاالُت للخضزالث الخيىمُت  رحمتالت اإلايزاهُت ربهما جػخ

ت ؤو لىظُفُت ا  قي الاكخطاص .لت ولضوع الض اإلااليجم حلاجػىـ الاؾدثماٍع

 ألاهميت الاجخماعيت  : -3

ًػُت ػلخىالىظُفت ابالخضًث لً ، طحخماغُتث اهػىاؾابضالخاث هُيلُت  طاث اؾُلت لخدلُم اإلايزاهُت هي ؤهم و

 ن الترابـ الاحخماعي . غماالخفاوجاث الاحخماغُت و غً جطدُذ   بلىالتي تهضف لػامت اهُت اللمُؼ

جىحُه خطُلخها لخمىًل بػؼ و مىها اإلاباشغة زاضت و لخطاغضًت اثب الػغع الخطدُذ غً ؾغًم فغاًخم و 

الاؾتهالهُت، ؤو لؿلؼ اغم ن الاحخماعي ؤو صػمالث اغاهابمثل ث طاث الضزل املخضوص للؿبلاث اإلاؿاغضة لىفلاا

ٌ غغاثب زالالاحخماعي مً ؾُلت للخىحُه ن وجىىؤن اإلايزاهُت ًمىً ؤن لطدُت هما و الخضماث الخػلُم مجاهُت ا

 غُا .حخماالاؾتهالهُت غير اإلاغغىب في اؾتهالهها الؿلؼ غلى ا

 ألاهميت السياسيت  : -4

هبيرة في ؾُاؾُت لها ؤهمُت ضبدذ ؤبل اصاتها، ًغوإلت ولضث الىفلامداؾبُت  مجغص وزُلتلػامت اهت اػإلاىاجػض لم 

ف البرإلاان، ؾغمً غها وًػخمض مشغؤن لػامت اهت اػإلاىص الخىفُظ بىىٌشترؽ لىُابُت خُث ٌو طاث ألاهظمت الضا

لُت اإلاا تهاغلى ؾُاؾاالخيىمت وزؿت غمل غلى لشػب بمثابت  اإلاىافلت مً ممثلي اًػض وهظا الاغخماص 

هت اػللمىاإلاخػاظمت لؿُاؾُت ألاهمُاث امً لها ولػاهؿت ن اإلاغآة اهت جىىاػإلاىو ابطفت غامت والاكخطاصًت 

زُلت غالكت  وه فخىحض اعؾخلغغلى اهظلً ، ولؿُاؾيم الىظااؾبُػت غلى خلُلُا وىنها  جماعؽ  جإزيرا لػامت ا

 الهضزاعه. غامال  ي زغؤخُاها البرإلاان وؤػامل لضغم خُاها هؤ لػامتاهت اػإلاىث افلض ظهغوالبرإلاان،  بين اإلاىاػهت

                                                           
 .278 :، ص1989،  الؿبػت الثاهُت صاع الىخاب للؿباغت واليشغ،" ، اكخطاصًاث اإلاالُت الػامت، " ؾالٌ مدمىص هغاوي ، ص. غاصٌ فلُذ غليص.  1
ؼ"، مباصت اإلاالُت الػامت، "ؤهىع عجاعمت، ابغاهُم غلي غبض هللا 2  . 31، ص:ؾىت هشغ بضون طهغ، عصنألا  -غمان، صاع ضفاء للؿباغت واليشغ والخىَػ
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اٌ املجخمؼ مىاإلاازغة غلى ؤلؿُاؾُت ي ؤصواث اإلااؾؿاث اخضحػخبر بلػامت اهت اػإلاىٌ ؤن  اللىمما ؾبم ًمىً ا

لؿُاؾُت الؿلؿت ا ًػاؤهت اػإلاىا حػنيهما ي، زغؤحهت مً غلُها ، واملخافظت حهتمً خُث جىظُم ضغفها مً 

 لىفؿه.ملجخمؼ التي اعجػاها ا

 لعامتاهيت الميساملبدث الثاوي : دورة ا- 

هبري هي:  خلابػت مغن في مجملها صوعة اإلايزاهُت و ججخمؼ في ؤعجىّىة غضًضاث زؿىبمغاخل و لػامت ا جمغ اإلايزاهُت

م جؿلُو لغكابت امغخلت و لخىفُظ امغخلت البرإلااهُت ، كت صإلاطاو اإلاىاكشت امغخلت اص، إلغضاو الخدػير مغخلت 

 .خل بالخفطُل اإلاغا ق لهظهفُما ًلي ؾىخؿغالخؿاباث، و 

  (Préparation gouvernementale)امليزاهيتمرخلت جدظير املطلب ألاول :  -

)جخيىن الؿلؿت الخىفُظًت مً عثِـ لخىفُظًت الؿلؿت ص ازخطامً الت جبلى ولضاهُت امُؼجدػير غملُت بن 

غ ألاٌو الظي ًغؤؽ الخيىم ت والىٍػ ت. وجخىفل الؿلؿت الخىفُظًت في وغؼ اللىاغض الػامت مىغؼ الجمهىٍع

لهظا جلىُا اث التي حػخبر ماهلت بالظا الازخطاص بلى وػاعة اإلاالُت هظص ًػىالخىفُظ، بغافت بلى مهام ؤزغي( و 

 . ألازغي ػاعاث( لى)ا ثللؿاغاالً بالخػامً مؼ الػمل و ط

 اليت:لمزارة اهيت لىالميساليت لمدًرًت وألل األعماا  -1

اثمؼ باكي ون بالخػاهظه الهُئت  م جلى  ث لىفلاو اؤلاًغاصاث  ملجمىع بخلُُم شامل  اإلاالُتػاعة بى املخخطت اإلاضًٍغ

 ص.للبال اإلاالُتو   تللىغػُت الاكخطاصً اإلاػالم الىبري فُه ص جخدض عغغجلضًم مً لخخمىً بظلً 

 لدكىمت: اخل مجلس ض الخلييمي دالعرامىاكشت   -2

ت(هُت اللمُؼءها غؿاث الىبري التي ًمىً بلخىحهااًخػمً ي لظ)الخلُمي  ع الػغاإلاالُت اًغ م وػ ًلض  الخدػيًر

اث اإلاخػللت لىامؼ باكي  لُخم مىاكشخهع مجلـ الخيىمت ، حخمافي ا  ع.بىل كؿاػعاء، و جدضًض ألاولٍى

 :1لماليتزارة اهيت لىالميسامدًرًت ر مىشى -3

ت بخدػير ميشىع هظه م جلىالخيىمت  مجلـزل صا ضُغذث التي لخىحهاصا بلى اؾخىاا  ؾاله بعًخم اإلاضًٍغ

 التي ًجب ؤزظها بػين الاغخباع في الخدػير وؤهضافه والخالي : صتإلاباع اإلاىشىا اًخػمً هظػاعاث لىملخخلف  ا

 م.لػاق اإلهفااجغشُض وعة بػغو الخظهير لبلض ث ابةمىاهُاث للؿاغابغالم وػاعاث مسخلف ا -

اث  الخظهير بمؿ -  صة اإلالبىلت .لؼًاالىؿب عة شابمؼ اإلااغُت لؿىت اهت مؼ عملاخٍى

 للؿاغُت.اإلالترخاث اإلاخػللت باإلايزاهُاث اغمىها م جلضجدضًض اإلاىهجُت التي ًجب ؤن  -

اث املخضصة .  م لػاع اإلؾافُاحت عمضث غير جؿجُل هفلاالخظهير بمىؼ   -  وألاولٍى

                                                           
 .85ص ،1988، حامػت الجؼاثغ، مػهض الخلىق ، جدذ اشغاف : ص. غلي ػغضوص،عؾالت ماحؿخير"، جدظير امليزاهيت العامت في الجسائر" ، دمحم زالص ي  1
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 للطاعيت :ث اهياالميساجدظير   -4

ع، للؿااهُت امُؼجدػير مهمت لها لىؾاثل ًىهل باإلايزاهُت وامضًغًت مىلفت  لهاكؿاغُت ًىحض وػاعة هل عة ؤنإلشا 

ت هظهم جلىع إلاىشىاما جػمىه ءا غلى فبىا اإلاػىُت ػاعة لخابػت للىا الهُئاثو  اإلاطالحبالخىؿُم مؼ هل  اإلاضًٍغ

جب ، بلى وػاعة اإلاالُت  جغؾل التيؿاغُت للا اإلايزاهُت غمً عتها هُت ًخم بلىاللمُؼملترخاث بخدضًض  جغفم ؤن ٍو

 جبرعها .للؿاغُت بىزاثم ػاعاث الىف اؾغاإلالضمت مً  اإلالترخاث 

 : للطاعيتزاراث الىث الملخرخاي لىلدالفدص ا  -5

 الخالي :لىدى لى اغاإلاالُت  اإلالترخاث في وػاعةؾت صعاإلاغخلت اهظه في ًخم 

 بها.إلاغفلت ا اإلابرعاث هت مؼعملاث لىفلاامجمىع ؾت صعا -

 ث.لىفلاي امؿخىغلى إلابالغ فُها اإلاؿالب اهشف مداولت  -

 وػاعة.غً هل  اإلالترخاث باإلاػؿُاث التي جملىها هت هل عملا -

 . اإلاؿخسضمين ث هفلاع ؾافي بفخدها التي جم إلاىاضب ص اغضمً لخدلم ا -

ث ًػاخابما ؾلب اإلالترخاث وإهظه الُت غلى بمىافلت وػاعة اإلاما ج بللؿاغُت ًخىي للملترخاث الىلضالفدظ بن ا

ألمغ ا وهىلخسفُؼ ا هدىزاضت  ثلىفلاابػؼ في  لخطدُذاؾلب ث، ؤو لىفلاابػؼ ٌ خىو مبرعاث غافُت ب

 لشاثؼ .ا

 زاري: لىي المسخىث على الملخرخاامىاكشت  -6 

ي لظاإلاالُت اًغ خاتهم  وبين وػ ملتر غً ع لضفاًداولىن الظًً ػعاء الىث بين مسخلف اإلاىاكشااإلاغخلت ؤ في هظه اجبض

هظه ث اإلاالُت الىبري. و هااػلخىفي ا م ؤو بخضار ازخالالث لػاق اإلهفاي افؼ مؿخىعشإهه مً ًغفؼ هل ما 

الخيىمت ؤو ختى ثُـ عبه م ًلىي لظاما بالخدىُم بًفطل فُها  التيو لىظغ ث احهاوجلغًب بلى إلاغخلت جغمي ا

ت فثُـ جدىُم ع  إلاػُىت. ث و الخاالث اغاللؿاابػؼ   يالجمهىٍع

 :مالخظت 

 :1بلى جىلؿم ث اإلايزاهُت و التي جلُُم مػؿُااءاث حغبغىها جدػير اإلايزاهُت ًترجب مغخلت ن بإمً الخظهير ال بض  

 إلاباشغ.الخلُُم ، الُتآلخلُُم بطفت امً بُىها : واإلايزاهُت اعص جلضًغ مىاءاث حغب -

 البرامج .صاث غخما، الخلضًغًتا الاغخماصاث، املخضصة اصاثالاغخم: اإلايزاهُت ث هفلا جلضًغاءاث حغب -

 إلاىاكشخهم البرإلاان ماؤلُخم ؾغخه ن اإلاالُت واإلايزاهُت غها للاهىومشغوػاعة اإلاالُت جػض هظه الخؿىاث بػض -

  مً صوعة اإلايزاهُت.لثاهُت اإلاغخلت في اله ع ما ؾىخػغا هظو كت غلُه صفاإلاطا
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 Le vote du budget par le هيتاسًـلموات ـلمالين اىـكاهعلى كت دالمصات ـمرخلاملطلـب الثاوي:  -

parlement)) 

كت غلُه صإلاطاالخخم مىاكشخه كبل م البرإلاان ماف الخيىمت ؤؾغجلضًمه مً ًخم ن اإلاالُت واإلايزاهُت كاهىوع مشغبن 

ش بًىما 75كطاه  ؤحل ن اإلاالُت في ؤكاهىصق غلى ًطان البرإلاان  فةع لضؾخىمً ا 21ء غلى اإلااصة  بىاو  غه اًضمً جاٍع

الخامـ هثغ جلضًغ مدضص ًيىن غلى ؤحل ي البرإلاان  في ؤلضوع إلاشغاع اًضمجبرة غلى بها وع بضوالخيىمت  لضًه

ع لضؾخىامً  126صةإلاااما جخػمىه بػين الاغخباع  زظها ؤما بطا لً ،و طغً هل ؾىتؾبخمبر شهغ ( مً 15غشغ)

ت اثُـ ها غلى عوالتي جدضص اإلاضة التي ًجب مً زالل  ه.اعضضن اإلاالُت وإكاهىء غلى إلمػاالجمهىٍع

 :1لىوألالغرفت ي امسخىوع على لمشرامىاكشت   -1

   "L'assemblée populaire nationaleالشػبي الىؾني " املجلـ  ألاولى ؤي لغغفتف اؾغوع مً إلاشغامىاكشت بن  

 :مغخلخين ٌ جخم زال

 لى:وألالمرخلت ا-

 لجىت اإلاالُت واإلايزاهُت. هي ومخسططت  جىتل فؾغوع مً إلاشغاؾت صعا 

 لثاهيت:المرخلت ا-

 ث:غملُار زالٌ زالمً جخم التي  و 

 .اإلاالُت ًغ ف وػ ؾغء املجلـ مً غػام ؤماوع ؤإلاشغا جلضًم -

 (.ألاولىللمغخلت صا ؾخىااللجىت ) ا مالخظاثاء للجىت بةبضع املغم ًلى -

 ع.بىل كؿا اإلاخػللتث إلاػؿُاا ٌخى اللؿاغُينػعاء للى جلـاملء غػاؤمؿاثلت  -

 املصادكت: عمليت -

 اعص زمإلاىغلى اكت صإلاطاا ٌزالمً غلُه باإلاطاصكت فُما بػض م لخلىوع إلاشغم بمىاكشت اجلى ألاولى لغغفت بن ا 

 إلاؿللت.باألغلبُت اكت صإلاطان اجىىث، و لىفلاغلى اكت صإلاطاا

 لثاهيت :  الغرفت ف اطرمً كت دلمصاا -2

في كت غلُه صإلاطااجمما ؽ ؾاغلى ؤ " Conseil de la nation" ألامتمجلـ لثاهُت  الغغفت اوع في إلاشغاؾت صعاجخم 

لُـ ألاولى ، و لغغفت  في احت عإلاضث اللخػضًال وع باإلغافتإلاشغبخلضًم اًػا اإلاالُت ؤًغ م وػ ًلىألاولى ولغغفت ا

لغغفت في احت عإلاضث الخػضًالافؼ ٌ ؤو عمىدهم خم كبى علضؾخىالخػضًل لىً الخم في الثاهُت الغغفت ألغػاء ا

 ألاولى.

 املصادكت :عمليت -

 .املجلـ ءغػاؤ¾ ع باؤع بثالزتكت صإلاطااجخم  
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ثُـ ف عؾغمً غلُه ء إلمػاالُخم ا حاهؼن اإلاالُت كت ًطبذ كاهىصإلاطااص زم اإلغضالخدػير و ابػض غملُت 

ت ، و ب ضة الغؾمُت.ه اعضضالجمهىٍع  في الجٍغ

اكبت او لثالث: مرخلت جىفيذ المطلب ا -  L'exécution et le controle  du budget لعامتاهيت اسـلميمر

 لعامتاهيت اسـلميامرخلت جىفيذ  الفرع ألاول : -

اصاث ًغب ججمُؼغً ؾغًم اإلايزاهُت، لخىفُظًت مهمت جىفُظ الؿلؿت ء اغػاا مً ؤغػىعها باغخباجخىلى وػاعة اإلاالُت 

ث الخيىمت خؿابا مفلا لىظاي وإلاغهؼالبىً ؤو الػمىمُت ىت افي الخٍؼغها اًضصعها و بمطامً مسخلف لت ولضا

جىلؿم ث لىفلااجىفُظ ث غملُان غلُه فةو ،1صاث اإلايزاهُتغخمااعصة في الىق في الخضوص اإلهفااهما ًخم ، بهاإلاػمٌى 

 ث.لىفلاافؼ ث صغملُاو  ؤلاًغاصاثث جدطُل : غملُابلى

 إلاًراداث: جدصيل  -1

 مت بمغخلخين هظهغها والخالي :الػا ؤلاًغاصاث ًمغ جدطُل 

 ًت:دارإلالمرخلت ا-

 لخطفُت.ث واإلزباا غملتين مً جخىى  فآلمغ بالطغص ازخطامً اهي و  

 ث: إلثباا -

 لػمىمي."اثً الضاخم  ـبمىحبه جىَغًخم ي لظاء اإلحغ"هى ا90 - 21نكاهىمً  16اإلااصة خؿب 

 لخصفيت:ا-

ة إلاضًً لفاثضغلى اكػت الىن الطدُذ للضًىاإلابلغ اخدضًض لخطفُت جؿمذ بن "اللاهىاهفـ مً  17 اإلااصةخؿب  

 ألمغ بخدطُلها ."و الػمىمي اثً الضا

 لمداسبيت: المرخلت ا-

 لخدطُلاغملُت في لػمىمي جخمثل ااملخاؾب ص زخطامً اهي و 

 لخدصيل:ا-

 لػمىمُت."ن الضًىاء ابغبمىحبه بًخم ي لظاء اإلحغالخدطُل اًػض ن"للاهىامً هفـ 18اإلااصة خؿب 

 ث: لىفلاافع د -2

 :اإلاغخلخين هفـ ٌ زالمً  جخم هي ألازغي 

 ف.ألمغ بالطغ، الخطفُت،االالتزامث غملُان مً جخىىف و آلمغ بالطغص ازخطامً ا وهي ًت: صاعإلالمغخلت ا

 :الالتزام  -

 لضًً ."ا ءهشىث   زباب بمىحبه ًخمي لظاء اإلحغا هى  نللاهىامً هفـ 19 اإلااصة خؿب 
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 لخصفيت: ا - 

و ججضًض اإلابلغ   املخاؾبُتلىزاثم ؽ اؾاغلى ؤلخطفُت جؿمذ بالخدلُم ن " اللاهىاهفـ مً  20اإلااصة ب خؿ

 لػمىمُت ."ث الطدُذ للىفلاا

 ف:ألمر بالصرا -

غ خىالاث  األمغ بالطغاًػض ن للاهىاهفـ مً  21صةإلاااخؿب  فؼ بمىحبه صًامً ي لظا  اءإلحغف ؤو جدٍغ

 لػمىمُت ."ث الىفلاا

 لمداسبيت:المرخلت ا -

 لضفؼ.اء احغٌ بزالمً جخم ولػمىمي ااؾب حملص ازخطامً اهي  

 لدفع:ا-

 لػمىمي .الضًً اء ابغبمىحبه بًخم ي لظاء اإلحغالضفؼ ا"ًػض ن للاهىاهفـ مً  21اإلااصة خؿب 

 لعامتاهيت الميساذ ًـجىفعلى لركابت اعمليت  الفرع الثاوي :-

ا هظو الخالغب، و لغش ٌ الاهدغاف واشىاؤهل مً لػمىمُت اٌ األمىًتهى خمالػامت غلى اإلايزاهُت الغكابت بن هضف ا

 .ة الهُئاث واإلااؾؿاث اإلاػؿلػت بهاهثغوازخالف ؤهضافا وؾبُػخها ع جىىو لغكابت اهظه ٌ شىاص ؤما ًفؿغ جػض

 الركابت إلاداريت : -1

الػاملين غً ء ؾائلغف مىظفين خيىمُين وهم اؾغمً بىفؿها م بها الخيىمت جلىالتي لغكابت هي جلً بن ا

مالي ؾؿت كؿم الً بىف وػاعة اإلاالُت غلى ؤلاصاعاث الخيىمي املخخلفت،وطمً ؾغوؾُهم ئو مغبالخيىمت غلى 

إلاغخلت ٌ الاهخلاٌ مً ازالف مً آلمغ بالطغغلى ابغكابت م لػمىمي  ًلىا فاملخاؾب اهظصة غلى ًاص، ػزا

 ث و ؤلاًغاصاث.لىفلااُظ جىفث غملُابلى بالىؿبت املخاؾبُت إلاغخلت بلى اًت صاعإلا

 اإلاالي  والتي تهضف بلى : كب اإلاغاكابت عًت صاعإلالغكابت اهما جخػمً 

 بهاإلاػمٌى لخشغًؼ بلى ابالىظغ ث لىفلااضدت جىظُف غلى لؿهغ ا -

 ؤلاغخماصاث جىفغ مً لخدلم مؿبلا ا -

 ف في مجاٌ اإلاالُت الػامت.هطاثذ لآلمغ بالطغجلضًم   -

 الاكخػاء غىض الخإشيرة فؼ عجػلُل ث ؤو بالىفلاالخاضت لىزاثم جإشيرة غلى اىغؼ بث لىفلااضدت بزباث  -

