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 :الخاتمة العامة

نستنتج أنو منذ أن وجد اإلنسان عمى شكل مجتمع وأخذت الدولة بالظيور قامت السمطات 
وتعتبراإليرادات الينابيع التي تستقي ,العامة بالبحث عن اإليرادات التي تسد بيا النفقات العامة

. منيا الدولة األموال الالزمة لسد االحتياجات العامة

ولكي تقوم الدولة بانجاز الميمات الممقاة عمى عاتقيا لتحقيق األمن والدفاع والتعميم ولتوجيو 
لما ليا من أىمية ,كان البد من تأمين المال الالزم لتغطية ىذه النفقات,النشاط االقتصادي

كونيا األداة التي تساعد الدولة وىيئاتيا العامة عمى ممارسة نشاطيا المالي الرامي إلىإشباع 
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ودورىا البارز في تحقيق ,وىي أييا أداة تمعع مع األدوات المالية األخرر ,الحاجات العامة
. االستقرار االقتصادي

 :ومن خالل دراستنا ليذا المويوع من جانبيو النظري والتطبيقي توصمنا إلى

تمثل عممية إعداد الميزانية الوسيمة التي تتجسد من خالليا الخطط عمى الواقع الفعمي  -
وليذا فان ىذه العممية تمثل عنصرا ميما لعممية التخطيط التنموي واستمرار لمتنمية 

 .االقتصادية ذاتيا

: ومن خالل الدراسة التطبيقية التي قمنا بيا توصمناإلى النتائج التالية
ميزانية الوالية ىي عبارة عن جدول تقديرات لإليرادات والنفقات العامة وأن ىذه  -

 .الميزانية تتكون من قسمين األولى أولية والثانية إيافية

إن الوالية تتبع المراحل التي أقرىا المشرع الجزائري في تحصيل اإليرادات وتنفيذ  -
 النفقات

 .عدم التقدير الجيد لالعتمادات مما يؤديإلىإجراء بعض التغيرات -

 عدم االستغالل األمثل لمموارد المحمية التي تزخر بيا الوالية خاصة الفالحية منيا -

 

: االقتراحات والتوصيات

من خالل النتائج المتوصل إلييايمكن ويع بعض االقتراحات والتوصيات لمرفع من 
: المردودية المالية وىي

 .العمل عمى محاربة الغش والتيرع اليريبي -

ترشيد اإلنفاق العام وعقمنتو مما يساىم في تحقيق األىداف المسطرة ويكون ذلك من  -
 .خالل ويع خطط تنموية ىادفة وفعالة ومالئمة الحتياجات األفراد

 .االعتماد عمى طرق إحصائية دقيقة لتقدير االعتمادات المالية -
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 .إعادة النظر في النفقات غير المجدية والتقميل من اإلسراف والتبذير -

 .إتباع نظام رقابة فعال لمتخفيض من نفقات التسيير والتجييز -

 .استغالل الوفرات المحمية وذلك من خالل تشجيع عمميات االستثمار -

 تقديم جميع التسييالت -

 .لممستثمرين كتييئة المناخ -

 

 :أفاق البحث
إن البحث في ىذا المجال يبقى جاليا وعميو نقترح بعض المواييع لدراسة ىذا النوع 

 :من المواييع 
 .مدر مساىمة المالية العامة في التنمية االقتصادية  -

 .أثر تطور النفقات العامة عمى ميزانية الدولة  -

 .تنفيذ ميزانية البمدية باعتبارىا جماعة محمية -



عامة و مستوى األسعار   الفصل األول: اإليرادات ال  
 

5 
 

 : مقدمة الفصل األول

ذا تتبعنا تطور دور الدولة  تعتبر الدولة في صورتها الحديثة نتيجة تطور تاريخي طويل, وا 
 وأهدافها ألقينا الضوء على تطور مفهوم المالية العامة, وذلك لما بينهما من ارتباط وثيق.

فللمالية العامة مكانة وأهمية حيث ظهرت السياسات المالية كوسيلة أساسية تستخدمها الدولة 
عدالت سريعة ومنتظمة للنمو االقتصادي, ونما االرتباط الوثيق بين السياسة المالية لتحقيق م

 والسياسة االقتصادية من أجل تحقيق أكبر قدر من الرفاهية ألفراد المجتمع.

ولقد مرت المالية العامة بمراحل متعددة تجلت في تطور دور الدولة المالي وتغير النظرة 
أدوات مالية هامة متنوعة لتحقيق الدولة أهدافها االقتصادية  لإليرادات العامة واعتبارها

 واالجتماعية والسياسية.

ففي هذا الفصل أردنا التعرض إلى كيفية تحصيل اإليرادات إذ من خاللها يتم تحقيق كل 
 األهداف والعمليات المسطرة لفترة زمنية محددة بسنة.
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 : ماهية اإليرادات العامةاألولالمبحث

 التاريخي لإليرادات العامة                                    رالمطلب األول: التطو 

 بالعودة الى التاريخ المالي يستطيع الباحث ان يستخلص مالحظتين اثنتين  

 األولى: إن اإليرادات العامة تطورت حجما و نوعا .

األساسي الذي حتم البحث عن الثانية : ان الزيادة التي طرأت على اإلنفاق شكلت العامل 
زيادة اإليرادات العامة . و إذا تتبعنا التطور التاريخي لنظرية اإليرادات العامة فسنجد ان 
الدولة قديما كانت تحصل على إيراداتها في صورة عينية مستخدمة سلطاتها و سيادتها في 

طريق السخرة بل و تفرض إجبار األفراد على االنتماء لجيوشها و القيام باألشغال العامة عن 
أيضا على المزارعين الحرفيين تقديم نسبة معينة من إنتاجهم إليها و إذا كان هذا الحال في 
عصر الرق فان الوضع قد اختلف في ظل الدولة الحديثة . فمع استخدام النقود كأداة 

دي و للمبادلة و مخزن للقيم بشكل واسع أصبحت الدولة تحصل على إيراداتها في شكل نق
فباإلضافة الى إيراداتها الدولة التي تعتمد على عنصر  تتنوعت مصادر اإليرادا

االجبارظهرت إيرادات أخرى مصدرها النشاط االقتصادي للدولة أي تلك اإليرادات الناتجة 
عن مشاريعها االقتصادية .فباتساع دور الدولة في الحياة االقتصادية و االجتماعية و 

لحارسة إلى الدولة المتدخلة أدى الى اتساع و ازدياد حجم النفقات العامة تطورها من الدولة ا
 1و أنواعها و من ثم اتسع نطاق اإليرادات العامة لتتمكن من تغطية النفقات العامة .

و ترتب  علبى ذلبك التطبور ان الدولبة أصببحت تحصبل علبى إيراداتهبا مبن مصبادر متعبددة و  
 لملكية العامة و الخاصة الرسوم.اريعها االقتصاديةدخل اذلك من إيراداتها من أمالكها و مش

                                                           
 .43.ص 2003-بيروت-لبنان -منشورات الحلبي الحقوقية -المالية العامة -(فوزي عطوى1
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العببببام . القببببروض .و اإلصببببدار النقببببدي... فببببان اتسبببباع دور الدولببببة بشببببكل  نالضببببراا . الببببثم
ملحببوف فببي العصببر الحببديث قببد جعببل مببن اإليببرادات العامببة أداة ماليببة فببي يببد الدولببة للتوجيبب  

دات العامبة لتشبجيع و تحفيبز االسبتثمار فبي االقتصادي و االجتماعي . فالدولة تستخدم اإليبرا
مجبببباالت معينببببة و كبحهببببا فببببي مجبببباالت أخببببرى . كمببببا تسببببتخدمها كببببأداة فببببي مكافحببببة بعببببض 
األزمات االقتصادية كالتضخم و االنكماش و إعادة توزيع البدخل ...  فلبم يعبد دور اإليبرادات 

قتصبببادية و اجتماعيبببة العامببة مقتصبببرا علببى تغطيبببة النفقببات العامبببة ببببل امتببد لتحقيبببق أهببداف ا
 2معينة 

 المطلب الثاني : تعريف اإليرادات العامة  

يقصد باإليرادات العامة كأداة مالية .مجموعة الدخول التي تحصل عليها الدولة من 
المصادرالمختلفة من اجل تغطية نفقاتها العامة و تحقيق التوازن االقتصادي و االجتماعي او 

هي وسيلة الدولة في أداء دورها في التدخل لتحقيق اإلشباع العام . و هي الوسيلة التي 
 تتحدد 

ت الغاية منها و طبقا لالعتبارات الواقعية التي تسود الجماعة بأسرها  و قد ادى بمقتضيا
تطور دور الدولة و ازدياد النفقات إلى تطور نظرية اإليرادات العامة األمر الذي تجلت أثاره 

في تطوير حجم هذه اإليرادات و الى تعدد أنواعها و أغراضها و هو ما يعني في الوقت 
 3اتها .نفس  تطوير محدد

 

                                                           
 .136-135مرجع سبق ذكره .ص  -( محمد عباس محرزي2

 .85ص  -2000االزراطية .–دار الجامعة الجديدة  -الوجيز في المالية العامة -( سوزي عدلي ناشد3
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:من خالل التعاريف السابقة يمكن استخالص 4:خصائص اإليرادات العامةالمطلب الثالث
 الخصااصالتالية:

 _الصفة النقدية لإليرادات العامة.1

 _الدولة هي المكلفة بتحصيل اإليرادات.2

 _ترد هذه األموال إلى الخزينة العامة للدولة.3

 .العامة_تهدف اإليرادات إلى تغطية النفقات 4

 :الثاني: تطور اإليرادات العامة و تقديرها المبحث

 5األول: تطور اإليرادات العامة: المطلب

تطورت اإليرادات العامة بتطور الفكر االقتصادي و المالي حيث اقتصرت اإليرادات 
العامة عند التقليديين على كيفية تزويد الخزانة العامة باألموال الالزمة لها من أجل تغطية 
اإلنفاق العام الالزم لقيام الدولة بوظاافها األساسية، أما في المدرسة الحديثة فبجان  كون 
اإليرادات العامة أداة للحصول على أموال عامة،إال أنها أصبحت أداة مهمة من أدوات 

بواسطتها التأثير على النشاط االقتصادي و  تالسياسة المالية،تستطيع الحكوما
إلى تزايد أهمية اإليرادات العامة تبعا لزيادة أهمية اإلنفاق العام كنتيجة االجتماعي،باإلضافة 

 ضرورية لتزايد دور الدولة في مختلف أوج  النشاط االقتصادي و االجتماعي.

 

 

 
 

                                                           
 .52، ص 2009، 2008:سارة بن صالح،أثر التحصيل الجبائي على ميزانية الدولة،مذكرة تخرج شهادة ليسانس،المدية،4

 .52، ص 2009، 2008:سارة بن صالح،أثر التحصيل الجبائي على ميزانية الدولة،مذكرة تخرج شهادة ليسانس،المدية،5
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 6:: و ذلك من خالل ثالث طرق العامة االيراداتالثاني: تقدير  المطلب

 _طريقة التقدير المباشر: 1

المساولون عن إعداد الميزانية بجميع البيانات و المعلومات التي وذلك بأن يستعين 
يستطيعون الحصول عليها لتحديد اإليرادات المتوقعة خالل السنة المقبلة، فإلى جان  
اإليرادات التي حصلت في السنوات األخيرة، يؤخذ في الحسبان التغيرات المتوقعة في 

أن يكون علي  النشاط االقتصادي و الدخل  الضراا  و الرسوم المختلفة وكذلك ما ينتظر
 القومي...إلخ

 _طريقة حسابات السنة قبل األخيرة:2

و ذلك بأن تقدر اإليرادات العامة للسنة المقبلة،على أساس اإليرادات التي تحققت فعال 
في السنة قبل األخيرة، باعتبارأنها آخر سنة عرفت نتااجها مع عدم إدخال أي تعديالت على 

هذه اإليرادات،إال إذا كان هناك سب  مؤكد يدعو إلى ذلك ،مثل فرض ضريبة جديدة أرقام 
 أو زيادة سعر ضريبة قاامة فعال.

 _طريقة الزيادات السنوية:3

وذلك بأن تقدر اإليرادات العامة للسنة المقبلة على أساس متوسط اإليرادات التي 
ة ماوية معينة تمثل معدل الزيادة حصلت خالل فترة سابقة)عادة ثالث سنوات(، و تزاد بنسب

 في الدخل القومي.

 

 

 

 
                                                           

 .2006، 2005لمالية و دورها في تحقيق التوازن االقتصادي،شهادة دكتوراه،:دراوسيمسعود،السياسة ا6
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 :وتقسيماتهاالثالث: مصادر اإليرادات العامة المبحث

 مصادر اإليرادات:األولالمطلب

 اإليرادات األصلية و اإليرادات المشتقة:

ما تحصل علي  الدولة من أمالكها و هي ما تعرف بدخل الدومين أو  اإليرادات األصلية:-
 اإليرادات االقتصادية.

: هي تلك اإليرادات التي تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاع جزء اإليرادات المشتقة-
 من ثروة اآلخرين... و يشمل هذا النوع كافة أنواع اإليرادات عدا الدومين.

 رادات غير الجبرية:اإليرادات الجبرية و اإلي

 هذا التقسيم من حيث السلطة التي تتمتع بها الدولة في الحصول على اإليرادات.

تلك التي تحصل عليها الدولة باإلكراه)مثل الضراا  ، الغرامات إليرادات الجبرية: ا-
 القروض الجبرية(.

-ت المشروعات تلك التي تحصل عليها الدولة بغير إكراه)إيرادا اإليرادات غير الجبرية:-
 العامة ،الرسوم ،القروض االختيارية(.

 اإليرادات اإلدارية غير الضريبية:-

و تأتي من ممارسة الدولة لوظيفتها كحكومة أو هي اإليرادات السيادية)الرسوم، 
الغرامات الرخص،اإلتاوات(. و بشكل عام تؤخذ اإليرادات اإلدارية من قبل الحكومة 

لفرد منها بصورة مباشرة...و االقتطاعات من األفراد تتحدد مقابل خدمات عامة ينتفع ا
في حدود تكلفة الخدمة العامة المقدمة أي ما يساوي المنفعة التي يستفيد منها الفرد أو 

 األفراد.
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 اإليرادات العادية و اإليرادات غير العادية:

ظمة و دورية تلك اإليرادات التي تحصل عليها الدولة بصفة منت اإليرادات العادية:-
 )دخل الدومين،الضراا ،الرسوم(.

هي اإليرادات االستثنااية أو اإليرادات التي تحصل عليها الدولة  اإليرادات غير العادية:-
 بصفة غير منتظمة)القروض, عملية اإلصدار النقدي،الهبات،الهدايا...(

 : تقسيمات اإليرادات العامة الثانيالمطلب 

قد حاول الكتا  تقسيم اإليرادات العامة الى أقسام متعددة يضم كل منها اإليرادات المتشابهة 
 في الخصااص فقد اقترح البعض تقسيم اإليرادات العامة الى إيرادات شبيهة بإيرادات النشاط 

ا الخاص و مثالها إيرادات ممتلكات الدولة الخاصة و إيرادات متعلقة بالنشاط العام و ليس له
نظير في إيرادات األفراد و مثالها الرسوم و الضراا  و الغرامات المالية و يعي  هذا التقسيم 

ان الدولة و هي بصدد إدارة ممتلكاتها الخاصة تتمتع بسلطات عامة ال يتمتع بها اإلفراد و 
 قد تستعمل الدولة هذه السلطات لتضمن أثمان مبيعاتها جزء منها يعتبر ضريبة في الواقع و
من ثم ال يمكن القول بان إيرادات ممتلكاتها الدولة تعتبر شبيهة بإيرادات نشاط األفراد شبها 
كامال . و قد اتج  بعض المفكرين الماليين الى التمييز بين مصادر اإليرادات العامة على 

 أساس عنصر اإلجبار .

الحصبول علبى  فهناك مصادر إيرادي  تقوم على أساس عنصبر اإلجببار مبن جانب  الدولبة فبي
 إيراداتها استنادا الى سيادتها و يشمل هذا النوع: 

 الضراا  و الرسوم التي تمثل أهم صورة من صور اإليرادات العامة . (1
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 7الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم و تذه  الى خزانة الدولة . (2
 : معايير تقسيم اإليرادات  الثالثالمطلب 

ان الدراسة المثلى لألنواع و مصادر اإليرادات العامة تستلزم تقسيمها وفقا لطبيعتها و هو  
 : ة معايير لتقسيم اإليرادات أهمهاما ادى ببعض الدارسين الى اتخاذ عد

 : ) اإليرادات األصلية و اإليرادات المشتقة(  مصدر اإليرادات العامة1-
عليهببببا الدولببببة مببببن أمالكهببببا ) الببببدومين العببببام( و أمببببا المقصببببود باألصببببلية تلببببك التببببي تحصببببل 

المشتقة فيقصد بها تلك التبي تحصبل عليهبا عبن طريبق اقتطباع جبزء مبن ثبروات اآلخبرين . و 
 هذا يعني كل ما تحصل علي  الدولة من إيرادات الدومين العام .

يببرادات سببلطة الدولببة فببي الحصببول علببى اإليببرادات العامببة : ) اإليببرادات الجبريببة و اإل2-
 غير الجبرية(.

المقصود بالجبرية تلك اإليرادات التي تحصل عليها الدولة باإلكراه و اما غير الجبريبة 
فهببي تلببك اإليببرادات التببي تحصببل عليهببا الدولببة بغيببر إكببراه و يتمثببل هببذا التمييببز مببن 
خالل الضريبة و هي جبرية . و ثمن منتوجات المشروعات العامبة و هبو غيبر جببري 

. 

الشببببيهة الشبببب  مبببع ايبببرادات القطببباع الخببباص :ايبببرادات االقتصببباد العبببام و اإليبببرادات مبببدى 3-
 بإيرادات االقتصاد الخاص

أما إيرادات االقتصاد العام فهي ال تعتمبد علبى السبلطة السبيادية للدولبة . األمبر البذي يسبب    
تسببميتها ايضببا ) اإليببرادات السببيادية( و هببي الضببراا  و الرسببوم و اإلصببدار النقببدي الجديببد . 

                                                           
 .89ص-2006-االزراطية –دار الجامعة الجديدة  -أساسيات المالية العامة –( زينب عوض هللا حسين 7
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و الغرامبببات الجناايبببة . و اسبببتيالء الدولبببة علبببى األمبببوال التبببي ال وارث لهبببا . و امبببا اإليبببرادات 
لإليببببرادات الشبببببيهة بببببإيرادات االقتصبببباد الخبببباص او ) اإليببببرادات االقتصببببادية( فهببببي المماثلببببة 

 8أشخاص القانون الخاص مثل دخل المشروعات العامة و القروض و اإلعانات 

 مدى دورية االيرادات العامة : اإليرادات العادية و اإليرادات االستثنااية 4-

تلك التي تحصل عليها الدولة بصفة منتظمة و دورية. و و المقصود باإليرادات العادية   
 هي دخل أمالكها ) الدومين العام( و الضراا  و الرسوم 

اما اإليرادات غير العادية فهي تلك التي تحصل عليها الدولة بصورة غير منتظمة و هي 
 9النقدية الجديدة  القروض و اإلصدارات

 : اإليرادات من أمالك الدولة ) الدومين(  الرابعالمبحث 

تشكل إيرادات أمالك الدولة مصدرا ايراديا هاما و مستمرا يوفر للدولة موارد مالية شب  
مضمونة تستعين بها في توفير األموال في خزينتها العامة اال ان علماء المالية العامة 

 10و أمالك الدولة الخاصة .يقسمون أمالك الدولة الى قسمين : أمالك الدولة العامة 

 

 

 

 

 

                                                           
 .47ص –مرجع سابق ذكره  –( فوزي عطوى 8

 48ص –مرجع سبق ذكره  –( فوزي عطوى 9

 82ص  -1999-دار المحمدية العامة الجزائر–دروس في المالية و المحاسبة العمومية  –( حسين الصغير  10
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 المطلب االول:  تعريف الدومين 

الببدومين كلمببة فرنسببية دخلببت كمصببطلة الببى اللغببة العر يببة و يقصببد بهببا فببي علببم :ااصطططالح
 11المالية العامة ممتلكات الدولة 

 يطلق لفظ الدومين على ممتلكات الدولة أيا كانبت طبيعتهبا . عقاريبة او منقولبة و ايباعموما :
كببان نببوع ملكيببة الدولببة لهببا عامببة  او خاصببة و تتميببز إيراداتهببا الدولببة مببن الببدومين بالثبببات و 

 عدم خضوعها للتقلبات كما انها تتميز باالستمرارية 

و قلببت أهميتبب  النسبببية مببع التطببور االجتمبباعي و تطببور نشبباط الدولببة بظهببور مصببادر أكثببر 
جزااببر لالنبب  مصببدر مسببتمر . و يمكببن ان أهميببة و لكببن لببم تتخلببى عنبب  الببدول و مببن بينهببا ال

نقسم الدومين الى قسبمين كبيبرين متفباوتين فبي األهميبة . دومبين عبام و دومبين خباص . لكبل 
منهمبا معنبباه و هدفب .اال ان اإليببرادات تكباد مقتصببرة علبى الببدومين الخباص اكثببر مبن الببدومين 

 12العام 

 المطلب الثاني : اقسام الدومين

يقصببد ببب  األمببوال التببي تمتلكهببا الدولببة او األشببخاص المعنويببة :  العططامالططدومين   األولالفططر  
العامببة األخببرى ملكيببة عامببة و هببي تخضببع للقببانون العببام و تخصببص للنفببع العببام كببالطرق و 
الشبببواط  و األنهبببار و المببببوان  و الحبببدااق العامبببة و األصببببل ان ال تفبببرض الدولبببة رسببببما او 

حباالت خاصبة بهبدف تنظبيم هبذا االنتفباع و ببذلك تظبل  مقابال لالنتفاع ب  و استعمال  اال في
 الدومين العام  بأموالالقاعدة العامة هي مجانية االنتفاع 

                                                           
 .95ص -مرجع سبق ذكره-( زينب حسين عوض هللا 11

 

ص -2003-المدية-ةمذكرة لنيل شهادة ليسانس في علوم التسيير تخصص مالي –اإليرادات العامة للدولة و دورها في االقتصاد الوطني  –( شخشوخ سامية 12

26. 
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و قد عرف  القانون المدني على ان  " تعتبر أموال الدولة العقارات و المنقبوالت التبي تخصبص 
لهياببة لهبببا بالفعببل او بمقتضبببى نببص قبببانوني لمصببلحة عامبببة او إدارة او لمؤسسببة عموميبببة او 

طبابع اداري او لمؤسسببة اشببتراكية . او لوحببدة مسببيرة ذاتيبا او لتعاونيببة داخلببة فببي نطبباق الثببورة 
الزراعيببة او يسببتفاد مببن نببص هببذه المببادة ان المشببرع الجزااببري قببد اخببذ بمعيببار مببزدو  و هببو 

 التخصص لمصلحة عامة او منفعة او التخصيص لمرفق عام .

