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إهداء 

 تسى هللا انزدًٍ انزدٛى

 (قم اعًهٕا فسٛزٖ هللا عًهكى ٔرسٕنّ ٔانًؤيٌُٕ)

تدأَا تأكثز يٍ ٚد ٔقاسُٛا أكثز يٍ ْى ٔعاَُٛا انكثٛز يٍ 
انصعٕتاخ ْٔا َذٍ انٕٛو ٔ انذًد هلل َطٕ٘ سٓز انهٛانٙ 

 :ٔخالصح يشٕارَا تٍٛ دفتٙ ْذا انعًم انًتٕاضع انذ٘ َٓدّٚ 

إنٗ يٍ تهغ انزسانح ٔأدٖ األياَح َٔصخ األيح إنٗ َثٙ انزدًح 
 .رسٕنُا صهٗ هللا عهّٛ ٔسهى

أٔ ْدٖ تانجٕاب انصذٛخ   كم يٍ أضاء تعهًّ عقم غٛزِٖإل
ٔتزداتتّ سًادح  فأظٓز تسًادتّ تٕاضع انعهًاء دٛزج سائهّٛ

 .انعارفٍٛ

  .إنٗ  سٔجتٙ انعشٚشج  انتٙ ساَدتُٙ فٙ اَجاس ْذا انعًم

 .إنٗ أتُائٙ األعشاء

 . إنٗ كم يم قدو نٙ ٚد انًساعدج يٍ قزٚة أٔ  يٍ تعٛد

 .عش ٔجم أٌ ٚجد انقثٕل ٔانُجاح راجٛاً يٍ انًٕنٗ

 

 عثًاٌ طٛثٙ

 

 

 

 

 

 



 

 

شكز ٔ تقدٚز 

انحًِد هلل زب انعانًٍٍ وانصالة وانسالو عهى 

يعهى انبشسٌت وهادي اإلَساٍَت وعهى آنه 

 .وصحبت ويٍ تبعهى بإحساٌ إنى ٌىو اندٌٍ

أتىجه بانشكس انجزٌم نكم يٍ ساهى فً 

إنى كم , إخساج هرا انبحث إنى حٍز انتُفٍر

 .يٍ كاٌ سببا فً تعهًًٍ وتىجٍهً و يساعدتً

 .بٍ حًىدة ٌىسف - د: إنى انفاضم االستاذ

 جهد فً إزشادي وتىجٍهً أيحٍث نى ٌدخس 

 .أثُاء عًهً فً انبحث 

وإنى انسٍد بهدغى عبد انسحًاٌ يدٌس أيالك 

اندونت نىالٌت يستغاَى وإنى كافت عًال 

 . انًدٌسٌت

 عثمان طيبي
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 ادلقدمة العامة
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: مقدمة

تعترب األمبلك الوطنية من أىم مصادر اإليرادات العامة للدولة، باعتبارىا تشكل الذمة ادلالية للدولة،  :توطئة- أ
من أموال عمومية، سواء كانت أمبلك عقارية أو  (الوالية والبلدية)وىي تشمل كل ما دتلكو الدولة واجلماعات احمللية 

ادلستعملة " الدومني" منقولة ، وسواء كان ذلك يف شكل أمبلك وطنية عامة أو أمبلك وطنية خاصة، وتستعمل كلمة 
يف التشريع الفرنسي للتعبري عنها لدى عامة اجلمهور، ولقد أجاز الفقهاء وأصحاب القانون استخدام ىذه الكلمة 

  .ألهنا األصل، وألهنا أكثر داللة على مضموهنا 

 األمثل اإلطار بإجیاد وذلك بأمبلكها الوطنية، االىتمام إىل من دول العاملمن ىذا ادلنطلق، سعت الكثري 
 رلال يف دورا ىاما تلعب أنواعها مبختلف العقارات أن فيو ال شك شلا إذ بالغة، أمهية من تكتسبو دلا نظرا لتنظيمها

 احلقوق واثبات واستغبلذلا، واستعماذلا فيها التصرف كيفية لتحديد تنظيمية قواعد وضعت وقد االقتصادية، التنمية
 .التعديأنواع  كل من محايتها وكيفية عليها الواردة العينية

 الببلد، هبا مرت اليت االقتصادية واالجتماعية األوضاع مع الوطنية يف اجلزائر دتاشيا األمبلك مفهوم تطور ولقد
 الفرنسية الدولة أمبلك إىل بضمها الفرنسي االستعمار قام مث العثماين، العهد يف" أمبلك البايلك" عليها  يطلق فكان
 االستقبلل وبعد خاصة، وطنية وأمبلك عمومية وطنية أمبلك إىل الوطنية تقسيم األمبلك على نظامها يعتمد واليت

 وإدارة وتسيري  ، وتنظيم1984سنة  غاية إىل االستعمار عن ادلوروث للنظام القانوين خاضعة الوطنية األمبلك بقيت
 القانون فروع من فرع يعد الذي الوطنية األمبلك قانون تشكل اليت القواعد واألحكام جملموعة خيضع األمبلك ىذه

 .لؤلمبلك اإلداري الكتاب بالقانون بعض يسميو والذي اإلداري

 بعد استقبلل مراحل، فمباشرة غداة االستعمار ثبلث اجلزائر يف الوطنية القانونية لؤلمبلك وعرفت ادلنظومة
 بادلرحلة ادلرحلة ىذه وعرفت األوىل، ادلرحلة بدأت احلرية من احلصول على السيادة الوطنية ودتلكها ودتكن الدولة

 واخللط بالغموض حيث دتيزت خاصة، بصفة األمبلك الوطنية وقانون عامة بصفة اجلزائرية التشريعية للمنظومة السابقة
يقسم  التشريع العقاري الفرنسي حيث كان للمستعمر ساري العمل هبا، القانونية ادلنظومة إبقاء بسبب ادلفاىيم، يف

 اليت وحدىا العمومية األمبلك أن الفرتة ىذه خبلل الفقو يف والشائع خاصة، وأمبلك عمومية أمبلك إىل الدولة دومني
  .فقط ادلالية بادلوارد الدولة يزود وربح عائد حتقيق فوظيفتها اخلاصة األمبلك أما العامة، حتقق ادلنفعة



 ادلقدمة العامة
 

 ب
 

 ادلرحلة يف الوطنية األمبلك قانون اقر االشرتاكية لؤلفكار اجلزائر لتطبيق حتمية وكضرورة ادلفاىيم ذلذه وكنتيجة
 السابق التقسيم الن العامة، األمبلك توحيد ىو ادلرحلة ىذه ميز ما االمتبلك، وأىم حبق العامة لؤلشخاص الثانية
 العامة، ادلنفعة لتحقيق يهدفان ادللكني كبل أن اعتبار على الشيوعي، ادلنهج مع يتماشى ال خلفو االستعمار الذي
 أول ديثل الذي ،1984جوان  30 يف ادلؤرخ 84/16 رقم  القانون مبوجب ادلبادئ ىذه ادلشرع اجلزائري وكرس
 مها قانوين منو أكثر إيديولوجي طابع ذلما جديدين مصطلحني على فيو والذي نص الوطنية، باألمبلك خاص قانون

 حني يف الوطنية ، ادللكية صنفي بني لتوحيد األول ادلصطلح ، حيث استخدم"الوطنية اجملموعة"و "الوطنية األمبلك"
  .العامة ادللكية أصحاب بصفتهم والبلدية والوالية على الدولة الثاين ادلصطلح دل

 تسيري  يف رلال1984 جوان 30 ادلؤرخ يف  84/16القانون  تطبيق اليت ترتبت عن ونظرا لآلثار السلبية
 من االستفادة العموميني األشخاص دتكن اليت بالصورة األمبلك ىذه واستغبلل استعمال حيث من الوطنية، األمبلك

 التسيري، يف مرونة وأكثر جديدة الدولة أليديولوجية انتهاج جاءت ادلرحلة الثالثة اليت عرفت حيوزوهنا، اليت األمبلك من
 إىل تقسيمها وبإعادة لؤلمبلك الوطنية، جديد بتصور ادلشرع من خبللو جاء ، الذي1989دستور  بصدور بدأت
/ 90القانون  ويعد ىذه األمبلك، ومحاية إدارة مبهمة تضطلع ومرافق أجهزة وبإنشاء خاصة، وأمبلك عمومية أمبلك
 القانوين النظام ادلرحلة، ىذه خبلل الصادر الوطنية باألمبلك  ادلتعلق1990 ادلؤرخ يف األول من شهر ديسمرب 30

 غاية إىل تعديل ألي خيضع مل حيث الثابتة ، بادلنظومة القانون ىذا عن عرف الوطنية،و األمبلك إدارة حيكم الذي
فيو دتاشيا مع  التغيريات إحداث بعض  و الذي تضمن2008 جويلية سنة 20 ادلؤرخ يف 08/14القانون  صدور

 .األوضاع االقتصادية للببلد 

إدارة ىذه  على بالسهر إداري مكلف الوطنية ، وضعت جهاز األمبلك رلال يف واسعة نظرة ذلا والدولة إذ
،  الوطنية األمبلك من واحد نوع خيتص بإدارة فبل الدولة، يف واحلساسة العمومية ادلهمة ادلرافق إحدى جیعلو ، األمبلك

 اإلدارات عن جیعلو سلتلف األمبلك الوطنية، شلا على اإلدارية الضبطية مبمارسة وخيتص وادلردودية اجلبائية اخلاصية ولو
  .األخرى العامة

 : إشكالية البحث- ب
: تربز لنا اإلشكالية التاليةأنفا  ما سبق التطرق إليو ضوءعلى 
 ما مدى مسامهة مداخيل األمبلك الوطنية يف اإليرادات العامة للدولة؟  -

: وانطبلقا من ىذه اإلشكالية ديكن طرح التساؤالت الفرعية التالية
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 ما ادلقصود بكل من األمبلك الوطنية و اإليرادات العامة وما ىي مكوناهتما وعناصرمها؟ -
ما العبلقة اليت تربط اإليرادات العامة للدولة مبداخيل األمبلك الوطنية وكيف يتم حتصيلها ومحايتها من  -

 االستغبلل غري قانوين؟
 اإليرادات العامة خلزينة الدولة؟تغذية ما مدى مسامهة مداخيل أمبلك الدولة لوالية مستغاًل يف  -

 :فرضيات البحث - ت
 : و لئلثراء البحث واإلجابة على ىذه التساؤالت ننطلق من الفرضيات التالية 

 .تعترب مداخيل أمبلك الدولة احد عناصر اإليرادات العامة للدولة -
تساىم عائدات األمبلك الوطنية يف تغذية اخلزينة العمومية بقسط ىام من األموال اليت تلعب دورا ىاما يف  -

 .دتويل االقتصاد الوطين واصلاز ادلشاريع التنموية
اذلدف من وضع ىذه الفرضيات يف ىذا البحث ىو زلاولة معرفة اثر مداخيل الدولة احملصلة خبلل العشرين و

. سنة ادلاضية من أمبلكها ادلختلفة وادلتعددة على اإليرادات العامة لتلبية متطلبات التنمية االقتصادية 
: أسباب اختيار الموضوع- ث

عت بنا إىل اختيار ىذا ادلوضوع، أوال سبب موضوعي يتعلق باألمهية اليت يكتسبها ىذا فثبلثة أسباب دىناك 
  .القطاع يف اجلزائر

يداغوجي يتمثل يف ندرت ونقص الدراسات اليت هتتم بنمذجة مداخيل أمبلك الدولة بنمـاذج  ثاين السبب ال و
.  اضلدارية ومتغريات مفسرة

 .إثراء ىذا ادلوضوع كونو مرتبط مبساري ادلهينيف  مين ةيف رغبذايت يتمثل  وىو  ثالثىناك سبب و

:  وأهدافهاأهمية الدراسة- ج

ذلك مرتبط  إن حيثهتا، شلتلكا من الدولة حتصلها اليت أساسا باإليرادات مرتبط الوطين  االقتصادوباعتبار
اخلزينة العمومية مبوارد مالية ىامة لتمويل ادلشاريع االقتصادية وتلبية  يف تدعيم الوطنية األمبلك مبعرفة أمهية مكانة

 عمومية ملكية ادلملوكة الوطنية األمبلك بني خبلذلا من التمييز يتم وتصورات وضع مفاىيم احلاجات االجتماعية، مت
 .اخلواص ملكية عن األخرية ىذه ودتييز ادللكية اخلاصة ذات الوطنية األمبلك عن

وبالعودة إىل التاريخ ادلايل ونتيجة لقوة للضغط اليت فرضت على الدولة بسبب تدخلها يف الشؤون االقتصادية 
 : نستطيع أن نستخلص مبلحظتنينفقاهتا،وكذا احلروب اليت زادت من 
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 . األوىل ىي أن اإليرادات العامة تطورت حجما ونوعا

 والثانية إن الزيادة اليت طرأت على اإلنفاق شكلت العامل األساسي الذي حتم البحث عن الزيادة يف 
دتثلت على وجو اخلصوص يف القروض، ومن بعدىا اإلصدار النقدي اجلديد، ويف خطوات  و اليت ،اإليرادات العامة

الحقة بدأت الدولة توسع نشاطها وأمبلكها بسبب التيار االشرتاكي وقوتو من جهة والتوسع يف سياسات التامني من 
. جهة أخرى

مل تعد اإليرادات العامة مبثابة أدوات مالية دتكن الدولة من رلرد تغطية نفقاهتا وحتقيق التوازن يف ميزانيتها، بل و
أصبح ذلذه اإليرادات العامة أىداف اقتصادية واجتماعية وسياسية وتكمل تلك األىداف اليت تسعى الدولة إىل 

والتوصل إىل حتقيق فائض يف االقتصاد العام من وراء نشاط اقتصادي ومايل، وىذا ، حتقيقها بواسطة النفقات العامة
الفائض جید مصدره الرئيس من إيرادات الدولة وأمبلكها ومشروعاهتا االقتصادية يف مقابل اخلدمات اليت تؤديها 

لؤلفراد وحتقق ذلم منها نفع معني، ومن ىذه ادلصادر اليت تأيت باإليراد لئليرادات العامة منها الدومني الذي ىو زلل 
. دراستنا 
ويف ظل الوضعية االقتصادية اليت دتر هبا الببلد نتيجة التدىور احلاصل أسعار البرتول يف األسواق العادلية  

واطلفاض قيمة الدينار، شلا تسبب يف ضائقة مالية حرجة دفعت بالدولة إىل التفكري يف تقليص ادلشاريع أو تأجيلها من 
جهة، و البحث عن موارد مالية أخرى لتغطية العجز وضمان دتويل الربامج ادلسطرة هبدف حتسني أداء االقتصاد 

. الوطين وحتقيق النمو ادلرجو

ومن ىنا يظهر اثر مسامهة مداخيل األمبلك الوطنية بكل مكوناهتا ومشتمبلهتا باعتبارىا إحدى مصادر 
و ىو ما دفع بنا إىل اختيارىا عنوانا دلوضوع دراستنا دلعرفة مدى مسامهتها وتأثريىا على اإليرادات العامة للدولة، 

 .اإليرادات العامة للدولة

وخبلل إعدادنا ذلذه الدراسة وقيامنا جبمع الوثائق وادلراجع اليت سبق ذلا وأن تطرقت لدراسة ىذا ادلوضوع، 
واجهتنا صعوبة كبرية بسبب أن الدراسات السابقة اليت تناولت ىذا ادلوضوع قد اىتم إما جبانب واحد من األمبلك 

الوطنية أو تطرقت إليو من اجلانب القانوين والتشريعي عن طريق الوصف بتحديد مكونات األمبلك الوطنية 
ومل . ومشتمبلهتا والعبلقة فيما بينها ، وبتحليل وتفسري التعريفات الفقهية والتشريعية وكذا حتليل العمليات التقنية 



 ادلقدمة العامة
 

 ه
 

نصادف أية دراسة حتليلية ذلذا ادلوضوع ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل صعوبة الوصول إىل ادلعطيات اإلحصائية أو 
 .ضآلة حجم ىذه ادلداخيل بالنسبة لئليرادات العامة للدولة

 إثراء ادلوضوع نظرا ألمهيتو القصوى يف رلال احلياة االقتصادية كونو يفاذلدف من ىذه الدراسة أيضا و يكمن 
ديس ادليزانية العامة للدولة ونشاطاهتا، ويف رلال احلياة االجتماعية كونو يتعلق باىتمامات وانشغاالت ادلواطن من توفري 

. اخلدمات وادلصاحل

وضوع حساس هبذا امل تدعيم خزينة ادلكتبة اجلامعية بدراسة قياسية ىذه الدراسة إىلدف تومن جانب علمي  و
 .نادرا ما يتم التطرق إليو الباحثنيالذي 

: منهج البحث- ح

 ودلعاجلة اإلشكالية الواردة يف البحث معاجلة موضوعية وعلمية، اعتمدنا يف دراستنا على ادلنهج الوصفي يف 
 لدراسة حالة مداخيل أمبلك الدولة لوالية مستغاًل التحليلياجلانب النظري، ويف اجلانب التطبيقي مت اعتماد ادلنهج 

لتحليل وتفسري ادلعطيات ادلتحصل عليها من سنوات الدراسة، وذلك باستخدام الطرق واألساليب اإلحصائية 
. والقياسية يف تقدير النموذج القياسي، وألجل ذلك، قسمنا حبثنا ىذا إىل جانب نظري وجانب تطبيقي

 تضمن اجلانب األول فصلني، الفصل األول تناولنا فيو مفاىيم عامة ختص األمبلك الوطنية وأنواعها اإليرادات 
. وذلك بغرض التعريف بأمهيتهما كإحدى مصادر ادلالية العامة يف اجلزائر. العامة للدولة وعناصرىا ومعايري تقسيمها

ويف الفصل الثاين تطرقنا إىل العبلقة ادلوجودة بني اإليرادات العامة للدولة ومداخيل األمبلك الوطنية وطرق 
.  محاية ىذه األخرية من كل أنواع االستغبلل غري الشرعي

وتضمن اجلانب الثاين فصل واحد تناولنا فيو دراسة قياسية دلداخيل أمبلك الدولة لوالية مستغاًل وأثرىا يف 
.   2014 إىل غاية 1996اإليرادات العامة للدولة خبلل الفرتة ادلمتدة من 

ويف األخري؛ خلصنا إىل النتائج ادلرجو الوصول إليها من خبلل ىذه الدراسة و ادلتمثلة على وجو اخلصوص يف 
 هبا يف التنمية ةتوصيات ديكن تقدديها إىل اجلهات الوصية وادلشرفة على تسيري ىذه األمبلك بإعطائها ادلكانة البلئق

 .لتحقيق النهوض باالقتصاد الوطين وفق ادلعايري الدولية



 األمالك الوطنية واإليرادات العامة

 

1 

 

 :الفصـل األول

 

 األمــالك الـوطنــية واإليرادات العامة

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األمالك الوطنية واإليرادات العامة

 

2 

 

 األمالك الوطنية واإليرادات العامة: الفصل األول
 :تمهيد

خصصنا ىذا الفصل دلختلف التعريفات وادلفاىيم اخلاصة باألمالك الوطنية واإليرادات العامة وايت تضمنتها  
 من االقتصاديُت واألساتذة صالنصوص القانونية والتنظيمية يف اجلزائر وكذا ما تضمنتو كتب أصحاب االختصا

 . ادلهتمُت هبذا ادليدان وحاولنا أيضا التطرق إذل معرفة مكوناهتما ومشتمالهتما

 األمالك الوطنية مفهوم: المبحث األول
يعرف مفهوم األمالك الوطنية بأنو رلموع األمالك واحلقوق ادلنقولة والعقارية اليت ربوزىا الدولة وصباعاهتا احمللية 

وربدد طبيعتها باالعتماد على عدة معايَت تتمثل يف معيار الغرض من استغالل . يف شكل ملكية عمومية أو خاصة
.  األمالك أو الغرض ادلخصص لو ادلال

فاألمالك الوطنية العمومية ال ديكن أن تكون زلل ملكية خاصة حبكم طبيعتها أو غرضها، أما األمالك اخلاصة 
 .فهي تلك األمالك غَت ادلصنفة ضمن األمالك العمومية واليت تؤدي إذل وظيفة إمتالكية ومالية 

 تعريف األمالك الوطنية وطرق تكوينها: المطلب األول

 من جهة إدارية إذل أخرى وحسب احلالة وبناءا على نصوص فالوطنية، زبتل عدة تعريفات لألمالك ىناك
دلا توجد عدة طرق .  و القضائي والتعريف الفقهيتعريف تشريعيتنظيمية وقانونية اليت زبضع لتسيَتىا، فهناك ال

 .لتكوين األمالك الوطنية، طرق خاصة بتكوين األمالك العامة وأخرى إدارية لتكوين أمالك الدولة اخلاصة

  .تعريف األمالك الوطنية: الفرع األول
 لألمالك الوطنية حسب العصور التارخيية وادلناطق واألنظمة السائدة فيها ، وكذا تلقد أعطيت عدة تعريفا

 :على طبيعة االستعمال ذلذا األمالك، ونقتصر يف ىذه الدراسة على أمهها وىي

 .التعريف التشريعي -1
 موعةدلجملكية ا ىي العامة ادللكية"  :أن على تنص  واليت1996من دستور  17 ادلادةالذي جاءت بو 

 سلتلف يف واحلية الطبيعية ادلعدنية والثروات للطاقة الطبيعية وادلوارد وادلقالع، وادلناجم األرض باطن  وتشمل،"الوطنية
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 والربيد واجلوي، البحري والنقل احلديدية، بالسكك النقل تشمل كما، والغابات وادلياه الوطنية البحرية األمالك مناطق
. يف القانون زلدد أخرى وأمالك والالسلكية، السلكية وادلوصالت

 العمومية األمالك من وتتكون.القانون حيددىا الوطنية األمالك" :من الدستور أن 18 ادلادة عرفت كما
ىو إقرار دببدأ   و."للقانون طبقا الوطنية األمالك تسيَت يتمووالبلدية  والوالية الدولة من كل سبلكها اليت واخلاصة

 أو عامة ملكية شكل يف صباعية ملكية ىي ادلادتُت ىاتُت خالل من الدولة فملكيةإقليميا، ازدواجية األمالك الوطنية 
 .سبثلها الدولة إن و قانوين شخص تعترب ال واليت ,الوطنية موعةدلجا سبلكها اليت والنشاطاتاألموال  موعةومج ,خاصة

 رلموع على الوطنية األمالك تشمل:" 02 ادلادة بنص الوطنية باألمالك اخلاص القانون يف ادلشرع عرفها كما
 1 ".خاصة أو عامة ملكية شكل يف اإلقليمية اتووصباعا الدولة ربوزىا اليت والعقارية ادلنقولة واحلقوق األمالك

 :من األمالك ىذه وتتكون
 .للدولة التابعة واخلاصة العمومية األمالك -
 .للوالية التابعة واخلاصة العمومية األمالك -
. للبلدية التابعة واخلاصة العمومية األمالك -

 األمالك تدخل":انو على اليت تنث العقاري التوجيو قانون من 24 ادلادة يف التعريف ىذا عن ادلشرع خيرج ودل
 2."الوطنية األمالك عداد يف احمللية اتووصباعا الدولة سبلكها اليت واحلقوق العقارية

يف القانون ادلدين  (العقارات وادلنقوالت  )ولقد استعمل ادلشرع مصطلح  األموال حُت عرف األمالك الوطنية 
 تنصب الدولة أمالك ان حُت يف التعامل، يف داخل شيء على ينصب حقا شبة أن على البعض نظر يف تفيد اليتو

3.للحقوق زلال تكون ان جيوز ال بالتارل القانون، حبكم التعامل عن خارجة أشياء على
  

                                  
." اٌّخضّٓ األِالن اٌىطُٕت ، اٌّعذي واٌّخُّ"،1990 دَسّبش 01 اٌّؤسخ فٍ 90/30 ، ِٓ اٌمأىْ 02اٌّادة  ( 1  

. " لأىْ اٌخىجُه اٌعماسٌ، اٌّعذي واٌّخُّ"،1990 دَسّبش 01 اٌّؤسخ فٍ 90/25 ِٓ اٌمأىْ 24اٌّادة (  2  

 اٌسُاست دفاحش ِجٍت ،"اٌخعثش وحخُّت اٌخطىس ضشوساث بُٓ اٌجضائشٌ اٌىطُٕت األِالن لأىْ "اٌذَٓ، ٔصش أألخضشٌ (3