اإلافخىخت  لإلغخماصاثلػامت ابالىغػُت ث و لىفلااشهغًا بطدت جىظُف باإلاالُت إلاىلف اًغ ػلىبغالم ا-

 .1ث اإلاىظفتلىفلاوا
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 : inspection générale des finances" " IGFلعامت للماليت املفدشيت اكابت ر -2

 جسػؼ هظه الهُئت  1980عؽ، ما  01اإلااعر  في  80-53كم م عإلاغؾىبمىحب الػامت للمالُت ث اإلافدشُت اهشإؤ

غ اإلاالُت الظي للؿلؿت  هل ٌو مً ألالشهغ ابخضءا  مً اإلافخشُت ؾىىًا ابخدضًض بغهامج غمل م ًلىاإلاباشغة لىٍػ

بػين   اإلافدشُت فؾغاإلاغاكبت مً جخم ء الخيىمت  و غػاؤم بها ًخلضث اإلاغاكبت التي ؾلباا بػين الاغخباع زظآؾىت 

 مؿبم.ع شػاببػض ؤو فجاثُت ن كض جىىؤنها  هما ن بىاءا غلى اإلاؿدىضاث إلاىاا

 : 1جخمثل مهامها فُما ًليو 

 لػمىمُت.الدؿُير اإلاالي ملخخلف الهُئاث اكبت امغ -

 لخلىُت.اإلاالُت ؤو االاكخطاصًت ؤو لطُغت ؤو زبرة طاث اؾت ي صعاجىلُفها بإًمىً  -

م الاكخطاصي  ًػا ؤجىلُفها ًمىً   -  صي مػين .كخطاؽ الىشاؤو ًت صكخطااماؾؿت ي ألبالخلٍى

 اإلاالُتًغ وػ لؿلؿت و جفخِش إلاطالح ؤلاصاعاث  والهُئاث الخاغػت ؾػت وابغكابت م جلى -

 الركابت اللظائيت: -3

 " :la cours des comptes" لمداسبت امجلس 

زخطاضا األهثغ اهظلً وهثغ فػالُت وؤلػمىمُت في مجاٌ اإلاالُت اغلى ماؾؿت للغكابت ٌػخبر مجلـ املخاؾبت ؤ

 1990/12/04اإلااعر في  90-32ن للاهىف مجلـ املخاؾبت بمىحب اؾغمً لغكابت اهُفُت صث خضو شمىلُت و 

الالخلت إلاالُت لغكابت ان امُضفي  ؾػتث واضالخُاطاث مؿخللت بمجلـ املخاؾبت وؾيره ، بط ٌػخبر هُئت إلاخػلم ا

بظلً ، ولػمىمُتصاعي و املخاؾبت اإلن الللاهىالخاغػت لػمىمُت و الجماغاث املخلُت و اإلااؾؿاث الت ولضا

ن و لػمىمُىف و املخاؾبىن ابالطغآلامغون ًلضمها مسخلف الخؿاباث التي كبت امغًسخظ مجلـ املخاؾبت في 

ف و املخاؾب آلمغ بالطغمً اهل اء بغؤو ب باتهام ن هظه اإلاغاكبت جىىو و هؼاهتها ضدخها وكخها صمً  ًخدلم

اإلاىطغمت للؿىت ث حؿُيره خؿاباصع ًىؤن لػمىمي ف و املخاؾب اآلمغ بالطغمً اهل بط ًخػين غلى لػمىمي ا

ي ًدضص لظا1995/07/17اإلااعر في  95-20ألمغوع ابطض، و حػهااًغو ًخفدطها ي لظي مجلـ املخاؾبت الض

ؾػت واًت و بصاعكػاثُت ث حضًض بازخطاضامً ضبذ ًخمخؼ و ؾير مجلـ املخاؾبت ؤجىظُم ث و الخُاخالُا ض

غلى املخالفاث إلاػاكبت واإلاالي ، و ا يالاهػباؽ اإلايزاوكبت امغث املخاؾبين الػمىمُين و خؿاباجسىله الخىم غلى 

خُث حؿُيرها مً جلُُم ؤي ابخه لغكؤصاء الهُئاث الخاغػت كبت امغي زغؤحهت ، و مً حهتمً بظلً اإلاخػللت 

 2رهظا الدؿُيث اإلاالثمت لخؿً لخىضُاو الاكخطاص  وجلضًم الىفاًت و الفػالُت ا
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 لسياسيت:الركابت ا -4

في للدىىمت ػة التي ؤغؿاها البرإلاان إلحامً اخترام الخإهض اإلايزاهُت هي اجىفُظ غلى لؿُاؾُت الغكابت مً الغاًت بن ا

نهاًت زخامي ب خؿاام الخيىمت بخلضًم لؼبلغكابت غً ؾغًم اجخدلم هظه ث، و لىفلاا فضغو  ؤلاًغاصاثحباًت 

ي مضث و هفلامً ضغفه جم  مااصاث و ًغمً بحباًخه فػال  جمفُها ما ًبين لخشغًػُت اللؿلؿت اإلاالُت لؿىت ا

 .1وعص في اإلايزاهُتإلاا هظا مؿابلت هل 

 : هيتالميساطبط ن كاهى -5

ٌ ؾخػمااغغغا غً مً البرإلاان لىل غغفت الخيىمت  جلضم  غلى ؤن  1996ع ؾخىص 160اإلااصة مً للض هطذ 

ًسظ فُما اإلاالُت لؿىت جسخم الثاهُت " تها  افلغفي غافذ و ؤلىل ؾىت مالُت" تها كغاإلاالُت التي ؤ الاغخماصاث

 . مً البرإلاانغفت كبل هل غاإلاالُت اإلاػىُت مً لؿىت اهُت اًخػمً جؿىًت مُؼن ىـكاهغلى بالخطىًذ البرإلاان  

( الخامؿت 05اإلااصة )فلض غغفذ  84-17ن كاهىبمىحب لغكابت هظه الىُفُت اإلاىظمت غض اللىع اإلاشغص اللض خضو

الاكخػاء  كىاهين اإلاالُت غىض ن اإلاالُت و كاهىبملخػاها جىفُظ ًثبذ التي لىزُلت ابإهه " اإلايزاهُت غبـ ن مىه كاهى

ن كاهىع ًلغن: للاهىاهفـ مً  77صها اإلااصة خضن للاهىا اهظم مها"، و ؾىت بىل ؤو اإلاػضلت الخاضت لخىمُلُت ا

 ما ًلي :اإلاشخمل غلى لؿىت اهخاثج ب خؿااإلايزاهُت غبـ 

 لتولػامت للضث اإلايزاهُت اهفلااصاث و ًغبين بغذ الىق الفغالىاجج غً الػجؼ ؤو الفاثؼ اال: ؤو -

ىت . الخؿاباث الجىفُظ اإلاثبخت في لىخاثج ازاهُا:  -  خاضت بالخٍؼ

ع غلى الخيىمت إلاشغاحب ؤولخىفُظ بالىُفُاث التي جم بها اًت و صعاكابخه غً غلم و لخمىين البرإلاان مً مماعؾت ع

غلى الخطىص : جىغُدُت هظهغ مىها ث بُاهاو ًغ عجغفله بخلاؤن  اإلايزاهُت للبرإلاانغبـ وع مشغجلضًم غىض 

ث إلاطىالاغخماصاث اجىفُظ ٌو حضاإلاػخبرة ، و لت للؿىت ولػامت للضاإلايزاهُت اجىفُظ وؽ شغجفؿيري ًبرػ جلغًغ 

ل الاؾدثماعاث املخؿؿت، زظ و عغلُها  بمجلـ إلاخػلم ا 1995ًىلُى 17   ًشعبخاصع لطااألمغ احب ؤوهما جمٍى

ؼ اؾخشااملخاؾبت غلى الخيىمت ا وعة غغاإلايزاهُت وغبـ اإلاخػمىت لخمهُضًت عة مجلـ املخاؾبت في اإلاشاَع

ن للاهىبمشغوع الخشغًػُت مغفلت ع الى الهُئت الغغاملجلـ لهظا اًػضها الخلُُمُت التي ًغ علخلااٌ ؾابع

حل جىفُظ ث اإلاخسظة مً ؤلػملُاامػاًىت لىخاثج م : ألخىااإلايزاهُت هىغُين مً اغبـ ن ًػم كاهىالخاص بها، 

 لؿىت.اهخاثج ب غؼ خؿااإلايزاهُت، زم و

 

 

 

 

                                                           
 98، ص .2001 الجؼاثغ، صًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت"، املاليت العامت، "خؿين مطؿفى خؿين 1
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 1مني ملراخل اعخماد امليزاهيت العامت الجدول  الس :  12الجدول  ركم 

 .مسخلف الىػاعاث بلى مً الىػاعة اإلاالُت  مىهجُت بعشاصًت مظهغة بعؾاٌ
Envoi d'une note méthodologique d'orientation aux ministères 

dépensiers 

ل  ماعؽ ختى ابٍغ

 N-1مً الؿىت 

الجضٌو الؼمني إلاغاخل 

 اغخماص اإلايزاهُت الػامت

Le calendrier du 

processus d'adoption 

du budget de l'État 

 مىاكشت اإلايزاهُاث اإلاغؾلت بين وػاعة اإلاالُت ومسخلف الىػاعاث.
Négociations budgétaires entre les ministères dépensiers et le 

ministère des finances. Arbitrage des actions de désaccord entre 

les ministères dépensiers et le ministère des finances 

ختى ؤوث مً  ىماً

 N-1الؿىت

 
 .الوزراء بمجلس الموازنة الذولة مشروع إقرار

Adoption du projet de budget de l'État en Conseil des Ministre. 
ؾبخمبر مً 

 N-1الؿىت

 يلش في للضولت الػامت اإلاىاػهت مً غلُه واإلاىافلت اإلاشغوع مغاحػت

 .البرإلاانكبل  مً( اإلاالُت) كاهىن 

Examen et approbation du projet de l'État sous forme de budget 

d'une loi (de finances) par le Parlement  

ؤهخىبغ ختى 

 هىفمبر مً

 N-1الؿىت 

ت و وشغ كاهىن مً ضضوع  ضة الغؾمُت اإلاالُت في كاهىن  عثِـ حمهىٍع  الجٍغ
Promulgation de la loi de finances par le Président de la 

République. 

Publication de la loi de finances au journal officiel. 

صٌؿمبر مً 

 N-1 الؿىت

 

 2الرئيسيىن في عمليت الخخظير للميزاهيت ألاطراف:  13الجدول ركم 

ألاؾغاف اإلاشغفين غلى غملُت جدػير   Le Ministère des finances                       وػاعة اإلاالُت

 اإلايزاهُت

 Les acteurs clés du processus de 

préparation du budget de l'État 

 Les Ministères dépensiersالىػاعاث الخيىمُت              

 Le Gouvernementالخيىمت                                    

 Le Parlement                               البرإلاان               
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Ministère des finances ,la direction générale du budget , le guide du citoyen pour comprendre le projet de loi du finance 2020 p :07. 
2
 Ministère des finances ,la direction générale du budget , le guide du citoyen pour comprendre le projet de loi du finance 2020 p :06. 

 

 دورة امليزاهيت العامت

مرخلت الركابت على الخىفيذ 

 امليزاهيت العامت

مرخلت جىفيذ امليزاهيت 

 متالعا

مرخلت املصادكت على 

 كاهىن املاليت و امليزاهيت

مرخلت جدظير 

 امليزاهيت العامت

3 

4 

2 11 

 : دورة امليزاهيت العامت 14شكل ركم 
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  1املبدث الثالث :اججاهاث جلييم إلاًراداث وإعداد امليزاهيت العامت للدولت-

وغملُت الخلضًغ حػخمض غلى ؤؾـ مػُىت َتهضف لخدلُم  حػخبر مىاػهت الضولت زؿت مؿخلبلُت وػخمض غلى غىطغ الخلضًغ،

جلُُم ؤلاًغاصاث  اإلاالُت وجؿبُلها غلى اعع الىاكؼ ،فماهُت مسخلف الاججاهاث اإلاػخمضة في جؿابم وجىاؾم بين الخؿت

.وإغضاص اإلايزاهُت   للضٌو

 أساليب جلييم وجلدًر إلاًراداث العامت املطلب ألاول : 

ًت لخدضًض حػخبر غملُت جلضًغ ؤلاًغاصاث الػمىمُت مً اإلاؿاثل الطػبت، خُث جخؿلب الخيبا بيل الخغيراث الاكخطاص

ؾغق  03وفي الػمىم هىان  مسخلف مطاصع إلًغاصاث زاضت الػغاثب، ليىنها مً بين اإلاطاصع ألاؾاؾُت الهامت للضولت

 لخلضًغ ؤلاًغاصاث والىفلاث الػمىمُت وهي :

 La pénultième annéeطريلت السىت كبل ألاخيرة  1-

الُت كبل ألازيرة مً وكؼ خؿاب زخامي جم بغضاصه ومً ًخم جلضًغ ؤلاًغاصاث غلى غىء ؤلاًغاصاث الفػلُت للؿىت اإلا

اصة ؤو هلطا خؿب الظغوف اإلاخىكػت زالٌ الػام اإلالبل .  زم ًخم حػضًل البُاهاث ٍػ

ألنها  2020وطلً ألهه ال ًمىً الاغخماص غلى ميزاهُت ؾىت 2019ًخم الخلضًغ وفم مػؿُاث ؾىت   2021مثاٌ لؿىت 

 هتهضف هظ 2019ؾاؽ ًخم الخلضًغ بإزظ ؤعكام ؤلاًغاصاث الػمىمُت لؿىت ماػلذ كُض الخىفُظ وغلى هظا ألا 

لت   .غضم اإلابالغت في ؤلاًغاصاث وكض جم اهخلاصها ألنها حػؿي كُم مىسفػت للغاًت للمىاعص   بلىالؿٍغ

 La méthode des corrections طريلت الخصحيذ  2-

ؿمى ؤًًػا ميافأث الخصخُذ ،ٌػخض هظا اإلابضؤ غلى ؤؾاؽ اصة  لخمـ الؿىىاث اإلااغُت  وجػاف   َو مخىؾـ الٍؼ

ًجب مغاغاة اللُم الفػلُت لإلًغاصاث للؿىىاث الخمـ  2021لخلضًغ ميزاهُت ؾىت , للؿىت ما كبل ألازيرة مثاٌ 

ت مثاٌ لى  2014-2015-2016 -2017-2018- 2019اإلااغُت وهي  اصة غلى شيل كُم مئٍى زم هلىم بخدضًض  الٍؼ

ملُاع فان  1012هي  2015ملُاع و كُمت ؤلاًغاصاث لؿىت  1000حؿاوي  2014ًغاصاث لؿىت فغغىا ان كُمت ؤلا 

اصة هي  لابلها   12وؿبت الٍؼ اصاث بين الؿىىاث زم ججمؼ 12ملُاع ٍو  :  واألحي٪ وهىظا جدؿب بين الٍؼ

 ٪12=  2015ملابل  2014

 ٪ 11= 2016ملابل  2015

 ٪ 10=  2017ملابل 2016

 ٪15 = 2018ملابل  2017

 ٪ 14=  2019ملابل  2018

اصة بين زمـ ؾىىاث ٪ دؿب مخىؾـ الٍؼ ًٌ ٪بػض 12، 4=  5٪ / 62ومىه٪62٪= 14٪+15+10+٪11+٪12زم 

اصة بةغافخه إلًغاصاث  حؿاوي  2019فغغا بطا واهذ كُمت بًغاصاث   2019بًجاص اإلاخىؾـ هلىم بدؿاب الٍؼ

                                                           
 06ص:  2020مجلت بصاعة ألاغماٌ والضعاؾاث الاكخطاصیت   صعاؾت ملاعهت ص. غؿیت غؼا لضًً، ؤؾالُب بغضاص وجىفُظ اإلاىاػهت الػامت للضولت ، 1
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 1022ًيىن بةغافت   2021وبالخالي بن جلضًغ بًغاصاث ؾىت  ملُاع 126.28ًلابلها ما كُمخه   12.4ملُاع فان 1022

ؿاوي 126.28 للُمت  ملُاع.1148.28َو

 La méthode directeالطريلت املباشرة -13

ا12هي جخمثل في جؿبُم جلُُماث اإلايزاهُت في بغضاص هخاثج جدطُل ؤلاًغاصاث آلزغ ازني غشغ )
ً
 ،( شهًغا مػغوف

لت بشيل ؤؾاس ي بت، حؿخسضم هظه الؿٍغ بُت. حؿمذ بخلُُم ؤصاء ول غٍغ خُث ًإزظ في الاغخباع  لإلًغاصاث الػٍغ

اصة املخخملت في اإلاىخج الىؾني زالٌ الػام اإلالبل وآزاع الخغُيراث  بُت اإلاػغوفت، والٍؼ ؤخضر ؤعكام ؤلاًغاصاث الػٍغ

بي. ًفترع بحغاء جدلُل صكُم كضع ؤلاميان للىغؼ الاكخطاصي والاحخم ؼ الػٍغ اعي ، جلضًغ حُض لخؿىع في الدشَغ

 اإلاالُت غام.

 1املطلب الثاوي أساليب إعداد املىازهت العامت للدولت-

ٌ  جخمثل ؤهم   في ما ًلي : الؿغق الخضیثت اإلاػخمضة في بغضاص اإلاىاػهاث الػامت للضو

 مىازهت البىىد   -1

ا ختى آلان في مػظم مىاػهت البىىص ؤو اإلاىاػهت الخللُضًت  حػخبر مً ؤكضم اإلاىاػهاث التي جم اؾخ سضماها ومؼاٌ حاٍع

ب الىىعي للىفلاث خُث ضىف املخططاث اإلاالُت ليل وخضة  الضٌو الىامُت وجبنى مىاػهت   البىىص غلى الخبٍى

خؿب الغغع مً الىفلت التي  حؿمى بىىص ؤلاهفاق هما جلضع الىفلاث مً زالٌ جلضًغ اخخُاحاث ول وخضة غً 

ب اإلاىاػهت خؿب ؤهىاع الىفلاث  وؾبلا للهُيل الخىظُمي ، وهي جفطُل عكمي الؿىت اللاصمت مؼ الالتزام بد بٍى

ب ؤلاصاعي  والىىعي مً احل الدؿهُل واإلاؿاغضة في  غهؼ هظا ألاؾلىب غلى الخبٍى للبىىص الالػمت لدشغُل الىخضة،ٍو

 ض .  بحغاءاث الغكابت كبل غملُت الطغف وبػضه للخإهض مً غضم ججاوػ املخططاث اإلاغضىصة للبى

   :مىازهت البرامج وألاداء -2

حػخبر مىاػهت البرامج وألاصاء جبىیب خضیث لخؿاباث اإلاىاػهت یػؿي ألاهمیت والترهيز غلى البرامج الخيىمیت وما 

جلىم به مً بغامج وؤغماٌ ولیـ غلى ما حشتریه مً ؾلؼ وزضماث، ؤي ؤنها جغهؼ غلى الهضف طاجه ولیـ غلى 

الخبىیب الخللیضي للمىاػهت یظهغ ما حشتریه الخيىمت ولىً ال یظهغ البرامج التي مً  وؾاثل جدلیم الهضف، ألن

 ؤحلها جم الشغاء، وال مضي الاهجاػ الظي یخدلم مً هظه البرامج .

