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فقد حـصل   . تحتاج الدولة إلى اإلنفاق كي تتمكن من  القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها            
 في مفهوم الواجبات التي يجب على الدولة القيام بها ، فبينما كانت مهام الدولـة حتـى                  اً كبير اًتطور

الخارجي و إقامة القـضاء بـين    القرن التاسع عشر تقتصر على توطيد األمن الداخلي و رد االعتداء            
  . الناس، أصبحت اليوم ـ مهام الدولة ـ تشمل أكثر النواحي االقتصادية و االجتماعية و الثقافية

عمل على تحـسين شـروط       ال  بالمشاريع العمرانية الكبرى و    القيامفمن مهام الدولة اليوم     
وة الوطنية، و نشر العلم، و حفـظ         الثر حماية االقتصاد الوطني، والعمل على زيادة     معيشة السكان، و    
  . الخ... ن المياه الصالحة للشرب و للري يمأالصحة العامة  وت

  . مهامهاوهكذا أخذت حاجة الدولة إلى المال تزداد ازدياداً كبيراً كلما اتسعت 
  ؟ و كيف تحصل عليه ؟ وكيف تنفقه ، و وفقاً ألية قواعد             الماللكن كيف تؤمن الدولة احتياجاتها من       

  . ؟ ؟  و من يراقبهماه  و إنفاقتهجبايب يسمح؟ و من 
  . علم المالية العامةيدرسهاكل هذه األمور 

 



  

   تعريف المالية العامة-1
  

تعرف المالية العامة بأنها العلم الذي يبحث في نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل 
الخ لتحقيق أهدافها ... و وسائل نقدية و ميزانية   ات و رسوم و ضرائب وقروض، المالية من نفق

  . و االجتماعية و الثقافية و غيرها  السياسية و االقتصادية
فالمالية العامة توفر للدولة الوسائل التي تستطيع بواسطتها الحصول على الموارد 

  .اء المترتبة على ذلك بين المواطنينالالزمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع األعب
  
  

   النفقات العامة-2
  

   تعريف النفقة العامة-2-1
أو مـصلحة   النفقة العامة تعني استخدام مبلغ من المال من قبل شخص معنوي عام بقصد تحقيق منفعة                

  .عامة
   خصائص النفقة العامة-2-2

  :يتضح من التعريف السابق للنفقة العامة ثالثة خصائص و هي 
  النفقة مبلغ نقدي أ ـ

 قـد   ولتأدية مهامها   للحصول على السلع والخدمات الالزمة      ) نقدية(تنفق الدولة مبالغ مالية     
  . ما مقابل خدماتهم في تسيير المصالح العامة لجهات الدولة بدين ستدفعهاً اعترافتكون النفقة

غـم أن الدولـة قـد        ر ، فاستخدام النقود هي الوسيلة العادية التي يجري بواسطتها اإلنفاق        
 أو تنفق في بعض األحيان على شكل امتيازات    التسخير أو االستيالءتستخدم أحياناً وسائل أخرى مثل

 .بدالً من النقود مثل السكن المجاني

  
  

   ـ صدور النفقة من شخص معنوي عامب
النفقـة   هي التي تميز النفقة العامة عن  للشخص الذي صدرت عنه النفقة  الشخصية القانونية    

وبالتالي كي تعتبر النفقة نفقةً عامة يجب أن تصدر عن شخص معنوي عام يعني الدولـة و                 . الخاصة
على ذلك ال يعتبر المال الذي ينفقه شخص طبيعـي           و.  و البلدية أو إحدى المؤسسات العامة        الوالية

  .نفقة عامة حتى و لو كان الهدف منه تحقيق منفعة عامة كبناء مستشفى أو مدرسة
  جـ ـ تحقيق منفعة عامة



  

 غاية و هدف النفقة تحقيق المصلحة العامة التي تعود بـالنفع علـى جميـع                كونتيجب أن   
   .المواطنين وال يجوز استخدامها لتحقيق منافع خاصة

ذلك أن أجهزة الدولة لم تنشأ لتحقيق مصالح فئة معينة و إنما نشأت لبلوغ غاية أسـمى و                  
 فمن باب المساواة يجب أن تستفيد منـه         عبؤه المواطنون مت جبايته وتحمل     كما أن المال العام ت     ،أجل

  .جميع فئات الشعب
  تقسيم النفقات العامة حسب الغرض-2-3

إذا هناك العديد من التصنيفات للنفقات العامة تختلف حسب المعيار الذي طبق في تصنيفها و   
ق من أجله نجد أن هناك نوعين من النفقـات          أخذنا معيار الغرض من النفقة العامة أي الهدف الذي تنف         

  .نفقات التسيير و نفقات التجهيز: هما العامة و
  نفقات التسييرأ ـ 

مصالح الدولة و إداراتها ومختلف المرافق العمومية مثـل         و هي التي تدفع من أجل تسيير        
  .الخ... و شراء المواد واللوازمرواتب الموظفين

  
  ب ـ نفقات التجهيز

قات التي تتميز بطابع االستثمار الذي ينتج عنه زيادة في الناتج الوطني اإلجمالي             و هي النف    
)P.N.B (           و شـق     و الجامعـات و المستـشفيات      و بالتالي زيادة ثروة الـبالد مثـل بنـاء الـسدود 