 :و من خصااص الدومين العام ان  

 غير قابل للتصرف في -
 غير قابل للتقادم-
 غير قابل للحجز -
 الى  30-90و قد قسم الدومين العام كذلك حس  المشرع الجزااري في القانون  

: يكبون مصبدره العوامبل الطبيعيبة و لبيس نباتم عبن عمبل اإلنسبان  الدومين العطام الطبيعطي -
 كالبحار اإلقليمية و الفضاء الجوي و مجاري المياه .

و هبو ذلبك البدومين البذي تغلب  عليب  اليبد الصبناعية و نسبتطيع الدومين العطام الصطناعي : -
د تكبببون رمزيبببة لبببالن القبببول ان البببدومين العبببام ال يعتببببر إيبببرادا أساسبببيا باعتببببار ان إيراداتببب  تكبببا

القاعدة في  هي مجانية االنتفاع ب  في بعبض األحيبان فقبد تفبرض رسبوم رمزيبة لبدخول بعبض 
 13الحدااق مثال . عكس الدومين الخاص الذي يعتبر أكثر أهمية .

هببي تلببك األمببوال التببي تببؤدي وظيفببة تمليكيببة و ماليببة مثببل :  الططدومين الخططاص: الثططانيالفططر  
ل السبكني و األراضبي الجبرداء غيبر المخصصبة و األمبالك الشباغرة و المبباني ذات االسبتعما

األراضبي الفالحيبة و الرعويبة و يقسببم البدومين الخباص تبعبا لنببوع األمبوال التبي يتكبون منهببا و 
 هي كما يلي .

                                                           
 .14ص -1992-الطبعة الثانية -الجزائر–ديوان المطبوعات الجامعية -مذكرات في األموال العامة و األشغال العامة –( محمد يوسف المعداوي 13
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يتكون من الراضي و الغابات و تحصل الدولة على إيراداتها مبن هبذا الدومين الزراعي : -
لمنتجببات الزراعيببة التببي قببد ينتجهببا و مببن ثمببن بيببع األخشببا  التببي الببدومين مببن ثمببن بيببع ا

تنتجها الغابات و قد بدا الدومين الزراعي يفقد أهميتب  بالنسببة لألراضبي الزراعيبة نظبرا لبالن 
األفببراد اقببدر عمومببا علببى اسببتغاللها مببن الدولببة . امببا الغابببات و أراضببي البببور فببان الدولببة 

 14لما تحتاج  من نفقات مرتفعة ال قبل لألفراد بها .اقدر على استغاللها و إدارتها 

يتكببببون هببببذا الببببدومين مببببن المببببباني السببببكنية و الفنببببادق و القصببببور الططططدومين العقططططار  : -
الحكوميببة و غيرهببا مببن المببباني المملوكببة للدولببة و التببي قببد خصصببت لألغببراض التجاريببة 

الشبعبية التبي تنشباها بعبض او شب  التجاريبة و مبن امثبل هبذا النبوع مبن البدومين المسباكن 
الببببدول مببببن اجببببل المسبببباهمة فببببي حببببل مشببببكلة اإلسببببكان و لكنهببببا ال تقببببوم بمنحهببببا مجانببببا 
للمواطنين ببل تعمبل علبى بيعهبا او تأجيرهبا لببعض المبواطنين ممبا يبدر عاابدا معقبوال علبى 

 15الخزينة العامة .

مببة مطلقببة التبببي و هببو مببا تملكبب  الدولبببة مببن منشببات تجاريببة ملكيببة عاالططدومين التجططار  : -
تحصببل عليهببا عببن طريببق التببامين و التوسببع فببي قاعببدة القطبباع العببام او عببن طريببق مشبباركة 

 16األفراد في استغالل تجاري .

و هببو مببا تملكبب  الدولببة مببن أسببهم و سببندات فببي المنشبباة االقتصببادية و الططدومين المططالي : -
فببي توجيبب  بعببض نببواحي  يعتبببر هببذا احببدث أنببواع الببدومين و عببن طريقببة يمكببن للدولببة التغلغببل

النشاط االقتصادي . و قد زادت أهميت  في العصر الحبديث و حبدث تطبور فبي مضبمون  فلبم 
يعببد قاصببرا علببى حببق الدولببة فببي إصببدار النقببود و لكنبب  اتسببع ليشببمل األسببهم بصببورة خاصببة 
التبببي تمثبببل مسببباهمة الدولبببة فبببي المشبببروعات االقتصبببادية المختلفبببة او قيبببام الدولبببة باسبببتثمار 
                                                           

 .150ص  -1982الكويت  -ذات السالسل -اقتصاديات النشاط الحكومي –( عبد الهادي النجار 14

 .68دون تاريخ النشر ص  -دون دار نشر –ادارة المالية العامة  -عساف عبد المعطي –( علي الغربي 15

 .38ص -2001-الجزائر -بن عكنون –ديوان المطبوعات الجامعية  -المالية العامة –( حسين مصطفى حسين 16

 



عامة و مستوى األسعار   الفصل األول: اإليرادات ال  
 

17 
 

والهببا عببن طريببق شببراء السببندات ذات فااببدة مرتفعببة و قببد سبباهم ذلببك فببي إمكانيببة الدولببة مببن أم
اإلشراف على القطاع الخباص و السبيطرة علبى بعبض المشبروعات ذات النفبع العبام مبن اجبل 

 17توجيهها الى تحقيق الصالة العام .

 لدومين في االقتصاد الوطنيدور االمطلب الثالث :

 من  كما يلي :  2في المادة -30-90لقد عرف الدومين الوطني في القانون رقم 

من الدستور يشبمل البدومين البوطني مجمبوع األمبوال و الحقبوق المنقولبة  18و 17وفقا للمادة 
و العقاريبة المجبازة امبا فببي شبكل ملكيبة عموميببة و امبا خاصبة مببن طبرف الدولبة او جماعاتهببا 

التعريببف نالحببظ ان كببل مببا تملكبب  الدولببة سببواء يببدخل إيببرادا او ال . فانبب  المحليببة . مببن هببذا 
يعتبر ضبمن البدومين و الحظنبا أيضبا مبن خبالل دراسبتنا فيمبا سببق للبدومين العبام و الخباص 
ان هذا األخير هو الذي يدر أمواال على خزينة الدولة اكثر من العبام . لكبن مبع هبذا نسبتطيع 

بها الدومين في إيرادات الدولة تكباد تكبون قريببا معدومبة حيبث ال القول ان النسبة التي يساهم 
تقريبا من مجموع إيرادات الدولة. هذا قليبل مقارنبة بكبل مبن الضبراا  و %0.6يساهم سوى . 

الجباية البترولية حيث يساهم كبل منهبا تقريببا بالنصبف اال فبي هبذا اإليبراد ال يمكبن االسبتغناء 
انيبة الدولبة قبديما . حيبث كانبت إيبرادات البدومين هبي المبورد عن  لالنب  كبان أول مبن مبول ميز 

األكبر للملك او األمير اإلقطاعي في العصور الوسطى عندما كانت ماليت  الخاصة مختلطبة 
بماليببببة المملكببببة او اإلمببببارة لكببببن هببببذه األهميببببة تضبببباءلت تببببدريجيا و حلببببت محلهببببا اإليببببرادات 

 إجبارا في النهاية نعني بها إيرادات الضراا  . المتحصلة من األفراد اختيارا في البداية ثم
و نالحظ ان  لم تعد ممتلكات الدولة من أراضي زراعية و بساتين تدر إيرادا كما في الماضبي 
نظبببرا للظبببروف المناخيبببة و األوضببباع األمنيبببة التبببي لبببم تعبببد مبببؤخرا فبببي صبببالة الزراعبببة بصبببفة 

ة كبيرة من إيرادات البدومين أمبا فيمبا خاصة . بل المشاريع الصناعية فقط هي التي توفر نسب
يخببببص الببببدومين العقبببباري فهببببو كببببذلك يببببوفر إيببببرادا ال ببببباس ببببب  إال أن الدولببببة فببببي الغالبببب  ال 
                                                           

 100 -99ص  -مرجع سبق ذكره -( سوزي عدلي ناشد17
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تسببببتهدف مببببن وراءه تببببوفير إيببببرادات و إنمببببا هببببدفها األساسببببي هببببو النفببببع للمببببواطنين خاصببببة 
حيبباة مواطنيهببا و المحببدودة الببدخل مببنهم و هكببذا فانبب  مببع تطببور الببدور الببذي تلعببب  الدولببة فببي 

ذلك ببحثها عبن أكثبر البنظم فاابدة حتبى تصبل بشبعبها إلبى أعلبى المسبتويات .رأت أنهبا ملزمبة 
 بالدخول في اقتصاد السوق .حتى تواك  التطور فكان لها ذلك و 

اسببتوج  معبب  خوصصببة الكثيببر مببن القطاعببات ممببا ادى الببى فقببدان أهميببة الببدومين يومببا بعببد 
ويبببل خزينبببة الدولبببة اال انببب  لبببم يسبببتغنى عنببب  طبيعيبببا و بهبببذا يبببوم . و ضبببعف حصبببيلت  فبببي تم

استنتم أن إيرادات الدولة من الدومين . كان لها أهمية في خزينبة الدولبة فبي العهبد االشبتراكي 
امبا فببي وقتنببا هببذا الرأسببمالية البحتبة ايببراد الببدومين يكبباد يكببون فبي طببي النسببيان نظببرا لالنبب  مببا 

 مقارنة مع باقي األنواع األخرى  يحصل من  من إيرادات قليلة جدا

 : اإليرادات من الضرائب  الخامس المبحث

تصببنف الضببراا  علببى أنهببا إيببرادات سياسببية تحصببل عليهببا الدولببة جبببرا مببن مببوارد الدولببة فقببد 
حظيببببت الضببببراا  بعنايببببة مميببببزة مببببن قبببببل الببببباحثين جعلتهببببا علمببببا قاامببببا بذاتبببب  و هببببو يعببببرف 

نببببرى فيمببببا يلببببي بشبببب  مببببن التفصببببيل تعريببببف الضببببريبة و بالنظريبببة العامببببة للضببببريبة و سببببوف 
 قواعدها و اهدافها

 المطلب األول: تعريف الضريبة و خصائصها 

 الفر  األول: تعريف الضريبة

 لقد كانت الضراا  في القرون الماضية المصدر األول لإليرادات الدولة و كان 

 الهدف منها قاصرا على الناحية المالية فقط و كانت تتميز الضراا  في ذلك الوقت    

 باالختيارية . أي لم يكن األفراد ملزمين بدفعها و مع تطور النظم السياسية    

 و االقتصادية تدخلت الدولة في المجتمعات بفرض ضراا  مباشرة على األفراد عن 
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 صبحت الضريبة تستخدم لتحقيق أهداف اقتصادية وطريق الهياات النيابية و أ    

 اجتماعية و سياسية .أي أن الضريبة في البداية كانت مجرد إعانة ) هبات و    

 مساعدات للدولة( ثم تطورت و أصبحت وسيلة لتغطية النفقات الالزمة لألمن ثم

 اريفتغطية الخدمات العامة الى أداة لإلصالح االقتصاد الوطني . و للضريبة تع

 18عديدة و لكن المعنى واحد .

: بأنهببا اسببتقطاع نقببدي تفرضببب  السببلطة علببى األفببراد بطريقبببة  تعريططف الفقيططف الفرنسطططي حيططز
 19نهااية و بال مقابل بقصد تغطية األعباء العامة .

هببي عبببارة عببن فريضببة نقديببة يببدفعها الفببرد جبببرا إلببى :  تعريططف الططد تور عططادل احمططد حشططي 
هيااتهبببا العامبببة المحليبببة بصبببفة نهاايبببة مسببباهمة منببب  فبببي تحمبببل التكببباليف و الدولبببة او إحبببدى 

 األعباء العامة دون ان يعود علي  نفع خاص مقابل دفع الضريبة .

بأنهبببا اقتطببباع مبببالي تأخبببذه الدولبببة جببببرا مبببن األفبببراد دون مقاببببل بهبببدف  مطططا يعرفهطططا الطططبع  :
 20تحقيق مصلحة عامة .

 خصائص الضريبة  الفر  الثاني :   

يعني ذلك أن قيمتها تنتقل انتقاال نهاايا من المكلف بها إلى الدولبة و قبد كانبت : اقتطا  مالي
قبديما تجببى عينببا إمبا فببي شبكل سبخرة أو تسببليم أشبباه أو أجببزاء مبن محصبول ثببم حلبت محلهببا 

 الضراا  النقدية .

                                                           
 22ص -مرجع سبق ذكره -( شخشوخ سامية18

 .145ص –مرجع سبق ذكره -يب . احمد زهير شامية( خالد شحادة الخط19

 .57ص -مرجع سبق ذكره –يسري ابو العال  –( محمد الصغير بعلي 20
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مقابلها على نفبع خباص بب  أي أن المكلف الذي يدفع الضريبة ال يحصل :  تفر  بال مقابل
فهو يدفع الضريبة بصفت  في الجماعة السياسية و لبيس معنبى ذلبك ان دافبع الضبريبة ال يفيبد 
منهببا بببل علببى العكببس مببن ذلببك انبب  يفيببد بصببفت  واحببدا مببن الجماعببة مببن اإليببرادات الضببريبية 

 على المرافق العامة.

علببى الببدفع تبعببا لمقدرتببب   إن الضببريبة تطببرح علبببى كببل شببخص قببادر:وفقططا لمقططدرة الم لفططين
المالية فالضريبة هي طريقة لتقسيم األعباء العامة بين األفراد وفبق قبدرتهم التكليفيبة و هبذا مبا 
نادى ب  ادم سميث بقاعبدة العدالبة أي أن يسبهم كبل أعضباء المجتمبع فبي تحمبل أعبباء الدولبة 

 تبعا لمقدرتهم النسبية على الدفع .

لضببريبة تطببرح علببى كببل شببخص قببادر علببى الببدفع تبعببا لمقدرتبب  إن ا:  وفقططا لمقططدرة الم لفططين
المالية فالضريبة هي طريقة لتقسيم األعباء العامة بين األفراد وفبق قبدرتهم التكليفيبة و هبذا مبا 
نادى ب  ادم سميث بقاعبدة العدالبة أي ان يسبهم كبل أعضباء المجتمبع فبي تحمبل أعبباء الدولبة 

 21تبعا لمقدرتهم النسبية على الدفع . 

ان الضريبة شكل مبن أشبكال إببراز و إظهبار سبيادة الدولبة فهبي توضبع ثبم  : الطابع اإلجبار  
بعببد ذلببك تحصببل عببن طريببق السببلطة او اإلجبببار و يفهببم مببن لفببظ اإلجبببار األمببر المتمثببل فببي 
إجبببار المكلببف بالضببريبة مببن أدااهببا عبببر طببرق إداريببة . فالضببريبة تفببرض بطريقببة أحاديببة ) 

و يحصبل باالسبتعمال الجببر. حيبث يوجبد جهباز كامبل للجببر و العقوببات  صادرة عن الدولة(
مؤلف بهدف إلزام المكلف بالضريبة على الدفع يمكن ان يظهبر الجببر فبي انب  تهديبد بسبيط . 
ففبببي حالبببة رفبببض او عبببدم اداء الفبببرد واجباتببب  الضبببريبية ينطلبببق هبببذا الجهببباز فبببي متابعبببة هبببذا 

   الضريبي .المكلف من اجل إجباره على تخليص دين

                                                           
 .177ص -مرجع سبق ذكره –( محمد عباس محرزي 21
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و هذا العنصر يميز الضريبة عن القرض اإلجباري حيث تلتبزم : تدفع الضريبة بصفة نهائية
الدولة برد المبل  الذي اقترضت  أما في الحالبة الضبريبية فبان مبا يبدفع منهبا فبي حبدود القبانون 

 22ال يرد و ال يدفع عن  أية فاادة و من هنا كان دفع األفراد للضريبة نهاايا .

أي ان الضبريبة تجببى بحكبم موجب  التضبامن :  الضريبة تهطد  الطت تحقيطل النفطع العطامان 
االجتماعي بين األفراد أي تجبى كونها تهدف الى تحقيق النفع العام و هبو مبا درجبت دسباتير 

و فبي اسبتهالل "  81القرن العشرين بصبورة خاصبة و نقبرا البنص مبن الدسبتور اللبنباني المبادة 
ل المنفعبببة العامبببة"و علبببى البببرغم مبببن اسبببتقرار مببببدأ تحقيبببق النفبببع العبببام تفبببرض الضبببراا  لألجببب

كأساس للضريبة حتى و لم تنص علي  األحكام الدستورية فان علماء االقتصاد لم يتفقبوا علبى 
 المقصود بعبارة النفع العام .

يببة فاالقتصبباديون الكالسببيكيون : وجببدو فببي الضببريبة وسببيلة لتببوفير األمببوال الالزمببة و الكاف -
لتغطية النفقات العامة من دون ان يكون لهذه الوسيلة أي تأثير في تغييبر البنيبان االقتصبادي 
او فبببي تعبببديل العالقبببات االجتماعيبببة السببباادة و هكبببذا فقبببد رأى الكالسبببيكيون ان الضبببريبة أداة 

 مالية حيادية 

 23أما االقتصاديين المعاصرين فقد استعبدوا تصور الضريبة المحايدة  -

 ب الثاني :أهدا  الضريبةالمطل

تفرض الضبريبة علبى األشبخاص مبن اجبل تحقيبق أغبراض و أهبداف معينبة يبأتي فبي مقبدمتها 
الهدف التمويلي . باعتبارهبا المصبدر هامبا لإليبرادات العامبة باإلضبافة إلبى االهباف الماليبة و 

ففببي ظببل السياسببية و االقتصببادية األخببرى و قببد تطببورت هببذه األهببداف بتطببور دور الدولببة . 
المالية التقليدية عندما كانت فكرة الدولة الحارسة مهيمنة كان الهبدف مبن الضبريبة هبدفا ماليبا 
                                                           

 .120ص  -مرجع سبق ذكره –( زينب حسين عوض هللا 22
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بحتببا. لكببن مببع تطببور دور الدولببة و زيببادة أنشببطتها و تببدخلها فببي الحيبباة االقتصببادية بصببورة 
 فعالببة تطببورت أهببداف الضببريبة و أصبببحت بمثابببة أداة أساسببية فببي يببد الدولببة لتحقيببق أهببدافها

 السياسية و االقتصادية و االجتماعية.