وكض غغ فذ لجىت الخىمیت الاكخطاصیت في الىالیاث اإلاخدضة ألامغیىیت مىاػهت البرامج وألاصاء بإنها "هي مجمىغت 

ي بىاؾؿتها یخمىً مضعاء البرامج مً الترهيز غلى جىفیظ ألاهضاف التي جلؼ غمً مؿاولیاتهم بطىعة ألاؾالیب الت

صكیلت، وملاعهت جىفیظ هظه ألاهضاف خؿب الىكذ، اإلابالغ، ؾاغاث الػمل واإلاىاص، بط ؤن هظا الىظام یؼوص مً 

یضیت، خیث یؿاغض في الخطٌى غلى یؿخسضمه بمػلىماث ال یمىً له الخطٌى غليها مً زالٌ ؾغق اإلاىاػهت الخلل

وبالخالي فمىاػهت البرامج وألاصاء هي وؾیلت لخبىیب بیاهاث  .هخاثج ؤؾاؾیت ویهیئ كاغضة ؤفػل الجساط اللغاعاث

                                                           
 07ص:  2020ت ،صعاؾت ملاعهت. ص. غؿیت غؼا لضًً، ؤؾالُب بغضاص وجىفُظ اإلاىاػهت الػامت للضول 1
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اإلاىاػهت الػامت للضولت للترهيز غلى البرامج الخيىمیت ولیـ غلى ما حشتریه الخيىمت مً ؾلؼ وزضماث، ؤي ؤنها 

حضیضة للضولت وهي وظیفت الغكابت ؤلاصاعیت بضال مً الترهيز غلى وظیفت الغكابت اإلاالیت حػمل غلى ببغاػ وظیفت 

 ) الخللیضیت ؤي ؤنها ؤصاة في زضمت ؤلاصاعة الخيىمیت

 :مىازهت الخخطیط والبرمجت -3

ً مً كیاؽ الخيلفت والػاثض لالؾخسضاما هظا الىظامویمىً ؤن یػغف 
َ
ث بإهه مىهج غلمي الجساط اللغاعاث یمى

البضیلت للمىاعص الاكخطاصیت وحصجیؼ اؾخسضام جلً اإلاػلىماث بطفت مؿخمغة ومىخظمت في ضیاغت الؿیاؾاث 

ویػخمض هظا الىظام غلى الغبـ والخيامل بين زالزت  .واجساط اللغاعاث وجضبير ألامىاٌ في الجهاػ ؤلاصاعي للضولت

 :غىامل عثیؿیت هي

ألامىاٌ اإلاخاخت لخمىیل  ،واثل جدلیم ألاهضاف) البرامج وألاوشؿت(وؾ ،و ألاهضاف اإلاؿلىب جدلیلها) الخسؿیـ(

ؤي ؤنها حػخمض غلى الخيامل بين هظه الػىامل فخبضؤ صوعتها بالخسؿیـ وضیاغت  (البرامج وألاوشؿت) اإلاىاػهت

ألاهضاف زم یلي طلً جدضیض البرامج وألاوشؿت التي جىفل جدلیم هظه ألاهضاف، وبػض طلً جبدث في مطاصع 

 لخمىیل بالخػغف غلى اإلاىاعص اإلاخاخت لخىفیظ البرامج وألاوشؿت والبرهامج الؼمني لظلًا

 :املىازهت الصفریت -4

اإلاىاػهت الطفغیت هي ملاعبت للمىاػهت التي جبضؤ مً كاغضة الطفغ صون مغاغاة للخيالیف وألاوشؿت الؿابلت، 

وجفؿغ اإلاىاػهت الطفغیت غلى ؤنها غملیت الخسؿیـ  .وبالخالي ول ما یضعج في هظه اإلاىاػهت ال بض ؤن یخم جبریغه

والدشغیل وا ٕ غضاص اإلاىاػهت بطىعة جفطیلیت بدیث جللي غلى غاجم ول مؿئٌى مهمت جبریغ اإلاىاعص اإلاؿلىب 

جسطیطها لبرامجه،خیث یبين إلااطا یػتزم ؤن یىفم ؤي ماٌ، فهى ال یؿالب فلـ بخبریغ الؼیاصة غً الؿىت الؿابلت 

بافتراع ؤن اغخماصه في   Justify FromZero) )  لب بخبریغ ؤي غمل ؤو وشاؽ یسؿـ إلهجاػه مً الطفغولىىه مؿا

 اإلاىاػهت الؿابلت وان ضفغا 

وهى الخػغیف ألاهثر مىاؾبت " بإنها غملیت الخسؿیـ و اإلاىاػهت والتي جخؿلب مً ول مضیغ  Phyrr) ) ویػغفها فایغ 

خفطیل مً هلؿت ألاؾاؽ ) لظا فةنها ؤؾاؽ ضفغي(، ویدٌى غبء ؤلازباث بلى ؤن یبرع مؿلب مىاػهخه ؤلاحمالي بال

ول مضیغ ليي یبرع إلااطا یجب ؤن یىفم ؤیت مبالغ مالیت غلى ؤلاؾالق، بن هظا اإلاضزل یخؿلب جدضیض حمیؼ ألاوشؿت 

  .ووضفها في مجمىغاث كغاع، والتي یخم جلییمها غً ؾغیم جدلیل مىخظم زم جغجیبها ؾبلا ألهمیتها

م 1967ؤما ماجمغ ألامم اإلاخدضة لضعاؾت مشاول ؤلاصاعة واإلاىاػهت في الضٌو الىامیت، والظي غلض في ؾبخمبر

بالضاهماعن، فلض غغف ألاؾاؽ الطفغي بإهه هظام یفترع غضم وحىص ؤیت زضمت ؤو هفلت في البضایت، وألازظ في 

غلى مجمىغت مً املخغحاث، ووغؼ ؤلاؾاع الظي الاغخباع الخض ألاصوى للخيلفت ؤو ؤهثر الؿغق فاغلیت للخطٌى 

 .یمىً بمىحبه جلییم فاغلیت مؿخىیاث الىفلاث الجاعیت اإلاػخمضة وفلا لهظه الاغخباعاث
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   :املىازهت الخعاكدیت -5

ؤنها اإلاىحت ألازيرة مً مىحاث بضالح وجؿىیغ  ) 2010للض غغفذ اإلاىاػهت الخػاكضیت بػضة حػغیفاث ؤهمها: )یاؾغ، 

ػهت الػامت للضولت، بملخػاها جيىن الػالكت بين ألاحهؼة الخىفیظیت والخيىمت غالكت حػاكضیت لخىفیظ مهام اإلاىا

مدضصة كابلت لللیاؽ الىمي، ملابل مبالغ جضفػها الخيىمت كبل وؤزىاء وبػض جىفیظ ما اجفم غلیه ؤو هظ غلیه 

ٌى ؾىیلت ألاحل، مثل: مشاعیؼ البيیت الخدخیت هما غغفذ غلى ؤنها مداولت إلیجاص اإلاىافؼ الػامت وألاض .الػلض

واإلاؿدشفیاث وماؾؿاث الخػلیم وغيرها، ؤي: ؤنها جلضم جفاضیل الاخخیاحاث للخىمیت ؾىیلت ألاحل وجيش ئ غملیت 

 مىخضة

 

 

 

 

 

 أهىاع املىازهاث العامت:  15لشكل ركم ا

 العجس الحكىمي:املطلب الثالث  -

التزام غغوعي في بغضاص اإلاىاػهت الػامت وجىفُظها هى وحىب جدلُم  الخيافا بن مً ؤهضاف الضولت التي جإزظها و 

خاالث  03بين ؤلاًغاصاث الػامت والىفلاث الػامت،في بػؼ الخاالث حعجؼ الضولت غً جدلُم هظا الخىاػن وهىان 

 للمىاػهت الػامت بما خالت جىاػن ؤو فاثؼ خُث جخجاوػ كُمت ؤلاًغاصاث الىفلاث وهاجين  

لخين ال حشىالن ؤي مشيل غلى اكخطاص الضولت وال حؿخضعي ؤي بحغاءاث مً ؾغفها ،والخالت الثالثت هي خالت الخا

 العجؼ وهي ما حؿخضعي كُام الضولت بةحغاءاث مً احل حغؿُت العجؼ وهظا ما ؾيىاوله في هظا اإلاؿلب 

 حعريف العجس الحكىمي  -1

ـف ًمىـً ـاصة زـالٌ مـً( جىؾـػُت مىاػهـت) الؿـلبي الفـاعق  في ًخمثـل بإهـه الخىـىمي العجـؼ حػٍغ  الـتي اإلاطـغوف ٍػ

ــاصة بلى جـاصي بــضوعها ــاصة ًغافلهــا ؤن صون  اليلــي الؿلــب ٍػ  في الخىــىمي العجــؼ ًخمثــل غامــت وبطــفت اإلاضازل، في ٍػ

ــاصة هفلاث  غـغاثب فـغع ؤو ؤلاهفـاق جسفـُؼ في اغبـتع  ؤو غلـى كاصعة وؤنها غير الظاجُت مىاعصها غً الضولت ٍػ

 الػامت : اإلايزاهُت لعجؼ ؤؾباب وهىـان غضة بغافُت،

اصة زالٌ مً وطلً الػام ؤلاهفاق في الضولت صوع  جىؾؼ-  . اإلاىاؾىين واخخُاحاث مخؿلباث ٍػ

 . الضولت مضازُل وجللُظ الىمى وجيرة غػف-

اإلاىاػهاث الخللیضیت 
 والخضیثت

الموازنة 

 التعاقذیة
 موازنة التخطیط

 والبرمجة
  البرامج موازنة

 واألداء
 الموازنة مىاػهت البىىص

فریةالص  



 مدخل إىل امليزانية العنومية                                                                                                                           األول                                       الفصل      

 

32 
 

ممـا  ألاحـىع  بغفـؼ اإلاؿالبـت غىـه ًيخج الظي ألاؾػاع اعجفاع لىب ًاصي مما زاضت اإلاباشغة غير الػغاثب اعجفاع-

 ػُف ؤغباء غلى مىاػهت الضولت .ً

ت وؾُاؾُت واحخماغُت . - اصة حجم ؤلاهفاق الخيىمي ألغغاع غؿىٍغ  ٍػ

ً غلـى مـىاعص الجؼاثـغ مـً الـى -  فـ والغـاػ ؤوجللـُظ اإلاـىاعص الػامـت لظـغوف اؾخثىاثُت مثـل جـإزير خاصزـت جلىخـىٍع

 لظغوف صاثمت مثل اهسفاع في اخخُاؾاث الىفـ والغاػ، جىكف مطاوؼ غً الػمل، خالت الجفاف... .الخ

 اعجفاع الاكخؿاغاث غلى الػاثضاث للػاثالث ًازغ غلى اللضعة الشغاثُت ومً زم غلى اصزاعهم -

 أهىاع العجس املالي الحكىمي :- 2

بـين ؤهـىاع غـضة مـً العجـؼ اإلاػغوفـت لـظا ؾـىىخفي بـظهغ مـا لـه ؤزـغ غـل ؤصواث ًفـغق في الفىـغ والخؿبُـم اإلاـالي 

ـل  : فمً ؤهم الخلؿُماث التي لها ضلت بظلً هجض الخمٍى

 العجس املالي الجسئي والعجس الشامل:  -

ــضًم الؿــلؼ والخــضماث الــتي جلــىم بىظُفــت جل والىفلاث للجهـاث الخيىمُـت ؤلاًغاصاثفاألٌو ٌػبر غً الفغق بين 

والىفلاث في ول اللؿاغاث  ؤلاًغاصاث الػامــت مجاهــا ؤو بملابــل عمــؼي، ؤمــا العجــؼ الشــامل فُػــبر غـًـ الفــغق بــين

حشـمل هـال مـً الجهـاػ ؤلاصاعي  اإلاملىهت ملىُت غامت، ؾىاء واهذ جاصي صوعا خيىمُا ؤم اكخطـاصًا وبالخـالي فهـي

ووخضاث كؿاع ألاغماٌ  ولـت والهُئـاث الػامـت الخضمُـت ووخـضاث الخىـم املخلـي زم الهُئـاث الػامـت الاكخطـاصًتللض

 الػام.

ل العجؼ في ول كؿاع منها . ل الالػمت لخمٍى  وهظا الخلؿُم ًفُض في هىع ؤصواث الخمٍى

لها بإصواث مالُت كطيرة ألاحل ؾىاء  -  ( ؤو مـىاعصاصزاعواهذ مً مـىاعص خلُلُـت )جىحض ؤهىاع مً العجؼ ًخم جمٍى

غير خلُلُت )مثل ؤلاضضاع الىلضي( وهـي هـل مـً العجـؼ اإلاىؾـمي الـظي ًىـخج ؤزىـاء الؿـىت اإلاالُـت هدُجـت غـضم 

مؼ جىكُذ صفؼ الىفلاث، وهظا العجؼ الطافي الظي ًيخج غً الفغق بين  ؤلاًغاصاثجضفم جدطُل  جىكُـذ

الث الغؤؾم ل طلً بما في طلً فاثؼ  الُـتالخدٍى )ؾضاص ؤكؿاؽ الضًً الػام وفىاثضه( وبين اإلاىاعص الظاجُت لخمٍى

ت بن وحض  .اإلاىاػهت الجاٍع

ـت والغؤؾمالُـت  -  الظاجُـت وؤلاًغاصاثالعجـؼ اليلـي والـظي ًظهـغ هدُجـت اإلالاعهـت بـين هـل مـً بحمـالي الىفلـاث الجاٍع

ــت لــه بــإصواث مالُــت مخىؾــؿت ؤووالغؤؾمالُــت ،و  الجاٍع لــت ألاحــل ومــً مــىاعص خلُلُــت ؤهمهــا ألاوغُــت  ٍــخم جمٍى ؾٍى

ــت ت الاصزاٍع  واللغوع والدؿهُالث الاثخماهُت املخلُت والخاعحُت . ؤلاحباٍع

بغـضاصها والثـاوي مـا ًدـضر فػـال فـاألٌو هـى مـا ًظهـغ في اإلاىاػهـت الػامـت غىـض   العجـؼ املخؿــ والعجـؼ الفػلـي: -

ظهغ في الخؿاب الخخامي للضولت.  ٍو

 هــظلً لِؿــذ اإلاىاػهــت الػامــت وخــضها الــتي جــازغ غلــى الظــغوف الاكخطــاصًت ولىــً الظــغوف الاكخطــاصًت جــازغ غلــى

ؿُاؾـت وبػبـاعة ؤزـغي ؤن ؾُاؾـت اإلاىاػهـت الخيىمي وهي ال جخىافم صاثما مؼ جلـً ال وؤلاهفاق  ؤلاًغاصاثمؿخىي 
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ًمىـً ؤن جىلـض آزـاعا غـير مسؿؿـت وغـاعة باإلهخـاج، فػىـضما ٌػمـل اكخطـاص مـا غىـض مؿـخىي ؤكـل مـً مؿـخىي 

صعاؾاث غضًضة إلاىغىع عجـؼ اإلاىاػهـت وهُفُـت مىاحهتهـا بةًجـاص الؿـغق اإلاثلـى الػمالـت الياملـت فـةن جسفُؼ 

وؿــخػغع في هــظا الجاهــب الخىحهــاث الاكخطــاصًت الخالُــت إلاػالجــت عجــؼ اإلاىاػهــت  بنخػامـل مػـه وؾـىداٌو وال

الػغاثب كض ًترجب غلُه عجؼ ؤكل مما هى مخىكؼ وهظا ًدضر الخضًثت  13خؿــب ألاؾـــ الضولُــت والخؿبُلــاث 

ض ؤلاًغاصاث اؾخمالتغىـضما ال ًـاصي جسفـُؼ الػـغاثب بلى  بي وجٍؼ ض مً الىغاء الػٍغ  في ؤلاهخاج باللضع الظي ًٍؼ

 ألاساليب وألادواث املاليت املعاصرة لخمىيل العجس املالي الحكىمي 3 -

  : والخىميت الذاجيت إلاصالحبرامج -

لـف خؿـب هظامهـا جيخهج هثير مً صٌو الػالم بغامج ؤلاضالح الظاجُـت الـتي حػخمـض غلـى بحغاءاث وؾـغق غالحُـت جسخ

ت بفـغع الػـغاثب غلـى حمُـؼ املجاالث اللابلـت  ـاصة ؤلاًغاصاث الػـغوٍع اإلاالي وتهضف بلى جغشُض الىفلـاث الػامـت وٍػ

لـظلً ،ؤي ؤلابلاء غلى صوع الضولت واضخا في الاكخطاص بما ًدلم الخىمُت الشاملت والخسؿُـ املخىم وفي بؾـاع 

ُت غالج الجؼء اإلاخػلم باإلايزاهُت الػامت مً الىظام اإلاالي جلجإ الضولت بلى بجباع وؤزظ بـغامج ؤلاضالح الظاحي وبغ

لُـت الخالُـت   - :الؿُاؾاث الخمٍى

 سياسـت الخمىيـل الـداخلي لخغطيـت العجـس فـي املىازهـت: - 

ت ،في ؾبُل طلً جطضع جلً جلجـإ الـضٌو الىامُـت لالكـتراع الـضازلي غىغـا غـً ؾلب اللغوع مً ألاؾىاق الػاإلاُ 

ـل العجـؼ في اإلايزاهُـت الػامـت غـير ؤن هـظه الؿُاؾـت كـض ًترجـب غليهـا بػـؼ آلازـاع  ىـت لخمٍى الضٌو ؾىضاث الخٍؼ

ـاصة حجـم الـضًً الػـام الـضازلي غىـضما جىـىن ؤؾػاع الفاثضة مغجفػت  الؿـلبُت لٍؼ

 جرشـيد الىفلـاث العامـت:-

ـؼ اإلاـىاعص فهـى ٌشـمل بالػـغوعة الخـض مـً ؤلاؾغاف في وافت مجاالث ،وألازظ هـى جؿبُـم غملـ  ي ألفػـل هفـاءة في جىَػ

 بمبضؤ ؤلاهفاق ألحل الخاحت اإلالخت لخدلُم الىمى اإلاؿلىب في الاكخطاص الىؾني          

 سياسـت الخمىيـل الخـارجي لخغطيـت العجـس:  -

ـؼ عضُض اخخُاؾاث الػملت ألاحىبُت اإلاخدطل غليها مً یهـضف هـظا ؤلاحـغاء بلى الخـإزي  ر غلـى مُـؼان اإلاـضفىغاث بخػٍؼ

اللغوع ؤو املخافظت غلـى ؤؾـػاع الطـغف للػملـت املخلُـت في خـضوص اإلاػلــٌى ،والــتي ال جــاصي بلى خــضور زلــل في 

ــلاإلايزاهُــت الػامــت ومــً اإلاالخــظ ؤن مثــل هــظا ؤلاحــغاء ل  .ؿُاؾــت الخمٍى
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 املبدث الرابع: ميزاهيت املؤسست العمىميت-

 : اإلابدث حػٍغف غام للماؾؿت الخيىمُت و شغح ؤهم اإلاغاخل في بغضاص اإلايزاهُت الػمىمُت ؾيخؿغق  هظا في

 املطلب ألاول  :مفهىم املؤسست العمىميت-

 حعريف املؤسست العمىميت   -1

جيىن لها غاًت الغبذ مثل اإلاضاعؽ واإلاػاهض وماؾؿاث  ؤناإلاغفم الػمىمي صون هي اإلااؾؿاث اإلاػىُت بدؿُير  

 . الخػلُم الػالي , جخمخؼ باالؾخلاللُت اإلاالُت جسػؼ ألخيام اللاهىن ألاؾاس ي للميزاهُت وؤخيام املخاؾبت الػمىمُت

 شخظ مػىىي زاغؼ لللاهىن الػام و هي ميلفت بدؿُير مغفم غام  هما حػغف غلى ؤنها  

مىظمت جيشئها الضولت ولها اليلمت ألازيرة في جىظُمهـا وحؿُيرها، بإنها اإلااؾؿت الػمىمُت  وفي حػٍغف آزغ حػغف

اللاهىوي الظي جغاه مىاؾبا وبالخالي فهظه اإلاىظمت هي مىظمت غامت العجباؾها اإلاؿلم بؿُاصة  وإزػاغها للىظام

هى بصاعة وشاؽ مػين مهما وان ؾبُػـت هظا اليشاؽ ؾىاء  الهضف مً بوشاء هظه اإلاىظمت الػامت، الضولت وإعاصجه

ا ؤو ػعاغُا، ومهما واهذ الغاًت مً هـظا اليشاؽ ؾىاء جلضًم الخضماث الػامت ؤو  ا ؤو ضىاغُا وججاٍع وان بصاٍع

فاث ،جدلُم التراهم اإلاالي، ؤي ؤن اإلاىظمت الػامت جسػؼ إلابضؤ الخسطظ في بصاعة هظا اليشاؽ بمىحب هظه الخػٍغ

 : جب جىافغ الػىاضغ الخالُـت خخـى هىـىن بػاء ماؾؿـت غمىمُتً

 وحىص مغفم غام -

 بصاعة هظا اإلاغفم بىاؾؿت مىظمت غامت -

ت -  .ؤن جخمخؼ هظه اإلاىظمت بالصخطُت اإلاػىٍى

 خصائص املؤسست العمىميت  -2

 اإلااؾؿاث الػمىمیت" باب الثاوي  ميزاهیاث 1 1967لؿىت  53لاهىن ألاؾاس ي للميزاهیت غضص بدؿب  هظ ال -

جخمخؼ اإلااؾؿاث الػمىمیت بالصخطیت اإلاػىىیت والاؾخلالٌ اإلاالي وجسػؼ ألخيام ھظا اللاهىن  )" :17 الفطل  

 (ألاؾاس ي وؤخيام مجلت املخاؾبت الػمىمیت بال ما حؿخثىیھه اللىاهين الخاضت بھا

 حعريف الشخصيت املعىىيت : -

 و اللظان ًىطان غلى ما ًلي : مً اللاهىن اإلاضوي الجؼاثغي  50و  49بالغحىع بلى ؤخيام اإلااصجين 

ت هي الضولت الىالًت البلضًت ، اإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الؿابؼ ؤلاصاعي، الشغواث  40اإلااصة  :"  ألاشخاص الاغخباٍع

ت، الىكفت الجمػُاث و اإلااؾؿاث، ول مجمىغت مً ألاشخاص ؤو ألامىاٌ ًمىدها اللاهى  ن اإلاضهُت و الخجاٍع

 شخطُت كاهىهُت".