  .الخ...الطرقات
  
  

   اإليرادات العامة-3
  
  تعريف اإليرادات العامة -3-1

 التي   األموال  باإليرادات العامة و هي    اقها الذي يغطى  قيام الدولة بمهامها يتم عن طريق إنف      
تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب و الرسوم وعائدات أمالك الدولـة و القـروض                

  .العامة
   مصادر اإليرادات العامة-3-2

  : تنقسم اإليرادات العامة إلى نوعين
  . و الرسومب أمالكها الخاصة، و الضرائ المصادر العادية و هي موارد الدولة من:ـ النوع األول

 التي تتحصل عليها الدولة من الخارج أو من          العمة  الموارد االستثنائية و هي القروض     :النوع الثاني ـ  
  .من الخارجو المساعدات التي تتحصل عليها الدولة  الداخل،



  

   الضرائب والرسوم-أ
، و    بصورة جبرية  )كلفينالُم(  المواطنين يها من الضرائب هي المبالغ المالية التي تفرضها الدولة و تجب        

موارد مالية تتحـصل عليهـا      ، أما الرسوم فهي      لعامة، في سبيل تغطية النفقات ا      نهائية و دون مقابل   
  .االدولة مقابل خدمة تؤديها  لمن يكون في حاجة إلى خدمة خاصة تنفرد الدولة بأدائه

أي عادية للدولة التي تتميز بـصفة اإللـزام         إن الضرائب و الرسوم تعتبران من الموارد ال       
  .إجبارية دفع الضرائب و الرسوم لألشخاص المكلفين بها

  )الدومين( عائدات ممتلكات الدولة -ب
يقصد بها األموال التي تتحصل عليها الدولة من ممتلكاتها سواء كانت هذه الممتلكات تخضع 

 العامة و الجسور و هي ما تعرف بالـدومين          ساحاتفي أحكامها إلى قواعد القانون العام كالشوارع وال       
العام أو تخضع ألحكام و قواعد القانون الخاص كملكية األراضي والمؤسسات التجارية و الصناعية و               

 و هي مـن       تتميز  بالثبات و االنتظام      إن عائدات الدومين  . األسهم و هي ما تعرف بالدومين الخاص      
  .الموارد العادية

  مة القروض العا-جـ 
القروض العامة هي المبالغ المالية التي تحصل عليها الدولة عن طريق االستدانة من البنوك              

من التعريف يتضح أن    .  مع التعهد برد المبالغ المقترضة و دفع الفوائد        و المؤسسات المالية أو الجمهور    
 المعنـوي   أي يقوم على أساس تعاقدي بين الشخص      القروض العامة هي مورد غير عادي و اختياري         

  . من جهة و الُمقرض من جهة أخرى و كقاعدة عامة للمقرض حرية االكتتاب أو رفضه كذلكالعام
 
  التحويالت-د

 و  الـدول الـصديقة    التي تحصل عليها الدولـة مـن          و الهبات  و هي مختلف المساعدات   
  .عد هذه الموارد بمثابة موارد غير عاديةو تُ.  الدوليةالمؤسسات و الهيئات

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  لميزانية العامة ا-4
  

   تعريف الميزانية العامة-4-1
 بأنها مجموعة من الحسابات التي ترسم لسنة ميالدية واحدة جميع اإليرادات الميزانيةتعرف 

و تعرف كذلك بأنها تقدير و ترخيص بشكل تشريعي أعباء و موارد الدولة، و    . و النفقات الدائمة للدولة   
  . انون المالية الذي يترجم األهداف االقتصادية و المالية للحكومةهي تقرر من قبل السلطة التشريعية بق

   خصائص الميزانية العامة-4-2
 الصفة التقديرية للميزانية •

 .لسنة واحدة هي صك تقدر فيه إيرادات الدولة و نفقاتها الميزانية     

 إجازة الجباية و اإلنفاق •

لبرلمان هو الـذي يـصوت عليهـا أي    تقوم الحكومة بتحضير الميزانية و تنفيذها، و لكن ا        
  .يعطي للحكومة اإلذن بصرف النفقات و جباية اإليرادات المذكورة في الميزانية

 الصفة التشريعية للميزانية •

تصدر الميزانية ضمن قانون المالية الذي يتضمن تقدير لمجمـوع اإليـرادات و النفقـات               
و ينتهي هذا   . ية باإلنفاق و الجباية وفقاً للقوانين     السنوية و ترخيص من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذ       

 هناك أحكام خاصـة تتعلـق مباشـرة بتنفيـذ            ذلك و إلى جانب  . بانتهاء السنة المالية             اإلذن
 .الميزانية

   المبادئ األساسية للميزانية العامة-4-3
. ل يكفل حق الشعبتراعى في إعداد الميزانية عدة مبادئ تتعلق بأصول تنظيم الميزانية بشك

مبدأ شمول الميزانيـة، مبـدأ عـدم تخـصيص          : هذه المبادئ تنحصر في أربعة مبادئ رئيسية و هي        
 .، مبدأ وحدة الميزانية، مبدأ سنوية الميزانيةتاإليرادا

 أ ـ مبدأ شمول الميزانية

ثال على  م.  أن تكون ميزانية الدولة شاملة لجميع نفقاتها وجميع إيراداتها         المبدأ راد بهذا ُي
إذا كانت رسوم السيارات تُدر على خزينة الدولة مليار دينار في السنة، و كانت تحصيلها تكلـف                 : ذلك