 131،132 ص ،2009  طبعت  وسلٍت، جاِعت-اٌسُاسُت واٌعٍىَ .اٌحمىق وٍُت ، 02 اٌعذد واٌمأىْ،
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 األموال صبيع الدولةأِالن  ِٓ ٍِىا حعخبش"  :أٔه عًٍ ِٓ اٌمأىْ اٌّذٍٔ اٌجضائشٌ  773اٌّادة  ٔصج وّا
 ". تركتهمأمهلوا  الذين أو وارث غَت عن ديوتون الذين األشخاص أموال وكذلك مالك، ذلا ليس اليت الشاغرة

 ال  .البحر عنها ينكشف اليت األرض للدولة ملكا تعترب " :أنو على  من نفس القانون 779 ادلادة ونصت
 ". للدولة ملكا تكون البحر مياه من صناعية بكيفية تستخلص اليت واألرض البحر، أرض على التعدي جيوز

وكيفية  تنظمو ما خبصوص الوطنية األمالك ببيان مشتمالت أساسا تتعلق أهنا صلد النصوص ىذه باستقراء
 والتقادم ،كما واحلجز للتملك القابلية عدم من األمالك خصائص ىذه بيان تولت أهنا الوطنية،كما الصفة اكتساب

 . تسيَتىا كيفية بينت

 األمالك كل فكانت ،الدولة أمالك من واخلاص العام بُت سبيز تكن دل أهنا النصوص ىذه على وادلالحظ
 حيث 4،الوطنية وادلؤسسات اإلقليمية احمللية واجلماعات الدولة قبل من فيها التصرف تقبل ال عامة أمالكا الوطنية

 ادلادة تنص حيث  أن للبلدية والوالية أمالك عامة وخاصة،اجلديدين، البلدية و الوالية قانوين يفاجلزائري  ادلشرع أشار
 ".خاصة وأمالك عامةأمالك  للبلدية: "أن على البلدية قانون من 157

 :التعريف القضائي -2
 األمر لالجتهاد وترك أما من اجلانب القضائي فلم يكن يوجد معيار واضح وزلدد لتعريف األمالك العامة، 

 ديكن عاما معيارا حيدد أن دونحدا  على حالة كل يف ادلتوافرة الصفات  بإبراز يكتفي  ذلكفكان ،يوالفقو ئيالقضا
 يستعملها اليت العامة وادلؤسسات العامة اجلماعات أموال رلموع  تعريف ادلال العام على انونطاق يف يندرجبل .تطبيقو

 أو كلها قصرت قد خاص إعداد دبقتضى أو بطبيعتها، األموال كانت إذا عام دلرفق ادلخصصة أو مباشرة، اجلمهور
  5.العامة ادلرافق أغراضعلى  أساسية بصفة

 
  

                                  
 5 واإلٔسأُت، االجخّاعُت ٌٍذساساث ، األوادَُّت" اٌجضائشٌ اٌمأىْ فٍ اٌىطُٕت األِالن ِفهىَ حطىس"ِحّذ،  لىادسٌ ِعّش ( 4

 .25 ، ص  2011 -
5  ( André de Laubadere,  "Traite de droit administratif, Librairie général de droit et de  jurisprudence", 

France,1975,P125. 
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 .التعريف الفقهي -3
 فنتج الدولة، دللكية شامل تعريف وفيما يتعلق بالتعريف الفقهي، فقد اختلف الفقهاء يف ىذا اجلانب إلعطاء

 ثالث توجهات يف سبثلت الدولة، ملكية مفهوم لتحديد خاصا معيارا توجو كل أعطى توجهات عدت ذلك عن
 .يتزعم كل توجو رلموعة من فقهاء القانون ، ولكل منو رأيو اخلاص

 إن ملكيتو، ربديد اجل من ادلال طبيعة على تعتمد اليت الطبيعي، التوجيو مدرسة فقهاء وديثلو األول التوجوف
 ويستعملو اخلاصة للملكية قابل غَت طبيعتو حبكم كان إذا عاما ماال يعد انو إذل فتوصوا خاصا، أو عاما كان

 :مها أساسُت على ادلال طبيعة ربيدي يف ادلدرسة ىذه وتعمد مباشرة، بصفة اجلمهور
 .اخلاص للتملك بطبيعتو ادلال قابلية عدم -
 .مباشرة اجلمهور الستعمال ادلال زبصيص -

 يف فيتفقان ادلدرسة، ىذه فقهاء أىمDucrocq ) )  ديكروك و( Borthemly  )برسبلي الفقيهان ويعد
 تأصيل على فكره بنا فقيو كل أن غَت ،األموال لتحديدي معيارا اخلاص للتملك قابل غَت وكونو ادلال طبيعة اعتبار
 .بو خاص

 من 538 ادلادة نص من واستخلص األموال، بُت التمييز يف ادلدين القانون نصوص على ديكروك فاعتمد
 :وىم عاما ماال يصبح حىت ادلال يف تتوفر أن جيب عناصر الفرنسي ثالث ادلدين القانون

 .العامة كادليادين اخلاصة للملكية قابل غَت بطبيعتو ادلال يكون أن - 
 .منقوال ال عقارا ادلال يكون أن- 
 6.خاص قانوين نص وجد إذا إال مباشرة، اجلمهور الستعمال خصص قد ادلال يكون أن -

 الذي وحده ىو العقلي االستدالل أن فَتى وادلنطق، العقل على أفكاره تأصيل يف برسبلي الفقيو اعتمد بينما
 ورأى ذلك، خبالف يقضي نص بوجود إال العامة األموال من وادلنقوالت ادلباين فاستبعد ،األموالبُت  التمييز يستطيع

 وجود إذل ذلك يرجع بل ،العامة األموال  منهناكو إذل يرجع ال ادلنقولة األموال ادلشرع على يفرضها يتال احلماية أن
 ربدد وأسس معايَت لوضع ادلدرسة ىذه فقهاء زلاوالت من بالرغم، ىذه احلماية مثل يفرض خاصة تشريعات يف نص

 :منها نذكر ادلدرسة، ذلذه وضعوىا اليت االنتقادات لألسس بعض توجيو من يسلموا دل منوأ إال األموال، طبيعة
                                  

 .102،104 ص اٌجضائش،، واٌخىصَع، ٌٍٕشش هىِت داس ،"اٌعاَ ٌٍّاي اٌجضائُت اٌحّاَت" اٌذٌٍُّ، صفً هللا عبذ عٍٍ ٔىفً(  6
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 ومع اجلمهور النتفاع زبصص ال أموال ىناك أن ذلك العامة، األموال نطاق من ضيقت األسس ىذه أن- 
  .ةالعام األموالمن  تعد ذلك

 يوجد وال سبلكو، ديكن ما كل بطبيعتو ىو إذ بطبيعتو، للتملك قابل غَت مال شبة فليس ،األشياء وطبيعة يتناىف انو-  
 7.ةالكاف نفعها يعم اليت تلك إال اخلاص التملك عن زبرجأموال 

 وسبييز لتحديد كمعيار التخصيص وضع على فاتفقوا التخصيص، التوجيو مدرسة فقهاء الثاين وديثلو و التوجو
 :رأيُت برز ذلك ضوء وعلى بالتخصيص، ادلقصود ربديد يف  اختلفواهنمأ غَت العام، ادلال

 رواد من (Duguit)دجيي  (  jeze)الفقيهُت جيز  مها الرأي ىذا شلثلي ابرز والعام للمرفق التخصيص رأي
 عام، مرفق خلدمة ادلخصصة األموال" انو على العام ادلال عرفت اليت اإلداري، القانون يف العام ادلرفق مدرسة زبصيص

 8".حلمايتو خاصا نظاما يتطلب التخصيص ىذا وان

 يؤدي العامة، لألموال ادلفهوم ىذا أن تقول اليت بينها من االنتقادات، من جلملة تعرض التعريف ىذا أن غَت
 ذلذه االستثنائي النظام مع يتفق ال ما وىو العام، ادلرفق خلدمة وضع ما كل يشمل حبيث العام، ادلال نطاق لتوسيع
 .العامة لألموال ادلقررة باحلماية واألقالم كاألدوات القيمة ضئيلة أموال  مشول من جدوى فال ،األموال

 ىي العامة األموال أن إذل فذىب مرونة، أكثر وجعلو ادلعيار ىذا من يعدل أن جيز الفقيو حاول لذلك نتيجة
 :مها شرطُت توفر العام ادلال صفة الكتساب يشًتط لكنو عام، مرفق خلدمة زبصص اليت

 .رئيس عام دلرفق سلصصا ادلال يكون أن -
 .وإدارتو ادلرفق سَت يف الرئيسية بالوظيفة ادلال يقوم أن -
 :التالية النقاط يف على وذلك االنتقادات، بعض توجيو من األخر ىو يسلم دل جيز بو جاء ما و
 سَت يف مهم دور ذلا أن ذلك العامة، األموال من باإلصباع وادلستشفيات واحملاكم ادلدارس تعد ادلفهوم ذلذا وفقا -

 .أخرى مرافق

                                  

   .106ص سابك، ِشجع ،"اٌعاَ ٌٍّاي اٌجضائُت اٌحّاَت "اٌذٌٍُّ، صفً هللا عبذ عٍٍ ٔىفً( 7

 .108 ص ، اٌسابكاٌّشجع اٌذٌٍُّ، صفً هللا عبذ عٍٍ ٔىفً(  8
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 ال ومىت أساسيا ادلرفق إدارة يف ادلال يلعبو الذي الدور يكون مىت أو عدمو، من جوىريا ادلرفق يكون مىت جيز ينيب دل-
 .كذلك يعد

 الرأي  يفتوجداليت  نقائص، على اثر الالعامة للمنفعة التخصيص و جاء الرأي الثاين ادلبٍت على أساس
 ىذا أفكار إلبراز زلاوالت بعدة (Waline) و فالُت (Hauriou)الفقيهُت ىوريو  من كل قامحيث  األول،
 التخصيص كان سواء العام، للنفع ادلال زبصيص يف يكمن العامة األموال سبييز معيار أن ىوريو الفقيو فاعترب، التوجو

 .الدولة مرافق من عام دلرفق اجلمهور ادلباشر،أم الستعمال

 سبلكو ما كل مفهوم ىذا يف فتدخل العامة، األموال نطاق توسيع إذل يؤدي أنو ادلعيار ىذا على يالحظ ما
 كل فتستفيد التخصيص، يف ازدواجية ىناك وبالتارل العام، ادلرفق خلدمة أو اجلمهور سلصصا الستعمال ويكون الدولة

 9.العامة لألموال ادلقررة للحماية  قيمتها كانت مهما األموال

 التخصيص يتم أن وجوب اشًتط فقد" ادلعيار، ذلذا ضوابط وضع ىوريو الفقيو حاول اإلشكال ىذا لتفاديو
 إحلاق يف األثر لو يكون الذي وحده ىو اإلدارة من الصادر التخصيص قرار ألن ،اإلدارة من ريحص بقرار  العام للنفع

 سلصصا ادلال كان إذا فيما لإلدارة التقديرية بالسلطة مرىون اإلدارة فقرار ذلك من الرغم بادلال، وعلى العامة الصفة
 .الصفة ىذه لكسب وسيلة ىو وإمنا العام، ادلال أركان من ركنا ال يعد التخصيص قرار أن كما ال، أم

 العامة األموال أن فرأى ادلعيار، ىذا نطاق ربدد ضوابط لوضع أخرى دبحاولة فالُت الفقيو قام ادلعيار ولتصويب
 ادلال فعرف تلفها، أو انوفقدا حالة يف عنها التعويض أو عنها االستغناء ديكن وال منها ضروريا ما يكون على تقتصر
 التارخيية أمهيتو بسبب أو لو اإلنسان  هتيئةأو الطبيعي تكوينو على يًتتب إداري لشخص مال شللوك انو كل على العام

 القيام يف أخر دبال عنو االستعاضة ديكن وال عامة حاجة إلشباع أو عام خلدمة مرفق ضروريا يصبح أن العلمية أو
.  الوظيفة هبذه

 لتهيئة نتيجة أو الطبيعي، تكوينو على يًتتب إداري لشخص مال كل  العامةاألموال يف يدخل لذلك ووفقا
 أن إال ،فالُت وضعو دبا الفقهاء سلم وان . العام للنفع يكون ضروريا العلمية أو التارخيية أمهيتو بسبب أو لو، اإلنسان

                                  
 جاِعت واٌعششوْ، اٌثأُت اٌسٕت اٌثأٍ، اٌعذد اٌحمىق، ِجٍت ،"واٌخاصت اٌعاِت اٌذوٌت أِىاي "اٌشضا، عبذ اٌشسىي عبذ ( 9

  .6  ص1998 وسلٍت، 
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 الضروري الشيء فكرة أنكما  ذلا، ادلقررة القانوين احلماية وتفقدىا األموال من الكثَت الستبعاد تؤدي الضوابط ىذه
 .األخرى ادلرافق لبقية ضروريا يكون معُت دلرفق ضروري ىو ما كل فليس، نسبية

 مع تتفق دل اليت التخصيص، فكرة خارج معيار تأسيس إذلذىبوا  الفقهاء من الثالث ىو أن الكثَت والتوجو
 رأي فقيو كل فأعطى مفهومها، ويضبط العامة األموال ديز معيار بالبحث عن فقاموا القضاء، وأحكام القوانُت بعض
 :يلي فيما اآلراء ىذه تلخيص وديكن بو، خاص

 إلجراء اتوومباشر اإلدارة تدخل يف يكمن العام ادلال ربديد معيار أن Albert) ) ألربت  األستاذ رأى
 جزاء بشكل غالبا تتمثل اليت البوليس سلطات ذباىها اإلدارة سبارس اليت إال عامة أمواال تعد فال وسلطانو ، البوليس
 10.جنائي

 سلطة عليها سبارس اليت األموال معرفة لإلدارة ديكن دبوجبو الذي ادلعيار حيدد دل انو الرأي ىذا على يأخذ وما
 اإلدارة شلارسة الن معينة، لسلطة خضوعو على بناءا للمال العمومية بصفة االعًتاف تعليق غَت ادلنطقي ومن البوليس،

 .عليها العمومية صفة ثبوت بعد العامة األموال على استثنائي نظام لتطبيق نتيجة  يكون إمنا سلطات لعدت

 إذل الرجوع من بد ال بل موضوعي، معيار عن البحث من جدوى ال انو  اعترب Jansse))جانس  األستاذ أما
 زلددة تكون أن جيب العامة األموال فعنده ادلال، طبيعة على التعرف أجل من حدة على حالة كل يف ادلشرع إرادة
 .صرحيا أو ضمنيا التحديد كان ىذا سواء التشريع طريق عن

 لتطبيق السليم القانوين األساس أن اعترب جانس، بو جاء ما  لتصويب Claude))كلود  لألستاذ زلاولة ويف
 األموال بتحديد ادلشرع قيام خالل من الالئحية أو التشريعية اإلرادة يف يكمن العامة، لألموال االستثنائي النظام
 .احلاجة عند التنفيذية السلطة عن تصدر لوائح تفويضية خالل من أو مباشرة العامة

 ومن عاما، ماال ادلشرع فيها يعد اليت احلاالت ناحية من ربديدمها عدم وكلود جانس رأي على يؤخذ انو إال
 كان إذا ما معرفة يف ادلشرع تدخل وجوب يتطلب ألنو عمليا، ادلعيار ىذا تطبيق الصعب فانو من ،األخرى الناحية

 11.اليسَت باألمر يكون ال ما غالبا عنها الكشف الن ادلشرع نية ربديد الصعب من  انو وكذلك عاما، ماال ادلال

                                  
10( Andre Laubadere, "Domanialité publique, propriété administrative et affectation", RDP, 1050,p 5. 
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 قانون من 02 ادلادة ذكرىا سبق اليت ادلواد خالل من صلده اآلراء ىذه يف اجلزائري ادلشرع موقف خيص وفيما
 التخصيص بفكرة أخذ قد، ادلدين القانون من 688 وادلادة العقاري، التوجيو قانون من 24 الوطنية، وادلادة األمالك
 :مها توفر شرطُت مع العامة، للمنفعة

 .(البلدية الوالية،) العام القانون أشخاص ألحد أو للدولة شللوكة األموال تكون أن- 
 .العام ادلرفق خلدمة إما اجلمهور،و الستعمال بتخصيصها إما يكون و العامة، للمنفعة زبصيصها جيرى أن- 

 .العامة الوطنية األمالك تكوين طرق :الثاني الفرع

 إما بالوسائل الوطنية يقام األمالك تكوين طرق أن إذل 90/30 الوطنية األمالك قانون من 26ادلادة  بينت فقد 
 والتقادم والتبادل العقد والتربع وىي العادية طرق االقتناء بالوسائل القانونية يقصدو . الطبيعة بفعل أو القانونية
 عليها تطبق أي العام ألحكام القانون خيضع والكل الشفعة يف واحلق ادللكية نزع استثنائيتان مها وطريقتان واحليازة
والتصنيف  احلدود تعيُت مها إجراءين عن يتفرع  وتكوينها.اإلداري للقضاء وزبضع منازعاهتا اإلداري القانون أحكام

 . 2 7ادلادة يف ورد كما
والتصنيف  احلدود تعيُت: متميزين مهاإداريُت  إجراءين  طريق اإلدراج وفق عن العامة الوطنية األمالك تتكونو

ويسبق . ، ادلعدل وادلتمم1990 ديسمرب سنة 01 ادلؤرخ يف 90/30القانون  من 28  و27ادلادتُت يف جاء دلا وفقا
 .ىذين اإلجراءين االقتناء الفعلي أو التملك القبلي 

  12:الحدود تعيينطريقة - 1
 وإجراء تصرحيي، طابع ذات عملية وه و ادلائية األمالك و البحار رلال يف احلدود تعيُتزبص ىذه الطريقة 

 تتخذه السلطة ادلختصة تلقائيا لتثبيت اإلدراج يف األمالك الوطنية العمومية الطبيعية وىو تقرير حالة مفروضة ادري
 .حبكم الظواىر الطبيعية

 الشاطئ الذي حد من ابتداء األرض جهة من يكونيف رلال البحار  العامة إن عملية تعيُت حدود األمالك
 من األمواج تغطيها اليت ادلساحة تعد حبيث العادية، اجلوية الظروف ويف السنة، خالل مستواىا أعلى يف األمواج تبلغ

                                                                                                           

 .8 ص ، 2006 ِصش، اٌّعاسف، ِٕشأة اٌعاِت، األِىاي شُحا، اٌعضَض عبذ إبشاهُُ  ( 11
12

 . 35 ص ، 2005 اٌجضائش، واٌخىصَع، ٌٍٕشش هىِت داس اٌعاَ، اٌّاي ٔظشَت َحُاوٌ، أعّش ( 
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 بتعيُت خاص لربنامج وفقا ادلعاينة ىذه وتكون الطبيعية، العمومية األمالك من يتجزأ ال جزءا النحو ىذا على الشاطئ
 13.تطبيقو على يسهر والذي ادلختصة، احمللية السلطات مع بالتشاور الوزير يعده البحر حدود

 البحرية بالشؤون ادلكلفة اإلدارة بُت مشًتكة ودببادرة ،علنيةتكون  معاينة بإجراءادلختصة  التقنية ادلصاحل  وتقوم
 األشخاص تبليغ جيب انو على بقرار، التعيُت ىذا الوارل ويثبت معاينة، زلضر بإعداد العمومية، تنتهياألشغال  وإدارة

 وذبمع العملية، ذهبو ادلتعلقة وادعاءاهتم مالحظاهتم تسجيل ذلم ديكن والذين ، اإلجراءاتهبذه ادلعاينة لعملية اجملاورين
 .قانون ادلطلوبة اإلدارات أو ادلصاحل أراء

 البحرية، العمومية لألمالك الربية احلدود بقرار الوارل يضبط ادلعاينة، عملية على اعًتاض وجود عدم حالة يفو
 .إقليميا ادلختص الدولة أمالك مدير إذل تبليغو مع

 الوزراء أو الوزير بُت مشًتك وزاري بقرار احلدود ضبط يكون الًتاضي، وانعدام اعًتاض وجود حالة يف أما
  .ادلالية ووزير ادلعنيُت

 والسباخ وادلستنقعات، والبحَتات والوديان، السواقي ىا رلاري ضمن ادلائية اليت تدخل األمالك رلال ويف
 األمالك ىذه حدود وتثبت حدودىا، يف ادلوجودة النباتات وكذا واألراضي ،هبا ادلرتبطة والرواسب والطمي، والغوط

 لتعيُت سنويا برنارلا ويعد األمالك، ىذه دلرافق جرد بإعداد ادلائية العمومية األمالك بتسيَت ادلكلف الوزير يقوم أن بعد
. األولويات حسب حدودىا

 الري رلال يف ادلختصة التقنية ادلصاحل بو تقوم إداري ربقيق على بناءا فتكون ضبط حدودىا إجراءات أما 
 ادلصاحل أراء وذبمع وادعاءاهتم الغَت مالحظات العملية ىذه تسجل أثناء معاينة طريق عن الدولة، أمالك وإدارة

 .الوالية يف ادلوجودة األخرى ىي ادلعنية العمومية

 يتخذه سابقا، ادلذكورة ادلائية األمالك اريمج احلدود ضبط بقرار إقليميا، ادلختص الوارل يضبط ذلك اثر على
 .معٍت رلاور لكل القرار ىذا يبلغ مث معتربة، اعًتاضات انعدام حالة يف الغرض ذلذا معد ملف على بناءا

                                  
 األِالن إداسة ٌششوط  ، اٌّحذد16/12/2012، اٌّؤسخ فٍ  12/427 سلُ  اٌخٕفُزٌ اٌّشسىَ ِٓ ،11 ا08ًٌاٌّىاد ِٓ  ( 13

 ،رٌه وُفُاث َضبظ و حسُُشها و ٌٍذوٌت اٌخابعت اٌعاِت و اٌخاصت
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 ادلكلف والوزير بادلالية ادلكلف الوزير بُت مشًتك بقرار تضبط الًتاضي، إثره على تعذر اعًتاض وجود حالة ويف
 حىت جهة، كل خلاصيات تبعا واجلافة ادلتدفقة ادلياه رلاري رقاق حدود تضبط  حبيث.ادلعنيُت الوزراء أووالوزير  بالري
 مستوى أعلى وكان منتظم، غَت اريدلجا سيالن منسوب كان إذا رقاقا جديدا، وحفرت رققاىا ادلياه رلاري تركت وان
 اريدلجا ىذه حدود يف تدخل اليت ورواسبها اريدلجا يعد طمي انو على ،األقوى التدفق حدود يبلغ ال السنة يف ادلياه
 .للمجاورين فهو ملك ذلك عن خيرج وما ادلائية، العمومية األمالك من يتجزءا ال جزءا

 ادلياه، تبلغو مستوى أعلى أساس على فتضبط والغوط، والسباخ وادلستنقعات البحَتات حبدود وفيما يتعلق
 األرضية القطع إليها تضاف أن ديكن واليت ادلائية، العمومية األمالك يف ادلياه اليت بلغتها والنباتات األراضي فتدخل

 أمام فيو، للطعن قابل احلدود ضبط الغَت ، وقرار حقوق مراعاة جهة مع كل خاصية حسب عمقها ادلقدر اورةدلجا
 .اإلدارية القرارات يف للطعن ادلقررة لإلشكال وفقا ادلختصة، اجلهات

 .طريقة االصطفاف والتصفيف- 2
 رلال ويف احلديدية والسكك الطرق رلال يف االصطناعية العامة األمالك على العمومية الصفة إضفاء  يكون

 األمالك بُت الفاصلة للحدود تعيُت إثبات اذل يهدف او التصفيف والذي االصطفاف ادلواصالت دبوجب طرق
 :مرحلتُت على ويكون اورة،دلجا وادللكيات الصناعية

 .مثال الطرق من رلموعة حدود يبُت وىو لالصطفاف العام ادلخطط -
 منو اذلدف التخصيص، طابع لديو الذي العام ادلخطط خالف على تصرحيي طابع ولو الفردي االصطفاف -

 .العمومية األمالك من ألمالكهم الفاصلة احلدود اوريندلجا للمالك تبيان

 إجراء يكون وال تفريعو، أو زلورىا تغيَت إذل يؤدي ال حبيث ادلوجود الطرق على االصطفاف سلطط يعتمد
 وعدم بطالنو طائلة ربت إعداده وخيضع السكنية، معاتدلجا يف الواقعة العمومية الطرق يف إال إجباريا سلطط

 نزع بإتباع أو بالًتاضي االصطفاف يكون وقد بو، ادلعمول للتشريع وفقا والنشر التحقيق إذل الغَت أمام بو االحتجاج
 .القضاء أمام  فيو الطعن ديكن وبذلك العمومية ادلنفعة أجل من ادللكية