                                                           
اإلااعر  1996لؿىت  103هما جم جىلیده  و بجمامه زاضت باللاهىن ألاؾاس ي غضص  1967صیؿمبر 08اإلااعر في  1967لؿىت  53كاهىن ألاؾاس ي للميزاهیت غضص 1

 2004ماي  13اإلااعر في  2004لؿىت 42و اللاهىن ألاؾاس ي  1996هىفمبر  25في 
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: "ًخمخؼ الصخظ الاغخباعي بجمُؼ الخلىق بال ما وان منها مالػما لطفت ؤلاوؿان  وطلً في الخضوص التي  50اإلااصة 

 ًلغعها اللاهىن .ًيىن له زطىضا، طمت مالُت، ؤهلُت في الخضوص التي ٌػُنها غلض بوشائها والتي ًلغعها اللاهىن 

مغهؼ  بصاعتها ،الشغواث التي ًيىن مغهؼها الغثِس ي في الخاعج ولها وشاؽ في مىؾً وهى إلايان الظي ًىحض فُه ،

 الجؼاثغ ٌػخبر مغهؼها في هظغ اللاهىن الضازلي في الجؼاثغ ،هاثب ٌػبر غً بعاصتها ،خم الخلاض ي ".

ن ججمؼ لألمىاٌ ؤو لألشخاص للمماعؾت غمل وفلا لللاهى ًمىً حػٍغف الصخظ اإلاػىىي بإهه  49وفلا للماصة 

ت.  بهضف جدلُم غغع ؤو هضف مشغوع ، و ٌػترف له اإلاشغع بالصخطُت اإلاػىٍى

 غىاضغ الصخظ اإلاػىىي: هم زالر غىاضغ  -

 ججمؼ ؤمىاٌ ؤو ؤشخاص -

 الهضف اإلاشترن و اإلاشغوع -

ت  -  اغتراف اللاهىن له بالصخطُت اإلاػىٍى

  Autonomieحعريف الاسخلالليت املاليت  -

ي ؤن للماؾؿت مىاعص مالُت زاضت بها وهي التي جخدىم في مطـضعها، وهُفُت حمػها، هما الاؾخلاللُت اإلاالُت حػن

ت جامت في اؾخػماٌ هظه اإلاىاعص و جسطُطها خؿب ما جغاه مىاؾبا لخدلُم اإلاطالح   .جخمخؼ بدٍغ

 املحاسبت العمىميت :  -

 1خػلم باملخاؾبت الػمىمُتاإلا 21-90مً اللاهىن  01الىظ اللاهىوي للماصة في وهي املخاؾبت اإلاػغفت 

 

 

 

 

 

 

 خصائص املؤسست العمىميت:  16ركم  شكل

 

 

 

                                                           
اإلااعر  1996لؿىت  103هما جم جىلیده  و بجمامه زاضت باللاهىن ألاؾاس ي غضص  1967صیؿمبر 08اإلااعر في  1967لؿىت  53اهیت غضص كاهىن ألاؾاس ي للميز 1

 2004ماي  13اإلااعر في  2004لؿىت 42و اللاهىن ألاؾاس ي  1996هىفمبر  25في 

 

 بالصخطُت جخميز

ت  اإلاػىٍى

   للىاهين جسػؼ

الػمىمُت املخاؾبت  

ـــت ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــت   الػمىمـــُــ ـــ ـــ ــ  اإلااؾؿــ

ألاؾاس ي لللاهىن  جسػؼ اإلاالي الاؾخلالٌ جخميز   
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 املطلب الثاوي : مبادئ امليزاهيت في املؤسست العمىميت-

 حعريف ميزاهيت املؤسست العمىميت :-

مجمىع  ي الىزُلت التي جلضع للؿىت اإلاضهُتـهبدؿب اللاهىن ألاؾاس ي للميزاهُت الظي ٌػغف اإلايزاهُت غلى ؤنها :) 

غزظ بها   . (ؤلاًغاصاث والىفلاث الخاضت بالدؿُير ٍو

)Le budget est l'acte qui prévoit et autorise pour l'année civile, l'ensemble des recettes, des 

dépenses( 

 مبادئ امليزاهيت في املؤسست العمىميت  :-

غلى ميزاهُت اإلااؾؿت الػمىمُت  جىؿبم (budget de l’Etat)هفـ اإلاباصت التي جؿبم غلى اإلايزاهُت الػامت للضولت 

 اإلاخػلم بلىاهين اإلاالُت  15-18وهظا ؾبلا إلاا حاء في اللاهىن الػػىي 

")Article 25 de la Loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018  relative aux lois de finances :  

Les établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics 

qui bénéficient de dotations du, appliquent, au titre de leur budget, les mêmes principes que ceux 

appliqués au budget général de l’Etat et ils sont soumis à des modalités et procédures adaptées de 

gestion budgétaire et comptable fixées par voie réglementaire. Les mêmes modalités et procédures 

s’appliquent aux établissements et autres organismes publics de quelque nature juridique que ce 

soit, chargés, dans le cadre d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée, de l’exécution de tout ou 

partie d’un programme."( 

ت واآلحي  : غىاضغ جؿغكىا لها ؾابلا وكمىا بشغخها و هي  04في   اإلاباصتجخمثل هظه   -مبضؤ الىخضة  -مبضؤ الؿىٍى

 مبضؤ الخىاػن  -مبضؤ الػمىمُت 

  :إعداد ميزاهيت املؤسست العمىميت: املـطلب الثالث 

دػُــغ مشــغوع اإلايزاهُت عثِـ اإلااؾؿت, و لىً ًخىلى اللُــــام بهظه اإلاهمت اإلاؿــير   اإلاالـي عفلــت مضًــغ ًلــىم بخ  

 . ًدػغ مشغوع اإلايزاهُت في بضاًت ول ؾىت مالُت .اإلااؾؿــت و هُابــت غىـه إلاــا ًخمــخؼ بـــه مً مػاعف جلىُت

   ( ELABORATION DE BUDGET ) :كيفيت إعداد امليزاهيت-

 مرخلت إلاعداد امليزاهيت : -1

م وغؼ جلضًغ ؤلاًغاصاث لخغؿُت الىفلاث اإلالضعة خؿب اخخُاحاث اإلااؾؿت لفترة    حػني جدػير اإلايزاهُت غً ؾٍغ

ملبلت  وبما ؤن هظه اإلاغخلت مبيُت غلى الخلضًغ فُجب التزام الضكت بلى ؤكص ى خض ممىً ، ختى ال جلؼ اإلااؾؿت في 

 والظي ًيخج غً الخؿإ في جلضًغ ؤلاًغاصاث ؤو في جلضًغ الىفلاث عجؼ ؤو فاثؼ ،
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مؼ مغاغاة حمُؼ الخػلُماث الىاعصة في  (.1-ًجب بغضاص اإلايزاهُت ألاولُت بالغحىع بلى جىكػاث الخىفُظ للؿىت )ن 

 حػلُمت الؿلؿت الىضُت غً هُفُت بغضاص مشغوع اإلايزاهُت  بما في طلً :

 .ص اإلايزاهُاث ألاولُتاإلاىاغُض النهاثُت الغخما-

الػىاضغ اإلاؿلىبت لدشىُل ملف مشغوع اإلايزاهُت مثل حػضاص اإلاىظفين ؤو وغػُت اإلاؿخسضمين  جلضًغاث -

 ؤلاًغاصاث ، وغػُت بىاقي الؿىت اإلااغُت ..الخ

 :مىاكشت و الاكتراع  و املصادكت على ميزاهيت املؤسست العمىميت    -2

 بلى مىھا و ؤو الىضُت  ؤلاشغاف ؾلؿت بلى ھھایجىح تیالػمىم اإلااؾؿت ـیعث خىلىی تیزاهياإلا بغضاص بجمام بمجغص  

 .ھایغل للمىافلت تیاإلاال وػاعة

 وحملت اإلاىاعص حملت غلى الاكتراع خمی ثیخ مىاكشخھا بػض تیػیالدشغ  الؿلؿت مطاصكت غلى تیزاهيم ول جدغػ 

ت جلىم ؤلاصاعة بػض اإلاىاك  خضه غلى باب ول بلى باليؿبت اإلالترخت الىفلاث شت و الخضكُم في اإلايزاهُت الخلضًٍغ

 الىضُت  باإلاطاصكت غليها

 جىفيــذ ميزاهيت املؤسست العمىميت   -4

بػــض مىافلت الىضاًت غلى مشغوع اإلايزاهُت حػاص بلى اإلااؾؿت لخىفُظها و ًخىلى اإلاؿير اإلاالي هظه اإلاهمت جدذ  

 بشغاف عثِـ اإلااؾؿت .

م الخىظُماث و اللىاهين املخضصة مً مؿً الخؿاباث و اخترام كىاغض املخاؾبت الػمىمُت و و ًلىم بدىفُظها وف 

 الغكابت غلى ؤغماٌ ؤغىاهه.

 الركابت على جىفيذ امليزاهيت في املؤسست العمىميت  :   -5

 هما وھي املخاؾبي، اإلاؿخىي  غلى ؤو ؤلاصاعي  اإلاؿخىي  غلى ؾىاء تیالػمىم اإلااؾؿت ؤمىاٌ في اإلاخطغفىن  ًسػؼ 

 جيىن  و تیكػاث وعكابت تیبصاع  عكابت و تیاؾیؾ عكابت غام، بشيل تیالػمىم ألامىاٌ في للخطغف باليؿبت الخاٌ ھى

هظهغ بػؼ ؤهىاع الغكابت غلى ماؾؿاث  الخلت ؤو مىاهبت ؤو تیزاهياإلا ظیلخىف ؾابلت عكابت ھابحغاء ػمً ثیخ مً

 الػمىمُت:

 غللھا مشغوع بغضاص غىض و ظھایجىف غىض و تیزاهياإلا بغضاص غىض ؤؾاؾا غكابتال ههظ جماعؽ :ؤلاشغاف ؾلؿت عكابت -

 .للغكابت مىھا ريللخإؾ ؤكغب وھي اللاهىن  میجؿب خؿً غلى املخافظت بلى جھضف عكابت وھي

 للمىافلت ھایمؼوص مؼ تیالػمىم اإلااؾؿاث جبرمھا التي الطفلاث وحىبا جسػؼ :املخخطت الطفلاث لجان عكابت -

  الخالت خؿب املخخطت اللجان إلخضي تاإلاؿبل

 ؾغف مً تیالػمىم اإلااؾؿت ـیعث غً الطاصعة الىفلاث وؤلاًغاصاث  ظیجىف كبل :الػمىمي املخاؾب عكابت -

 و ظھایجىف بغفؼ وحىبا لىمی ثیخ ھا،مشغوغُخ مً للخإهض ريألاز ھظا لغكابت وحىبا جسػؼ الػمىمي، املخاؾب

 .اإلاىدشفت الالثخزالا  جضاعن كطض اإلاطضع بلى بعحاغھا



 مدخل إىل امليزانية العنومية                                                                                                                           األول                                       الفصل      

 

38 
 

 تیالػمىم اإلااؾؿاث ؤمىاٌ في الخطغف مغاكبت الجهاػ ھظا خىلىی :ؤلاشغاف بىػاعة الػامت تیالخفلض عكابت -

 حشمل ضاويیم جفلض مھماث میجىظ زالٌ مً الطغف و اللبؼ آمغ مؿخىي  في تیاإلاػى للىػاعة بالىظغ الغاحػت

 .الخطغف هؤوح مسخلف

 الغكابت هُئت مً ول ھایججغ  التي تیضاهیاإلا للغكابت تیالػمىم اإلااؾؿاث جسػؼ :للغكابت الػامت الهُئاث  عكابت -

 تیالػلاع   والشاون الضولت ألمالن الػامت الغكابت هُئت و تیللمال الػامت الغكابتهُئت  و تیالػمىم للمطالح الػامت

 و اللبؼ آمغ خىلىیل الخطغف، ظجس التي اإلاالخظاث غلى دخىي ی بدث ؤو جفلض تیغمل ول غً غایجلغ  حػض ثیخ

 .جضاعهھا الطغف

 لخاجمت  ا-

ميزاهُت الخيىمت  ؤو ميزاهُت الضولت  هي وزُلت عؾمُت جؿغح ؤلاًغاصاث و ؤلاهفاكاث  اإلالضعة و اإلالترخت مً كبل 

هت الػامت ،  جخيىن اإلاىاػ  N-1الخيىمت لؿىت مضهُت ،ًخم بغضاصها واإلاطاصكت غليها في الؿىت التي حؿبم الخىفُظ ؤي

ين وهما ؤلاًغاصاث و الىفلاث الػامت  ،جىلؿم ؤلاًغاصاث بلى ضىفين بًغاصاث حباثُت وإًغاصاث غير  مً غىطٍغ

 .عحباثُت ، في اإلالابل جىلؿم هفلاث الضولت بلى هفلاث الدؿُير وهفلاث الخجهيز وهفلاث الاؾدثما

طاصكت والخىفُظ واإلاغاكبت . جلىم  الؿلؿت الخىفُظًت مغاخل  جخمثل في الخدػير واإلا 04ًخم   بغضاص اإلايزاهُت غبر 

وبالظاث وػاعة اإلاالُت بخدػير  مشغوع اإلاىاػهت وطلً وفم غضة جلىُاث  مؼ ازظ في الاغخباع مػؿُاث الؿىت 

للؿىت اإلاػخبرة ،جلي غملُت الخدػير اإلاغخلت  le plan d'action و زؿت الػمل  La pénultième annéeاإلااغُت 

و اإلاطاصكت   Amendement والخػضًل  Discussion ou Délibération ُت وجخمثل في مىاكشت اإلاشغوع البرإلااه

 .ًىم  75وجخم هظه الػملُت في ظغف ػمني مضجه   Approbationغلُه

ضة  بػض مىافلت البرإلاان ًخم اإلاطاصكت غلى اللاهىن اإلاالُت مً ؾغف الخيىمت و الغثِـ ًخم بغالن غىه في الجٍغ

زم حشغع الضولت في جىفُظ اإلايزاهُت ،ٌشغف غلي غملُت جىفُظ    N-1مُت  وهظا في شهغ صٌؿمبر مً الؿىت والغؾ

ً بالطغف واملخاؾبىن الػمىمُين  ؤلاًغاصاث والىفلاث ؤغىان مسىلىن كاهىهُا ،ًخمثل هاالء ألاغىان في ألامٍغ

 واإلاغاكبىن اإلاالُىن . 

رة جلىم الضولت بمغاكبت الػملُت وطلً بػضة آلُاث وؾغق مً احل غمان ؤزىاء غملُت الخىفُظ وزالٌ الؿىت اإلاػخب

 الؿير الخؿً لإلحغاءاث ومً احل خماًت اإلااٌ الػام مً ؤي ؾىء اؾخسضام ؤو ازخالؽ .

. 

 



 ثانيال فـــــصلال

 

  امليزانية مشروع إعداد

 الرتبوي  مؤسشات يف
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  التربىي  املؤطظاث في امليزاهيت مؼسوع : اغداد الثاوي الفصل

  جمهيد

 التربُت مإؾؿاثأن  خُض ًىدؿبها التي همُتل ل وطلً الضولت في الاؾاؾُت اللُاغاث مً التربىي  كُاع ٌػخبر

ً حػلُم الى تهضف والخػلُم  الى الابخضائي الى الخدًيري الُىع  مً بخضاءائ َىاعأ غضة غبر وهظا الخالمُظ وجيٍى

ت تصخهُالب التربىي  اثمإؾؿ جخمخؼ ،الشاهىي  زيرلا  وفي املخىؾِ  الى ًؼوجس املالي الاؾخلالٌ اوهظ املػىٍى

ىُت التربُت وػاعة ؾلُت ت ألهضافهااملإؾؿت  هظهولخدلُم  تهاًونا جدذ وحػمل الَى  جىفير مًلها  بضل  التربٍى

  .الدؿُير بميزاهُت ًضعى ما وهى قإونها لدؿُير مسههت مالُت غخماصاثئ

 املالي رلمؿيل الخلىُت كاعهتبامل و بالهغف مغلا  َغف مً مضهُت ؾىت ول التربىي  مإؾؿاث ميزاهُت حػض

خم .ُتامليزاه مكغوع باغضاص املخػللت والىهىم بالػملُاث والخلُض الضكت جخُلب ههظ والػملُت  في ئغضاصه ٍو

ً غلى جدخىي  وهي "امليزاهُت مضوهت" حؿمى وزُلت ٌ لا  : غىهٍغ  فسهو الشاوي ماأ ًغاصاثلا  فُه جلضع و

  .املإؾؿت خخُاظاثل  الَب الىفلاث خدضًضل

 : التربىيت مؤطظت الى مدخل:  ول لا  املبحث

ت إؾؿتامل حػخبر ً والخػلُم التربُت مهمت في لتهبُ وظُفت غلى جغجىؼ صاعي ئ بؼاَطاث  تمإؾؿ التربٍى  والخيٍى

ت بالصخهُت جخمخؼ لخػلُمل غمىمُت مإؾؿت ففي واملنهي الػلمي  مهامها وجإصي ،املالي والاؾخلالٌ املػىٍى

ت ؾاؾُتلا  املضاعؽ مً اهُالكئ َبُػتها خؿب   .كًاواملخ والشاهٍى

ت مهمت لها ذوولأ للؾغة َبُعي مخضاصئ نهاأ حػغف هما يُت ُتوحػلُم جغبٍى بلا ومهىُت غلمُت وجيٍى  للخيام َو

ش 76/72:  عكم ألمغ الػامت ت صخهُتالب جخمخؼ للخػلُم غمىمُت مإؾؿت يهف 16/04/1976 بخاٍع  املػىٍى

ت جيىن  كض ؾاس يولا  الشاهىي  الخػلُم فيها ًمىذ املالي والاؾخلالٌ ت وأ مخلىت وأ زاهٍى  مالُتئه وأ مدكػبت زاهٍى

 . فلِ بالبىاث زانت وأ مسخلُت تزاعظُ وأ تصازلُ ههف وأ صازلُت

 : : حػسيف املؤطظاث التربىيت لاول  املعلب

ت املإؾؿت حػغف ت والاؾخلالٌ املالي جىيؼ جدذ وناًت وػاعة  بأنها مإؾؿت التربٍى جخمخؼ بالصخهُت املػىٍى

ىُت جدضر وحغلم بمغؾىم وجلغى بىفـ الكيل وهي هباقي املإؾؿاث الػمىمُت  جسًؼ للىاغض التربُت الَى

باألمغ بالهغف ومؿير مالي وهى ٌػغف بىاؾُت مضًغ ٌػغف املحاؾبت الػمىمُت لها خم الاهدؿاب وامللىُت 

 باملحاؾب الػمىمي وهظا َبلا للاغضة فهل الؿلُت وزىائُت الخىفُظ.