بين موظفين و لوازم و نفقات عامة مليون دينار فيجب أن تقيد هذه الرسوم في جانب اإليرادات بمبلغ                  
و نستنتج من .  مليون دينارمليار دينار و أن يخصص لمصلحة الضرائب في جانب النفقات اعتماد قدره

 :هذا المثال أن مبدأ الشمول يوجب

أن تقيد في الميزانية العامة جميع النفقات و جميع اإليرادات علـى اخـتالف أنواعهـا و                  
 .مصادرها



  

 .جرى أية مقاصة بين اإليرادات و النفقاتأن ال تُ 

 ب ـ مبدأ عدم تخصيص اإليرادات
يرادات ن مجموع اإل  إاد معين لتغطية نفقة معينة، بل        المبدأ عدم تخصيص إير    هذاراد من    ُي

ال يجـوز أن تخـصص الرسـوم        : مثال على ذلك  .  على وجه العموم   يجب أن تغطي مجموع النفقات    
 .القضائية لنفقات المحاكم

 جـ ـ مبدأ وحدة الميزانية
ل أو   التخصيص فإن اإليرادات و النفقات تسجل في الميزانية بدون أي إغفا           عدمطبقاً لمبدأ   

استثناء، كي ال تقوم السلطة التنفيذية بتحصيل الضرائب أو أي إيراد كان أو صرف أي مبلغ بدون إذن                  
و هذا المبدأ يمكن مراعاته عن طريق إدراج إيرادات الدولة و نفقاتها في ميزانية واحدة               . من البرلمان 

 : و من مبررات قاعدة أو مبدأ الوحدة. شاملة، و هذا هو مبدأ الوحدة

خـذ فكـرة    أأنها من الناحية المالية تمكن السلطة التشريعية و حتى السلطة التنفيذية مـن               
 و كاملة عن حالة الدولة المالية، كما تسهل المقارنة بين مجمـوع اإليـرادات و                ةواضح

 .مجموع النفقات

 .و من الناحية السياسية تسهل عملية رقابة تنفيذ الميزانية 

 د ـ مبدأ سنوية الميزانية
منها أن النطاق السنوي يتوافق مع النظام الذي        :  إلى اعتبارات مالية عديدة    المبدأيستند هذا    

أما النتائج التي تترتب على مبدأ الـسنوية فهـي          . إجراء حساباتهم يسير عليه األفراد و المؤسسات في       
 :كالتالي

 .تقدير النفقات و اإليرادات يجب أن يكون لسنة واحدة 

 .إلنفاق يجب أن يتجدد كل سنةاإلذن بالجباية و ا 

 .جميع ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خالل سنة مالية واحدة 

  مالحظة
 فرنسا تبدأ السنة المالية من       و  سوريا  و الجزائر: السنة المالية تختلف من دولة ألخرى فمثالً      

 31 و تنتهـي فـي       ريلف أ 01العراق تبدأ في    و  ألمانيا   وإنجلترا  .  ديسمبر 31 جانفي و تنتهي في      01
  . جويلية01     الواليات المتحدة األمريكية.  مارس01تركيا . مارس من السنة المقبلة

  
  
  
  
  



  

   مراحل الميزانية العامة-5
 

   مرحلة اإلعداد-5-1
يمر مشروع الميزانية بعدة مراحل قبل أن يتخذ الصبغة التي يعرض فيها علـى البرلمـان                

 يبدأ تحضير الميزانية في الوحدات التابعة لكل وزارة، ثم          و).  و مجلس األمة   المجلس الشعبي الوطني  (
ينتقل من هذه الوحدات إلى اإلدارة المركزية، ثم إلى الوزير المختص فوزير المالية و أخيرا مجلـس                 

  .الوزراء
 التحضير في الوزارات •

و يبـدأ   . المقبلـة للـسنة   تتولى كل وزارة في بداية كل سنة إعداد مشروع ميزانية نفقاتها            
اإلعداد في كل وحدة إدارية في الوزارة، حيث تبين كل وحدة احتياجاتها للسنة المقبلة، باالستناد إلـى                 

 في العام السابق، و ترفع الوحدات المختلفة تقديراتها إلى الوزير المختص مـع مراعـاة                 الفعلية نفقاتها
 :وزارة األمور التاليةو البد أن يراعى أثناء وضع مشروع ميزانية نفقات كل . التسلسل اإلداري

 .ـ الخطة االقتصادية للدولة و نصيب كل وزارة من المشاريع المقررة بموجب هذه الخطة

 .ـ التعليمات الصادرة و المقررة في مجلس الوزراء

 ـ حالة الخزينة العامة

 زير المالية في إعداد الميزانيةدور و •

 :ث يقوم بالمهام التاليةيقوم وزير المالية بدور أساسي في إعداد الميزانية حي

 .ـ يجمع مشاريع ميزانيات النفقات الواردة من مختلف الوزارات واإلدارات العامة الوطنية

 . األخرى وزارت إنفاق ال عالقة لها بالجبايةتـ ينفرد بإعداد ميزانية اإليرادات ألن الوزارا

 .ـ يتحمل مسؤولية تحقيق التوازن بين اإليرادات و النفقات

  ـ مرحلة اإلقرار 2 ـ 5
المرحلة الثانية التي تمر بها ميزانية الدولة هي مرحلة إقرارها والتصديق عليها من طرف              