 الفر  األول : األهدا  المالية 

حس  النظرية الكالسيكية فان تغطية النفقات العمومية هو الهدف الوحيد للضريبة و التي 
يج  أال يكون لها أي تأثير اقتصادي .إن هذا المفهوم الذي يحصر دور الضريبة في تغذية 

يعطيها وظيفة مالية بشكل مطلق .يرتبط بشكل وثيق بفكرة صناديق الخزينة العمومية و 
الدولة الحارسة بالتالي ال يمكن تسجيل   أي تأثير على المستوى االقتصادي و االجتماعي 
فهي تتصف بالحياد أمام هذه الميادين.أما اليوم فال يمكننا الدفاع عن فكرة حيادية الضريبة 

ن  طريق الجبر الضريبي ر ع الناتم الداخلي الخام لالن  في الواقع من المستحيل اقتطاع ع
دون ان تكون هناك انعكاسات و مضاعفات    اقتصادية هامة فاالقتطاع الضريبي يقلص 
من القدرة الشرااية لألفراد مما يحدث انعكاسات  اقتصادية. في نفس السياق فالضريبة تزيد 

 24ستهالكها.من أسعار السلع و الخدمات بالتالي تؤثر على حجم   ا

 الفر  الثاني : األهدا  االقتصادية

بالنسببببة للبببدول الرأسبببمالية فتتمثبببل فبببي تحقيبببق االسبببتقرار عببببر البببدورة االقتصبببادية عبببن طريبببق 
تخفببيض الضببراا  أثنبباء فتببرة االنكمبباش لزيببادة اإلنفبباق و زيادتهببا فببي فتببرة التضببخم مببن اجببل 

اقتصببادي معببين. بمنحبب  فتببرة إعفبباء امتصبباص القببوة الشببرااية. كمببا قببد تسببتخدم لتشببجيع نشبباط 
محببببددة و إعفبببباء المببببواد األوليببببة الالزمببببة لهببببذا النشبببباط باعتببببباره نشبببباطا حيويببببا يحقببببق التنميببببة 

 االقتصادية.

                                                           
 .198-197ص -سبق ذكرهمرجع  –( محمد عباس محرزي 24
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 الفر  الثالث: األهدا  االجتماعية 

يتمثببل الهببدف االجتمبباعي فببي اسببتخدام الضببريبة لإلعببادة توزيببع الببدخل الببوطني لفااببدة الفاببات 
البببدخل كبببان يقبببرر المشبببرع الضبببريبي تخفبببيض األعبببباء الضبببريبية علبببى ذوي  الفقيبببرة محبببدودة

األعببباء العااليببة الكبيببرة كإعفبباء بعببض المؤسسببات و الجمعيببات التببي تقببدم خببدمات اجتماعيببة 
معينة من الضراا . او قد تساهم الضبريبة فبي المحبا فضبة علبى إمكانيبة اقتنباء بعبض السبلع 

نخفضبة المعبدل علبى السبلع االسبتهالكية كبالخبز و ذات االستهالك الواسبع بغبرض ضبراا  م
الحليبب  او الحفبباف علببى الصببحة العموميببة بفببرض ضببراا  مرتفعببة المعببدل علببى بعببض السببلع 
التببي ينببتم عنهببا أضببرار صببحية كالمشببروبات الكحوليببة و التببب  او بفببرض ضببراا  تصبباعدية 

راا  علبى السبلع عالية على الدخول و على التركات فبي نفبس الوقبت البذي خفضبت فيب  الضب
الضرورية الواسعة االنتشار عكس السلع الكمالية التبي فرضبت عليهبا ضبراا  مرتفعبة  .و قبد 
سمحت هذه اإلجبراءات الضبريبية بشبكل فعبال مبن تحقيبق نبوع مبن العدالبة االجتماعيبة و ذلبك 

تفعببة بزيببادة القببدرة الشببرااية للفاببات محببدودة الببدخل و الحببد مببن تلببك التببي تتمتببع بهببا الفاببات مر 
الببدخل . و قببد تببم تطبيببق هببذه السياسببة فببي بعببض دول اسببكندنافيا و أدت إلببى نفببس النتبباام و 
هكذا نجد أن الضريبة تعتبر أداة من أدوات التي تلجا إليها الدولة لتحقيق الرفاهيبة العامبة فبي 

كبن الميادين االجتماعيبة و االقتصبادية . و أن الهبدف المبالي للضبريبة لبم يعبد هبدفها الوحيبد ل
بببببالرغم مببببن تعببببدد أهببببداف الضببببريبة . يبقببببى الهببببدف المببببالي صبببباح  األولويببببة لمببببا تتعببببارض 

 25األهداف األخرى للضريبة .
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 : اإليرادات من القر  العام                                                                                السادس المبحث

يعتبر القرض العام من مصادر اإليرادات العامة للدولة و هو من اإليرادات  االاتمانية فقد   
تحتا  الدولة إلى تغطية نفقاتها المتزايدة بعد ان تكون قد استأنفت كافة إيراداتها العادية . 

 فتلجا الى اقتراض المبال  التي تحتاجها لتستكمل بها إيراداتها العادية . 

 ول : تعريف القر  العام المطلب األ 

 الفر  األول : تعريف القر  العام 

يمكن تعريف القرض بأن   دين مستحق على الدولة يصدر بموج  قانون تتعهد ب  بسداد    
أصل القرض و فوااده بشروط محددة متفق عليها من خالل التعريف يتضة فورا الفارق بين 
القرض اختياري و مخصص لغرض معين يحدده القانون الذي أصدره بينما الضريبة جبرية 

ين عامال بقاعدتين الشيوع و الشمول في الموازنة العامة. و ال تخصص عادة لغرض مع
لكن هذه الفروق ضايلة في عصرنا هذا نظرا لكثرة التجاء الدولة إلى القروض اإلجبارية ثم 
نظرا لعدم تخصيص حصيلة القروض لألغراض محددة كما يفترض من حيث المبدأ كتلك 

 ناجمة عن الحرو التي تعقد لسد عجز الموازنة او لتغطية النفقات ال

 الفر  الثاني :خصائص القر  العام

 : يتبين لنا من التعريف ان القرض العام عدة خصااص يمكن تحديدها كما يلي  

 القرض مبل  من المال قد يكون نقدا او عينا -
 حدى هيااتها العامة أي احد أشخاص القانون العام من سلطةا  و أالقرض يدفع للدولة 

 مركزية او سلطة المركزية كالبلديات و المؤسسات العامة التي لها استقالل مالي و إداري 

القرض يدفع بصورة اختيارية و ليست إجبارية فاألصبل العبام أن القبرض يبتم ببين المقبرض 
و المقتببرض علببى أسبباس اإلرادة الحببرة و ان علببى المقتببرض ان يقببوم بببأداء قيمببة القببرض و 
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طيلبببة فتبببرة مبببدة القبببرض و االسبببتثناء هبببو إصبببدار القبببروض اإلجباريبببة فواابببده إلبببى المقبببرض 
 عندما تمر الدولة بظروف مالية و اقتصادية صعبة .

 القرض يدفع مقابل الوفاء بقيمت  و دفع فوااد عن  خالل فترة او مدة القرض .

القرض العام يتم بموجب  عقد بين المقرض و بين المقترض و التي تكون الدولة او احد 
 هيااتها العامة و هو من العقود اإلدارية التي تكون احد أطرافها من أشخاص القانون العام 

و هذا العقد يحتا  إلى موافقة أو إذن السلطة التشريعية و يترك أمر تنظيم  فنيا للسلطة 
 26التنفيذية 

 المطلب الثاني : أنوا  القر  العام 

 تقسم القروض لهذا المعيار الى اختيارية و قروض إجبارية  من حيث حركة االكتتا 

القروض االختيارية : إذ يكون لألفراد حرية االكتتبا  فبي القبرض مبن عدمب  وفقبا لظبروفهم 1-
المالية و االقتصادية و بالمقارنة بين الفاابدة التبي يحصبلون عليهبا مبن سبندات القبرض و تلبك 
التببي يحصببلون عليهببا مببن فببرص االسببتثمار األخببرى . و مببن ثببم فببإنهم يقببررون االكتتببا  مببن 

حتهم الخاصببة فببي المقببام األول . فالدولببة فببي هببذا الصببدد ال تسببتخدم عدمبب  فببي ضببوء مصببل
 27سلطتها السيادية في عقد القرض .

لقببروض اإلجباريبببة: األصبببل فبببي القبببروض العامببة أن تكبببون اختياريبببة و لكبببن قبببد يحبببدث أن ا-
تتجبباوز الدولببة عببن هببذا األصببل فتلجببا إلببى إصببدار قببرض إجببباري ال يتببرك لألفببراد فيبب  حريببة 

أو عببدم االكتتببا  فببي سببندات  و إنمببا يجبببرون عليبب  باألوضبباع التببي يقررهببا القببانون  االكتتببا 
 إصدار القرض .
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و قد يبدأ القرض اختياريا ثم ينقلب  إجباريبا بعبد ذلبك حبين ترجب  الدولبة ميعباد سبداده دون ان 
تأخذ موافقة المقرضين على هذا التأجيل و غالبا مبا يحبدث هبذا بالنسببة إلبى القبروض قصبيرة 

 .28األجل 

 يمكن التفرقة بين القروض الداخلية و القروض الخارجية  من حيث المصدر

القبروض الداخليبة : و يطلبق عليهببا أيضبا ببالقروض الوطنيبة حيببث يكتتب  فيهبا مبن جانبب  -1
أشببخاص طبيعيبببين او معنببويين فالسبببوق  االببوطنيين أو المقيمببين علبببى إقلببيم الدولبببة سببواء كبببانو 

الببداخلي هببو الببذي يغطببي هببذا القببرض و بنبباءا علببى ذلببك فببان القببروض الداخليببة تسببتلزم تببوفر 
 29المدخرات الوطنية الكافية لتغطية مبل  القرض 

القببببروض الخارجيببببة : هببببي تلببببك القببببروض التببببي تحصببببل عليهببببا الدولببببة مببببن مؤسسببببات او -2
مبات و دول لهبا القبدرة فبي مبنة الدولبة المقترضبة مببال  مبن منظمات مالية أجنبية أو من حكو 

المببال او أمببوال عينيببة مقابببل ان تقببوم الدولببة المقترضببة بسببداد قيمببة القببرض و فوااببده ضببمن 
الفترة الزمنية المحددة و تلجا الدولة المقترضة لمثل هبذا النبوع مبن القبروض عنبدما تعباني مبن 

ع إنتاجيبببة او البببوطني او للحصبببول علبببى بضببباا عجبببز فبببي ميبببزان المبببدفوعات او لبببدعم نقبببدها
 استهالكية لالقتصاد

المحلي  ان للقروض الخارجيبة محباذير متعبددة منهبا تحميبل االقتصباد البوطني أعبباء نقديبة و 
عينية كما أنهبا تجعبل الدولبة المقترضبة فبي حالبة تبعيبة اقتصبادية و سياسبية للدولبة المقترضبة 

30 

 ض مؤ دة و قروض مؤقتة و تقسم إلى قرو من حيث اجل القرض
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القببروض المؤ ببدة: هببي تلببك القببروض الغيببر محببددة األجببل للوفبباء و متببروك وقببت تحديببده -1
للدولة و تمتاز هذه القروض بأنها تترك للدولة اختيار الوقت المالام للسداد إال ان  يخشبى إال 

 31.لمالي تسعى الدولة للوفاء بقيمة هذه القروض فتتراكم الديون و تؤثر في كيانها ا

هببي تلببك القببروض التببي تحببدد الدولببة مقببدما اجببل الوفبباء بهببا و تنقسببم  القببروض المؤقتببة :-2
القببببروض المؤقتببببة مببببن حيببببث أجالهببببا إلببببى قببببروض قصببببيرة أو متوسببببطة أو طويلببببة األجببببل . 
فببالقروض القصببيرة األجببل ال تزيببد مببدتها عببن سببنة مثببل حببواالت الخزينببة و القببروض طويلبببة 

طة األجل فهبي التبي تقبع ببين االثنبين األجل تزيد مدتها عن عشر سنوات أما القروض المتوس
و قد تحدد الدولة  تاريخا واحبدا لسبدادها . كمبا تحبدد تباريخين يحبق لهبا أن تسبدد القبرض فبي 
أبعدها وواضة ان تحديد تاريخين للسداد يعطي للدولة فرصة للتخفيف من أعبباء القبرض قببل 

 32حلول اجل  النهااي .

 المطلب الثالث : أثار القر  العام   

للقببببروض العامببببة أثببببار واسببببعة و متباينببببة علببببى النشبببباط االقتصببببادي و التببببوازن  االقتصببببادي  
اإلجمببالي و هببي تعتبببرمن أدوات الماليببة العامببة التببي تغيببر النظببرة إليهببا مببع تغيببر دور الدولببة 
مببن الدولبببة الحارسبببة إلبببى الدولبببة المتدخلبببة إلبببى الدولبببة المنتجبببة فلبببم تعبببد مصبببدرا اسبببتثناايا مبببن 

 رادات مصادر اإلي

العامة و هذ اآلثار تمثلت في اآلثار على االسبتهالك و االدخبار و اآلثبار علبى االسبتثمار ثبم   
 داألثر على زيادة كمية النقو 
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 الفر  األول :اثر القرو  علت االستهالك و علت االدخار 

تببؤثر القببروض العامببة علببى االسببتهالك و االدخببار مببن خببالل مببا تببؤدي إليبب  مببن إعببادة توزيببع 
الببدخل القببومي و عبببادة مببا يببتم هبببذا التوزيببع لصبببالة الميببل لالدخببار علبببى حسببا  االسبببتهالك 
فبببالقروض تمبببنة العديبببد مبببن المزايبببا و الضبببمانات و التسبببهيالت لصبببغار المبببدخرين مبببن اجبببل 

الكتتببا  فببي السببندات القببروض العامببة و مببن وجهببة نظببر صببغار تشببجيعهم علببى االدخببار و ا
المدخرين . يكبون توظيبف مبدخراتهم فبي السبندات الحكوميبة أكثبر سبهولة و أمنبا و اقبل خطبرا 
مببن توظيفهببا فببي السببندات الخاصببة. ممببا يببؤدي إلببى رفببع الميببل الحببدي لالدخببار و انخفبباض 

عبادة مبا يفضبلون االكتتبا  فبي سبندات الميل الحدي لالستهالك . و بمعنبى أخبر فبان األفبراد 
القروض العامة مبن مبدخراتهم المعبدة لالسبتثمار علبى زيبادة االدخبار علبى حسبا  االسبتهالك 

33 

 الفر  الثاني: اثر القرو  علت االستثمار 

يترت  على عقد القروض و ما يستتبع  من دفبع فواابد منتظمبة و أصبل البدين إلبى المقرضبين 
انخفباض األر بباح المتوقعبة و مببن ثبم انخفبباض الكفايببة الحديبة لببرأس المبال و بالتببالي انخفبباض 
الميببل لالسببتثمار باإلضببافة إلببى ذلببك ان التوسببع فببي القببروض العامببة يجعببل الدولببة ترفببع مببن 

يلة جذ  لألفراد لالكتتا  في سندات القروض العامة و ارتفباع سبعر الفاابدة سعر الفاادة كوس
يببؤثر بالسببل  فببي الميببل لالسببتثمار الخبباص فبباألفراد المكتتبببون فببي القببروض العامببة يسببحبون 

 أموالهم من االستثمارات الخاصة مما يمثل ضررا بالغا باالستثمارات الخاصة . 

ير كبيببر علببى التببوازن االقتصببادي و خاصببة فيمببا القببروض يكببون لهببا تببأثأضببف إلببى ذلببك أن 
يتعلببببق بإنفببببباق حصبببببيلة هببببذه القبببببروض فبببببي مجبببباالت التنميبببببة المختلفبببببة. و هببببل هبببببي نفقبببببات 
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استهالكية كانت أم نفقات استثمارية حيث تساهم في تكوين رأس المال القبومي و رفبع المقبدرة 
 34اإلنتاجية القومية.

 ية النقود الفر  الثالث : اثر القرو  علت زيادة  م

تقترن القبروض التبي تقبدمها البنبوك البى الدولبة بزيبادة كميبة النقبود المطروحبة فبي التبداول و   
يترت  على ذلك ان  في حالة وصول االقتصباد البى مرحلبة التشبغيل الكامبل فانهبا تحبدث اثبارا 
تضببخمية بالغببة الخطببورة و يشببكل هببذا النببوع مببن القببروض نسبببة كبيببرة مببن مجمببوع القببروض 

عامة فاكتتبا  البنبوك فبي القبروض العامبة يبتم عبادة عبن طريبق خلبق كميبة مبن النقبود و يبتم ال
 : ذلك على النحو التالي

حينمببا يقببوم البنببك التجبباري باالكتتببا  فببي القببروض العامببة فانبب  يفعببل ذلببك عببن طريببق إصببدار 
 نقود جديدة.

 الكتلة النقدية .تؤدي إعادة خصم السندات الخزينة لدى البنك المركزي إلى زيادة 

تقوم البنوك التجارية التي تكتت  في السندات الحكومية بخلبق وداابع ااتمانيبة جديبدة مقاببل مبا 
 35يدخل محفظتها المالية من هذه السندات.

قد يحدث ان تترك الدولة المبال  التي اقترضتها مبن البنبوك التجاريبة لبدى هبذه البنبوك فبي 
في الوفاء بالتزاماتها و في هذه الحالبة يكبون النظبام  شكل وديعة على ان تقوم باستخدامها

 المصرفي ككل قد اكتت  في القروض العامة بنقود كتابية إضافية .
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 المطلب الرابع: انقضاء القر  العام                                              

قاعدة ى القروض العامة ن في  و تنطبق عليتم انقضاء القرض العام برد قيمت  إلى المكتتبي
وجو  التخلص من الديون بالوفاء بها طالما كان ذلك ممكنا و يمكن إجمال طرق 

 ينالعام بأر عة طرق.لدانقضاء

يقصببد بالوفبباء رد قيمببة القببرض بأكملبب  إلببى المكتتبببين فيبب  و ال يتصببور انقضبباء  : الوفبباء -1
القرض بواسبطة الوفباء بب  إال بالنسببة للقبروض المحبددة المبلب  لكبي  تبتمكن الدولبة مبن تبدبير 
سببدادها مببن مواردهببا العاديببة .و لببذلك فمببن غيببر المتصببور الوفبباء بببالقروض الضببخمة حيببث 

 سدادها دفعة واحدة بل يتم استهالكها على عدة سنوات  يكون من الصع  على الدولة 

التثبيت : يقصبد بتثبيبت القبرض العبام تحويبل قبرض عبام قصبير األجبل عنبدما يحبل موعبد  2-
سببداده إلببى قببرض متوسببط أو طويبببل األجببل و يببتم التثبيببت عبببن طريببق إصببدار الدولببة قرضبببا 

السندات األخيبر باالكتتبا   متوسط األجل بنفس مبل  القرض قصير األجل مع السماح لحملة
في القرض الجديد بتقديم االذونات التي يحملونها و التي تتمثل في اذونات الخزانبة عندابذ يبتم 
تثبيت القرض في الحدود التي يقببل فيهبا أصبحا  سبندات البدين السبااد االكتتبا  فبي القبرض 

ي لببم يقببدمها أصببحابها الجديببد و تسببتخدم الدولببة المبببال  المكتتبب  بهببا فببي سببداد االذونببات التبب
 36لالكتتا  في القرض الجديد و في هذه الحالة يكون التثبيت اختياريا 

 التبديل : يقصد ب  إحالل قرض جديد بسعر فاادة منخفض محل قرض قديم  3-

بسببعر فااببدة مرتفببع و هببذا التجديببد فببي الببدين يترتبب  عليبب  تخفيببف عبب ء خدمببة الببدين علببى    
 العامة و يتميز تبديل الدين بأن  يوفر الوقت و الجهد و المال و للتبديل شروط منها. الخزانة

أن تتوفر ثقة المقرضبين فبي الدولبة فبإذا لبم تتبوفر هبذه الثقبة فبإنهم سبيختارون رد القبرض دون 
 تجديده .
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نهبا أن تكون الفاادة المقترحة للقرض مساوية على األقل للفاادة الجاريبة فبي السبوق او أعلبى م
 قليال و إال فان المقرضين سيفضلون إقراضها للغير بسعر الفاادة الجاري في السوق 

أن ال تكون المدة المقترحة للقرض الجديد طويلة و عادة ما تلجا الدولة ضمانا بنجاح العملية 
التبببديل إلببى تقريببر بعببض المزايببا و منهببا إعفبباء القببرض الجديببد مببن الضببراا  او مببنة مكافببأة 

من يقبل التبديل او تحديد مدة قصيرة لرد القرض إذا كبان القبرض األصبلي غيبر محبدد مالية ل
 المدة او رفع سعر الفاادة عن السعر الجاري في السوق و لو قليال 

االستهالك:يقصببد ببب  رد قيمتبب  بصببورة تدريجيببة علببى المكتتبببين و يترتبب  علببى ذلببك إيقبباف 3-
الفاادة المقررة علي  أي تخفيض الع ء المبالي علبى الخزانبة العامبة . و يعبد االسبتهالك أكثبر 
الطرق شيوعا لالنقضاء القروض العامة و خاصبة القبروض متوسبطة وطويلبة األجبل و يكبون 

بالنسبة للقروض المؤقتة التي تحددها الدولبة ميعباد  لتبزم بب  سبدادها و يبتم االستهالك إجباريا 
االسبتهالك التبدريجي فبي هببذه الحالبة بعبدة صببور منهبا االسبتهالك العببام   علبى أقسباط سببنوية 
محببددة و كببذلك يببتم االسببتهالك بالقرعببة و يببتم ذلببك عببن طريببق إخببرا  بعببض السببندات سببنويا 

ملها قيمتهبا االسبمية بالكامبل . القبرض فبي الوقبت البذي  تبراه بطريق القرعة على أن تسدد لحا
مالاما و يطبق ذلك عبادة بالنسببة للقبروض المؤ بدة إذ ال تكبون الدولبة ملزمبة ببرد القبرض فبي 

 37اجل معين بل يكون لها بإرادتها المنفردة أن تحدد اجل هذا الرد.
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 خالصة  الفصل األول 

موضوع تدخل الدولة في الحياة االقتصادية مر بعدة  ما يمكن استخالص  مما سبق هو أن
مراحل ،اختلف  هذا الدور في كل مرحلة منها،حيث أن هذا االتجاه العام في مسار هذه 
المراحل كان زيادة دور الدولة و تدخلها في النشاط االقتصادي لما تملك  من إمكانيات مالية 

 و مؤسسية.