ت في حؿُير مهالحها الضازلُت والخاعظُت غلى مؿإوٌ ًخمشل في لامغ بال ٌػخبر هغف وحػخمض املإؾؿت التربٍى

ماعؽ باؾمها وافت الػملُاث والػلىص والاجهالث املخخلفت.  املؿإوٌ لاٌو غً وكاَها خُض ًىىب غنها ٍو
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 : : الهيكل الخىظيمي للمؤطظاث التربىيت الثاوي املعلب

ت بهفت غامت ، ؾيخُغق آلان الى مػغفت هُيلها الخىظُمي مً زالٌ بػض الخُغق الى حػٍغف املإؾؿت التربٍى

ت خؿب هىغها فهي جًم زالزت مهالح جخػامل فُما بُنها وفم حػٍغ ف مهالحها ألن املإؾؿاث التربٍى

ت املفػٌى وجخفاغل لخخمىً مً الدؿُير الحؿً ملهالح املإؾؿت بدُض ٌكغف غلى  الىهىم جىظُمُت ؾاٍع

ىىب غىه في ظملت مً لاغماٌ  ضصة املحول مهلحت مؿإوٌ مباقغ ٌػمل جدذ ئقغاف عئِـ املإؾؿت ٍو

ػُت املضعؾُت   .بالىهىم الدكَغ

 

 

 

 

 

 

 

 : التربىيت الاطدؼازة مصلحت -1

 جالمُظ قإون ظمُؼ ٌؿير فهى للتربُت، الغئِس ي أو املؿدكاع التربُت ملؿدكاع املباقغ ئقغاف وحػمل جدذ

 ...ئلخ(. ئهًباٍ خًىع، )غُاب، بالخالمُظ ًخػلم ما ول أو الخالمُظ( مهلحت )عئِـ

 :  للدزاطاث مدًس هائب مصلحت -2

اث زانت املهلحت وهظه الضعاؾاث مضًغ لىائب املباقغ لاقغاف جدذ حػمل  ظمُؼ حؿير فهي بالتربٍى

اث الخانت املكاول   )بُضاغىظُت( بالتربٍى

 : التربيت في مؤطظت الاكخصادًت : املصالح الثالث املعلب

فها الى يخُغق ؾ صعاؾدىا مدل هي املهلحت هظه ليىن  وهظغا  قغافئ جدذ حػمل نهاأ خُض بالخفهُل حػٍغ

 مغآلا ) مضًغها تمؿإولُ جدذ املإؾؿت في واملالُت املاصًت كإونال بدؿُير ًلىم وهى ض(خهلامل) اليامل املؿير

نهم الخالمُظ جغبُت في ٌكاعن اهم (بالهغف  مؿاغضي وأ ملخهضًً هىاب مً مؿاغضًً لضًه هما ،وجيٍى

 : الهيكل التنظيمي إلدارة المؤسسة التربوية 70الشكل رقم 

 الــــــمدًسصلحت امل

 

 إلاكخصادًتاملصالح 

 
 )هائب( دزاطاثال تصلحم

 

 طدؼازةإلا  تصلحم
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 تيلاو  صازلُت مهالح تعبػأ الى جىلؿم وهي ،الاكخهاصًت املهالح ُيرحؿ في ٌؿاغضوهه الاكخهاصًت هالحامل

 : في جخمشل

 :مصلحت الاًساداث  -1

ب مً الخالمُظأمؼ الخالمُظ و مخىغعة جهالث ئلهظه املهلحت   ، ولُائهم لهظا ًيبغي جسهُو ميان مالئم لها كٍغ

ً) التربُت ملػغفت غضص الخالمُظمؿدكاع جهاٌ مؼ مىخب ئفي هما أنها  بُاكت  ،بُان غضص الخالمُظ الحايٍغ

ما ئ ،بال  مسخلفتاملن املهلحت ميلفت بدسجُل وجدهُل أهما  ،مىخب مضًغ املإؾؿت ؼوم (الضزٌى والخغوط

ىت أل  ىُت)لمإؾؿت التي جخىفل بها الضولت لالدؿُير الػام  اثصاء هفلمً الخٍؼ مؼ  اخُاهأو  (وػاعة التربُت الَى

 بلاًاشلافُت و لوكُت امً هغاء وبُؼ ملىخجاث لاالخانت باملإؾؿت )بال  امل لُهبخدنها ميلفت أهما  ،الىلًت

  .باؾخسالم املىذ تا ميلفهنأهما  ...ئلخ(،الخبز باليؿبت للمُاغم

 :مصلحت الىفلاث  -2

بمىظفيها مً املهلحت الؿابلت وهي ميلفت بالػالكاث الضائمت مؼ املهالح  تكل ضخامأهظه املهلحت 

ٌ واللائم غلى املخؼون اغمغىان وزانت عئِـ لا ؾاجظة ولا باملإؾؿت ملػغفت خاظتها وجلبُتها مؼ لا املخخلفت 

 .لغعة وامللتزم بهااملنها ميلفت بفدو مسخلف الىفلاث أهما  ،ينهواملمى 

 ن حػغف مبل  الاغخماصاث املخىفغة ليل هفلت وبػض فدو الالتزام جبلىأفي ول خين غلى  ةن جيىن كاصع أجب ٍو

ل املبال صاء بػض لا خهفُت ولا الاملهلحت مؿإوٌ غً    .طن لها بخمٍى

 :مصلحت السواجب والاحىز  -3

مدايغ )ماهت مضًغ املإؾؿت أمؼ و غىان أهي املهلحت التي جخهل باؾخمغاع مؼ املىظفين مً مضعؾين و 

  (.يافُتبُان الؿاغاث لا )ومؼ مؿدكاع التربُت  (الخػُِىاث والتركُاث ،جىهِب

ملف )له عاجب  يملف ول مىظف ًإصو ظىع ن جملً الىزائم املخػللت بالغواجب و لا أبض لهظه املهلحت مً ول 

 ....ئلخ،مُىاث الاظخماغُت والخػايضًتأَلب جغكُم في الخ ،ظغن مً مهامها حؿلُم قهاصاث لا أما جام(، همالي 

ىذ مً املخضص صفؼ املغجباث ومسخلف  الظي 09/08/2001املإعر في  01 -232: للمغؾىم الخىفُظي  الَبهظا 

ت التربُت  بلى الضوع لا  ،لىلًتلَغف مضًٍغ زباجه إظىع وول مؿخدضزاث و هي مخابػت لا  املهلحت هاجلهؾاس ي ٍو

ت التربُتيؿُحمهلحت )ن جبلى هي الىؾُِ الىخُض كاهىن املؿضص أ ىلغ  (ر هفلاث املؿخسضمين بمضًٍغ

 (.املىظف)فُض واملؿخ

 : داخليت املصلحت ال -4

ن غاًتها ؾُاؾت هى الخػغف غلى أحػخبر املهلحت الضازلُت اللؿم اليكُِ والحُىي صازل املإؾؿت وىن 

ت و تهضف الى الحغم الضائم لخىفير و ظمُؼ املكاول  خؿً الظغوف لجمُؼ الخالمُظ أمخُلباث الىخضة التربٍى
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ً ليل مً ٌػِل في املإؾؿت فهي حؿهغ وهظل يالفىغي والخػلُم ماػصهاع عنُضهو ؿلُم ال يالجماع هملىمى 

ت والخػلُمُت غلى الم مهاهختى ًدؿنى لهم اللُام بم للؾاجظةغلى جىفير ول وؾائل الػمل   ،خؿً وظهأتربٍى

 :هضاف عئِؿُت وهي أن جدلم زالر أن املهلحت الضازلُت ًجب أؿخُُؼ اللٌى ووبهفت غامت 

  مغاكبت زضماث الاغىان 

  مغاكبت املحالث 

 (في املإؾؿاث الضازلُت والىهف الضازلُت)لغظاء وفدو ا 

 

 

 

 

 

 

 في مؤطظت التربيت  مؼسوع امليزاهيت جحضير املبحث الثاوي  : 

ت املالُ للمؿير الخلىُت باملكاعهت املإؾؿت عئِـ بالهغف آلامغ َغف مً هُت مض ؾىت ول امليزاهُت حػض

 .امليزاهُت مكغوع باغضاص املخػللت والىهىم بالخػلُماث الخلُُض صكت وليهما مً جخُلب والػملُت

ت املإؾؿت في امليزاهُت مكغوع ولغضاص ت لػمت جيىن  التي الىزائم مً مجمىغت وظىص ئلى هدخاط التربٍى  ويغوٍع

 ئلى هىا لاقاعة ججضع الىزائم ئلى الخُغق  وكبل الحالُت للؿىت امليزاهُت مكغوع وإغضاص جدًير في غليها لالؾدىاص

ت املإؾؿت هىغُت الىظام املخبؼ في املإؾؿت كض جيىن طاث هظام زاعجي او هظام ههف  آزغ بمػنى أي التربٍى

تئولهظا هىان وزائم جدخاط  ،مػاأو  هظام صازلي أو  صازلي    .ليها وفلا للىظام املخبؼ في املإؾؿت التربٍى

 مؼسوع امليزاهيت  جاش إلهىزائم الالشمت : الاملعلب الاول 

 :ػىانغ الخالُت الًخيىن ملف جدًير امليزاهُت مً 

  ميزاهُت الدؿُير  باغضاصامليكىع الىػاعي الخام 

  غاهت الدؿُير ئملغع 

  ميزاهُت الؿىت املايُت 

  البُاكت الىنفُت 

 ظير املالياملم.   

 الاًساداث م.

 
 الىفلاث م.

 
 السواجب م.

 
 الداخليت م.

 
 صالح الاكخصادًت: الهيكل الخىظيمي الخاص بامل 99الؼكل زكم 
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  هخىبغ أٌو أخالت 

  كائمت الخالمُظ 

  ويػُت الؿىىاث الىظُفُت 

 ت والتربٍى ُت الاصاٍع  ت الخٍغ

  كائمت املسجلين في الُاولت املكترهت 

جمُؼ الىزائم ؾابلت الظهغ باؾخصىاء وزُلت الخالمُظ لفي خالت مإؾؿت جدبؼ هظام زاعجي فهي جدخاط :  مالحظت

ما فُما ًسو املإؾؿت طاث هظام صازلي وههف صازلي فهي أ ،ين في َاولت مكترهتلاملمىىخين وكائمت املسج

  .اؾخصىاء جمُؼ الىزائم بضون لجدخاط 

 :لخدًير مكغوع امليزاهُت جمغ بػضة زُىاث وهي 

 :ت يغداد بعاكت الىصفإ -1

في زالر  باغضاصهاغضاص مكغوع امليزاهُت خُض ًلىم عئِـ املإؾؿت بمؿاغضة املؿير املالي ئوهي اٌو زُىة في 

اث غامت خٌى وجدخىي البُاكت الىنفُت غلى مػلىماث قاملت خٌى املإؾؿت خُض هجض مػلىم ، وسخ( 03)

هما هجض فيها مػلىماث  01/10مػلىماث خٌى حػضاص الخالمُظ  ،املإؾؿت ومػلىماث خٌى املحالث واملُاغم

غضاص البُاكت ئظل أًًا مػلىماث ويػُت الؿىىاث الىظُفُت ومً أىاث الؿابلت و ىالؿ ٌخٌى فىائ

 :الىنفُت جدخاط الى الىزائم الخالُت 

وهي كائمت ًلىم باغضاص هائب مضًغ  (هخىبغأٌو أخالت ) 01/10لى غاًت اػداد الخالمير الحاضسيً ح -1-2

ش وميان الاػصًاص.... ئلخ.  الضعاؾاث اهُالكا مً املؿخىي ، الاؾم والللب، جاٍع

 :ت الظكىاث الىظيفيت ضػيو  -2-2

زانت بيل وهي وزُلت جدخىي غلى مػلىماث  ،الياملؿير املبالهغف بمؿاغضة  غمغضاصها آلا اوهي وظُفت ًلىم ب

غضص  ،عكم الكلت ،ميان الػمل ،ؾم املؿخفُض مً الؿىً الىظُفيالىظُفُت مً ئما ًخػلم بالؿىىاث 

  .لخئ ...هىع الاؾخفاصة ،الغغف

 :كائمت الخالمير املمىىحين  -2-3

ت  باغضاصهاًلىم  ظ مؿدكاع التربُت باملخىؾُت وطلً بػض جلضًم الخالمُ وأمضًغ املإؾؿاث الضعاؾاث بالشاهٍى

ت التربُت، وبػض كبٌى امللفاث جغؾل كائمت وجغؾل اللائمت  ،مللفاث املىدت ؾم الخالمُظ ابمؼ امللفاث الى مضًٍغ

غاهت مليزاهُت ئظل الحهٌى غلى ملغع أالبُاكت الىنفُت مً  ًً جم كبٌى ملفاتهم وحػضاملمىىخين و الظ

ت التربُت التي مكغوع  لغضاصاملؿير املالي  وغ بالهغف ؾِؿدىض غليها ول مً آلام الدؿُير مً َغف مضًٍغ

  .امليزاهُت
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 :يزاهُت هدخاط الى املمكغوع  لغضاص :غداد مؼسوع امليزاهيت : إاملعلب الثاوي 

 :ميزاهيت الدظيير  بئغدادامليؼىز الىشازي الخاص ( 1

ت امليكىع ًدخىي  ،وهى املغظؼ اللاهىوي للميزاهُت املالي  ؿيربالهغف واملمغ آلا ًجب غلى ول غلى حػلُماث وػاٍع

  .هظه الخػلُماث املىهىم غليهابػين الاغخباع  زظلا ن ًخم أ ،يزاهُتاملغضاص مكغوع ئغىض 

 ملسز الاغاهت مً ميزاهيت الدظيير  (2

ت التربُت وطلً اؾدىاصا للبُاكت الىنفُت وهي وزُلت جدخىي غلى املبل   وهي وزُلت حػض وجغؾل مً َغف مضًٍغ

ؼ هظا  .َاع ميزاهُت الدؿُير للؿىت املػىُتئاملخههت للمإؾؿت في الاغخماص املالي  خم في هفـ الىزُلت جىَػ ٍو

زاعجي وهظلً خؿب أو  ههف صازلي أو  الاغخماص املالي خؿب الىظام املخبؼ في املإؾؿت ؾىاء صازلي 

  .اخخُاظاث املإؾؿت

 :البعاكت الىصفيت ( 3

ظل جلضًغ ول مً أزاعجي وطلً مً أو  ههف صازلي أو   ظل حػضاص الخالمُظ ؾىاء صازليأوؿخسضمها مً 

ف املغاؾلت والفل /1الفلغة ) 221املػاقاث والبىض  211البىض  ت / 2ة غ مهاٍع هما جدخىي البُاكت  (لىاػم ؾىٍى

 /2ول مً الفلغة ) 222الىنفُت غلى مػلىماث خٌى الؿىىاث الىظُفُت والتي مً زاللها ًمىىىا جلضًغ البىض 

لؼامُت غير مؼوصة بػضاصاث فغصًت زانت الىهغباء والغاػ واملاء ًجب غلى ؾاهىيها حؿضًض ئىاث ؾى تفي خال

ؼ امليزاهُاث باغضاصوفم حؿػيراث جدضص يمً املىاقير الخانت  ،لخئ ...مهاٍعف   (.مكاَع

ظل مىفػت الخضمت فُجب غلى ؾاهىيها حؿضًض هفـ أما باليؿبت لؿىىاث مً /أ 1فلغة الالى  باليافت

 .مهاٍعف الىغاء  الهملهاٍعف وجًاف ا

 :كائمت املسجلين في العاولت املؼترهت  -4

خم  ين مً ؾاجظة ولا غضاص هظه الىزُلت مً َغف عئِـ املإؾؿت وطلً بػض جلضًم الُلباث مً كبل لا ئٍو صاٍع

خم الاؾد ،ظل الدسجُل في الُاولت املكترهتأ   .َػامبال الخام  212 ضظل جلضًغ البىأمً غليها  صاىٍو

 :مدوهت امليزاهيت للظىت املاضيت  -5

  .الؿىت املايُتفي  ثضالتي أغوهي امليزاهُت 

 :الخسيعت الادازيت والتربىيت  -6

ت التربُت  وجغؾل مً َغف وهي وزُلت حػض ؿدىض هي جدخىي غلى غضص مىانب املكغىلت و مضًٍغ والكاغغة، َو

التربُت وبػض طلً  اثواجب غىضما واهذ جضفؼ مً َغف مإؾؿظل الغ أغضاص مكغوع امليزاهُت مً ئفي  اؾابلئليها 
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ت أ  َبلا  01/01/2002ول الىلًاث وطلً ابخضاء التربُت غلى مؿخىي نبدذ الغواجب جضفؼ مً َغف مضًٍغ

  .غضاص مكغوع امليزاهُتئهمُت في ألظلً لم ٌػض لها  09/08/2001في عر  املإ  01/232خىفُظي المغؾىم لل

بمضوهت  ىغضاص مكغوع امليزاهُت وطلً في وزُلت حؿمئت الظهغ ًخم فالؿجلً الىزائم ال الىؾدىاص وبػض لا 

هما جدخىي غلى  ،ت خُض جدخىي غلى مػلىماث غامت خٌى املإؾؿتدنف 21وهي وزُلت جدخىي غلى  ،امليزاهُت

  .لخئ ...ظاهبي الاًغاصاث وهفلاث ملؿمت خؿب الابىاب والبىىص والفلغاث

 :مصادكت الظلعت الىصيت غلى مؼسوع امليزاهيت : املعلب الثالث 

يزاهُت وطلً في بضاًت ول ؾىت مالُت املمً عئِـ املإؾؿت بمؿاغضة املؿير املالي بخدًير مكغوع بػض كُام ول 

ت وغاصة جيىن بين قهغي  ابىاء وسخ ( 03ت )ًلضم مكغوع امليزاهُت في زالز (.ؽع ما فُفغي و)غلى حػلُماث وػاٍع

ش    (.ل في الحالث الاؾخصىائُت)ئل ؾىت و مً  20/4كبل جاٍع

افلت مجلع التربيت و ( 1  :والدظيير  هالخىحي وأدظيير ال مى

 لـ التربُت والدؿُيرومج( في الخػلُم الشاهىي والخلني)والدؿُير  همجلـ الخىظُى لئًلضم مكغوع امليزاهُت 

دكيل هظا املجلـ مً  .باليؿبت للمخىؾِ مكغوع في البدض  مهامهىخسبين ومً غًاء مأغًاء قغغُين و أٍو

مدًغ  غع دًبػض املىافلت غلُه و بضاء املالخظاث والاكتراخاث املىاؾبت إوطلً بػض صعاؾت ومىاككت و  ،يزاهُتامل

غ الظي ًدًغه عئِـ املجلـ وهظا اخخُاظاث املإؾؿت و  باليافت ،الجلؿت  :فم ول مً ٍغ الى جلٍغ

  مدًغ الجلؿت 

  غ عئِـ املإؾؿت  جلٍغ

  .غلُه تلمهاصكلر وسخ مً وزُلت امليزاهُت وجغؾل الى الىناًت بشال 

 :مصادكت مدًس التربيت ( 2

ت التربُت مً َغف مهلحت يزاهُت املجخم مغاكبت مكغوع   لحمىخب امليزاهُت واملها)املالُت والىؾائل ملضًٍغ

 تم املإؾؿاختر ئ ضيمً م هضالخأ لألظزيرة بضعاؾت مفهلت لجمُؼ غىانغ امليزاهُت وجلىم هظه لا  (الاكخهاصًت

ت وهظا امللاًِـ الىاظب  اثلخػلُمل وبػض املغاكبت  ،يزاهُتاملجساطها غىض جدًير مكغوع ئواملىاقير الىػاٍع

وبػض  ،إؾؿت لخهبذ وزُلت طاث َابؼ كاهىوي كابلت للخىفُظاملالضكُلت ًهاصق مضًغ التربُت غلى ميزاهُت 

غؾل وسخت الى املإؾؿاملهاصكت ًدخفظ مضًغ التربُت بيسخت مً  هما ًجب غلى  ،الخػلُمُت اثامليزاهُت ٍو

ت التربُت  ش  ٍتضًغ املوسخت مً امليزاهُت الى  ٌؾائع مضًٍغ ش  ( 10/05)املالُت والىؾائل بالىػاعة كبل جاٍع هظا الخاٍع

ؼ امليزاهُت ليل ؾىتيفهى ًيىن مدضص  الِـ صوما زابخ   .مً امليكىع الخام بمكاَع
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 الخاصت بها  اجس الدفو سجالث الهفلاث امليزاهيت و و ًساداث إ :املبحث الثالث 

 :ًساداث امليزاهيت إجحدًد : املعلب الاول 

م لا تحهلاملاث يبى لًغاصاث ول املئحػخبر  ت غً ٍَغ شخام الُبُػُين مً َغف املإؾؿت التربٍى

ين والتي جيىن في قيل هلىص ولا م مسخلأو قُياث أشخام املػىٍى الث غً ٍَغ و أف الحؿاباث و جدٍى

ل مً لض خهالتي ًلىم بها املل رجُبُتالػملُت الت ت في الإؾؿت امل اثغاصئًمهاصع بىض آلزغ. وجخمشل لخدٍى  :تربٍى

املىذ  ، الخغظًت،املهالح املكترهت خماصغ، ئخخلفت بما في طلً الضولتاملمشل املإؾؿاث :  ػىىيينلاشخاص امل

ىُت   ... ئلخ.ىخينت الضولت للخالمُظ املمىماهؿم ،الَى

مؿاهمت الػائالث في الخغظًت للخالمُظ غير  ،مشل هفلاث املخمضعؽ مً الػائالث:  الاشخاص العبيػيين

