
  العامة املالية
  الفهــرس 

  

  الصفحة  املوضوع

 145  السياسة املالية يف اجلزائر 

  157   امليزانية العامة  إعدادقواعد ومبادئ 

  171  ميزانية التسيري وميزانية التجهيز 

  179  قوانني املالية 

  187  اإليرادات والنفقات العامة 

  201  تنفيذ ميزانية الدولة 

  205  األمر بالصرف واحملاسب العمومي 

  217  ) الضريبة( اجلبائية األنظمة

  235  قانون الصفقات العمومية 

  255  مراقبة املالية العامة 

  267  العامةاملراجع 

  



«∞HBq «_Ë‰

«∞ºOUßW «∞LU∞OW 

≠w  «∞πe«zd



 السياسة املالية يف اجلزائر
 

 149 

 : مقدمة

 
ملتباينة والكثرية   مواجهة حاجات جمتمعاا  اإىل  األنظمة تسعى الدول املختلفة 

 منها حباجات االفراد  املرتبطة  باملرافق العامة التقليدية  من امن خاصة ما تعلق

 اليت تتطلبها  حاجة اتمع األساسية تآ وصحة  وتعليم، وكذا خمتلف املنشودفاعا

، ومن أجل فعلية ووظيفية  اتمع  تقوم الدول بإعتماد  وازدهارهرهاملتعلقة بتطو

 املعيقات  وجممل املعطيات االجتماعية  ليةافعسياسة مالية  تأخذ بعني االعتبار كافة 

، هداف  احملددة  بوعي ودقة مسبقنيواالقتصادية والسياسية  حتقيقا لالغراض  واال

 .ذلك على حنو تكون اجلزائر فيه  مستهدفة وسنتناول  السياسات املالية املعتمدة يف

  

  :تعاريف خمتلفة  للسياسة  املالية

  

 اإليرادات هي الطريق املنتهج  من طرف الدولة  الستخدام االدوات املالية :أوال

ملواجهة املشاكل االقتصادية املختلفة من  )امليزانية العامة العامة ، النفقات العامة،

 .قتصادية واالجتماعية والسياسيةاالف  ادالتحقيق االهأجل  

 املنفذة من طرف السلطات العامة  لتعديل  فادااله هي جمموعة االجراءات :ثانيا

حجم النفقات العامة واحلصائل الضريبية من أجل خدمة اهداف اقتصادية حمددة 

 .التضخم والكساد ومسبقا  كمعاجلة البطالة 

 

جراءات والتدابري املتخذة  من طرف  هي جمموعة قواعد واالساليب واال:ثالثا

الدولة لتسيري وادارة نشاطاا  املالية  بكفاءة عالية  حتقيقا  الهدافها االقتصادية  

 .واالجتماعية والسياسية خالل جمال زمين حمدد 
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على ن وعمدا  مرتكزة فيه  رنامج ختططه الدولة وتنفذه عن وع هي ب :رابعا

ألجل احداث أثار مرغوبة ) ت النفقاها االنفاقية وبراجم)تااليرادا(مصادرها املالية 

 غري املرغوب فيها يف خمتلف النشاطات  االقتصادية اآلثارومبتعدة عن ) ذةحمب(

 . جتسدا  وحتقيق الهداف اتمع ةوالسياسيواالجتماعية 

 

ضرائب ل ان السياسة املالية هي ما تقوم به الدولة من فرض ل: واخلالصة

 :  مستهدفة حتقيق مايلي  يف جمال اخلدمات العامةإنفاقهايرادات من اجل وحتصيل لال

  

  . مستوى التحصيل الكامل إىلالوصول  -1

 . معدالت  منو اقتصادية مرضية إىلالوصول  -2

 .حتقيق  االستقرار يف املستوى العام لالسعار  -3

 .اعادة توزيع الدخل بعدالة  -4

 . امع ةرفاهيحتقيق  -5

 

  :ية أسس  السياسة املال

  عامة منها الكالسيكية ومنها احلديثة أسستقوم السياسة املالية على 

  

  : الكالسيكية األسس: أوال

  .حتديد اوجه االنفاق العام حصرا  -1

 احلياد املايل يف كافة النشاطات االقتصادية مبدأضرورة حتقيق  -2

 .للدولة

 .االلتزام التام  مببدأ توازن امليزانية العامة  سنويا  -3
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   : املعاصرةاألسس: ا ثاني

والدقيق للمتغريات واحملددات احلقيقية لنشاط الفهم الصادق  -1

  .االقتصادي 

  .استخدام  النماذج  السليمة لتحليل النشاط االقتصادي بدقة -2

 .تشخيص املتغريات الرئيسية املتسببة يف ظهور املشكلة االقتصادية -3

 .املرغوبةة دياالقتصاتصميم سياسة مالية متمكنة من احداث اآلثار  -4
 

فإن اجلهود املبذولة  لتطوير سياسة مالية  يف العصر احلايل جيب  ان تتوجه  : ومنه

 مالية عامة وظيفية  باساليب اكثر عمقا  وعلى إىل صياغة املالية العامة  إعادةحنو 

 السياسة املالية القادرة على احداث  أدواته كافة ي علمية سليمة وذلك بتوجأسس

قتصادية واالجتماعية  والسياسية املسترشدة بتشخيص  علمي دقيق   االاآلثار

 .للتأثري  على املتغريات 

 

   :اهداف السياسة املالية

  التكاليف  بأقللكل سياسة مالية  غايات واهداف تتوخى  حتقيقها  والوصول اليها 

 : ومنها 

 

نظام  موارد الدولة بوجاهة  حيث يكون الماستخداأي   :زن املايلاالتو -1

الضرييب مالئما حلاجات اخلزينة العامة من حيث املرونة وكذا مصلحة 

 .املمول ومن حيث عدالة التوزيع ومواعيد اجلباية 

 حجم انتاج امثل أي على إىلومعناه الوصول   :زن االقتصادياالتو -2

 احلكومة املوازنة  بني نشاط القطاع اخلاص  والقطاع العام معا واالمتناع

 .باشر ، واالهتمام بالتوجيه واالرشاد والضبط التدخل املعن 
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 مستوى ممكن  من أعلى إىلويقصد به الوصول   : التوازن االجتماعي -3

الرفاهية لالفراد ويف حدود امكانات اتمع املتاحة وما تتطلبه العدالة 

 .االجتماعية 

نفقات (بني جمموع االنفقاق  ومعناه احداث توازن  :التوازن العام -4

وبني )  على االستهالك واالستثمار وكذلك نفقات احلكومةاالفراد

الثابتة يف مستوى يسمح بتشغيل كافة باالسعار جمموع الناتج الوطين 

ومنها الضرائب توفرة وبتوظيف االدوات املختلفة عناصراالنتاج امل

 .واالعانات بانواعها والقروض 
 

   :فروع وادوات السياسة املالية

 : ملالية هي فروع الساسة ا: أوال 

  

 وتم  بتحديد خمتلف الضرائب ودوريتها :اسة الضريبية يالس -1

 .وامللتزمني اونسبها  ووعائها  

 ذات تم بتحديد جماالت االنفاق العام و :اسة االنفاقيةيالس -2

  . سياسيةأو اجتماعية أوكانت اقتصادية أ سواء واألمهية األولوية

واخلاصة  القروض العامة  وتم بنظام  :السياسية اإلمتانية -3

 أو خلية ونسبها وجماالت انفاقها ومدي تسديدهااخلارجية والدا

 .حتصيلها

  :ادوات السياسة املالية هي: ثانيا

  : ادوات السياسة الضريبية  -1

  الضرائب املختلفة  املباشرة وغري املباشرة الوطنية واحمللية   - أ
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 ض واالصدارمصادر االيرادات العامة املختلفة كالقرو  - ب

الناتج االجيايب للمؤسسات النقدي واعادة توظيف 

 العمومية  وكذا اعادة توظيف  الفائض االجيايب للميزانية 

 
 وهي احملددة االت االنفاق : ادوات السياسة االنفاقية -2

 يف ااالت االجتماعية واألمهية األولويةالعام حسب 

 واالقتصادية والسياسية 

 :وهلا جانبان :  يةئ السياسة اإلمناادوات -3

حصول الدولة على القروض العامة  -1 : األولاجلانب   -أ

  بكافة  انواعها 

   وتسيري خدمة الدين العامإدارة -2

  الدين أصلسداد  -3

 
  منح الدول للقروض والسلفيات لفئات    -1  : اجلانب الثاين   -ب     

                                     اتمع املختلفة ومؤسساته

  .دارة  القروض ومتابعة استردادها ا -2

حتول السياسة املالية يف مرحلة التنفيذ  -3

أو انفاق عام )االسترداد(اىل ايراد عام 

 ).التسديد(

   :دور السياسة  املالية

    :ألجلتقوم السياسة املالية يف كل الدول بادوار خمتلفة وذلك            

 اقتصادية ياتلآ بانتهاجوذلك :  والكساد ظاهرة التضخممعاجلة  -1

 وتنشيط االستهالك  قدية تعمل كلها على ختفيض التضخمومالية ون

 . الرواج االقتصاديوإحداث
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وذلك بالعمل  على احداث  :  حتقيق تنمية اجتماعية واقتصادية -2

 حد إىلدعائم كافية لالقالع االقتصادي واالجتماعي  ورفع نسبة النمو 

  .ةرفاهيالمقبول  حتقيقا 

وذلك برفع االنتاج : ى البطالة ورفع املستوى املعيشيالقضاء عل -3

عن طريق رفع القدرات االنتاجية للمؤسسات واستغالل  املوارد 

 .الطبيعية استغالل امثل وتنشيط سوق العمل وحتفيز االستهالك 

وذلك عن طريق الترغيب يف العمل االدخار   : التوزيع العادل للثروة -4

ه  وكذا سن القوانني املالئمة يف جماالت لقادرين عليلومنح فرص العمل  

 .الضريبة  للتحفيز على مزاولة النشاطات املختلفة املنتجة للثروة 

كالتعليم والصحة واالسكان   :على مواجهة االعباء احلكومية العمل -5

 .والضمان االجتماعي والدفاع واالمن 

جيع تقوم السياسة املالية بتش : تشجيع االستثمار االجنيب والوطين -6

االستثمار  الوطين واالجنيب اجلاد من اجل  انتاج الثروة وسد حاجة 

الصناعي والزراعي  والعمالة الوطنية ورفع نسبة النمو االقتصادي 

 .واخلدمي

 

  : خامتة
والواقعة من منطقة  جغرافية ذات دول النامية واحلديثة االستقالل اجلزائر من ال

أي اا غري منعزلة، ومن حييط ا وتؤثر فيه  ، لذا فهي تتأثر مبا ية هامةاستراتيج

  سياسة مالية تتطورت انتهجت رفاهية يف جمتمعها وإحداث اجل القيام بالتنمية

 اليوم حيث اا تعيش مرحلة إىل راحل اليت مرت ا منذ االستقاللحسب امل

تلفة أي اا تعيش التكتالت الدولية واملنضمات االقتصادية والتجارية املخ

، والنظام العاملي اجلديد الذي ال يضع للحدود اجلغرافية والزمنية  رحلة العوملةم
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وإلجل مواجهة هذه االمور .اعتبارا  والذي يتسم بالتطور السريع املذهل 

تبنت سياسة مالية تتمثل لتطورها ومنوها واستقررها االجتماعي املعيقة  

  :خصائصها يف ما يلي 

  .املتسم  باالجتماعية اعتماد نظام االقتصاد احلر  -1

 .العمل  على التسديد املسبق  للمديونية اخلارجية  -2

 .االمتناع عن طلب  قروض استهالك جديدة  -3

 .واخلدماتالتنمية االقتصادية خاصة يف جمال الفالحة والسياحة  -4

رق برية  من موانئ وسكك حديدية وطاألساسيةاالهتمام باملنشآت  -5

 .ومطارات وغريها

 .ار صرف الدينار دون التدخل االداريالعمل على استقر -6

  اإلستراتيجية االقتصادية العمومية غري املؤسسات  ةخصخصاعتماد نظام   -7

 على االستقرارتأمني اجلانب االجتماعي للفئات احملدودة الدخل للمحافظة  -8

  . الوطينالتضامن بنظام األخذاالجتماعي عن طريق 

  

    

  :قائمة املراجع 
 الدكتور واألستاذ الدكتور حممد الصغري بعلي اذاألستاملالية العامة   -1

  .اجلزائر العالء ،دار العلو م للنشر والتوزيع  عنابة  أبويسري 

الدار اجلامعية : الدكتور حامد  عبد ايد دراز : السياسة املالية  -2

 .2004 اإلسكندرية

  004-2003 خلوط فوزية جامعة بسكرة إعداد : ماجستريمذكرة  -3

حسني مصطفى حسني ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر : ةاملالية العام -4

1992.    
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  :مقدمة 

 تنفيذ السياسة املالية هلا أدوات أهم إن امليزانية العامة للدولة تعترب من 

 واجتاهات السياسة املالية خالل فترة تااألولوي ذلك اا الوثيقة اليت حتدد بدقة

الالزم والكايف ملواجهة حاجات اتمع  ذات نية حمددة من اجل توفري التمويل زم

  .اق عليها مسبقتف احملددة واملاألولوية

  

 امليزانية العامة هي الوثيقة الوحيدة واملوحدة اليت  :تعريف ميزانية الدولة

تتوقع وتقدر االيرادات وجتيز النفقات العامة ملدة زمنية متصلة حمددة غالبا ما تكون 

فيما جزها مليزانية يقوم على جمموع عناصر نو ميكن القول بأن مفهوم اومنه سنة،

  : ييل

  

 والنفقات العامة للسنة مستندة نية العامة هي تقدير االيراداتاامليز - أ

 .يف ذلك على عنصر التوقع  

  

قة مالية تنجزها السلطة التنفيذية وجتيزها ي العامة هي وثامليزانية-ب

 السلطة التشريعية 

  

 سنة مقبلة وهو ما مييزها امليزانية العامة تعد عادة لتنفذ خالل -جـ

  .املتعلق  بالسنة املنصرمة على احلساب اخلتامي 

  

   :الطبيعة القانونية  للميزانية العامة

 إذا رمسية فإنه يثور جدال حول  ما امليزانية العامة هي وثيقة مالية كانت إذا

 وجتاز من اإلدارة  تنجز من طرف ألا وذلك إداريا عمال أمكانت عمال تشريعيا 
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 آراءل القائم فانه توجد ثالث  هذا اجلدعلى ولإلجابةطرف السلطة التشريعية 

  :خمتلفة هي 

 كغريها من القوانني امة هي قانون أي اا عمل تشريعي امليزانية الع :األولالرأي 

  الدولة والنظام الداخلي لسها لتشريعي دستورألحكامان  طبقا ملالصادرة عن الرب

 . عليها باا قانون شكال وموضوعاومن هنا حنكم

  

 امليزانية العامة هي عمل اداري الا جمرد توقعات لاليرادت :الرأي الثاين 

ان هلا  ما مل الربوي على قواعد عامة وجمردة واجازةوالنفقات مستقبال فهي ال حتت

 .للموظف املايل  ملمارسة  صالحيته رخصة إالهي 

  

 ذلك ان كل ما يتعلق  نية العامة هي عمل قانوين وإداري امليزا:الرأي الثالث 

علق كل ما يتهي عمل قانوين تشريعي، وان ) ةالضرائب خاص(اليرادات العامة با

 .بالنفقات  فهو عمل اداري حبت

  

   امليزانية العامةأمهية
 كربى يف توجيه احلياة السياسية واالقتصادية للدولة  على أمهيةللميزانية العامة 

 :النحو التايل
  

 : من الناحية السياسية األمهية: أوال 

  

  امليزانية واجازا من الناحية السياسية  جماال هاما  وحساسا  حيث إعداد يشكل

  إجبارها ألجل الرفض أوان على احلكومة عن طريق التعديل ملتعترب وسيلة ضغط الرب

وذلك لتحقيق  يةنامل الرباألغلبية ما تكون سياسة اعلى انتهاج سياسة معينة غالب

 .األغلبيةددة من تلك  االجتماعية والسياسية احملاألهداف
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   : من الناحية االقتصاديةاألمهية: ثانيا 

 وتوجيه االقتصاد إدارة  تساعد على أداةتعترب امليزانية العامة يف اغلب الدول 

ى النشاط االقتصادي كما تتأثر به، القومي فهي تؤثر يف حجم االنتاج ومستو

 اليت  حاجاا العامة إلشباع) قاتااليرادات، النف ( العامةوتستخدم  الدولة امليزانية

 واألوضاع العالقة وطيدة بني النشاط املايل، لذا جند ان يسعى اقتصادها إىل حتقيقها

  . وكساد وانتعاشتضخماالقتصادية للدولة بكل مظاهرها من 

 

 :  وقواعد امليزانية العامةئمباد
 

 ألجلالية  املعلماء  قرهاأ حتكم  امليزانية العامة أساسية ئمبادتوجد 

  :اآليت العامة ومراقبتها نلخصها يف األموالالتحكم يف تسيري 

  

حيث  ) شهر12( ان مدة سريان امليزانية هي سنة كاملة  ومعناه :مبدأ السنوية-1

كما  هذه القاعدة خالل فترة السنة إطاران من مراقبة احلكومة يف مليتمكن الرب

ا تبدأ  مع نالحظ ان فترة التنفيذ عادة متتمكن احلكومة من تنفيذها مبرونة كاملة  و

رنسا واملانيا  يف فنة املدنية مع السنة املالية كما حيث تتوافق السبداية العام امليالدي

 اموعات احمللية السنوية  يسري كذلك على ميزانياتإن مبدأ  .وايطاليا واجلزائر

دأ غري مغلق  حيث  وهو مبك على املؤسسات العموميةوكذل )البلديات والواليات(

 من سنة أكثر مج واملخططات اليت يتطلب تنفيذهاجند ان امليزانيات املخصصة للربا

  .تشذ على هذا املبدأ

  

 
 



العامة يزانيةامل إعداد ئومبادقواعد   

 162 

  :مبدأ العمومية -1

 ومعناه ان تتضمن امليزانية العامة قسمني أوهلما خاص بااليرادات العامة 

ز استقالل القسمني وثانيهما خاص بالنفقات العامة دون أي رابطة بينهما  حيث يرب

 أثناء الرقابة الداخلية إىل باإلضافة ملان فبالرقابةعن بعضهما مما يسهل  مهمة الرب

 االيرادات  يتعارض مع قاعدة  عدم ختفيضاملبدأمرحلة التنفيذ ونالحظ ان هذا 

 .الرصدوالنفقات كما  يتعارض مع قاعدة عدم 

 

 :مبدأ  الوحدة  -2

يرادات العامة والنفقات العامة يف بيان د  االو به وضع كافة  بنويقصد 

، والغاية فة  ميثل كل منها ميزانية مستقلة على بيانات خمتلدون توزيعها واحد

 عرض  لة امليزانية يف بيان واحد كافة االيرادات والنفقات هو سهوإظهارمن 

 وجتنيب الفاحص كز املايل ككل من جهة وحتديدها للمرامليزانية  على الربملان

 .ويفسر هذا األمر على أساسسويات  اخلاصة بالتتءااإلجراملدقق وا

 