صادي انعكس على المالية العامة التي عرفت هي إن تطور دور الدولة في النشاط االقت
أنواع خاصة  لهااألخرى تطورا كبيرا و التي من بين أدواتها نجد: اإليرادات العامة و التي  

بها. كما لديها أهمية بالغة التي تعكس دور الدولة و تطوره و كذا كونها تهدف إلى معرفة 
و االجتماعية و االسترشاد بهذا األثر في  األثر الذي تولد في حياة المواطنين االقتصادية

وضع قواعد عامة تسير عليها على النحو الذي يحقق األهداف السياسية االقتصادية للدولة 
و لتبيان الموارد المتاحة لتغطية و سد حاجات المجتمع و بالتالي تحقيق الرفاهية و التوازن 

 و االستقرار االقتصادي.
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 مقدمة الفصل الثالث:

أهم المفاهيم المتعلقة بالمالية العامة والميزانية حيث  إلىلقد تطرقنا في الفصلين السابقين 
,وهذا ما أوجب  وترشيد االنفاق . والنفقات العامة بأنواعها لإليراداتتعرضنا بنوع من التفصيل 

 اإليراداتمن خالل دراسة تقدير  مستغانمالجانب النظري على الواقع العملي في والية  إسقاط
 2015غاية  إلى2006من سنة  ابتداءوالنفقات 
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 مستغانمالمبحث األول: واليــــة 

من أعرق الواليات في الوطن و هي مدينة تاريخية و حضارية الحاملة  مستغانمتعتبر والية   
" حسب ترتيب الواليات ، و التاريخ هو أساس الحضارات و األمم و بالتالي حتى ال 27لرقم "

يتالشى هذا التاريخ و هذه األحداث التاريخية يجب إعادة التذكير بها و هذا ما نحن بصدد 
 مستغانمالقيام به بمدينة 

 مستغانممطلب األول: التعريف بوالية ال
  2كلم 2269تقع واليـة مستغانم في الشمال الغربي من الوطـــــــــن و تغطي مساحة قدرها 

 مستغانمموارد والية  المطلب الثاني:
 :اإلمكانيات الطبيعية*

هائلــة : يعتمــد اقتصــاد الواليــة خاصــة علــى القطــاع الفالحــي و الــذي يتميــز ب مكانــات الفالحــة
 التي يمكن أن تلعب دورا هاما في التنمية االقتصادية للوالية.

هكتــــار  131.179هكتــــار منهــــا  143689حيــــث تقــــدر مســــاحة األراضــــي الفالحيــــة بحــــوالي 
 صالحة للزراعة.

مــــن  14,21هكتــــار أي نســــبة  32256,31: تقــــدر مســــاحة الغابــــات بالواليــــة حــــوالي لغابــــاتا
 المساحة اإلجمالية.

ــــ  الصـــيد: ـــا  الســـنوي و المقـــدر ب ـــة إال أن اإلنت يزخـــر الســـاحل المســـتغانمي بةـــروة ســـمكية هائل
طن سنويا يوضح لنـا عـدم اإلسـتغالل الجيـد لهـذه الةـروة و هـذا راجـع لـنقت اإلمكانـات  3000

الماديــة الخاصــة بالصــيد و كــذلل الهياكــل القاعديــة للصــيد . و تقــوم الدولــة ببنــاء مينــاء جديــد 
 اع لكن األشغال متوقفة به حاليا.طلتنشيط هذا الق

 :اإلمكانيات االستثمارية
تمــنح فــرت معتبــرة لالســتةمار واالســتغالل  مسـتغانمبفضـل إمكانياتهــا وطبيعــة نســيجها فــ ن والية

 في مختلف القطاعات االقتصادية والتي يمكن حصرها فيما يلي:
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 إنتا  الحليب. -   
 تكييف فرز وتخزين المواد الفالحية. -   
 إمكانيات متعلقة باستصالح األراضي. -   
 إمكانيات متعلقة بتطوير النشاط السياحي. -   
 :الثقافة و السياحة في الوالية*

 الهياكل القاعدية:
والئيـــة جامعيـــة  1مســـرح هـــواء الطلـــق01مغلقـــة قاعـــات الســينما 6مراكـــز ةقافيـــة 31العــددالهياكل
 غير مستغلة 

هذا القطاع منحـى خخـر نظـرا لإلمكانـات السـياحية الهائلـة  السياحة: كان من المنتظر أن يعرف
 كلم 120ساحل بحري بطول  -التي تتمتع بها الواليـة. 

 شاطئ مهيئ و عدد كبير من الشواطئ في حالة طبيعة رائعة 16 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثالث : دراسة تطبيقية لوالية مستغانم
 

 66 

 مستغانمالمطلب الثالث: الهيكل التنظيمي لوالية 
 

 مستغانم: الهيكل التنظيمي لوالية 01الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من مصلحة الميزانيات و الممتلكات لوالية مستغانم :المصدر
 

 الوالـي

 الديوان املفتشية العامة

مصلحة االتصاالت 
 السلكية والالسلكية

مصلحة العالقات 
 اخلارجية

مصلحة أجهزة 
 الصحافة واإلعالم

مصلحة امليزانية 
 واملمتلكات

 مصلحة املستخدمني

 الكتابة العامة

 مديرية اإلدارة احمللية

 مديرية التنظيم والشؤون العامة

مصلحة تنقل 
 األشخاص

مصلحة التنظيم 
 العام

 مصلحة الشؤون القانونية واملنازعات

 مصلحة النشاط احمللي مصلحة األرشيف

 مكتب اإلعالم مكتب احلفظ

 مصلحة التوثيق

 مكتب التلخيص

 مكتب التوثيق

 مصلحة التنسيق والتنظيم

 مكتب الصفقات مكتب التنظيم مكتب التنسيق
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 :ماهية ميزانية الواليةلمبحث الثاني: ا
 الوالية كغيرها من المؤسسات ملزمة بأن تكون لها ميزانية خاصة بها إن

 المطلب األول : مفهوم ميزانية الوالية وخصائصها:
 :مفهوم ميزانية الوالية :01الفرع 

والنفقات السنوية الخاصة بالوالية وتكون  لإليراداتميزانية الوالية عبارة عن جدول تقديرا 
معتمدة ومخصصة سنويا من طرف المجلس الشعبي الوالئي ,لتحقيق أهداف اجتماعية 

 ,اقتصادية لسكان الوالية ,وتعد الميزانية للسنة المدنية المقبلة 
 مستغانمخصائص والية :02الفرع 

ونقصد بذلل أنها تخضع للشكليات المحاسبية التي يفرضها نظام :وثيقة محاسبية-01
المحاسبة العمومية على كل المؤسسات العمومية ذات الطابع غير الربحي والتي تعتمد في 

 جانبين إلىمسل محاسبتها على تقسيم الميزانية 
 إلىفصول وكل فصل  إلىوةانيهما خات بالنفقات,وكل جانب مقسم  باإليراداتأولهما خات 

 فقرات إلىمواد وكل مادة  إلىأبواب ,وكل باب 
أنها  إال: حتى ولو اعتمد أةناء وضع الميزانية على عناصر موضوعية  وثيقة تقديرية -02

تبقى متميزة بعدم اليقين ,ألنها مجرد أرقام تقديرية تستوجب التنفيذ للتأكد من مدى دقتها,ويرجع 
 لتي لها تأةيرها المباشر على عناصر الميزانية سبب ذلل للتغيرات الخارجية المتعددة وا

نظرا لطبيعة ومميزات المعلومات التي تتضمنها  المساعدة على اتخاذ القرارات: -03
المتاحة بطريقة مبسطة ومعبرة وسهلة  اإلمكانياتالميزانية والتي تسمح بالتعبير عن كل 

 يعتمدون في اتخاذ قراراتهم بصفة أساسية على معطيات الميزانية  المسئولينالتحليلفان 
عن برنامج العمل  بآخرالميزانية وبصفتها تعبر بشكل أو  إن:  القاعدة لمراقبة األداء -04

تؤخذ كمرجع أساسي لقياس حجم ونسبة ما تم انجازه من  ف نهاأو النشاط لفترة زمنية محددة 
ما كان مقررا تحقيقه  نية محددة, وذلل عن طريق المقارنة بينالبرامج المسطرة خالل فترة زم

 تحقق فعال من جهة أخرىمن جهة وما
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 ميزانية الوالية  إيراداتالثاني:  لبالمط
يقصد بها مجموعة الدخول التي تتحصل عليها الوالية من : تعريف إيرادات الوالية: 01الفرع 

 التوازن االقتصادي واالجتماعيحقيق مصادر مختلفة,من أجل تغطية نفقاتها وت
 : تقسيم إيرادات الوالية 02الفرع 

و يقصد بها تلل اإليرادات الالزمة لتسيير مصالح الوالية وتنقسم أوال:إيرادات قسم التسيير: 
 إلى:

 اإليرادات المحلية:-أ
وتشمل بيع المنتجات والخدمات وهي غالبا لصالح البلديات كمياه * منتوجات االستغالل:

 السقي,الرسوم على مختلف الوةائق المستخرجة كالرخت وعقود البيع الخاصة بالبلديات
وتشمل تأجير العقارات والعتاد والرسوم على الطرق,وأماكن * ناتج األمالك العمومية:

 التوقف)عقود االستغالل(
 مساهمات الدولة:  -ب 

صندوق االجتماعي كمساهمة الجدولة والجماعات العمومية,ال* تحصيالت وايعانات: 
 ومساهمات أخرى

 * ممنوحات صندوق األموال المشتركة
المؤرخ في  09/90من القانون 133حيث تنت عليه المادةاقتراضات: -ج

 وتقديرها يكون على أساس حاجة الوالية للتغطية الكلية لنفقات برامج التجهيز1990أفريل07
 وهي: الضريبية: اإليرادات -د

 صندوق مشترل للجماعات المحليةلل%70بلديات ,ولل%30منها   :الدفع الجزافي 
 %70  :للصندوق المشترل للجماعات  10% -صندوق مشترل للجماعات المحلية

 المحلية
 بلديات, واليات حسب نظام التضامن %60 -



 الفصل الثالث : دراسة تطبيقية لوالية مستغانم
 

 69 

من قيمة    15%,باإلضافة إلى 29.5%نسبة الواليةTAPالرسم على النشاط المهني: -ه
 TAPالضرائب الخاصة ب

 و-الرسم الوحيد االجمالي المفروض على االنتاج:
ألغيت و يتم في السنوات األخيرة تحصيل الضرائب الخاصة  بها   

 ثانيا: إيرادات قسم التجهيز 
لطرقهي تلل اإليرادات الالزمة لتجهيز مصالح الوالية بالمستلزمات المادية كالعتاد,ا  

أ-التمويل الذاتي اإلجباري: و يتمةل في اقتطاع يقدر ب.10 بالمائة على األقل من إيرادات 
 قسم التسيير.

 ب-اإلعانات: و تتكون من ةالةة مصادر,
 *إعانات الدولة.

 *إعانات الصندوق المشترل للجماعات المحلية.
 *إعانات أخرى.

 المطلب الثالث: نفقات ميزانية الوالية.
 الفرع01: تعريف نفقات الوالية و أركانها

 أوال: تعريف نفقات الوالية
 تعرف بأنها,مبلغ من النقد,ينفقه شخت عام بقصد أداء خدمة عامة ذات نفع عام.

 ثانيا: أركان نفقات الوالية
 من التعريف السابق نستخلت األركان التالية للنفقة,

 01-مبلغ نقدي: أي عدم استخدام المقابل العيني ,و يعود هدا لعدة أسباب نذكر منها’
عملية الرقابة على النفقات,عكس اإلنفاق العيني.*اإلنفاق النقدي يسهل   

 *تحقيق مبدأ المساواة و العدالة في االستفادة من النفقة.
لتدقيق و *اإلنفاق العيني يؤدي إلى وقوع إشكاليات إدارية تنظيمية,و بالتالي سوء في ا

 المراجعة.
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02-الصفة العامة للشخص القائم بالنفقة: و نقصد باألشخات العامة للدولة و جماعاتها 

 المحلية )البلدية و الوالية( و المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.
 03-الهدف من النفقة: يجب أن يكون الهدف من النفقة هو إشباع الحاجات العامة.

 الفرع 02: تقسيم نفقات الوالية
 أوال: نفقات قسم التسيير

لى ةالةة أنواع,ز اإلداري للوالية و تنقسم إو هي تلل المبالغ التي تنفق من اجل تسيير الجها  
أ -نفقات ضرورية: و هي نفقات ملزمة و غير قابلة للتخفيض’تصرف لتسيير المصالح 

 العمومية نذكر منها,
 *رواتب العمال

ية السابقة و حيث تحدد على أساس السنة المال’*الكهرباء,الغاز,الوقود,البريد و المواد و اللوازم
 تغير األسعار.

ب-نفقات اختيارية: تلجا الوالية لمةل هده النفقات عندما تكون في وضعية مالية حسنة.و 
 عند تغطية النفقات الضرورية مةل المساعدات,المنح,الجوائز,,,الخ.

ج-نفقات استثنائية: و هي نفقات مخصصة لمواجهة أعباء غير متوقعة,و التي تكون عبارة 
ترخيصات خاصة.عن اعتمادات مفتوحة مسبقا أو   

 ثانيا:نفقات قسم التجهيز.
أصبح من  هي في ارتفاع مستمر و دخول الوالية في المجال االقتصادي بكل وسائلها,حيث

جهيز نجد:الضروري القيام بمشاريع كةيرة تتطلب أموال باهظة.و من بين نفقات قسم الت  
 01-نفقات األشغال الكبرى: و التي تهدف إلى إصالح و ترميم المرافق العمومية للوالية.

02-نفقات االستثمار االقتصادي: و هي من بين النشاطات المخولة حديةا للوالية,و الهدف 
 منها هو تطوير و تنمية النشاطات االقتصادية.
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 :2015 –2006دراسة إيرادات ونفقات الوالية خالل الفترة  :لثالثا المبحث

 
لهــا جانــب اإليــرادات وجانــب النفقــات، غيــر أنهــا تركــز إن ميزانيــة الواليــة كغيرهــا مــن الميزانيــات 

علـى اإليـرادات لتحديـد أي نفقــة وذلـل مـن أجــل تحقيـق التـوازن المـالي، لهــذا وجـب علينـا دراســة 
هذه اإليرادات بمختلف مصادرها الداخلية والخارجية وجوانب إنفاقها فهي تلبـي كـل االحتياجـات 

 ا المبحث من خالل مطالبه الةالةةاول دراسته في هذوبها تتم المشاريع التنموية، وهذا ما نح
 
 

 2015إلى سنة  2006المطلب األول: تقدير إيرادات الوالية من سنة 
سنتطرق في هذا المطلب إلى المقارنة بين تقدير إيـرادات الميزانيـة األوليـة واإلضـافيةومحاولة   

 توضيح أسباب االختالف بينهما.
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 2015–2006اإلضافية واألولية: تقدير إيرادات الوالية ضمن الميزانية 01الجدول رقم 
 

 دينار جزائري :وحدة الجدول
 

 السنوات
 البيان  

2006 2007 2008 2009 2010 

تقدير إيرادات 
 اإلضافيةالميزانية

3.523.702.441,61 4.171.606.304,41 4.861.105.941,77 6.100.527.257,45 7.323.977.531,32 

 تقدير إيرادات
 الميزانية
 األولية

2.039.954.771.77 2.517.211.313,36 2.686.291.089,49 3.410.960.696,91 3.772.795.844,62 

 
2011 
 

2012 2013 2014 2015 

7.795.844.322.55 8.652.948.228.3 

 

 

9.412.620.002.32 

 

 

9.825.660.200.0 

 

 

10.365.489.202.0 

 

 
4.000.255.200.0 

 
 

4.652.564.200.0 5.952.320.020.3 

 

 

6.455.255.580.2 

 

 

7.874.200.322.2 

 

 
 

 
 
 

 من مصلحة الميزانيات و الممتلكات لوالية مستغانمالمصدر: 
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ويعود االختالف في هذه التقديرات إلى أسـباب مختلفـة مـن سـنة إلـى أخـرى مةـل االعتمـاد علـى 
تقديرات السنة السابقة ووضعها مباشرة أو زيادتهـا بنسـبة قليلـة، وتقـدير النسـب القانونيـة الواجبـة 
ر الدفع دون الحسـاب الفعلـي لهـا باإلضـافة إلـى أن مصـادر اإليـرادات المعتمـد عليهـا فـي التقـدي

تتمةل في الضرائب واإلعانات إال أن هذه المداخيل ليست ةابتة سنويا بل تتغيـر إمـا بالزيـادة أو 
النقصــان حســب الظــروف المســتجدة فــي كــل ســنة، فقــد تخفــض الدولــة نســبة اإلعانــات الموجهــة 

 ...الخ.الضرائب والرسوم  للوالية، كما أن الوالية إيراداتها الجبائية محددة فهي تتمةل في
 

 2015 -2006المطلب الثاني: تطور إيرادات الوالية خالل الفترة 
ومــداخيل أخـــرى , المباشــرة منهـــا علــى مــدار الســنة مةـــل الضــريبةإن للواليــة إيــرادات جبائيــة تســتفيد         

ـــــات  ـــــة مةـــــل اإلعان يـــــرادات خارجي ممنوحـــــات صـــــندوق تتحصـــــل عليهـــــا نتيجـــــة كـــــراء أمالكهـــــا الخاصـــــة، وا 
 نوضحه في الجدول التالي:وهذا ما التضامن

 2015 -2006: تطور إيرادات الوالية خالل الفترة 03الجدول رقم 
 
 
 السنوات       
 البيان

2006 2007 2008 2009 2010 

 إيرادات جبائية
 المباشرةالضرائب -

126.197.703.00 
 

  
 

184.303.533.0 
 

203.354.180. 
 

255.162.177.00 
 
 

345.600.767.0 
 
 

 أمالك -ب
 الدولة

10.660.930.68 11.490.609.60 11.490.609.6 7.318.826.20 12.657.253.20 

 إيرادات خارجية
 اإلعانات -أ

 
1.820.546.587.4 

 
 

 
2.014.041.866.7 

 

 
2.379.630.349.91 

 

 
2.872.256.556.5 

 

 
3.436.283.075.1 
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ممنوحات  -ب
صندوق 
 التضامن

 
332.274.029.00 

 
39.507.111.00 

 
462.165.353.00 

 
624.899.094.00 

 
553.001.418.0 

 

مجموع 
 اإليرادات

2.289.679.250.
08 

13.738.462.120.
3 

3.076.630.592.5
1 

3.759.636.653.
7 

4.347.542.513.
3 

  
 

2011 

 
2012 
 

2013 

 
2014 

 
2015 

 
387.100.524.0 566.202.867.30 

 
601.490.853.2 

 
688.201.555.0 

 
720.695.282.25 

 
13.520.512.33 

 
15.369.200.00 

 
15.962.218.25 

 
16.662.748.236.0

0 
 

17.005.205.31 

 
4.827.254.349 5.362.102.00 

 
5.820.360.100.5 

 
6.555.392.880.65 

 
7.367.894.880.9 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
  

/ 

 
5.227.875.385 5.869.341.69 6.437.813.171.9 6.728.902.237.8 7.610.016.461.