 وفيها...ئلخ.َغف املكترهين ً كترهت ماملولت اُغائضاث ال ،ممىىخين

 :الفغوع الاعبػت للميزاهُت وهي جضعط يمً غاصاث ًالا  وهظه

 هُت امليزااجم غلاٌو : ئًغاصاث جضعط غلى  الفغع 

 طاجُت ًغاصاثئ وي :الفغع الشا 

  ًغاصاث غلى غاجم الىلًت : ئالفغع الشالض 

  ؾخصىائُتئًغاصاث : ئالغابؼ الفغع 

 :ًساداث غلى غاجم الخصيىت : إالفسع الاول  -1

 املخخلفت  لاغباءالغواجب واملىذ و  هالغواجب وقبئغاهاث  : 11الباب 

 :املخخلفت  لاغباءالغواجب واملىذ و  هبالغواجب وقئغاهاث  : 111ىد بال

ت التربُت غلى مؿخىي ول ولًت  غفلمىظفين مً َلجضفؼ املخخلفت  لاغباءواملىذ و اث غجباملأنبدذ  مضًٍغ

نبذ هظا أ هوغلُ 09/08/2001إعر فيامل 232-01خىفُظي المغؾىم لل َبلا 2002 /01/01مً  اوطلً ابخضاء

  .امليزاهُت ُضان في مكغوعلالباب والبىض ل ً

 :ى  الىظىيت ث املغخمادا: إ 12باب ال

خالمُظ املؿخفُضًً مً الا ظو الىهف صازلي وهأضازلي الخالمُظ املمىىخين في الىظامين الًسو هظا الباب 

  .جخيىن مً بىضًًهي  املىذ غير مخىكػت في امليزاهُت و همىدت الخجهيز في الخػلُم الخلني وجيىن هظ

 :الىظىيت الػادًت ى  امل : 121البىد 

 :فلغجين مً وهظا الباب ًخيىن 
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 :داخلي ال صفىظام الداخلي وهال  مى: الاولى فلسة ال

وههف صازلُين خُض جدل الضولت مدل الاؾغة لدؿضًض البػٌ مً  ينوهي مسههت للخالمُظ الضازلُ

ف املخػللت امل   باألبىاء.هاٍع

  .س زحعيزأالػائالث ب  مى  الصياهت ومى: الفلسة الثاهيت 

ما باليؿبت أ ،لػائالثلخاعظُين وواهذ جدٌى مباقغة الذ الهُاهت واهذ في الؿابم مىظهت للخالمُظ ىباليؿبت مل

ٌ لا أبجهب لشاهُت ل   .صازلي هفكامذ بدؿضًض جيالُف الىظام الضازلي وهؾغة التي زغ عظعي لخػٍى

 : خسي أمى  وظىيت :  122 دالبى

ٍخيىن هظا و املخمضعؾين في قػبت الخىىىلىظُا باملإؾؿاث طاث الُابؼ الخلني  املىذ الخالمُظ هٌؿخفُض مً هظ

 :مً فلغجين  ضبىال

  ينلضازلُلخجهيزاث ال مىذ :الفلسة الاولى 

 خجهيزاث الاولى المىذ  الفلسة الثاهيت :

خيىن مً هظا الباب مً زالر بىىص   :خسي غلى غاجم الخصيىت أهفلاث اث غخمادإ :  13الباب   :ٍو

 :زىاء الخدمت أغخماد الخكىيً : إ 131البىد 

ت املىظهت  لُتغخماصاث املاهي مجمىغت لا  يُت لخغُُت هفلاث الػملُاث الًغوٍع ظغاء ئمً وما جخًمنها الخيٍى

يُت وهضواث جغبهاث الضولت  هحؿاهم ب ا مبحػضص  هلُن مضازي جلضًغاث أل أ فُهوهظا البىض ل حسجل  ،جيٍى

  .زىاء الخضمتأ

  ( :املػاهد الخكىىلىحيت)غخماداث الاصالحاث الكبري : إ 131 البىد

 .امليزاهُتي جلضًغاث في أض ىل ٌسجل في هظا الب

 : مظاهمت الدولت اججاه الخالمير املمىىحين:  133البىد 

همؿاهمت اظخماغُت  املبضأهظا جّم اؾخسضام  16/02/1997املإعر في  39/197بىاء غلى امليكىع الىػاعي عكم 

صط غً ول  100.152 ـ :ظل حغُُت باقي الخيالُف الخغظًت وجلضع في امليزاهُت بأخالمُظ املمىىخين مً الائضة لف

ا حجلمُظ ممىى  ا باليؿبت صط ل 200.304ي بـ : صازللىهف باليؿبت  ،ؾىٍى   .لضازليللخلمُظ املمىىح ؾىٍى

 : غخماداث حظيير املؤطظت: إ 14الباب 

ً خؿب همِ وهظام الخػلُم املخبؼ في ول مإؾؿت لطو صة مً َغف الضولت الدؿُير مدض هاثغائًغاصاث ئ

 :فلغاث  ةوجىلؿم الى غض ،حػلُمُت

 الخغرًت  : الفلسة الاولى

ت ئ ً الى غاًت لًغاصاث هظه الفلغة جدضصها البُاكت الىنفُت الؿىٍى واملسجل فيها  01/10لخالمُظ الحايٍغ

  .ن والىهف صازلييالضازلُ
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 :املصالح مؼترهت : الفلسة الثاهيت 

 272باؾخصىاء  29باب الالى  22مً الباب  أاملإؾؿت بض ٍعفاهنال لخغُُت مأغاهت املخههت ن هظه لا ئ

  .الُاكت واملاء 231وهفلاث الخػلُم الخلني  243خجهيز اللكغاء وججضًض 

 :خكىىلىجي الالخػليم الخلني  اثوزػ: الفلسة الثالثت 

ف الخػلُم الخلنيهظه الاغاهت مسههت لخغُُت مه   .اٍع

 :وطائل التربيت البدهيت : الفلسة السابػت 

  .الخػلُمُت الخانت بىؾائل التربُت البضهُت اثلمإؾؿلغاهت ئن جمىذ أًمىً للضولت 

 :اليؼاط الثلافي : الفلسة الخامظت 

ت في مجاٌ الاوكُت الشلافُت التي جلى  اثلمإؾؿلغاهت ئن جمىذ أًًا أًمىً الضولت  م بها الجماغاث التربٍى

ت في مسخلف املىاؾباث   .التربٍى

 :ًساداث ذاجيت : إ الفسع الثاوي -2

 :ػاػاث والاظػام : املالباب الاول 

 :املػاػاث  : 211البىد 

ىىخين ممطا واهىا ئما أ ،مىىخيناملىهف صازلي غير الو أولُاء الخالمُظ الضازلي أمبالغت مً مؿاهمت  هلدج

بل  الغؾمي املحضص مً َغف الىػاعة مًغوب في غضص الخالمُظ املؾاؽ أت غلى جلضًغاث امليزاهُ ؿبفخد

  .مىىخينامل يىهف صازلال الضازلي و

 : ظػام: إلا  212البىد 

 اثإؾؿاملكترهت بمُاغم املؾاؽ الغاغبين في الاهظام في الُاولت أجدؿب غلى  ضجلضًغاث مضازُل هظا البى

 :لدؿػيراث الخالُت لالخػلُمُت وفلا 

  24/02/2009املإعر في  2009/م.م.و/م.ف.و.م./169ميكىع عكم لل ابلَ

ت املفػٌى الى الؿىت املالُت الحالُت  هي  :ؾاٍع

 ؾػغ الىظبت الؿلم خؿب خهيُفال

 صط 40  05 الى الهىف 01 مً الهىف

صط 50  10 الى الهىف 06 مً الهىف  

صط 60  15 الى الهىف 11 مً الهىف  

صط 70  20 فالى الهى 16 مً الهىف  

صط 120 يُىف كُاع التربُت  

صط 300 يُىف زاعط اللُاع  

 حدول حظػيرة الىحبت:  94حدول زكم 
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املخًمً  ،2012فُفغي  29املإعر في  12/و.ع.م.ث.م.ف.م/م.م.م.ث.م/156: امليكىع الىػاعي عكم  : املهضع

ؼ امليزاهُت لؿىت ئ جؼافُت الىاظب صفػها مً كبل الهمت ؿااملخضص هفـ امليكىع مبل   ، هما2012غضاص مكاَع

ين ملابل جىاٌو وظباتهم الغظائُت باملإؾؿاث الخػلُمُت غلى الىدى الخالي   : املؿاغضًً التربٍى

 ا صط  1500.00: ىظام الضازلي ال  قهٍغ

 ا صط  750.00: صازلي ههف ىظام ال  قهٍغ

ً الاصة والؿُضاث مفدص ي ام الؿػَاب كىف املخػللتعؾاٌ الىئًيبغي  أههى لاقاعة ضع لا جهما ج تربُت والخيٍى

ت مً صفؼ الاغخماصاث الالػمت لفائضة املإؾؿاث  هظه الفئت مً لغىض نهاًت ول زالسي كهض جمىين الاصاعة املغهٍؼ

  .املىظفين

 ل غلى غاجم الػائالث ومضازُل املخخلفت ُمضاز:  22 بالبا

 :مضازل غلى غاجم الػائالث :  221البىد 

خؿب  تغلى حػضاص الخالمُظ مىػغبىاء خدهل غليها املإؾؿت مً الػائالث وجلضع جالتي  وهي جلً املبال 

 :الفلغاث الخالُت 

 :املساطلت  فزيامص: الفلسة الاولى 

ىاع الخالُت  الظي خضص  17/06/2001إعر في امل 2001/م.م.و/م.ف.و.م/530لميكىع عكم َبلا لخؿب الَا

ف املغاؾلت و هفلاث الخمضعؽ   :حي واآلمنها مهاٍع

  ليل جلمُظ.صط  10: الخػلُم الشاهىي والخلني 

 صط ليل جلمُظ. 10املخىؾِ : خػلُم ال 

  صط ليل جلمُظ. 06: الابخضائي الخػلُم 

 الداخليت. بياضت البىاثالفلسة الثاهيت : 

 ليل بيذ جخمخؼ بالىظام طص 20000الضازلُت بمبل  ؾىىي كضعه  (الاهار)ولُاء الخالمُظ أجلضع مؿاهمت 

ًُغأ ولم  1996غضاص امليزاهُت لؿىت ئ 18/12/1995املإعر في  192/1000/97للميكىع عكم َبلا الضازلي 

  .ُت لهظا امليكىع لي حغُير عكم املىاقير املخػاكبت واملىاأغليها 

 :جالفاث إلا: الفلسة الثالثت 

املإعر في  888/5566كم َبلا للميكىع الىػاعي ع  تؾاؽ املضازُل الحلُلُت للؿىت املىهغمأوجلضع غلى 

ٌ وخالث غضم الخػىٌٍ حًىض 7/10/1996   .خالث الخػٍى

 :مخخلفت  هليمداخ:  222البىد 
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لؼامُت وهظا ؾخغالٌ الؿياهاث لاحضص ل امل 20/06/1980إعر في امل 89/198للمغؾىم الخىفُظي عكم  اجُبُل

مىفػت الخضمت وجُبُلا طاث قغاء الؿىىاث املحضص ملبال   03/03/2007 فياملإعر  119امليكىع الىػاعي عكم 

  .املخًمً هُفُت حؿُير الؿىىاث الالؼامُت 10/12/1995إعر في امل 548للميكىع الىػاعي عكم 

 (دؿػيرة الخالُتالخضص خؿب ) مداخيل الكساء: الفلسة الاولى 

 املبل  املحضص هىع الؿىً

غغفت واخضة ؾىً مخىفغ مً  صط 500 

غغفخين ؾىً مخىفغ مً صط 650   

( غغف03زالر ) ؾىً مخىفغ مً صط 700   

( غغف04أعبؼ ) ؾىً مخىفغ مً صط 750   

( غغف05زمـ ) ؾىً مخىفغ مً صط 800   

( غغف06ؾخت ) ؾىً مخىفغ مً صط 1000   

 جحدًد مبالغ الكساء : 95الجدول زكم 

ؼ ئًمً املخ 2009فُفغي  24إعر في امل 09/م.و.ف.م/و.م.م/169نضع امليكىع الىػاعي عكم  غضاص مكاَع

  .2009امليزاهُت لؿىت 

 غباء املحالث الظكىيت أمداخيل : الفلسة الثاهيت 

حؿضًض الؿىىاث الىظُفُت هه ًيبغي غلى املىظفين املؿخفُضًً مً أولى غير ظغاء املظوىع في الفلغة لا هفـ لا 

 :الخالي و باليؿبت للؿىىاث التي ًىظض فيها غضاصاث والدؿػيرة  لاغباءهظه 

  صط غً ول غغفت 200: الىهغباء.  

  غً ول غغفت صط 200: الغاػ 

  غً ول غغفت صط  150: املاء 

 ًىاء :املبيذ والا : ثالثت الفلسة ال

 ضباملغاك بالكامتباليؿبت للمؿخسضمين الؼواع املؿمىح لهم  اءى ًبِذ والا املل ُحؿخفُض املإؾؿت مً مضاز

ؿخسضمىا ويُىف م : ىاء للُلت واخضة هما ًليًوالا  بِذل  املقلم الًُافت املخههت لهظا الغغى وخضص مبو 

 ىاخضة الللُلت صط  100: اللُاع 

 للُلت الىاخضة  صط 300:  عايُىف زاعط اللُ

 :املكاملاث الهاجفيت : الفلسة السابػت 

 .للدؿػيرة اللاهىهُت املػمٌى بهاَبلا مً َغف املإؾؿت وجدؿب  عجدضص خؿب الاؾخػماٌ امللض

 :طمت ابيؼ بلاًا الخبز ومىاد د: الخامظت  ةلس الف
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  .ؾمتضزغي مً بلاًا الخبز ومً بُؼ بػٌ املىاص الأيافُت ئججني مضازُل أن  لمإؾؿتلًمىً 

 خغليف البيؼ الخسدواث و لىاشم الحفظ و : الفلسة الظادطت 

 الخغلُف و حفظ الاملضازُل في بُؼ املإؾؿت للخغصواث و لىاػم  هظهوجخمشل 

 :جكاليف مخخلف الىدواث وامللخلياث : ابػت الفلسة الظ

يُت وهظا امللخلُاث ل الىاججت غً بػٌ ُضازامل ىغل تإؾؿامل هلجخد تالالخيٍى   .ىضواث التربٍى

 :الىزػاث  إًساداث : 223البىد 

وحػخبر مضازُل هامت بالىظغ الى الخجهيزاث  ،طاث الخػلُم الخلني اثالاًغاصاث املإؾؿ هظهغلى جخدهل 

ىلؿم هظا البىض الى فلغاث هي  ،الىعقاث ومػضاث  :ٍو

 :بيؼ الادواث املصىىغت : الفلسة الاولى 

ىعقاث في املإؾؿاث طاث الخػلُم الخلني وخضاث نىاغُت نغيرة بدُض ًلىم جالمُظ الكػب الخلىُت الحػخبر 

تفغاص بأو أ اثبػٌ الاقُاء املخخلفت ًمىً للمإؾؿت بُػها ملإؾؿ باهجاػخؿب جسههاتها    .ػلىص ججاٍع

 : ىزػاثالخسي مً أ إًساداث :الفلسة الثاهيت 

  .جخمشل مضازلها مً ظغاء بُؼ بلاًا املىاص املؿخػملت في الىعقاث والتي لِـ لها كُمت

 :غلى غاجم الىالًت  : إًساداثالفسع الثالث 

 :غلى غاجم الىالًت  : إًساداث 31الباب 

ت  احي بىاءأج هلُضازم ىن لي جلضع في هظا الفهلأن  ل حؿخُُؼ املإؾؿت غلى ملفاث جلضمها املإؾؿاث التربٍى

  .في اَاع انالخاتها الىبري 

 :اغخماداث الاصالحاث الكبري :  311 دالبى

 :لمإؾؿاث الخػلُمُت وجخمشل فُما ًلي ل تجلضمها الىلًئغاهاث  هي

 .فتجهلُذ الىهغباء وجغمُماث مسخل ح،الؿُى  ؼفُذغاصة جئ ،جهلُذ كىىاث الهغف

 :مى  والئيت :  312 دالبى 

  .ظغوف زانتلي جلضًغاث في مكغوع امليزاهُت باليؿبت ملضازُل هظا البىض ليىنها جمىذ أحسجل ل 

 :الاًساداث الاطخثىائيت : الفسع السابؼ 

 :اطخثىائيت للمؤطظت  إًساداث:  41الباب 

  .ائُت وغير غاصًتغاصاث اؾخصىًلا  هظهن َبُػت أل ي جلضًغاث بهظا الباب أل حسجل 
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 :الكخب املدزطيت :  411البىد 

  .زُل مبُػاث الىخب املضعؾُتاٌسجل في هظا البىض مض

 :وحظدًد الظلفياث  ضاللسو :  412البىد 

ً َغف الىناًتر والؿلفُاث التي جخدهل غليها املإؾؿت بت ىٌسجل في هظا البىض اللغو   .زُو مؿبم م

 :ير حم اطترحاع مبالغ مدفىغت بغ:  413البىد 

والظي ًىو غلى غضم حسجُل املبال  املؿخدلت بهظا  26/04/1994املإعر في  583/94كىع عكم يامل لىبىاء غ

  .الاؾخصىائُت للميزاهُت ُلزغ في املضازأي أ رزيلم ٌػض لهظا لا  هالبىض وغلُ

 :الهباث  و الخبرغاث :  414البىد 

م مىافلت  ً بػضالبىض وطل حسجل بهظا فانهاملإؾؿت مإؾؿاث بخبرغاث لفائضة ا وأشخام أكُام  لتخافي 

  ت.ؿلمدًغ الجبير مضوهت ُالدؿو  ُهو جىظأمجلـ التربُت والدؿُير 

 :خدماث خازج الخكىيً : حػىيض  415البىد 

ًاث لفائضة مىظفي املإؾؿالل ُضازمحسجل في هظا البىض  َاع ئها زاعط ى زضماث كضم لملاب تخػٍى

  (.ملخلُاث –مهغظان )

 :جعهير حظاباث املصالح خازج امليزاهيت :  417ىد الب

  .ؾىىاث (04) أعبؼ غير املؿخػملت والتي بلغذ مضة الخلاصمالض املضازل ىحسجل في هظا الب

 :ص الظىت املاليت املاضيت جع:  418 دالبى

ت ىض لا بسجل في هظا الٌ   .ػالت عجؼ الؿىىاثئو أغخماصاث الخانت بدؿٍى

 :مخحاهاث غلى مظخىي الىالًت إ يرظيحساداث : إً 421البىد 

مضازُل حؿُير الامخداهاث غلى مؿخىي الىلًت واملخمشلت في قهاصة الخػلُم املخىؾِ  ضٌسجل في هظا البى

ا  .وقهاصة البيالىٍع

 :حظيير الخكىيً  إًساداث:  422البىد 

نيٌسجل  ً غلى مؿخىي َو   .و ولئيأظهىي  ،في هظا البىض مضازُل حؿُير الخيٍى

 :حظيير املعاغم املدزطيت  إًساداث:  423البىد 

ً  ضعؾُت الابخضائُت غلى مؿخىي املُاغم حؿُير املل ٌُسجل في هظا البىض مضاز  .ُتئلىل ا وُت( أىؾخ)املاملأم
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 :الخمدزض  مىحت : 424البىد 

في  املإعر 270-2000 للخلمُظ و املػضلت بمىظب املغؾىم الغئاس ي عكمصط  3000جبل  كُمت املىدت 

01/09/2000.  