يات للدولة  جتمع ضمن مشروع   واليت تعين ان مجيع العمل :زاوية مادية-أ

  .خيضع لرقابة برمانية 

  

واحد يات املالية  لقانون  واليت تعين خضوع مجيع العمل : زاوية شكلية-ب

  .ملانية الرقابة الربهو قانون املالية مما يسهل

  

إن مبدأ وحدوية امليزانية هو  مبدأ ليس مطلقا  وليس عاما بل تلد عليه بعض 

 :ت نذكر منها اءااالستثن
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 توضع خصيصا ملواجهة عمل طارئ   وهي اليت :غري العادية امليزانيات  -1

السدود ومد خطوط كبناء كبرية  القيام مبشروعات استثمارية أوحلروب كا

 إيرادات غري عادية عادية منال النفقات الغري غطى هذهالسكة احلديدية، وت

 يف اإلسراف إىل بإنه قد يؤدي األسلوب، ويؤخذ على هذا كالقروض مثال

 يف امليزانية   توازن ظاهريإحداث إىلكما انه قد يغري احلكومة النفقات العامة 

ازنة فهو ة متوانية  العادية فتبدو  ميزانيعض النفقات من امليز بإخراجعن طريق 

 .ما خيالف احلقيقة

  

 وهي امليزانيات اليت ختص املشروعات العامة  ذات :امليزانيات املستقلة -2

ختضع   البأا وتتميز هذه ادي املتمتعة بالشخصية املعنويةالطابع االقتص

عن ة العامة للدولة كما ان بدايتها ختتلف  اخلاصة بامليزانيواألحكامللقواعد 

   .إلجازاان ملالعامة العادية وال تعرض على الرببداية امليزانية 

 

متعة  املتزانيات اليت ختص املرافق العامةوهي املي  :امليزانيات امللحقة-3

، ومربر وجود هذه مبوارد خاصة وباستقالل مايل دون متتعها بالشخصية املعنوية

التقيد اطها دون  احلرية للمرافق العامة يف مزاولة  نشإعطاءامليزانيات هو 

، ومعاملتها معاملة املشروعات التجارية على قدم املساواة تني اإلداريوبالر

يزانيات  مرتبطة ، كما نالحظ ان هذه امل  إىل التأكد من حتقيقها لعائداتإضافة

ة ورصيدها  يف جانب ايرادات الدوليظهر حيث رصيدها الدائم مبيزانية الدولة

  .قابة مثلها مثل امليزانية العامةرلوختضع لنفقات الدولة املدين  يظهر يف جانب 

  

 ويقصد ا املبالغ اليت تدخل اخلزينة على : احلسابات اخلاصة على اخلزينة -4

 املبالغ  باملعىن الصحيح وكذلكإيرادا  ال تعدأا بعد مبعىنان خترج منها فيما 

 عامة باملعىن  نفقة ال تعدأا فيما بعد مبعىن إليها لتعاد اليت خترج من اخلزينة
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عبارة عن مبالغ  اليت هي  )التأمينات(حيح، ومثال ذلك حساب األمانات الص

 أعماهلم بعد االنتهاء من ري قيامهم بتنفيذ عقود وترد هلم  نظمدفوعة من الغري

  .طبقا لقانون الصفقات ودفتر الشروط

 تضخيما العامة يعترب  يف امليزانية املوحدةكإيرادوذلك الن وجود هذه املبالغ 

 املبالغ إظهار باعتبارها ملك للغري  والدولة ملزمة بردها هلم  كما ان لإليرادات

 أو إيرادااملستردة ضمن النفقات يعترب تضخما هلا ومنه فهي ال ميكن اعتبارها 

   .ات والنفقاإليرادات الذي يستوجب فصلها عن األمرنفقة  

  

 : مبدأ عدم التخصيص -3

 لتغطية نوع معني من اإليرادات عدم ختصيص نوع معني من واملقصود به

 مثل ختصيص الرسوم اجلامعية لتغطية النفقات اخلاصة باجلامعة وكذا النفقات

ان  الطرق وصيانتها، لذا جند إنشاء رسوم السيارات لتغطية  نفقات إيرادات

ص  التخصيكر مبدأ التخصيص وتأخذ مببدأ عدم العامة احلديثة  تناألساليب

 :  التالية لألسباب

  

  . قلت حصيلة اإليراد املخصص ينتج عنه عجز يف اخلمة املخصص هلاإذا  -أ

 
 احلاجة العامة إحلاح العام تتحدد طبقا لدرجة اإلنفاق أوجه املعمول به ان -ب

 العامة مجيعها دون اإليرادات وعليه فإن توجيه إشباعها والعمل على للمجتمع

  .أولويااعامة حسب ترتيب  احلاجات الإلشباع ختصيص

ونالحظ هنا ان الدولة كثري ما تضطر للخروج عن هذا املبدأ كما يف حالة 

 هذا  ئدافو العام لسداد اإليراد قرض عام فهي تضطر لتخصيص مصدر إصدار

 .القرض واصليه

  



العامة يزانيةامل إعداد ئومبادقواعد   

 165 

   :مبدأ التوازن -4

النفقات العامة  العامة مع مجلة اإليرادات تتساوى مجلة  ومعناه ان

 النفقات  امليزانية حمققة ملبدأ التوازن إذا زاد إمجايل على ذلك فال تعترباتمادواع

، وكذلك يف لعامة الن هذا يعرب عن وجود عجز ااإليرادات إمجايلالعامة عن 

ا يعترب عن وجود فائض غري  ممامة عن النفقات العاإليراداتحالة زيادة 

  .مستغل

 ذا املبدأ ويقولون  بأنه األخذ يرون عدم  ان علماء  املالية العامة احملدثنيإال

يف  فائض أو عجز إحداثعلى الدولة ان تكيف احلالة االقتصادية عن طريق 

 وكذا القتصادية  يف الدول الرأس مالية معاجلة هزات الدورة األجلميزانيتها 

  .حتقيق التنمية  عن طريق زيادة النفقات االستثمارية  يف الدول النامية 

  

  : إعداد امليزانية العامةمراحل 

 :مير إعداد امليزانية مبرحلتني هامتني مها 
 

 امليزانية العامة هو حتضريها عن طريق بإعدادإن املقصود  :اإلعدادمرحلة  -أ

  بدقة كاملة حىت إيراداتوضع تقديرات للنفقات العامة وكذا تقدير ما يلزمها من 

 سلبية كان آثار بغري ما توقعت فتحدث  التنفيذأثناء) احلكومة (اإلدارة تفاجأال 

 وهو  العامةاإلدارةوإعداد امليزانية من صالحيات . اإلعداد أثناءميكن حتاشيها 

 ملا هلا من اإلعدادة التنفيذية هي اليت تتحمل عبء جوهر عملها ولذا  فان السلط

اته  على حتديد حاجيات اتمع وقدراألقدر ألا موزعة يف البالد وكذلك زةأجه

 ان التقديرات ختتلف  من إال املعمول به يف خمتلف دول العامل األسلوباملالية ، وهو 

، وتبدأ عملية التقديرات من عا للنظام االقتصادي الذي تنتهجه تبألخرىدولة 

 إىل تنصل إىل قمته حيث تنطلق  من الوحدات واملؤسسات القاعدية  إىل اهلرم أسفل

أكد املالية اليت تقوم بدراستها للت وزارة إىلفعها بدورها الوزارات املختلفة واليت تر
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 النقص  أو املغاالة املبنية عليها  واالبتعاد عن سساألمن صحة التقديرات وسالمة 

 مث تعرضها على السلطة التشريعية اليت ة املقترحاإليرادات أو اإلنفاقيف عناصر 

 وما ينتج عن ذلك من تاإليرادا وأوجه اإلنفاق أوجهتتوىل مناقشتها وتفحص 

  . قروضإصدارفرض  لضرائب جديدة  أو 

  

 مشروع امليزانية من طرف وزارة املالية  على مجلة من إعدادويف اجلزائر يعتمد يف 

  :العناصر والتوجيهات تتمثل يف مايلي 

  

 العامة املراد األهدافوالذي حيدد : توجهات املخطط السنوي -1

 .تصادية واالجتماعية اجنازها يف خمتلف ااالت  االق

  

واليت تقوم ا خمتلف الوزارات  : توقعات خمتلف القطاعات -2

 اخلاصة ا واملبنية على اإليرادات أووالقطاعات سواء بالنسبة للنفقات 

 .األخرية خالل امليزانية ما قبل املمارسات

 
 من الدستور اجلزائري احلايل  فإن احلكومة 120ونالحظ انه طبقا للمادة 

 من السنة أكتوبران قبل منتصف شهر مل لدى الرب مشروع امليزانيةعبإيدامة ملز

 .السابقة لتنفيذه

  

تقوم ا السلطة التنفيذية تأيت  اليت اإلعداد بعد مرحلة  :مرحلة االعتماد-ب

حيث يودع لديها مشروع  اليت تقوم ا السلطة التشريعية جازةاالعتماد واإلمرحلة 

  :ده وذلك حسب املراحل التالية امليزانية بغرض اعتما
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 مرفق  بالوثائق  مشروع القانونإيداع بعد : مرحلة املناقشة -1

 الشعيب الوطين يقدمه هذا الس مكتب رئيس املرتبطة به لدى

 اللجنة املختصة بقطاع املالية إىل حواللوائ لألنظمةطبقا األخري

وزير (لي احلكومة مع ممثناقشته وامليزانية والتخطيط اليت تقوم مب

 املالحظات واالقتراحات  نيتضم لتختتم أعماهلا بتقرير متهيدي) املالية

 عامة من حيث جلسات ملناقشته يف السمث يعرض التقرير على 

وكذا تطبيق ذ قانون املالية الساري املفعول مدى االلتزام بتنفي

 .املنتهجة  من طرف خمتلف القطاعاتالسياسة املالية 

  

 يف تعديل قانون امليزانية ملان ختتلف سلطة الرب :حلة التعديلمر -2

 اللجنة وأعضاءمن بلد آلخر ويف اجلزائر فانه ميكن للنواب واحلكومة 

ختصة  اللجنة املأمام تقدمي اقتراحات مكتوبة خاصة بالعديل

 من 121 املادة بأحكام التقيد بشرط ومناقشتها مع الوزير املعين

ال يقبل اقتراح أي قانون مضمونه : (على ما يليلدستور واليت تنص ا

 إذا إال زيادة النفقات العمومية أو نتيجته ختفيض املوارد العمومية أو

 توفري أو الدولة إيراداتيف  مرفوقا بتدابري تستهدف الزيادة كان

  األقل من النفقات العمومية تساوي على أخرمبالغ مالية  يف فصل 

العتراض على ونالحظ انه ميكن للحكومة ا )اإنفاقهاملبالغ  املقترح 

  .يطرح مشاكل سياسية ودستوريةالتعديالت املقدمة مما 

 

با   التصويت على امليزانية با يف بعض الدول يتم :التصويت -3

 17– 84 من القانون  70 انه يف اجلزائر وطبقا  للمادة إال بباب
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 إمجاليةية يكون بصورة املتعلق بقوانني املالية فان التصويت عن امليزان

  خالف مليزانيات  اموعات احمللية  اليت يتم التصويت عليها بابا بابا

 ان  التصويت واملصادقة إىل، وهنا نشري  وفصال فصال ومادة مادة

 على ميزانية الدولة يتم قبل بداية السنة املدنية ملانمن طرف الرب

ان  باملصادقة على ملاجلديدة ذلك ان الدستور اجلزائري قد قيد الرب

، الس املشروع لدى  يوم من تاريخ إيداع75 أقصاهاامليزانية مبدة 

 فان رئيس اجلمهورية  يصدر اآلجال يف حالة عدم املصادقة يف أما

 كان تاريخ املصادقة ال يسمح إذا، ويف حالة ما بأمرمشروع احلكومة 

 إيراداتذ  تنفي عند أول جانفي فانه يواصل مؤقتاأحكامهبتطبيق 

 :ونفقات امليزانية طبقا للشروط التالية 

 

والنسب  طبقا للشروط  : لإليراداتبالنسبة   - أ

وكيفيات التحصيل املعمول ا يف قانون املالية 

 .السابق

 من مبلغ  1/12يف حدود  : بالنسبة للنفقات - ب

ة السابقة شهريا االعتمادات املفتوحة للسنة املالي

 .وملدة ثالث أشهر

يف حدود ربع   : سبة العتمادات االستثماربالن -جـ

 .ية املخصصة  لكل  قطاع ولكل مسرياحلصة املال

 واألحكام تنفيذ مشاريع امليزانيات امللحقة  يواصل-د

 طبقا بقة على احلسابات اخلاصة للخزينة املطةالتشريعي

  .املنقضية املسرية هلا خالل السنة املالية ألحكام
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  :قائمة املراجع

  ج.م.جامعة عنابة د/ حسني مصطفى حسني / لية العامة املا-1

دار العلوم /  العالءأبويسري .، دحممد الصغري باعلي.د/لية العامة املا-2

  مطبعة قريف باتنة 

   املتعلق بقوانني املالية07/07/1984 املؤرخ يف 17– 84قانون -3

 ة باحملاسبة العمومياملتعلق 15/08/1990 املؤرخ يف 21-90قانون -4
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 تسيريي  أوهلما دولة تتكون من شقني خمتلفني أليةإن امليزانية العامة 

 : وثانيهما استثماري  وذلك  طبقا للمواد التالية 

  

   :)ج.ع.م.ق (90/21 من القانون 3 املادة -1

 والنفقات اإليراداتتقدر للسنة املدنية جمموع امليزانية هي الوثيقة اليت 

ومي والنفقات نها نفقات التجهيز العماخلاصة بالتسيري واالستثمار وم

  .برأس مال وترخص ا

  

  : )ج.ع.م.ق ( 90/21 من القانون 7املادة -2

 ونفقات االستثمار ونفقات التسيريتتكفل امليزانية العامة للدولة بنفقات 

  .ي اخلاصة باملصاحل غري املمركزة التجهيز العموم

  

  : )ج.م.ق (84/17: من القانون 23ملادة ا-   3

  :  العامة للدولة ما يلي األعباءتشمل 

  نفقات التسيري  -

 نفقات االستثمار -

 القروض والتسبيقات  -

 
 التركيز على النفقات  ميزانية التسيري والتجهيز يتطلب مناإىلإن التعرض 

 احملاسبة العمومية العمومية ذلك الن كال من امليزانيتني خيضع لنفس قواعد

 . من جهة ثانيةداتاإليرامن جهة واىل وحدة كتلة 
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 :تعاريف 

  

تعترب نفقات  : 90/21 :طبقا للمادة اخلامسة من القانون : أوال

 العادية وضرورية  لتسيري األعباءتسيري كل النفقات اخلاصة بتغطية 

ا  يف امليزانية العامة للدولةاملصاحل العمومية  اليت تسجل  اعتمادا. 

  

ات  تعترب نفق: 90/21 : القانون طبقا للمادة السادسة من:   ثانيا

 املسجلة يف جتهيز عمومي ونفقات استثمار ونفقات بالرأمسال كل النفقات

  .خص برامج وتنفذ باعتمادات الدفعامليزانية العامة للدولة على شكل ر

 

  :أبواب ميزانية  التسيري والتجهييز

  

   )17 /84 من القانون  24:املادة  (أبواب ميزانية التسيري: أوال 

   :إىل للمادة املذكورة أعاله تقسم نفقات التسيري طبقا

  .اإليراداتأعباء الدين العمومي والنفقات احملسومة من 1-

 .ختصيصات السلطات العمومية2-

 .النفقات اخلاصة بوسائل املصاحل3-

 .التدخالت العمومية4-

 

  ) 84/17 من القانون 34 إىل  25املواد من  (مالحظات حول نفقات التسيري

  تربر االعتمادات الالزمة  لتغطية نفقات التسيري  يف كل سنة ويف جمموعها -1

  االعتمادات املفتوحة لسنة مالية معينة  ال جتدد للسنة املالية التالية -2
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 تكون اعتمادات التسيري إما تقيمية أو وقتية أو حصرية -3

 .ميزة   اعتمادات التسيري الثالثة  موضوع فصول متأصنافتكون -4

ا يف كل سنة مبوجب  طابعا وقتيحتدد  قائمة الفصول  اليت تكتسي ختصيصاا-5

 .قانون املالية

 يف حدود االعتمادات إال النفقات من االعتمادات الوقتية بدفع  إن يأمرال ميكن-6

 .ع من االعتماد اإلمجايل  املناسب، ويف حالة عدم كفايتها تتم باالقتطااملفتوحة

ات امليزانية املفتوحة لفصل يتضمن نفقات التسيري خالل ميكن تعديل اعتماد-7

 . نقلهاأوالسنة املالية  مبوجب مرسوم  يقضي بتحويل االعتمادات 

تعدل التحويالت  وتعني املصلحة  املسؤولة عن تنفيذ  النفقة دون تغيري طبيعة -8

 .هذه النفقة 

 .ميزانية نفس الوزارةتعدل نفقات الفصل طبيعة النفقة ضمن -9

 . لفائدة اعتمادا حصري وقيتأو ال ميكن نقل اعتماد تقييمي-10

النفقات  انية التسيري بأي اقتطاع من فصول  ميزإىلال جيوز القيام بالنسبة -11

 . من النفقاتأخرى أنواع إىلاملخصصة للمستخدمني  

  

   )84/17من القانون 35املادة  (أبواب ميزانية االستثمار: ثانيا 

  : مايلي إىل أعالهتقسم  نفقات االستثمار طبقا للمادة املذكورة   

  .من قبل الدولةاالستثمارات املنفذة  -1

 .ستثمار املمنوحة من قبل الدولةإعانات اال -2

 . بالرأمسالاألخرىالنفقات  -3
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  )84/17 من القانون 42 إىل 36املواد من  (حول نفقات االستثمارمالحظات  

ات املفتوحة بني القطاعات املخصصة  للنفقات  توزيع االعتماد -1

مبوجب قانون  يتم لطابع النهائي من املخطط السنويذات ا

  .املالية

ات عن التوزيع  بني القطاعات يتم عن طريق  التغيريإدخال -2

 .التنظيم

 ويف حدود اعتمادات الدفع املوضوعة حتت ميكن للوالة -3

ع وذلك من  التعديالت على التوزيبإدخالتصرفهم القيام 

 . فصل  ضمن نفس القطاعإىلفصل 

ميكن للوالة ضمن  اعتمادات الدفع  املتوفرة القيام بتحويالت  -4

 . النسب احملددة  عن طريق التنظيمبني قطاعيني حسب

 صاحلة لغاية اعتمادات االستثمارات ليست حمدودة املدة وهي -5

 .إاء العملية

العمومية يضمن متويل االستثمارات املخططة  للمؤسسات  -6

 :بواسطة 

 
قروض على املدى الطويل  متنح من موارد االدخار    - أ

  .زينة واملؤسسات املالية األخرىاليت حتصلها اخل

قروض مصرفية ميكن حسمها لدى مؤسسات  - ب

 .اإلصدار

العمومية    مسامهات خارجية  معبئة من قبل اخلزينة-جـ

  .والبنوك

  . اخلاصة للمؤسسات العموميةاألموال -د
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تضاء من امليزانية العامة سامهات ائية عند االق م-هـ

 .للدولة

  

  