 التجمعات يف ومرافقها، السريعة والطرق الوطنية الطرق رلال يف االصطناعية العمومية األمالك حدود وتضبط
 او الريفية ادلناطق ويف والتعمَت، التهيئة أدوات أو للتصفيف العام التصميم يف عليها ادلنصوص حسب القواعد العمرانية
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 يف ادلتبع التصميم يف عليها ادلنصوص احلدود تلك مع تتطابق واليت التنظيم حيددىا التقنية اليت ادلقاييس حسب اجلبلية
 األمالك ىذه واصلاز ورسم بتصميم ادلتعلقة التقنية للقواعد احلدود خيضع ىذه ضبط إذا ومرافقو، الطريق اصلاز

 14.وتوابعها

 تكون اليت األراضي)ا توومشتمال احلديدية السكك رلال يف االصطناعية العمومية األمالك حدود وتضبط
 التقنية والتجهيزات وادلباين الفنية وادلنشآت الدعم وجدران والردم واخلنادق واجلوانب والرص احلديدية السكة أساس

دبوجب  عليو ادلوافق للتصفيف، العام التصميم حسب ( ...ومرافقها اكتجهيزاتو جبميع واحملطات وكهربتها، وإشاراهتا
 إذا وادلالية والداخلية العمومية واألشغال بالنقل ادلكلفُت بُت الوزراء مشًتك وبقرار الكربى، باألشغال تعلق إذا مرسوم
 .واحدة والية على يشمل التصفيف كان  إذا الوارل من وبقرار والية، من أكثر يشمل التصفيف كان

 وتوقف والتفريغ للشحن الالزمة وادلرافق دبنشأهتا ادلينائية البحرية االصطناعية العمومية األمالك حدود وتضبط
 البحرية الشؤون إدارة من دببادرة الوارل قبل من السفن وصيانة ادلواين الستغالل الضرورية ورسوىا وادلرافق السفن

 حبيث ادلدنية ادلواين خيص فيما الوطنية، واألمالك العمومية األشغال وإداريت بادليناء السلطة ادلكلفة مع باالشًتاك
 .خاص لنص ا اخلاضعةتووملحقا العسكرية ادلواين تستثٌت

 ادلعمول والتنظيم للتشريع وتصفيفها ادلدنية ادلطارية االصطناعية العمومية األمالك حدود ضبط عملية وزبضع
 .الغرض ذلذا يصدر خاص لنص العسكرية ادلطارية واألمالك اجلوية، سالمة ادلالحة رلال يف بو

 إضفاء صفة ادللك العمومي على على يعمل ادلختصة السلطة من تصرف أنو على يعرف التصنيف إجراءو
 كتصنيف االصطناعية، العمومية الوطنية األمالك اإلقليمية ويدرج ضمن اجلماعات إلحدى أو للدولة تابع ملك
 ادللك فيجرد التصنيف، إلغاء إما أو الفن،و التاريخ رلال يف الوطنية األمهية ذات والطبيعية التارخيية األماكن أو ادلواقع
 مشتمالت من ويبقى ادللك العمومية الصفة ترفع حبيث التصنيف، إجراء قبل عليها كان احلال اليت إذل ويعاد وينزلو

 :يلي ما تصنيفو اجل من ادلطلوب ادللك يف يتوفر إن ينبغي و .اخلاصة الوطنية األمالك

                                  
 35 ص ، 2005 اٌجضائش، واٌخىصَع، ٌٍٕشش هىِت داس اٌعاَ، اٌّاي ٔظشَت َحُاوٌ،  أعّش(  14
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 حسب الغرض ذلذا يتم بامتالك أو سابق حق دبقتضى إما اإلقليمية، هتاصباعا ألحدى أو للدولة شللوكا يكون أن -
 .تصنيفو ادلطلوب ادللك تصرفها ربت يوضع اليت ادلصلحة أو اجلماعة بو تقوم القانون العام، طرق
 .عامة منفعة ذات دلهمة سلصص -
 .العمومية الوطنية األمالك من جزءا تصبح أن قبل الوطنية األمالك ضمن ادلقتناة العقارات هتيأ أن -
 .ذلا ادلخصص للوظيفة ومهيئا مؤىال ملكا يكون أن -

 احلفريات وأماكن وادلنقوالت كالعقارات األمالك بعض أن ولو حىت أنو إذل يشَت الدلجا ىذا يف التشريع أن غَت
 اآلثار، علم او والتاريخ الفن رلال يف الوطنية األمهية ذات والطبيعية التارخيية وادلواقع التذكارية، والنصب والتنقيب،
 اخلالبة الطبيعية ادلناظر والفزع، احلريق أخطار من والوقاية األمن ميدان ادلطبق يف للتنظيم اخلاضعة ادلؤسسات
 عليها احملافظة أجل من تصنيف زلل تكون احملمية، مصنفة، ادلساحات جعلتها اليت للبلديات التابعة واألماكن
 يف أنو عليها، غَت ادلطبق اخلاص للتشريع وتبقى خاضعة الوطنية ادللكية نظام قواعد إذل بالضرورة زبضع ال وضبايتها،

 ادللك يف األخَت ىذا سيدمج الوطنية، وعةجملما مع تصنيفو ادلؤكد فمن وطنية فائدة ديثل شيء أو فٍت عمل حالة
 .العمومية الوطنية ادللكية لنظام خاضع إذا نفسو وسيجد تصنيفو دبجرد العمومي

 طرق تكوين األمالك الخاصة -3

 كتحديد مساحات األراضي الزراعية وتعيُت حدودىا القانون، بتحديد اخلاصة الوطنية األمالك تتكون 
 .وضبطها لضمان عدم التعدي عليها

 فهو قيام الدولة باقتناء أمالك عقارية ملك ألشخاص طبيعية ، تكون مصاحلها يف حاجة إليها أو االقتناءأما   
 .عن طريق التبادل مع أمالك الغَت بأمالك عقارية تابعة لألمالك اخلاصة للدولة ليست يف حاجة إليها

وىو األمالك، أيلولة و ااذلباتكما ديكن للدولة احلصول على أمالك تدرج ضمن أمالكها اخلاصة  عن طريق  
قيام الغَت هببة أمالكهم للدولة بسبب عدو وجود وريث ذلم، او قد تؤول إذل الدولة األمالك الشاغرة اليت ال صاحب 

 .ذلا بعد التحقق من عدم وجود مالك
 ادللك التابع للدولة من اجلهة اليت كان سًتداد وىو اإلغاء التخصيصكما تتكون األمالك اخلاصة عن طريق 

 الدائرة ادللك لسَت خصص خاللو من الذي  العقدسلصص ذلا عند توقفو سباما عن أداء او تقدمي اخلدمة، بإلغاء
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 استعمال عدم عن التخصيص إلغاء ينتج أن ديكن كما ذلا، سلصص كان اليت ادلصلحة أو العمومية اذليئة أو الوزارية
 15.طويلة ةدلد العقار

 األمالك الوطنية  وحماية تصنيف: الثانيالمطلب 
 .وأمالك وطنية خاصة (عامة)شلا سبق فان األمالك الوطنية تنقسم إذل قسمُت أمالك وطنية عمومية 

 األمالك الوطنية العمومية : الفرع األول
تتكون األمالك الوطنية العمومية على اخلصوص من األمالك ادلنقولة والعقارية اليت يستعملها اجلمهور مباشرة أو عن 

وزبصص . ىي األموال اليت سبلكها الدولة أو األشخاص ادلعنوية واليت زبضع ألحكام القانون العام  و.طريق مرفق عام
وتنقسم  .القاعدة العامة رلانية استعماذلا، وبالتارل ال يعتمد عليها كثَتا كمورد مارل للخزينة العمومية للنفع العام، و

 16: إذل قسمُت 

:    ـ أمالك وطنية عمومية الطبيعة 1

: تتمثل يف األمالك اليت أنشئت بفعل الطبيعة دون وجود تدخل لفعل اإلنسان، وتشمل
األمالك العمومية البحرية مثل شواطئ البحر، قعر البحر اإلقليمي وباطنو، ادلياه البحرية الداخلية، وطرح البحر وىو - 

و . قطع األراضي اليت تتكون من الطمي الذي يأيت بو البحر إذل الساحل ويظهر فوق أعلى مستوى تبلغو األمواج
.   ره وىي القطع األرضية اليت يًتكها البحر مكشوفة لدى اضلسارهسزلا

األمالك العمومية ادلائية الطبيعية مثل رلاري ادلياه، رقاق اجملاري اجلافة، اجلزر اليت تتكون داخل رقاق اجملاري اجلافة، - 
. اجلزر اليت تكون داخل رقاق اجملاري، البحَتات وادلساحات ادلائية األخرى مثل ادلستنقعات السباخ

ادلوارد الطبيعية السطحية واجلوفية منها كادلعادن، ادلنتجات ادلستخرجة من ادلناجم واحملاجر، الثروات الغابية الواقعة - 
 ادلناطق البحرية اخلاضعة للسيادة اجلزائرية أو  ويف كامل اجملاالت الربية والبحرية من الًتاب الوطٍت يف سطحو أو جوفو

. سلطتها القضائية 

                                  
15

 . ، اٌّخضّٓ األِالن اٌىطُٕت، اٌّعذي واٌّخ1990ُّ دَسّبش 01 اٌّؤسخ فٍ 90/30 ِٓ اٌمأىْ 58 ا38ًٌاٌّىاد  (  
16

 . ،اٌخاص باألِالن اٌىطُٕت ، اٌّعذي واٌّخ01/12/1990ُّ اٌّؤسخ فٍ 90/30أىْ اٌك ، 16  إ12ًٌ اٌّىاد ِٓ  (  
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  : ـ أمالك وطنية عمومية اصطناعية 2
: تتمثل يف األمالك اليت تدخل اإلنسان يف إنشائها وتشمل

األمالك العمومية االصطناعية يف رلال الطرق  مثل الطرق العادية والسريعة وتوابعها كادلنشاة الفنية الكربى  -
 .وادلنشات األخرى وتوابعها ادلنجزة لغرض ادلنفعة العمومية، واليت يتم ضبط حدودىا عن طريق التصفيف

األمالك العمومية االصطناعية التابعة لسكك احلديدية واليت ربتوي األراضي اليت تكون أساس شبكة السكك  -
 احلديدية والرص واجلوانب واخلنادق وادلنشآت الفنية والتجهيزات التقنية وتوابعها الضرورية الستغالذلا

األمالك العمومية االصطناعية البحرية ادلينائية وتضم ادلواين ادلدنية والعسكرية ومنشأهتا وادلرافق وتوابعها الالزمة  -
 .استغالذلا حركة ادلرور البحرية

األمالك العمومية االصطناعية ادلطارية مثل ادلوانئ اجلوية ادلطارات ادلدنية والعسكرية وتوابعها ادلبنية أو غَت ادلبنية  -
 .ادلخصصة لفائدة ادلالحة اجلوية

ادلمتلكات الثقافية وادلعادل وادلواقع التارخيية والطبيعية كاآلثار العمومية وادلتاحف واألماكن األثرية احلدائق ادلهيأة،  -
البساتُت العمومية األعمال الفنية ورلموعة التحف ادلصنفة، ادلنشات األساسية الثقافية والرياضية واحملفوظات الوطنية 

حقوق التأليف وحقوق ادللكية الثقافية، ادلباين العمومية اليت تأوي ادلؤسسات الوطنية وكذا العمارات الوطنية وكذا 
العمارات اإلدارية ادلصممة أو ادلهيأة الصلاز مرفق عام وادلنشآت ووسائل الدفاع ادلخصصة حلماية الًتاب الوطٍت برا، 

 17.جوا، حبر 

 18: األمالك الوطنية الخاصة: الفرع الثاني

تشمل كل األمالك الوطنية األخرى غَت ادلصنفة ضمن األمالك الوطنية العامة، ودبا أن ىذه األمالك تؤدي 
. وظيفة إمتالكية ومالية، فهي زبضع ألمالك القانون اخلاص

ويقصد هبا األموال اليت سبتلكها الدولة ملكية خاصة واليت زبضع بوجو عام لقواعد القانون اخلاص وديكن 
ويدر الدومُت اخلاص ,التصرف فيها بالبيع والتأجَت والتخصيص وغَته ،كما ديكن لألفراد سبلكو بالتقادم طويل األجل 

                                  
 .، اٌّعذي واٌّخ1990ُّ دَسّبش 01 اٌّؤسخ فٍ 90/30 ِٓ اٌمأىْ 16اٌّىاد  ( 17

 . ، اٌخاص باألِالن اٌىطُٕت ، اٌّعذي واٌّخ01/12/1990ُّ اٌّؤسخ فٍ 90/30 ، ِٓ  اٌمأىْ 41 ا38ًٌاٌّىاد ِٓ  (  18
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إيرادا ، ولذلك فإنو ىو الذي يعنيو علماء ادلالية عند الكالم عن دخل الدولة من أمالكها كمصدر من اإليرادات 
:  و ينقسم إذل ثالثة أقسام.العامة

 (الدومُت العقاري) لقد احتلت أمالك الدولة العقارية :(الدومين العقاري)أمالك الدولة العقارية  -1
أمهية تارخيية يف العصور الوسطى وادلتمثلة يف األراضي الزراعية والغابات، وبدأ ىذا النوع يفقد أمهيتو على إثر زوال 
العهد اإلقطاعي وتوسع الدولة يف بيع ىذا النوع من األراضي وترك استغالذلا لألفراد، كما قلت أمهيتو أيضا نتيجة 

 .توسع األنواع األخرى اليت بدأت تعطي إيرادات أفضل منو
 يتكون ىذا النوع شلا سبلكو الدولة من أوراق مالية كاألسهم والسندات :(الدومين المالي)األموال  -2

أي ما سبلكو من أوراق " دبحفظة الدولة" و يسمى ىذا النوع  .وفوائد القروض وغَتىا من الفوائد ادلستحقة للحكومة
  .مالية ونقدية وما ربققو من فوائد و أرباح

 ويشمل ىذا النوع صبيع النشاطات :(الدومين الصناعي و التجاري)األمالك الصناعية والتجارية  -3
الصناعية اليت تقوم هبا الدولة يف ىذه اجملاالت، حيث سبارس الدولة فيو نشاطا شبيها بنشاط األفراد العاديُت 

وقد تقوم الدولة بإدارة ، وادلشروعات اخلاصة هبدف ربقيق الربح أو تقدمي خدمة لألفراد مقابل مبالغ غَت احتكارية
 أو عن طريق منح امتياز مرافقيها،أو عن طريق أحد  (االستقالل ادلباشر  )ىذه األمالك إما بشكل مباشر من قبلها 

 .أو ترخيص إلحدى الشركات اخلاصة بأن تقوم ببيع البضائع أو اخلدمات ألجل معُت

 حماية األمالك الوطنية : الفرع الثالث

لقد وضع ادلشرع اجلزائري ضوابط وإجراءات حلماية وصيانة األمالك الوطنية وذلك بتكليف اجلهات ادلستغلة 
ذلا بضرورة احملافظة عليها من اجل ربقيق األىداف ادلرجوة وادلسطرة ذلا ومن بُت الطرق ادلستعملة حلماية األمالك 

 :  الوطنية ىي

  :جرد أمالك الدولة -1
 ، قانون األمالك الوطنية ىيئات الدولة واجلماعات احمللية بإعداد جرد عام ألمالكها العامة واخلاصةألزملقد 

نص على أن اجلرد العام لألمالك الوطنية يتمثل يف تسجيل وصفي وتقييمي جلميع األمالك اليت ربوزىا سلتلف حيث 
مؤسسات الدولة وىياكلها واجلماعات اإلقليمية بتعيُت إعداد جرد عام لألمالك الوطنية على اختالف أنواعها حسب 
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ىدفو ضمان السهر على ضبايتها والقيام باإلجراءات الضرورية بقصد ردع ، األحكام القانونية والتنظيمية ادلعمول هبا 
ادلعتدين عليها، واحلرص على استعماذلا وفقا لألىداف ادلسطرة ذلا، ويبُت ىذا اجلرد حركات ىذه األمالك ويقّوم 

.  العناصر ادلكونة ذلا

 بطيئة أهنا ادلتخذة يف عملية اجلرد ،الحظنا اإلجراءات ةغَت أنو ومن خالل ادلعاينة ادليدانية اليت دلعرفة كيفي
 معتربة ديكنها ألموال ، شلا تسبب يف فقدان اخلزينة العمومية أخرى إدارية وغَت مطبقة لدى ىيئات إداريةلدى ىيئات 

.  العامة للدولةاإليراداتتغذية 

  :الحماية المدنية -2

ملة بجمن اجل ضمان احلماية والصيانة لألمالك الوطنية ، دعم ادلشرع اإلدارة زيادة عن اإلجراءات اإلدارية ، 
اليت تندرج يف صميم شليزات ىذه األمالك عن باقي ادلمتلكات رلموعة من اخلصائص ومن ادلبادئ والقواعد 

 19.األخرى،كعدم قابلية التصرف ، عدم احلجز و عدم قابلية احلجز

 : عدم القابليـة للتصرف - أ

و تعترب أىم صفة إلثبات صفة العمومية للمال العام دبقتضاه أن التصرفات اخلاصة للقانون ادلدين ال تنطبق 
 .على األموال العامة إال بعد فقداهنا ذلذه الصفة دبقتضى القانون

  والتخصيص يهدف إذل ضمان ضباية ادلال العام سواء كان عقارا أو منقوال و مثال ذلك أن إدارة أمالك 
الدولة دينعها القانون من بيع التحف األثرية، و لو بيعت خطأ ديكن اسًتجاعها يف أي وقت و ال ديكن للمشًتي أن 
حيتج بقاعدة حيازة ادلنقول يف ىذه ادللكية، ألهنا ال تطبق على ادلال العام واإلدارة عند اسًتجعها ليست ملزمة بدفع 

 من قانون األمالك الوطنية على ىذه اخلاصية 04الثمن و لو كان ادلشًتي على حسن النية و لقد أكدت ادلادة 
 . من القانون ادلدين689وأيضا ادلادة 

                                  
19

.  ، اٌخاص باألِالن اٌىطُٕت ، اٌّعذي واٌّخ01/12/1990ُّ اٌّؤسخ فٍ 90/30 ، اٌمأىْ 20ا17ًٌاٌّىاد ِٓ    (
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ذلك أن ضباية  فان أي تصرف يف األموال العمومية يعد باطال بطالنا مطلقا و لو كان بعقد مشهر،،  و عليو 
و جيوز للقاضي إبطال العقد من تلقاء نفسو رغم أن القانون كرس مبدأ ازدواجية النظام العام، ادلال العام من النظام 

 .القانوين اخلاضع لو

 :عدم القابليـة للتقادم   - ب

 إذا كانت األمالك العمومية غَت قابلة للتصرف دبعٌت عدم جواز نقل ادللكية للغَت ، فانو نتيجة لذلك تكون 
غَت قابلة للتقادم فال جيوز اكتساهبا بالتقادم دبرور الزمن، و إذا وقع االعتداء فان اإلدارة جيوز ذلا اسًتدادىا مهما 

 من القانون ادلدين 688 وىذا ما نصت عليو ادلادة ،طالت مدة وضع اليد، الن أحكام التقادم ال تسري عليها
 2008 جويلية 20 ادلؤرخ يف 08/14 من القانون 04، ادلعدلة وادلتمم بادلادة  من قانون األمالك الوطنية04وادلادة 

األمالك الوطنية العمومية غَت قابلة للتصرف فيها و ال لتقادم وال للحجز، وخيضع تسيَتىا ": واليت تنص على. 
 ".ألحكام ىذا القانون مع مراعاة األحكام الواردة يف النصوص التشريعية اخلاصة

 :عدم القابليـة للحجز  - ج

 أكدهتا ادلواد السابقة الذكر و ىي نتيجة حتمية للخصائص اليت مت ذكرىا هبدف ضباية األمالك الوطنية 
العمومية و منع نقل ادللكية باالكتساب و التقادم و يًتتب عليها أيضا عدم نزع ملكية ادلال العام عن اإلدارة باحلجز 
عليها أو ترتيب رىن أو حقوق عينية تبعية، و عليو فان األحكام و القرارات القضائية ادلتعلقة باحلجز  تستثٌت األموال 

 و اليت نصت على 636/01العامة، و ىذا ما جاءت بو أحكام قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية من خالل ادلادة 
انو فضال عن األموال اليت تنص على القواعد اخلاصة على عدم جواز احلجز عليها، فال جيوز احلجز على األموال 

 :التالية 

  - األموال العمومية ادلملوكة للدولة أو للجماعات اإلقليمية أو ادلؤسسات اإلقليمية أو ادلؤسس العمومية ذات
 .الصفة اإلدارية ما دل ينص القانون على خالف ذلك

  -األموال ادلوقوفة سواء كان وقفا عاما أو خاصا. 
   -أموال السفارات األجنبية. 
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  أعاله، غَت 636  من نفس القانون على أن األموال ادلنقولة ادلذكورة يف ادلادة 637 كما استدركت ادلادة 
غَت أن ىذه األموال قابلة للحجز، . قابلة للحجز و لو من أجل استيفاء دين مستحق للدولة أو للجماعات اإلقليمية

 .إذا كان ىذا احلجز من أجل استيفاء مبلغ القرض الذي منح من أجل اكتساهبا أو شبن إنتاجها أو شبن تصليحها

: مفهوم الميزانية العامة وعناصرها :المبحث الثاني

 يف علم ادلالية الذي يعترب جزء ىام من علوم االقتصاد الذي يتخصص يف دراسة نشاط  دليزانيةتندرج: تمهيد
احلكومة والذي يتعلق باألساس يف ربديد النفقات العامة للدولة إلشباع حاجات اجملتمع ،وكيفية توفَت اإليرادات 
احلكومية للتغطية ىذه النفقات من اجل ربقيق توازن اجتماعي واقتصادي ،وىناك ميزانية عامة وميزانية خاصة ، 

ويكمن االختالف بينهما من حيث األىداف و ربصيل اإليرادات واألسبقية يف ربديد النفاق العام واإليراد ، ومن 
 .حيث ادللكية 

ادلقًتحة من قبل احلكومة دلدة سنة مالية، واليت غالبا  واإلنفاقات اإليرادات  وثيقة رمسية تطرحوادليزانية العامة
وزير ادلالية،  البالد ويوقعها ويقدمها رئيس للبالد من خالل التصويت عليها، ويوافق عليها السلطة التشريعية ما تقرىا

.  (اإليرادات)ويقال على ميزانية أهنا متكافئة إذا عادل رلموع النفقات رلموع العائدات 

أو من ادلال الذي تقوم بتدينو، وذلا عدة أمساء  الضرائب وتقوم الدولة بتمويل ميزانيتها إما من خالل إيرادات
 . او قانون ادلالية او ادليزانية العامة زبتلف من بلد إذل أخر فتسمي ادلوازنة العامة

 : مفهوم الميزانية: المطلب األول

 يتطلب إصلاز أي عمل أو إقامة أي مشروع على مستوى األفراد أو اجلماعات أو احلكومات، توفَت
.   لنجاحلواإلمكانيات ادلادية والبشرية واإلطار الزمٍت ادلناسب والتخطيط الالزم، إذا ما أريد 

و من ىنا فقد جاءت كلمة ادليزانية واليت تعٍت خطة احلكومة إلجياد وخلق التوازن بُت ادلتطلبات من كلفة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية وما ربتاجو من مصاريف لشراء السلع واخلدمات واخلربة الفنية واإلدارية وبُت ادلوارد 

وبصورة مبسطة وعامة، تعٍت خلق التوازن بُت ادلصروفات واإليرادات وما . ادلالية الالزمة اليت تنفق لسداد تلك التكلفة
. ينتج عن ذلك من فائض أو عجز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
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وثيقة مالية بالغة ىي  و. ىي كشف حساب أو بيان مارل باإليرادات وادلصروفات لسنة ماليةفادليزانية 
، و تسجل فيها احلكومة خطتها السنوية لإلنفاق على (قانون ادلالية )األمهية، يتم إعدادىا وتنفيذىا يف إطار قانوين 

وتستهدف من خالذلا باألساس ادلواطن يف يومو وغده، وىي . التنمية واإليرادات اليت تتوقعها دلواجهة ىذه التكلفة
: تسعى إذل
  توفَت التمويل لتقدمي اخلدمات االجتماعية اذلامة وأعمال البنية األساسية الالزمة لتحقيق النمو االقتصادي

 .وربسُت دخل الفرد
  تنويع اإليرادات وحفزىا دبا يوفر التمويل الالزم لتحقيق استهدافات اإلنفاق العام وتقليل االعتماد على مصدر

 .وحيد لإليرادات
 التوزيع العادل للثروة. 
 ربقيق االستدامة ادلالية. 
 احملافظة على االستقرار االقتصادي واستدامتو. 