 : باإلًساداثالسجالث والدفاجس الخاصت املعلب الثاوي : 

بػض  (امللخهض)سجالث والضفاجغ الغؾمُت الخانت بدىفُظ امليزاهُت مً َغف املحاؾب الػمىمي الجمؿً 

سجل فيها مسخلف الػملُاث  (املضًغ)مغ بالهغف عئِـ املإؾؿت فخدها وجغكُمها وزخمها مً َغف لا  َو

همُتها ًجب أالى وهظغا  ،ضفاجغالل مً زالٌ هظه  السجالث و ئامليزاهُت ل جخم  ظفُىؾبُت وول مغاكبت لخاملحا

فها وقغخها وهظألظلً اعج ،غليها ُبالاغخىاء بها مً خُض ويىح الدسجُل وججىب الك السجالث  هًىا الى حػٍغ

 :ضفاجغ هي لوا

 :دفتر الىصىالث  -1

غكم مً ظ ًفخذ ول ؾىت مالُت صفتر ونىلث ل في الحالث الللُلت الىاصعة خُض ًيىن ئنفدت  75الى  01ضًضة ٍو

سخم عئِـ املإؾؿت ول  (75زمؿت وؾبػىن ) ــغضص نفداث مسالفت ل مط ي غلى الىعكت لا الٍو ولى هفداث ٍو

  ه.غلُ بالمًاءزيرة مً السجل هما ًلىم املؿير املالي هظلً ولا 

ىت  ئًغاص ليلوجدغع  احؿلؿلُ ثل نى م الى ُغكج م الحؿاب الجاعي لضي الخٍؼ ًضزل الى املإؾؿت ؾىاء غً ٍَغ

لت هظامُتأو بأو هلضا أ ففي خالت الضزٌى املضعس ي  ،ًدغع ونل مجمىغت مً الاشخامأن  ول ًمىً ،ي ٍَغ

ىكف  باألعكامن صفتر الىنىلث ًىكف اواملالخظت ف .مشال ًدغع ونل ليل جلمُظ مخمضعؽ غىض نهاًت الكهغ ٍو

ش  خغفباأل   .31/12نهاًت ول زالسي وغىض غلم الؿىت املالُت في جاٍع

 :ًساداث سجل إلا  -2

عبػت أًغاصاث التي جدخىي غلى سجل لا الى ظمُػها في صفتر الىنىلث جىلل مباقغة  ًغاصاثلا  بػض حسجُل

املالُت  لإلًغاصاثغاص في الُىم الشالض ئًوالشاوي زام بمبل  ول  01/01مً  ئًغاصاث ٌو زام بمجمىعغمضة لا أ

خؿب الفغوع والابىاب  لإلًغاصاثيمً امليزاهُت والغابؼ زام باملهالح زاعط امليزاهُت وهىان زاهاث جفهُلُت 

والحغوف غىض نهاًت ول  وباألعكامغىض ول نىضوق وغىض نهاًت ول قهغ  باألعكامالسجل ىكف ًأن  والبىىص غلى

ش ىالؿغلم  زالسي وغىض   .31/12ت املالُت في جاٍع

 :السجل املفخىح لدي الخصيىت والغير  -3

املبل   هزباحي ًشبذ غلُالهفدت الُمنى للجاهب لا ،ىاب امليزاهُت نفدت مؼصوظتأبجسهو ليل باب مً 

الهفدت الِؿغي حسجل غليها املبال  و  ،يزاهُتاملجمشل املغخلت الاولى والشاهُت مً مغاخل  ألنها تاملؿخدل
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غىض و  باألعكامؿابم السجالث ًىكف هظا السجل نهاًت ول زالسي هو  .غاصاثًسجل الا  املحهلت فػال الغظىع الى

ش    .والحغوف باألعكام 31/12غلم الؿىت املالُت في جاٍع

 :سجل حظاباث خازج امليزاهيت  -4

خيىن هظا  ،ىفلاث التي جسو املإؾؿتالو  ًغاصاثلا  ؾاؾا لخشبُذأن خؿاباث زاعط امليزاهُت حؿخػمل ئ ٍو

ًفخذ ليل باب نفدت حسجل غليها بلؿم الاًغاصاث املبال  الخانت  ،513-512-511بىاب أب مً زالزت حؿاال

ش و  باألعكامًًا نهاًت ول زالسي أًىكف هظا السجل  ،بيل باب  باألعكام 31/12غىض غلم الؿىت املالُت في جاٍع

  .والحغوف

 :سجل الحلىق املثبخت غلى الػائالث  -5

ىظام الضازلي والىهف الضازلي املمىىخين وغير الاملسجلين في ئججاه  ؿتذ خلىق املإؾفخذ هظا السجل لخشبًُ

ش  ،ؾم الخلمُظئسجل ٌممىىخين خُض  ههاف الاقهغ اللُمت أالخغوط  وأعكم بُاكت الضزٌى  ،وزغوظه صزىلهجاٍع

ىُت،الكهغ ألههافامللابلت  ىكف هظا ،ة الػائالثغضمؿازم مؿاهمت الضولت  ، املىذ الَى السجل في نهاًت ول  ٍو

ش  باألعكامزالسي  السجل الىخُض أن  ع الاقاعة هىاضوجج ،والحغوف باألعكام 31/12ونهاًت الؿىت املالُت غىض جاٍع

فم و  وجخابؼسجالث التي جفخذ المىؾم الضعاس ي غىـ باقي جبػا للاملحاؾبي غلى مؿخىي املإؾؿت الظي ًفخذ 

  .31/12الى  01/01 :ي مً أالؿىت املالُت 

 :سجل الصىدوق اليىمي  -6

هى ظامؼ ليل الػملُاث املىجؼة مً الاًغاصاث والىفلاث اط هجض في قم الاًغاصاث الُىمُت ومجمىغت الاًغاصاث 

ىكف غاصاثًبالغظىع الى سجل الا  01/01الُىمُت ومجمىغت الاًغاصاث مىظ  هظا السجل غىض ول نىضوق ، ٍو

  .مىجؼ

 :ىميت الصىدوق أو دفتر ًسجل الصىدوق الؼهسي  -7

ىكف نهاًت ول قهغ  فُهحسجل    .والحغوفباألعكام غلى زاهت الاًغاصاث مسخلف امللبىياث ٍو

 :دفتر الحظاب الجازي بالخصيىت  -8

ىت الػمىمُت بضل مً مضًغ َغف أمين وزخمت مً  تفخدالسجالث بغً باقي  ضفترًخميز هظا ال إؾؿت املالخٍؼ

الث وحسجل غلُت ول الاًغاصاث التي جخ ىت وهظا الخدٍى م الحؿاب املفخىح باؾم املإؾؿت لضي الخٍؼ م غً ٍَغ

ىكف في نهاًت ول ق وأالاًجابُت  ما نهاًت الؿىت املالُت أ وباألعكام   هغالؿلبُت مً والى خؿاب املإؾؿت ٍو

 والحغوفباألعكام  31/12
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 :دفتر حسهت  الامىال الىلدًت  -9

الث أو هلضا امللبىياث لو  لاًغاصاث زاهت في غلُه جضون  سجل هى ىت خؿاب مً الخدٍى  الهىضوق  ئلى الخٍؼ

ىكف الحضًضي  .12/31 املالُت الؿىت اًت 4  في والحغوف وباألعكام الكهغ اًت 4 وفي نىضوق  ول في الضفتر هظا ٍو

دي  -19  :دفتر الحظاب الجازي البًر

 الحؿاب هظا غلم بؿبب 01/01/2008 مىظ املحاؾبُت والضفاجغ السجالث يمً مىظىصا ٌػض لم الضفتر هظا

ش املالُت وػاعة لخػلُمت َبلا املإؾؿاث بجمُؼ  .31/12/2007 بخاٍع

  :الخلازب مؼ الخصيىت هؼف  -11

 جلاعب بدالت الىكف هظا زالٌ مً هلىم خُض الخٍؼىت عنُض مؼ املإؾؿت عنُض ملاعهت في هام صوع  الىكف لهظا

 .حسحب لم والتي سحبذ التي الهيىن لًهظ ومػغفت الخٍؼىت وعنُض املإؾؿت عنُض بين

 هفلاث امليزاهيت  والسجالث والىزائم املحاطبيت الخاصت بها : املعلب الثالث 

 :جحدًد هفلاث امليزاهيت 

ت املإؾؿت ابه جلىم التي املهاٍعف ظمُؼ بالىفلاث ًلهض ت والىؾائل الحاظُاث جىفير أظل مً التربٍى  الًغوٍع

ين أشخام أو املمىهين مشل نيَبُػُ أشخام مؼ الخػامل ٍغمَ غً وطلً ، ؾيرها لحؿً  قغهت مشل مػىٍى

 :وهي للميزاهُت لاعبػت الفغوع يمً جضعط الىفلاث وهظه والىهغباء الغاػ

ٌ  الفغع ىت غاجم غلى هفلاث:  لاو  الخٍؼ

 الدؿُير هفلاث:  الشاوي الفغع

 الىلًت غاجم غلى هفلاث:  الشالض الفغع

 اؾخصىائُت فلاثه:  الغابؼ الفغع

ىت  : الفغع الاٌو   :هفلاث غلى غاجم الخٍؼ

  لاغباءالسواجب واملى  و وػبه سواجب : ال 11باب 

 السواجب واملى  ولاغباء وػبه سواجب : ال 111البىد : 

اث مؿخىي  غلى الغواجب مغهؼة غملُت جمذ 01/01/2002 مً ابخضاء  املغؾىم خؿب وهظا التربُت مضًٍغ

ش 232-01 : عكم الخىفُظي  . الباب هظا في ش يء أي ٌسجل ل وبالخالي 09/08/2001 بخاٍع

 : هفلاث أخسي غلى امليزاهيت : 13الباب  و  مى  وظىيت :  12الباب 

 البابين. هظًً في ش يء أي ٌسجل ل  
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 هفلت  الدظيير : الفسع الثاوي 

 :الخغرًت  :  21الباب 

 :لخغرًت  : ا 211 ىدالب

 غاًتئلى   املسجلين الضازلُين وههف الضازلُين الخالمُظ كائمت أؾاؽ غلى الباب هظا هفلاث جدضًض ًخم

 ،وههف للضازلي صط 21 00.350:  بـ وامللضع جلمُظ ليل الفغصي الؿىىي  الاغخماص مبل  في مًغوب 30/09

 . لاًغاصاث مؼ الىفلاث اغخماص ًدؿاوي  أن غلى  صط 10 00.675 بـ:  الضازلي

 الىػاعة وفلا جدضصه الظي الدؿُير اغخماص مً ًيىن  هفلخه مبل  فان ممىىح صازلي الخلمُظ نوا ئطا أهه وبدُض 

ىُت املىدت اغخماص مً ول) + (  ئلُه مًافـــا الضازلي ظللخلمُصط  17 00.750:  بـ بامليزاهُت الخام للميكىع   الَى

ً الضولت ومؿاهمت  باليؿبت للخلمُظ الص يء صط وهفـ 2 00.304 صط و 1296.00 بـ:  الخىالـــي غلى وامللضٍع

 املمىىح صازلي ههف

 الخام بالجؼء ئل هفلاجه صفؼ في حؿاهم ل الضولتفان  ممىىح الغير الضازلي الخلمُظ ًسو فُما أما

 َغف مً حؿضًضها ًخم فاهه الىفلت مبل  مً جبلى ما أما 14 الباب في املخمشلت املإؾؿت حؿُير باغخماصاث

ٌ . الػائالث  .طلً غلى والػائالث الضولت ومؿاهمت املىذ جلؿُِم هُفُت ًىضح الخالي والجضو

 صفت الخلمير
مظاهمت 

 الػائالث

املى  

 الىظىيت

دغم الدولت 

 للممىىحين

مظاهمت الدولت 

 للخغرًت

الاغخماد الظىىي 

 للخغرًت

 21350.00 17750.00 2304.00 1296.00 / داخلي ممىىح

هصف داخلي 

 ممىىح
/ 648.00 1152.00 8875.00 10675.00 

 21350.00 17750.00 / / 3600.00 داخلي غير ممىىح

هصف داخلي غير 

 ممىىح
1800.00 / / 8875.00 10675.00 

 خاص باملى  ومظاهمت الدولت والػائالث:  95حدول زكم 

 الػماٌ مً ول حغظًت جضغُم كاَػا عفًا وجغفٌ بالخالمُظ الخانت الخغظًت بىفلاث ئل جخىفل ل الضولت ئن

 ٌكيل جدهُلها واملخىكػت 211 البىض في امللضعة لإلًغاصاث وبالخالي قهغي  بمغجب ًخمخػىن  الظًً ولاؾاجظة

 .طلً كبل غلُه املحهل للخالمُظ الىفلاث مبل  ئلى ًًاف الظي املخىكػت الىفلاث مبل 

 َغفهم مً امللضم املبل  ألن املكترهت الُاولت في املكترهين املىظفين غضص ًدضص أن امللخهض غلى ًجب لظلً 

 .ًدىاولها التي للىظبت الحلُلت اللُمت ٌػىى ل

 و املػاقاث )  21الباب( +  املُاغم حؿير ئغخماصاث) لاولى الفلغة 141= ( الخغرًت) 21 الباب : 91 مالحظت

ػام  ( الَا
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 ]21 الباب (+الفلغة/141( 14 الباب]  ئًغاصاث مجمىع=] 21 الباب] هفلـاث مجمىع: 92مالحظت

 : البياضت و الػيادة : 22الباب 

  : البياضــــــــــــــــت : 221البىد 

جخيىن هظه اللىاػم مً أغُُت لاؾغة ومىاصًل وميكفاث وؾخائغ ، والاغخماص   الفلسة لاولى : كماغ البيذ :

 الفلغة مىظه لكخىاء هظه اللىاػم أو لخجضًض البػٌ منها . امللترح حسجُله في هظه

ت الػامت  01/12/1992املإعر في  887ئن اللغاع عكم :   الفلسة الثاهيت : لباض الػمال: الهاصع غً املضًٍغ

ــ خضصث كائمت زانت ملخخلف لالبؿت وقغٍو جلضًمها لػماٌ لاصاعاث واملإؾؿاث  للميزاهُت بىػاعة الاكخهاص

 الػمىمُت.

خػاكضًً الظًً ًلىمىن بأغماٌ زُيرة أو أغماٌ ول أنىاف الػماٌ املخخهين وهظلً غماٌ الهُاهت وامل 

 مً 3أوؾار ٌؿخفُضون بألبؿت زانت ولما ألحذ الًغوعة لظلً ومضة ججضًض لالبؿت ل جلل غً ؾىت )بىض 

 اللغاع(.

ت لتركُ  الخياظــــــــــــــــــت : الثالثت :الفلسة  لهض بظلً قغاء زٍُى ولابغة ولاػعاع ...الخ، ألنها يغوٍع ؼ مالبـ ٍو

 وكماف البِذ ) املإؾؿت(. الخالمُظ الضازلُين

حسجل املإؾؿاث طاث الىظام الضازلي جلضًغاتها في هظه الفلغة خؿب  الفلسة السابػت : الخبييض :

ت  .لخىظُف وغؿل ألبؿت الخالمُظ وكماف البِذ اخخُاظاث لكغاء املىاص الًغوٍع

 :الػيادة :  222البىد 

جلضًغ ئغخماصاث لكغاء مىاص نُضلُت زانت بالؾػافاث لاولُت والػالظاث   :الهيت الفلسة لاولى : مىاد صيد

ػت.  الؿَغ

حسجل املإؾؿاث طاث هظام صازلي ئهار مبلغا في هظه الفلغة لكغاء   لباض اليظىة :: الفلسة الثالثت 

جخػضي مبل  لاًغاصاث  وهظه لاغخماصاث ل ًمىً في أًت خالت مً لاخٌى أن لالبؿــت الخانت بُبُػت البىاث

 في ظاهب لاًغاصاث . 221البىض  ن ـــ م 2املخىكؼ واملسجل في الفلغة 

املخػلم  13/11/2001املإعر في : 1130امليكىع الىػاعي عكم :  : وحدة الكؼف و املخابػت :الفلسة السابػت 

ضر فلغة عابػت في هظا البىض املخههت للحهت املضعؾُت أخ بالىُفُت الجضًضة لؾخػماٌ لاغخماصاث املالُت

 .املخمضعؾين جسو قغاء املعجىن وفغقاة لاؾىان للَفاٌ

 :امللحلت   لاغباء:  23الباب 

ت وواظبت جلؼ غلى غاجم املإؾؿت و ل ًمىً الاؾخغىاء غنها بأي خاٌ مً لاخىاٌ لًمان  هي مهاٍعف ئظباٍع

ت وهي مىػغت غلى بىضًً :  الؿير الحؿً للمإؾؿت التربٍى
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 :جكاليف العاكت  واملاء :  231البىد 

ت وهظا ا املإؾؿت الخػلُمُت مً ظغاء لاؾتهالواث الضوٍع قتراواث الا  هظغا للخيالُف الباهظت التي جخدملها ؾىٍى

 في مدىلث ههغبائُت طاث الاؾخُاغت املغجفػت باليؿبت للُاكت الىهغبائُت املؿخػملت ًجب غلى ظمُؼ

 مـً ئغاهت الدؿُير لخغُُت جيالُف( %40ا ل ًلل غً وؿبت لاعبػين باملئت )املإؾؿاث الخػلُمُت جسهُو م

 .2009لاغباء امللحلت خؿب امليكىع الؿابم الظهغ لؿىت 

د :  232البىد   :جكاليف البًر

ل ٌؿمذ ألي مإؾؿت حػلُمُت امخالن أهثر مً زِ هاجفي واخض هما أن هظا الخِ  :الهاجف : الفلسة  الاولى 

وبالًغوعة ويػه يمً الكبىت الهاجفُت املحهىعة غلى املؿخىي الىلئي فلِ وغضم  الىخُض ًجبالهاجفي 

خؿب امللاًِـ  2012و جلضع أكص ى لاغخماصاث املؿمىح بها لؿىت   الالؼامُت عبُه بالؿىىاث الىظُفُت

 الخالُت :

 صط 20 00.000مإؾؿاث طاث هظام زاعجي : 

 صط 30 00.000مإؾؿاث طاث هظام ههف صازلي : 

 صط 40 00.000مإؾؿاث طاث هظام صازلي : 

بأن اؾخػماٌ ومؿً  هظا الاغخماص ٌكمل غلى املبل  الؿىىي لالقتران واملياملاث والغؾىم وججضع لاقاعة هىا

 صفتر املياملاث الهاجفُت غملُت كاهىهُت ًجب الػمـل والخلُض بها َبلا للىمىطط املػمٌى به.

 10ًلضع املبل  املالي الخام بهظه الفلغة خؿب ئًغاصاث الخمضعؽ بـ :   : ىم بسيدًتظىابؼ وزط :الفلسة الثاهيت 

ضًت. صط ليل جلمُظ وجًاف لهظه املبل   كُمت مالُت لخغُُت الغؾىماث البًر

ًبلى الاغخماص املالي الخام باؾخػماٌ الاهترهذ في مجاٌ البُضاغىجي ل غير هى   الاهترهذ : : الفلسة الثالثت

صط لخغُُت هفلاث الاقتران وهغاء ؾاغاث خؿب  70.000.00ص املحضص لؿىت املايُت امللضع بـ : الاغخما

ؼ امليزاهُاث. 2012 لؿىت 156امليكىع الىػاعي عكم   املخًمً مكاَع

 :وطائل بيداغىحيت :  24الباب 

 %( مً مبل 30ًيبغي جسهُو مبل  ئظمالي لىفلاث الىؾائل البُضاغىظُت ما لًلل غً الشالزُـً باملئت )

ؼ املبال  املسجلت غلى مسخلف البىىص املخههت لهظا  خم جىَػ ئغاهت الدؿُير، الخام باملهالح املكترهت ٍو

هظا  مغاغاة اكتراخاث وخاظُاث لاؾاجظة ويغوعة ئَالغهم غلى املبل  املىيىع جدذ جهغفهم. الغغى مؼ

 :الباب ًىلؿم ئلى زمؿت بىىص والتي بضوعها جىلؿم ئلى فلغاث 

 :الخػليم الػام  اثهفل:  241البىد 

ًجب  وهي جسو قغاء ول ما ًدخاظه لاؾاجظة لدؿُير الضعوؽ ولاغماٌ الخُبُلُت وكبل جدضًض مبالغها

ت ليل ماصة.  اؾدكاعة لاؾاجظة املؿإولين غً ول ماصة لخدضًض الىؾائل الًغوٍع

ىلؿم هظا البىض ئلى فلغاث:  ٍو
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 للخجاعب . الفلغة لاولى : أصواث نغيرة -

 الفلغة الشاهُت : مىاص الخجاعب . -

ت . -  الفلغة الشالشت : اؾخػماٌ وحؿُير لاصواث الؿمػُت البهٍغ

  :هفلاث اليسخ واللاغاث الدزاطيت :  242البىد 

 ًسو قغاء ول ما ًلؼم غملُت اليسخ الخانت بالخالمُظ واللاغاث الضعاؾُت وهى ًىلؿم ئلى فلغجين:

 اليسخ . الفلغة لاولى : -

 الفلغة الشاهُت : كاغاث الضعاؾــت . -

  : الخػليم الخلني اثفل: ه 243البىد 

اث طاث الكػب الخلىُت و جدضص  اغخماصاجه مً َغف الضولت في البىض   الفلغة 141ًسو فلِ املخاكً  والشاهٍى

ىلؿم ئلى   فلغاث : 03الخانت باغخماصاث وعقاث الخػلُم الخلني والخىىىلىجي. ٍو

 لفلغة لاولى: املىاص لاولُت .ا -

 الفلغة الشاهُت: أصواث و ئنالخاث. -

 الفلغة الشالشت : مياجب الضعاؾاث )حػلُم جلني( -

 :املكخبت :  244البىد 

 ًسهو ليل الىفلاث الخانت باكخىاء الىخب والبرامج الخػلُمُت واملىاهج املىظه ئلى ئزغاء املىخبت الخانت

ىلؿم  بالخالمُظ للمإؾؿت وهظلً ضة الخانت بىػاعة التربُت ٍو ضة الغؾمُــت والجٍغ الاقتراواث الخانت بالجٍغ

 ئلى فلغجين : هظا البىض

 الفلغة لاولى : هخب ومإلفاث . -

 الفلغة الشاهُت : مؿدىضاث وميكىعاث . -

 :اليؼاط الثلافي والسياض ي :  245البىد 

ت مى ايُت أغماٌ جغبٍى هبيرة  ملت للمجاٌ الخػلُمي وغلُه ًيبغي ئغُائها أهمُتحػخبر اليكاَاث الشلافُت والٍغ

 ولخدلُم غاًتها وأهضافها لبض مً جسهُو مبل  مالي لخغُُت خاظُاتها وجخىػع غلى زالزت فلغاث :

 الفلغة لاولى : اليكاٍ الشلافي. -

اض ي. -  الفلغة الشاهُت : اليكاٍ الٍغ

 الفلغة الشالشت : الخغظاث البُضاغىظُت. -

 :دواث املكاجب : أ 25الباب 

 :دواث مكخبيت : أ 251البىد 

ىلؿم ئ لى  ت لدؿُير ئصاعة املإؾؿت ٍو سو هظا البىض لكخىاء ظمُؼ لاصواث الًغوٍع  فلغاث : 03ٍو

 الفلغة لاولى : الىعق  -
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ت . -  الفلغة الشاهُت : مُبىغاث وسجالث لاصاٍع

 الفلغة الشالشت : أصواث مىخبُت أزغي  -

  : ػىيض املصازيفح:  26الباب 

 :حػىيض املصازيف :  261الباب 

ىلؿم هظا البىض ئلى   فلغاث : 04ٍو

ولم غً ملغ الىلًت لها الحم  80ئن املإؾؿاث املخىاظضة غلى بػض  الفلسة لاولى حػىيض املهماث والخىلل :

ف الىلل وطلً بملخط ى ًدضص املبل  الظي  21/12/1991املإعر في  499/91املغؾىم عكم  في جلضًغ مهاٍع

ني . وقغٍو الاؾخفاصة خؿب ما هى مػمٌى به غلى  وامل التراب الَى

ًيبغي غلى املإؾؿاث الخػلُمُت أن حسجل مبلغا مالُا لخغُُت جيالُف الىلل  الفلسة الثاهيت : جكاليف الىلل :

تي جلجأ ئلى هغاء املإؾؿاث الخػلُمُت التي ل جملً وؾُلت هلل هفػُت واملإؾؿاث الخػلُمُت ال و التي جسو :

 لحمل املىاص لاولُت املؿخػملت في الخػلُم الخلني. وؾائل الىلل

اث التي الفلسة الثالثت : جكاليف الاطخلبال :  حسجل لاغخماصاث في هظه الفلغة لكغاء املكغوباث والحلٍى

 جلضمها املإؾؿت هما ظغث الػاصة غىض اوػلاص مجالـ الخىظُه أو التربُت والدؿُير.