 بإعداد مشروع قانون المالية تقدمه إلى البرلمان الذي          الحكومة قيامفبعد  ). السلطة التشريعية ( البرلمان
لية، ثم بعد ذلك يطرح هـذا المـشروع          بدراسته أوالً في لجنة خاصة تدعى بلجنة الميزانية و الما          يقوم

 و تعديل ما يمكن تعديله في حدود ما يسمح                على هيئة المجلس العامة للمصادقة عليه بعد مناقشته       
و إقرار الميزانية يعني بالنسبة للحكومة أنها تحصلت على اإلذن بتحـصيل     . به النظام الداخلي للمجلس   
  : اإلجازة البرلمانية هذه عدة نتائج أهمهاو يترتب على. اإليرادات و صرف النفقات

 .ال يجوز للوزير أن يعقد نفقة ال اعتماد لها في الميزانية قبل طلب اعتماد إضافي من البرلمان 

 فـي   ة في أحد البنود بواسطة االعتمادات المرصود      ةال يجوز للوزير أن يزيد االعتمادات المرصود       
 ).نقل االعتمادات من بند آلخر(بند آخر 



  

 . يجوز استعمال االعتماد في غير الغاية التي خصص من اجلهاال 

 .يتجاوز اإلنفاق الحد األعلى لالعتمادال يجوز أن  

 . الدورة الحاليةإعتماداتال يجوز أن تضاف االعتمادات الباقية من الدورة السابقة إلى  

   مرحلة التنفيذ-5-3
و تنفيذ الميزانية يعني تحصيل اإليرادات      بعد إقرار الميزانية تدخل هذه األخيرة حيز التنفيذ،         

  .و صرف النفقات
  العامةتنفيذ النفقات أ ـ 

>> إعتمادات <<  تطلب الحكومة من البرلمان أن يفتح لهذه النفقات العامةنفقات التقدير  بعد  
قـة  في الميزانية واالعتماد هو اإلذن الذي يعطيه البرلمان للحكومة بصرف مبلغ معين من المال لسد نف  

ويجب التفريق بين االعتماد و النفقة، فاالعتماد هو اإلذن الممنوح باإلنفاق ضمن            . معينة في سنة معينة   
و للحكومة بعد فتح االعتمادات، أن تنفـق االعتمـاد          . حد معين، أما النفقة فهي المبلغ المصروف فعالً       

فاالعتماد إذن هو   . فاقه بكامله المفتوح شريطة أن ال تتجاوز حده األعلى، و لكنها ليست مجبرة على إن            
 . الحد األعلى الذي ال تستطيع الحكومة تجاوزه في إنفاقها على غرض ما

إن مجرد فتح االعتماد في الميزانية ال يعني تنفيذ النفقة، إذ أن هذا التنفيذ مقيـد بقواعـد و                   
العب أو إساءة اسـتعمال     أصول معقدة هدفها مراقبة إنفاق األموال العمومية وفقاً للقوانين و دون أي ت            

  :أن تنفيذ النفقة يستوجب، بصورة عامة النقاط التالية. األموال العمومية
 .أن تكون هناك رابطة قانونية بين الدولة و دائنيها •

 .و أن تحدد مقدار الدين أن تتأكد الدولة من قيام الدائن صاحب العالقة، بالعمل المطلوب منه •

 .دولة أمرا إلى المسؤول عن الخزينة العمومية بدفع قيمة النفقةأن تصدر الهيئات المختصة في ال •

 .أن تدفع قيمة النفقة من صناديق الخزينة بعد التأشير عليها من الرئيس المسؤول •

 وعندما نعبر عن هذه األمور باللغة المالية نقول أن تنفيذ النفقة يـستوجب عقـد النفقـة أوال ثـم                    
  . ثم صرفها و أخيرا دفعهاتصفيتها،

 العامةمراحل تنفيذ النفقات  

  عقد النفقة 
 تنفيذ النفقة وأن توافرت االعتمادات المالية يستوجب نشوء رابطة مسبقة ما بين الدولـة و               

  : و من أمثلة نشوء هذه الرابطة. وهذه الرابطة هي العقد بعينه. دائنيها تكون علة لوجود النفقة
 .قد التوريدعقد األشغال العامة و ع: العقود اإلدارية •

 .صدور حكم قضائي على الدولة لمصلحة أحد األفراد •

   تصفية النفقة



  

و تخـضع التـصفية   . تعني تحديد الدين الواجب على الدولة بعد التأكد من ترتبه واستحقاقه    
 :لشرطين هما

 .وجود عقد نفقة سابق •

 .تقديم مستندات من شأنها إثبات الدين •

  .وزراء أو من يفوضونهم بذلك من الموظفين المحاسبينو آمرو التصفية في اغلب الدول هم ال
   صرف النفقة

الصرف هو األمر الذي يوجهه آمر الصرف إلى المحاسب بدفع مبلغ الدين المحدد المقـدار     
 .و صرف النفقة هو إصدار حوالة تسمح بتحصيل قيمتها. إلى صاحب الحق

  :  دفع النفقة
مته على عملية الدفع المادية بحد ذاتها بل يقوم         يقوم بالدفع محاسب مختص، و ال تقتصر مه       