: مكونات الميزانية العامة: الفرع الثاني
 .تتكون ادليزانية العامة من عنصرين ىامُت مها النفقات العامة واإليرادات العامة

 : النفقات العامة -1
 والنفقة العامة .ىي مبالغ من النقود يقوم بإنفاقها شخص عام بقصد إشباع حاجة من احلاجات العامة

 .يقصد هبا ربقيق نفع عام

تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع احلاجات العامة وربقيق النفع العام وال يعترب خروجا عن ىذه القاعدة 
إذل بعض القطاعات االقتصادية - التحويلية - ما تقوم بو الدولة يف بعض األحيان من توجيو بعض النفقات العامة 

لدعمها أو لرفع مستوى ادلعيشة لبعض الطبقات يف اجملتمع من أصحاب الدخول احملدودة ، إذ أن ىذه النفقة يف 
 .النهاية سوف ربقق منفعة عامة منها االقتصادية واالجتماعية

 أجهزهتا إحدى أو كالدولة عام،وتتميز النفقة بكوهنا تتمثل يف قيمة نقدية وتصدر عن شخص معنوي 
. هبدف ربقيق ادلصلحة العامة اليت تعود بادلنفعة على اجملتمع
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 و هتدف ،ىي تنقسم مابُت نفقات التسيَت للمصاحل وادلرافق العامة ونفقات التجهيز اليت زبص االستثمار و
ونفقات اجتماعية أىدافها ربقيق .  الثروة وربقيق النموإنشاء من اجل اإلصبارل ربقيق زيادة يف الناتج الوطٍت إذل

احلماية االجتماعية للمعوزين والعجزة ، ونفقات عسكرية وىي نفقات خاصة  ذلا أىداف خاصة ليست بالضرورة 
 .اقتصادية وإمنا الغاية منها ضمان األمن وربقيق السالم واالستقرار

: اإليرادات العامة -2
تشكل اإليرادات العامة القسم الثاين من ادلالية العامة وهتتم بدراسة القواعد ادلتبعة يف ربصيل ادلوارد الضرورية  

للدولة اليت سبكنها من اإلنفاق العام، وديكن تعريفها بأهنا ادلبالغ النقدية اليت ربصل عليها الدولة أو اذليئات العامة 
  .للدولة من مصادر سلتلفة وزبصص لتغطية النفقات العامة، فاإليرادات العامة ىي عبارة عن ادلوارد ادلالية للدولة

كما ديكن إعطاء مفهوم العام  لإليراد بأنو عبارة عن صبيع األموال العينية والنقدية والعقارية اليت ترد 
 . فاإليرادات ىي الزيادة يف ادلوارد ادلالية. إذل اخلزينة العمومية للدولة والالزمة لتغطية النفقات العامة

إن الغاية من اإليراد : وقد ازدادت أمهية اإليرادات العامة يف الوقت احلارل ويرجع ذلك إذل سببُت أساسُت مها 
العام دل تعد صبع ادلال فقط بل ىي تأثر على احلياة العامة لتحقيق أىداف اقتصادية واجتماعية إذل جانب غرضها 

 .ادلارل، أما السبب الثاين يكمن يف أن وظائف الدولة قد ازدادت فتطور بذلك حجم النفقات العامة األخرى

: أقسام اإليرادات العامة:الفرع الثاني
:  معايير تقسيم اإليرادات-1

لقد تعددت أراء االقتصاديُت بصدد تقسيم وتصنيف اإليرادات العامة، وان اتفقت على ثنائية تصنيفها وان 
اختلفت تقسيماهتا، وإن الدراسة ادلثلى ألنواع ومصادر اإليرادات العامة تستلزم تقسيمها وفقا لطبيعتها وىو ما 

:   أوجب ازباذ عدة معايَت لتقسيمها وأمهها
  - معيار مصدر اإليرادات العامة. 
  -معيار سلطة الدولة يف احلصول على اإليرادات. 
  -معيار مدى الشبو مع إيرادات القطاع اخلاص. 
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  - 20.معيار مدى دورية اإليرادات العامة 

   : دراسة معايير التقسيم-2
 : ديكن تقدمي الدراسة اخلاصة بادلعايَت كما يلي

 إيرادات أصلية وادلقصود هبا تلك اإليرادات اليت ربصل عليها الدولة من :معيار المصدر اإليرادات العامة- أ
وادلقصود هبا تلك اإليرادات اليت ربصل عليها الدولة عن طريق اقتطاع جزء  وإيرادات مشتقة. (الدومُت العام)أمالكها

. من ثروات اآلخرين وىذا يعٍت انو كل ما ربصل عليو الدولة من إيرادات غَت اإليراد العام

 إيرادات إجبارية وادلقصود هبا تلك اإليرادات اليت :معيار سلطة الدولة في الحصول على اإليرادات العامة- ب
ادلقصود هبا تلك اإليرادات اليت ال  ووإيرادات غَت إجبارية.القوة باستخدام سلطتها ربصل عليها الدولة بإالكراه و

.   ربصل عليها الدولة بالقوة واإلكراه

 االقتصاد العام ىي اإليرادات اليت تعتمد على السلطة إيرادات :معيار مدى الشبه مع إيرادات القطاع الخاص- ج
' اإلصدار النقدي اجلديد' الرسوم'الضرائب)و ىي " اإليرادات السيادية"السيادية للدولة لدا تسمى أيضا 

إيرادات " تسمى ووإيرادات شبيهة باالقتصاد اخلاص  .استيالء الدولة على األمالك اليت ال وارث ذلا'الغرامات
. (اإلعانات- القروض - دخل ادلشروعات العامة )ىي شلاثلة إليرادات أشخاص القانون اخلاص مثل" اقتصادية

ىي اإليرادات العادية اليت ربصل عليها الدولة بصفة وإيرادات دورية : معيار مدى دورية اإليرادات العامة- د
ىي اإليرادات اليت ال  وإيرادات استثنائية و. منتظمة ودورية وىي دخل أمالكها من الدومُت العام والضرائب و الرسوم
. ربصل عليها الدولة بصفة منتظمة وىي القروض واإلصدار النقدي اجلديد

  :مصادر اإليرادات العامة :الفرع الثالث  
 (اإليرادات العامة)للقيام بالنفقات العامة جيب توفَت ادلوارد ادلالية الالزمة لتغطيتها، وربصل الدولة على ىذه ادلوارد 

أساسا من الدخل الوطٍت يف حدود ما تسمح بو ادلالية القومية أو من اخلارج عند عدم كفاية ىذه الطاقة دلواجهة 

                                  

. 448ي اي 446 ، صَ  1986  ،اٌذاس اٌجاِعت– الخصادَاث اٌّاٌُت اٌعاِت – َىٔس احّذ بطشَك (  20
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ولقد تعددت أنواع اإليرادات العامة إال أن اجلانب األعظم منها يستمد من ثالثة مصادر . متطلبات اإلنفاق العام
بصفتها من أمالكها ومشروعاهتا االقتصادية اليت ربصل عليها الدولة يرادات االقتصادية اإلأساسية ىي على التوارل 

.  باإلضافة إذل ما ربصل عليو من رسوم نظَت تلك اخلدمات شخص اعتباري قانوين ديلك ثروة ويقدم خدمات عامة،
مث تأيت بعد ذلك اإليرادات السيادية ويف مقدمتها الضرائب أما ادلصدر الثالث فهو االئتمان وديثل القروض الداخلية 

  .واخلارجية

  :اإليرادات االقتصادية  -1
ويقصد هبا األموال اليت تتحصل عليها الدولة من شلتلكاهتا سواء كانت ىذه ادلمتلكات زبضع يف أحكامها إذل 
قواعد القانون العام كالشوارع والساحات العامة واجلسور وىي ما تعرف بالدومُت العام أو تلك اليت زبضع ألحكام 

 ،وقواعد القانون اخلاص كملكية األراضي وادلؤسسات التجارية والصناعية واألسهم وىي ما تعرف بالدومُت اخلاص
. وتتميز ىذه العائدات بالثبات واالنتظام وىي ادلوارد العادية

 ىو رلموع العناصر اليت سبلكها الدولة و زبضع للقانون العام أي اذلدف منو ربقيق ادلصلحة :الدومين العام - أ
العامة و ادلنفعة العامة و ال ديكن للدولة أن تتصرف فيها حبرية أي ال ديكن بيعها أو التنازل عنها وىذا لوجود النفع 

. طبيعي واصطناعي: وينقسم الدومُت العام إذل قسمُت . ادلسبق

 اجملال - الغابات- احملميات الطبيعية)وىو كل ما دل يتدخل اإلنسان يف بنائو أو تشييده مثل : الدومين الطبيعي
. (اخل...اجلوي واالقليم البحري والشواطئ

  الطرقات )واليت شيدىا اإلنسان مثل   وىو رلموع العناصر ادلملوكة من طرف الدولة:الدومين االصطناعي
. (اخل...،ادلوانئ ،اجلسور، ادلتاحف والسكك احلديدية

فهنا الدولة . ىو رلموع شلتلكات الدولة اليت زبضع للقانون اخلاص و ىو القانون التجاري :  الدومين الخاص-ب
و ينقسم الدومُت . تتصرف كاألشخاص العادين أي ديكنها أن تبيع وتشًتي أمالكها اخلاصة أو أن تتنازل عنها

. العقاري ،الصناعي التجاري وادلارل: اخلاص إذل ثالثة  أقسام 
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 ىو تلك اإليرادات الناصبة عن ملكية الدولة للمناجم والغابات واألبنية حيث بإمكان الدولة :الدومين العقاري 
. االستفادة منها إما بتأجَت ادلباين و استغالل األراضي الفالحية دبنح حق االمتياز عليها او منح حق االنتفاع هبا

 ىو رلموع ادلؤسسات اليت سبتلكها الدولة هبدف ربقيق ادلنفعة والربح حيث :الدومين الصناعي والتجاري 
. الدومُت الصناعي يعرب عن عملية اإلنتاج  أن الدومُت التجاري يعرب عن عملية البيع والشراء و

فالدومُت الصناعي . إن اذلدف من الدومُت الصناعي والتجاري ىو ربقيق ادلصلحة العامة و بأسعار معقولة
. يعتمد على ادلؤسسات اليت لديها التكنولوجية احلديثة وتتمثل إيراداتو يف رلموعة ادلبيعات ادلتوفرة من طرف ادلؤسسة

 أي رلموع األسهم والسندات اليت " احملفظة ادلالية" ىو أحدث شكل للدومُت نقصد بو :الدومين المالي
 أن إيرادات الدومُت ادلارل ىي رلموع ادلبالغ اليت تتحصل عليها الدولة جراء استغالل تلك األسهم ،سبتلكها الدولة

 .والسندات
  2-  اإليرادات السيادية :

واليت تعترب من ادلصادر السيادية وربصل عليها الدولة جربا من األفراد   وتتمثل يف الضرائب والرسوم والغرامات
إن الضرائب والرسوم تعتربان من ادلوارد العادية للدولة واليت تتميز بصفة اإللزام أي إجبارية . دلا ذلا من حق السيادة

. دفع الضرائب والرسوم لألشخاص ادلكلفُت هبا

 ديكن تعريف الرسوم بأهنا عبارة عن مبالغ من النقود يدفعها الفرد جربا إذل الدولة مقابل نفع خاص :الرسوم - أ
حيصل عليو من جانب إحدى اذليئات العامة، ويقًتن ىذا النفع اخلاص بالنفع العام الذي يعود على اجملتمع كلو من 

. تنظيم العالقات بُت اذليئات العامة واألفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو اخلدمات العامة
 ومن التعريف السابق يتضح لنا أن للرسوم أربع خصائص ىامة ربدد ذاتيتو: خصائص الرسوم :

فالرسوم مبلغ نقدي يدفعها الفرد مقابل احلصول على ' صفة النقدية وال ربتاج ىذه الصفة إذل إيضاح كثَت
خدمة خاصة من نشاط  إحدى اذليئات العامة و يساير األوضاع االقتصادية العامة اليت تقوم على استخدام النقود يف 

التعامل وادلبادالت وتقييم األشياء فضال عن أهنا تتفق مع التطور احلديث يف ادلالية العامة للدولة من حيث ربصيل 
وذلذا أصبح من غَت ادلعقول دفع الرسوم يف صورة عينية أو باالشتغال فًتة زمنية معينة لصاحل . إيراداهتا يف صورة نقود

. اإلدارة
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قد يبدو من أول قراءة لتعريف الرسوم أهنا اختيارية، إذ ال تدفع إال إذا  وطابع اإللزامي أو اجلربي يف الرسوم
طلب الفرد اخلدمة، واالختيار ىنا ظاىري يف احلقيقة، الن الفرد ليس حرا إذ ال يستطيع إال أن يطلب اخلدمة وإال 

ويبدو عنصر اجلرب واضحا يف استقالل الدولة . عرض مصاحلو للضياع أو نفسو للعقاب أو حرماهنا من ميزة معينة 
  .بوضع نظامها القانوين من حيث ربديد مقدارىا وطريقة ربصيلها وغَت ذلك

وحيث أنو يتصف باإلجبار أو اإللزام فقد نصت معظم الدساتَت على أن يكون فرض الرسوم على األفراد بعد 
موافقة السلطة التشريعية ودبوجب قوانُت ، وإذا كانت السلطة التنفيذية ىي القادرة على تقدير ىذا الرسم فال حيق ذلا 

بفرضو أو زيادتو إال بعد احلصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية مث تصدر بعد ذلك القرارات أو اللوائح 
. اإلدارية ادلنظمة لو ، وعادة ما و تنص القوانُت على إعفاء بعض فئات اجملتمع من أدائها

فيقصد باألول ". اإلكراه ادلعنوي"و " اإلكراه القانوين" وديكن التفرقة فيما يتعلق بعنصر اجلرب أو اإلكراه بُت 
و لكن الغالب أن يكون اإلكراه . حالة ما إذا كان الفرد رلرب على تلقي اخلدمة ودفع الرسوم ادلفروض عليو أدائها

. معنوي أي أن الفرد يطلب من تلقاء نفسو اخلدمة من الدولة دون أن يلزمو القانون بذلك

عنصر ادلنفعة اخلاصة يف دفع الرسوم فالرسوم يدفعها الفرد مقابل خدمة خاصة يتحصل عليها من جانب و
 21.وقد تكون ىذه اخلدمة عمل تتواله إحدى اذليئات العامة لصاحل الفرد. الدولة

ويعٍت ىذا أن الفرد الذي يدفع الرسوم حيصل على نفع خاص : ربقيق النفع العام إذل جانب النفع اخلاص- 
كما يعٍت أن ىذه اخلدمة سبثل إذل جانب النفع اخلاص نفعا عاما يعود على . بو والذي تقدمو لو اذليئات العامة للدولة

.  اجملتمع ككل أو على االقتصاد القومي

لقد كان للرسوم فيما مضى وعلى األخص يف العصور الوسطى دورا كبَتا يف ادلالية العامة شلا جيعلها أكثر و
. إذ دل تكن يف ذلك الوقت حباجة دلوافقة النواب . موارد الدولة إنتاجا من بعد الدومُت و يرجع ذلك لسهولة فرضها 

إال أن دورىا تراجع كإيراد مارل إال بالنسبة للهيئات العامة احمللية وذلك لتدخل الدولة لتحقيق الصاحل العام فحددت 
22.قانون معُت للرسوم
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 187/188ص،  1994،عّاْ، داس إٌهاس ٌٍٕشش واٌخىصَع واٌطبع، فٍ اٌّاٌُت اٌعاِت ، طاسق اٌحاج ( 
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 189طاسق اٌحاج ، اٌّشجع اٌسابك، ص ( 
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ىو ادلقابل الذي تنقضاه الدولة نظَت قيامها بإنتاج أو بيع السلع واخلدمات الزراعية والصناعية و :  الضرائب-ب 
: أسس ربديد الضرائب ىي  و،ادلالية هبدف إشباع احلاجات اخلاصة

. اذلدف الذي من اجلو قررت الدولة الدخول يف رلال إنتاج السلع·  
. درجة ادلنافسة اليت تسمح للحكومة استمرارىا بعد دخوذلا رلال إنتاج السلع·  

:  المقارنة بين الرسم و الضرائب -

من دراستنا السابقة للرسوم والضرائب صلد أن كالمها يعد إيراد عام ربصلو الدولة و تعتمد عليو يف تغطية 
، قمنا جبراء مقارنة أكثرولتوضيح . ولكن الفرق ادلارل يف كل منهما خيتلف عن األخر . النفقات العامة اليت تقوم هبا

  .ألجل معرفة أوجو التشابو واالختالف بينهما

:   أوجه التشابه -
 يتمثل يف اخلدمة اليت تقدمها ادلرافق العامة للدولة للفرد . كال منهما يدفع يف سبيل احلصول على نفع خاص

. يف حالة الرسوم و على السلع واخلدمات يف حالة الضرائب
 كل منهما يكون مساويا لتكاليف اخلدمة ادلستهلكة أو اكرب أو اقل. 
 االعتبارات اليت ذبعل الدولة تفرض الرسوم ىي نفسها اليت تفرض على أساسها الضرائب .
 كل منهما يتضمن ضريبة مستًتة أو مقنعة يف حالة زيادتو زيادة كبَتة عن تكلفة اخلدمة .

:  أوجه االختالف-
 بينما الرسوم تدفع مقابل . الضرائب تدفع مقابل احلصول على النفع من السلع واخلدمات اليت تبيعها الدولة

. نفع عام مقًتن بنفع خاص
  الضرائب تتحدد طبقا لقانوين العرض والطلب يف ظل قيام ادلنافسة الكاملة بُت مشروعات الدولة

. وأما الرسوم فتتحدد طبقا للقانون أو القرار اإلداري الذي يصدر يف شاهنا. ومشروعات األفراد
 23.الضرائب تدفع اختياريا من طرف مشًتي السلعة بينما الرسوم تدفع جربا
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  : الغرامات-ج
ىي رلموع ادلبالغ اليت تتحصل عليها الدولة من األشخاص الذين خيالفون قواعد القانون العام ادلفروض بصفة و

أي عند سلالفة الفرد لقواعد . كمخالفة قواعد ادلرور ويكون دفع الغرامة بصورة إجبارية. إجبارية من طرف الدولة
. القانون العام تقوم الدولة بفرض غرامة مالية عليو ، وذلك بتطبيقها لسلطتها السيادية  وتكون الغرامة بصفة هنائية

  : اإلتاوة- د
ىي مبلغ من ادلال ربدده الدولة و يدفعو اإلفراد مالك العقارات نتيجة ا و نظَت عمل قصد بو ادلصلحة العامة 

. فعاد عليهم بعالوة أي دبنفعة خاصة تتمثل يف ارتفاع قيمة عقاراهتم

و قد يبدو للقارئ سهولة اخللط بُت الرسم و اإلتاوة باعتبار أن كال منهما مقابل خدمة أو عمل عام عاد 
: على الفرد دبنفعة خاصة و يف نفس الوقت عاد على اجملتمع دبنفعة عامة إال أن ىناك الكثَت من االختالفات بينهما

  الرسم يدفع بصورة متكررة يف حُت أن اإلتاوة تفرض مرة واحدة .
  درجة اإلكراه يف اإلتاوة   تفوق درجة اإلكراه يف الرسم .
  الرسم يدفع نظَت خدمة   عامة بينما اإلتاوة تدفع نظَت عمل عام .
  24 .فرداإلتاوة تفرض على بعض األفراد مالك العقارات بينما الرسم يفرض على أي 

 :اإليرادات االئتمانية- 03
 . ربصل عليها الدولة باللجوء إلذل األفراد أو البنوك وقد يكون داخلي أو خارجي والقروض العامة -
قد تلجا الدولة لتمويل نفقاهتا العامة من طريق طبع ما ربتاج إليو من األوراق النقدية   واإلصدار النقدي اجلديد -

األوراق النقدية و التحكم يف إصدارىا  فالدولة دبا ذلا من سلطة السيادة تستطيع أن تطبع ما ربتاج إليو من
 25.وكذلك تستطيع إعطاءىا قوة إبراء الديون

 ىي ادلبالغ ادلالية اليت تتلقاىا احلكومات من حُت آلخر على شكل تربعات من مواطنيها أي  واذلبات واذلدايا -
ومن الطبيعي أن تتميز اذلبات واذلدايا بعدم ضمان . تساىم يف سبويل النفقات. داخل الوطن أو من اخلارج

                                  
24

 127ص 225ص-  ِشجع سابك2002اٌذاس اٌجاِعُت،:  اٌماهشة ِبادئ اٌّاٌُت اٌعاِت– حاِذ عبذ اٌّجُذ دساص و سُّشة إبشاهُُ أَىب (  

. 228ص–ِشجع سابك – سُّشة إبشاهُُ أَىب . حاِذ عبذ اٌّجُذ دساص و د  ( 25

 



 األمالك الوطنية واإليرادات العامة

 

28 

 

دوريتها ألهنا غَت جربية، وىذا األمر الذي جيعل من الصعب االستناد إليها كمصدر من ادلصادر األصلية يف 
وىذا ال ينفي قيام حصيلة التربعات واذلدايا بدور ىام يف تغطيت جانب كبَت من النفقات . سبويل النفقات العامة

. اخل أي تساىم يف تغطيت النفقات ...كبناء ادلستشفيات وادلساجد 
 ىي عبارة عن ادلساعدات اليت تتلقاىا بعض احلكومات وخاصة دول العادل الثالث :المنح واإلعانات األجنبية   -

فقد تكون نقدية . من حُت ألخر من طرف الدول األجنبية و تتخذ ادلنح األجنبية و اإلعانات أشكال متعددة 
وقد تأيت ادلنحة يف صورة . يف صورة عمالت قابلة للتحويل أو قد تكون عينية يف صورة سلع استهالكية وإنتاجية

 .خدمات متمثلة يف اإليفاد خبرباء أو فنيُت أو مدربُت شلثلُت من طرف الدولة ادلاضلة للدولة ادلمنوحة

رغم أن ادلنح واإلعانات سبثل للدولة ادلمنوحة مصدرا من مصادر اإليرادات، إال أهنا ال ديكن أن تعتمد عليها،  و
وذلك راجع لكوهنا غَت دورية وغَت جربية وكذلك العالقات السياسية بُت الدول اليت تلعب دورا رئيسيا يف ربديد 

  .  حجم ومقدار ىذه اإلعانات

ىي رلموع األموال اليت ربصل عليها الدولة من طرف األشخاص ادلقيمُت داخل الوطن :  اإليرادات النظامية  -4
  .ة و ذلك نتيجة حصوذلم على خدمات معينة كخدمة التأشَت،وال حيملون اجلنسية الوطنية
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 :الخالصة

 من خالل ما مت التطرق إليو يف ىذا الفصل أن للميزانية العامة للدولة مصادر مالية متنوعة وسلتلفة، وتعد 
 .أمالك الدولة إحدى ىذه ادلصادر ، وأهنا تشكل القاعدة األساسية اليت تنشأ اإليرادات العامة للدولة 

 من ىذا ادلبدأ ، فقد أعطى ادلشرع اجلزائري أمهية قصوى لألمالك الوطنية  بإصدار العديد من القوانُت اوانطالق
 .والنصوص التنظيمية ادلتعلقة بتسيَتىا و تبُت كيفية استعماذلا واستغالذلا من اجل احملافظة عليها وضبايتها وصيانتها

وما نلحظو من خالل ما سبق اإلشارة إليو يف ىذا الفصل أن ادلشرع اعتمد على تشريعات سابقة تتعلق 
بتنظيم ادللكية العمومية ، سواء تلك ادلقتبسة من النصوص اليت كانت سائدة أثناء احلقبة االستعمارية أو ما سبقها من 

 .فًتات العهد العثماين ادلستمد من التشريع اإلسالمي
والتعديالت اليت جرت على التنظيم السائد جاء سباشيا مع الفًتة الزمنية والظروف والتطورات االجتماعية 

واالقتصادية، فقد تطور التنظيم حسب النظام االقتصادي للبالد من ادلرحلة ما بعد االستقالل مرورا بفًتة االشًتاكية 
 . إذل مرحلة اقتصاد السوق الذي يعتمد حاليا على تثمُت األمالك التابعة للدولة من اجل زيادة ادلداخيل 