 
   :قائمة املراجع

   املتعلق بقوانني املالية  املعدل واملتمم 84/17القانون  -1

  .حملاسبة العمومية املعدل واملتمماملتعلق با90/21قانون  -2
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 :مقدمة
 إن اتساع وتشعب  نشاط الدولة  يف ااالت االقتصادية واالجتماعية 

 حاجات ةإىل زياد باإلضافةوالسياسية وكذا التطور اهلائل يف املوارد املالية هلا 

 كبرية لسد احلاجات مما يتطلب وجود نصوص أموالجمتمعها فرض عليها تسخري 

 بدقة ضوابطهاواالستعمال وحتديد  من حيث املصدر األموالقانونية تسري هذه 

 .كاملة  تسمى جمموعة هذه النصوص بالقوانني املالية

   

 : تعريف قوانني املالية 
 

 إطاريف بأنه القانون الذي حيدد ) ملدنيةا(ف قانون املالية للسنة املالية يعر

 والسياسيةالتنمية االقتصادية واالجتماعية التوازنات العامة املسطرة يف خمططات 

 وختصيصها، عباء املالية  للدولة ومبالغهاواأل لسنوات عدة  طبيعة املوارد أو لسنة

 املخصصة لتسيري املرافق العمومية األخرىللوسائل املالية  حتديده إىل باإلضافة

 17 /84 من القانون  3،1:املواد (  السنوي اإلمنائياملخطط  وتنفيذ األخرى

 ).07/07/1984:املؤرخ يف

  

 :نون املالية أشكال قا
 

  : التالية األشكاليتخذ قانون املالية 

 :قانون املالية للسنة  -1

الدولة جممل موارد  وهو الذي يقر ويرخص بالنسبة لكل سنة مدنية 

املرافق العامة  املخصصة لتسيري األخرى وكذا الوسائل املالية وأعبائها

 ).84/17 من القانون 3:ادة  امل(السنوي  اإلمنائيوتنفيذ املخطط 
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 : املعدلأوقانون املالية التكميلي  -2
انون املالية أحكام ق إلمتام سواه املخولوهو القانون الوحيد دون 

 من القانون 4املادة ( .خالل السنة اجلاريةللسنة أو تعديلها 

84/17.(  

   :امليزانيةقانون ضبط  -3
 املالية وعند قانونيذ تنفيثبت  همبقتضاوهو القانون الذي 

 املعدلة اخلاصة بكل سنة أو املالية التكميلية واننياالقتضاء ق

 .مالية

  

  :  املالية قواننيخصائص 

   :يفيما يلنذكرها لقانون املالية خصائص حمددة   

   :األوىل اخلاصية -أ

  :ثالث أوجه من إليها                           هو وثيقة ميكن النظر 

 خالل مناقشتهويربز من   :القانوينالوجه  -1

 أي الس نالربملالتصويت عليه واعتماده من طرف وا

  .الشعيب الوطين

  

 حيدد السياسة املالية ألنه ذالك :السياسيالوجه  -2

اده يف أحكامه  الستنالدولة وكذااملعتمدة من طرف 

 .إىل دستور الدولة
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  ألنه وذلك :الوجه االقتصادي واالجتماعي  -3

 كما يقر الضريبة(بواسطته يتم توزيع الدخل الوطين 

 ) التضامن االجتماعي(ة الالزمة   االجتماعياإلجراءات

 :اخلاصية الثانية  -ب
يتميز قانون املالية بأنه وثيقة  تقديرات  موع  االيرادات 

 .والنفقات العامة للدولة 

  

  :الثالثةاخلاصية : جـ

عد التصويت عليه ب   انهإذقانون املالية هو وثيقة ترخيص واجيازة   

   ودفع النفقات  اإليراداتره  تصبح احلكومة جمربة على تنفيذه أي حتصيل واصدا

  

 :  مها جزأين املالية من العام لقانون يتشكل اهليكل :املالية العام لقانوناهليكل 

  

  :يف ويتمثل :األول اجلزء -

  :العمليات ذات الطابع النهائي  -أ

  .وتتضمن  العمليات  املتعلقة بامليزانية العامة وامليزانيات امللحقة          

 :العمليات  ذات الطابع املؤقت -ب
   باخلزينةاحلسابات اخلاصة وتتضمن عمليات باقي         

  :الثاين اجلزء -2
 ودفع النفقات مع  اإليراداتبتحصيل  اخلاصة اإلجراءاتويتمثل يف   

 .نهائية واملؤقتةالتفرقة بني العمليات  ال
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  :مالحظات  هامة 

  امليزانيات امللحقة إلغاءأو  إنشاءهو الذي يقرر    :  قانون املالية:أوال 

  

 لتغطية  اإليرادات قانون املالية  هو الذي يرخص  صراحة  بتخصيص بعض :ثانيا 

  : نفقات معينة  كما يف 

  امليزانيات امللحقة   - أ

 احلسابات اخلاصة للخزينة   - ب

 ) املخصصة للمسامهات مثال األموال(   احلسابية اخلاصة اإلجراءات   -جـ 
  

 ونسب  وكيفيات  املتعلقة بوعاءاألحكامعلى  هو الذي ينص :قانون املالية :ثالثا 

 .املختلفةحتصيل الضرائب  
  

 أن فتح  احلسابات اخلاصة للخزينة  واليت  جيب  قانون املالية هو الذي جيز:رابعا 

  : التالية نافاألصخترج عن 

  التجارية احلسابات   - أ

 حسابات التسبيقات  - ب

  اخلاص  حسابات التخصيص -جـ

   حسابات القروض -د

 األجنبية حسابات التسوية مع احلكومات -هـ 
   

  : الوثائق  واجلداول املرفقة  بقانون املالية
  :يرفق قانون املالية مبايلي 

  ئج احملصل عليها والنتاتصادي واملايل  االقللتوازنتقرير تفسريي   -1

 :ملحقات تفسريية  تبني مايلي  -2
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 الضرائب أصنافحسب كل صنف من  تالتقييما  - أ

 عن موارد الناجتة لصاحلواوبصفة عامة تقديرات 

   أخرى

 كل فصل الدولة حسب التسيري ملصاحلتوزيع نفقات   - ب

تكاليف واملرفقة عند االقتضاء بتقييم حول تطور 

 .دماتاخل

لطابع النهائي للمخطط السنوي   توزيع النفقات ذات ا-جـ

   .حسب كل قطاع

 توزيع رخص  متويل االستثمارات املخططة  للمؤسسات -د

  .العمومية حسب كل قطاع

 قائمة  احلسابات اخلاصة  للميزانية مع تبيان  مبلغ -هـ 

  .االيرادات  والنفقات  واملكشوفات  املقررة  هلذه احلسابات

 .شبه اجلبائيةالقائمة الكاملة  للرسوم    –ز 

 

 يقدم مشروع قانون ضبط امليزانية :مع قانون ضبط امليزانية الوثائق املرفقة 

  :للمجلس الشعيب الوطين  مرفق  مبايلي 

   تنفيذ امليزانية العامة للدولة لسنة          طيربر شرو تقرير تفسريي - 1            

  .املعتربة             

املصوتة عليها ورخص متويل االستثمارات جدول تنفيذ االعتمادات  -2

  .املخططة

 : قانون ضبط امليزانية مايلي إقرارينتج عن  -3

 ونفقات إيرادات بني الفرق أو العجز الناتج أو الفائض حتديد -أ

   .العامةامليزانية 

  النتائج املثبتة  يف تنفيذ  احلسابات اخلاصة للخزينة -ب
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  زينة   نتائج  تسيري  عمليات  اخل-      جـ

  .الية املثبتة  العائدة للخزينة حتديد نتائج السنة امل–      د 

  

  

  :قائمة املراجع 

   املتعلق بقوانني املالية 07/07/1984: املؤرخ يف 84/17القانون 
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 : مقدمة

 املتعلق 90/21 والنفقات العامة  مبفهوم القانون باإليراداتيقصد 

 امليزانية العامة للدولة كما حيددها القانون وأعباءباحملاسبة العمومية جمموع املوارد 

 وسنتناوهلا يف حموريني أوهلما 20و11:ه ي  املتعلق بقوانني املالية يف مادت84/17

 :النفقات العامة  العامة وثانيهما اإليرادات

  

 : العامة اإليرادات : األولاحملور 

  

 نفقات عامة تغطى  إىل مهامها املنوطة ا واملتزايدة تأديةحتتاج الدولة يف 

   :واألنواعاملصدر  حيث  عامة نتناوهلا منإيراداتعن طريق 

 أخرى إىل العامة ختتلف من دولة اإليراداتإن مصادر :  العامة اإليراداتمصادر 

 : هذه املصادر ما يلي أهمواالقتصادي  هلا ومن ا للنظام السياسي واالجتماعي بعت

  

  :الدومني : أوال

 
 العقارية واملنقولة اململوكة للدولة واملؤسسات العامة األموالصد بالدومني  يق

 رغم إيراداته، ويتميز الدومني العام  بثبات واستقرار  ملكية عامة أو خاصةواهليئات

، ساهم كثريا يف امليزانية العامةوان رسومها ال ت ااين لالنتفاع موجه ألنهضئالتها 

  أقسام ثالثة إىل الدومني فيعترب مصدرا مهما  للميزانية  وينقسم أما
  

 وسندات يف املنشأة أسهم من وهو ما متتلكه الدولة  :الدومني املايل -1

يف ولة ت للد والسندااألسهم وفوائد أرباح تعود إذاالقتصادية 

تساهم يف متويل امليزانية املايل  ناجتة عن الدومني إيراداتصورة 

 .العامة
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 أراضي( تتصرف الدولة يف ممتلكاا العقارية   :الدومني العقاري -2

  االذي تراه مناسبا هلا وحمقق بالشكل )مزارع بساتني، راعية،ز

 راضياأل تعترب مداخيل الدولة  من بيعها حملاصيل إذللمصلحة العامة 

 عاما يساهم يف إيراداالزراعية وما حتصل عليه مقابل  منح  االمتياز 

 .متويل امليزانية

 

 :  الدومني الصناعي والتجاري -3

 جتارية وصناعية ملكية عامة مطلقة منشآت         وهو ما متتلكه الدولة من 

ريق  عن طأومني والتوسع يف قاعدة القطاع العام أالت  بطرق معينة كإليها آلت

  أمواال تجارية والصناعية اليت تدر عليها يف االستغالالت الاألفرادمشاركة 

 .اري والصناعي يف متويل امليزانية خاصا  يساهم به الدومني التجإيراداتعترب 
 

 : الرسوم : ثانيا 
  

 مقابل تقدميها   األفرادتعترب الرسوم موردا ماليا  حتصل عليه الدولة من 

م تسيري السيارات ورسوم  ورسورد ا كالرسوم القضائيةة خاصة هلم تنفخدم

  .التعليم، وتتميز الرسوم  خباصيت اجلرب واخلدمة اخلاصة

  

 :الضرائب : ثالثا 
   

 بغرض األشخاصبأا موردا ماليا عاما  تقتطعه الدولة جربا من تعرف الضريبة 

 توريد خدمة عامة  عامة  ومربراا كثرية منها اا عقدأهدافاستخدامه يف حتقيق 

 فهي كثرية منها العدالة، أسسها أما  عن الشخص أو شركة بني اجلميععقد تأمني أو
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 النظرة باختالف عدة ختتلف أنواعهي و، اليقني، املالئمة يف التحصيل، االقتصاد

 :وهي  إليها

  

  : من حيث  حتمل عبء  الضريبة -1

  ضرائب مباشرة    - أ

 ضرائب غري مباشرة   - ب

 

  :ادة اخلاضعة للضريبة من حيث امل -2

  ضرائب على الرؤوس   - أ

 األموال على ضرائب  - ب

 

  :من حيث  الواقعة املنشئة  للضريبة   -3

  واقعة  متلك رأس املال   - أ

  اإلنتاجواقعة   - ب

  واقعة االستهالك  جـ

   واقعة حتقق الدخل –د 

  

  :من حيث حتديد وعاء الضريبة   -4

  ضريبة واحدة  - أ

 ضرائب متعددة   - ب

 

  من حيث السعر   -5

  بة نسبية ضري  - أ

  ضريبة تصاعدية   - ب
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 خمتلفة منها ان يكون أشكاال ان االزدواج الضرييب يأخذ :االزدواج الضرييب

حلدوثه توافر  غري مقصود ويشترط أوان يكون مقصودا  خارجيا أو أوداخليا 

  :الشروط التالية 

  

  ان يكون املكلف بالضريبة واحدا   - أ

  من مرة  أكثران تفرض الضريبة على نفس املادة   - ب

   متشاةأو الضرائب من نوع واحد أو ان تكون الضربتان  -جـ 

  من مرة على نفس الفترة الزمنيةأكثر ان يكون فرض الضريبة  -د

 

 :منع االزدواج الضرييب 
  

اليت تنتهجها   بني القواعد ويتم ذلك بالتنسيقمنع االزدواج الداخلي-1

متنع  رع سن قوانني املالية يف فرض الضرائب، كما جيب على املشالسلطات

 .ني اليت تنظم الضرائب يف الدولة القوانتعدد

  

 :ويتم ذلك عن طريق مايلي  منع االزدواج اخلارجي-2

  

  ) ثنائية او متعددة(ات بني الدول عقد املعاهدات واالتفاقي-أ

يب على حنو  بتنظيم تشريعها الضريهاتقوم من تلقاء نفس ان الدولة ذاا -ب

 .ويلمينع االزدواج الد
  

 :القروض العامة : رابعا 
 االقتراض مبختلف مصادره إىل أحيانا أ الدولة يف تغطية نفقاا العامةتلج 

  : على الشكل التايل بهيوأسال وأنواعه
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 عن طريق عبارة عن مبلغ مايل حتصل عليه الدولةوهو  : تعريف القرض

 برد املبلغ د اجلمهور مع التعهأو املؤسسات املالية أو البنوك إىل ءاللجو

 ودفع الفوائد املستحقة طوال مدة حمددة ووفقا لشروط متفق علها املقترض

 عام  احدمها شخصروض ذات طبيعة قانونية الا تتم بني طرفني، والقمسبقا

 ورفع اإلنتاج الن هلا دورا هاما يف زيادة وكذالك ذات طبيعة اقتصادية

 .بة البطالةالستقرار الداخلي وحمارمستوى الدخل وحتقيق ا
  

 : القروض أنواع
  

  :مايلي  ونتناول ذلك يف واألشكالتتعدد  القروض وتتنوع  من حيث الصور 

  : ما يليإىلمن ناحية املصدر املكاين وتنقسم -1

  

 معنويني أو طبيعيني أشخاص وحتصل عليه الدولة  من  :القرض الداخلي -أ

حرية كبرية يف ذلك   ، وهلا  بغض النظر على جنسيتهمإقليمهامني على يمق

 . القرض وكيفية التسديدوآجال  شروطها وحتدد  املزاياتضع أاحيث 

  

 من أو أجنبية من حكومة  وحتصل عليه الدولة:القرض اخلارجي -ب

 رؤوس إىل عند احلاجة إليه وتلجأ إقليمها معنوي مقيم خارج أوشخص طبيعي 

 العمالت إىل حلاجتها  عند عدم كفاية املدخرات الوطنية وكذالكأو أموال

 .األجنبية
  

 جند ان هذا  النوع من  :من حيث حرية  املمكتتب  يف املسامهة - 2

 :يلي   ماإىلالقروض ينقسم 
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 األفراد  اقبلإذ يكون القرض اختياريا : القرض االختياري –أ 

  .إكراهعليه طواعية ودون 

لزم بذالك عن ا إذ إجباريايكون القرض  : اإلجباري القرض -ب

 . من طرف الدولةواإلكراهطريق الضغط 

  

  : ما يلي إىل  وينقسم  :من حيث اجل القرض-3

 وهي ما تكون الدولة ملزمة بردها بعد  :األجلقروض حمددة -أ

 أشهر قد تكون قصرية ويتراوح اجلها بني ثالثة انقضاء مدة معينة

يد عن سنتني وتقل عن وسنتني وقد تكون متوسطة وهي اليت تز

 تزيد عن عشرين  وهي اليتاألجلوقد تكون طويلة ة عشرين سن

  .سنة

  

    من اجل  األجل وهي القروض غري احملددة  :قروض مؤبدة-    ب

  .قت حتديده للدولة املقترضة ذااو           الوفاء ويترك 

  

  :   االقتراض العامأساليب

  

  : عدة  نذكر منها أساليب إىل للقروض  إصدارها  الدولة  يف تلجأ

 األفراد إىل  وحيدث هذا عندما تتوجه الدولة :االكتتاب العام  - أ

تفرض عليهم االكتتاب يف سنداا ويصاحب ذلك محلة  لواهليئات

اريخ فتح االكتتاب  شروط القرض ومزاياه وتدعائية عالنية تبني

 .ومعاد انتهاءه
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 إىل وتتوجه الدولة يف هذه احلالة : االكتتاب عن طريق البنوك  - ب

 اجلمهور حيث إىلليت حتصل على القرض وتقوم مبهمة بيعه البنوك  ا

 دون انتظار  إليها هي يف حاجة تقوم البنوك مبنح الدولة القرض اليت

 .البيع للجمهور مقابل عمولة معينة

  

 : احملور  الثاين النفقات العامة

 

، إدارات( اهليئات العامة إحدىهي صرف  : تعريف النفقة العامة

مبلغ معينا دف سد حاجة من احلاجات  العامة )مؤسسات عامة بلديات، واليات،

 مال شخص معنوي عاما لتحقيق نفع  أي اا مبلغ نقدي خيرج من ذمةللمجتمع

  .عام

 جيب ان تتحقق فيها  ثالثأركانللنفقة العامة  : أركان النفقة العامة

 :وهي

  

   :لإلنفاقاالستعمال النقدي -1

 احلاجات إشباع من اجل باإلنفاق  العامة املعنويةخاصاألش وغريها من  تقوم الدولة

العامة وكذا من أجل احلصول على السلع واخلدمات  الالزمة  لتسيري املرافق العامة  

 للقيام باملشاريع العامة مع تقدمي  اإلنتاجية األموال شراء ما يلزمها  من إىل باإلضافة

ل إن الدولة يف ك )اعية ، ثقافية اقتصادية ، اجتم (واإلعاناتاملساعدات واملنح  

 حىت يتحقق  مفهوم النفقة ان تتخذ الشكل النقديتصرفاا املختلفة  جيب عليها 

 اليت تتبعها الدولة للحصول على هذه اخلدمات  األخرى ومنه فان الوسائل العامة

 .لع  ال تعترب من النفقات العامةوالس

  



    والنفقات العامةاإليرادات

 

 196 

   :صدور النفقة من شخص معنوي عام-2

 القانون العام  ب ان تتم مبعرفة شخص عام حمكوم بقواعد جينفقة عامةي اللك

  .  بالشخصية القانونية  املستقلةويتمتع

  

   : نفع عامأوحتقيق مصلحة عامة -3

يعود على ع عام  وهدفها  حتقيق نفكي تكون النفقة عامة جيب ان تكون غايتهال

حاجة عامة  مة جيب ان تشبع ان النفقة العا مها ينبأمر مجيع املواطنني، وهو مربر

  .وكذلك حتقيق منفعة عامة

  