 .بالتدقيق في صحة النفقة و قانونيتها قبل الدفع المادي

  العامةتنفيذ اإليرادات  
 و، فه العامةالنفقات  عليه في    عما هو في      العامة مفهوم اإلذن البرلماني يختلف في اإليرادات     

و تتولى  .  اإللزام من قانون المالية و قوانين الضرائب        لإليرادات يأخذ الصفة اإللزامية، و يأتي      ةبالنسب
  . مصالح الضرائب المختلفة عبر الوطن تحصيل اإليرادات

  بةا مرحلة الرق-5-4
 ضمان سالمة تنفيذها طبقاً لإلجـراءات التـشريعية و           هو مراقبة تنفيذ الميزانية  الهدف من   

  :  من الرقابةنوعينو هناك . القانونية
  داريةـ الرقابة اإلأ 

و تتم  . و هي الرقابة الذاتية التي تقوم بها الحكومة على موظفيها بمناسبة قيامهم بتنفيذ النفقة             
               هذه الرقابة بعدة مؤسسات تابعة

ـ      .  المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية      مثلللحكومة   د و تهدف هذه الرقابة إلى التأكّ
ة لقطاعات الدولة ومدى مطابقتها للقوانين السارية و مدى استخدام مـوارد            من حسن سير اإلدارة المالي    

  .الدولة استخداماً حسنا
   ـ رقابة السلطة التشريعيةب

تكون هذه الرقابة أثناء تنفيذ الميزانية و تقوم بها لجنة الشؤون المالية بالمجلس ، و الهـدف            
سنة لالقتصاد الوطني و منع االنحراف و إسـاءة         هو السهر على تطبيق القوانين و اللوائح واإلدارة الح        

و يجوز لنواب المجلس طلب تشكيل لجان تحقيق ورقابة تشمل أي قطاع من             . العامةاستعمال األموال   
و تشمل الرقابة فحص برامج المشروعات أو القطاعات و كافة استخدامات األمـوال             . قطاعات الدولة 

  .العامة



  

   قانون المالية-6
  

  نون المالية تعريف قا-6-1
هو وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة، الميزانيات الملحقـة و الحـسابات الخاصـة                 <<

   .>>. أو تعديل أو إلغاء ضريبة أو اقتطاع إجباري     كما يتم من خالله تأسيس،بالخزينة
، كما انه عمليـة     لة   العامة للدو  اإلطار القانوني الذي تصدر فيه الميزانية     هو  فقانون المالية   

النفقـات   المتوقعـة و      العامة إليراداتل >>évaluatif<<تقديرية ألنه يتضمن جداول حسابية وتخمينية       
 . التي ستنفذالعامة

 
   أنواع قانون المالية-6-2
 قانون المالية السنوي •

ـ               ا  و هو الذي يتضمن االعتمادات السنوية بشكلها التشريعي الذي تصدر فيه و يسمى أحيان
  .بقانون المالية األول

 التكميليقانون المالية  •

 و هو يصدر فقط بقصد تغيير التقديرات المتعلقة باإليرادات وبهدف التـرخيص بنفقـات              
  . و نفقات جديدةتضمنها قانون المالية األول للسنة و يمكن له أن يتضمن خلق إيرادات جديدة

  قانون المالية االستثنائي •
كحالـة  نفقات جديدة في الظروف الطارئة      لمواجهة    جديدة اداتإيرخلق  و هو يصدر بقصد     

  .طبيعيةالكوارث ال وحرب ال
   محتوى  قانون المالية-6-3

 و رسوم   بيحتوي قانون المالية على أحكام خاصة متعلقة باإليرادات العامة كإحداث ضرائ          
  . الخ... و أحكامهاجديدة أو إلغاء ضرائب و رسوم سابقة أو تغيير معدالتها

مختلف مصالح الدولة من      تسيير كما يحتوي على االعتمادات المالية المرصودة لسد نفقات       
و يحتوي كـذلك علـى      رئاسة الحكومة و الوزارات و مختلف الهيئات التابعة لها           رئاسة الجمهورية و  

  .  لنفقات التجهيزتإعتمادا
 إلىنية العامة التي تقسم     و النفقات العامة بشكل مفصل في الميزا       العامة  تظهر اإليرادات   و

  :قسمين
  .العامة المتوقعةـ قسم اإليرادات، و يتضمن اإليرادات 

  . العامة النفقاتلتغطيةـ قسم النفقات و يتضمن االعتمادات المفتوحة 
  : هي و عمالً بهذا النص يرافق مشروع قانون المالية على األقل ثالثة جداول 



  

  جدول اإليرادات ) :أ(الجدول  ـ أ
  : هذا الجدول على ثالثة أنواع من الموارد وهيليشم

 .و تتمثل في اإليرادات الجبائية من ضرائب مباشرة و غير مباشرة  و رسوم:  الموارد الجبائية 

 .و هي حاصل دخل أمالك الدولة، مثل اإليجارات و بيع ممتلكات الدولة:  اإليرادات العادية 

 . المحروقاتو هي صافي عائدات بيع:  الجباية البترولية 



  

  2002 لسنة اإليراداتنموذج عن ميزانية 

  
  
  



  

   التسييرجدول نفقات) ب(الجدول  ـ ب
 و هـي تـوزع حـسب        . الجهاز اإلداري للدولة   نفقاتو يحتوي على االعتمادات المخصصة لتغطية       