تلك ىي أىم احملاور مت التطرق إليها يف ىذا الفصل وسندرس يف الفصل الثاين العالقة ادلوجودة بُت اإليرادات 
 . العامة للدولة واألمالك الوطنية
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 :الفصل الثاني
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: مداخيل األمالك الوطنية وعالقتها باإليرادات العامة:الفصل الثاني 

 :تمهيد

مداخيل أمالك الدولة  إذا كانت أمهية اإليرادات تكمن يف كوهنا مصدر لتمويل النفقات ادلختلفة للدولة ، فان 
تستغل وتستثمر يف ،  واليت تغذي اخلزينة العمومية بأموال معترب ،تعترب إحدى أىم عناصر اإليرادات العامة للدولة

 . لدعم االقتصاد الوطٍت واجناز البنية التحتية،دتويل ادلشاريع ادلربرلة يف سلتلف ادلخططات التنموية

و ان أي تقصَت يف عمليات التحصيل خالل السنة ادلالية قد يؤدي اىل تعطيل اجناز ادلشاريع نتيجة نقص  
 الداخلي واألجنيب، ومن ضالنقدية الالزمة ، وعلى العكس فان فعالية عملية التحصيل تقلل من االعتماد على االقًتا

 . خالل ىذا الفصل حاولنا إيضاح العالقة ادلوجودة ما بُت األمالك الوطنية واإليرادات

  عائدات األمالك العمومية :األولالمبحث 

مداخيل  والوطنية العامة مالك األ نارتة عن استغالل عائدات إىل العمومية األمالك عائداتديكن تقسيم 
 .الوطنية اخلاصةمالك األ تسيَت تتأتى من

 .األمالك الوطنية العموميةمداخيل ناجمة عن استغالل : المطلب األول
 مداخيلالعمومية حتقيق عنصرين ىامُت يتمثالن يف حتصيل ألمالك الوطنية استغالل  اجنم عن استعمال وي

ومن .  منفعة عامة ألجل حصول أىداف مسطرة من طرف الدولة ومصاحلها لفائدة اخلزينة العمومية تستغل يف دتويل
 وىذا ما . ضمان زتاية للملك العام حىت ال يبقى مهمل أو عرضة لالعتداء أو قد يفقد قيمتو نتيجة ذلكجهة اخرى

 وادلتضمن قانون األمالك 1990 ادلؤرخ يف األول من شهر ديسمرب 90/30 من القانون 05جاءت بو ادلادة 
تسَّت األمالك الوطنية  وتستغل :"  2008 ادلؤرخ يف الثالث من شهر أوت 08/14الوطنية، ادلعّدل وادلتمم بالقانون 

وتستصلح ، حبكم طبيعتها وغرضها أو استعماذلا لتحقيق األىداف ادلسطرة ذلا، إما مباشرة من قيل ىيأت الدولة 
واجلماعات العمومية ، إما مبوجب رخصة أو عقد من قبل أشخاص معنوية تابعُت للقانون العام أو القانون اخلاص أو 

.  "أشخاص طبيعيُت ، وذلذا الغرض يتعُت عليها السهر على زتاية األمالك الوطنية وتوابعها واحملافظة عليها 

يف احتالل  مالية تصب يف اخلزينة العمومية مداخيل األمالك الوطنية العامة اليت يًتتب عن استغالذلا   وتتمثل
األمالك البحرية وادلائية كاألودية واألهنار استخراج ادلواد منها واستغالل الطرقات وادلواقف احملاذية ذلا، استغالل ادلرفق 

 .العام
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 .مداخيل متعلقة باحتالل واستعمال األمالك العمومية: الفرع األول

مداخيل تتعلق برخص استعمال واستخراج ادلواد من األمالك العمومية ادلائية والبحرية واليت تأيت من رخص  -1
دتنحها جهات سلتص لغرض استخراج الثروات كالرمل واحلجر وغَتمها ، وأصحاهبا ملزمون بدفع إتاوة خلزينة الدولة 

 1 .يقدر وعاؤىا حسب حجم ونوعية ادلواد ادلستخرجة وفقا للقانون
مداخيل رخص الوقوف ورخص الطرقات وتتمثل يف االستعمال اخلاص لألمالك العمومية مبوجب العقد اإلداري  -2

الوحيد الطرف والذي يًتتب عنو إتاوة لفائدة إيرادات ميزانية الدولة ، ويكون االستعمال إما دائم أو مؤقت ،وقد 
 .تًتتب عن ىذا االستعمال حقوق عينية تعود لفائدة ادلستغل

مداخيل نارتة عن استغالل األمالك العمومية عن طريق الطابع التعاقدي، كمنح حق االمتياز دلرفق عام سلصص  -3
 .لالستعمال ادلشًتك ما بُت اجلمهور ، ويتم حتصيل مقابل ذلك إتاوة لصاحل ميزانية الدولة

  .مداخيل الموارد المائية: الفرع الثاني 
مداخيل استغالل الشواطئ وتتمثل يف اإليرادات العائدة دليزانية الدولة مقابل الرخص ادلمنوحة للوقوف و شغل  -1

 . الشواطئ وفق ما نص عليو قانون األمالك الوطنية مع مراعاة أحكام القانون البحري
تفرض ىذه احلقوق ادلالية على ادلؤسسات اليت تنشط يف رلال االستثمار يف : مداخيل استغالل ادلوارد ادلائية -2

 .ادلواد ادلائية كاستغالل ادلياه ادلعدنية و مياه الينابيع وإنتاج ادلشروبات
مداخيل استغالل واستخراج منتجات الصيد وادلرجان والصيد البحري اليت حتدد قيمتها مبوجب القانون لفائدة  -3

 .خزينة الدولة تقييم على أساس قيمة الكميات ادلستخرجة

 مداخيل استغالل الموارد الغبية والمناجم والمقالع: الفرع الثالث 

مداخيل استغالل ادلواد الغابية تتمثل يف نسب مئوية حتسب من قيمة الكمية ادلنتجة ادلصرح هبا من طرف  -1
 . من رخص لقطع اخلشب والفلُت واحللفاءنادلستفيديادلستغل للجهات ادلعنية ، تفرض على منتجي ادلواد الغابية 

                                  

. ، ادلعدل وادلتمم01/12/1990 ادلؤرخ يف 90/30 من القانون األمالك الوطنية رقم 65 إىل 59 ادلادة (1
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مداخيل استغالل ادلناجم و ادلقالع واليت ختتلف باختالف نوعية ادلواد ونسبة ادلنتوج عن رخص دتنح لفائدة  -2
ادلستغل وتتمثل يف جزء ثابت خيص استغالل االرتفاق ق الجناز قاعدة  حياة وحظَتة عتاد، وجزء متغَت خيص ادلواد 

 .ادلستخرجة
 أدناه ، فمن خالل قراءة بسيط لو 01و يبُت منحٌت تطور عائدات األمالك الوطنية العامة يف الشكل رقم 

  2013 و 2003يتضح لنا مالحظة العالقة الطردية ذلذه العائدات مع الزمن ، ونشاىد اخنفاض ادلنحٌت يف سنيت 
وىذا راجع إىل التعديالت اليت أجريت على بعض النصوص التنظيمية ادلتعلقة بتسيَت ىذه األمالك من ناحية ، ومن 

 2006ناحية اخرى اعتماد كلي من طرف الدولة واىتمامها مبداخيل الثروة البًتولية، و يعود تراجعها يف الفًتة من 
 .  اليت كانت دتر هبا البالدة  إىل التحوالت السياسي2009إىل  

 

 .  أمالك الدولة بناء على ادلعطيات ادلتحصل عليها من أرشيفExcelمن إعداد الطالب بواسطة برنامج 
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عائدات االمالك الوطنية العامة  01:الشكل رقم 

عائدات االمالك العمومية 
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 الخاصة الوطنيةمالك األمداخيل ناتجة عن تسيير :  المطلب الثاني

، تتمثل يف األموال النارتة  الوطنية اخلاصةمالك  األتسيَتمالية ىامة تأيت عن طريق  مداخيل تعود على الدولة
عن بيع الدولة ألمالكها اخلاصة لفائدة شغليها الشرعيُت مثل بيع احملالت السكنية والتجارية للمواطنُت الذين 

استفادوا من ىذه األمالك عن طريق التأجَت لعدة سنوات، او حتصلوا عليها يف إطار قانوين أخر كقانون االستثمار 
وكذا عائدات بيع الًتكات واألمالك ادلتخلي . الذي دينح االمتياز القابل للتحول إىل تنازل يف حالة حتقيق ادلشروع

 .عنها ودون مالك

باإلضافة إىل األموال العائدة للدولة من عملية البيع بادلزاد لألمالك ادلنقولة اليت اقتنتها مصاحلها حلاجتها إليها 
 .أصبحت ال تؤدي الغرض منها

: مداخيل ناتجة عن التنازل: الفرع األول
وختص تنازل الدولة عن أمالكها لفائدة أشخاص معنوية أو طبيعية مقابل دفعهم لقيمة ادللك العقاري أو  

ادلنقول سواء كان ذلك بالتقسيط أو دفعة واحدة ، وتتمثل األمالك ادلعنية بالتنازل  إما عبارة عن أصول عقارية فائضة 
زائدة عن حاجات ادلؤسسات العمومية وال تستغلها ، او أصول تابعة دلؤسسات عمومية زللية او اقتصادية مت حلها 

 وبالتايل أصبحت تشكل عبء على كاىل ميزانية ،يف إطار عملية التصفية نتيجة عجزىا كليا عن دتويل نشاطاهتا
 وكذا قد تكون أمالك عقارية كمحالت سكنية أو جتارية مؤجرة ، كما ديكن التنازل عن طريق البيع بادلزايدات. الدولة

 ألمالك منقولة ليست مصاحل الدولة وىيئاهتا يف حاجة إليها، باإلضافة إىل بيع احلطام وىو تلك العلنية وادلختومة
. األشياء و القيم ادلنقولة اليت تركها مالكها يف مكان ما 

 ويعد من مداخيل التنازل عن أمالك الدولة ناتج بيع السيارات اليت ختلى عنها مالكها وادلوضوعة يف حظائر 
احلجز ، وكذا ناتج بيع الًتكات اليت تويف مالكها دون ترك وارث واليت حيق للدولة ادلطالبة هبا أمام اجلهات القضائية 
ادلختصة حبكم قضائي بانعدام الوارث بعد التحقيق والتحري ، كما يدخل ضمن األشياء اليت ال صاحب ذلا الكنوز 
ادلخفية اليت مت اكتشافها بالصدفة أو عن طريق احلفريات واليت تكتسي طابع ادلنفعة الوطنية أو ختص اجلانب التارخيي 

. أو األثري أو الفٍت
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 عرفت تذبذب يف هناية سنوات التسعينات إىل غاية سنة ل أدناه نلحظ ان ىذه ادلداخي02ومن خالل الشكل رقم 
 التاريخ تطبيق قانون 2004 أين عرفت نوع من االستقرار ، بعدىا أخذت منحى متصاعد بداية من سنة 2000

التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ، باإلضافة اىل صدور النصوص التنظيمية اليت تضمنت حتفيزات و 
تسهيالت لفائدة ادلستثمرين الذين استفادوا عن طريق منح االمتياز من أمالك عقارية تابعة للدولة قابل للتحول اىل 

 . التنازل

 

 .  أمالك الدولة بناء على ادلعطيات ادلتحصل عليها من أرشيفExcelمن إعداد الطالب بواسطة برنامج 

 :مداخيل ناتجة عن منح االمتياز: الفرع الثاني

ألجل استغالل ادلمنوحة لألشخاص ادلعنوية أو طبيعية تتمثل ىذه ادلداخيل على وجو اخلصوص يف حقوق االمتياز 
األراضي التابعة لألمالك الوطنية والواقعة يف مناطق خاصة يف إطار ترقية االستثمار، وادلوجهة الجناز ادلشاريع 

 ، اليت تشمل عليها ىذه ادلناطق (أراضي ومباين)رتيع األمالك العقارية يقصد هبا  او يف ادلناطق احلرة واليتاالستثمارية 
 أو على أساس إبرام اتفاقيات ملحق هبا دفًت الشروط حتدد فيو األتاوى ويكون ذلك عن طريق البيع بادلزاد العلٍت 
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السنوية اليت جيب إن يدفعها ادلستفيد إلدارة أمالك الوطنية ادلختصة إقليميا واليت تقوم بدورىا بإيداعها يف احلساب 
و حيق ديكن للمستثمر صاحب االمتياز احلق يف دتلك كل ما ينجزه على ىذه . اخلاص هبا لدى اخلزينة العمومية

 .األراضي من منشآت ومباين بشرط أن ال تتناىف والشروط احملدد يف عقد اإلداري ادلكرس دلنح االمتياز

 :مداخيل استغالل المنشآت و األراضي الزراعية: الفرع الثالث

 :استغالل المنشآت -1

تتمثل ادلنشآت التابعة للدولة واليت ينجر على استغالذلا موارد مالية، ادلنشآت الرياضية ادلخصصة لوزارة الشبيبة 
و األماكن ادلخصصة للعروض مثل قصر . والرياضة واذليئات التابعة ذلا كادلالعب والقاعات الرياضية والسباحة

ادلعارض و األماكن والساحات العمومية ادلخصصة لتقدمي العروض بغرض البيع واألسواق األسبوعية واليومية، 
. وادلساكن واحملالت ذات االستعمال ادلهٍت أو ادلستغلة ألغراض جتارية وحرفية واليت حتقق مداخليها عن طريق التأجَت
وبيكون مقابل ىذا الشغل دفع القيمة االجيارية احلقيقية إىل ادلصاحل ادلكلفة بتحصيلها ، وىذا طبقا ألحكام التنظيم 

 .   ادلعمول بو يف تسيَت األمالك الوطنية

التابعة لألمالك الدولة اخلاصة عن استغالل األراضي الزراعية يكون  :استغالل األراضي الزراعية  -2
وتتمثل طريق منح حق االنتفاع الذي جاءت بو اإلجراءات اإلدارية بعد فشل نظام التسيَت الذايت والثورة الزراعية ، 

وادللحات  األراضي الفالحية علىمنح حق االنتفاع مبالغ مالية يدفعها ادلستفيد من يف  لىذا االستغالداخيل م
 ادلؤرخ يف جويلية 08/16 الذي جاء بو التنظيم اجلديد ادلتمثل يف القانون  حقوق منح االمتياز،كذاوالتابعة ذلا ، 

 .  ادلتضمن التوجيو الفالحي2008

خيتلف حبسب اإلمكانيات الفالحية ذلذه ادلناطق من حيث وضبطو وكيفية حتديد ادلقابل ادلايل ذلذا االستغالل 
. خصوبتها وتوفرىا على ادلاء للسقي 

و قد يكون أيضا منح حق االمتياز على األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة أو ادلساحات 
 الكربى و يًتتب عن ذلك دفع إتاوة سنوية تقوم تاالستصالحية اليت قامت الدولة باستصالحها يف احمليطا

 .بتحصيلها إدارة أمالك الدولة لصاحل اخلزينة العمومية 
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 أدناه، راجع 3ومن خالل حتليل ادلعطيات  ادلتحصل عليها نالحظ تذبذب كبَت يف ادلنحى يف الشكل رقم 
إىل أن تقدير أتاوى النارتة عن استغالل ىذا النوع من األمالك  تكون زلددة مسبقا وبقيم شبو رمزية ،أو بعبارة 

 .أخرى مدعمة ، ىدفها اجتماعي وليس اقتصادي للقضاء على البطالة و النزوح الريفي مثال

 

 .  أمالك الدولة بناء على ادلعطيات ادلتحصل عليها من أرشيفExcelمن إعداد الطالب بواسطة برنامج 
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مداخيل االمالك ااخلاصة :03الشكل رقم 

مداخيل االمالك 
الخاصة



 مداخيل األمالك الوطنية وعالقتها باإليرادات العامة

 

38 

 

  دج106:  الوحدة يبُت نسبة مداخيل أمالك الدولة بالنسبة لإليرادات العامة للدولة     : 01اجلدول رقم 

 السنوات المجموع المداخيل  العامةاإليرادات النسبة المئوية
0,0089 825 157 73,692 1996 

0,0135 926 668 125,242 1997 

0,0080 774 511 62,169 1998 

0,0111 950 496 105,502 1999 

0,0044 1 578 161 68,898 2000 

0,0048 1 505 526 72,344 2001 

0,0040 1 603 188 64,893 2002 

0,0032 1 974 466 62,463 2003 

0,0029 2 229 899 64,572 2004 

0,0035 3 082 828 106,431 2005 

0,0027 3 639 925 99,522 2006 

0,0031 3 687 900 113,315 2007 

0,0049 2 902 448 141,936 2008 

0,0048 3 275 362 157,749 2009 

0,0046 3 074 644 141,356 2010 

0,0052 3 403 108 177,106 2011 

0,0069 3 876 364 267,500 2012 

0,0066 3 820 000 251,408 2013 

0,0062 4 218 180 262,734 2014 

0,0051 47 348 831 2 418,834   

 .ادلصدر أرشيف مديرية أمالك الدولة لوالية مستغاًل
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 2014 إىل غاية 1996 ديثل تطور مداخيل أمالك الدولة من سنة 04الشكل رقم 

 
 . أمالك الدولة بناء على ادلعطيات ادلتحصل عليها من أرشيفExcelمن إعداد الطالب بواسطة برنامج 

إجراءات التحصيل التقييم و: المبحث الثاني

 مهمة تقوم هبا مصاحل إدارة أمالك الدولة ضمن ا وعائداتوإيراداهتا حتصيلواألمالك الوطنية   تقييم إن:تمهيد
، وتتكفل مبتابعتها مفتشيات  يف رلال تسيَت األمالك الوطنيةاألشكال والكيفيات اليت حددىا التنظيم ادلعمول بو

 .إقليميا ادلختصةأمالك الدولة 

 :تقييم األمالك: المطلب األول
يعد عملية تقييم األمالك من اختصاص إدارة أمالك الدولة بصفتها خبَت عقاري للدولة وتشمل يف ىيكلها 

 . اإلداري علة مصلحة توكل إليها ىذه ادلهمة
وينقسم تقييم أمالك الدولة العقارية وادلنقولة إىل مرحلتُت، األوىل تتمثل يف إعداد الدراسة على أساس حتليل 

 .ادلرحلة الثانية استعمال نتائج الدراسة ادلتوصل إليها يف عملية التقييم.   يف السوقةللمعطيات ادلتداول
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:  دراسة السوق العقارية:األولالفرع 
لسوق العقارية وكذا األمالك ادلنقولة لتحديد وحتليل اتقوم ادلديرية الوالئية ألمالك الدولة ادلختصة باجناز دراسة 

األسعار وفق ما ىو متعارف عليو وما ىو متداول زلليا ، ألجل دتكُت مصاحل الدولة من معرفة القيمة التجارية 
.  احلقيقية ألمالك ادلسَتة من طرفها 

ورتع ادلعلومات بتنظيم خارجات ميدانية دلعرفة األسعار ادلتعامل هبا القيام  يتم  وحتليلهاعداد ىذه الدراسةوإل
 واالتصال باجلهات ادلعنية بعملية التداول يف ميدان يف سوق العقارات وباالعتماد على ما يروى ويقالادلتعلقة هبا 

 .ادلبادالت العقارية مثل ادلوثقُت والوكاالت العقارية العامة واخلاصة و بكل جهة ذلا عالقة هبذا النشاط

ولغرض مناقشة ودراسة ادلعلومات ادلتحصل عليها من طرف اللجان ، يتم عقد جلسة عمل  تضبط فيها 
 تشمل على أنواع العقارات "بدراسة وتحليل السوق العقارية"  وتسجل يف مدونة خاصة تعرف ماألسعار والقي

وخصائص األراضي من حيث االرتفاقات ادلتوفرة عليها وكذا ادلنقوالت وأنواعها، وتعتمد األسعار  ادلتفق عليها لفًتة 
صالحية تقدر يف أغلب احلاالت بستة أشهر ويف حدود رلاالت متقاربة ومتفاوتة حسب كل نوع من األمالك ، 

 .بعدىا يتم إعطاء الرمسية ذلذه الدراسة بادلصادقة عليها وتوزيعها على ادلفتشيات للعمل مبقتضاىا 

 :التقييم: الفرع الثاني

 ادلعاينة ادليدانية للملك لالطالع على كافة العناصر ادلكونة لو من اجل حتديدتقييم انطالق من التبدأ عملية  
السائد و ة ادلشار إليها سابقالسوق العقارييف الدراسة ادلتعلقة بتحليل اادلعايَت ادلعتمدة قيمتو التجارية احلقيقية وفق 

 .دون اإلخالل بتوازن البنية ادلالية ادلتداولة  و ادلتعامل هبا  زلليا االتعامل بو

يتم تكريس عملية التقييم بتقرير مفصل ومربر يتضمن القيمة ادلالية التجارية للملك و القيمة االجيارية أذا كان 
بغرض التأجَت أو األتاوى السنوية إذا كان موجو لالستثمار أو االستغالل عن طريق منح حق االمتياز ، تدرج ىذه 

القيمة ادلالية يف العقد اإلداري ادلكرس للعملية ادلراد منو والذي يصدر عن السلطة ادلؤىلة قانونا ويصبح بالتايل منشأ 
 .للحق الواجب حتصيلو لفائدة خزينة الدولة
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 :إجراءات التحصيل:المطلب الثاني
 : تقدير اإليرادات:الفرع األول

وخيضع حتصيل اإليرادات إىل رلموعة من القواعد وادلبادئ تطرق إليها ادلشرع اجلزائري على شكل قوانُت 
ونصوص تنظيمية خيول مبوجبها إىل اجلهات ادلختصة بالتحصيل وادلتمثلة يف وزارة ادلالية وادلصاحل التابعة ذلا وادلتواجدة 

 :بكل الواليات، التكفل مبهمة متابعة عملية حتصيل اإليرادات ومراقبتها،  وتتمثل ىذه القواعد يف 

قاعدة عدم ختصيص اإليرادات العامة، ومعناىا حتصيل كل اإليرادات اليت حتصيها اخلزينة العمومية حلساب  - 
 . الدولة يف رلموعة واحدة حبيث دتول كافة النفقات العامة دون دتييز

قاعدة إسقاط الدين، وكقاعدة عامة يكون ذلك بفوات أربع سنوات متتالية دون أن تنص أحكام قوانُت ادلالية - 
 .صراحة على خالف ذلك

 :ولكن ىناك بعض االستثناءات اليت تنص على أن ميزة التقادم الرباعي ال دتس ىذه احلسابات يف احلاالت التالية

 وجود خلل إداري. 
 وجود مانع قانوين. 
 يف حالة النزاع بُت اإلدارة وادلستفيد. 
 مراعاة مواعيد التحصيل وإجراء تو ادلنصوص عليها قانونا. 
 استعمال كافة الوسائل القانونية ادلرخص هبا مبوجب القوانُت لتحصيل احلقوق ادلستحقة للدولة. 