جسهو للمإؾؿت الخػلُمُت التي لها كًاًا   ة السابػت : مصازيف املخابػت اللضائيت وإحساء الخبرة :الفلس 

 ً مُغوخت أو جىىي َغخها غلى الػضالت ملؼمت باصعاط يمً هظه الفلغة جيالُف أحػاب املحامين واملحًٍغ

 اللًائُين.

 :الازار  الػخاد و:  27الباب 

 :كاث الػلازيت املىلىلت صياهت وجصلي  املمخل:  271البىد 

ىلؿم ئلى فلغاث :  ًخىفل هظا البىض بكغاء املىاص والىؾائل الالػمت لهُاهت وجهلُذ لامالن ولازار ٍو

 الفلغة لاولى : مىاص الخىظُف -

 الفلغة الشاهُت : وؾائل الهُاهت -

 الفلغة الشالشت : الهُاهت والخهلُذ -

 الفلغة الغابػت : غلىص الهُاهت -

 لغة الخامؿت : نُاهت لاغالم آلاليالف -

 : اكخىاء وججدًد:  272البىد 

ت هي ميزاهُت حؿُير ولِـ ميزاهُت ججهيز ووظىص هظا البىض ل ٌؿمذ بدسجُل  ئن ميزاهُت املإؾؿاث التربٍى

ت أصزلذ 34ئغخماصاث مالُت فُه وامليكىع الىػاعي عكم   لغئاؾت الحيىمت أهض طلً عغم هظا الخػلُماث الىػاٍع

بػٌ الاؾخصىاءاث خُض باميان املإؾؿاث الجضًضة التي جفخذ ألٌو مغة حسجل ئغخماصاث مً أظل اكخىاء 
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مػضاث وأصواث لىعقاث الهُاهت هما باميان أًًا املإؾؿاث طاث الىظامين الضازلي وههف صازلي حسجـــــل 

 هي بداظت ماؾت ئليها. هي لازغي ئغخماصاث لخجضًض أصواث وأواوي املُػم واملُبش أو لكخىائها ئن

املخػلم بخسهُو  2000لاظغاء الظي قغع فُه ؾىت  2002ًمضص لؿىت  99ئيافت ئلى طلً فان امليكىع عكم 

 05ئغاهت مالُت مىظهت لخجضًض الخجهيزاث الػلمُت ولازار املضعس ي ليل مإؾؿت حػلُمُت ًخػضي غمغها 

 ؾىىاث .

 :حظيرة الظيازاث :  28 بالبا

 :كخىاء وججدًد الظيازاث : إ 281البىد 

هظا البىض ل ًلضع في امليزاهُت وللػلم فاملإؾؿاث طاث الىظامين الضازلي والىهف صازلي ًمىنها اكخىاء ؾُاعة 

 أو ججضًضها.

 حظيير حظيرة الظيازاث : : 282البىد 

ت الالػمت لدؿُير خظيرة الؿُاعاث خؿب الفلغاث ال  خالُت:ًخىفل هظا البىض بكغاء الىؾائل الًغوٍع

ىث -  الفلغة لاولى : مدغوكاث وٍػ

 الفلغة الشاهُت : نُاهت الؿُاعاث -

 الفلغة الشالشت : العجالث -

 الفلغة الغابػت : جيالُف الؿُاعاث -

 الفلغة الخامؿت : هفلاث الدسجُل -

 جىشيؼ الجىائص :  29الباب 

 جىشيؼ الجىائص :  291البىد 

ف الخانت بكغاء الجىائؼ للخالمُظ لاوائل والىجباء صازلًخم في هظا الباب جلضًغ املبال  أو ا املإؾؿت  ملهاٍع

ت وهظا بغُت حصجُػهم مً ظهت غلى املىانلت والىجاح أهثر فأهثر.  التربٍى

 الفسع الثالث : هفلاث غلى غاجم الىالًت :

 هفلاث غلى غاجم الىالًت :   31الباب 

 : هفلاث الترميماث الكبري : 311البىد 

 : هفلاث املى  الىظىيت :   312البىد 

 ل ٌسجل في هظا الباب في امليزاهُت

 الفسع السابؼ : هفلاث اطخثىائيت :

 هفلاث اطخثىائيت للمؤطظت :    41الباب 

 : ئن هظه الىفلاث ل جضزل في امليزاهُت وحػخبر اؾخصىائُت وجخمشل في البىىص الخالُت

 هخب مدزطيت :   411البىد  -
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 اث الىخب املضعؾُت وما ًدبػها وهى بىـض زام هفل

 كسوض وحظدًد الظلفياث :   412البىد  -

ئن غملُت ئغاصة حؿضًض الؿلفُاث واللغوى جيىن غبر هظا البىض )ئن اللغوى واهذ جلضم للمإؾؿاث 

ت في خالت عجؼها غً حؿضًض مغجباث املىظفين(  .التربٍى

و الػىىان ًخضح لىا َبُػت الىفلاث املفخىخت مً أظلها مً زالٌ الدؿمُت أن أما باقي البىىص الخالُت للظهغ فا 

 : صون وظىص أي زهىنُاث ًمىً طهغها وغلُه هىخفي بؿغصها فلِ وهي والخالي

 : حؿضًض املبال  الغير مؿخدلت 413البىض  -

ف الخبرغاث 414البىض  -  : مهاٍع

ً 415البىض  -  : هفلاث زاعط الخيٍى

 ث للؿىىاث الؿابلت: هفلاث باقي الخدهُال  416البىض  -

 : صفؼ فىائٌ الؿىىاث الؿابلت 417البىض  -

 : هفلاث اؾخصىائُت أزغي  42الباب  -

ا 421البىض  -  : هفلاث حؿُير الامخداهاث الىلئي أو امخداهاث البيالىٍع

 (لابخضائُت: هفلاث حؿُير ملحلاث املُاغم املضعؾُت ) 422البىض  -

 : املىدت املضعؾُت 424البىض  -

 السجالث والدفاجس والىزائم املحاطبيت الخاصت بالىفلاث : 2-3

 بعاكت العلب : -1

هي وزُلت مالُت جىجؼ مً َغف آلامغ بالهغف جضون غليها اخخُاظاث املإؾؿاث مً الؿلؼ املغاص اكخىائها 

ش الُلب وعكم ونل ا لُلب و باغخباعها املغخلت الخمهُضًت لػملُت الىفلت وحسجل فيها بػٌ املػلىماث هخاٍع

 ئؾم املمىن ... .الخ

 وصل إلاطخالم : -2

 هي وزُلت جشبذ اؾخالم الؿلؼ مً خُض الىمُت و الىىغُت وجيىن ناصعة مً َغف املمىن ئلى املخؼوي أو املؿير.

 الفاجىزة : -3

ٌػضها املمىن وجيىن مُابلت للمػلىماث املىظىصة في ونىلث الاؾخالم ،وهما ججضع لاقاعة ئلى وظىب 

صٌؿمبر  10املإعر في  468 – 05تها ئلى املىانفاث اللاهىهُت املظوىعة يمً املغؾىم الخىفُظي عكم : مُابل

ل وونل الدؿلُم والفاجىعة لاظمالُت وهُفُاث طلً . 2005 غ الفاجىعة وؾىض الخدٍى  املـدـضص لكغٍو جدـٍغ
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 حىالت الدفؼ : -4

ت التي جىضح مىيىع الىفلت وجدفظ فيها هي وزُلت مالُت جىجؼ في وسخخين، جضون غليها املػلىما ث الًغوٍع

ت لازيرة التي  الىزائم الشبىجُت املبرعة للىفلت )الفاجىعة +بُاكت الُلب+ ونل الاؾخالم( و حػخبر املغخلت لاصاٍع

 ًهضعها آلامغ بالهغف للمداؾب الػمىمي للضفؼ خؿب لاغخماصاث املفخىخت في امليزاهُت.

 غت  )حداول املخالصت( :  حدول الحىالاث املدفى  -5

جمؿً ظضاٌو املخالهت خؿب بىىص امليزاهُت وجسهو ول واخضة لبىض واخض ل أهثر وجىػع غلى الفلغاث باملبال  

املفخىخت ليل فلغة وغلى وسخخين لاولى حؿمى اليسخت لانلُت والشاهُت وسخت للنل وجدفظ فيها خىالاث الضفؼ 

ف في ول زالسي مؼ طهغ مجمىع الحىالاث ومجمىع الىزائم املىظىصة في ول ظضٌو . والىزائم الشبىجُت للىفلـاث وجىك

مط ى مً َغف لامغ بالهغف واملحاؾب الػمىمي.  ٍو

 دفتر الـممىن : -6

ًبِ في ول ًىم خؿب خغهُت املإؾؿت ؾىاء واهذ زانت  ٌسجل في هظا الضفتر ممىوي املإؾؿت ٍو

 جيىن مسجلت خؿب بُاكاث الُلب . باؾخلباٌ الؿلؼ أو زغوظها مً َغف املخؼوي

 دفتر طػس الىحبت :  -7

إقغ مً َغف آلامغ بالهغف  مط ى ٍو مىً للملخهض مً مػغفت وخؿاب ؾػغ الىظبت الُىمُتً  هى الىزُلت التيً 

 ًىكف هظا الضفتر في نهاًت  ول قهغ )في املإؾؿاث طاث الىظام الضازلي أو الىهف صازلي(.

 م والدفؼ :بعاكت  امليزاهيت لإللتزا -8

حسجل فيها لاغخماصاث املفخىخت ليل فلغة في امليزاهُت والغغى منها مخابػت نغف امليزاهُت لخفاصي ججاوػ 

 لاغخماصاث املفخىخت.

 وزكت  الاطتهالن اليىمي : -9

 هي زالنت  ًىمُت  زانت  بدغهت  هفلاث الخغظًت.  

 سجل الىفلاث : -19

إقغ مً َغف آلا  مغ بالهغف، حسجل فُه الػملُاث املالُت الخانت بالىفلاث وجىلل هى سجل مالي ًفخذ ٍو

ا غلى مؿخىي الحؿاباث باألعكام  ىكف غىض ول نىضوق هما ًىكف قهٍغ فُه الحىالاث بالتركُم الخخابعي ٍو

هاصق غلُه آلامغ بالهغف غىض نهاًت الكهغ والشالسي والؿىت.  وباألخغف غىض نهاًت الؿىت املالُت. ٍو

 اباث خازج امليزاهيت :سجل الحظ -11

ىكف في ]اًت الشالسي باألعكام وفي نهاًت  الؿىت  513-512-511حسجل فُه الىفلاث الخانت بالبىىص  ملالُت اٍو

 .]باألعكام وباألخغف

 سجل الصىدوق الؼهسي )دفتر ًىميت الصىدوق( -12

ف الُىمُت في الخاهت الخانت بالىفلاث.  حسجل غلُه املهاٍع
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 جازي للخصيىت :دفتر حظاب ال -13

 حسجل غلُه بساهت الىفلاث مبل  ول نً جم جلضًمـه.

 سجل الصىدوق اليىمي : -14

هى زالنت للػملُاث املالُت زالٌ فترة مدضصة حسجل فُه لاًغاصاث والىفلاث بمسخلف أهىاغها هظلً خغهت 

ىضوق ًًاف ئلُه لامىاٌ الىلضًت ومغاخل اهجاػ الهىضوق حسجل فُه الغنُض الؿابم للمإؾؿت ألزغ ن

 مجمىع ئًغاصاث الُىم وجدظف مىه مجمىغت هفلاث الُىم لخخدهل غلى الغنُض الجضًض.

 

 : خاجمت  الفصل

 مكغوع ئغضاص هُفُت غً جغاوصها واهذ التي الدؿاؤلث غً لاظابت ًمىىىا الفهل هظا في غغيه جم ما وبػض

ت املإؾؿاث في امليزاهُت  وباملكاعهت بالهغف آلامغ َغف مً مضهُت ؾىت ول حػض تاملإؾؿ ميزاهُت فان. التربٍى

 مكغوع باغضاص املخػللت والىهىم بالػملُاث بالخلُُض الضكت منها جخُلب والػملُت املالي للمؿير الخلىُت

 .امليزاهُت

ت املإؾؿت في امليزاهُت مكغوع ولغضاص  تويغو  لػمت جيىن  التي الىزائم مً مجمىغت وظىص ئلى هدخاط التربٍى  ٍع

 الُاولت في املسجلين كائمت لاغاهت، ملغعة ،الىػاعي  الىنفُت، امليكىع  والبُاكت) جدًيره في غليها لالؾدىاص

 (. الخ...  املكترهت

خم  ٌ  ظاهبين، غلي جدخىي  وهي"  امليزاهُت مضوهت" حؿمى وزُلت في ئغضاصه ٍو  الشاوي أما لاًغاصاث فُه جلضع لاو

 .املإؾؿت خخُاظاثل  َبلا الىفلاث لخدضًض فسهو

 كابلت عؾمُت وزُلت طلً بػض املضوهت لخهبذ الىنُت الؿلُت َغف مً للمهاصكت ًغؾل جدًيره بػض و 

م غً َغفها مً املحهلت امللبىياث غً غباعة املإؾؿت فاًغاصاث. للخىفُظ  َبُػُين أشخام ٍَغ

ين أشخام و( الخ.. الػائالث غاجم غلى همضازُل) ىُت واملىذ تالضول همؿاهماث) مػىٍى  جضعط وهي(  الخ.. الَى

ىت غاجم غلى ثئًغاصا) فغوع (04أعبػت ) في  لسجالث وفلا جدهُلها ًخم خُض( لخئ..  طاجُت ئًغاصاث ،الخٍؼ

 .(لخئ...  لاًغاصاث سجل الىنىلث،صفتر ( زانت وصفاجغ

ت ؾائلوالى  الحاظُاث جىفير أظل مً املإؾؿت جلىم التي املهاٍعف ظمُؼ فهي الىفلاث أما  لحؿً الًغوٍع

م غً وطلً ؾيرها ين أشخام أو(  واملمىهين) َبُػُين أشخام مؼ الخػامل ٍَغ  الغاػ هكغهت) مػىٍى

 ( والىهغباء

ىت، غاجم غلى هفلاث) فغوع (04أعبػت ) في جىضعط وهي خم( الدؿُير هفلاث الخٍؼ  لسجالث وفلا الىفلاث صفؼ ٍو

 .(لخئ...الىفلاث ،سجل ؼالضف خىالت) زبىجُت مداؾبُت ووزائم وصفاجغ
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 اخلامتة العامة  : -
 و .مضهُت  لؿىت اإلاخىكعت العامت للضولت و والىفلاث بًغاصاث  جمُع حغطي وثُلت هي الضولتمىاػهت  

ا الضولت ميزاهُت جترجم، خكىمت العمل لبرهامج الغكمي الخعبير جمثل هي  les  lois de مالُت كىاهين بلى ؾىٍى

finances . 

اإلاخعلم باملحاؾبت العمىمُت و  90-21عكم في اللاهىن  ؤؾاس يًخمثل ؤلاطاع اللاهىوي للمىاػهت العامت بشكل 

 . اإلاخعلم بمجلـ املحاؾبت  20-95اإلاخعلم بلاهىن اإلاالُت،واإلاغؾىم عكم  17-84اللاهىن عكم  

اإلايزاهُت اهُت ،مغخلت مىاكشت  عملُت جدػير اإلاىاػهت العامت جخلخظ في عضة مغاخل ؤهمها مغخلت جلضًغ اإلايز 

وجليها  Conseil des Ministreوالخدكُم على مؿخىي وػاعة اإلاالُت ثم مغخلت الاعخماص مً طغف مجلـ الىػعاء 

اإلاغخلت البرإلااهُت ،جخمثل ؤهم الجهاث اإلاشغفت على عملُت ؤلاعضاص في وػاعة اإلاالُت بالخيؿُم مع جمُع الىػاعاث 

 ان .ألازغي،الحكىمت ،البرإلا

خم جلضًمها بلى البرإلاان في شهغ ؤكخىبغ  ل مً كل الؿىت ٍو جبضآ عملُت الخدػير اإلايزاهُت في شهغ ماعؽ ختى ؤفٍغ

عُت والتي جمثل الشعب وجيخهي   باإلاطاصكت على كاهىن اإلاالُت في صٌؿمبر  مً طغف البرإلاان، جسلم الؿلطت الدشَغ

لم هىعا مً الشفافُت باليؿبت للشعب  ، بعض عملُت اإلاطاصكت هىعا مً الغكابت على الؿلطاث الخىفُظًت كما جس

جخم عملُت الخىفُظ ،حؿىض عملُت الخىفُظ ألعىان املحاؾبت العمىمُت  واملخىلين كاهىهُا بخدمل مؿاولُت جىفُظ 

اإلاخعلم باملحاؾبت العمىمُت  ،جلىم الضولت  21-90والىفلاث العمىمُت وهظا طبلا إلاا جاء في اللاهىن  ثؤلاًغاصا

دملهم كامل اإلاؿاولُ
ُ
بػاء ؤي مماعؾاث غير  تبفطل اإلاهام بين هاالء ألاعىان كطض زلم هىع مً الغكابت كما ج

لت ؾير العملُاث اإلاالُت  كاهىهُت، كما جلىم الهُأث اإلاالُت بمخابعت جىفُظ اللىاهين وطلك  بعضة ؤصواث ؤهمها طٍغ

اإلااؾؿاث الحكىمُت والظي ٌعخمض ؤؾاؾا على الدسجُل والخىثُم الخاص بكل عملُت  والىظام املحاؾبي صازل

 مالُت كامذ بها اإلااؾؿت مما ٌؿمذ باالطالع على الىثائم املحاؾبُت في ؤي وكذ مما ٌعني ؾهىلت عملُت  اإلاغاكبت   .

سخغ لخضمت العامت صون جدضًض .مىجه لطالح العام بهضف وفي ألاز ٌُ ير هسخم بإن  اإلاال العام هى ملك للشعب 

حغطُت الاخخُاجاث ،ولخدلُم هظا الهضف وجب ؤلاإلاام  بكل مً العىاضغ الخلىُت في الدؿُير والعىاضغ اللاهىهُت 

 كما ًجب جدضًض علىباث ضاعمت جخعلم بإي ؾىء اؾخسضام للمال العام .
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 التجهيز نفقات لجدول مثال  ـ ج
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