  .الوزارات
  2002نموذج عن ميزانية التسيير لسنة 

  
  



  

  جدول نفقات التجهيز): جـ(جـ ـ الجدول 
يحتوي على االعتمادات الموجهة لتغطية المشاريع االستثمارية للدولـة حـسب المخطـط اإلنمـائي               و

  .السنوي، و هي توزع حسب القطاعات
  نموذج عن ميزانية التجهيز لسنة 

2002  



  



  

  الخالصة
  

  
  

  : الخالصة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  تعريف المالية العامة 
المالية العامة هي العلم الذي يوفر للدولة الوسائل التي تستطيع بواسطتها الحصول على 

  .الموارد الالزمة من جهة و كيفية إنفاقها من جهة أخرى
 فقات العامة الن

  تعريف النفقة العامة. 1
النفقة العامة تعني استخدام مبلغ من المال من قبل شخص معنوي عام بقصد تحقيق منفعـة أو مـصلحة                   

  .عامة
  خصائص النفقة العامة. 2

  : ـ النفقة مبلغ نقدي
  ـ تصدر النفقة من شخص معنوي عام

  ـ الغرض من النفقة تحقيق منفعة أو مصلحة عامة
  النفقات العامة حسب الغرضتقسيم. 3

  .و مؤسساتها   و إداراتها   وهي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة: ـ نفقات التسيير
  .عنه زيادة في ثروة البالد و هي النفقات التي تتميز بطابع االستثمار الذي ينتج :ـ نفقات التجهيز

   اإليرادات العامة   
  تعريف اإليرادات العامة. 1

موال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أمالك الدولة و هي األ
     .القروض العامة

  



  

  تابع الخالصة
          :مصادر اإليرادات العامة تنقسم إلى أربعة أقسام هي :مصادر اإليرادات العامة. 2

  :ومـ الضرائب والرس       
  ) الدومين(ـ عائدات ممتلكات الدولة 

  ـ القروض العامة
  )المساعدات و الهبات(ـ التحويالت 

  الميزانية العامة
  تعريف الميزانية العامة. 1

  ةالميزانية هي إجازة و تقدير للنفقات العامة و اإليرادات العامة لسنة مقبل
  خصائص الميزانية العامة. 2

  .قات و اإليرادات تقدير للنفهيـ الميزانية 
  .بالجباية و اإلنفاق) ترخيص(ـ هي إجازة 

 . هي تشريع ألنها تصدر ضمن قانون الماليةالميزانيةـ 
  المبادئ األساسية للميزانية العامة. 3

 ـ شمولية الميزانية
 ـ عدم تخصيص اإليرادات

 ـ وحدة الميزانية
 ـ سنوية الميزانية

  مراحل الميزانية العامة 
  عدادمرحلة اإل. 1

يبدأ إعداد الميزانية ـ و باألخص تقدير النفقات العامة ـ في الوحدات التابعة لكل وزارة، ثم ينتقل مـن    
  .هذه الوحدات إلى اإلدارة المركزية، ثم إلى الوزير المختص فوزير المالية و أخيرا مجلس الوزراء

  
  



  

  تابع الخالصة

 مرحلة اإلقرار.2
 . و هي مرحلة إقرارها والتصديق عليها من طرف البرلمان

  مرحلة التنفيذ. 3
  .تنفيذ الميزانية يعني تحصيل اإليرادات العامة و صرف النفقات العامة

  : وتنفيذ النفقات العامة يجب أن يمر عبر المراحل التالية
   أي نشوء رابطة مسبقة ما بين الدولة و دائنيها تكون علة :  عقد النفقة

 . لوجود النفقة                   
  . عني تحديد الدين الواجب على الدولة بعد التأكد من ترتبه واستحقاقهت:   تصفية النفقة
الصرف هو األمر الذي يوجهه آمر الصرف إلى المحاسب بدفع مبلغ الدين المحـدد           :  صرف النفقة  

 .المقدار إلى صاحب الحق
 .يقوم بالدفع محاسب مختص بعد التدقيق في صحة النفقة وقانونيتها :  دفع النفقة

و الخزينـة العموميـة            نفيذ اإليرادات العامة فهو قيام مصالح الضرائب المختلفة عبر الوطن           أما ت 
  .بتحصيل اإليرادات

  مرحلة الرقابة. 4
  : هناك نوعين من الرقابة

  : أ ـ الرقابة اإلدارية
 و تهـدف هـذه      .النفقة و هي الرقابة الذاتية التي تقوم بها الحكومة على موظفيها بمناسبة قيامهم بتنفيذ            

الرقابة إلى التأكّد من حسن سير اإلدارة المالية لقطاعات الدولة ومدى مطابقتها للقوانين السارية و مدى                
  .استخدام موارد الدولة استخداماً حسنا



  

  تابع للخالصة

 :ب ـ رقابة السلطة التشريعية
تكون هذه الرقابة أثناء تنفيذ الميزانية و تقوم بها لجنة الشؤون المالية بالمجلس ، و الهـدف                 
منها هو السهر على تطبيق القوانين و اللوائح واإلدارة الحسنة لالقتصاد الوطني و منـع االنحـراف و                  