ويثَت تقدير اإليرادات العامة صعوبات تقنية إذ يرتبط أساسا بالظروف وادلتغَتات االقتصادية اليت قد تطرأ على 
 :االقتصادية الوطٍت من اجل حتديد مصادر اإليرادات ادلختلفة يف السنة ادلالية ادلقبلة ، ويتم ذلك بعدة طرق 

 :التقدير اآللي
 يتم تقدير اإليرادات على أساس االسًتشاد بنتائج تنفيذ ميزانية السنة األخَتة بإضافة نسبة مئوية على أساس 
متوسط الزيادات اليت حدثت يف اإليرادات العامة، ويعاب على ىذه الطريقة إن احلياة االقتصادية ال تسيَت يف اجتاه 

 .ثابت، فغالبا ما تتأرجح بُت الكساد و االنتعاش من فًتة إىل أخرى
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 :التقدير المباشر

 تستند ىذه الطريقة أساسا التوقع والتنبؤ باجتاىات كل مصدر من مصادر اإليرادات العامة على حدا وتقدير 
حتصيلو ادلتوقع، وتعترب ىذه الطريقة من أفضل الطرق لتقدير مبالغ اإليرادات الفعلية احملصلة حسب كل قطاع ووفق 

 .التوقع االقتصادي ادلنتظر

وال تثَت سلالفة تقديرات إيرادات الدولة لألرقام الفعلية أية مشاكل ، فأي خطأ حيدث يف تقدير حصيلة نوع 
ويف . من اإليرادات يعوض ، فاألخطاء بالزيادة تعوض اخلطأ بالنقصان دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ ادليزانية العامة

حالة تقدير اخلطأ يف تقدير احلصيلة اإلرتالية لإليرادات العامة بالنقصان قد تضطر الدولة إىل اللجوء دلصادر غَت 
 .عادية لسد العجز يف اإليرادات مثل االقًتاض أو اإلصدار النقدي

 :تبويب اإليرادات وطرق تحصيلها: الفرع الثاني

من ادلالحظ على اإليرادات ىو أن تدفقها النقدي ادلتأيت من سلتلف ادلصادر يصعب السيطرة عليها ألنو يتم 
و ىذا عكس التدفق . بطريقة غَت منتظمة على مدار السنة ادلالية، وذلك نظرا خلضوعها لعدة متغَتات مومسية وبيئية

اخلارج ادلوجو لتغطية النفقات الذي ديكن التحكم فيو لكونو يتم بطريقة منظمة وخيضع للرقابة القبلية وتكون زلددة 
 .مسبقا

وال يوجد تبويب منطي خاص باإليرادات لعدة  االعتبارات أمهها وجود بعض اإليرادات اليت ال تتالءم مع 
 ، باإلضافة التباين يف أنواع اإليرادات اليت تقوم بتحصيلها ىالتبويب وتعدد التبويبات الفرعية لكل نوع على إحد

سلتلف اذليئات التابعة للدولة، فضال عن ذلك ، إن اإليرادات حتصل حلساب ادلالية العامة مث تستخدم يف دتويل 
ومع ذلك ىناك التبويب النوعي وىو الشائع االستخدام وفق للمصادر الرئيسية و الفرعية، ألجل اختاذ . النفقات

 .القرارات وإلغراض ادلراقبة

 :وىناك طرق سلتلفة لتحصيل اإليرادات تتمثل على وجو اخلصوص يف
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  التحصيل النقدي والذي يتم على مستوى صناديق  جهات سلتصة مكلفة بو كاخلزينة العمومية والبنوك
واليت تقوم بعد التحصيل بتحويل األموال إىل . وقباضات التابعة للضرائب ومفتشيات أمالك الدولة ومراكز الربيد

 .حسابات هنائية تصب يف خزينة الدولة
  التحصيل بشيكات مصادق عليها من طرف البنوك تودع لدى اجلهات ادلعنية اليت تتأكد من استقائها لكافة

 .التوقيعات واإلجراءات اإلدارية الالزمة
  االستقطاع من ادلنبع ويستخدم ىذا اإلجراء يف عمليات التحصيل اجلربي او احلجز، وذلك بوضع اليد من

 .طرف الدولة على حسابات الغَت ادلفتوحة لدى البنوك ومراكز الربيد لتحصيل حقوقها

 :التحصيل:الفرع الثالث

حتكم عملية حتصيل اإليرادات رلموعة من القواعد و اإلجراءات ادلرتبطة بتنفيذ ادليزانية العامة للدولة ، ومن اىم 
القواعد اليت جيب مراعاهتا ىي احلرص على ان يتضمن سند التحصيل عاى إيضاح ادلعلومات الالزمة والضرورية 

 .اخلاصة مببلغ ادلراد حتصيلو واجلهات ادلعنية بو واحلساب الذي يودع فيو

 تعد عملية التحصيل من ادلهام األساسية اليت تتوىل تنفيذىا وزارة ادلالية بواسطة سلتصُت تابعُت ذلا مباشرة أو 
 . مصاحلها  اخلارجية، وذلك عن طريق جتميع اإليرادات من سلتلف ادلصادر وإيداعها يف احلزينة العمومية 

ومبدئيا ال ديكن حتصيل أي مبلغ أو حق عيٍت دون سند صادر عن السلطة ادلؤىلة والذي يسمح بقبض ادلبلغ 
وتعرف ىذه ادلرحلة . ادلستحق و احملدد يف العقود اإلدارية ادلعد وفق للنصوص التنظيمية الساري التعامل مبوجبها

 .باإلثبات وىو إجراء الذي يتم مبوجبو تكريس حق الدائن العمومي، حيث ينشأ حق للخزينة العمومية مع الغَت 

بعدىا تأيت عملية التصفية وىو اإلجراء الذي يسمح بتحديد ادلبلغ الصحيح للديون الواقعة على ادلدين لفائدة 
الدائن العمومي واألمر بتحصيلها، وجتدر اإلشارة إىل أن اإلثبات والتصفية عمليتان متكاملتان غالبا ما يتم إجراؤمها 

 .يف وقت واحد
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ويف ىذه ادلرحلة يتم تبلغ سندات التحصيل عندما تصبح واجبة التنفيذ، مرفقة بإشعار سندات التحصيل وأمر 
التحصيل قانونا إىل قابض أمالك الدولة ادلؤىل إقليميا، الذي يقوم بدوره بتسجيل ادلبالغ اليت تتضمنها على سجل 

 . احلقوق واإليرادات ادلعاينة قصد حتصيلها يف الوقت ادلناسب

غَت انو يف الواقع ال ديكن تطبيق ىذا اإلجراء صرامة الن ىناك حقوق وإيرادات زلصلة أثناء تسجيلها 
وحتديدىا ، مثل بيع ادلنقوالت الذي حيدد إيرادىا عند رسو ادلزاد ، مث حتصل مباشرة نقدا، يف حُت أن السند الذي 

يتضمن اإليراد ويتعلق األمر مبحضر ادلزايدة، ال يعد وال يصادق عليو إال يف وقت الحق، لكن يف اغلب األحيان ال 
 .حتصل اإليرادات إال بعد تصفيتها وتسجيلها ادلسبقُت

بعد ذلك تأيت ادلرحلة األخَتة وىي التحصيل وىو اإلجراء الذي مبوجبو يتم إبراء ذمة اإلفراد اجتاه احلزينة 
العمومية وىي عملية زلاسبية يتكفل هبا احملاسب العمومي بعد حصولو على امر التحصيل من األمر بالصرف 

ويكتمل بتقاضي ادلبلغ احملدد يف السند ، ويتحمل احملاسب ادلسؤولية ادلالية الشخصية عن التحصيل ، وبالتايل فهو 
 :مطالب بإتباع كل الطرق ادلرخص هبا قانونا السيما 

التحصيل الودي وىو القاعدة ، حيث يقوم احملاسب بتحصيل اإليراد بإشعار ادلدينُت ادلعنيُت بأوامر التحصيل 
الصادرة بشأهنم عن طريق رسالة موصي عليها مع اإلشعار باالستالم يف اجل ذتانية أيام من تاريخ التكفل هبا 

ومطالبتهم بالتسديد يف اجل ثالثُت يوم قابل للتمديد وفق ما يسمح بو القانون حسب كل حالة  ، ويف حالة عدم 
 .االمتثال يف اآلجال يتم تذكَتىم بإنذار كتايب بضرورة دفع ديوهنم يف اجل عشرين يوما

التحصيل اجلربي إذا ختلف ادلدينون عن التسديد بعد استنفاذ إجراءات التحصيل الودي ، يباشر يف تطبيق 
إجراءات التحصيل اجلربي واليت تتمثل يف جعل أوامر التحصيل تنفيذية من طرف األمرين بالصرف وذلك بوضع 

حدد ىذا األمر مببلغ "  على األمر ادلصادق عليو على مطابقتو لألصل من طرف احملاسب العمومي ةالتأشَتة التايل
متبوعة بتوقيع  " 1990 أوت 15 ادلؤرخ يف 21-90 من القانون رقم 68ليصبح بيانا تنفيذيا طبقا للمادة .....

 . األمر بالصرف
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ولضمان حتصيل مستحقات أمالك الدولة زود ادلشرع قابض أمالك الدولة، باإلضافة إىل سلتلف احلجوز الواردة 
 145يف قانون اإلجراءات ادلدنية بوسيلة تتميز بالسرعة والبساطة وىي اإلشعار لغَت احلائز ادلنصوص عليو يف ادلادة 

 .1992من قانون ادلالية لسنة 
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 :الخالصة الفصل

من خالل ما مت التطرق إليو يف ىذا الفصل نعرف األمهية اليت تكتسيها عملية التحصيل وتنظيمها لعائدات 
األمالك الوطنية نظرا لتنوعها ، كما تتجلى لنا بوضوح العالقة اليت تربط ىذه العائدات باألموال الواردة اىل خزينة 

الدولة وتدفقها ادلستمر على طول السنة ادلالية يف سلتلف حسابات  الدولة ادلفتوحة على مستوى عدة جهات مالية 
 .إدارية مكلفة بذلك

الشيء الذي مهد لنا رتع ىذه ادلعطيات ادلتعلقة مبداخيل األمالك الوطنية اليت مت حتصيلها من طرف 
 ألجل دراستها 2014 إىل غاية 1996مفتشيات أمالك الدولة لوالية مستغاًل خالل السنوات األخَتة أي من 

 .دراسة قياسية وإحصائية وإعطاء على ضوء النتائج ادلتوصل إليها التفسَتات اإلحصائية واالقتصادية
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االقتصاد القياسي والنموذج االقتصادي : المبحث األول

هندف من خالل ىذا الفصل إذل إعطاء بعض التعريفات وادلفاىيم خول األدوات واألساليب ادلتخذة يف ىذه 
الدراسة السيما حول االقتصاد القياسي موضحا أىدافو ومنهجيتو، وتعريف النموذج االقتصادي وماىية النموذج 

. القياسي وصوال إذل التنبؤ مبينا مفهومو، مراحلو وأنواعو ظلاذج التنبؤ، مربزا الغاية منو
ىذا باإلضافة إذل دراسة اثر مداخيل أمالك الدولة لوالية مستغازل يف اإليرادات العامة للدولة دراسة قياسية 

. مستخدم أدوات التفسَت اإلحصائي والقياسي

 :التعريف باالقتصاد القياسي:المطلب األول
تعٍت كلمة االقتصاد  القياسي حرفيا القياس يف االقتصاد، وىو معٌت واسع يشمل العديد من ادلفاىيم  

االقتصادية واليت تعتمد يف الغالب على القياسات، حيث اغلب االقتصاديون يهتمون بعملية القياس حيث يتم قياس 
ماذا نقصد باالقتصاد القياسي؟ .  اخل..الناتج احمللي، البطالة، عرض النقود، الصادرات، الواردات، 

ىو تطبيق الطرق الرياضية واإلحصائية لتحليل البيانات االقتصادية هبدف إعطاء زلتوى رقمي للنظريات 
.  االقتصادية للتأكد من صحة تلك النظريات

من ىذا التعريف نستطيع أن نفرق بُت االقتصاد الرياضي واالقتصاد القياسي، حيث يعتمد االقتصاد الرياضي 
. والنظريات ادلشتقة ال تســتلزم بالضرورة على بيانات رقميو. على تطبيق النظريات الرياضية فقط

يف عام Econometric Society والبداية احلقيقية لالقتصاد القياسي ىي مع تأسيس صبعية االقتصاد لقياسي
 .1933  يف يناير Journal Econometrica  ودورية اكنومًتيكا 1930

للعالقات بُت  (الكمي)فاالقتصاد القياسي ىو أسلوب من أساليب التحليل االقتصادي، يهتم بالتقدير العددي 
ادلتغَتات االقتصادية، ادلوجودة يف  النظريات االقتصادية،  باالستعانة بالعديد من العلوم األخرى وأعلها الرياضيات 
واإلحصاء  وغَتىا، للوصول اذل ىدفو باختبار الفروض والتقدير، ورسم السياسات وازباذ القرارات، ومن مث التنبؤ 

بالظواىر االقتصادية يف ادلستقبل، وذلك باستخدام التقنيات اليت تستخدم يف القياس والتحليل وخاصة تقنية االضلدار 
.  يف ربليل البياناتEVIEWSكما سيتم استخدام برنامج التحليل  (Linear Regression)اخلطي 
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 ىو التحليل الكمي للعالقات الرابطة بُت واذلدف من استعمال الطرق القياسية يف دراسة الظاىرة االقتصادية
ادلتغَتات االقتصادية ادلختلفة من اجل التنبؤ بقيم بعض ادلتغَتات خارج العينة ادلستخدمة يف الدراسة القياسية ومث 

. إجراء ادلقارنة واالختيار بُت السياسات االقتصادية

النموذج االقتصادي  : الفرع االول

اال ان ىناك . وىو سبثيل مبسط للواقع احلقيقي. ادلهمة األوذل لالقتصاد القياسي ىي تكوين النموذج القياسي
. العديد من العوامل ادلؤثرة على القرار ادلتخذ بشأن الظاىرة االقتصادية

والعديد من العلماء نادوا بعملية التبسيط ألن النماذج ادلبسطة سبثل وسيلو ابسط لفهم الواقع ولتوصيل ادلعلومة 
  ميلتون فرميان  وKarl Popperمثل كارل بوبر . وكذلك أسهل يف عملية اختبار النظرية والتأكد من صحتها

Milton Friedman  . 

وللرد على انتقاد التبسيط نستطيع . واالعتماد فقط على عامل او متغَت واحد ىو تبسيط للواقع،  وغَت واقعي
. ىذه الفكرة عرب عنها كودبان. إن نقول انو من األفضل االبتداء بنموذج مبسط وبناء ظلوذج اكثر تعقيدا

 ويف اجلانب األخر ىناك من يقول انو األفضل االبتداء بنموذج عام وتبسيطو حسب البيانات ادلوجودة مثل 
 David Hendry  و ديفيد ىنري  Sargan سرجان

 أما من ناحية االفًتاضات غَت واقعية فهذا يسري على معظم النظريات حيث يقول فرميان إن االفًتاضات 
السؤال ادلهم عن االفًتاضات ليس ما إذا كانت تصور صورة واقعية بل ىو فإذا :" آلي نظريو ال تتسم  بالواقعية يقول

وىذا السؤال ميكن اإلجابة عنو برؤية ما إذا كانت النظرية تعمل . كانت تعطي صوره تقريبية كافيو للغرض ادلطلوب
." أي ىل تعطي تنبؤات صحيحو؟

حىت ىذا النموذج شلكن القول . ولكن، إذا أضفنا ادلتغَتات األخرى إذل النموذج فان ىذا ال يضيف إليو واقعية
ولكن مسألة آي من النماذج يكون .  انو ال يتسم بالواقعية، وذلك ألن ىناك متغَتات أخرى دل يتضمنها النموذج

.  أكثر فائدة يف التنبؤ، ىذا يعتمد على البيانات ادلتوفرة والبيانات اليت ميكن احلصول عليها
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عمليا، يتضمن النموذج صبيع ادلتغَتات اليت تعترب مهمة يف ربديد النموذج ونًتك ادلتغَتات األخرى يف ادلتغَت 
. ىذا ما يفرق بُت النموذج االقتصادي و النموذج القياسي. العشوائي

.  النموذج االقتصادي ىو رلموعو من االفًتاضات اليت تصف بالتقريب سلوك اقتصاد معُت أو قطاع االقتصاد
: النموذج القياسي يتكون شلا يلي

ىذه ادلعادالت تتضمن بعض .  رلموعة من ادلعادالت السلوكية ادلشتقة من ظلوذج اقتصادي - أ
. ادلتغَتات و متغَت عشوائي والذي يتضمن صبيع ادلتغَتات واليت تعترب غَت رئيسية يف وصف الغرض ادلطلوب للنموذج 

. يفيد ما إذا كان إذا ما كان ىناك خطأ يف ادلشاىدات ادلتحصل عليها- ب
. ربديد توزيع االحتماالت للمتغَت العشوائي- ج 

هبذه احملددات نستطيع أن نواصل اختبار صحة النموذج االقتصادي ويستخدم للتبوء أو ربليل سياسة 
 . موضحة يف الشكل ادناهاخلطوات اليت غلب إتباعها يف ربليل القياسي لنموذج اقتصادي و.اقتصادية معينو

 خطوات تحليل النموذج االقتصادي: 05الشكل رقم 
 

  

 

 

 

 

                 

 

الٌظرٌت االقتصادٌت أو الٌوىرج 

 االقتصادي

الٌوىرج القٍاسً أو صٍغَ للٌظرٌت 

 االقتصادٌت بصىرٍ قابلَ لالختبار

 هؼلىهاث سابقَ البٍاًاث

 تقذٌر الٌوىرج

اختبار الفرضٍاث كوا ٌقترح 

 بالٌوىرج االقتصادي

 استخذام الٌوىرج لؼولٍت التٌبؤ
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: األىداف والمنهجية:الفرع الثاني

: وتنحصر منهجية االقتصاد القياسي يف ربقيق األىداف التالية
 .ربليل ىيكل العالقة وتفسَت الظاىرة االقتصادية -
 .التنبؤ بقيم ادلتغَتات االقتصادية -
 .تقييم ورسم السياسات االقتصادية -

: ولتحقيق ذلك غلب وضع منهجية ثابتة ومعينة يف القياس من خالل ادلراحل التالية
.  ربديد النموذج يف شكل معادلة او معادالت احتمالية معتمد على النظرية االقتصادية-
. صبع البيانات اخلاصة دبتغَتات النموذج مستعينا بالوسائل االحصائية يف صبع البيانات- 
 . تقدير النموذج باستخدام الوسائل االحصائية ادلناسبة- 

: النموذج االنحدار المتعدد:المطلب الثاني
يعد االضلدار اخلطي ادلتعدد من األساليب اإلحصائية ادلتقدمة واليت تضمن دقة اإلستدالل من أجل ربسُت 

.    نتائج البحث عن طريق اإلستخدام األمثل للبيانات يف إغلاد عالقات سببية بُت الظواىر موضوع البحث 

واإلضلدار اخلطي ادلتعدد ىو عبارة عن إغلاد معادلة رياضية تعرب عن العالقة بُت متغَتين وتستعمل لتقدير قيم 
 X1:على العديد من ادلتغَتات ادلستقلة (Y)سابقة والتنبؤ بقيم مستقبلية ، وىو عبارة أيضاً عن إضلدار للمتغَت التابع 

 X2 , ...XK  لذا فهو يستخدم يف التنبؤ بتغَتات ادلتغَت التابع الذي يؤثر فيو عدة متغَتات مستقلة أي تعتمد ،
 1. فكرتو على العالقات الداللية اليت تستخدم ما يعرف بشكل التشتت أو االنتشار

إن االضلدار اخلطي ادلتعدد ليس رلرد أسلوب واحد وإظلا رلموعة من األساليب اليت ميكن استخدامها دلعرفة 
 االضلدارالعالقة بُت متغَت تابع مستمر وعدد من ادلتغَتات ادلستقلة اليت عادةً  ما تكون مستمرة،  و ادلعادلة اخلطية يف 

  :ىياخلطي ادلتعدد 

Y= α + 𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2 + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝜀𝑖 

                                  
1
هفهىهــَ وًوىرج هطبق باستخذام البرًاهج  Multiple Linear Regressionالوتؼذد  الخطً االًحذار" ثائر داود سلواى ،  ( 

 فرع الؼلىم الٌظرٌت كلٍت التربٍت الرٌاضٍت ، جاهؼت بغذاد ، ، " SPSS اإلحصائً
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    ادلستقل األول  المتغير= 1X                                        ادلتغَت التابع=  Yحيث أن 
α = قيمة ثابتة  Constant  أو                    Intercept 2 X=    ادلتغَت ادلستقل الثاين

 𝝱1  = ميل أإلضلدارy على ادلتغَت ادلستقل األول                 εi :ادلتغَتات العشوائية 
𝝱2   = ميل أإلضلدارy   على ادلتغَت ادلستقل الثاين

فرضيات ىيكلية وأخرى : ىناك نوعان من الفرضيات يف ظلوذج االضلدار ادلتعدد: فرضيات النموذج المتعدد
. عشوائية

 2 :الفرضيات الهيكلية: فرع االولال

 .عدد ادلشاىدات أكثر من عدد ادلتغَتات -1
 :    عدد األعمدة يف ادلصفوفة، أيK تساوي Xرتبة مصفوفة البيانات  -2

Rang(x' x)=p+1=› (x' x) ¯¹ existe,| x' x|≠0 

′x) فان  ∞+إذل  𝑛عندما يؤول  -3  x)

𝑛
 . مصفوفة معرفة وغَت أحادية↜  

 3:الفرضيات العشوائية: الفرع الثاني
 . يتم أخذىا أو مالحظتها بدون أخطاءxᵢالقيم  -1
 .=)0E)μ :القيمة ادلتوقعة دلتجو اخلطأ تساوي متجو الصفر أي -2
 .سبثل مصفوفة الوحدة 𝑛 l حيث، ) 'l ²σ = E)μ μ   ذبانس التباين للعناصر العشوائية ثابت -3
 i ≠ j  (j μ'iE)μ=    (j μ'i)μ  cov ,0 =:انعدام االرتباط الذايت لألخطاء ، أي  -4

 .μ  cov(j μ'i)   =0: األخطاء مستقلة عن ادلتغَتات ادلستقلة، أي -5
  اي𝑛 l ²σ  وسط صفري ومصفوفة تباين وتغاير عددية ىيدبتجو يتبع توزيعا طبيعيا متعدد ادلتغَتات   μادلتجو -6

N(0, 𝑙 𝑛) ⤳μ 

 

 

                                  
 75، ص 1988 جاهؼت الولك سؼىد، الرٌاض، ،هحوذ ػبذ الوحوىد ػبذ الرحواى، هقذهت فً االقتصاد القٍاسً، ػوادة شؤوى الوكتباث( 2

3
 73هحوذ ػبذ الوحوىد ػبذ الرحواى، ًفس الورجغ السابق، ص (  
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 .تطبيق نموذج االنحدار المتعدد على مداخيل أمالك الدولة: المبحث الثاني
 .النموذج القياسي: المطلب األول

 : معطيات الدراسة: الفرع األول
مت ذبميع ادلعطيات اخلاصة دبداخيل أمالك الدولة من أرشيف مديرية أمالك الدولة لوالية مستغازل ومن ادلديرية 

العامة لألمالك الوطنية ، أما خبصوص اإليرادات العامة للدولة مت احلصول عليها من أرشيف الديوان الوطٍت 
 .   2014إذل غاية  1996وىذا للفًتة من . لإلحصائيات

 106دج: الوحدة 2015- 1996يتضمن ادلتغَتات ادلستقلة ادلستعملة يف دراسة االضلدار للفًتة : 02اجلدول رقم 

 السنوات عائدات التنازل عائدات االمالك العمومية  مداخيل االمالك الخاصة
9,845 4,264 63,615 1996 
4,723 3,046 119,717 1997 
45,094 5,274 53,110 1998 
38,809 5,200 94,574 1999 
22,262 14,320 47,946 2000 
17,764 17,356 44,332 2001 
27,421 20,049 40,213 2002 
51,235 13,848 45,548 2003 
65,617 20,039 37,916 2004 
61,397 24,913 78,584 2005 
66,915 30,964 63,017 2006 
73,207 27,730 79,483 2007 
57,679 28,357 105,631 2008 
52,907 25,525 126,084 2009 
29,782 25,491 108,391 2010 
27,071 28,024 142,776 2011 

107,372 41,010 130,086 2012 
47,405 29,216 191,553 2013 
43,118 31,395 220,394 2014 

849,622 396,022 1 792,968   
 .أرشيف مديرية أمالك الدولة لوالية مستغازل: ادلصدر
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بعد قيامنا جبمع ادلعطيات ادلبينة يف اجلدول أدناه قمنا ببناء ظلوذج االضلدار اخلطي ادلتعدد : توصيف النموذج -1
yt :كالتارل = β0 + β1x1t + β2x2t + β3x3t + εi 

 ىو احلد الثابت،  ß0 و t سبثل اإليرادات العامة للدولة وىي متغَتة تابعة وادلفسرة يف الفًتة الزمنية yt يثح

 .ىي معادل ظلوذج االضلدار ß1 ، ß2 ، ß3و
x1 ( = RBB :) العمومية الوطنية األمالك عائداتسبثل. 

  x2( =RBP :) اخلاصة الوطنية األمالكسبثل مداخيل . 
x3( = RCE :) أمالك الدولةعن  التنازلسبثل مداخيل . 
ɛi :ميثل قيم ادلتغَت العشوائي .

 ، ربصلنا على Eviewsوباستعمال برنامج  (MCO)بتطبيق طريقة ادلربعات الصغرى العادية:تقدير النموذج  -2
 :النتائج التالية

  Eviews ـ 7  نتائج تقدير النموذج بـــــ : 03الجدول رقم رقم 

 
Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/31/16   Time: 23:10  

Sample: 1996 2014   

Included observations: 19   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 26798.91 217395.5 0.123273 0.9035 

RBB 86474.27 12385.52 6.981886 0.0000 

RBP 2899.603 4777.642 0.606911 0.5530 

RCE 5633.286 1907.372 2.953428 0.0099 
     
     

R-squared 0.927524     Mean dependent var 2490467. 

Adjusted R-squared 0.913029     S.D. dependent var 1185603. 