   :ضوابط  النفقات العامة

  : مها أساسيني  حمكومة بضابطني اواحنصارهان النفقات العامة من حيث اتساعها  

هي  السلطة احلاكمة أوومفهومه ان الدولة : الضابط السياسي   - أ

اليت حتدد  نطاق    إذافهي  العامة تمعها اليت تقوم  بتحديد احلاجات

 . النظام السياسي املتبع  يف الدولةأوطبقا للمذهب  احلكومي اإلنفاق

  

طبيعية  ومفهومه ان الدولة اليت تتمتع بثروات  :  الضابط  املايل  - ب

  وتستطيع ان  تتوسع اإلنتاجيةكبرية  على مستوى عايل من الكفاية  

رد  من املوالقليل اإال عام، أم الدول  اليت ليس لديها الاإلنفاقيف 

حىت ال يؤدي  التوسع يف االقتصادية فانه ينبغي عليها ان تنفق حبذر 

 .األسعار االرتفاع  التضخمي يف إىل  اإلنفاق

  

 
 



    والنفقات العامةاإليرادات

 

 197 

  :تقسيمات النفقات العامة 

 وزيادة  تعدد النفقات العامةإىلإن تتدخل الدول واتساع نشاطها يؤدي 

 على الشكل أساسيني نوعيني إىل م تبوب وتقسفإا وتسهيل لدراستها أنواعها

   :التايل

 

   :التقسيمات العلمية: أوال

و  الدورية تقسيمات علمية  حبسب طبيعتها إىلإن النفقات العامة تقسم   

  :والتكرارية وهي 

   :النفقات العادية والغري العادية -1

  

كل  دوريا إنفاقهاوهي تلك النفقات اليت يتكرر  : النفقات العادية  - أ

 . معينة كمرتبات املوظفنيفترة زمنية

  

تتكرر بصورة دورية مثل وهي تلك اليت ال : النفقات غري العادية  - ب

 .ساعدة منكويب الزالزل والفيضاناتنفقات م

نفقاا تقديرا تقسيم هو متكني احلكومة من تقدير إن فائدة هذا ال

 اإليراداتما يلزم  لسدادها  من والعمل على تدبري قريبا من الصحة 

ة  غري ان هذا التقسيم ال يويف  بالنفقات االستثمارية الن مدا العادي

  .اكرب من سنة
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  :النفقات املنتجة والنفقات غري منتجة  -2
  

 ماليا كنفقات إيراداهي اليت يكون هلا ومفهومها ان النفقات الغري منتجة 

نفقات كمايل بايرادا  تأيت مل ديدية وتكون النفقة غري منتجة إذاالسكك احل

عامة، والعربة هنا ليست الدرار النفقة باملال من  وصيانة الطرق الإنشاء

ا فان البعض  ولذ العربة مبدى سدادها حلاجة حقيقة للمجتمعإمنا عدمه

 على الشعب وإىل أثرهاوهي اليت يعود   نفقات نافعةمييل إىل تقسيمها إىل

  .فقات املظهريةد منها الشعب كالن وهي اليت ال يستفيغري نافعةنفقات 

  

   : واالستثماريةالنفقات اإلدارية والتحويلية -3
  

  :مايلي    غرض النفقة  ونتناوله يفأساسوينبين هذا التقسيم على 

  :   وهياإلداريةالنفقات   - أ

 والنظام يف الداخل األمن على للمحافظةالنفقات الالزمة  -1

  واخلارج

والصحة   نفقات التعليم وتشملنفقات الرفاهية  -2

 سكانواإل

  

وتشمل النفقات اليت  : )االقتصادية(النفقات االستثمارية   - ب

  كاملشروعات العامة   تنمية الدخل وزيادته إىلدف 

  

اليت يقصد وتشمل النفقات  : )االجتماعية(النفقات التحويلية  -جـ

  والنفقات االجتماعية  التضامنية    املساعدات كاإلعانات ا
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   :التقسيمات الوضعية : ثانيا 

ون اعتبار منها  نفقاا العامة دتنظيم الدولة يف إليهاوهي اليت تعمد 

على مجلة من االعتبارات التارخيية لتقسيمات العلمية حيث تبين ميزانيتها 

تبويبها  وتعتمد يف  السائدة يف اتمعوالسياسية واالقتصادية واإلدارية

  : معايري خمتلفة هي على

حسب املعيار لنفقات العامة تقسم ا  :اإلدارياملعيار  -1

 اليت تقوم ا  اإلدارية اهليئة أو اجلهة أساس على اإلداري

اليت تقوم بدورها حيث يتم توزيعها حسب الوزارات 

  . التابعة هلاواألجهزة األقسامبالتوزيع  على 

النفقات العامة حسب املعيار  تقسم : املعيار الوظيفي -2

 بدورها هذه جتزأ يفي على القطاعات املختلفة اليتالوظ

 .ةالنفقات داخل كل قطاع على حد

 

على االعتبار  ويؤسس هذا املعيار  :املعيار االقتصادي -3

الوظيفي حيث تظهر فيه وظائف الدولة يف قطاعات متعددة  

حيث يقسم احدة ومثال ذلك ميزانية التجهيز لوظيفة و

زراعة والصناعة  كال جماالت خمتلفةإىلالقطاع االقتصادي 

 .تجارة والنقلوال

  

 واالقتصادي  حيث تقسم اإلداريإن االجتاه السائد حاليا هو اجلمع  بني التقسيم 

  .ات تسيري ونفقات  جتهيز واستثمار نفقإىلالنفقات 
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  : قائمة املراجع

  

  .ج.م.د/جامعة عنابة / حسني مصطفى حسني/املالية العامة   -1

دار العلوم مطبعة قريف /سري ابو العال يو.، دحممد الصغري بعلي.د/الية العامةامل -2

  .باتنة

  

  

  

  

  

  

  

  



«∞HBq «∞ºUœ”

¢MHOc ±Oe«≤OW «∞bË∞W



 تنفيذ امليزانية

 

 203 

لى عاتق السلطة التنفيذية وحدها دون غريها ان تنفيذ امليزانية العامة يقع ع

على  وينصب التنفيذ ،زارات واملؤسسات العامة واهليئاتحيث تقوم به الو

لفعلي للنفقات املقدرة للميزانية السنة املالية  والصرف الإليراداتالتحصيل الفعلي 

ف الربملان والصادر عن طريق رئيس من طر واملعتمدة بقانون مصادق عليه نفسها

 :  ونالحظ عليه ما يلي اجلمهورية

  

   :اإليراداتحالة وجود خطا يف تقدير : أوال

 اإليرادات قد حيدث ان ال تتطابق اإليراداتعند تنفيذ امليزانية يف باب   

 :يل ا املقدرة يف امليزانية على النحو التاإليراداتاحملصل فعال ما 

  

 حيث ميكن ان حيدث  : املقدراإليراد الفعلي عن يراداإلقص يف ن  -1

ر على جمموع اإليرادات  دون ان تأثاإليراداتعدم تطابق يف بعض بنود 

 املعوضة األخطاء يعترب من ألنه  ال يشكل مشكالاألمر وهذا اإلمجالية

 ال تااإليرادوذلك الن ) آخر يقابلها عجز مماثل  يف بند زيادة يف بند(

 أوجه ينفق منه مبجمله يف  يعترب وعاء واحداوإمناا ختصص لنفقات بذا

 اإليراد يف التقديرات حيث يقل أخط حالة وجود إما اق املختلفة،اإلنف

 لتنفيذ اإليرادات ومعناه عدم كفاية  التقديرياإليراد عن الفعلي احملصل

 معاجلة تغطية إىل ويف هذه احلالة تلجأ احلكومة  ومشروعاااإلدارةخطة 

 أو  فرض ضرائب جديدةأو ز عن طريق زيادة سعر الضريبةالعج

 . النقدي اإلصدار أو االقتراض
  

 ومعناه ان حيدث خطأ يف : املقدراإليراد الفعلي عن اإليرادزيادة  -2

 اإليرادات الفعلية عن اإليرادات حيث ينتج عنها زيادة اإليراداتتقدير 

 إىل عن النفقات الفعلية مما يؤدي  الفعليةاإليراداتاملقدرة ومعناه زيادة 
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 لألموال احلساب االحتياطي إىل  يف اإليرادات غري املستخدم ينقلفائض

 .تامي للدولة اخلالعامة ويظهر يف احلساب
  

  : يف تقدير النفقات أخط: ثانيا 

 على  يف تقدير النفقاتأخطاءعند تنفيذ امليزانية يف باب النفقات قد حتدث 

  :النحو التايل 

 الفعلي حيث اإلنفاق عن األبواب االعتماد املخصص للباب من  يقلان -1

 السلطة التشريعية إىلاملختصة عن طريق وزارة املالية تلجا السلطة 

 .لتغطية العجز وبشروط معقدة إضايفللموافقة على اعتماد 
  

  الفعلي لذلكاإلنفاق عن األبواب املخصص لباب من ان يقل االعتماد -2

 وهو  ما يسمى باخلطأ املعوض آخرباب ة اعتماد يف الباب يقابله زياد

 ذلك ان القاعدة يف اإليرادات املعوض يف باب اخلطأوخيتلف عن 

 من السلطة التشريعية بابا  والتخصيص املعتمد سابقاإلنفاقاعتمادات 

 اإليرادات الكبري ة اللتزام الدقة يف تقدير األمهيةبباب ، وهنا نالحظ 

 عرقلة إىلعليه من نتائج معقدة وخطرية قد تصل والنفقات ملا يترتب 

 .خطة الدولة

  

  : قائمة املراجع

  ج.م.جامعة عنابة د/ حسني مصطفى حسني / املالية العامة -1

دار العلوم / ءيسري ابو العال.، دحممد الصغري باعلي.د/لية العامة املا-2

  مطبعة قريف باتنة

  .لق بقوانني املالية املتع07/07/1984 املؤرخ يف 17– 84قانون -3

   النتعلق باحملاسبة العمومية15/08/1990 املؤرخ يف 21-90قانون -4



«∞HBq«∞ºU°l

«_±d °U∞Bd· 

Ë«∞L∫UßV «∞FLu±w



 اآلمر بالصرف واحملاسب العمومي

 

 207 

 مؤهلني قانونا  طبيعينيأشخاص يتطلب وجود إن تنفيذ امليزانية العامة

 :وذلك على الشكل التايل  والنفقات العامة اإليراداتلقيام مبهمة التنفيذ يف بابيها ل

  

  : اآلمـر بالصرف:أوال

باحملاسبة العمومية كل اخلاص 21 /90 يعد اآلمر بالصرف يف مفهوم القانون -

 :لوظيفة ما له من الصالحيات مايلي  منتخب أو شخص معني

  

  مبوجبها تكريس حق الدائن العمومي اليت يتم   إثبات اإلجراءات-أ

 العامة بتحديد املبلغ الصحيح للديون الواقعة على املدين اإليرادات  تصفية -ب

 لفائدة الدائن العمومي 

   بتحصيل املبالغ املشكلة التزاما على املدين األمر  -جـ

  . الدين العموميءنشو إثبات ألجلااللتزام اجتاه الغري   يقوم ب-د

 حتديد املبلغ الصحيح ألجل الوثائق العمومية أساسيقوم بالتصفية على   -هـ

  .للنفقة العمومية 

  . بالدفع النفقة العمومية ويأمر حيرر احلوالة أو  يعد اآلمر بالصرف -و

  .وظيفة املخولة للصفة  اآلمر بالصرف تزول مع انتهاء  الصيغةان مع مالحظة 

  

   :مريني بالصرف األأنواع

وإما ان  أي ابتدائيني أساسيني إما ان يكونوا اآلمرون بالصرف نوعان  

  :يكونوا ثانويني 

ومها الذين يصدرون أومر بالدفع   :األساسيني بالصرف مروناآل -1

، وأوامر تفويض  ،وأوامر اإليرادات من املدننيلفائدة الدائنني

  : ريني بالصرف الثانويني وهم األملفائدة االعتمادات 
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  : املسؤولني املكلفون بالتسيري املايل لـ  - أ

  الس الدستوري  -1

 الس الشعيب الوطين -2

 جملس احملاسبة  -3

 

  الوزراء   - ب

   الوالت عندما يتصرفون حلساب الوالية -جـ

 رؤساء االس الشعبية البلدية  الذين يتصرفون حلساب البلديات -د

.  

وؤلون املعينون قانونا  على املؤسسات العمومية ذات  املس-هـ

  الطابع االداري

 املستفيدة من ملعينون قانونا على مصاحل الدولة املسؤولون ا-و

  ميزانية ملحقة 

 23 املسؤولون على الوظائف احملددة يف الفقرة الثانية من املادة -ز

  .من قانون احملاسبة العمومية 

  : ب اآلمرون بالصرف الثانويني
  

 الدائينني يف حدود ومها الذين يصدرون حوالت الدفع لفائدة  

 األمر ضد املدنيني أي ان عتمادات املفوضة وأوامر اإليراداتاال

 الثانوي هو مسؤول بصفته رئيس مصلحة غري ممركزة على بالصرف

 . من احملاسبة العمومية23 املادة الوظائف احملددة يف
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   :مالحظات هامة

 والنفقات باإليرادات بالصرف  لدى احملاسبني العموميني املكلفني آلمرونايعتمد -1

  . بتنفيذهايأمرونالذين 

 للموظفني املرمسني العاملني حتت اإلمضاء بالصرف تفويض لألمرينميكن -2

  .الحيات املخولة وحتت مسؤوليامسلطام املباشرة يف حدود الص

نع ميكن استخالفه بقرار تعيني يعد  وجود ماأو بالصرف األمريف حالة غياب -3

  بلغ للمحاسب العمومي املكلف بذلكقانون وي

  . بالدفع مسبقاأمرا بتنفيذ النفقة دون يأمر بالصرف ان لألمرال ميكن -4

 اليت يسلمها كما انه مسؤول على اإلثباتاتؤول على سمر بالصرف ماأل-5

تشفها املراقبة احلسابية ن تك املرتكبة اليت ال ميكن اواألخطاء شرعية إال األفعال

  .للوثائق

ات  على صيانة واستعمال املمتلكياوجزائا ياآلمرون بالصرف مسؤولون مدن-6

  .املكتسبة من األموال العمومية

على مسك جرد املمتلكات املنقولة اآلمرون بالصرف مسؤولون شخصيا -7

 . املخصصة هلمأووالعقارية املكتسبة 

  

  : بالصرف ينمرآلل اإلداريةاحملاسبة 

 لإليرادات إدارية والثانويني حماسبة األساسيني بالصرف اآلمرونميسك   

 :والنفقات على النحو التايل 

  

   وتشمل مايلي  :اإليراداتحماسبة   - أ

  .الديون الدائنة واملوىف ا -1

 سندات التحصيل و اإليرادات الصادرة بتحصيل األوامر -2



 اآلمر بالصرف واحملاسب العمومي

 

 210 

  .اإللغاءات أوأوامر التخفيضات  -3

 .أوامر اليت تتم بناء على التحصيالت -4

 

النفقات تشمل جمايل التسيري  إن حماسبة  :حماسبة النفقات  - ب

 : واالستثمار والتجهيز

   :جمال نفقات التسيري-1

  . والبنوداألبواب املفوضة حسب أواالعتمادات املفتوحة  -أ

. بالصرف الثانوينيلآلمرينيتفويض االعتمادات املمنوحة -ب

  .يت يتم القيام ازامات الدفع الالت-جـ  

  ).االعتمادات املتوفرة( املتاحة األرصدة-د

 . التحويالت الصادرةأو ف بالصراألوامر مبالغ -هـ

  

  :ز واالستثمار جمال نفقات التجهي -2

ملأذون ا وتعديالا االلتزامات اليت تنجز من الربامج ا  - أ

  .املتعاقبة

 .أذون ا االلتزامات اليت تنجز مبقتضى تفويضات الربامج امل - ب

  )االعتمادات املتوفرة (  املتاحة األرصدة -جـ

غة إىل األمر بالصرف املبل التفويض بالربامج املأذون ا أوامر -د

 .الثانويني

 

  : احملاسبون العموميون :ثانيا 

 متعلق باحملاسبة العمومية 90/21 القانون  عموميا يف مفهوميعد حماسبا

 :ليات التالية كل شخص يعني قانون للقيام بالعم
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   الديون العمومية وإبراء اإليراداتحتصيل   - أ

  الديون العمومية وإبراءدفع النفقات   - ب

  .وحفظهام  والسندات والقياألموال ضمان حراسة -جـ 

   وحفظها  واملواد املكلف ا األشياء حراسة  ضمان-د

   واملواد والقيم واملمتلكات والعائدات تداول األموال والسنداتهـ 

 .املوجداتحركة حساب  -و

  

  :تعيني واعتماد احملاسبيني العموميني 

  من طرف الوزير املكلف باملالية اعتماد احملاسبني العمومينيأو يتم تعيني

 :على النحو التايل 

  

 91/311 من القانون 3 املعينني  حددم املادة األعوانإن  : املعينوناألعوان-أ

  :م على الشكل التايل املتعلق بتعيني احملاسبني واعتماده

  :العون احملاسب املركزي  للخزينة  -1

 أمني اخلزينة املركزي -2

  اخلزينة الرئيسيأمني -3

  اخلزينة يف الواليات أمناء -4

 العون احملاسب  اجلامع للميزانيات امللحقة  -5

 .د وقابضو اجلمارك وحمافظو الرهونقابضو الربي -6

  .ونالحظ ان انتهاء مهامهم كمحاسبني تتم بنفس طريقة التعيني

   

 من القانون 4 حددم املادة وهؤالء :  املعتمدونأو املعينون األعوان-ب

  : على النحو التايل 91/311
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  العون احملاسب يف الس الشعيب الوطين  -1

 العون احملاسب يف الس الدستوري -2

 العون احملاسب يف جملس احملاسبة  -3

العون احملاسب يف املؤسسة العمومية ذات الطابع  -4

 ) مؤسسات التربيةبإستثناء(اإلداري

اقتراح (ة والسلكية حماسبو الربيد واملواصالت السلكي -5

 )وزير القطاع

 )اقتراح وزير القطاع(قابضو الربيد واملواصالت  -6

 رؤوساء مراكز الربيد واملواصالت  -7

 .يف اخلارج  املناصب القنصلية والدبلوماسية حماسبو -8

 أمنيونالحظ ان حماسيب مؤسسات التربية يعتمدون من قبل 

 بناء على تفويض من وزير املالية كما ان اإقليمياخلزينة املختص 

 بناء الوزير املكلف باملالية او ممثلهسحب االعتماد يتم من قبل 

 .لمية أو يف حالة ارتكاب خطأ جسيمعلى اقتراح السلطة الس

 

  : العموميني احملاسبنيأنواع

 : ثانويني على النحو التايل أو رئيسيون إمايكون احملاسبون العموميون   

  

رب حماسبا  يعت90/21 من  القانون 10 طبقا للمادة  :احملاسبون الرئيسيون -أ

 املالية اليت جتري يف العمليات عموميا رئيسيا كل حماسب مكلف معيني قانونا بتنفيذ

 كتابام  ائيا يفاو وهم املخولون بأن يقيد90/21ن من  القانو26 املادة إطار

  . جملس احملاسبةأمام واليت حياسبون عليها احملاسبية العمليات املأمور ا من صندوقهم

  العون احملاسب املركزي للخزينة -1

  اخلزينة املركزيأمني -2
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  اخلزينة الرئيسيأمني -3