  . موال العامةإساءة استعمال األ
   قانون المالية

 وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة و أحكام ماليـة مختلفـة               هو :تعريف قانون المالية  . 1
  . متعلقة باإليرادات العامة

  أنواع قانون المالية. 2
مفتوحة األحكـام    و هو قانون المالية األول و  يتضمن االعتمادات السنوية ال           :ـ قانون المالية السنوي     

  .المالية المختلفة
  و هو يصدر فقط بقصد تغيير التقديرات المتعلقـة بـاإليرادات العامـة و                :ـ قانون المالية التكميلي     

  .النفقات العامة
  .  و يصدر للظروف الطارئة:ـ قانون المالية االستثنائي

  محتوى  قانون المالية. 3
 و رسـوم جديـدة أو       بقة باإليرادات العامة كإحداث ضرائ    يحتوي قانون المالية على أحكام خاصة متعل      
  . الخ...أو أحكامها     إلغاء ضرائب و رسوم أو تغيير معدالتها

  . التسيير و نفقات التجهيزنفقاتلكما يحتوي على االعتمادات المالية المرصودة 



  

  

  م الذاتيأسئلة التقوي
  

  : السؤال األول
  :حدد العنصر المعرف بما يلي

  التعريف  العنصر
  .يتضمن االعتمادات السنوية المفتوحة و األحكام المالية المختلفة  ......
  .هي األموال التي تحصل عليها الدولة  ......
  .هي استخدام مبلغ من المال من قبل شخص معنوي عام  .......
  . التي تدفع من أجل إدارة الجهاز اإلداري للدولةلاألمواهي   ......
  هي نفقات ينتج عنها زيادة ثروة البالد  ....
  .النفقات العامة لسنة واحدةصرف  العامة و تإليرادابتحصيل اهي إذن و تقدير   ....
  .هو اإلذن الممنوح من طرف البرلمان بصرف النفقات  .......

لى موظفيها من أجل التأكد من حسن استعمال المال العـام           و تباشرها الحكومة ع     ......
  .وفق القواعد المنصوص عليها قانوناً

  .هو األمر الذي يوجهه اآلمر بالصرف إلى المحاسب من أجل دفع مبلغ النفقة  ......

  .الستدانةاهي األموال التي تحصل عليها الدولة عن طريق   ......
  



  

  : السؤال الثاني
  جابات التالية على األسئلة المطروحة ما هو الجواب الصحيح ؟من بين اإل

  :عنيت ـ سنوية الميزانية 1
  . تقدير النفقات العامة و اإليرادات العامة يجب أن يكون لسنة واحدة ـأ
  . لسنة واحدة يكون اإلذن بالجباية و اإلنفاق ـب
  . كل ما جاء في الميزانية يجب أن ُينفذ خالل سنة واحدة ـجـ
   أو كل ما سبقـ د

  :عنيت الميزانية شمول ـ 2
  .أن تكون ميزانية الدولة شاملة لجميع نفقاتها و جميع إيراداتها  ـأ
  . أن تشمل الميزانية جميع مناحي حياة المواطنـ ب
  .ية والثقافية و السياسية للدولة أن تشمل الميزانية على الخطة االقتصادية و االجتماع ـجـ
   أو كل ما سبقـ د

  :عنيعدم تخصيص اإليرادات ي ـ 3
  . عدم توزيعها على مصالح الدولة و المؤسسات العامةأ ـ
  . ـ عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينةب
  . عدم تغطية النفقات باإليرادات ـجـ
   أو كل ما سبق ـد
  

  : وحدة الميزانية تعني ـ 4
  . واحدةفي آنيتم تحصيل الضرائب و صرف النفقات أ ـ 
  .كل نفقة يجب أن يقابلها إيراد ب ـ
  . تسجيل اإليرادات و النفقات يكون في ميزانية واحدةجـ ـ
  أو كل ما سبقد ـ 

  :هو قانون المالية ـ 5
  .مجموع القواعد المحددة للواجبات و الحقوق الخاصة بالجوانب المالية للحياة االقتصاديةأ ـ 

 يتم تأسيس أو تعديل أو إلغاء  و من خاللهاة من جههو وثيقة سنوية تتضمن ميزانية الدولةب ـ 
  . من جهة ثانيةضريبة أو اقتطاع إجباري

  . الماليةمجموع القواعد التي تحدد حقوق و واجبات الدولة ـ جـ
  أو كل ما سبقد ـ 
  : السؤال الثالث



  

  : التالية حسب غرضها إلى نفقات تسيير و نفقات تجهيزاالعتماداتصنف 
 األساتذةمرتبات االعتمادات المخصصة  ل 

 .في إحدى الوزاراتلوازم المكتبية االعتمادات لمخصصة لشراء ال 

  غرب– المخصصة إلنشاء الطريق السيار شرق االعتمادات 

  المخصصة لبناء جامعةتاالعتمادا 

 المخصصة بناء السكن تاالعتمادا 

  
  المخصصة لمرتبات أعوان الحماية المدنيةتاالعتمادا 

  لتطوير لصيد و تربية المائياتاالعتمادات المخصصة 

 االعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية 

 المخصصة للتوزيع العمومي للغازاالعتمادات  

  االعتمادات المخصصة للتنشيط االجتماعي و التضامن الوطني 
  : السؤال الرابع

  . واحدةتُعد الميزانية العامة للدولة بيان مالي تُقدر فيه إيرادات الدولة و نفقاتها لسنة  
   :اشرحبعد تعريف الميزانية و تحديد خصائصها 