3 

 
 من مصلحة الميزانيات و الممتلكات لوالية مستغانم :المصدر

 
 
 

مسـتمر وهـذا راجـع إلـى  ارتفاعمن خالل الجدول نالحظ أن مجموع ضرائب الوالية في         
إلــى أن تــم  %1إلــى  %6مــن 2005الــى غايــة  تــدريجيا  VFانخفــاض نســبة الــدفع الجزافــي

-2008، أمـــا بالنســـبة إليـــرادات أمـــالل الواليـــة فكانـــت ةابتـــة مـــن ســـنة 2006في ســـنة هإلغـــاؤ 
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 انخفــاضوهــذا راجــع إلــى  2009نخفضــت فــي ســنةد ، ةــم ا 11.490.609.6بمبلــغ  2007
السـكنات المخصصـة  انخفـاضنسبة المداخيل الناتجة عن كراء محالتها والعقارات التابعة لهـا و 

. كما أن الواليـة اسـتفادت مـن إعانـات مـن وبعدها ازدادت  للكراء والتابعة ألمالل الوالية ...الخ
ممنوحــات صــندوق التضــامنحيث ، كمــا أنهــا اســتفادت منوكانــت متزايــدة باســتمرار طــرف الدولــة 

التـي تتضـح مـن خـالل  2009د  وهذا سـنة 624.899.094.00عرفت كحد أقصى ما قيمته
 الجدول أنها في تزايد مستمر.

 

 ايد نفقات الواليةالمطلب الثالث: ظاهرة تز 
إن ظــاهرة تزايــد النفقــات مــن الظــواهر االقتصــادية حيــث أن اإلنفــاق العــام يــزداد كــل ســنة عــن 

 السنة السابقة كما يمكن أن يتناقت حسب المصاريف اإلدارية التي يتم تحملها.
، كمـا سـابقا كما أن ظاهرة التزايد قد تعود إلى أسباب حقيقية أو ظاهرية تم التطرق إليها       

أن نفقات الوالية تنقسم إلـى نفقـات إجباريـة وضـرورية، نفقـات التسـيير والتجهيـز التـي سـنطرحها 
 في هذا الجدول.
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 في الميزانية  2015 -2006خالل الفترة  مستغانم : تزايد نفقات والية 04الجدول رقم
 اإلضافية

 وحدة الجدول: دينار جزائري
     

السنوا
 ت
 البيان

2006 2007 2008 2009 2010 

نفقات 
التسيير 
 المحققة

3.091.554.499.4 3.766.066.459.99 4.216.587.741.28 5.220.820.741.85 5.588.715.622.78 

نفقات 
التجهيز 
 المحققة

432.147.942.17 405.539.844.42 644.518.200.49 879.706.515.60 1.735.261.908.54 

إجمالي 
 النفقات

3.513.702.441.
6 

4.171.406.304.4
1 

4.861.105.941.7
7 

6.100.527.257.4
5 

7.323.977.531.3
2 

 
2011 
 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 
5.956.610.503.7 7.635.555.931.30 

 

9.639.231.936.30 

 

1.284.126.736.10  

 

12.685.986.586.05 

 
1.968.560.325.5 

 
 
 

2.054.844.236.49 

 

.95.880.894.3672  

 

 

.02.602.947.6182  

 

.05.364.920.0023  

 

 
7.925.170.829.

2 
 

 
9.690.400.167.7

9 
 

 
12.007.126.817.

2 

 
13.986.173.561.2

2 

 
16.798.917.950.1

0 
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 من مصلحة الميزانيات و الممتلكات لوالية مستغانمالمصدر: 
 

( 10)الخمــسمــن خــالل هــذا الجــدول يتضــح لنــا بــأن نفقــات قســم التســيير علــى مــرور         
سـنوات أكبـر دائمـا مـن نفقــات قسـم التجهيـز واالسـتةمار، ذلـل ألن الواليــة تعتمـد فـي تمويـل هــذا 

 . %10األخير على االقتطاع من إيرادات التسيير بنسبة ال تقل عن 
نفـاق معظـم اإليـرادات علـى  مسـتغانماالسـتةمارات فـي واليـة كما تبين هـذه األرقـام قلـة          وا 
 لها.  التسييرالجانب 
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 خاتمة الفصل الثالث:
 من خالل ما تطرقنا إليه نستنتج أن:

  ميزانية الوالية عبارة عن جدول تقدير لإليرادات والنفقات السنوية الخاصة بالوالية وتكون
معتمدة ومخصصة سنويا من طرف المجلس الشعبي الوالئي ,لتحقيق أهداف اجتماعية 

 ,اقتصادية لسكان الوالية ,وتعد الميزانية للسنة المدنية المقبلة .
 ية والقاعدة لمراقبة األداء...من خصائصها أنها وةيقة محاسبية وسياس 

 
  لكل من الجزأين )اإليرادات والنفقات ( قسمين فرعيين هما قسم التسيير وقسم التجهيز

 .وكال منهما تطور نتيجة أسباب مختلفة
 
 
 
 

 



 
 

 185 

 ثالث                                                                     دراسة تطبيقية لوالية المديةالفصل ال
 
 
 
 
 

 أساسيات في المالية العامة                                                                                                
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 : الثانيمقدمة الفصل 

تحتاج الدولة إلى إنفاق كي تتمكن من القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها فقد حصل تطور 
حتى القرن كبير في مفهوم الواجبات التي يجب على الدولة القيام بها فبينما كانت مهام الدولة 

التاسع عشر تقتصر على توطيد األمن الداخلي و رد االعتداء الخارجي و إقامة القضاء بين 
 الناس أصبحت اليوم مهام الدولة تشمل أكثر النواحي االقتصادية و االجتماعية و الثقافية.

 فمن مهام الدولة اليوم القيام بمشاريع عمرانية كبرى و العمل على تحسين شروط المعيشة
 للسكان و حماية االقتصاد الوطني و العمل على زيادة الثروة الوطنية و نشر العلم.

و هكذا أخذت حاجة الدولة إلى المال تزداد ازديادا كبيرا كلما اتسعت مهامها لكن كيف تؤمن 
 الدولة احتياجاتها من المال؟ و كيف تنفقه؟ ووفقا ألية قواعد؟

النفقات هو للدراسة  العامة ,و في هذا الفصل اخترنا موضوعكل هذه األمور يدرسها علم المالية 
 .العامة للدولة
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 ماهية النفقات العامة :المبحث األول
 المطلب األول: تعريف النفقات العامة و خصائصها

 الفرع األول:تعريف النفقة العامة
علماء المالية النفقة العامة على أنها مبلغ من النقود تخرج من ذمة شخص عام بهدف  _ يعرف

 1تحقيق منفعة عامة.
_ النفقات العامة هي مبالغ من المال )اقتصادي أو نقدي( يصدر عن الدولة أو عن أي 

 2شخص معنوي عام بقصد تحقيق منفعة عامة.
 3:الثاني:تطور النفقات العامة الفرع

النفقات العامة دور الدولة و تطوره، فمع تطور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة تعكس 
المتدخلة،إلى الدولة االشتراكية،تطورت النفقات العامة، و تطور مفهومها الذي اختلف في ظل 

 الدولة المتدخلة عنه في ظل الدولة االشتراكية.
اسة التدخل التي انتهجها الفكر التجاري في لم تنجح سي المفهوم التقليدي للنفقات العامة:_ 1

أواخر عهده وطالب الفكر االقتصادي الطبيعي الدولة، أن تتبع النظام االقتصادي الطبيعي 
الحر و عدم التدخل في النشاط االقتصادي، و اقتصر دور الدولة الحارسة حسب رأي 

ل في تأمين الدفاع و األمن و االقتصادي آدم سميث، على القيام بالوظائف التقليدية التي تتمث
العدالة،إضافة إلى بعض أوجه النشاط المحدودة، التي تستهدف توفير بعض الخدمات و 

 المرافق  العامة التي ال تتعارض مع مبادئ المذهب الفردي الحر.
إن النفقات العامة في ظل الدولة الحارسة لم تتخلى كليا من إحداث بعض اآلثار االقتصادية و 

اعية حتى و لو كان ذلك بصورة غير مباشرة،رغم طابعها غير المنتج، األمر الذي جعل االجتم
االقتصاديين التقليديين يتشددون في الحد من النفقات العامة لضمان حيادها، أو على األقل 

 لتضييق نطاق آثارها االقتصادية و االجتماعية.

                                                           

 .50عسابق،ص  (:عادل فليح العلي،مرج1)
 .53، األردن،ص 2005، 2(: خالد شحادة الخطيب،أسس المالية العامة،دار وائل للنشر و التوزيع،ط 2)
 .54:خالد شحادة الخطيب، مرجع سابق، ص (، 3) 
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الرأسمالية المعاصرة قاصرا على مجرد  لم يعد دور الدولة المفهوم الحديث للنفقات العامة:_ 2
االحتفاظ بالتوازن االقتصادي عالجا لألزمات، إنما تحقيقا لزيادة معدل النمو االقتصادي 

القومي، و هذا مما أدى إلى زيادة حجم النفقات العامة، و تعددها من ناحية، و تغير مفهومها  
مة أداة رئيسية لتدخل الدولة، في و طبيعة دورها من ناحية أخرى. و أصبحت  النفقات العا

 جميع المجاالت االقتصادية و االجتماعية و السياسية 
 الثاني:خصائص النفقات العامة: المطلب

حتى نكون أمام نفقة عامة فالبد من أن تتخذ تلك النفقة شكال 4: النفقة العامة مبلغ نقدي_1
على ما تحتاجه لتسير مرافقها من  نقديا أي ال بد من استخدام النقود من قبل الدولة للحصول

 سلع أو خدمة، و عليه ال تعد نفقة عامة الوسائل غير النقدية التي كانت تتبعها الدولة سابقا.
 و هناك أسباب تقف وراء اتجاه الدولة إلى الصيغة النقدية في نفقاتها و هي:

 يعقل أن يتعامل * تحول المجتمعات من االقتصاد العيني إلى االقتصاد النقدي و عليه فال
 األفراد فيما بينهم بالصيغة النقدية و تتعامل الدولة معهم بالصيغة العينية.

 * صعوبة ممارسة الرقابة االدارية و البرلمانية على االنفاق العيني
اإلنفاق العيني مشاكل إدارية متعددة منها عدم الدقة في تقدريها أو محاباة الدولة لبعض  *يثير

األفراد بإعطائهم مزايا عينية تزيد في قيمتها عن ثمن السلع و الخدمات التي قدموها مقابل 
 ذلك.

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .50(: عادل فليح العلي،مرجعسابق،ص 4)
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 5_ النفقة العامة يقوم بها شخص عام:2
لخدمة العامة. بمثابة نفقة عامة إال إذا صدر عن ال يعتبر المبلغ النقدي الذي أنفق ألداء ا

شخص عام و يظهر هذا العنصر بشكل واضح متى صدرت النفقة عن إحدى الهيئات اإلدارية 
مثل الدولة ، و الهيئات المحلية و المصالح الحكومية و المؤسسات العامة التي تتمتع 

 بالشخصية اإلدارية و المالية المستقلة مثل الجامعات.
قام شخص مثال ببناء جامعة و تبع ذلك بإهدائها للدولة فإن إنفاقه ال يعتبر عاما.ذلك ألن  فلو

األموال المنفقة لم تخرج من ذمة شخص عام,و قد تثور الخالفات حول طبيعة المبالغ التي 
تنفقها المشروعات االقتصادية العامة التي تمارس نشاطا يطابق أو يشابه األنشطة 

دخلها تحت باب النفقات الخاصة، بينما يضفي عليها بعضهم اآلخر صفة الخاصة.فبعضهم ي
 اإلنفاق العام.

 6_ النفقة العامة تحقق حاجة أو منفعة عامة:3
األصل أن غاية النفقات العامة هي تحقيق نفع عام يستفيد منه مجموع المواطنين و إشباع 

التقليدي يتم من خالل قيام الدولة بوظائفها حاجاتهم ،و إذا كان مفهوم المنفعة العامة في الفكر 
التقليدية المحددة،فإن المفهوم الحديث للمالية قد وسع من مضمون المنفعة العامة ليضم النفقة 

 المخصصة لألغراض االقتصادية و االجتماعية.
لذلك فإن فكرة المنفعة العامة قد تغيرت فأصبح مفهومها متغير حسب طبيعة النظام السياسي, 

القتصادي و االجتماعي لكل بلد، وأدى ذلك إلى وضع عدة معايير لقياس المنفعة ا
العامة،أهمها مفهوم المنفعة القصوى،أي بتساوي التضحية الحدية و المتمثلة بالضرائب و 
الرسوم و التي يدفعها األفراد في سبيل تمويل النفقات العامة مع النفقة  الحدية لدخولهم المتبقية 

 ها المختلفة.الستخدامات
 

                                                           

 .266، ص 2001(:فورت فرحات،المالية العامة لبنان, 5)
 .38،ص 2008(: أحمد أعاد القيسي، المالية العامة و التشريع الضريبي،دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان، األردن،6)
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لذلك فإن تحديد النفقات العامة يتم العامة يتم على أساس معيار المنفعة العامة، فإذا كان 
اإلنفاق هو إلشباع حاجة عامة فهو إنفاق عام، ويتوقف ذلك على فلسفة الدولة السياسية و 

 على النظام االقتصادي الذي يتبعه و على حجم تدخل الدولة في المجتمع ووظائفها.
 

ظل الدولة االشتراكية، التي تتحمل مسؤولية النشاط االقتصادي في مجموعه، نتيجة و في
و  ةلسيطرتها الفعلية على وسائل اإلنتاج، ازداد حجم النفقات العامة، و بخاصة االقتصادي

االجتماعية ، و ذلك التساع نطاق نشاط الدولة الذي يهدف الى توزيع موارد اإلنتاج بين 
مختلف االستخدامات،وتنسيق أوجه النشاط االقتصادي بما يحقق التوازن االقتصادي بين 

 اإلنتاج و االستهالك وفقا لخطة قومية شاملة،تملك الدولة سلطات مطلقة في تنفيذها.
 النفقات العامةو معايير  محدداتو قسيمات ت:المبحث الثاني 
 تقسيمات النفقات العامة::المطلب األول

يراد بتقسيم النفقات العامة تقسيمها إلى عدة أقسام متميزة يضم كل منها تنوعا واضحا للنفقات 
العامة و متميزا مما يتيح للباحث االقتصادي و المالي و المهتم بدراسة المالية العامة سهولة 

لها وفقا ألسس علمية تمكنه من تتبع آثار النفقات العامة و هذا ما سندرسه في هذا تحلي
 المطلب، وهي التقسيمات العلمية و التقسيمات الوضعية.

 الفرع األول: التقسيمات العلمية للنفقات العامة:
ة إن التقسيم العلمي للنفقات العامة ضرورة ملحة لكل من يهتم بمالية الدولة وصوال لمعرف

 التفصيالت الجزئية.
لقد قسم الفقهاء النفقات إلى عدة تقسيمات لتميزها تميزا واضحا بعضها عن البعض اآلخر و 
إن تقسيم النفقات تختلف باختالف أغراضها و أنواعها، فتعددت أسس التقسيم العلمي على 

 ضوء االعتبارات االقتصادية و السياسية و اإلدارية...إلخ.
بما يتناسب  و تلك  تسيم العلمي فقد تبنت ميزانيتها بعض الدول,هذه التقسيماو نتيجة لهذا التق

االعتبارات االقتصادية و السياسية و اإلدارية و قد أطلق عليها التقسيمات الوضعية،أما 
 التقسيمات العلمية فهي وفق الترتيب التالي:
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 7: تقسيم النفقات بحسب انتظامها ودوريتها:-1
نفقات دورية )عادية(، ونفقات  غير دورية )غير عادية( و ذلك بحسب  تقسيم النفقات إلى

انتظامها  فالنفقات العادية تتصف بالتكرار و الدورية السنوية و تصرف سنويا بفترات منتظمة 
سواء كانت بأقل أو أكثر من حجمها، حيث تتغير كميتها في كل ميزانية عن الميزانية السابقة 

موظفين و نفقات الصيانة و الصحة والتعليم( و بالتالي فهي نفقات أو الالحقة )كمرتبات ال
متكررة في كل ميزانية, أما النفقات غير العادية)غير الدورية( فهي نفقات استثنائية ال تتكرر 

في ميزانية الدولة فتحدث على فترات متباعدة و عرضية يصعب التنبؤ بحدوثها  مبانتظا
ارث الطبيعية،إن هذا التقسيم قد يبدو صحيحا في مظهره و لكنه كالنفقات الحربية و نفقات الكو 

في حقيقته محل نقد ألنه يعتمد على التكرار السنوي للنفقة في الميزانية في الوقت الذي تكون 
فيه ميزانيات بعض الدول تزيد مدتها عن العام، كالنفقات االستثمارية التي تعتبر الزمة على 

كل الميزانيات و البرامج االقتصادية و غيرها على الخمس الدوام،و يتكرر ظهورها في 
 سنوات،فإن مثل هذه النفقات تتحول إلى نفقات عادية بموجب معيار التكرار و االنتظام.

يضاف إلى ذلك أن بعض النفقات غير العادية تحولت إلى نفقات عادية و متكررة كالنفقات 
ي مما يحمل اعتبارها نفقات متكررة اعتبارها العسكرية التي تتكرر سنويا بسبب التوتر الدول
 نفقات متكررة بسبب ظهورها المستمر و سنويا.

و أمام هذه االنتقادات و غيرها، وجد أن  تقسيم النفقات بحسب انتظامها نسبي تحكمي ال 
يتماشى مع تطور ميزانيات الدول, و خاصة ظهور ميزانيات جديدة تتماشى و التطور المالي و 

 ي كميزانيات الخطة االستثمارية و ميزانيات القطاع االشتراكي أو الحكومي.االقتصاد
ومن النادر أن تلتزم الدول في الوقت الحاضر بهذا المعيار، لدور الدولة الجديد و تدخلها في 
المجاالت االقتصادية و االجتماعية، الذي أضعف كثيرا من هذا المعيار و كان ال بد من 

 ر آخر يتماشى و الظروف االقتصادية و االجتماعية و المالية.االستعاضة عنه بمعيا
 
 

                                                           

 .42(:أعاد حمود القيسي، مرجع سابق، ص 7)
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: و هي النفقات التي تجدد كل فترة زمنية معينة.غالبا ما تكون سنة و ال يعني النفقات العادية*
 التكرار هنا ثبات مقدار النفقة العامة كل سنة، فقد تتغير كمياتها و مقاديرها 

نفقات العامة العادية الدورية و بصفة نهائية خالل الفترة بالزيادة،و لكن يفترض أن تستوعب ال
الزمنية الدورية المحددة لها,و هي السنة مثال و لذا يجب أن تتكرر سنويا و من أمثالها الرواتب 

 8و األجور و التقاعد و فوائد الدين العام و نفقات الصيانة.
الميزانية إال في ظروف معينة أي : هي تلك النفقات التي ال تدرج في النفقات غير العادية* 

في ظروف غير عادية،أو خالل سنوات معينة كنفقات الحروب و االستثمارات الكبرى، و من 
نتائج هذا التقسيم أن النفقات غير العادية تغطى من إيرادات غير عادية، وتكون ميزانية غير 

ت العامة التي كانت تعتبر غير عادية،ولكن و تماشيا مع المفهوم الحديث للمالية العامة فالنفقا
عادية أصبحت من أهم النفقات العادية،كالنفقات الخاصة باإلنشاءات الجديدة، نفقات بناء 

 9الطرق، المباني على اختالف أنواعها. ال تتكرر كل سنة بذاتها و إنما تتكرر كل سنة بنوعها.
 10::تقسيم النفقات حسب أغراضها-2

ي للنفقات العامة، أي تقسيم النفقة بحسب أغراضها و أهدافها و يسمى أيضا بالتقسيم الوظيف
تقسيما حديثا نسبيا، فالتقسيم الوظيفي يظهر النفقات العامة حسب الوظائف و النشاطات 
المختلفة التي تقوم بها الدولة فيتم تبويب النفقات في مجموعات متجانسة تخصص كل مجموعة 

 لوظيفة معينة من هذه الوظائف.
:وهي النفقات التي تهدف إلى تحقيق هدف اقتصادي كاإلعانات و عامة اقتصاديةنفقات *

المنح و الهبات االقتصادية و غيرها من النفقات إلشباع الخدمات الالزمة كالطاقة و النقل 
 والتي تستهدف تزويد االقتصاد بالبنية األساسية.