  اخلزينة يف الواليات أمناء -4

 ية امللحقة  احملاسبون للميزاناألعوان -5

 اإلدارييف املؤسسات العمومية ذات الطابع  (اآلخرون األعوان -6

 )واملستقلة ماليا

 

  : احملاسبون الثانويون-ب

 كل حماسب  حماسبا عموميا ثانويا يعترب90/21 من القانون 11لمادة  طبقا ل

  :وهم ) املخصصني( الرئيسيني العمليات حلساب احملاسبني لتنفيذ مفوض

   الربيد اقابضو  -1    

  الدولة أمالك اقابضو  -2

  اجلمارك اقابضو  -3

  الرهوناحمافظو  -4

  

   :احملاسبة املالية للمحاسبني العموميني

   :متمثلة يف مايلي مالية ميسك  احملاسبون العمومييون حماسبة

 :اإليراداتيف جمال  -أ

   اإليرادات حتصيل بأوامرالتكفل   -1

 التحصيالت املنجزة  -2

  حتصيلهاالبواقي املطلوب -3

  

  :ريف جمال نفقات التسيي-ب

   األبواباالعتمادات املفتوحة أو املفوضة  حسب  -1

 لإلنفاقالت املقبولة ا احلوأو بالصرف األوامر -2
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 )االعتمادات املتوفرة( املتاحة دةاألرص -3

 

  :يف جمال نفقات التجهيز واالستثمار  -جـ

  ملأذون ا وتعديالا املتعاقبةالربامج ا -1

 سب العمليات حبالدفعااللتزامات   -2

  املفوضة حسب االموالأواالعتمادات املفتوحة   -3

 نفاق بالصرف  أو احلواالت املقبولة اإلاألوامر -4

 البواقي من الربامج  املأذون ا -5

 .واقي  من اعتمادات الدفع املتاحةالب -6

  : مالحظات هامة 
على احملاسب قبل التكفل بسندات التحصيل التأكد من صفة اآلمر  -1

  فبالصر

  سندات التحصيل والتسويات  إلغاءاتعلى احملاسب  مراقبة  صحة  -2

 : نفقة من أليةعلى احملاسب  التحقق قبل قبوله  -3

 
   املعمول ا واألنظمةمطابقة العملية  مع  القوانني   - أ

  املفوض له أو بالصرف األمرفة ص  - ب

   عملية تصفية النفقات شرعيةجـ 

   توفر االعتمادات –د 

   حمل معارضة أا أو آجاهلاتسقط هـ ان الديون مل 

  و الطابع االبراي للدفع 

   تأشريات عمليات املراقبة املنصوص عليها قانونا -ز

  الصحة القانونية للمكسب االبرائي-ع
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واملالية ثابتة على مجيع سؤولية احملاسب العمومي الشخصية م -4

  ره يعمليات القسم الذي يد

 املرتكبة األخطاءا عن  شخصيا وماليال يكون احملاسب مسؤوال -5

 بشأن وعاء احلقوق

 التسخري القانوين للمحاسب إىل بالصرف ان يلجأ لألمرميكن  -6

 اإلجراءاتالعمومي عند رفضه دفع النفقات وبعد استنفاذ كافة 

 شخصيا وماليا وعليه ان ذمته، ويف حالة االمتثال تربأ القانونية

 السلطة إىليم يرسل تقريرا حسب الشروط احملددة عن طريق التنظ

 انه جيب على كل حماسب ان يرفض إال اعتمدته أواليت عينته 

 :التسخري يف احلاالت التالية 

  )ماعدا بالنسبة للدولة(عدم توفر االعتمادات املالية   -أ

   اخلزينة أموالعدم توفر   - ب

   اخلدمة أداء إثبات  انعدام-جـ

   طابع النفقة الغري االبرائي -د

  .مراقبة النفقات املوظفة انعدام تأشرية -هـ 

  )ان كانت مشروطة( تأشرية جلنة الصفقات املؤهلة  انعدام–و 

 وظيفة اآلمر بالصرف مع وظيفة احملاسب العمومي يف حالة تتناىف -7

ذا التنايف على وال حيتج رف كون احملاسب زوج اآلمر بالص

 .احملاسب بالوكالة
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  : قائمة املراجع
   املتعلق باحملاسبة العمومية15/08/1990 املؤرخ يف90/21القانون  -1

 املتعلق 07/09/1991 املؤرخ يف 91/311املرسوم التنفيذي رقم  -2

 .بتعيني احملاسبني واعتمادهم 

 املتعلق 07/09/1991 املؤرخ يف 91/313املرسوم التنفيذي رقم  -3

بإجراءات احملاسبة اليت ميسكها اآلمرون بالصرف واحملاسبون 

 .العموميون
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 :مقدمة 

 السياسات املالية املعتمدة فيها باختالفللدول  ختتلف االنظمة اجلبائية 

  اجلبائية األنظمة، ولذا فإن ةاة فعالة لتطبيق السياسة املاليأدوذلك باعتبار ان اجلباية 

لية واجتماعية السياسة املالية يف أي دولة ، من هنا جند اهي معيار للحكم على فع

 األنظمةاالقتصادية والعمالية تم اهتماما كبريا بدراسة الدول واموعات 

 إما واموعات واملؤسسات األفرادالضريبية املعتمدة لتأثريها الكبري على مداخيل 

تأثر والدور  واالختالف والاألمهية ، وسنتناول املوضوع من حيث إجيابا أوسلبا 

  .والنطاق نظريا وفنيا
  

  :  مفهوم النظام الضرييب

 : واسع على النحو التايل واآلخر ظام الضرييب مفهومان احدمها ضيقنلل
  

   : النظام الضرييب الضيق -1

 والفنية اليت تنظم ومتكن من االقتطاع القانونيةوهو جمموعة القواعد 

  .الضرييب يف مراحله املختلفة من حيث التشريع والتحصيل 
  

   :النظام الضرييب الواسع -2

ة واالقتصادية والفنية  املتفاعلة مع وهو جمموعة العناصر السياسي

 كيان ضرييب معني ، وعليه فإن النظام إىلبعضها البعض لتؤسس 

ضريبية اللسياسة ا صياغة وترمجة عملية إالالضرييب يف الواقع ما هو 

 املتمثلة يف حتقيق األهداف من اجل حتقيق  على مستوى امعةاملنتهج

لنفقات العامة للدولة، احصيلة ضريبية مالئمة  لتمويل برامج 

 يف استغالل املوارد رفع مستويات  الكفاءة االقتصادية إىل باإلضافة

التخفيف  من مشاكل عدم  لرفع معدالت التنمية واملختلفة املتوفرة
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 وحتقيق العدل يف توزيع الدخل القومي بني االستقرار االقتصادي

  . اتمعأفراد

ملفهوم الواسع  ميكن ان نتصوره  جمموعة حمدودة فإن النظام اجلبائي با : ومنه      

، ضرائب عن ئب على الدخل، ضرائب على الثروةضرا(من الصور الفنية للضرائب

تتالئم مع الواقع االقتصادي ) ت، ضرائب مجركية، ضرائب الدمغةاملبيعا

 جبائيا  هيكالواالجتماعي والسياسي للمجمع حيث تشكل هذه الصور الفنية

 التشريعات والقوانني جما يعمل بطريقة حمددة بدقة من خاللمتكامال ومنس

 : السياسة املالية التالية أهدافوائح واملذكرات لتحقيق لوال
  

  )  السياسة املاليةأهداف( حمددة يف ذاا أهداف  - أ

 جمموعة صور وطرائق فنية متكاملة  للضرائب   - ب

 تشريعات ضريبية وما يلحقها من لوائح  جمموعة-جـ

 .ومذكرات
  

  : للضريبة خصائص خمتلفة نذكر منها :خصائص الضريبة 

للدولة يف صورة ) املكلف(يدفعها املمول : الضريبة فريضة نقدية  -1

  . نقدية وغري عينية

للدولة مكرها )املكلف (يدفعها املمول  : إكراهيةالضريبة فريضة  -2

 .وليس له حق االختيار 

للدولة دون ) لفاملك(يدفعها املمول : الضريبة فريضة بال مقابل  -3

 . احلصول على مقابل لدفعها

4- للدولة نقدا) املكلف(فعها املمول يد: مع تالضريبة فريضة لفائدة ا 

  اتمعأهداف استخدامها يف حتقيق ألجلومكرها وبدون مقابل 

  .املالية واالقتصادية واالجتماعية 
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  : تأثر النظام الضرييب بالواقع االقتصادي والسياسي واالجتماعي 

 .اسي واالجتماعي السائد يف الدولةيتأثر النظام الضرييب بالواقع االقتصادي والسي

  

  :التأثر بالواقع االقتصادي : أوال 

يف الدول املتقدمة اقتصاديا  :يف الدول املتقدمة اقتصاديا  -أ  

 فيها متمتعني فيها األفراد يكون أوربابان ودول غرب االواليات املتحدة وكندا والي

تماعي ويات عالية من الدخل الفردي مما جيعل ضرائب الدخل والضمان االجمبست

دولة تقوم بدور رئيسي يف تغذية امليزانية العامة للكبرية وحتتل مركز الصدارة 

  .وتنخفض ا الضرائب السلعية

  

 أما يف الدول املتخلفة اقتصاديا  :يف الدول املتخلفة اقتصاديا  -ب

ضة وجند ان الضرائب ل ضعيفة ومنخفن الضرائب على الدخفنجد ا

ستان ة امليزانية العامة كما يف الباكالسلعية حتتل  مركز الصدارة  يف تغذي

 .واهلند مثال 

  

 ان الضرائب تصعد وتنخفض حسب النظام االقتصادي واالجتماعي :واخلالصة 

 يكون مركز للدولة فمثال بالنسبة للدول اليت تتوفر فيها قطاعات خدمية كبرية

ون فيها  الدول اليت يكأما على الدخل والضرائب اجلمركية الصدارة فيها للضرائب

ة تكون لضرائب على إيرادات  نشاط كبري  فإن الصدارلقطاع املناجم والتعدين

  .كات الشر
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 :التأثر بالواقع السياسي : ثانيا 

  تأثريا بينا حيث خيتلف العبءضرييبيؤثر الواقع السياسي على النظام ال

ات  عن العبء الضرييب يف دولة ذاألحزابالضرييب يف دولة دميقراطية متعددة 

أما يف .ال يسمح فيها بالتداول عن السلطة حزب واحد هو احلزب احلاكم، أو 

لية  فإن حكوماا تشرع  ذات االس التشريعية الشكأوالدول الديكتاتورية 

 .ودون مراقبة  الفارضة للضريبة كما تشاء دون معارضة القوانني

  

 :التأثر بالواقع االجتماعي : ثالثا 

 السائد يف الدولة على النظام الضرييب هلا حيث  الواقع االجتماعييؤثر 

 العدالة االجتماعية  فنجدها تتصاعد  على الدخل وكذا أمهيةتتأثر الضريبة مبدى 

وت   من حيث التفااألفرادعلى السلع الترفهية حتقيقا لتقليص الفجوة بني 

  .االجتماعي 

  

  : القانونية للضرائب األسس

 القانونية يقصد ا مربرات فرض الضريبة من طرف الدول األسسإن 

كالسيكية  احدمها نظريتنيكات واملؤسسات واملتمثلة يف  والشراألفرادعلى 

  .حديثة واألخرى

  

  ): العقد االجتماعي (النظرية الكالسيكية 

 واعتمدت يف تأسيسها حلق 19 ، 18 ني هذه النظرية يف القرنلقد سادت

،  مقابلة الدفعاملواطننينفعة اليت تعود على املالدولة يف فرض الضريبة على فكرة 

 االنتفاع هو ارتباط وأساسواملشخصة يف االنتفاع خبدمات املرافق العامة املختلفة 

وف املواطن بعقد ضمين معنويا للدولة مسي العقد االجتماعي ، حيث جاء الفيلس
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  بالتنازل عن جزء من حريام املواطننيالفرنسي جان جاك روسو بفكرة  قيام 

 خدماا مقابل فرادلأل مع كما اعتربه ادم مسيث عقد بيع الدولةت اأفرادحلماية 

  . مثن اخلدمات املتمثل يف الضرائب التزامهم بدفع

لعقد االجتماعي وان  اأو بنظرية  املنفعة أيضاان النظرية الكالسيكية  واملسماة 

التعاقد  أساس الثروة  على أو عن مربرات فرض الضريبة على الدخل كانت تبحث

 التفكري يف إىل  بالباحثنيأدى مل تستطع جماراة الواقع احلديث بكل متغرياته مما فإا

  . قبوالأكثر تتكون نظريات أخرى

 

  ): التضامن االجتماعي(ظرية احلديثة الن
 إاثة جاءت  لتعوض  عجز النظرية الكالسيكية حيث إن النظرية احلدي

  سياسية واجتماعية ألسبابتقوم على فكرة تسليم املواطنني بضرورة وجود الدولة 

 تضامن األفراد وحاجات جمتمعها ومن مث يتأسس بني واليت تعمل على حتقيق مصاحل

ة وذلك لي كل حسب مقدرته املااعي يلتزم مبوجبه كل منهم بأداء الضريبةاجتم

 ائفها املتعددة واملختلفة وكذلك توفري اخلدمات بوظلتمكني الدولة  من القيام

تبطة ارتباط كبري بفكرة  ان هذه النظرية مرمومية لكافة املواطنني، لذا جندالع

 أداء  على وإجبارهم إلزامهممن طرف الدولة على مواطنيها ومنه السيادة املمارسة 

لى بسط سلطاا على املقيمني بإقليمها من مواطنني مرتكزة يف ذالك عالضريبة 

  .وأجانب

  

  :  العامة للضرائب األسس
 إتباعها ة القواعد اليت جيب على املشرعجمموع العامة للضرائب يقصد باألسس

مصلحة  ذلك بني الدولة موازنا يف النظام الضرييب يف أسس وضع ومراعاا عند

 القواعد يف ما أو األسسمومية وتتمثل هذه  بالضريبة ومصلحة اخلزينة العاملكلف

 : يلي 
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 :قاعدة العدالة  -1

 احلكومة حسب قدرام  تعين قاعدة العدالة مسامهة املواطنني يف نفقات

 فكرة إىل يف العصر احلديث يتوجهون حيث جند علماء املالية العامة التكليفية

 إذا الوعاء أي انه  قيمةضريبة التصاعدية أي فرض الضرائب بنسب تتغري بتغريال

على الدخل املرتفع كان الدخل حمدودا فان النسبة تكون اقل من النسبة املفروضة 

 هامني يناواة ولتحقيقهما ال بد من توفر مبدأ من العدالة واملسأعلى مما حيقق قدرا

 :مها 

 

  :مبدأ الشمولية  الشخصية للضريبة -أ

كافة املواطنني اخلاضعني  معناه  ان تفرض الضريبة على أإن  هذا املبد

 األفراد ان التزام والتابعني هلا سياسني واقتصاديا حيث جندلسيادة الدولة 

ج   ال يقتصر على املقيمني فقط بل يتعداه اىل املقيمني باخلاربالضريبة

،اال )اجلنسية(أ التبعية السياسية  وفق ملبد داخل الدولةأمالك والذين هلم

ال تفقده مشوليته مثل عض االستثناءات  واليت د عليه ب ترأان هذا املبد

 . السلك الدبلوماسي مثالأعضاء لبعض اإلعفاءات املقررة

  

  .مبدأ الشمولية  املادية للضريبة  -ب

 كافة األموال والعناصر  الضريبة  علىأ معناه ان تفرض إن هذا املبد

كاملناطق ن الضرييب  عليه القانوبإستثناء  ما نصى)دخول ، ثروات (املادية

 بنظام أخذت احلرة مثال، ولتدعيم مبدأ العدالة الضريبية جند اغلب الدول

ني  التشريعات الضريبية بعالضرائب الشخصية والذي مبوجبه تأخذ

ويف الضرائب مركزه املايل وحالته االجتماعية  واالعتبار املكلف وظروفه
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ادة اخلاضعة  يهتم باملوإمنا  الشخصية للمكلفبالظروف العينية ال يهتم

 .أنواعهاللضريبة  كالضرائب املباشرة مبختلف 

  

   : قاعدة اليقني -2

 أي عة دونواملقصود ا ان تكون الضريبة  حمددة بدقة وبصورة قاط

 التزامه  بأدائها   التباس  لكي يكون املكلف متأكدا ومتيقنا من مدىأوغموض 

يث ما هو ملزم  الضرييب من حهموقفبصورة واضحة ومن مث ميكنه ان يعرف 

 . القانونية املتعلقة بهواألحكامبأدائه ومعدله 

 

  :قاعدة املالئمة يف الدفع -3

 املكلفني لظروفومعناه ضرورة تنظيم قواعد الضريبة بصور مالئمة 

 أساسا، ودف  التحصيلوإجراءاتوتسهيل دفعها من حيث مواعيد وطرق 

لطتها  وتتطلب  استعمال س الضريبية يفاإلدارة جتنب تعسف إىلهذه القاعدة 

 الذاتية عةيالقواعد املطبقة متفقة مع الطب ان تكون اعتبارات املالئمة

هو االقتطاع من املنبع على  وابرز مثال على املالئمة  اخلاضعني هلاواألشخاص

 .الدخل

  

  :قاعدة االختصار يف النفقة4- 

 الطرق بأبسط الضرائب إدارةومعناه ان يتم حتصيل الضريبة من طرف 

 مبالغ كبرية مما يكلف الدولة نفقات  قد تساوي احلصيلة اإلدارةاليت ال تكلف 

 تتجاوزها ، لذا فإن مراعاة  هذه القاعدة يضمن فعالية الضريبة كمورد أوذاا 

  . متعلق بالتحصيل لتمويل اخلزينة دون ضياع جزء منههام 

 
  



 )ة الضريب( اجلبائية األنظمة

 

 226 

  : العامة للضريبة األهداف

 تطبيق السياسة املالية أدوات أهم تعترب من اعتمادا على ان الضريبة

 الدولة االقتصادية واالجتماعية والسياسية واملالية واعتمادا أهدافلتحقيق 

  جنملها يفأخرى أهداف مصادر التمويل للخزينة فإن هلا أهم من إاعلى 

 :مايلي 

  

   :اهلدف املايل للضريبة -1

 هو تغطية النفقات أهدافها مأهانطالقا من النظرية الكالسيكية للضريبة فإن 

 تعطيها فهيالعمومية واليت عليها ان تغذي صناديق اخلزينة العمومية وذا 

  .وظيفة مالية مطلقة

 

   :اهلدف االقتصادي واالجتماعي -2

 ميكن ان تكون اقتصادية أخرى أهداف اىل اهلدف املايل فإن للضريبة باإلضافة

 على النحو )زيع الدخل بعدالة النمو االقتصادي، توأحداث( اجتماعية أو

  :التايل 

   :)التعديل االقتصادي(ف االقتصادي اهلد  - أ

 للبعض القطاعات ريبة اثر اقتصادي عام أو انتقائيإن للض

 توجه المتصاص الفائض من القدرة إااالقتصادية حيث 

الشرائية وكذلك حماربة التضخم من ذلك تشجيع بعض 

يبة خمففة لصاحل القطاعات كالسكن مثال حيث تفرض ضر

  .به تشجيعه والنهوض ألجلالقطاع 

  