 .المبادئ التقنية التي تقوم عليها الميزانية العامة للدولة .1

 .مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة .2

  .أنواع الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة .3
  :السؤال الخامس

  .تنفيذ الميزانية العامة للدولة ؟ ؟ و كيف يتم ما هو الفرق بين االعتماد و النفقة  
  
  
  

  
  
  
  
  



  

  :أجوبة التقويم الذاتي
  

  :لو األبالجوا
  قانون المالية  
اإليرادات العامة   
  النفقات العامة  
  نفقات التسيير  
  نفقات التجهيز  
  الميزانية العامة  
  االعتماد 
  الرقابة اإلدارية  
  ةتصفية النفق  
  القروض العامة  

  

   : الثانيبالجوا
   الصحيحالجواب  رقم السؤال

  )د(  1
  )أ(  2
  )ب(  3
  )جـ(  4
  )ب(  5

  



  

  : الثالثبالجوا
  نفقات التجهيز  نفقات التسيير

االعتمادات المخصصة  لمرتبـات      
 .األساتذة

ــشراء   ــادات لمخصــصة ل االعتم
ــدى   ــي إح ــة ف ــوازم المكتبي الل

 .الوزارات

 المخصـصة لمرتبـات     تاالعتمادا 
 . المدنيةأعوان الحماية

االعتمادات المخصـصة لرئاسـة      
 .الجمهورية

االعتمادات المخصـصة للتنـشيط      
  .االجتماعي والتضامن الوطن

االعتمــادات المخصــصة إلنــشاء  
 . غرب–الطريق السيار شرق 

 . المخصصة لبناء جامعةتاالعتمادا 

 . المخصصة بناء السكنتاالعتمادا 

االعتمادات المخصـصة لتطـوير      
 .ائياتلصيد و تربية الم

االعتمادات المخصـصة للتوزيـع      
  .العمومي للغاز

  :الجواب الرابع
  تعريف الميزانية العامة

  : و من خصائصها ما يلي   ةالميزانية هي إجازة و تقدير للنفقات العامة واإليرادات العامة لسنة مقبل
  . تقدير للنفقات العامة و اإليرادات العامة للدولة لسنة واحدةهيـ الميزانية 

  .ـ هي إجازة يمنحها البرلمان للحكومة بالجباية و اإلنفاق
  . هي تشريع ألنها تصدر ضمن قانون الماليةالميزانيةـ 
 
  المبادئ األساسية للميزانية العامة. 1

   :ـ شمولية الميزانية
  .أي يجب أن تشمل الميزانية على جميع النفقات و اإليرادات

   :ـ عدم تخصيص اإليرادات
  . تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينةأي ال يجوز

   :ـ وحدة الميزانية
  .أي يتم إدراج النفقات و اإليرادات ضمن ميزانية واحدة إلعطاء صورة عن الوضعية المالية للدولة

  : ـ سنوية الميزانية
 .لضريبةو المؤسسات لمكلفين با أي الميزانية تكون لسنة واحدة و ذلك توافقاً مع السنة المالية لألفراد 

  مراحل الميزانية العامة. 2
  ـ مرحلة اإلعداد



  

يبدأ إعداد الميزانية و باألخص تقدير النفقات العامة في الوحدات التابعة لكل وزارة، ثم ينتقل من هـذه                  
  .الوحدات إلى اإلدارة المركزية، ثم إلى الوزير المختص فوزير المالية و أخيرا مجلس الوزراء

  ـ مرحلة اإلقرار
 . رحلة إقرارها والتصديق عليها من طرف البرلمانو هي م

  ـ مرحلة التنفيذ
تنفيذ الميزانية يعني تحصيل اإليرادات العامة من طرف مصالح الضرائب و الخزينة العمومية من جهة  

  .و صرف النفقات العامة وفق القوانين و التشريعات المعمول بها
  
  أنواع الرقابة  .3

  :هناك نوعين من الرقابة
  :ـ الرقابة اإلدارية

تقوم بها الحكومة بواسطة هيئات الرقابة التابعة لها مثل المفتشية العامـة للماليـة التابعـة                  
والهدف من هذه الرقابة هو التأكّد من حسن سير اإلدارة المالية لقطاعات الدولة ومدى              . لوزارة المالية 

  .استخداماً حسنامطابقتها للقوانين السارية و مدى استخدام موارد الدولة 
  :ـ رقابة السلطة التشريعية

تكون هذه الرقابة أثناء تنفيذ الميزانية و تقوم بها لجنة الشؤون المالية بالمجلس ، و الهـدف            
منها هو السهر على تطبيق القوانين واللوائح واإلدارة الحسنة لالقتصاد الوطني و منـع االنحـراف و                 

  .  استعمال األموال العامةإساءة
  : اب الخامسالجو

االعتمادات المفتوحة في الميزانية هي المبالغ المرصودة لتغطية النفقات العامة  و هي تمثل                
اإلذن الذي يعطيه البرلمان للحكومة بصرف مبلغ من المال ضمن حد معين لسد نفقة معينة فـي سـنة         

 .  المصروف فعالًأما النفقة فهي المبلغ.  و ال يجوز تجاوزهمعينة