S.E. of regression 349643.6     Akaike info criterion 28.55188 

Sum squared resid 1.83E+12     Schwarz criterion 28.75071 

Log likelihood -267.2429     Hannan-Quinn criter. 28.58553 

F-statistic 63.98882     Durbin-Watson stat 1.875347 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

  02 بٍاًاث الجذول رقن   وEviews 7هي اػذاد الطالب باالػتواد ػلى برًاهج  

 

 

y=26798.91+  86474.27𝑥1 +2899.603𝑥2 + 5633.286𝑥3…….(1) 
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       (0.123)           (6.982)           (0.606)         ( 2.953)             

Ṝ² = 0.913 ،ميثل معامل التحديد ادلصححR² = 0.923    ،ميثل معامل التحديدF= 63..988: إحصائية
 .سبثل إحصائية دربُت واطسون،  والقيم اجملودة بُت قوسُت أعاله سبثل إحصائية ستودينت: DW= 1.875فيشر،  

: اختبار معنوية معالم النموذج
𝐻0: 𝛽𝑖:                                                  فرضية العدم = 0 

:𝐻1                                                       :الفرضية البديلة 𝛽𝑖 ≠ 0 

 i =0,1,2,3:  حيث
ادلتحصل عليها مع قيمة   (t)جلميع قيم ادلعامالت دبقارنة قيم مقياس ستودنت ( H0)نقوم باختبار فرضية العدم 

(t)  اجملدولة عند مستوى الثقةα=  % 5 مع العلم أن : n= 19 , k = 3 حيث أن ، :

𝑡𝑛−𝑘−1
𝛼/2

 > < 𝑡𝛽𝑖 𝑐𝑎𝑙  

 :ß0المعلمة  -
2.131 = 𝑡15

0.025>0.123 = 𝑡𝛽0 𝑐𝑎𝑙 نقبل فرضية العدم و ادلعلمة ، β0  ليس ذلا معنوية إحصائية عند 
 Prob = 0.90   .  >0.05 ، وα=  % 5مستوى الثقة 

 :𝛃𝟏المعلمة  -
2.131 = 𝑡15

0.025  <  6.982 = 𝑡𝛽1 𝑐𝑎𝑙 نقبل فرضية العدم و ادلعلمة ، β1  ذلا معنوية إحصائية عند مستوى 
 .Prob .000 0 =    <0.05 و، α=  % 5الثقة 

 :𝛃𝟐المعلمة  -
2.131 = 𝑡15

0.025>  0.606 = 𝑡𝛽2 𝑐𝑎𝑙 نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة وادلعلمة ، β2  ليس ذلا 
 Prob =0.55   >0.05 ، و α =  % 5معنوية إحصائية عند مستوى الثقة 

  : 𝛃𝟑المعلمة  -
2.131 = 𝑡15

0.025  <  2. .953 = 𝑡𝛽3 𝑐𝑎𝑙 نقبل فرضية العدم و ادلعلمة ، β3  ذلا معنوية إحصائية عند  
 Prob0.0099 =   <0.05 و  ، α  = % 5مستوى الثقة 

 
 :التفسير االحصائي  -3
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 :االختبار المعنوية الكلية لالنحدار - أ
 ىذا االختبار معرفة مدى معنوية ويستهدف  Fفيشريتم اختبار ادلعنوية الكلية للنموذج باستعمال اختبار  

 : ، ويعتمد على نوعُت من الفروضYعلى ادلتغَت التابع  X 1 , X 2 , ...X K: العالقة اخلطية بُت ادلتغَتات ادلستقلة

 وبُت ادلتغَت X1,X2, … XKوتنص على انعدام العالقة بُت كل متغَت من ادلتغَتات ادلستقلة  : H0فرضية العدم 
 H0 : 𝝱1=𝝱2=𝝱3    0=    : ، أي Yالتابع 

 :وتنص على وجود عالقة معنوية بُت ادلتغَتات ادلستقلة وادلتغَت التابع ، أي  : H1الفرضية البديلة 

≠0    H1 : 𝝱1≠𝝱2≠𝝱3 

Fcal   >        𝐹𝑛−𝑘−1                     :والصيغة الرياضية ذلذا االختبار ىي
𝛼 

للبسط وادلقام ودلستوى  ( n-k-1) و  ( α )ة بدرجة حرية ل تقارن مع قيمتها اجل دوFوبعد احتساب قيمة 
 أي أن العالقة ادلدروسة H1 وتقبل H0ة ترفض لفإذا كانت القيمة احملتسبة اكرب من القيمة اجلحدو . 5 %معنوية 
 . Y ذو تأثَت يف Xk وىناك على األقل متغَت مستقل واحد من ادلتغَتات معنوية،

 أي أن العالقة اخلطية ادلدروسة غَت H0ة فان ذلك يعٍت قبول ل أما إذا كانت القيمة احملتسبة اصغر من اجلودو
 .التابعمعنوية أي انو ليس شبة تأثَت من أي متغَت من ادلتغَتات ادلستقلة على ادلتغَت 

63.988 = Fcal  >       𝐹15
0.05 =3.29 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝐹−𝑆𝑇𝐴𝑇𝐼𝑆𝑇  0.05 > :مع أن = 0.00 

، و ان للنموذج معنوية كلية ، أي أن معادلة التمثيل  H1 وتقبل الفرضية البديلة H0وعليو ، نرفض فرضية العدم 
.  لنموذج االضلدار جيدة

 : معنوية المعالم - ب
عادات األمالك العمومية موجبة وىي صحيحة بالنظر اذل اذباه منحى مساعلة   ß3 و ß1 ادلعلمة إشارة

.  ليس ذلا معنوية إحصائية  0ß ،  ß2 ادلعادل و،  التنازل عن أمالك الدولة يف اإليرادات العامة للدولةمداخيل
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ليس   ß 2 وß 0من جهة أخرى نلحظ إن لنموذج معنوية إحصائية كلية حسب اختبار فيشر بالرغم من إن ادلعادل  
 متدنية وان قيم األخطاء ادلعيارية كبَتة وىذا راجع اذل وجود ارتباط خطي متعدد بُت ادلتغَتات tلو معنوية وان قيم 

. ادلستقلة ومع احتمال عدم قبول النموذج للحد الثابت

 :تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع - ت
  R² = 0.906 نلجأ إذل معامل التحديد Y   على ادلتغَت التابعX1,X2, … XKدلعرفة مدى تأثَت ادلتغَتات ادلستقلة  
، ونظر لكون النموذج ادلدروس اضلدار متعدد ال ميكن  %96ىذا يعٍت أن ادلتغَت ادلستقل يؤثر على التغَت التابع بنسبة و

من التغَتات احلاصلة  % .880 وىذا يعٍت أن   Ṝ² = 0.889االعتماد عليو ، ونلجأ إذل معامل التحديد ادلصحح 
.  يف اإليرادات العامة للدولة سببها التغَت يف ادلتغَتات ادلستقلة والباقي يرجع إذل أسباب أخرى

دراسة مشكل االرتباط الخطي المتعدد :الفرع الثاني

وىي مشكلة خاصة . ربدث يف ظلوذج االضلدار البســيط لة االرتباط ادلتعدد خاصة بنماذج االضلدار ادلتعدد الكمشــــ
: X1, X2.إذا كان ىناك ظلوذج ارتباط خطي متعدد ػلتوي على متغَتين مستقلُتف.  بادلتغَتات ادلستقلة

Y X X ui t     0 1 1 2 2 

 و معامل. نقول إن فيو مشكلة ارتباط خطي متعدد،   X2=AX3:  كما يليX2 و X1بُت ن ىناك ارتباط أإذا حدث 
: االرتباط البسيط بُت ادلتغَتين ادلستقلُت يساوي الواحد الصحيح

rX   أو مربعها معامل التحديد rX2X3االرتباط باستخدام معامل و X2 3
   ضلدد إذا كان ىناك ارتباط خطي 2

يساوي الصفر فانو ليس ىناك مشكلة ارتباط خطي متعدد آما إذا كانت   rX2X3 = 0 إذا كان االرتباط. متعدد
وعند حدوث االرتباط اخلطي .  ول أن ىناك ارتباط خطي متعدد تامق   فنrX2X3= 1 ىناك ارتباط كامل آي أن

ربدث كثَتا يف الدراسات العملية إال يف  ولكن ىذه ادلشكلة ال. التام ال نستطيع أجراء ادلقدرات باستخدام م ص ع 
.  أحد ادلتغَتات الن اآلخر يقوم مقامومعاجلتها حبذفظروف استثنائية وميكن 
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 الكشف عن االرتباط الخطي المتعدد -1

للكشف عن االرتباط اخلطي ادلتعدد نقوم حبساب قيمة زلدد معامالت االرتباط الزوجي بُت ادلؤشرات ادلستقلة الجل 
  (:Glauber - Farrer)معرفة اذا كان ىناك متغَتات مستقلة مرتبطة ام ال، ونطبق اختبار  فَتاري كلوبار 

Det𝑟  =| 𝑟𝑥𝑖𝑥𝑗 | 

دليل على وجود  ، D0 |↜ |أي نقوم حبساب زلدد مصفوفة االرتباط ، فاذا كان ىذا احملدد يؤول اذل الصفر 
  .ارتباط متعدد بُت بعض ادلتغَتات ادلستقلة 

 : ربصلنا على النتائج التاليةEviewsمج وباالستعانة بربنا

𝐷𝑒𝑡𝑟=  

1 𝑟𝑥1𝑥2 𝑟𝑥1𝑥3

𝑟𝑥2𝑥1 1 𝑟𝑥2𝑥3

𝑟𝑥3𝑥1 𝑟𝑥3𝑥2 1
  = 

1 0.676 0.461
0.676 1 0.098
0.461 0.098 1

  = 0.382 

 :و الفرضيات االختبار ىي ، Chi-deux(( χ² إذن نقوم باختبار 
 

 
𝐇𝟎: 𝐃 = 𝟏
𝐇𝟏:𝐃 < 𝟏

  

H0 :عدم وجود ارتباط خطي متعدد. 
H1:وجود ارتباط خطي متعدد. 
 . وعليو ، نقول أن ىناك مشكل االرتباط اخلطي ادلتعدد بُت ادلتغَتات ادلستقلة> D=0.364 : 1دبا ان

χ²=- 𝒏:  بالعالقة التاليةتعطى قيمة التجريبية  χ²بالنسبة لـ   − 𝟏 −
𝟏

𝟔
(𝟐𝒌 + 𝟓) . 𝒍𝒏 𝑫 

K=3: ) ودرجة احلرية ىي)عدد ادلتغَتات ادلستقلة دبا فيها الثابت ، : 
1

2
k(k-1) = 6   = v 

χ²=- 𝟏𝟖  :ومنو فان −
𝟏

𝟔
(𝟔 + 𝟓) . 𝒍𝒏 𝟎. 𝟑𝟖𝟐 = 𝟏𝟓. 𝟓𝟔    

 نؤكد ما مت إثباتو سابقا وصلد النموذج يعاين من مشكل وجود تعدد خطي  χ² اجملدولة مع احملسوبة  χ²وعند مقارنة 
 .بُت ادلتغَتات ادلستقلة

𝛘²𝑡𝑎𝑏  =7,    >  815        𝛘²𝑐𝑎𝑙   = 16.33 

 : معالجة مشكل االرتباط الخطي المتعدد -2
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 rX1X2 عندما تكون   وىو  مشكلة درجة االرتباط، نوعُتإذل  تقسم  مشكلة االرتباط اخلطي أنميكن  
 مرتفعو تكون ىناك مشكلة ارتباط r  بسيطة ال ميثل ىذا مشكلو معقده ولكن إذا كانت  r إذا كانت 1  > 0

 أي إهنا ، أي بتزايد قوة االرتباط بُت ادلتغَتينr أي أن ادلشكلة تتزايد حدهتا بزيادة قيمة ،خطي متعدد غلب معاجلتها
.  مشكلة درجة االرتباط

 اذا وجد ارتباط بُت X1, X2يف العينة اليت استخدمناىا لقياس االرتباط بُت  ميكن ادلشكل، ومشكلة العينةو
ىذين ادلتغَتين أن ىذا ال يعٍت أن ىناك ارتباط بينهم يف كل األجزاء ولكن أي انو ميكن استخدام عينو سلتلفة يف 

ودلعاجلة ىذه  . يقل فيها االرتباط بُت ادلتغَتين ادلستقلُتىسنوات قد يكون فيها اقل ارتباط أو جزء من عينو أخر
 :ادلشكل غلب إتباع إحدى الطرق التالية

. إضافة معلومات جديدة للعينة أو استعمال معلومات من خارج العينة - أ
 .حذف متغَتات مستقلة من النموذج عن طريق حذف ادلتغَت ادلستقل ادلرتبط معو- ب
. زيادة العالقة اذليكلية بإدخال معادالت جديدة يف النموذج تعرب عن العالقة بُت ادلتغَتات التفسَتية ادلًتابطة- ت
.  وضع ادلتغَتات يف شكل نسب يعٍت قسمة النموذج على أحد ادلتغَتين ادلستقلتُت- ث

لوجود االرتباط يف احلالة ادلدروسة، قمنا حبذف ادلتغَتة ادلستقلة اليت تسببت يف حدوث مشكل االرتباط ونظرا 
مث قمنا بإعادة تقدير النموذج بواسطة طريقة ادلربعات الصغرى . (RBP)وادلتمثلة مداخيل األمالك اخلاصة للدولة 

 : أدناه 4 ادلبينة يف اجلدول رقم جفتحصلنا على النتائ . Eviews  7وبتطبيق برنامج 
  :2وأصبح االضلدار على الشكل  ادلبُت يف ادلعادلة رقم 

y = 80836.68 +  91871.07𝑥1 + 5242.667𝑥3……(2) 

(0.416)            (10.873)            (2.979) 

Ṝ² = 0.92    ;  𝑅2 = 0.93   ; DW= 1.77 ; F = 99.74 
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  نتائج إعادة التقدير النموذج 4الجدول رقم 

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 06/01/16   Time: 06:59  
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 80836.68 194371.6 0.415887 0.6830 
RBB 91871.07 8449.531 10.87292 0.0000 
RCE 5242.669 1759.703 2.979291 0.0089 

     
     R-squared 0.925745     Mean dependent var 2490467. 

Adjusted R-squared 0.916463     S.D. dependent var 1185603. 
S.E. of regression 342672.3     Akaike info criterion 28.47088 
Sum squared resid 1.88E+12     Schwarz criterion 28.62000 

Log likelihood -267.4733     Hannan-Quinn criter. 28.49611 
F-statistic 99.73652     Durbin-Watson stat 1.775806 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 02 و بٍاًاث الجذول رقن eviws 7هي اػذاد الطالب باالػتواد ػلى برًاهج 
 

 

 :اختبار معنوية المعالم للنموذج الجديد

 
𝐻0: 𝛽𝑖 = 0
H1: βi ≠ 0

 i 3; 1 ,0=:    و حيث   

( t)جلميع قيم ادلتعامالت ادلتحصل عليها مع قيمة ستودنت  (t)نالحظ انو عند مقارنة مقياس ستودنت 
  .n=19 ; k= 2 مع  α=5%اجملدولة عند مستوى ثقة  

 .  وادلعادل ذلا معنوية إحصائية زبتلف عن الصفرH1 ونقبل الفرضية البديلة 𝐻0صلد أننا نرفض   

𝑡16
0.025   < 𝑡𝛽1 𝑐𝑎𝑙  β1  .   0.00 = Prob <0.05 و 2.120 , (10.873) = 

𝑡16
0.025   < 𝑡𝛽3 𝑐𝑎𝑙  β3  .   0.0089 = Prob <0.05 و 2.120 (2.979) = 
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: اإلحصائيالتفسير 

 :االنحداراختبار معنوية   - ب

 : α=5% عند مستوى ثقة 𝐹tab احملسوبة مع القيمة اجملدولة F دبقارنة قيم 

99.74 = Fcal  >        𝐹16
0.05 =3.63 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝐹−𝑆𝑇𝐴𝑇𝐼𝑆𝑇  0.05 > :مع أن = 0.000 

وميكننا قبول . للطبيعة العشوائية دلعادلة التمثيل ادلقًتحة والضلدار معنوية كلية  𝐻0بناءا عليو، نرفض الفرضية الصفرية 
 .النموذج من وجهة التحليل االقتصادي واإلحصائي

  : 𝑹𝟐: معامل التحديد - ت

من التغَت احلاصل يف اإليرادات العامة سببو التغَت احلاصل يف ادلتغَتات ادلستقلة ادلتمثلة يف مداخيل   0.93%
 .لألمالك الوطنية العامة و مداخيل التنازل والباقي يعود إذل أسباب أخرى

إشارة ادلعادل صحيحة بالنظر إذل اذباه تطور مساعلة عائدات األمالك الوطنية  0ß ،1ß ،3ßمعنوي ادلعادل - 
 .العامة و مداخيل التنازل عن أمالك الدولة يف اإليرادات

 الكشف عن االرتباط الذاتي لالخطاء -2

 :حيث، μمن أىم االختبارات اإلحصائية للكشف عن وجود االرتباط الذايت من الدرجة االوذل لقيم 

= 𝜌𝜇𝑡−1+ 𝜀𝑡      𝜇𝑡 

𝐻0: 𝜌 : فرضية العدم  حيث يتم اختبار،(Durbin-Watson ) ىو اختبار = أي القيم غَت مًتابطة ذاتيا  0
𝐻1: 𝜌: وعشوائيا مقابل الفرضية  ><  .أي القيم تعاين من مشكل االرتباط الذايت ادلوجب أو السالب  0

 .(عدد ادلتغَتات ادلستقلة) : v = 2 ودرجة احلريةn = 19والقيمة اجملدولة ادلصاحبة لـ   DW=1.77:وصلد ان 

 = dl = 2.463.02  4-du-4   ;   :  ومنو dl = 0.98 ; du = 1.54و
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 : DWتحديد مناطق القبول و الرفض إلحصائية    : 6الشكل رقم
         dl=0.98         du=1.54             dw=1.77              2              2.46               3.02            4 

 ارتباط ذاتي موجب قرار غير حاسم عدم وجود إرتباط ذاتي لألخطاء قرار غير حاسم إرتباط ذاتي سالب

𝜌 < 0  𝜌 = 0  𝜌 > 0 

5 4 3 2 1 

 . ، عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء(3)تقع منطقة االختبار   DW=1.77 نالحظ أن قيمو

 :اختبار الكشف عن تباين تجانس األخطاء

  :  الذي يعتمد على الفرضيات التالية white  دلعرفة ذلك قمنا بإجراء اختبار 
 𝐻0: 𝜇𝑖 =  𝜇𝑗 = 𝜎²

H1: μi ≠ μ ≠ σ²
  

 :كما يلي Eviewsوباالستعانة بربنامج 
 Whiteنتائج اختبار : 5جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02 و بٍاًاث الجذول رقن eviws 7هي اػذاد الطالب باالػتواد ػلى برًاهج 

  

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 3.685759     Prob. F(5,13) 0.0269 

Obs*R-squared 11.14096     Prob. Chi-Square(5) 0.0487 
Scaled explained SS 7.218312     Prob. Chi-Square(5) 0.2049 

     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2  
Method: Least Squares   
Date: 06/01/16   Time: 12:33  
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.66E+11 1.69E+11 0.983742 0.3432 

RBB -6.64E+09 1.03E+10 -0.642091 0.5320 
RBB^2 5.54E+08 2.57E+08 2.154796 0.0505 

RBB*RCE -51283341 97964566 -0.523489 0.6094 
RCE -1.95E+09 2.25E+09 -0.865755 0.4023 

RCE^2 5830487. 12485223 0.466991 0.6482 
     
     R-squared 0.586367     Mean dependent var 9.89E+10 

Adjusted R-squared 0.427277     S.D. dependent var 1.37E+11 
S.E. of regression 1.04E+11     Akaike info criterion 53.82394 
Sum squared resid 1.40E+23     Schwarz criterion 54.12218 
Log likelihood -505.3274     Hannan-Quinn criter. 53.87441 
F-statistic 3.685759     Durbin-Watson stat 2.344952 
Prob(F-statistic) 0.026883    
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𝑃𝑟𝑜𝑏𝐹−𝑆𝑇𝐴𝑇𝐼𝑆𝑇  0.05 > :أنصلد من خالل النتائج ادلتحصل عليها   = دليل على  وىو  0.027
  .H0و نرفض   1Hذبانس تباين األخطاء ونقبل فرضية عدم 

  ولتصحيح ىذا ادلشكل قمنا بإعادة االختبار بالقسمة على ادلتغَتة ادلستقلة اليت لديها اكرب احتمال أي اكرب

(Prob ) حيث نلحظ انProb(β)1 = 0.532 ، 1  :وباستعمال العالقة التالية/SQR(RBB)   يف اختبار white  يف
 :فتحصلنا على النتائج ادلوضحة يف اجلدول ادناه . Eviewsبرنامج 

 بعد تصحيح  عدم تجانس تباين االخطاء White اختبار: 6الجدول رقم 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.688932     Prob. F(5,13) 0.2065 

Obs*R-squared 7.481982     Prob. Chi-Square(5) 0.1872 

Scaled explained SS 4.152313     Prob. Chi-Square(5) 0.5277 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: WGT_RESID^2  

Method: Least Squares   

Date: 06/02/16   Time: 13:46   

Sample: 1996 2014   

Included observations: 19   

Collinear test regressors dropped from specification 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.91E+10 1.17E+11 0.162679 0.8733 

WGT^2 4.77E+10 1.04E+11 0.458731 0.6540 

RBB^2*WGT^2 4.38E+08 2.92E+08 1.501925 0.1570 

RBB*RCE*WGT^2 -89399952 45403820 -1.968996 0.0706 

RCE^2*WGT^2 5595943. 11003511 0.508560 0.6196 

RCE*WGT^2 -8.53E+08 1.94E+09 -0.439808 0.6673 
     
     R-squared 0.393789     Mean dependent var 5.86E+10 

Adjusted R-squared 0.160630     S.D. dependent var 7.53E+10 

S.E. of regression 6.90E+10     Akaike info criterion 53.00453 

Sum squared resid 6.19E+22     Schwarz criterion 53.30277 

Log likelihood -497.5430     Hannan-Quinn criter. 53.05500 

F-statistic 1.688932     Durbin-Watson stat 2.131226 

Prob(F-statistic) 0.206453    

 

 02 و بٍاًاث الجذول رقن eviws 7هي اػذاد الطالب باالػتواد ػلى برًاهج 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝐹−𝑆𝑇𝐴𝑇𝐼𝑆𝑇  0.05 < :نشاىد من خالل إجراء ىذا االختبار ان = بالتارل مت  و . 0.207
 .األخطاء خارل من عدم ذبانس تباين أصبحالتخلص من ادلشكل والنموذج 
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  : توزيع األخطاء
من فرضيات النموذج أن توزيع األخطاء يتبع قانون حيث أنو .  التارل يبُت توزيع األخطاء7من الشكل رقم 

 اقل من قيمة اجملدولة j-b 0.26 = :أنحيث ، jarque-bera  التوزيع الطبيعي، وىذا ما نلحظو من اختبار 
𝛘²𝑡𝑎𝑏 .   ، وبالتارل النموذج خارل من ىذا ادلشكل5.991= 

0.26 =  j-b <𝛘²𝑡𝑎𝑏  =5.991 

 توزيع االخطاء: 7الشكل رقم

 

التنبؤ: الفرع الثالث  
التنبؤ ىو عملية اإلدالء بتوقعات ألحداث ينتظر حدوثها عند تاريخ مستقبلي، ويعرف على انو : تعريف

التخطيط ووضع االفًتاضات حول أحداث ادلستقبل باستخدام تقنيات خاصة عرب فًتات زمنية سلتلفة، وبالتارل فهو "
إذا فهو يشمل ".العملية اليت يعتمد عليو ادلديرون أو متخذو القرارات يف تطوير االفًتاضات حول أوضاع ادلستقبل

 .تقدير نشاط يف ادلستقبل مع األخذ بعُت االعتبار كل العوامل اليت تؤثر على ذلك النشاط
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Series: Standardized Residuals

Sample 1996 2014

Observations 19

Mean       1273.537

Median   24556.91

Maximum  447056.4

Minimum -451205.6

Std. Dev.   248678.2

Skewness  -0.186377

Kurtosis   2.569101

Jarque-Bera  0.256990

Probability  0.879418
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 وأىمية التنبؤ وأنواعو :الفرع األول

  :أىمية التنبؤ -1
 ىذا ما بالديناميكية، متخذي القرار يف ادلؤسسة االقتصادية يواجهون بيئة تتميز أنولتنبؤ أعلية بالغة كون 