  



 )ة الضريب( اجلبائية األنظمة

 

 227 

   : اهلدف االجتماعي  - ب

 توزيع إلعادة حتقيق هذا اهلدف  تستخدم الضريبة ألجل

احملدودة الدخل حيث و الفقرية الفئاتالدخل الوطين لفائدة 

 الضريبية على ذوي العائالت الكبرية األعباءخيفف املشرع 

معيات املقدمة للخدمات  بعض املؤسسات واجلوإعفاءمثال 

 املعدل منخفضة من الضرائب ، وفرض ضرائب ةاالجتماعي

، وترفع  واسعة االستهالك كاخلرب واحلليبعلى السلع

 واملشروبات كالتبغالضرائب على بعض املواد املضرة بالصحة 

  .الكحولية

ونالحظ انه يف حالة تعارض اهلدف املايل مع اهلدفني 

 مثل  للهدف املايلاألولويةنه تعطي االقتصادي واالجتماعي فإ

 .رفع الضرائب اجلمركية حلماية الصناعات الوطنية 

 
  

  :التصنيفات املختلفة للضرائب 
 :مايلي  تأخذ الضرائب تصنيفات خمتلفة ننجزها يف

  

  :التصنيف القائم على طبيعة الضريبة : أوال   

القائمة على طبيعتها هو  تصنيف للضريبة أهمجيمع علماء املالية العامة على ان من 

 . ضرائب مباشرة وضرائب غري مباشرة إىلتقسيمها 

  

 هي كل اقتطاع منصب على الدخل والثروة ويتم :الضرائب املباشرة   -أ

 اخلزينة العمومية إىلحتصيله بواسطة قوائم امسية وتنتقل فيه االقتطاعات من املكلفني 

.  
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 أي على واإلنفاقلى التداول  وهي اليت تنصب ع:الضرائب غري املباشرة  -ب

 ، ويتم حتصيلها بطريقة غري مباشرة من طرف ة اخلدمات املؤداأوعناصر االستهالك 

الشخص الذي يطلب االستهالك أو استعمال اخلدمات مثل الضرائب على 

  .ردات ، النقل ، حقوق التسجيل االو

 :تلفة نذكر منها باشرة هناك معايري خماملبني الضرائب املباشرة والغري  تفرقةلول

  

 الضرائب إدارة العالقة القائمة بني أساس ويقوم على  :املعيار القانوين1- 

 كان التحصيل يتم بناءا على قوائم فإذاواملكلف ا من حيث التحصيل 

 والتحصيل سنوي امسية مبعىن ان املكلف بالضريبة هو املوضوع بالضرييب

نت الضريبة تفرض دون أي عالقة  كاوإذافإن الضريبة هنا تكون مباشرة ، 

 دون أي ا وكان حتصيلها يتم بآلية اقتصادية الضريبة واملكلف بني اإلدارة

 ضريبة أمام  فإننا نكوناإلدارةشخص املكلف ا والذي ال تعرفه لاعتبار ل

 .مباشرةغري 

 
 

 

 كان املكلف  بالضريبة يتحمل عبئها  بصورة إذا:املعيار االقتصادي 2- 

 تعترب ضريبة مباشرة آخر شخص إىل نقلها أو وال ميكنه التخلص منها ائية

 كان املكلف بالضريبة ميكنه ان ينقل  إذاكالضريبة على الدخل مثال ، أما 

 األخري شخص آخر تربطه به عالقة اقتصادية حيث يسمى هذا إىلعبئها 

يبة مث باملكلف  الفعلي كما يف الضرائب اجلمركية حيث يدفع املستورد الضر

 . شخص املستهلك  فإا تسمى ضريبة غري مباشرة إىليضيفها 
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 وينصب هذا املعيار على مدى استقرار املادة :معيار الثبات واالستقرار 3- 

الضريبة  كانت املادة موضوع إىلاخلاضعة للضريبة فتكون الضريبة املباشرة 

كانت املادة موضوع  إذا، أما  أي الثروةاألمالك أو الدخل ثابتة كالضريبة على

 استهالك أو داالستريا ضريبة غري مباشرة كما يف فإا ومتقطعة الضريبة ظرفية

 . طلب بعض اخلدماتأوبعض السلع 

 
لكل من :  الضرائب املباشرة والضرائب الغري مباشرة مزايا ومساوئي

 : الضريبتني حماسن ومأخذ نذكر منها 

  

  

   :من حيث مدى ثبات احلصيلة -1

ضرائب املباشرة واليت تفرض على الثروات والدخول بالثبات تتميز ال

 متويل اخلزينة العامة بإنتظام ، أما إىل حد كبري مما يؤهلها إىلواالستقرار 

 .الضرائب الغري مباشرة فإا تتسم بالتذبذب وعدم الثبات 

  

  

   :من حيث مرونة احلصيلة -2

 قابلة لزيادة يف األان الضرائب املباشرة حتصل مبرونة كاملة   وذلك 

 معينة آلن املكلفني ا لظروف إضافية أموال إىلحالة احتياج الدولة 

 الضرائب الغري مباشرة فإا تفتقر أما الضريبية ، إلدارةمعروفني متاما 

 متعلقة ألا املكلف ا يف أي وقت إلزام ال ميكن ألنهللمرونة 

 . املكلف دةاوإروق باالستهالك وطلب اخلدمة املرتبطتني بنفسية وذ
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   :االقتصاد يف النفقات -3

إن الضرائب املباشرة كقاعة عامة تتميز بقلة نفقات حتصيلها وذلك 

العقارات، ( الضريبية اإلدارةلفرضها على عناصر ثابتة ومعروفة لدى 

 . غري حمتاجة للموظفني لتقديرها وحتصيلها اإلدارةمما جيعل ) الدخول
  

  :مالئمة الدفع -4

 الضرائب إدارةضرائب املباشرة أكثر مالئمة لتحصيلها ذلك ان تعترب ال

 الشخصية الظروفمتتلك قوائم امسية للمكلفني ا أي انه تعرف متاما 

 البعض والتخفيف على البعض إعفاءلكل مكلف مما جيعلها متمكنة من 

 مما اإلدارة لدى ب الغري مباشرة فإن املكلف جمهول الضرائأمااآلخر ، 

 . مالئم إجراء تطبيق أي إمكانية يفرض عدم
  

 :الوعي الضرييب  -5

 تشعر املكلف ا بواجباته اجتاه الدولة بأا تتميز الضرائب املباشرة 

 الضرائب أما دخله مسامهة منه ، من حيث يدفعها يف شكل تضحية جزء

 إىل ة املنتج واملستورد لينتقل عبؤهاالغري مباشرة واليت تدفع بواسط

 . ال يشعر ا وال بارتباطه بالدولة املستهلك الذي
 

   :التفرقة بني الضريبة والرسوم: ثانيا 

  اخلزينة العامة وغريإىل دون مقابل موجه إجباريإن الضريبة هي اقتطاع 

، أما الرسوم فهي اقتطاعات تؤدى مقابلة خدمة خمصص لتغطية نفقات معينة بذا

بلغ الرسم، ونالحظ هنا ان اك تكافؤ بني اخلدمة وممقدمة دون ان يكون هن

، لضرائب العامة، الضرائب الشخصية كثرية ومتنوعة نذكر منها االضرائب
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 كثرية ومتعددة أيضاالضرائب املوحدة ، الضرائب املتعددة  كما نالحظ ان الرسوم 

 .صر الرسوم الربيدية رسوم التطهري رسوم السكناملثال ال احل بيلسنذكر منها على 

  

   :ف االقتصادي للضرائب التصني:ثالثا 

 والذي حيدد ثالث  للضرائب على االعتبار االقتصادييأسس هذا التصنيف

 :فئات خمتلفة هي 

  

  : الضريبة على الدخل : األوىلالفئة 

أذا  كان الدخل  هو املبلغ  املايل  النقدي الذي يتقاضاه الشخص يف صورة 

تمر ويتسم بالدورية  ريع دوري والذي ينتج من مصدر ثابت دائم ومسأواجر 

،  والربح السنوي للمساهم يف شركةوالتكرار كراتب املوظف الشهري مثال

والضريبة عن الدخل نوعان منها الضريبة العامة عن الدخل والضريبة الفرعية 

 .على الدخل 

  

  :الضريبة على رأس املال : الفئة الثانية 

   منقولة ونقودأموالإن املقصود برأس املال للمكلف  هو كل ما ميتلكه من 

وتقدر الضريبة عليها بعد طرح ) مباين وأراضي(واسهم وسندات وعقارات 

املدفوعة وتستحق الضريبة على املكلف عند تاريخ معني ومن األعباءكافة 

 هذه الضريبة الضريبة على ملكية رأس املال والضريبة على زيادة قيمة أنواع

ية والضريبة والضريبة على اكتساب  املال  والضريبة على انتقال امللكرأس

 .الثروة 
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  :الضريبة على االنفاق : الفئة الثالثة 

 املكلف  عند خروجها من ذمته أموال هلا أرضيةتتخذ الضريبة على النفقات 

 رأس ماله يف سبيل  سد حاجاته أواملالية وتشمل ما يسرح به الفرد من دخله 

 :وتلبية رغباته وهي نوعان 

  

  :تلعامة عن النفقاالضريبة ا -1

   التالية األشكال على االستهالك وتتخذ اإلنفاقوتشمل 

   األعمالالضريبة على رقم   - أ

  اإلنتاجالضريبة على   - ب

 الضريبة على املبيعات -جـ

  

   :الضريبة الفرعية على النفقات وتشمل ما يلي -2

  الضريبة على احلاجات الضرورية   - أ

 الضريبة على احلاجات الشائعة االستعمال   - ب

 .لية ا الضريبة على احلاجات الكم-جـ

 

  تطبيق السياسة أدوات هامة من أداة إن اعتبار الضرائب :خامتـــــة 

 دولة  حيث ان ألياملالية جيعل الترابط متينا  بني السياسة املالية والنظام الضرييب 

لسياسة مالية وظيفية فعال والناجح هو الصورة املثلى النظام الضرييب  املالئم وال

 املختلفة للدولة واتمع من جهة وال ترهق املواطن األهداففعالة تعمل على حتقيق 

 ختدم اجلانب االجتماعي وال تغفله من حساباا أااملكلف من جهة ثانية ، كما 

لذى فإن النظام الضرييب احلديث  املالئم هو الذي يقوم على الضرائب املباشرة 

  .دميومته  الستقراره وثباته وأساسيكمصدر 

  



 )ة الضريب( اجلبائية األنظمة

 

 233 

  :قائمة املراجع 
جامعة / الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان)/مدخل حتليلي (النظم الضريبية -1

  2004-2003االسكندرية 

الدكتور يونس امحد البطريق والدكتور املرسي السيد /  النظم الضريبية-2

   2004جامعة االسكندرية /حجازي

ديوان املطبوعات اجلامعية / نابةجامعة ع/حسني مصطفى حسني : املالية العامة -3

  .اجلزائر 
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 :مقدمة

 يف تنفيذ  العامة حيتاجوإداراته مبختلف مؤسساته إن اجلهاز التنفيذي

 وبناء مشاريع واجناز  وجتهيزاتأدواتميزانيته وتلبية حاجاته املختلفة من اقتناء 

للمسامهة يف  واألجانب  الطبيعيني واملعنويني الوطنينياألشخاص من  إىل غريهأشغال

 حمكومة باملرسوم الرئاسي صفقات عموميةيق عقود تسمى  عن طرذالك كأدوات

 الصفقات  العمومية تنظيم   املتضمن24/07/2002 املؤرخ يف 2/250رقم 

 ، 11/09/2003 :املؤرخ يف 03/301: رقم باملرسوم الرئاسياملعدل واملكمل 

 .والذي نتناوله طبقا هلذين النصني 

  :تعريف صفقات عمومية

 وفقا أكثر أو بني طرفني مربمةمومية هي عقود مكتوبة الصفقات الع

 تقدمي أو اقتناء مواد أو أشغال وص عليها يف القانون  قصد  اجنازللشروط املنص

 تاكاإلدار )املتعامل العمومي(املتعاقدة  دراسات حلساب املصلحة أو خدمات

ات العمومية ذات  واملؤسسيات والبلدات الوطنية املستقلة والوالياتالعمومية واهليئ

  . اإلداريالطابع

   :شروط ابرام الصفقة العمومية والبدء يف تنفيذها

 نذكرها يف أساسية صفقة   جيب ان تتوفر شروط بإبرام لكي تلتزم املصلحة املتعاقدة

 :ما يلي 

 األشغالان يكون مبلغ الصفقة بكل الرسوم يف  مادة التوريدات وخدمات   -1

   دج 6.000.000:يتجاوز 

: قة بكل الرسوم يف مادة الدراسات يتجاوز ان يكون مبلغ الصف   -2

  . دج4.000.000

ادقة السلطة املختصة  ان تتم مصرع يف تنفيذ الصفقة العمومية جيبلكي يش -3

  : هي عليها مسبقا وهذه السلطات
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  .يصادق عليه الوزير: صفقات الدولة   - أ

 .يصادق عليها مسؤول الدولة : صفقات اهليئات الوطنية املستقلة    - ب

  . الوايليصادق عليها: فقات الوالية ص  -جـ

  .يصادق عليه رئيس الس الشعيب البلدي:  صفقات البلدية  -د

يصادق عليها املدير العام : اإلداريهـ صفقات املؤسسات العمومية ذات الطابع 

  . املدير أو

يصادق عليها :  صفقات املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري -و

  .سة مدير املؤس

  .يصادق عليه مدير املركز:  البحث والتنمية  صفقات مراكز-ز

يصادق :  صفقات املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي -ع

  .عليها مدير املؤسسة 

يصادق عليها مدير :  صفقات املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف -غ

 .املؤسسة 

  

  : مالحظات هامة 
 أن يرخص باألمر او ملكا  ميكن للمعين الة وجود خطر يتهدد استثماريف حا -1

 وزير إىل الصفقة مبقرر مربر  ترسل النسخة منه إبرامبالشروع بتنفيذ اخلدمات قبل 

 ثالث  يف اجل  ال يتجاوز ةحيتصح الوزير الوصي ، على ان تعقد  صفقة أواملالية 

  . وتعرض على اهليئة املختصة للرقابة  أشهر

 حتتم على املصلحة املتعاقدة القيام بعدة طلبات متعلقة خبدمات متماثلة ومن إذا -2

ث تكون هذه الطلبات تقل او تساوي متعامل واحدا خالل سنة مالية واحدة  حبي

 مبالغ رد جتاوز جمموع مبج تكون ملزمةفإا) املبلغ(العتبة احملددة يف القانون 

 الصفقات إجراءاتية لذلك وتأخذ نفس  صفقة تصحيحبإبرامالطلبات للعتبة 

  العمومية 
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  :املتدخلون يف الصفقة العمومية 
  : عدة متدخلني هم لعقد أي صفقة عمومية يظهر فيها

  .فقة  وقد يكون طبيعيا او معنويا وهو الشخص الذي يقوم بتمويل الص:املمول 

ز والذي ينج) املصلحة املتعاقدة( وهو الطرف املتعاقد  :صاحب املشروع

تنفيذ املشروع وله  والعمل على اإلشراف يف املشروع لصاحله ويلعب دورا هاما

 وهو الذي خيتار مكتب الدراسات  كما يقدم األموال يف صرف السلطة العليا

  .ل املشروع  ة  يف حالة وجود  هيئات أخرى متواالستشارة املالي

عن شروع  وهو اهليئة اليت تعني من طرف صاحب امل:مكتب الدراسات  -3

 الكاملة للمشروع واملتابعة  وهو الذي يقوم بالدراسةطريق االتفاق أو املسابقة

 ايتها أي انه يقوم  بإعداد التصاميم وحتليل إىل األشغالنية للتنفيذ  من بداية املد

  . ومساعدة صاحب املشروع يف اختيار املقاول   العروض

 املشروع من حيث بتجسيد ملكلف وهو الطرف ا):املتعامل املتعاقد( املقاول -4

  .مة لالجناز  وتوفري املواد واملعدات الالزاألشغالالورشة وتنظيم  حتضري

  . التنفيذأثناء  األشغال املكلفة  مبراقبة )اجلهات (  وهي اجلهة  :هيئة الرقابة-5

 

 املرافقة هلا واحملددة ناصر املكونة للصفقات هي الوثائق إن الع:عناصر الصفقات 

  : يلي كما

 وتوريد أشغال العامة  ويطبق على الصفقات املختلفة من اإلداريةدفتر الشروط -1

  .لوازم 

 املطبقة على كل التقنيةدفاتر التعليمات املشتركة وهي اليت حتدد  الترتيبات -2

  . واملعدات واخلدمات  األشغالالصفقات املتعلقة بنوع واحد من 

 على بكل صفقة اخلاصة حتدد الشروط اخلاصة وهي اليت دفاتر التعليمات -3

  .حداه
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 صنفني على النحو إىلتصنف الصفقات   : الصفقات العموميةتصنيف

  :التايل

  :هي ) 84/17 من قانون 11 للمادة طبقا( التصنيف حسب املوضوع -أ

    .املنشآتوتم بإجناز  : األشغالصفقات  -1

 ز  ومواد التجهياللوازموتم بإقتناء  : صفقات التموين -2

 .صفقات اخلدمات  وتم بالصيانة والنقل  -3

صفقات الدراسات  وتم بالدراسة التحضريية لعملية  -4

 البناء

  )84/7من القانون  14– 13– 12 طبقا للمواد:(تصنيف حسب الطبيعة-ب

  :هي 

ميكن للصفقة ان تكون يف شكل : صفقة عادية وواحدة  -1

  . شكل جمموعات منفصلة أوجمموعة واحدة  

ميكن للصفقة ان تكون صفقة طلبات : طلبات صفقة ال -2

 . جزئية أوكلية 

 ةاتفاقيصفقة عقد الربنامج وهي اليت تكتسي صورة  -3

 . متعددة السنوات أوسنوية 

  

 من القانون 23– 22 – 20:  طبقا للمواد  :الصفقات العمومية أنواع

   : هي84/17

 الذي  يستهدف احلصول على عروض من اإلجراء وهي  :املناقصة - أ

 يقدم نافسني حيث متنح الصفقة للمتعامل الذيعدة متعاهدين مت

  : عرض  من حيث السعر والنوعية وهي أفضل

  



  قانون الصفقات العمومية
 

 241 

 مترشح يقدم أليوهي موجهة  : ة املناقسة املفتوح -1

  .متعهده 

 إالوهي اليت ال يسمح فيه : املناقصة احملدودة  -2

للمترشحني الذين تتوفر فهم  شروط خاصة حتددها املصلحة  

 .دة مسبقة املتعاق

 الذي يكون فيه  اإلجراءوهي  : االستشارة االنتقائية -3

بتقدمي العروض هم املدعون خصيصا املترشحون املرخص هلم 

  .األويلللقيام بذالك بعد االنتقاء 

ص الصفقة  يسمح بتخصي الذياإلجراءوهي  : مزايدة -4

 وتشمل  العمليات البسيطة وال ختص للذي يقترح أحسن عرضا

 .مني يف اجلزائر ي املقاألجانب أوحني الوطنيني  املترشإال

 يف منافسة  يضع رجال الفنإجراءوهي  : املسابقة -5

قصد اجناز عملية تشتمل  على جوانب  تقنية واقتصادية ومجالية 

 .وفنية خاصة 

  