                                                           

 .25، ص  2006_ 2005النفقات العامة،مذكرة لنيل شهادة ليسانس، عبدلي عائشة،تقدير (:8)
 

 
 .43(: أعاد القيسي، مرجع سابق، ص 10)
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لغ مخصصة لبعض الطبقات : و هي نفقات توزع على شكل مباالنفقات العامة االجتماعية* 
و الفئات االجتماعية بما فيها خدمات الضمان االجتماعي و أصحاب الدخول المحدودة و 

 خدمات الرفاهية الصحية و التعليمية...إلخ
: و هي تلك النفقات التي تهدف لتسيير المرافق العامة من رواتب وأثمان النفقات اإلدارية* 

ارية والمبالغ المخصصة إلعداد وتدريب وتطوير الجهاز مشتريات الدولة ومستلزماتها اإلد
 االداري 

وهي النفقات المخصصة إلقامة و بناء مرافق الدفاع و الجيش و التسليح  النفقات العسكرية:*
 و تجهيز القوات المسلحة داخليا و خارجيا.

 المالية األخرى. : كنفقات الدين العام و فوائده و األوراق المالية و السنداتالنفقات المالية* 
إن هذا التقسيم له أهمية و يساعد على التحليل المالي لنشاط الدولة و تحديد وظائفها المختلفة 
ويسهل مقارنتها مع ميزانيات الدول األخرى و نفقاتها.إال أن توزيع منفعته بهذا الشكل يالحظ 

ليس طابع وظيفي محدد عليه عدم تجانس وظيفة كل نفقة،كما يفتقر هذا التقسيم لوجود نفقات 
أو قد يكون لها طابع أكثر من وظيفة معينة مما ترتب عليه صعوبة توزيع منفعته و معرفة 

 وظيفتها.
 
 11:تقسيم النفقات بحسب نطاق سريانها:-3

هذا التقسيم على نطاق سريانها إلى نفقات عامة مركزية و إلى نفقات عامة محلية  يعتمد
فاألولى هي النفقات الموجهة لصالح المجتمع ككل و تظهر في الموازنة العامة للدولة كنفقات 

 األمن و الدفاع و التعليم و الصحة
عين أو محافظة معينة في حين أن النفقات المحلية هي التي تكون موجهة لصالح سكان إقليم م

داخل الدولة و تظهر في موازنة اإلقليم بغض النظر عن المستفيد منها و عن من يتحمل عبئها 
 مثل نفقات الكهرباء و الهاتف والماء.

                                                           

 .44(:أعاد القيسي،مرجعسابق،ص 11)
 



العامة و مستوى األسعار: النفقات  الثاني الفصل  
 

41 
 

 
 

 
 : :تقسيم النفقات بحسب آثارها في اإلنتاج القومي-4

 لية:يقوم هذا التقسيم على تقسيم النفقات إلى نفقات حقيقية و نفقات تحوي

 هي تلك النفقة التي تؤدي إلى زيادة مباشرة في اإلنتاج القومي. النفقة الحقيقية:
ال تؤدي إلى زيادة مباشرة في اإلنتاج القومي سوى أنها تحول القوة الشرائية  النفقة التحويلية:

 بين أفراد المجتمع.

ة و التحويلية إلى ثالثة و قد اعتمد بعض كتاب المالية العامة في التفرقة بين النفقات الحقيقي
 :معايير

: و بحسب هذا المعيار،فتعتبر النفقة حقيقية إذا ما حصلت الدولة أ_ معيار المقابل المباشر
مقابل نفقاتها على خدمات أو أموال)كأن تحصل على الخدمات التعليمية و الصحية،أو كأن 

ت إذا ما قامت بتوزيعها تحصل على مستلزماتها اإلدارية( و ال يغير من طبيعة هذه النفقا
 مجانا إلى المواطنين.

و تكون النفقة تحويلية إذا تمت بدون مقابل لها، كأن تقوم الدولة باإلنفاق دون أن تحصل 
بمقابلها على بضائع أو خدمات. و إنما تهدف من ورائها إلى تحويل في القوة الشرائية لبعض 

مان بعض البضائع أو تعطى النفقة الطبقات الضعيفة اقتصاديا كدعم األسعار وخفض أث
التحويلية لدعم بعض المشروعات و المنتجات المحلية و حمايتها من المنافسة األجنبية 

 وتشجيع المنتجات الوطنية.
: و يقوم هذا المعيار على التفرقة بين النفقات ب_ معيار الزيادة المباشرة في اإلنتاج القومي

الل الزيادة المباشرة في اإلنتاج، فالنفقات الحقيقية هي التي الحقيقية و النفقات التحويلية من خ
إنتاج جديد، و بالتالي إلى زيادة مباشرة في الدخل القومي  إيجادتؤدي إلى زيادة مباشرة و إلى

كنفقات الدفاع و التعليم و المواصالت، أما النفقات التحويلية فال تؤدي بشكل مباشر إلى هذه 
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الزيادات فهي نفقات كما ذكرنا تتم بدون مقابل مثل اإلعانات االجتماعية و االقتصادية و التي 
 فيض أسعار البضائع التي ينتجونهاتدفع إلى بعض المنتجين لتخ

 

 
 جـ_ معيار القائم باالستهالك للموارد االقتصادية و عوامل اإلنتاج:

يستفيد هذا المعيار في التفرقة بين النفقات الحقيقية و التحويلية على من يقوم باالستهالك و 
 كأن تقوم يستفيد من الموارد، فالنفقات الحقيقية هي التي تنفقها الدولة بشكل مباشر.

الدولة باستهالك الموارد و عوامل اإلنتاج، حيث تستخدم الدولة و بصورة مباشرة المواد العينية 
و عناصر اإلنتاج كالرواتب، فتدفع الدولة األجور مقابل استهالكها لخدمات الموظفين وهو ما 

 يسمى )باالستهالك الحكومي(.
من االستهالك  دشرة فالنفقة تحويلية ألن المستفيأما إذا كان االستهالك يتم عن طريق األفراد مبا

هو الفرد و ليس الدولة،مثل إعانات البطالة و المرضى،حيث يتلقى المستفيد )األفراد( التحويل 
نقدا أو عينا، و في كلتا الحالتين فإن األفراد هم المستفيدون وهم الذين يستهلكون جزءا من 

 الموارد و ليست الدولة.
 تاب المالية النفقات التحويلية إلى ثالثة أنواع و هي على الشكل التالي:و قد قسم بعض ك

: و هي نفقات تقوم بها الدولة و يستفيد منها األفراد و النفقات العامة التحويلية االجتماعية_ 
تتم بال مقابل و الهدف منها رفع مستوى المعيشة و الحالة االجتماعية لألفراد كاإلعانات و 

 ز...إلخ.المرض و العج
و هي التي تمنح لبعض المشروعات اإلنتاجية أو لفروعها  النفقات التحويلية االقتصادية:_ 

بهدف تخفيض كلفة إنتاج البضاعة و تخفيض أثمان هذه البضائع و دعم المشاريع الوطنية 
 االقتصادية.

 : مثل نفقات فوائد الدين العام و استهالكه._ النفقات التحويلية المالية
 : 12ع الثاني: التقسيمات الوضعية للنفقاتالفر 

                                                           

 (:سعيد عبد عثمان،مقدمة في االقتصاد العام الدار الجامعية اإلسكندرية،2003،ص 12.461)
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يقصد بالتقسيمات الوضعية تلك التقسيمات التي يتم االستناد إليها في تصنيف النفقات العامة 
بالموازنات العامة سواء في نطاق الفكر التقليدي أو في نطاق الفكر الحديث ، و من بين أهم 

 تلك التقسيمات.
 اإلداري_ التقسيم النوعي _ التقسيم الوظيفي. _ التقسيم

 ":Classification by organzation_التقسيم اإلداري:"1
حيث يتم تقسيم النفقات العامة بما يتوافق مع هيراركية الهيكل اإلداري للدولة، وزارة، 

 هيئة،مؤسسة، وحدات إدارية...إلخ.
إلى عدد من األقسام أو األبواب االنفاقية حيث فالنفقات العامة يتم تقسيمها في الموازنة العامة 

يخصص كل باب أو قسم لجهة إدارية معينة تمثل الجهات اإلدارية الرئيسية أو العليا.فمثالوزارة 
الدفاع يخصص لها باب محدد، وزارة األمن الداخلي باب آخر، وزارة التعليم العالي باب ثالث، 

ب خاص بوزارة أو جهة معينة ينقسم إلى عدد من وزارة الصحة باب رابع...وهكذا ، و كل با
الفروع االنفاقية ، وكل فرع ينقسم بدوره إلى عدد من البنود االنفاقية يخصص كل منها لوحدة 
إدارية أقل في مستواها التنظيمي داخل الهيراركية اإلدارية  من المستوى التنظيمي للوحدة 

وزيع اإلنفاق العام المخصص لوحدة إدارية اإلدارية التي يخصص لها فرع إنفاقي محدد ، فت
حكومية معينة)يخصص لها فرع إنفاقي محدد( يوزع على عدد من الوحدات اإلدارية األصغر 
التابعة لنفس المصلحة أو الوحدة الحكومية التي تمثل المستوى اإلداري و التنظيمي األعلى و 

 قي محدد.كل وحدة في المستوى التنظيمي األدنى يخصص لها بند إنفا
 ":Classification by object_ التقسيم النوعي:"2

وفقا لهذا التبويب أو التقسيم النوعي للنفقات العامة يتم تقسيم النفقات المدرجة بالموازنة العامة 
و المخصصة لكل وحدة إدارية وفقا لطبيعة األشياء التي يخصص لها اإلنفاق العام، فمثال 

ألي وحدة حكومية نوعيا إلى أربع مجموعات إنفاقية أو أربع بنود يمكن تقسيم النفقات العامة 
 إنفاقية هي:

 _ نفقات مقابل خدمة العمل تتمثل في األجور و المرتبات.
 _ نفقات مقابل مستلزمات اإلنتاج و يطلق عليها المصروفات الجارية.
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 _ نفقات مقابل أصول رأسمالية يطلق عليها النفقات الرأسمالية.
هنا يتضح أن التوزيع أو التقسيم النوعي للنفقات العامة يتعين أن يسبقه تقسيما إداريا،  و من

حيث توزيع النفقات العامة بموازنة الدولة أوال استنادا إلى التقسيم اإلداري، داخل التقسيم اإلداري 
 توزيع النفقات توزيعا نوعيا.

 ":Functional classification_ التقسيم الوظيفي:"3
فقا لهذا التقسيم يتم تقسيم النفقات العامة إلى مجموعات انفاقية مختلفة، كل مجموعة إنفاقية و 

ترتبط بأداء وظيفة محددة من الوظائف التي تقوم بها الدولة ، و حتى يتحقق هذا التقسيم 
 بموازنة الدولة فإن األمر يستلزم بادئ ذي بدء تحديد الوظائف أو الخدمات التي سوف تقوم بها

 الدولة.
و ألغراض هذا التقسيم تقسم عادة الوظائف الحكومية إلى وظيفة الدفاع، وظيفة األمن 

 الداخلي، وظيفة الزراعة، وظيفة الصحة، الوظيفة التعليمية و الثقافية...إلخ.
* و قد اقترح خبراء األمم المتحدة بتبويب و تصنيف النفقات الحكومية وظيفيا إلى خمس 

 مجموعات إنفاقية:
 _ الخدمات العامة األساسية )أمن ، عدالة، دفاع، نفقات،إدارة الجهاز الحكومي(.

 _ الخدمات الجماعية ) المرافق العامة،الحريق، النظافة...إلخ(
 _ الخدمات المستحقة ) خدمات التعليم و الصحة...(
 _ الخدمات االقتصادية ) الري، النقل، الطاقة...إلخ(

 تخصيص ) نفقات الدين العام، رئاسة الجمهورية(_ النفقات غير القابلة لل
 13مزايا التقسيم الوظيفي للنفقات الحكومية:*

 _ أكثر مالئمة للدول التي ال يتسم هيكلها اإلداري التنظيمي باالستقرار.
 _ يسمح بدراسة و تحليل اإلنفاق الحكومي على مختلف الوظائف الحكومية.

 أولية  في تقييم األداء الحكومي _ خطوة رئيسية و
                                                           

 .264: سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سابق،ص (13)
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 خطوة رئيسية وأولية في تطوير تقسيمات و تبويبات الموازنة العامة.
 العامة: ات:محددات النفقانيالث المطلب       

لإلنفاق العام حدود ألن النفقة العامة تنفذ سياسة مالية تالءم الظروف االقتصادية للدولة، حيث 
أن حجم النفقة يتوقف على مجموعة من المحددات األساسية التي تحقق على إثرها الدولة 

المجتمع و كذا تحقيق اإليرادات العامة و ذلك بغية الوصول إلى مستوى النشاط  التوازن في
تصادي الناجح و المحقق لألهداف، و ال يتأتى ذلك إال بعد الخضوع و األخذ في االق

الحسبان العديد من المعايير التي ينبغي مراعاتها و العمل بها عند القيام باإلنفاق العام و الذي 
من بين صوره نجد اإلعانات و المساعدات التي تقدمها الدولة لألفراد أو الهيئات العامة و من 

 14و أجور... رواتب
_ ال بد و أن يكون هناك حدود لإلنفاق العام ألن النفقة العامة تنفذ سياسة مالية و هي سياسة 
تختلف من دولة إلى أخرى و حتى داخل نفس الدولة و ذلك حسب الظروف االقتصادية، و هنا 

 نجد أن حجم النفقات العامة يتوقف على مجموعة من المحددات األساسية هي:

 
 : دور الدولة في حياة المجتمعلوأل الفرع ا

أ_ في ظل الفكر التقليدي المعتمد على التوازن التلقائي و عدم تدخل الدولة في النشاط 
االقتصادي و اقتصارها على تقديم خدمات األمن و العدالة و الدفاع نجد أن حجم النفقات 

 العامة يكون ضعيف ألن الخدمات التي تقدمها الدولة تكون محدودة.
ب_ في ظل الفكر الحديث تطور دور الدولة و زاد تدخلها في النشاط االقتصادي و 
ظهور المبادئ االشتراكية حيث مع زيادة دور الدولة زادت معه النفقات العامة وخاصة بعد 

 و ظهور الحاجة إلى تدخل الدولة، حيث بدأت الدولة في القيام  1929أحداث الكساد العالمي 
 باإلنفاق على بناء المصانع و المنشآت اإلنتاجية بجانب قيامها بتحقيق األمن و العدالة 

 و الدفاع.
 : قيام الدولة على تحقيق اإليرادات العامةالفرع الثاني

                                                           

 .118، ص 2008: فليح حسن خلف، المالية العامة، عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع،عمان، األردن.(14)
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من المعروف أن قدرة الدولة على تحقيق اإليرادات العامة يتسم بقدر كبير من المرونة، فالدولة 
ل اإليرادات السيادية مثل الضرائب و القروض و اإلصدار النقدي تتمتع بالقدرة على تحصي

الجديد، وكل ذلك يتيح للدولة القدرة على تحديد نفقاتها العامة دون التقيد بحدود اإليرادات 
العامة، إال أن قدرة الدولة في الحصول على هذه اإليرادات قد يخل بمستوى معيشة الفرد و 

 دالة نتيجة لزيادة عبء الضريبة على بعض أفراد المجتمع.دخله و يحدث نوعا من عدم الع
 :مستوى النشاط االقتصاديالثالث الفرع

يتأثر اإلنفاق العام بمستوى النشاط االقتصادي فنجد أنه في حاالت الكساد و التي ينخفض فيها 
تاج و الطلب و مستوى التشغيل يجب أن يزداد اإلنفاق العام ليزداد الطلب الكلي و يزداد اإلن

التشغيل و تخرج الدولة من حالة الكساد، و العكس في حاالت التضخم يجب أن ينخفض 
اإلنفاق العام للحد من زيادة الطلب و من ثم تنخفض األسعار و تزول حالة التضخم، إال أنه 
في الدول المتخلفة و التي تتسم بضعف مرونة جهاز اإلنتاج أي عدم قدرة جهاز اإلنتاج على 

ة لزيادة الطلب فإن زيادة اإلنفاق العام في حاالت الكساد قد تكون غير مجدية و تؤدي االستجاب
إلى حدوث تضخم و ارتفاع في األسعار ألن الطلب سوف يزداد دون زيادة مماثلة في اإلنتاج، 

 أي أن اإلنفاق العام زاد دون عالج مشكلة الكساد و انخفاض مستوى التشغيل.
 15:لنفقة العامة: معايير االثالث المطلب

تخضع النفقات العامة إلى العديد من المعايير و التي ينبغي مراعاتها عند القيام بها و التي 
 تمثل مبادئ أي قواعد و أسس يتم االستناد إليها في اإلنفاق العام، و التي من بينها مايلي:

و الذي يتضمن العمل على تحقيق أقصى منفعة عامة ممكنة عن طريق  _ المنفعة:1
النفقات العامة، و ارتباطا بدورها في إطار المالية التقليدية و الذي اتسع الحقا و ذلك باعتبار 
أن النفقات هذه ذات طبيعة عامة، و بالتالي ينبغي لها أن تتجه لتحقيق منفعة تتصف بطبيعتها 

يعني أن تحقق منفعة عامة، و أن المنفعة العامة هذه يفترض أن تتحقق  العامة هذه. و هو ما
بأقصى قدر ممكن مقاسه بالنفقة العامة التي تسهم في توليدها و هنالك وجهات نظر عديدة 

 بخصوص هذا القدر األكبر من المنفعة العامة الذي ينبغي أن يتحقق من المنفعة العامة.

                                                           

 111(:فليح حسن خلف، مرجع سابق،ص 15)



العامة و مستوى األسعار: النفقات  الثاني الفصل  
 

47 
 

القتصاد في النفقات العامة، و ال يعني هذا تقليص : الذي يعني تحقيق ا_ االقتصاد2
اإلنفاق العام، و التقليل منه، و تحديده بالشكل الذي ال تتحقق معه األهداف التي يراد الوصول 
إليها من النفقات العامة، أو أنها تتحقق و لكن بقدر أقل كما أو نوعا عندما يحصل االقتصاد 

اهو مطلوب و ممكن،حيث أن مبدأ االقتصاد في في النفقات العامة بحيث تتحقق دون م
النفقات العامة يعني حسن و كفاءة استخدام الموارد بحيث يتم تالفي حصول أي هدر أو تبديد 
أو إسراف في النفقات العامة، و بحيث يتم العمل وفق قاعدة االقتصاد في النفقات العامة 

و توفير العقالنية فيها بحيث تحقق ربطها بحيث يتحقق نفع عام منها، و أن يتم ترشيدها، 
النفقات العامة نفعا عاما يبرر اإلنفاق عليها.و بالشكل الذي يجعل النفع العام المتحقق فيها 
نتيجة لها يكون بأقصى قدر ممكن، و باستخدام أقل قدر ممكن من النفقات العامة، و هذا 

ق، و ما تحققه من نفع نتيجة هذا يقتضي تحليل أوجه اإلنفاق العام من حيث ما تتطلبه من إنفا
 اإلنفاق.
و الذي يعني ضرورة التحديد في النفقات العامة بحيث يتاح من خالل هذا  _ اليقين:3

 التحديد توفر الدقة التي تمنع إمكانية التصرف غير المناسب في اإلنفاق العام و بالشكل الذي 
يتحقق نتيجة لذلك الهدف أو يجعله يتحقق و بصورة قطعية مع ما تم تحديده، و بحيث 

األهداف التي يراد الوصول إليها من اإلنفاق العام، و بدون أن يتيح ذلك حصول تالعب أو 
تبديد، أو إسراف فيه، و بحيث يتحقق من خالل االلتزام التام كما هو محدد من نفقات عامة، و 

دة لها في إطار من الوضوح التأكد من أن هذه النفقات العامة قد تم إنفاقها على األوجه المحد
التام الذي يمنع التصرف الكيفي و االعتباطي، و الذي يتم من خالله تالفي حاالت سوء 
التصرف، و االنحراف و التالعب، و بما يضمن القطعية في اإلنفاق، من خالل توفر  أقصى 

ف الالعقالني و قدر من درجة اليقين و التأكد فيه، و هو ما يبعد هذا اإلنفاق العام عن التصر 
الالرشيد ، و غير الضروري و االقتصار في ذلك على ما هو ضروري و محدد و بشكل 
قاطع، ومن خالل إسهام الرقابة التي ترافق القيام باإلنفاق العام،و التي ترافق أو تلي تحققه 

 لضمان تحقق اليقين هذا، و التأكد من حصوله فعال.
ند القيام باإلنفاق العام و بالشكل الذي ال يخل : التي ينبغي أن تتوفر ع_ المرونة4

بااللتزام بالنفقات العامة، و ما ينبغي أن يرافق ذلك من يقين و تأكد فيه، و بحيث ال تكون 
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المرونة أسلوبا يتم بموجبه التهرب من هذا االلتزام، أو التصرف الذي يتم فيه اإلنفاق العام، بما 
ء التصرف، و إنما ينبغي أن يتم العمل بمبدأ المرونة ال يتضمن االنحراف، أو التالعب،أو سو 

في إطارها السلبي المذكور، و إنما في إطارها اإليجابي، و الذي يقتضي االلتزام بما هو محدد 
من نفقات عامة،و أن يتم استخدام النفقات العامة في األوجه المحددة لها، و لكن بشكل 

يام بالنفقات العامة الحاجة الضرورية إليه من نفقات، يستجيب مع ما يثبت الواقع من خالل الق
و ما يمكن أن يتاح فعال من إيرادات لتغطية مثل هذه النفقات، و كذلك األخذ في االعتبار 
التغيرات التي تحصل  خالل عملية اإلنفاق و ما يمكن أن ينجم عن التغيرات هذه من إمكانية 

و بالتالي فإن الحاالت الضرورية، و بالذات  لتحصيل اإليرادات التي تغطي النفقات هذه
الضرورية جدا. هي التي تفرض األخذ بالمرونة في االلتزام بالنفقات العامة، ووفقا لمقتضياتها، 

 و ما يرتبط بها من تغيرات.
: و التي تعني ضرورة إسهام النفقات العامة في تشجيع التطور في _ اإلنتاجية5

ات اإلنتاجية منها، و كذلك اإلسهام في تحقيق الكفاءة اإلنتاجية و النشاطات االقتصادية، و بالذ
بما يحقق زيادة في إنتاجية هذه النشاطات،سواء التي تقوم بها الدولة بشكل مباشر، أو تلك التي 
تقوم بها الجهات الخاصة، ووفقا للدور األوسع للمالية الحديثة التي تتم في إطارها النفقات 

ة الدولة ودورها، تبرز أهمية األخذ بهذا المبدأ أو ضرورة االستناد إليه في العامة و تبعا لمهم
الدول النامية بشكل خاص نظرا لحاجتها الماسة إلى زيادة و تطوير نشاطاتها االقتصادية و 
زيادة درجة تنوعها، و زيادة كفاءتها اإلنتاجية من أجل زيادة اإلنتاجية المتدنية فيها و ذلك من 

ع في النفقات العامة التي تضمن تحقق ذلك و بما يقود إلى تحقيق تطور االقتصاد خالل التوس
 و نموه، و هو الهدف األكثر أهمية في هذه الدول.