 : ومن ىنا تربز أعلية ودور التنبؤ وادلتمثلة يفقراراهتا،يستوجب استعمال التقنيات الكمية يف ازباذ 
يضمن وإذل حد كبَت الكفاءة والفاعلية للمؤسسة االقتصادية وادلرونة  يف ازباذ القرار ادلناسب مع البيئة   -

 .اخلارجية
 .معرفة احتياجات إدارة ادلؤسسة االقتصادية يف ادلدى القصَت وادلتوسط -
 .يساىم يف احلد من ادلخاطر اليت قد تواجو متخذي القرار يف ادلؤسسة االقتصادية -
 .يعطي صورة دلتخذي القرار يف ادلؤسسة االقتصادية عن توجهها ادلستقبلي -
 .يساىم بقدر كبَت يف ازباذ القرارات وترقب آثارىا مستقبال -

 :وسبر عملية التنبؤ بادلراحل التالية
 ربديد اذلدف من التنبؤ: ادلرحلة األوذل
 .ذبميع البيانات الالزمة للظاىرة زلل التنبؤ: ادلرحلة الثانية
 .ربليل البيانات وانتقائها الستعماذلا: ادلرحلة الثالثة
 .اختيار النموذج ادلناسب من أساليب التنبؤ بالظاىرة زلل الدراسة: ادلرحلة الرابعة

 .ازباذ القرار ادلناسب: ادلرحلة اخلامسة
ال ميكن القول بأنو ىناك تقنية من بُت الطرق اخلاصة بالتنبؤ بأهنا فعالة إال إذا حققت رلموعة من الشروط  و

الكلفة، الدقة، توفَت البيانات الالزمة، الوقت احملدد جلمع ادلعلومات، توفر اإلمكانيات الالزمة ادلادية والبشرية : ىي
 .وادلعنوية للقيام بعملية التنبؤ
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: نماذج التنبؤ- 2

: (الوصفية )النمـاذج النوعيـة - أ
 : اليت تعتمد على اخلربة ورأي األفراد داخل وخارج ادلؤسسة وحسب ادلستوى اذلرمي للقرارات ومنها صلد

  احلدس واخلربة وتعترب من األساليب الوصفية األكثر شيوعا يف القيام بعملية التنبؤ وادلتعلقة بالقرارات
اليومية ألهنا قرارات سريعة النتائج ومدى االستجابة عال، كما أن صبع البيانات مضيعة للوقت أين يكون متخذ القرار 

 :يعتمد كليا على خربتو أكثر من النماذج العلمية واإلحصائية من مزاياىا
 .نتائج التنبؤ تكون يف وقت زلدود نسبيا -
 .اطلفاض تكلفة القيام بعملية التنبؤ -
 .تتميز قراراهتا بادلرونة -

 .أما من عيوهبا وجود ربيز الشخصي يف عملية التقدير والتنبؤ الزباذ قرار معُت
 و أساس ىذه الطريقة ىو اشًتاك عدد معُت من اخلرباء يف  (االجتماع عن بعد )طريقة دلفي و

 :عملية التنبؤ بظاىرة معينة وذلك عن طريق مراسلة تتم بادلراحل اآلتية
يتم اختيار شخص يكون مسئوالً عن مهمة القيام بعملية التنبؤ ويسمى بادلنسق يتميز ىذا األخَت بدرجة  -

 .عالية من اخلربة وادلعرفة بالظاىرة زلل التنبؤ
 .يقوم ادلنسق بإرسال استفسارات إذل اخلرباء يف صورة قائمة أسئلة إلبداء الرأي حول الظاىرة زلل التنبؤ -
عند وصول اإلجابات التحريرية من قبل اخلرباء يقوم ادلنسق بدراسة لكل ادلراسالت وتبويب اإلجابات مث  -

إرسال استفسارات ذلؤالء مع تزويدىم بادلعلومات ادلتجددة وادلستوحاة من قبل بعض اخلرباء ادلشاركُت يف عملية التنبؤ 
 .مث يطلب منهم إبداء الرأي حول الظاىرة رلددا مع توضيح ادلربرات

يتم تكرار اخلطوة السابقة عدة مرات حىت يتم التوصل إذل درجة كبَتة من االتفاق يف تقديرات اخلرباء حول  -
 .الظاىرة زلل الدراسة

 واطلفاض التكلفة ادلادية ،من مزاياىا أهنا تساىم يف االستفادة من آراء رلموعة كبَتة من اخلرباء ادلختصُتو 
ومن عيوهبا أهنا االجتماع،  وكذا االنفراد واحليادية وعدم التأثَت نتيجة لعدم ،نتيجة تبادل اآلراء عن طريق ادلراسلة

 .تستغرق فًتة زمنية طويلة يف عملية ازباذ القرارات
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 واستخدام األساليب اإلحصائية وأدوات توىي اليت تعتمد على صبع البيانا: النماذج اإلحصائية - ب
 .للتنبؤ دبستقبل الظاىرة موضوع الدراسة.االقتصاد الرياضي،لقياس العالقة بُت سلتلف ادلتغَتات االقتصادية

 :وىنا غلب إتباع منهجية ثابتة و مراحل معينة يف القياس تتمثل يف
 .ربديد النموذج يف شكل معادلة او معادالت احتمالية معتمدا على النظرية االقتصادية -
 .صبع البيانات اخلاصة دبتغَتات النموذج باستخدام األساليب اإلحصائية -
 .تقدير النموذج باستعمال الوسائل اإلحصائية ادلناسبة والتأكد من دقتو -
 . التنبؤ بتعويض قيم ادلتغَت ادلستقل يف الفًتة خارج العينة لنحصل على قيمة ادلتغَت التابع ادلتوقعة مستقبال -

 :تطبيق التنبؤ على نموذج الدراسة:  الفرع الثاني

 :ؤقابلية النموذج للتنب -1
 . أي يقًتب من القيمة الصفرية وعليو النموذج قابل للتنبؤTheil   =0.0575 نالحظ من الشكل أعاله النموذج

 Theilاختبار : 8الشكل رقم 

 

باإلضافة اذل اننا نالحظ ذلك من خالل الشكل التجاه العام لاليرادات  أهنا متقاربة و يف اذباه واحد متصاعد، وىو 
 .ما يؤكد فرضية قبول النموذج للتنبؤ

 :االتجاه العام اإليرادات المقدرة والحقيقية  : 9شكل رقم 
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YF ± 2 S.E.

Forecast: YF
Actual: Y
Forecast sample: 1996 2014
Included observations: 19
Root Mean Squared Error 314457.7
Mean Absolute Error      237835.7
Mean Abs. Percent Error 10.53231
Theil Inequality Coefficient  0.057471
     Bias Proportion         0.000000
     Variance Proportion  0.019287
     Covariance Proportion  0.980713
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 : على ظلوذج الدراسة فأعطى النتائج التاليةSPSSبعدىا قمنا باستعمال برنامج 

 بالنسبة عائدات االمالك الوطنية العامة(RBB  :)

 معادلة االتجاه العام لعائدات االمالك الوطنية العامة : 7الجدول رقم 
Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés t Sig. 

a Erreur standard Bêta 

1 (Constante) -4600,611 1831,753  -2,512 ,022 

T 2,317 ,914 ,524 2,536 ,021 

a. Variable dépendante : RBB 
X1t(RBB) = - 4600.661+ 2.317t 

 بالنسبة امداخيل التنازل عن امالك الدولة (RCE :)
 معادلة االتجاه العام لمداخيل التنازل عن امالك الدولة : 8الجدول رقم 

CoefficientsB 

Modèle 
Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés t Sig. 

B Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -13033,811 3138,589  -4,153 ,001 

T 6,548 1,565 ,712 4,183 ,001 

B. Variable dépendante : RCE 

X3t(RCE) = -13.33.811+ 6.548t 

-1,500,000

-1,000,000

-500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Residual Actual Fitted



 أثر مداخيل أمالك الدولة يف اإليرادات العامة للدولة

 

69 

 

 نجد قيم المتغيرات  المستقلة t = 2017 ; 2018 ;2019: نختار التنبؤ بعد ثالث سنوات اي 
:  مبينة في الجدول ادناه

 نتائج التنبؤ للمتغيرات المستقلة : 9الجدول رقم 
    

ire 
2019 2018 2017 t     السنوات 

77,362 75.045 72.728 RBB 

11886.601 11880.053 11873.505 RCE 

 :التنبؤ باإليرادات -2
 y = 80836.68 +  91871.07x1 + 5242.667x3 :بعدىا قمنا بتعويض ىذه القيم يف النموذج  

 : حيث أعطت النتائج التالية
T= 2017: 𝑦2017 = 80836.68 + 91871.07(72.728) +5242.667 (11873.505) =62997826.7 
T= 2018: 𝑦2018 = 80836.68 + 91871.07(75.045) +5242.667 (11880.053) =63053524.9 
T= 2019: 𝑦2019 = 80836.68 + 91871.07(77.362) +5242.667 (11886.601) =69505657.6 
 

: التحليل االقتصادي: الفرع الثالث

 :عائدات األمالك الوطنية العامة-1

من خالل الدراسة القياسية اتضح لنا أن عائدات األمالك الوطنية العامة تساىم يف اإليرادات العامة للدولة ، والدليل 
فعند زيادة التحصيل بوحدة  .على ذلك معنويتها واإلشارة ادلوجبة ، شلا يعٍت طردية العالقة بينها وبُت اإليرادات العامة 

وىي نسبة ضعيفة جدا لذا ما قرنت مع مصادر اإليرادات . يف اإليرادات العامة (دينار) وحدة 0.92يقابلو زيادة بــ 
األخرى ، ويعود ذلك إذل السياسة االقتصادية اليت كانت منتهجة من طرف الدولة ، وادلتمثلة يف توجيو ىذه األمالك 

 .  إذل اجلانب االجتماعي أكثر منو إذل اجلانب االقتصادي بسبب االعتماد الكلي على الثروة البًتولية 
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و ما نالحظو من ادلعطيات انو يف السنوات األخَتة بدأت الدولة تتوجو ضلو تثمُت أمالكها ، وإعطاءىا بعد اقتصادي 
 .، وىذا راجع إلنتاج الدولة لسياسة اقتصاد السوق

 :مداخيل التنازل عن أمالك الدولة -3
 0.52بالنسبة ذلذه ادلداخيل ربصلنا على نتائج كانت تقريبا متوقعة ، و اليت تقدر من خالل الدراسة زيادة قدرىا 

كون أن قيمة ادللك العمومي ادلتنازل .يف اإليرادات العامة مقابل زيادة بوحدة واحدة من ىذه ادلداخيل (دينار)وحدة 
إال إن ىذه ادلساعلة تعترب ىي األخرى ضعيفة جدا إذا ما مت مقارنتها بقيم . عنو تكون على أساس القيمة التجارية 

مداخيل ادلصادر األخرى دليزانية الدولة ، والسبب يعود إذل أن الدولة ال تعتمد يف تقدير إيرادات العامة على ادلداخيل 
 .، ويراعى غالبا  يف ربصيلها إذل اجلانب االجتماعي للمواطنُت

 مخطط المقارنة بين القيم الفعلية والحقيقية :  10شكل رقم 
 

 825157.  1351225 -526068. |     . *    |      .     | 

 926668.  1784267 -857599. |    *.      |      .     | 

 774511.  2038989 -1264478 | *   .      |      .     | 

 950496.  2303008 -1352512 |*    .      |      .     | 

 1578161  1476618  101543. |     .      |*     .     | 

 1505526  1340465  165061. |     .      |*     .     | 

 1603188  1516772  86415.8 |     .      |*     .     | 

 1974466  2102839 -128373. |     .     *|      .     | 

 2229899  2350778 -120879. |     .     *|      .     | 

 3082828  2653322  429506. |     .      |   *  .     | 

 3639925  2625027  1014898 |     .      |      . *   | 

 3687900  2926896  761004. |     .      |      *     | 

 2902448  2834106  68342.2 |     .      |*     .     | 

 3275362  2926835  348527. |     .      |  *   .     | 

 3074644  2235526  839118. |     .      |      *     | 

 3403108  2510543  892565. |     .      |      .*    | 

 3876364  5071100 -1194736 | *   .      |      .     | 

 3820000  3672152  147848. |     .      |*     .     | 

 4218180  3628364  589816. |     .      |    * .     | 
 
 

 

  .Eviews معد من طرف الطالب بناء على ادلعطيات الدراسة بربنامج 
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ادلالحق 

 (أ)اجلدول 
 2016 النهائية ادلطبقة على ميزانية الدولة لسنة اإليرادات

 .2015ادلصدر قانون ادلالية التكميلي 

 (باالف دج )المبالغ إيرادات الميزانية 

الموارد العادية -  1
..................................  حواصل الضرائب ادلباشرة 201 -001

..................................  حواصل التسجيل و الطابع 201 – 002

.................   حواصل الضرائب ادلختلفة على االعمال 003-201

. (منها الرسم على القيمة ادلضافة ادلطبق على ادلنتوجات ادلستوردة )

..............................  حواصل الضرائب غَت ادلباشرة 004-201

  ................................................ حواصل اجلمارك005-201

 

1.0580.220.000 

89.730.000  

1.014.380.000 

593.790.000 

5.000.000 

555.350.000 

 2.722.680.000( 1)المجموع الفرعي 

  العاديةاإليرادات  2.1
..................................  حاصل دخل أمالك الدولة 201 – 006

.................................  ادلختلفة للميزانية لاحلوا ص 007-201

 ............................................  النظاميةاإليرادات 008-201

 

33.000.000 

62.000.000 

/        

 95.000.000( 2)المجموع الفرعي 

: األخرى اإليرادات  3.1
 ............................... األخرى اإليرادات

 

247.200.000 

 اجلباية البًتولية  -3
  ....................... الجباية البترولية011-201

 

1.682.550.000 

    4.747.430.000  لإليراداتالمجموع العام 
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 : الخاتمة

بالرغم من الرصيد الضخم من النصوص التنظيمية يف رلال تسيَت األمالك الوطنية اليت تضمنت كيفيات 
هبذا موضوع وتراكمها، خصوصا فيما تعلق بشرح  ادلرتبطة والبحوث الدراسات استغالذلا واستعماذلا ، وتضاعف

وتفسَت التشريعات ادلتعلقة بالدومُت منذ أيام العهد العثماين مرورا بفًتة االستعمار الفرنسي ووصوال إذل الوقت احلارل 
إال أن األمالك الوطنية مازالت بعيدة عن أداء دورىا يف اجملال .، وىو دليل على أعليتو، كونو يشكل الذمة ادلالية لألمة

: وىذا لعدة أسباب أعلها. وىو الذي توصلنا إليو من خالل ىذه الدراسة. االقتصادي وتنشيطو

 األعلية وليولوهنا ادليزانيات ال يأخذون مداخيل األمالك الوطنية بعُت االعتبار إعدادان القائمُت على  -
 اليت ىي موجهة يف غالبيتها اذل اجلانب االجتماعي ال األموالالالزمة ، وىذا راجع اذل النصوص التنظيمية ذلذه 

 .االقتصادي
 للمرافق او للجمهور سلصص كان سواء التخصيص، معيار على اعتمد العام للمال ربديده يف ادلشرع ان -

 األمالك قانون من 02 ادلادة نص من يستخلص ما وىو العامة، ادلنعة ربقيق صلب يف يرمي إن على شرط العامة،
 .ادلعدل وادلتمم الوطنية،

يتيح للدولة  شلا سبيل على ادلشرع هبا جاء اتوللدولة خصوصا العقارات ومشتمال العامة ادلمتلكات ربديد أن
 ىذه بإدارة إدارية خاصة مكلفة يذكرىا ألجهزة دل اليت ادلمتلكات وإدراج من تلبية احتياجاهتا منها ، وترك استدراك

 أعلية ىذه األمالك، وتسهر على ضبايتها ، وأوذلا وإحصاء متابعة على قادر التسيَت يف عالية كفاءة األمالك ذات
 ولعب توظيفها من ميكن الذي بالوجو استغالذلا لضمان األمالك تضبط تسيَت ىذه اليت بالقواعد وزودىا قصوى
 من لكل مسؤولية بتقرير عليها احملافظة إذل الوقت نفس يف الوطٍت، وترمي االقتصاد عجلة وتطوير ربريك يف دورىا
. اتوخَتا من ادلستفيد مباشرة للجمهور او ذلا ادلخصصة اإلدارة

ا بو كلفت اليت واإلجراءات السلطات من يبدأ متكامل ضباية بنظام زبصيصها عن ادلشرع يغفل ودل ىذا 
اوجد  أخرى جهة ومن حبركتها، واإلحاطة وتتبعها األمالك ىذه وصيانة معرفة من سبكنها واليت عليها، القائمة اإلدارة
 كل مراقبة يتيح خاص قانوين نظام لو اوجد اخلصوص اهبذوالعقوبة، و التجرمي نظام على يقوم جزائي ضباية نظام

من  جبملة الوطنية، حلماية والقانونية اإلدارية ادلنظومة ىذه تدعيم يف ادلشرع يبخل ودل قيمتها، كانت األمالك مهما
 .أحكام من القاعدة ىذه يتبع وما للتصرف العام ادللك قابلية عدم يف تصب ادلبادئ
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الوطنية اذل أمالك وطنية  األمالك قانون فقسم"الوطنية األمالك ازدواجية" مبدأ  اجلزائري تبٌت ادلشرع إن -
 تصرفا من فتحميها العامة الوطنية األمالك على تطبق أحكام وإجراءات إدارية اخلاصة  ،وتضمن وأخرى العامة

 بإدارة متعلقة أخرى وأحكام ثانية، جهة من ذلا واجلمهور ادلستعمل جهة، من عليها القائمة ادلؤسسات اإلدارات
 .للخواص ادلملوكة األمالك عن سبيزىا اخلاصة الوطنية االمالك

سلالفتها لإلجراءات يف  حالة يف أن ادلشرع  بقدر ما وضع الضوابط الصارمة لإلدارة ذلك،  إذل باإلضافة -
 النظام كطلب االستشارة للقيام ببعض التصرفات او ىذا على مرونة الوطنية العامة واخلاصة، أضفى لألمالكتسيَت 

 ادلشرع حددىا اليت األسباب بإحدى مربرا اإلدارة انتهاجها من ازباذ إجراءات استثنائية على القواعد العامة يكون
 .استثنائية، ىذا من اجلانب التنظيمي والتشريعي حالة بكل واخلاصة احلصر سبيل على

ومن جانب اخر وخبصوص األموال احملصلة من استعمال ىذه األمالك ، نستخلص أن قيمتها ضئيلة نسبيا ، 
 ربت وتوضع. إال إهنا تستخدم كإحدى األدوات يف إعداد ادليزانية وتدرج ضمن اإليرادات العامة للدولة العامة 

 االقتصاد توجيو أجل من الدولة الدولة وتستعملها عائدات وزيادة االقتصاد إنعاش االقتصادية، أجل السلطة تصرف
 ادلتوفرة ملحوظة نسبيا واإلحصاءات نتائج أعطت و االقتصادية اإلصالحات إطار يف. مرسومة أىداف وفق وربريكو

. لنا بتأكيد ذلك مسحت وقياسية مؤشرات إحصائية يف أساسا ادلتمثلة و التحليل أدوات تقدمي و لدينا

 تتمثل الوطنية، األمالك إدارة يف ضرورية رأيناىا اليت وادلقًتحات بالتوصيات الدراسة ىذه طلتم أن يفوتنا وال
 :يلي أساسا فيما

 ادلكلفُت بتسيَت ىذه األمالك تقدمي اقًتاحات بناءة ألجل صياغة إطار قانوين يسد الثغرات على يتعُت -
الوطنية من اجل تثمينها لتمكُت  القانونية للمنظومة ادلشكلة ، ادلختلفة النصوص بُت ادلوجودة والتناقضات القانونية

  .الدولة من ربصيل مداخيل بقيم حقيقية تتماشى وما ىو معمول بو يف دولة ادلتقدمة
حيث  استغالذلا، زيادة يضمن الذي ادلستوى التابعة للدولة إذل األمالك العقارية سبس اليت األعباء زبفيض -

حجم االستثمارات اليت ذبز عليها ومث تثمينها والرفع  لزيادة كنتيجة حتمية تأيت اليت األمالك ىذه عائدات تزيد سوف
 .من قيمتها
 اإلعالم العادل واستغالل على الكامل باالنفتاح االقتصادية واالستفادة من اخلربات اإلصالحات تعميق -

 عليها احملافظة وقيمتها وضرورة اخلاصة أو العامة سواء الوطنية األمالك بأعلية وتعريفو اجلمهور توعية يف اذلادف
أقره  دلا طبقاً  عليها احلفاظ يف يساىم الكل اجتماعية الوطنية ، ومصلحة اجلماعة ملكية تعترب انوأل وضبايتها،
 .الدستور
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 الوطنية، وضبط البطاقة العقارية ادلتعلقة هبا بتضمينها كافة لألمالك إحصاء وجرد عام إجراء إعادة -
 .ادلعلومات وتطابقها مع احلالة اليت يكون عليها ادللك لتفادي التالعب فيها وللتمكُت من صيانتها

 الدولة بطرق عصرية وحديثة ، وتزويد ادلصاحل ادلكلفة هبا بوسائل بشرية ألمالكتفعيل عملية ادلسح العام  -
 . بالعمليات التقنيةللقيام حديثة وأساليبذات كفاءة مزودة بتكوين علمي وقانوين ، و وسائل مادية متطورة 

 .تلكم ىي أىم التوصيات اليت نرى أهنا مناسبة وغلب توجيهها إذل اجلهات الوصية 
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: قائمة المراجع 
: المؤلفات  -1

 االجتماعية للدراسات ، األكادميية" اجلزائري القانون الوطنية يف األمالك مفهوم تطور"زلمد،  قوادري معمر 
 . 2011واإلنسانية،

 اجلزائر والتوزيع، للنشر ىومة دار ،"العام للمال اجلزائية احلماية" الدليمي، صفى اهلل عبد علي نوفل. 
 والعشرون، الثانية السنة الثاين، العدد احلقوق، رللة ،"واخلاصة العامة الدولة أموال "الرضا، عبد الرسول عبد 

 .1998ورقلة،  جامعة
 2006 مصر، ادلعارف، منشأة العامة، األموال شيحا، العزيز عبد إبراىيم. 
  2005 اجلزائر، والتوزيع، للنشر ىومة دار العام، ادلال نظرية ػلياوي، أعمر 
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   ورقلة، جامعة-السياسية والعلوم .احلقوق كلية ، 02 العدد والقانون، السياسة
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 ،م1994طارق احلاج، يف ادلالية العامة ، دار النهار للنشر والتوزيع والطبع،عمان 
 م1990- دار اجلامعة اجلديدة- دراسات يف االقتصاد ادلارل- مصطفى حسُت سليمان. 
 2002الدار اجلامعية،: القاىرة  مبادئ ادلالية العامة- حامد عبد اجمليد دراز و مسَتة إبراىيم أيوب 
  جامعة ادللك –  زلمد عبد احملمود عبد الرضبان ، مقدمة يف االقتصاد القياسي ، عمادة شؤون ادلكتبات

 1988سعود، الرياض، 
  ،مفهومــو وظلوذج مطبق باستخدام الربنامج اإلحصائي ،اإلضلدار اخلطي ادلتعدد"ثائر داود سلمان SPSS ،" 

 .فرع العلوم النظرية كلية الًتبية الرياضية ، جامعة بغداد 
 : المؤلفات باللغات االجنبية  -2

   André de Laubadere, "Traite de droit administratif, Librairie  
général de droit et de jurisprudence", France,1975. 
 Andre Laubadere, "Domanialité publique, propriété administrative et affectation", RDP, 

1050. 
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: النصوص القانونية و التشريعية و المراسيم   -3

  االمالك الوطنيةتضمن قانون ادل 1990 سنة  ديسمرب01 مؤرخ يف 30  -90قانون رقم. 
  االمالك الوطنية، ادلعدل وادلتممتضمن قانون ادل 2008 سنة  جويلية20 مؤرخ يف  14  -08قانون رقم. 
  يتضمن قانون 2015سنة  جويلية23 ادلوافق 1436عام  شعبان 07 مؤرخ يف 01-2015قانون رقم 

 .2015ادلالية التكميلي لسنة 
 : المواقع اإللكترونية - 4.
 ادلديرية العامة لالمالك الوطنية:www.DGDN.DZ 
 الديوان الوطٍت لإلحصائيات: www.ons.dz 
 الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار:www.andi.dz 
 بنك اجلزائر :www.ba.dz 

  

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
http://www.ba.dz/
http://www.ba.dz/
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