 ختصيصي الصفقة للمتعامل إجراء وهي  :الصفقة  بالتراضي  - ب

تراضي البسيط  املنافسة ويأخذ شكل الإىلواحد دون الدعوى 

 :  التراضي بعد االستشارة  وذلك على النحو التايل أو

  

 املتبع يف احلاالت األسلوبوهو   :التراضي البسيط -1

  :التالية
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 على يد إالعندما ال ميكن تنفيذ اخلدمات   - أ

  حيتل وضعية احتكارية أو ينفردوحيدمتعامل 

  .املختارة التكنولوجية بامتالك الطريقة

 دائم املعلل خبطر امللح يف حالة االستعجال  - ب

 ميكنه استثمار جمسد ال أو ملك يتعرض له

 .املناقصةالتكيف مع اجل 

 التموين املستعجل اخلاص  بضمان  حاالت-جـ

   .األساسية حاجات السكان  توفريأوسري االقتصاد 

ويف  وطنية أمهية مبشروع ذي األمر عندما يتعلق -د

 .الوزراء لسفقة جمامو إىلهذه احلالة حيتاج املشروع 

  

 يف احلالتني إليه أ ويلج:التراضي بعد االستشارة -2

  :التاليتني

  . املنافسة غري جمديةإىلعندما يتضح ان الدعوة   - أ

اللوازم وصفقات الدراسات يف حالة   - ب

واخلدمات اخلاصة اليت ال تتطلب طبيعتها 

 . مناقصةإىل اللجوء

 

  :  بيانات الصفقة العمومية

 املرسوم إىل اإلشارة  على املصلحة املتعاقدةومية  جيب صفقة عمأيةلعقد 

 إىل باإلضافة واملتعلق بالصفقات العمومية  املعدل واملتمم02/250رئاسي رقم ال

 والتكميلية األساسية البيانات املختلفة إىل وكذلك بينهماالتشريع والتنظيم املعمول 

قات العمومية  من قانون الصف50املادة (على النحو التايل واملتعلقة بالصفقة 

  )اجلزائرية
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   :األساسية البيانات -:أوال

   املتعاقدة باألطرافالتعريف الدقيق  -1

 وصفتهم الصفقة إلمضاء قانونا  املؤهلنياألشخاصهوية  -2

 موضوع الصفقة حمددا وموصوفا وصفا دقيقا  -3

لعملة الصعبة والدينار اجلزائري حسب  واملوزع بااملبلغ املفصل -4

 احلالة 

 .شروط السداد  -5

  تنفيذ الصفقة أجال -6

 بنك حمل الوفاء -7

 شروط فتح الصفقة  -8

  الصفقة ومكانهإمضاءتاريخ  -9

 

  :وهي :البيانات التكملية: ثانيا

    الصفقةإبرامكيفية  -1

 تعليمات املشتركة  العامة ودفاتراألعباء دفاتر إىل اإلشارة -2

 املطبقة 

 شروط عمل  املتعاملني الثانويني واعتمادهم ان وجدوا  -3

 األسعارة بند مراجع -4

 بند الرهن احليازي ان كان مطلوبا -5

 وكيفيات حساا وشروط تطبيقها نسب العقوبات املالية -6

  منها اإلعفاءوحاالت 

  حاالت القوة الطاهرة كيفيات تطبيق -7

 شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ  -8
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 التقنية على أمناط مناصب العمل النص يف عقود املساعد -9

ستوى تأهيلهم وكذا نسب  وماألجانبوقائمة املستخدمني 

  املمنوحة هلم األخرى واملنافع األجور

 شروط استالم الصفقة  -10

 القانون املطبق وشروط تسوية اخلالفات -11

 اللغات الواجب استعماهلا يف أو اللغة إىل اإلشارةكما ميكن  -12

املادة (تقدمي التعهدات والوثائق املصاحبة هلا 

  )ج.ع.ص.ق/42

 

  : جلان الصفقات العمومية

 جلنة الصفقات اخلاصة لكل مصلحة متعاقدة واليت تتوىل مهمة إىل إلضافةبا

 من 114املادة (  يف حدود مستوى االختصاص لصفقات العموميةالرقابة القبلية 

   :الشكل التايلنتناول اللجان على )02/250املرسوم 

  :اللجنة الوطنية للصفقات: أوال

اوهلا  نتن02/250 من املرسوم 126 جلنة وطنية للصفقات  طبقا للمادة تنشأ

 .من حيث التشكيل واالختصاص

 

   :تتكون اللجنة الوطنية للصفقات مما يلي:التشكيل  -1

   ممثله أووزير املالية -أ

 مع مالحظة ان وزارة املالية ووزارة ممثل واحد عن كل وزارة-ب

 بأمسائهممومية ممثلة بعضوين لكل منهما يعينهم وزير املالية  العاألشغال

  .كذا مستخلفيهمو

  .املصلحة املتعاقدة بصوت استشاري ممثل -جـ 
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 :يلي   ختتص اللجنة الوطنية مبا :االختصاص -2

  

 وتوجيهها طبقا للسياسة اليت تساهم يف برجمة الطلبات العمومية-أ

  حتددها احلكومة 

   وتنظيم الصفقات العمومية إعدادتساهم يف -ب

   الصفقات العمومية إبرامتراقب شرعية -جـ

 دج 250.000.000 اليت يفوق مبلغها األشغالتبت يف صفقات -د

  وكذا أي ملحق يف هذه الصفقة 

:  تبت يف صفقات الدراسات واخلدمات اليت يفوق مبلغها -هـ

  .دج وكذا أي ملحق ذه الصفقة 60.000.000

:  اليت يفوق مبلغها اللوازمصفقات  تبت يف -و 

  .ذا يف أي ملحق هلا دج وك100.000.000

 

  )02/250من القانون 119املادة  :( للصفقات اللجنة الوزارية: ثانيا

  

 :تتشكل مما يلي : التشكيل  -1

2-   

   ممثله رئيسا أوالوزير املعين   - أ

 ممثل عن املصلحة املتعاقدة  - ب

  ممثل عن الوزير املكلف بالتجارة -جـ

 ممثالن خمتصان  لوزير املالية  ينتميان -د

 مليزانية واخلزينة  مصاحل اإىل
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 يلي  ختتص مبا :االختصاص-2  

  

   املركزية للوزارة اإلدارةدراسة الصفقات املربمة من   - أ

دراسات الصفقات املربمة  من املؤسسات العمومية ذات   - ب

  حتت الوصاية اإلداريالطابع 

  دراسة الصفقات املربمة من مراكز البحث العلمي والتنمية -جـ

مة من مؤسسات العمومية اخلوصوصية  دراسة الصفقات املرب-د

  ذات الطابع العلمي والتكنولوجي 

سسات العمومية ذات الطابع  دراسة الصفقات املربمة من املؤ-هـ

  . والثقايف واملهين العلمي

 دراسة  صفقات املربمة من املؤسسات العمومية ذات  الطابع -و

 . والتجاري الصناعي

  

  )02/250 من قانون  120 ( :اللجنة الوالية للصفقات: ثالثا 

  

  تتشكل مما يلي:التشكيل  -1

   

   ممثله رئيسا أوالوايل   - أ

 ثالثة ممثلني عن الس الشعيب الوالئي  - ب

   العمومية لألشغال  املدير الوالئي-جـ

   املدير الوالئي للراي-د

   مدير السكن والتجهيزات العمومية -هـ

   اإلقليممدير التخطيط ويئة   - و

  لمصلحة التقنية  املعنية باخلدمة  لاملدير الوالئي-ز
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   واألسعار املدير الوالئي للمنافسة -ر

   اخلزينة الوالئية أمني -ع

  املراقب املايل -غ

  

 أوصفقات اليت يساوي مبلغها  ختنص بدراسة ال :االختصاص -2

 من قانون الصفقات 130 يف املادة يقل عن املستويات احملددة

 : العمومية على النحو التايل

 
:  يقل مبلغها عن أو اليت يساوي األشغالات صفق  - أ

  .دج وكذا مالحقها250.000.000

:  يقل مبلغها عن أو اليت يساوي اللوازمصفقات   - ب

 دج وكذا مالحقها 100.000.000

صفقات الدراسات واخلدمات  اليت يساوي  -جـ

  :او يقل مبلغها عن 

  .دج وكذا مالحقها 60.000.000

 وكل 93:بند الوارد يف املادة  الصفقات اليت حتتوي على ال-د

 :مالحقها ونالحظ ان هذه الصفقات مربمة مع 

  

 حتت اإلداريالوالية  واملؤسسات العمومية  ذات الطابع  -1

  الوصاية 

 اإلدارياملؤسسات العمومية ذات الطابع  - 2

  للوزارة  ذات االختصاص احمللي 

مؤسسات عمومية ذات  الطابع الصناعي والتجاري ذات -3

  الختصاص احمللي ا
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 الطابع ذاتا البلدية ومؤسساا العمومية صفقات اليت متر -4

 عن  يزيدأو واليت يساوي مبلغها اليت يساوي اإلداري

:  واللوازم و اقتناء األشغال دج فيما خيص صفقات50.000.000

 .يما خيص صفقات الدراسات واخلدمات دج ف20.000.000

  

  )فقات العمومية  من قانون الص122 املادة  :اتاللجنة البلدية للصفق: رابعا

  : يلي  مما تتشكل:التشكيل  -1

  

  رئيس الس الشعيب البلدي  وممثله  رئيسا  -أ

   ممثل املصلحة املتعاقدة-ب

   ممثلني اثنني عن الس الشعيب البلدي -جـ

   قابض الضرائب-د

  . ممثل عن املصلحة  التقنية املعنية باخلدمة -هـ

  

  :يلي  ختتص مبا :ص االختصا -2

دراسة مشاريع  الصفقات اليت تربمها البلدية واملؤسسات العمومية ذات 

 حتت الوصاية  ضمن حدود الفقرة الثانية  من املادة اإلداريالطابع 

  . من قانون الصفقات العمومية121

  

 من قانون 60اىل 51 لقد حددت املواد من  : الصفقاتأسعار

 الصفقات وكيفيات حتينها سعارحتديد الصفقات العمومية كيفيات 

 : الطرق التالية بإحدىحبيث يكون الدفع 
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   واجلزايف اإلمجايلبالسعر  -1

 بناء  على قائمة سعر الوحدة -2

 بناء  على نفقات املراقبة -3

 .خمتلطبسعر  -4

  

 : الطريقتني بإحدى  يتم األسعارمع مالحظة ان حتيني 

  

  ترك  وبإتفاق مشإمجاليةالتحيني بطريقة جزافية  -1

 .ذلك نصت الصفقة على إىل األسعارغة مراجعة يص -2

  

 :كما يستند يف املراجعة اىل املعامالت  التالية 

  

  معامالت حمددة مسبقة وواردة يف وثائق متعلقة بالصفقة  -1

 . املتعاقدة األطرافمعامالت حتدد باتفاق مشترك بني  -2

  

 : ما يلي األسعاروجيب ان تشمل صيغ مراجعة 

  

ل على النسبة املنصوص عليها يف العقد فيما خيص جزء ثابت ال يق -1

 يف 15جيب ان يقل عن   امر فانه الن منالتسبيق اجلزايف ومهما يك

   .املئة

  يف املئة05 قدره األجور يف حد استقرار التغيري -2

املطبقة ومعاملة التكاليف )  واملواداألجور(األرقام االستداللية  -3

  .االجتماعية
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  :  دفع الصفقاتكيفيات

 :  التالية واآللياتان التسوية املالية للصفقات  يتم  بالطرق  

  

 وهو مبلغ  يدفع قبل تنفيذ اخلدمات موضوع العقد وبدون  :التسبيق -1

مقابل للتنفيذ املادي للخدمة وهدفه السماح للمتعامل املتعاقد  القيام 

 :  استعدادا للتنفيذ  وهو نوعان أوليةبعمليات متهيدية 

  

 يف املئة من السعر 15 أقصاهاوحيدد نسبة  : زايفالتسبيق اجل  - أ

 لصفقة  وميكن ان يدفع مرة واحدة كما ميكن ان يدفع األويل

  .أقساطعلى عدة 

 صفقات ألصحاب وهو موجه   :التسبيق على التمويل - ب

 وميكن ان جيمع مع التسبيق اجلزايف مباللواز او التوريد األشغال

 يف املئة من مبلغ 50 وال ميكن ان يتجاوز يف  جمموعه نسبة

  لصفقة اإلمجايل

  

 ماعدا هو كل دفع تقوم به املصلحة املتعاقدة  :الدفع على احلساب -2

التسبيقات مقابل تنفيذ جزء للصفقة  ويكون الدفع على احلساب شهريا 

قدمي ولكي يتم الدفع جيب ت أطولوميكن ان تنص الصفقة على فترة 

  :الوثائق التالية حسب احلالة

  

  . املنجزة ومصارفها لألشغال وكشوف حضورية حماضر  -أ 

   موافق عليه من املصلحة املتعاقدة تفصيلي للوازمجدول  -ب 

   جدول التكاليف االجتماعية أو األجورجدول  -ج 
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 نصت عليه الصفقة إذا  ويتم هذا الدفع :الدفع على رصيد احلساب -3

اع ما بعنوان التنفيذ العادي للخدمات  املتعاقد عليها  ويراعى فيه اقتط

  :يلي 

  :اقتطاع الضمان احملتمل  - أ

 الغرامات املالية اليت تبقى على عاتق املتعامل   - ب

   املدفوعات  بعنوان التسبيقات والدفع على احلساب -جـ

  

 وهو عبارة فك الرابطة  بني املصلحة واملتعامل والذي يتم على :فسخ الصفقات 

  )عمومية  من قانون الصفقات ال100 و 99املادتني (النحو التايل 

  

 مشترك يوقعه باتفاق يتم  :الفسخ التعاقدي وهو الفسخ بالتراضي -1

 لألشغالالطرفان  والذي جيب ان ينص على احلسابات املعدة تبعا 

 . الباقي تنفيذها  وكذا مدى تطبيق بنود الصفقة  واألشغالاملنجزة  

  

عاقد  وتقوم به املصلحة يف حالة تنفيذ املتعامل  املت :الفسخ االنفرادي -2

 أعذارالاللتزامات املنصوص عليها  يف الصفقة  حيث تقدم له املصلحة 

  والتقصري  تفسخ اآلجال حمدد ويف حالة عدم التدارك يف ألجلللوفاء 

 .ة من جانب واحد هو جانب املصلحةالصفق
  

 املنصوص األشغال ويكون هذا عند انتهاء كل  :االستالم املؤقت -3

مكتوب من املقاول حيث حيرر حمضرا لب عليها يف الصفقة وبناء على ط

 التحفظاتمن املصلحة املتعاقدة ومهندس االستشارة واملقاول  مع ذكر 

 .واملدة املمنوحة لتدارك النقائص 
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 شهرا من االستالم 12 وهو الذي يتم بعد مرور  :االستالم النهائي -4

 مسؤول واليت يكون خالهلا املقاول ) التحفظاتمدة تدارك ( املؤقت 

  .أجنزها اليت األشغالعلى 

  

 من قانون الصفقات 115 إىل 103املواد    :الرقابة على الصفقات العمومية

  العمومية 

ختضع الصفقات العمومية اليت تربمها املصاحل املتعاقدة للرقابة  قبل دخوهلا حيز 

 : تنفيذها وبعد التنفيذ  على النحو التايل وأثناءالتنفيذ  

  

  : اآليتجلنتان حسب : وتقوم ا :داخلية الرقابة  ال: أوال

  :اآليتواليت تتمثل مهمتها يف :جلنة فتح االظريفة   -أ

  

  .السجل اخلاصتثبيت صحة تسجيل للعروض على  -1

 تعد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصوهلا مع توضيح مبالغ املقترحات  -2

 .تعد وصفا خمتصرا للوثائق اليت يتكون منها التعهد  -3

  اللجنة احلاضرين أعضاء ثناء انعقاد اجللسة يوقعه مجيعأحترر حمضر  -4

 .التحفظات عليه العملية موضحا بعدم جدوى احترر عند االقتضاء حمضر -5

  :اآليت وتتمثل  مهمتها يف  :جلنة تقييم العروض-ب
  

   االقتراحات إبراز دائل العروض عند االقتضاء من اجلوبحتليل العروض  -1

 وحملتوى دفتر طابقة لعروض الصفقة العروض غري املبإقصاءتقوم  -2

 الشروط 
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املعايري  أساس على تعمل على حتليل العروض الباقية يف مرحلتني -3

 .الشروطواملنهجية املنصوص عليهما يف دفتر 

 العروض إقصاء بالترتيب التقين  للعروض  مع األوىلتقوم يف املرحلة  -4

 .اليت مل حتصل على العالمة الدنيا

انية بدراسة العروض املالية  للمتعهدين املؤهلني مؤقتا تقوم يف املرحلة الث -5

  .بعد فتح اظريفة العروض املالية 

 على  وغايتها التحقق من مطابقة الصفقات املعروضة:الرقابة اخلارجية : ثانيا 

 من قانون الصفقات العمومية 135 اىل 126: اجلهات اخلارجية املذكورة يف املواد 

 التحقق من مطابقة التزام إىل كما ترمي ) العموميةلجنة الوطنية للصفقاتال(

  .ة للعمل املربمج بكيفية نظاميةاملصلحة املتعاقد

  

 من مطابقة الصفقات اليت  وغايتها تتمثل يف التحقق :الرقابة الوصائية: ثالثا 

  الفعالية واالقتصاد ، والتأكد من كون العملية ألهدافتربمها املصلحة املتعاقدة  

  املرسومة واألسبقيات الربنامج  إطارموضوع الصفقة  تدخل فعال   يف اليت هي 

للقطاع كما تعد عند اية املشروع تقريرا تقيمني  عن ظروف اجنازه وكلفته 

 رئيس الس الشعيب أو الوايل أو الوزير إىل باهلدف املسطر يرسل  مقارنةاإلمجالية

  البلدي حسب نوعية الصفقة املربمة

  

  :راجع قائمة امل

 املتضمن تنظيم 24/07/2002:املؤرخ يف 02/250املرسوم الرئاسي رقم -1

  .الصفقات العمومية 

 املعدل واملتمم ملرسوم 11/09/2003: املؤرخ يف 03/301املرسوم الرئاسي -2

   .الصفقات العمومية 
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 :مقدمة
يتعرض  نفيذ امليزانية العامة يف بابيها االيرادات والنفقات العامة ان ت  