: سواء بما يتصل بتحقيق العدالة في توزيع عبء من يتحملها، بحيث يتم _العدالة6
ل هذه النفقات العامة، و تحقيق العدالة في توزيع األعباء الضريبية التي يتم تحصيلها لتموي

بالشكل الذي يفترض أن تتم استنادا إلى القدرة على الدفع، وكذلك تحقق العدالة في توزيع ما 
دون غيرها  تحققه العدالة من خدمات و منافع عامة و بحيث ال تتجه إلى إفادةفئات اجتماعية

دخال هذه من خالل األقل  و لكن في إطار توجيه النفقات إلى إفادة الفئات االجتماعية
اإلعانات التي ترفع دخولهم النقدية، أو من خالل الخدمات التي ترفع دخولهم الحقيقية ،أو من 
خالل اإلنفاق على الخدمات العامة التي تسهم في تطوير قدراتهم كالخدمات التعليمية و 
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وزيع الدخول الصحية، ومن ثم زيادة إنتاجيتهم و زيادة دخولهم و بما يحقق عدالة أكبر في ت
بتقليل التفاوت في هذا التوزيع للدخول و بالشكل الذي يحقق العدالة في االنتفاع من الخدمات 
العامة و التي يتم تأديتها من خالل تحقيق العدالة في تحصيل اإليرادات العامة التي توفر 

 تمويلها و بالذات الضريبة منها.
كافة الدول بحيث ينبغي أن تتم  : وهو مبدأ مرغوب في تحقيقه من قبل_ الفائض7

النفقات بالشكل الذي يتحقق عن طريقها فائض في اإليرادات يمكن أن يستخدم  كاحتياطي 
 لمواجهة الحاالت الطارئة و غير المتوقعة، رغم أن المالية التقليدية اعتمدت مبدأ التوازن بحيث 

اإليرادات  العامة ينبغي أن النفقات العامة ينبغي أن تتحدد بأضيق نطاق ممكن ، و أن 
أن تتحدد بشكل تغطي معه النفقات العامة، و عند أدنى حد ممكن لإليرادات العامة هذه و في 
إطار توازن الميزانية بدون عجز،أو فائض و بدون الحاجة لالقتراض أو التمويل بالعجز اعتمادا 

ب و األضرار التي يمكن على اإلصدار النقدي الجديد، و ذلك ألسباب تتصل بالمساوئ و العيو 
 أن ترافق كل من العجز أو الفائض و الذي ال يوجد مبرر لحصول أي منهما.

 :ضوابط و قواعد و أسباب زيادة النفقة و اآلثار المترتبة عنها:الثالث المبحث
النفقات العامة للدولة إلى سد الحاجات عن طريق قيام الدولة باالضطالع ببعض المرافق  ترمي

 مستعينة في ذلك بالمال الذي تجبيه من المواطنين.

و إذا كان في إمكان الدولة أن تقدر نفقاتها أوال ثم تدبر الموارد الالزمة للوفاء بهذه النفقات فإن 
ة النفقات العامة بغير حدود، ألنها ال تستطيع أن تزيد ذلك ال يعني أن الدولة تستطيع زياد

الضرائب إلى ما نهاية.و إنما هي مقيدة بالدخل القومي بحيث ال تستطيع أن تقتطع منه إال 
 بنسبة معينة.

كما يجب أن تتقيد في اإلنفاق على وجه من هذه الوجوه بضوابط معينة بحيث تضمن أن تلتزم 
 كل فرد رشيد في إنفاقه الخاص. الدولة في إنفاقها ما يلزمه
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كما قد تؤثر النفقات العامة للدولة في اإلنتاج تأثرا واضحا سواء في زيادة مقدرة األفراد على 
اإلنتاج أو في انتقال عناصر اإلنتاج من القطاع الخاص إلى القطاع العام أو في انتقالها من 

سه، كما تؤثر النفقات أيضا في فرع إلى آخر أو من مكان إلى آخر داخل القطاع الخاص نف
 توزيع الدخل القومي و محاربة البطالة و تحقيق التشغيل الكامل و ذلك ألسباب. 

 

 المطلب األول:ضوابط و قواعد النفقة العامة:

 :الفرع األول: ضوابط النفقات العامة
 نذكر منها: هناك قواعد تسترشد بها الدولة لتحقيق أكبر نفع للمجتمع من خالل النفقات العامة

أ_ تعادل المنفعة الحدية للنفقات العامة مع المنفعة الحدية لهذه النفقات إذا ما بقيت في أيدي 
األفراد و اتفقت من قبلهم و نالحظ أن هذه القاعدة تبرر فرض الضرائب بنسبة أعلى على 

ب هذه األفراد الذين يعود عليهم نفع أكثر من مشروع معين من مشروعات الدولة و من عيو 
 :16القاعدة مايلي

 _يصعب تقدير و تحديد المنفعة.1
 _من الصعب انتفاع كل فرد بمقدار ما يدفع من ضريبة.2
 _ هذا المبدأ يتجاهل أن للدولة أهداف أخرى من النفقات غير تقديم الخدمات لألفراد.3

حدية ب_ تعادل المنفعة الحدية االجتماعية في كل وجه من أوجه اإلنفاق مع التكلفة ال
االجتماعية و يقصد بالمنافع الحدية االجتماعية مقدار الكسب الذي يعود على أفراد المجتمع 
لكل نتيجة للنشاط الحكومي، و أما التكلفة االجتماعية مقدار الكسب الذي يعود على أفراد 

ما المجتمع لكل نتيجة للنشاط الحكومي، و أما التكلفة االجتماعية الحدية فإنها تبين مقدار 
يضحي به المجتمع من إنتاج القطاع الخاص نتيجة قيام الدولة بالنشاط، و في هذه الحالة 
يجب أن تتساوى المنافع الحدية االجتماعية في األنشطة الحكومية المختلفة، و كذلك من 
الضروري أن يحقق كل إنفاق تقوم به الدولة من المنفعة ما يساوي على األقل ما ضحى به 

، هناك معايير اقتصادية تسترشد بها الحكومات و السلطات في تقييمها القطاع الخاص
                                                           

 (:ابراهيم على عبد هللا، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق.16)
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لالستثمارات العامة و االختيار بين هذه المشروعات لتقرير أكثرها نفعا حسب أهداف المجتمع 
 17و ظروف تنميته و هذه المعايير على النحو التالي:

بين المشروعات _حجم المشروع: في حالة قيام الدولة بمشروع معين فإنها تفاضل 1
الصغيرة و المشروعات الكبيرة، فالمشروعات الصغيرة تحبذها الدول النامية لسهولة إدارتها و 

 قلة مخاطرها و سهولة تجميع رأسمالها.
_ كثافة استخدام عنصر من عناصر اإلنتاج: حيث تفضل الدولة اختيار المشروع الذي 2

 يعتمد على العنصر في الدولة بشكل كبير.
ائد االجتماعي للمشروع: وهو بيان القيمة الحقيقية التي تعود على المجتمع نتيجة _ الع3

للقيام بهذا المشروع فمثال بناء مدرسة في مكان ما ال يمكن الحكم عليه بتكاليفه االقتصادية 
 فقط إذ أن الهدف هو التعليم و رفع مستواه لذلك ال نستطيع تحديد القيمة االقتصادية له.

العمالت األجنبية: فقد تشجع الدولة المشاريع التي تساعد في توفير العمالت  _معايير4
األجنبية للبلد لكل ذلك فإن على الدولة أن تقتصد في اإلنفاق العام أو تعمل على زيادة إنتاجيته 

 و ذلك بالبحث عن الفرص البديلة و اختيار األفضل منها.
 الثاني:قواعد النفقة العامة الفرع

لعامة قواعد يجب مراعاتها و يطلق على هذه القواعد دستور النفقة العامة و هي لدى للنفقة ا
 أغلب الكتاب ثالث قواعد:

يقصد بقاعدة المنفعة أن يكون الهدف من النفقات العامة دائما في ذهن  18أوال: قاعدة المنفعة:
في النفقة العامة القائمين به هو تحقيق أكبر منفعة ممكنة،إذ يعتبر اشتراط تحقيق المنفعة 

شرطا منطقيا، إذ ال يمكن تبرير النفقة العامة إال بحجم الفوائد المترتبة عليها و بذلك فإن قيام 
الدولة بالنفقات العامة في ميدان معين دون الحصول على منفعة تعود على األفراد،معناه أن 

منفعة يعني في المقام األول تدخل الدولة باإلنفاق ال مبرر له و لهذا فإن تحقيق أكبر قدر من ال
أال توجه النفقة العامة لتحقيق المصالح الخاصة لبعض األفراد أو بعض فئات المجتمع دون 

 البعض اآلخر، لما يتمتعون به من نفوذ سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
                                                           

 .54(:عبدلي عبد هللا، مبادئ المالية العامة،مرجع سابق،ص 17)
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يقصد أيضا أن يتم اإللمام باالحتياجات اإلجمالية الحقيقية للمصالح العمومية لتقدير  كما
احتياجات كل مصلحة أو مرفق و كل باب من أبواب النفقات على ضوء احتياجات كل 

 المصالح و أوجه اإلنفاق األخرى.
النفقة  و يقتضي تحقيق أكبر قدر من المنفعة أن توزع مبالغ النفقات العامة بحيث تكون 

المترتبة على النفقة الحدية في كل وجه من أوجه اإلنفاق مساوية للمنفعة المترتبة على النفقة 
الحدية في األوجه األخرى، و أن تكون المنفعة المترتبة على النفقة الحدية في كافة أوجه 

بعد دفع  اإلنفاق مساوية للمنفعة المترتبة على النفقة الحدية للدخل المتبقي في يد األفراد
التكاليف العامة،كالضرائب هذا تطبيقا لقاعدة توازن المستهلك غير أنه مما تجدر اإلشارة إليه 
هنا أنه من الصعوبة بمكان إخضاع المنفعة التي تعود على المجتمع لمقياس واضح 
 منضبط،إذن إن للنفقات العامة آثار متعددة، مما يتعذر معه قياس هذه المنفعة أو تقديرها على

 وجه الدقة.
 بوجه عام يمكن القول بأن تحقيق أقصى منفعة لألفراد يتوقف على عاملين:

 _ مقدار الدخل النسبي أي أن نصيب كل فرد من الدخل القومي.1
 ._طريقة توزيع الدخل القومي على األفراد2

 و هي قاعدة تقليدية تنص على وجوب االقتصاد في اإلنفاق و عدم19:ثانيا: قاعدة االقتصاد
التبذير وال يقصد في النفقة التقتير أي بمعنى الشح في النفقة و لكن يقصد به إنفاق ما يلزم 
إنفاقه مهما بلغ مقداره على المسائل الجوهرية و ضرورة االبتعاد عن اإلنفاق على ما هو غير 
ضروري يعد االقتصاد في اإلنفاق شرطا ضروريا، ضابط المنفعة أي قاعدة المنفعة السابقة 

كرها إذ من البديهي أن المنفعة الجماعية القصوى على النفقات ال تتصور إال إذا كان تحققها ذ
 ناتجا من استخدام أقل نفقة ممكنة أو االلتزام بمبدأ االقتصاد في اإلنفاق.

لذا وجب على السلطات العمومية االحتياط من التبذير لما قد يسببه ذلك من ضياع ألموال 
ية قيمة مضافة أو تحمل أية منفعة، و فضال عن هذا فإن التبذير ضخمة دون أن تولد أ

يضعف الثقة في اإلدارة المالية للدولة و يبرر التهرب من دفع الضرائب في نظر المكلفين 
 بدفعها.

                                                           

 .51(:مصطفى الفار،مرجع سابق ،ص 19)
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و مظاهر التبذير الحكومية متعددة على األخص في البلدان السائرة في طريق النمو نتيجة 
فئة و فعالة، وتأخذ هذه المظاهر صور على سبيل المثال اقتناء نقص أو غياب رقابة سياسية ك

أدوات و لوازم للحكومة فوق ما تحتاجه إليه فعال، استئجار المباني و السيارات بدال من شرائها 
لهذا فإن الحاجة تدعو إلى ضبط النفقات العامة في شق القطاعات على أساس مراعاة 

ل الدولة ال تتحمل النفقات عامة إال إذا كانت ضرورية الحاجات الحقيقية الفعلية، بشكل يجع
تماما،و بالقدر الالزم فقط لتحقيق المصلحة العمومية لجميع أفراد الشعب، و يتحملون في نفس 

 الوقت أقل عبء مالي ممكن.
و تعني هذه القاعدة هو عدم جواز الصرف و االرتباط بالصرف إال  20ثالثا: قاعدة الترخيص:

ة سواء كانت السلطة التشريعية كما هو الحال في بعد حصول اإلذن بذلك من الجهة المختص
 .عموم الموازنة العامة أو الجهات اإلدارية المخولة قانونا بالصرف

 :تزايد ظاهرة النفقة العامة المطلب الثاني:أسباب
رة ازدياد اإلنفاق العام و توسع حجمها في ميزانيات الدول كان نتيجة لمجموعة من إن ظاه
 : تتمثل في األسباب

 : األسباب الظاهرية الزدياد اإلنفاق العام:-أ
نعني باالزدياد الظاهري للنفقات العامة،الزيادة الحاصلة في رقم اإلنفاق العام من دون أن *

 21.العامة المقدمة للمواطنين أو تحسين مستواهايقابل ذلك زيادة في حجم الخدمات 
الزيادة الظاهرية هي تلك الزيادة التي ال يقابلها زيادة مباشرة في متوسط نصيب الفرد من 

التي تقدمها الدولة من خالل مشاريعها و أعمالها، فهي زيادة حسابية رقمية في اإلنفاق و  الخدمات العامة
النقود و تغيير أساليب المحاسبة الحكومية و اتساع إقليم  تتمثل بشكل واضح في انخفاض قيمة

 22.أو مساحةالدولة
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 23_تدهور قيمة النقود)انخفاض العملة الوطنية(:1
يستتبع كل انخفاض في قيمة النقد الوطني زيادة القيمة النقدية للنفقات العامة و هذا األمر نابع 
من إرادة الدولة الهادفة إلى المحافظة على مستوى خدماتها دون زيادة في كمية السلع و 
الخدمات التي تمكنها النفقات العامة من الحصول عليها بقصد استخدامها إلشباع الحاجات 

امة، و هكذا ال يمكن القول انطواء هذه الزيادة النقدية على زيادة حقيقية لما تتمثل في اتساع الع
نطاق النشاط العام و ارتفاع مستواه، بل بحيث يجب أن تأخذ في الحسبان عند القيام بدراسة 

 .نقدازدياد النفقات العامة لمجتمع معين بالمستوى العام لألسعار و نسبة االنخفاض في قيمة ال

 24_تغيير أساليب المحاسبة الحكومية)تغيير في وضع الميزانيات و الحسابات(:2
كانت الدولة في السابق تلجأ إلى السخرة في تنفيذ بعض األشغال العامة، فكانت هذه األشغال 
ال تحمل الميزانية العامة أعباء تدرج فيها، أما اآلن فإن تنفيذ هذه األشغال يستوجب تخصيص 

و إدراج النفقات بشكل مفصل مما يعكس أن هناك تزايد في حجم النفقات العامة اعتمادات 
وظهورها في الميزانيات كأرقام متضخمة و بالتالي وسع شكليا من حجم النفقات،كانت تقوم 
الميزانية في السابق،أيضا على مبدأ الميزانية الصافية، فال تسجل النفقات في الميزانية إال 

آلن فإن الميزانيات العامة تحضر طبقا لمبدأ الناتج اإلجمالي الذي تدرج صافي الحساب،أما ا
بموجبه كافة نفقات مرافق الدولة و إيراداتها دون إجراء أية مقاصة أو استنزال بين النفقات و 
اإليرادات، وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى تضخم عددي أو رقمي في حجم النفقات العامة المعلنة 

 ليس إلى زيادة حقيقية في حجم اإلنفاق.بصورة ظاهرية و 

 25_ازدياد عدد السكان و اتساع مساحة اإلقليم:3

إن كل زيادة  في المساحة الجغرافية لبلد ال بد من أن يؤدي إلى زيادة مقابلة في النفقات 
العامة، لكن هذه الزيادة تبقى ظاهرية إذ ال يترتب على هذا التوسع في المساحة أية زيادة في 

مات بالنسبة للسكان األصليين، و قد تحقق هذا األمر بالنسبة لبعض الدول األوروبية و الخد
 العربية التي تغيرت حدودها و اتسعت مساحتها الجغرافية في فترات كثيرة.
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 :األسباب الحقيقية الزدياد اإلنفاق العام:-ب
الفعلية التي تحصل عليها _األسباب الحقيقية هي تلك األسباب التي تؤدي إلى زيادة المنفعة 

الدولة من حجم البضائع و الخدمات من أجل تحقيق الدولة أهدافها و إلى زيادة كمية الخدمات 
 26.و البضائع التي تؤدي إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد في هذه الخدمات و البضائع

 :يفهناك عوامل و أسباب حقيقية الزدياد حجم اإلنفاق العام تتمثل فيما يل

 27تتمحور هذه األسباب حول عاملين: :األسباب االقتصادية_ 1

: تطور حجم الدخل القومي:تزداد النفقات العامة بازدياد الدخل القومي و هذا  لأ_ العامل األو 
األمر نابع من أن كل زيادة تصيب دخول األفراد تؤدي ال محالة إلى إضعاف كل مقاومة لديهم 

باقتطاع مبالغ كبيرة من هذه الدول تخصصها لتحسين  لعدم دفع الضريبة مما يسمح للدولة
 خدماتها العامة.

ب_ العامل الثاني: تطور دور الدولة االقتصادي: إن التغيير الكبير الذي أصاب الفلسفة 
االقتصادية و الذي دفع بالدولة للتدخل بقصد تحقيق التوازن االقتصادي و لدفع عملية التنمية 

الرئيسية الزدياد النفقات العامة مما أدى إلى ازدياد في نشاط   إلى األمام هو من األسباب
الدولة إذ قامت بالعديد من المشروعات في القطاعات المختلفة و ذلك لسد نقص ناجم عن 

 .أحجام األفراد عن القيام بالنشاط

 

 28_األسباب االجتماعية:2
ل االجتماعي و تكمن األسباب االجتماعية من خالل ازدياد تدخل الدولة في المجا

تحسين مستوى الفرد اجتماعيا و تعليميا و صحيا وثقافيا، و تطور حاجات السكان و تمركزهم 
في المدن و نمو الوعي االجتماعي و تأمين األفراد ضد البطالة و الشيخوخة و المرض و تقديم 

ه األعباء اإلعانات و الخدمات االجتماعية لتحسين مستوى الرفاهية بكل أشكالها.إن جميع هذ
 االجتماعية الجديدة، التي تقوم بها الدولة أدت إلى ازدياد حجم اإلنفاق العام.
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 : و تتمثل فيما يلي: _ األسباب المالية3

أ_تطور الفكر المالي: لعب تطور الفكر المالي دورا كبيرا في ازدياد النفقات العامة، فبعد أن 
كر الكالسيكي،جاء الفكر الحديث محطما حصرت النفقة في ميادين ضيقة كنتيجة لألخذ بالف

قيود النفقة العامة و معرفا بايجابياتها، و بإمكانية استخدامها بوجه عام في توجيه النشاط 
االقتصادي و االجتماعي فقيام الدولة بالمشروعات العامة هو أجدى و أنفع لألفراد من تقليلها 

 لنفقاتها.
ب_ سهولة االقتراض: اعتبرت القروض فيما مضى وسيلة استثنائية لتغطية النفقات العامة 
بحيث تلجأ الدولة لها عندما تعجز الموارد العادية عن تغطية مثل هذه النفقات إضافة إلى أن 
الدولة كانت تواجه شروطا قاسية من المؤسسات المالية للحصول على قرض، و هذا ما دفع 

عض األحيان إلى الحد من اإلنفاق تجنبا لتدارك صعوبات القروض،أما اآلن هذه الدولة في ب
 الصعوبات تضاءلت مما حمل الدولة على االقتراض مرارا و بكثرة. 