بانواع عديدة وخمتلفة من الرقابة  دف التحقق والتأكد من التزام اهليئات العامة  

على حسن استعمال   واحكام قوانني املالية حمافظة واالدارات العامة بضوابط

اوال مث نتعرض الهم وسنعرف هذه  الرقابة واالختالس االموال العامة  ومنعا لتبذير 

 .صورها بالتفصيل
  

  :تعاريف عامة: أوال

 وتنقسم اىل رقابة داخلية :من حيث اجلهة اليت تتوىل الرقابة    - أ

  :ورقابة خارجية 

 وهي اليت  تتم  من داخل السلطة التنفيذية ذاا  :الرقابة  الداخلية  -1

 .بعة وجيسدها الوزير واملسلطة  على الوحدات التا

خارجية غري  أجهزة وهي اليت تتم بواسطة :الرقابة اخلارجية  -2

 إدارية وقد تكون ة  وهي رقابة الحقة يف عمومهاخاضعة للسلطة التنفيذي

  . سابقةأحيانا تشريعية كما قد تكون أو قضائية  أو
 

 رقابة إىلوتنقسم  :الرقابيةاملخولة للجهة من حيث السلطات   - ب

 : ورقابة قضائية وهي ةإداري

ها مجع البيانات وحتليلها  وهي اليت تكون مهمت:اإلداريةالرقابة  -1

وتقدمي التوجهات  األهدافوحتقيق  حواللوائ واننيالقمن تطبيق لتأكد 

  السلطات اخلاصة إىل وإحالتها واملخالفات األخطاءهو كشف ودورها 

مسؤولة  عن  وتتوالها  هيئة قضائية  تكون :الرقابة القضائية  -2

 مبحاكمة  املسؤولني عن هذه إليهااكتشاف  املخالفات املالية  ويعهد 

  . العقوبات الالزمةوإصداراملخالفات 
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 رقابة  تنفيذية وتشريعية  إىل وتنقسم :من حيث دور الدولة  -جـ

  :وشعبية وهي

د بغرض التأك حكومية أجهزة وتقوم ا :التنفيذيةالرقابة  -1

املستندة املال العام وتتجسد يف الرقابة  من حسن استخدام

 السابقة وأيضا الداخلية واخلارجية أداء ورقابة ،)الوثائقية(

  .والالحقة 

 مبا له من نالربملاويتوهلا ): السياسية  (:الرقابة التشريعية  -2

 مثل اإلدارةعلى  واإلشرافسلطة الرقابة على املالية العامة 

ماد خمططات التنمية وامليزانية   ومناقشة واعتالقوانني إصدار

 االس الشعبية البلدية   على، كما يتوهلا الوالة األسئلةوتوجيه 

  . الحقة أو تكون سابقة أن إماوهي 

تنظيمام  الشعب عن طريق أفراد  ويباشرها:الرقابة الشعبية 3- 

السياسية  واألحزابرقابة التنظيمات الرقابية  صورها أهم ومن

  .العاملى ملكية الشعب للمال  مؤسسة عوهي
  

رقابة  إىلوتقسم  :واالقتصاديةمن حيث وجهة النظر احملاسبية   - د

 : واقتصادية وشاملةمالية

 احملاسبية أساليب وهي رقابة تعتمد على ):املستندية( الرقابة املالية -1

 أنرقابة املستندات والدفاتر  لتأكد  من املعتمدة  ومهمتها 

لوثائق مستوفية   اأن ا للنصوص، طبق متواإلنفاقالتحصيل 

 .واإلجرائيةواملوضوعية للشروط الشكلية 

 وهي  الرقابة اليت تتم عن طريق جمموعة :الرقابة االقتصادية  -2

 احملددة األهداف إىل اجلاري  لتقوده  األداءعمليات تقيس 
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 احملققة األهداف املقارنة بني أساسمسبقا، وهي مبنية على 

 .ميةي بالرقابة التقيأحياناسمى  املخططة  وتواألهداف

وهي اليت تشمل الرقابة املالية احملاسبية  :الرقابة الشاملة -3

وقوف على حتقيق وال األداءوالرقابة االقتصادية وذلك لتقومي 

 وإظهار مدى صحة احلسابات اخلتامية إىل األهداف للوصول

 أيضا تعرب بصدق عن نتائج العمليات وتعرف املايل وهياملركز 

 .قابة مراجعةبر
    

 رقابة  مسبقة إىل وتقسم :من حيث توقيت عملية الرقابة  -هـ

  : ومرافقة ومالحقة 
  

 تتطلب احلصول  وهي الرقابة اليت) القبلية (:الرقابة املسبقة  -1

  وإقرارها واملشروعات األعمالببعض على تراخيص مسبقة للقيام 

وتتخذ صور املوافقة  تقوم ا الدولة  وصائبةعبارة عن رقابة وهي هنا 

 العامة األموال بإنفاقاملتعلقة لرقابة على القرارات  اأجهزةمن القبلية 

 . املسبقةاإليراداتوكذا تنصب على تقدير 
  

 واإلدارات األجهزة وتقوم  ا  :)املتزامنة(الرقابة  املرافقة  -2

للمخطط وفقا ختلفة للتأكد من سالمة التنفيذ واهليئات امل

باالستمرار والشمول  تتصف  وهي عبارة رقابة ذاتية توالسياسا

 غاية انتهائه ومن إىل تبدأ من بداية التنفيذ وتستمر معه إاحيث 

 مما يساعد  واإلمهالالقدرة على اكتشاف اخلطأ والتقصري مميزاا 

 .  الالزمةةالتصحيحي اإلجراءاتعلى اختاذ 
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تم مبراقبة وفحص  وهي اليت : )البعيدة(الرقابة الالحقة  -3

 من خمالفات  يت متت بالفعل للكشف عما رافقهاومراجعة  العمليات ال

والتجاوزات  ءاألخطامالية  فهي بذلك تكشف وحتسم الكثري من 

 رجعت بصفة منفردة  إذا ال تظهر على حقيقتها أواليت يتعذر كشفها 

 وإجراءوالعمليات املالية اجع احلسابات  ترأنوهي ذا ميكنها 

بني النفقات والتكاليف لعدة سنوات خمتلفة  للوقوف على املقارنات 

  .  الزيادة والنقصانأسباب
  

  : هم  صور الرقابة  املالية أ :ثانيا 
  : صور الرقابة  املالية السائدة هي  أهمإن   

الرقابة اليت متارسها هيئات ويقصد ا  :اإلداريةالرقابة -1  

التنفيذية  داخل السلطة رقابة تتم إا أي الرقابة العامة على بعضها البعض

 الحقة من جهة أو جهة ورقابة سابقة داخلية وذاتية من جيعلها رقابة مما

 :يليفيما  أمهها ثانية ونربز
  

 حيث تقوم هذه الرقابة على وجود ):الذاتية(الرقابة التلقائية   - أ

 ألجل تعيني املعني اإلداري وقواعد ونضم داخل اجلهاز آليات

 يف الوقت املناسب مثل وضع وإصالحهان الضعف واخللل مواط

ظمة سجل االقتراحات وكذا التقومي الدوري واالجتماعات املنت

  .اإلداريجلهاز اهليئات 

يف  اإلداريث تستند على حق الرئيس  حي:الرقابة الرئاسية   - ب

طعن لتعقيب على  أو بناءا على تظلم أولقاء نفسه التدخل  من ت

  إلغائها أو تعديلها أو املصادقة عليها جلأل مرؤوسيه أعمال

 . اجلاريةواألنظمةوهذا طبقا للقوانني 
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 اإلدارية االستقالل القانوين للهيئات إن :الرقابة الوصائية   -جـ

بلدية، ( مبوجب اكتساا للشخصية املعنوية ةالتنفيذيداخل السلطة 

 الن ليس مطلقا ......) إداريوالية، مؤسسة عمومية ذات طابع 

 من واإلشراف تبقى خاضعة لقدر معني من الرقابة األجهزةهذه 

  . مثالأعمال البلدية كوصاية الوايل على الوصية طرف السلطة
  

 هو الرقابة اإلدارية مظهر  من مظاهر الرقابة أهم أن :مالحظة هامة 

ملستوى املالية اليت متارسها وزارة  املالية ومصاحلها املختلفة سواء على ا

املفتشية العامة للمالية واملراقبني املاليني وعن  أو احمللي بواسطة يركزامل

  .طريق املديرات اجلهوية  للخزينة  وكذا عن طريق اخلزائن الوالئية
  

 السلطة التشريعية املتمثلة يف الربملان ختتص إن :الرقابة التشريعية  -2

اليت سبق هلا ملالية لتنفيذ امليزانية العامة  سن القوانني  باملراقبة اإىل باإلضافة

  من حيث التزام السلطة التنفيذية بتطبيق الربنامج وكذا خمتلف إجازا إن

مراقبة ( تنفيذ امليزانية أثناء وذلك تدخلها احلكومة املالية وجماالت أنشطة

  :  عن النحو التايل  مراقبة بعدية) وبعد تنفيذ امليزانيةأنية
  

   : ذالتنفي أثناءقابة  الر: أوال 

يف اال ) الوزارات( يراقب نشاط احلكومة أنميكن للربملان   

  :  التالية  اآللياتاملايل بواسطة 

حق  خيول الدستور للربملان :واالستجواباالستماع  -أ

 أي وزير عن إىلاستجواب احلكومة كما مينحه حق االستماع 

 . اللجاناألعضاء وكذاطريق 
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   الس التشريعيأعضاء عضو من أليوز  جي:السؤال-ب

 أي موضوع مشافهة عن أو يسأل أي وزير كتابة أن) الرب ملا ( 

  . قضية  ومنها القضايا املتعلقة بتنفيذ امليزانية أو

 طبقا للدستور تلتزم :العامة السياسةمناقشة بيان  -جـ

 الربملان أماماحلكومة بتقدمي بيان عن السياسة العامة كل سنة 

 احلكومة ملعرفة مدى تنفيذ برنامج وأداءعمل  مناقشة بعهتت

 .بعد تعيينهااحلكومة املقدم للربملان 

 يف  جيوز لكل غرفة من غرفيت الربملان: جلان التحقيق -د

سنة  الأثناءيف أي وقت  جلان حتقيق إنشاءحدود اختصاصها 

 تكون يثذات املصلحة العامة، وحلتحقيق يف القضايا لاملالية  

القانون حيدد ) احلكومة  ( اإلدارةيف مراقبة ه اللجان فعالة هذ

 وإجراءاتوالنظام الداخلي للغرفتني كيفية تشكيل اللجان 

 وكذا اجلزاءات  أعضائها ملهامها التحقيقية ومحاية أدائهاووسائل 

  .املترتبة  عن نتائج التحقيق

  

دم احلكومة  تقأن ينص الدستور اجلزائري على : الرقابة الالحقة:ثانيا

يف اية كل سنة مدنية عرضا عن استعمال  االعتمادات املالية وكذا 

 حيث تتم مناقشتها واملصادقة عليها من طرف الربملان  اإليراداتحتصيل 

مدى بط امليزانية الذي يثبت مبقتضاه يف صور قانون يسمى قانون ض

مها القانون  يلزا كم والتنفيذ الفعلي للنفقاتلإليراداتالتحصيل الفعلي 

  .لتقدمي البيانات والوثائق الالزمة اليت تسمح للربملان بالقيام  باملراقبة
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 تتم مراقبة املالية العامة يف اجلزائر عن  : بواسطة هيئة مستقلة   الرقابة-3

رخ يف ؤ امل95/20:طريق هيئة مستقلة تسمى جملس احملاسبة واحملكوم باآلمر رقم

  :على الشكل التايل  وسنتناوله 17/07/1995:
  

  :تشكيلة الس   : أوال

  : كما يلي 20 /95: من القانون 38:يتشكل الس  طبقا للمادة   

   وتضم  :الرتب خارج السلم   - أ

  رئيس جملس احملاسبة :اموعة االوىل 

  نائب الرئيس والناظر العام: اموعة الثانية 

  رؤساء الغرف : اموعة الثالثة 

  رؤساء الفروع والنظار: بعة اموعة الرا

 : وتضم جمموعتني ومها :رتبة املستشارين   - ب

  مستشار أول: اموعة االوىل

 مستشار: اموعة الثانية 

  :وتضم ثالث جمموعات وهي: رتبة احملتسابني جـ  

  احملتسبون الرئيسيون: اموعة االوىل     

  األوىل احملتسبون من الدرجة   :اموعة الثانية     

  احملتسبون من الدرجة الثانية  :اموعة الثالثة    
 

 القضاة يوجد سلك املدققني  املاليني  احملدث باملرسوم إىل باإلضافة-        

 واملكلفني  مبساعدة القضاة  20/12/2001: املؤرخ يف01/420:التنفيذي  رقم 

  .يف القيام مبهامهم ال سيما تدقيق احلسابات 

جملس احملاسبة  رئيس  يساعده نائب  رئيس ويتشكل من  يدير :تسيري الس

  وكذلكأكثر أوص كل غرفة مبراقبة  قطاع مثانية غرف ذات اختصاص وطين ختت
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اجلماعات احمللية  وختتص كل غرفة مبراقبة إقليميمن تسعة غرف ذات اختصاص 

ىل غرفة  فة إباإلضاواهليئات واملؤسسات العمومية  ذات الطابع  احمللي  أو اجلهوي  

  . فروعإىلواملايل، كما تقسم هذه الغرف االنضباط امليزاين 
  

 للمجلس توضع حتت اإلداريةواملصاحل  التقنية األقسام أنونالحظ 

  . العام  للمجلس  الذي يقوم  مبهام اآلمر بالصرف ميزانية الساألمني إشراف
  

 95/20 :األمر من 12 إىل 07 طبقا للمواد من :اختصاصات الس 

 :املتعلق مبجلس احملاسبة  فأن اختصاصاته تتمثل يف ما يلي 
  

 اإلقليميةمراقبة حسابات وتسيري مصاحل الدولة اجلماعات  -1

 واليت تسري أنواعهاباختالف مية واملؤسسات واملرافق العمو

 . العمومية قواعد احملاسبةعليها 

اري  مراقبة تسيري املرافق العمومية  ذات الطابع الصناعي والتج -2

 أوواملؤسسات واهليئات العمومية اليت متارس نشاطا  صناعيا 

 كلها  ذات أمواهلا سرؤؤ أو ماليا واليت تكون مواردها أوجتاريا 

 .طبيعة عمومية 

 اهليئات  أو الشركات أو العمومية  يف املؤسسات األسهممراقبة  -3

 اجلماعات أومهما يكون وضعها القانوين  واليت متلك الدولة 

  .رأس ماهلا  جزء من اهليئات العامةأو املرافق العامة أو  ليميةاإلق

 والتنظيم املعمول التشريع إطارئات اليت تقوم يف مراقبة تسيري اهلي -4

  .لتأمني واحلماية االجتماعية  اإلجباريةما  بتسيري النظم  

 أومن الدولة املساعدات املالية  املمنوحة  مراقبة نتائج استعمال  -5

  خاضعةأخرىة  كل هيئأو أو املرافق العامة اإلقليمية اجلماعات
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 أو ضمانات  أو إعاناتيف شكل ال سيما لرقابة جملس احملاسبة 

  .رسوم شبه جبائية  مهما يكون املستفيد منها

ت  مهما تكون وضعيتها مراقبة استعمال املوارد اليت جتمعها اهليئا -6

ن أجل دعم   مالعمومية إىل التربعات يت تلجأ والالقانونية 

والعلمية والتربوية والثقافية   واالجتماعية اإلنسانيةالقضايا 

  .وذلك مبناسبة محالت التضامن 

  

  :قائمة املراجع 
  ج.م.د/جامعة عنابة /حسني مصطفى حسني  /املالية العامة -1

مطبعة /دار العلوم / العالء أبويسري .د حممد الصغري بعلي ، د   / املالية العامة -2

  يف باتنةقر

 املتعلق 22/02/1992 : املؤرخ يف92/72 :املرسوم التنفيذي رقم-3

  .باختصاصات املفتشية العامة للمالية

 املتعلق بتنظيم املصاحل 11/05/1991: املؤرخ يف91/129املرسوم رقم -4

  .اخلارجية للخزينة  وصالحياا

  احملاسبة  املتعلق مبجلس17/07/1995: املؤرخ يف 95/20: اآلمر رقم -5

 املتعلق بسلك املدققني 20/12/2001: املؤرخ يف 01/420املرسوم رقم -6

  .املاليني
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  :اجلامعيةاملؤلفات والرسائل : أوال
 اإلسكندرية اجلامعية، الدارعبد احلميد دراز، .د: السياسات املالية -1

  .مجهورية مصر العربية

 ، املرسي السيد حجازي:يونس امحد البطريق، د.د :النظم الضريبية -2

 . مجهورية مصر العربيةاإلسكندريةالدار اجلامعية  

سعيد عبد العزيز عثمان :د قارن،النظم الضريبية مدخل حتليلي م -3

 . مجهورية مصر العربيةاإلسكندريةالدار اجلامعية، 

ديوان املطبوعات اجلامعية  حسني مصطفى حسني،: املالية العامة -4

 .اجلزائر

 العال دار العلوم أبويوسري : د،حممد الصغري بعلي، د:املالية العامة  -5

 .مطبعة قريف عمار باتنة اجلزائر

العمومية النصوص التنظيمية، فوضيل شبلي، محزة قانون الصفقات  -6

 .عبد الكرمي قصر الكتاب البليدة اجلزائر

مذكرة : دور السياسة املالية يف حتقيق االستقرار والنمو االقتصاديني -7

خلوط فوزية  جامعة :  يف العلوم االقتصاديةاملاجسترينيل شهادة 

 .بسكرة  اجلزائر

  

  :النصوص القانونية : ثانيا
 

 احملدد 22/02/1992 املؤرخ يف  92/78: سوم التنفيذياملر -1

  لصالحيات  املفتشية العامة للمالية 

 14/07/1992 : املؤرخ يف414/ 92:التنفيذياملرسوم  -2

 املتعلقة بالرقابة السابقة للنفقات 
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 املتعلق 20/01/1992:  املؤرخ يف92/33: املرسوم التنفيذي  -3

 .بتنظيم املصاحل اخلارجية للمفتشية العامة ويضبط اختصاصاا 

 املتعلق بتنظيم 20/01/1992: املؤرخ يف92/32املرسوم  -4

 .اهلياكل املركزية للمفتشية العامة للمالية 

 املتعلق بتنظيم  11/05/1991: املؤرخ يف 91/129:املرسوم  -5

 .املصاحل اخلارجية للخزينة وصالحياا  

 املتعلق مبجلس 17/07/1995: املؤرخ يف20/ 95:املرسوم -6

 .احملاسبة 

 املتعلق باحملاسبة 15/08/1990: املؤرخ يف 90/21  :القانون -7

 .العمومية املعدل واملكمل 

 املتعلق بقوانني  07/07/1984:املؤرخ يف 84/17القانون  -8

 .دل واملكملعاملالية امل

 املتعلق 07/09/1991: املؤرخ يف 311 /91:املرسوم رقم -9

 .بتعيني احملاسبني العموميني واعتمادهم

 07/09/1991: املؤرخ يف91/313:املرسوم التنفيذي رقم  -10

 احملاسبة  اليت ميسكها اآلمرون بالصرف إلجراءاتاحملدد 

 .واحملاسبون العموميون وكيفياا وحمتواه

 24/07/202: املؤرخ يف 02/250:املرسوم الرئاسي رقم  -11

 .قات العمومية املتعلق بالصف

 11/09/2003: املؤرخ يف03/311:املرسوم الرئاسي رقم  -12

   .املعدل واملكمل للصفقات العمومية

 
  