نتيجة لسوء تقدير النفقات الواجب تغطيتها قد تحصل  : توافر فائض في اإليرادات العامة-ج
ما يؤدي إلى ظهور فائض في اإليرادات و هذا الدولة على مبالغ أكثر مما يتطلبه إنفاقها م

األخير يكون في غالب األحيان وسيلة إغراء للحكومة و مشجعا لها إليجاد أبواب جديدة في 
اإلنفاق قد يتعذر ضغطها الحقا إذ قد يؤدي ذلك لتذمر من سبق لهم االنتفاع من هذا اإلنفاق 

 اإلضافي.
ومية قد توسع بشكل سريع و ذلك بزيادة عدد _األسباب اإلدارية: إن حجم اإلدارة الحك4

الوظائف و عدد الموظفين، وما صاحبها من ضرورة إيجاد تنظيم إداري جديد يتماشى و 
التطور الذي حصل في مهام ووظائف الدولة،كل هذه األسباب اإلدارية أدت إلى زيادة حجم 

 29لحديثة.اإلنفاق الحكومي أمام زيادة األعباء اإلدارية الجديدة للدولة ا
_ األسباب السياسية: تلعب األسباب السياسية دورا كبيرا في زيادة النفقات العامة و ذلك على 5

 30المستويين الداخلي و الخارجي. :
 أ_ األسباب السياسية الداخلية: من أهمها.
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انتشار المبادئ الديمقراطية: و قد أسهم هذا االنتشار بوصول ممثلي األكثرية من الشعب إلى 
سلطة و كان ال بد من أن تستخدم هذه الطبقة الحاكمة الجديدة القانون للعمل على رفع ال

مستوى معيشتها مع تحمل الطبقة الغنية عبء تمويل اإلنفاق العام الالزم لذلك، وهذا ما أدى 
 إلى زيادة اإلنفاق العام.

قف فقط على حدود تنامي مسؤولية الدولة: و قد اتخذ هذا األمر أشكاال وصورا مختلفة  لم ت
تحقيق التوازن االقتصادي فحسب، و إنما تعدته إلى محاولة إرساء قواعد جديدة لسالم اجتماعي 
قائم على تزويد المجتمع بالخدمات الرئيسية التي تحتاجها خصوصا الطبقات الفقيرة لتتمكن من 

 المشاركة الفعلية في إدارة المجتمع.

إذا ما ارتبطت برجال األمور مهمة جدا و تزداد أهميتهادرجة التحلي بالقيم األخالقية: و هذه 
الحكم و موظفي الدولة القائمين على أمورها فتزداد النفقات العامة في دولة تكثر فيها الرشوة و 

المنفعة استغالل النفوذ مما يضيع على الدولة الحصول على تلك األموال الطائلة التي لم تعد ب
 و ال بالفائدة على المجتمع.

 ب_ األسباب السياسية الخارجية:
*ازدياد أهمية التمثيل الخارجي: إن التطور الحاصل في العالقات الدولية ساهم إلى حد بعيد 
في زيادة حجم النفقات العامة، فقد اتسعت أهمية التمثيل الدبلوماسي و ارتفعت بالتالي النفقات 

كذلك تزايدت نفقات اشتراك الدول في التنظيمات الدولية كهيئة األمم المتحدة المعتمدة لتدعيمه 
 و الهيئات التابعة لها.

*ازدياد النفقات الحربية: يلعب هذا العامل دورا أساسيا في زيادة النفقات العامة في عصرنا 
الحاضر و يالحظ أن النفقات الحربية تتعدى في كثير من األحيان نصف موازنات 

ل،خصوصا في أوقات الحرب أو بعدها، ويمكننا تفسير االزدياد المضطرد في هذه النفقات الدو 
 إلى مايلي:

_ تقدم الفن العسكري و السعي المتالك األسلحة الحديثة األكثر فتكا كالقنابل الذرية مثال و    
 الصواريخ الموجهة مما يتطلب رصد مبالغ ضخمة.

عية خارج حدود الدولة للدفاع عنها، و هذا يقوم على _ السعي الدائم إلى إقامة خطوط دفا
 إنشاء قواعد عسكرية دائمة خارج حدود الدولة و ما تجره هذه القواعد من نفقات ضخمة. 
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_ انتشار سياسة األحالف العسكرية بقيادة دول كبرى تتولى تزويد الدول األخرى المتحالفة 
 طالبة بتسديدها. بالمعونات و القروض التي قلما ما تلجأ إلى الم

_ يتميز اإلنفاق الحربي بالسرية و السرعة في التصرف و بعدم االلتزام باإلجراءات اإلدارية و 
 المالية و هذا ما يفضي غالبا على التبذير في استخدام األموال العامة.

 
 :المطلب الثالث: اآلثار المترتبة عن اإلنفاق العام

بصفة مستمرة في جميع الدول، حيث أدى هذا التوسع إلى أدى التطور إلى التوسع في اإلنفاق 
التأثير على االقتصاد القومي و على كافة جوانب المجتمع سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو 
مالية، وهذا بواسطة الضريبة و االقتراض و السياسة  االئتمانية و النقدية،إال أن النفقات العامة 

 استها االقتصادية.تظل األداة األساسية لتنفيذ سي
و في مطلبنا هذا نكتفي بشرح أثر النفقات العامة على اإلنتاج القومي، و على االستهالك 

 القومي و على توزيع الدخول و على مستوى األسعار.
 31:الفرع األول: أثر النفقات العامة على اإلنتاج القومي

يقصد باإلنتاج القومي مجموع السلع و الخدمات التي تنتج خالل فترة زمنية معينة و هي     
 غالبا سنة التي يمكن تقييمها نقدا.

 و يمكن تبيان أثر النفقات العامة على اإلنتاج القومي من خالل عدة نواحي منها:       
طريق مباشر مثل النفقات : تؤدي النفقات العامة إلى زيادة اإلنتاج القومي، وذلك ب-1

االستثمارية أو تكاليف إنشاء المصانع، و قد تؤدي إلى زيادة اإلنتاج القومي بطريق غير 
مباشر و ذلك حينما تؤدي هذه النفقات إلى زيادة قدرة األفراد على العمل و على االدخار 

ادة كفاية و ذلك مثل نفقات التعليم و الصحة حيث يؤدي الصرف على هذه المرافق إلى زي
 المرافق و قدرتها على تقديم أفضل الخدمات لألفراد.

 

                                                           

 .50.ص 2004_2003الجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس، (:وزين عبد الغني، النفقات العامة و إشكالية تزايدها الظاهري في31)
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: يؤدي زيادة اإلنفاق العام إلى نقل بعض عناصر اإلنتاج من فرع آلخر من فروع -2
اإلنتاج فالدولة تستطيع من خالل توجيه اإلنفاق العام إلى فرع معين،أن تجذب إليه 

 ع مثال.عناصر اإلنتاج كما في حالة إعانة سلعة من السل
: إن زيادة اإلنفاق العام في منطقة معينة يؤدي إلى أن تتوجه عناصر اإلنتاج إلى -3

هذه المنطقة و مثال ذلك أن تزيد الدولة من إنفاقها على التعليم أو الصحة في مناطق 
معينة،فتزداد الكفاية اإلنتاجية ألفرادها و تزداد قدرتهم على العمل مما قد يجذب بعض 

 تاج إلى المنطقة و هجر المناطق األخرى.عناصر اإلن
:يؤثر اإلنفاق على رغبة األفراد و ميلهم  إلى االدخار بالنقص ففي حالة توجيه رابعا

اإلنفاق العام إلى تأمين مستقبل األفراد، و تقرير معاشات أو ضمانات اجتماعية كبيرة  
دخار ألنهم يضمنون فقد يترتب على ذلك انصراف األفراد عن العمل و بالتالي عن اال

 إعانات حكومية تكفيهم.
تؤثر النفقات العامة على االستهالك وفق  32:الفرع الثاني: أثر النفقات العامة على االستهالك

 : طريقتين
 *شراء الدولة مباشرة ألنواع من السلع االستهالكية.
 *توزيعها للدخول يخصص جزء منها لالستهالك.

 االستهالكية::شراء الدولة للسلع -أ
قد تقوم الدولة بشراء سلع استهالكية معينة لتموين بعض الفئات كأفراد القوات المسلحة مثال 
بدال من أن توزع لهم دخول أكبر،فقيام الدولة بهذا الشراء هو نوع من تحويل االستهالك بدال 

 من اضطالع األفراد بهذه المهمة.
ية بال مقابل و ينتج عن ذلك زيادة في مستوى و قد تقوم الدولة كذلك بتقديم سلع استهالك

 االستهالك في الحالة األولى و رفعها مستوى الدخول الحقيقية للمستفيدين في الحالة الثانية و 
تتوقف آثاره على كيفية تصرفهم في هذا الدخل فقد يزداد استهالكهم من سلع أخرى و تزيد 

 مدخراتهم.
                                                           

 .51(:وزين عبد الغني،مرجعسابق،ص 2)
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 : توزيع الدولة للدخول:-ب
نفقات الحكومة زيادة في إيرادات الوحدات االقتصادية األخرى في المجتمع مما  يترتب على

يؤثر على سلوكها،فما تدفعه الدولة من أجور و مرتبات لموظفيها و عمالها و من فوائد و 
أقساط لحملة السندات هي إيرادات لهؤالء الموظفين و الدائنين،تتوقف آثاره على االستهالك و 

 م المستخدمين لهذه الدخول.على كيفية استخدا
فقيام الدولة يمنح أجور للموظفين يترتب عليه زيادة سريعة و مباشرة و عامة على االستهالك 
نظرا النخفاض دخول المستفيدين عادة و توجيه الجزء األكبر من الزيادة في الدخل إلى اإلنفاق 

 االستهالكي.

 
 :دخلالفرع الثالث: أثر النفقات العامة على توزيع ال

إن التطور الحاصل اليوم أدى إلى مبدأ تدخل الدولة في الحياة االقتصادية و االجتماعية من 
 أجل تحقيق العدالة االجتماعية، و هذه ال تتطلب إلقامتها مساواة كاملة في الثروات و الدخول.

حية تملك الدولة العديد من الوسائل للتخفيف من الفوارق بين الطبقات فقد يتم ذلك من نا
بقرارات تحكمية كتحديد الملكية و تأميم المنشآت و تحديد الدخول أو قد تحقق الدولة حسن 
توزيع الدخل بواسطة نظامها المالي وفقا للميزانية سواء من ناحية اإليرادات أو من ناحية 

 النفقات.
المجتمع، تعتبر سياسة الدولة أداة هامة في تحقيق توزيع أمثل يتفق مع القيم التي يعتنقها 

وتؤدي نفقات الدولة إلى زيادة في الدخول االسمية للطبقات الفقيرة و ذلك بتوسيعها في 
التحويالت االجتماعية و المساعدات و ال شك أن اعتناق التأمين االجتماعي ترفع من 
مستويات دخول هذه الطبقات التي تعجز مواردها عن إشباع حاجاتهم، كذلك تؤدي نفقات 

يادة الدخول الحقيقية لألفراد بتوسعها في الخدمات العامة المجانية لتستفيد منها الدولة إلى ز 
 الطبقات الفقيرة.
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و لعل من مساوئ سياسة إعادة توزيع الدخول ما ينجم عنها من تضخم أو تكاسل من جانب 
 33األغنياء و الفقراء على بذل المزيد من الجهد لزيادة اإلنتاج القومي.

 :الرابع: أثر النفقات العامة على مستوى األسعار الفرع
ال تتحدد األسعار المختلفة في اقتصاديات السوق بفعل قوى العرض و الطلب فقط،بل قد تتم 
في قطاعات معينة نتيجة تدخل الدولة بطريق مباشر أو غير مباشر، فقد كان هذا التدخل إلى 

 دية الخطيرة.وقت قريب استثناء تستلزمه فقط األوضاع االقتصا
كاألزمات االقتصادية، و لكنه أصبح منظما و هاما في االقتصاد الحديث سواء نتيجة المطالبة 

 أو بتدخلها تلقائيا. ةبتدخل الدول
فمن ناحية قد يطالب المنتجون بتدخل الدولة للحصول على إعانات لزيادة إنتاجهم و خفض 

افسة األجنبية، كذلك قد يطالب المستهلكون التكلفة و مقاومة أوضاع اقتصادية و مجابهة المن
بتدخلها لخفض أسعار السلع الضرورية، أما تدخل الدولة التلقائي فإنه يتم بتحقيق االستقرار 

 النقدي و تحطيم االحتكارات و حماية المستهلكين.
 و قد يتم تدخل الدولة إما بتأثيرها على العوامل المحددة لألسعار أي على العرض والطلب، و

إما بتأثيرها المباشر على هذا المستوى، ولعل أسعار السلع الزراعية هي أكثر األسعار تطلبا 
لتدخل الدولة، فهي بطبيعتها تعتمد على عناصر غير مؤكدة و متقلبة إذ ال ترتبط بطريقة 
واضحة بسعر تكلفة محدد كما هو الوضع في الصناعة إذ ال تحدد هذه التكلفة إال بعد تحقيق 

ول بل و يثير تحديدها مشاكل جديدة لعدم وجود حسابات منتظمة لدى المزارعين و المحص
 ألهمية االستهالك العيني و تعدد المحاصيل.

كذلك فإن أسعارها في الفترة القصيرة يتوقف على عرض غير منتظم نتيجة التقلبات الطبيعية 
ناحية مطالبة المستهلكين بخفض خاصة بالنسبة للمواد الغذائية و يترتب على هذه العوامل من 

أسعارها لتمكينهم من إشباع حاجاتهم الضرورية و من ناحية أخرى مطالبة المنتجين باستقرار 
 األسعار و عالج تقلباتها لحماية دخولهم.

 

 

                                                           

 .52(:وزين عبد الغي، مرجع سابق،ص 33)
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 خالصة الفصل الثاني
إلى تحقيق النفع تسعى الدولة من خالل تسيير نفقات العامة على اختالف أنواعها و تقسيماتها 

لدي يضمن بقاء هده الدولة لدا يعتبر ولو بالحد األدني ا،العام و إشباع حاجات المواطنين 
بإتباع أسس ،تقدير النفقات و التنبؤتها من أهم الخطوات التي يجب على الدولة القيام بها 

 علمية و منطقية و دلك لتفادي اآلثار السلبية التي تترتب عن زيادتها .
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: المقدمة
تعتمد الدولة عمى قاعدة أولوية النفقات العامة عمى اإليرادات و ىو ما يعني أن تحدد  

الدولة أوال الحاجات العامة التي يجب عمييا القيام بإشباعيا األمر الذي يتطمب منيا إنفاق 
ىذه المبالغ المنفقة .مبالغ ضخمة لموفاء بالتزاماتيا و تقديم الخدمات المختمفة المنوط بيا 

ىي ما يطمق عمييا تمك النفقات التي تعتبر وسيمة إشباع الحاجات العامة و احتمت ىذه 
النفقات العامة مكانا بارزا في الدراسات المالية ليس ألنيا وسيمة إلشباع الحاجات العامة 

 .فحسب

 و إنما كذلك ألنيا السبب الوحيد الذي ركزت عميو النظرية التقميدية لحصول الدولة عمى 
اإليرادات العامة كما تأتي أىمية النفقات العامة من أنيا األداة التي تساعد الدولة و ىيئاتيا 

العامة عمى ممارسة نشاطيا المالي الرامي إلى إشباع الحاجات العامة و ىي أيضا أداة 
تمعب مع األدوات المالية األخرى دورىا البارز في تحقيق االستقرار االقتصادي و لم تكن 
لمنفقات العامة األىمية التي تحتميا في الوقت الحاضر فقد أىممت النظرية التقميدية نسبيا 

موضوع النفقات العامة و لم تتعرض لو بإسياب و تفصيل مناسبين و اتجيت في دراستيا 
لمبحث و التركيز بصفة أساسية عمى الجوانب الفنية و القانونية و بخاصة عمى القواعد 

التشريعية المنظمة لعمميات اإلنفاق العام و عمى وسائل الرقابة عمييا دون أن توجو 
االىتمام إلى الجوانب االقتصادية و االجتماعية لمنفقات العامة و العوامل التي تحدد 

حجميا و أثارىا االقتصادية و االجتماعية في االقتصاد القومي و إلى أنواع النفقات العامة 
و أثار كل منيا عمى مستوى النشاط االقتصادي و توزيع الموارد االقتصادية بينمجاالت 

 اإلنتاج المختمفة و إلى أثارىا في توزيع و إعادةتوزيع الدخل القومي
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 : ومن ىنا تمحورت إشكالية بحثنا حول السؤل الرئيسي التالي 
  العمومية عمى التحكم في مستوى األسعار ؟ت ما أثر تسير النفقات و اإليرادا

 :  ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية الرئيسية تتبادر إلى أذىاننا  التساؤالت الفرعية التالية 

  العامة ؟ وماىي تقسيماتيا ؟تفيما تتمثل مصادر اإليرادا- 1   

  بالنفقة العامة ؟ و كيف يتم صرفيا وما أثارىا عمى مستوى أسعار ؟دما المقصو- 2

كيف يتم التخطيط إلعداد الميزانية العامة لمدولة؟ وما ىي المراحل التي تتخطاىا حتى    -   3
 تأخذ صورتيا النيائية؟
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 :طرح الفرضيات    

 العامة و تختمف حسب كل دولة وتختمف تقسيماتيا طبقا   تتتنوع مصادر اإليرادا-1  
 لمنظام المعمول بو

 النفقة العمومية ىي مبمغ نقدي تقوم بإنفاقو الدولة -  2

 تحافظ النفقات  عمى دورىا في توازن كذالك    ويتم صرف النفقة عبر المراحل و
 مستوى األسعار

 ميزانية الوالية عبارة عن جدول تقدير اإليرادات والنفقات- 3

 

  :أهداف الدراسة  
  و النفقات فى مستوى األسعار ت تأثير اإليراداى محاولة إبراز ما مد

 محاولة فتح باب من أبواب مواضيع المالية العامة لما تكتسيو من أىمية في التأثير عمى  
 .التنمية االقتصادية

يجاد مصادر لتغطيتيا    محاولة معرفة كيفية صرف النفقات وا 
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 :    أهمية الدراسة
 .   معرفة أسباب تزايد النفقة العامة 

 .   معرفة كيفية توزيع النفقة العامة ومصادر اإليراد العام

 .   محاولة االستفادة من دراسة الموضوع في المستقبل

 .   إبراز الدور الذي تمعبو المالية العامة في تحقيق التنمية االقتصادية

 

 :   حدود الدراسة
 :   بما أن الموضوع المعالج واسع و متفرع ارتأينا بمورة دراستنا وبتالي 

في تحقيق  ت العامة بتحديد أثر النفقات العامة و اإليراداة  قمنا بتركيز الضوء عمى الميزاني
 التنمية االقتصادية و االجتماعية  

 :   سبب اختيار الموضوع
 .  كون أن الميزانية العامة لمدولة تعتبر الواجية الرئيسية التي تعكس االقتصاد الوطني

 .  قمة الدراسات المحمية المعالجة ليذا الموضوع

 .  الميل إلى دراسة مواضيع المالية العامة وطريقة عمل الييئات العمومية

  :   منهج الدراسة
ثبا,   من أجل اإلجابة عمى األسئمة المطروحة سابقا من جية  صحة الفرضيات   توا 

 في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي المنيج  ااستعممن. الموضوعة من جية أخرى 
 التجريبي القائم عمى دراسة الحالة 

 .  وذلك من خالل دراسة أىم المفاىيم المرتبطة بالميزانية العامة
 :  صعوبات البحث

 .  قمة المراجع التي تتحدث عن المالية العامة

 .  وجود صعوبات عند القيام بالجانب التطبيقي

 
 


