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 المقدمة:

شرعت فقط، بل  املايلعتها على مركزها مس جهة بناءتلك النظرة التقليدية خاصة من  عن مؤسسات الدولة اىلة النظر  لقد تغريت 
شاا  إلهذا سعيا ، و جملتمعلعات وتوقعات اطة لتالستجابعلى مؤسسات الدولة احتتم جديدة و افاقا  أبعادا تتخذ جملتمعا نظرة

 يتال وىل و الرئيسيةاالشكلة املعلى أن  احملللني و نييقتصاداال اغلب االخصائينياتفق  اين، ةقتصادياال و جتماعيةالاحاجياته 
قال أن تكون مشكلة ندرة موارد مالية  ءهي مشكلة فعالية وأدا ايلالوقت احل يفكومية حلؤسسات اامل الدول و عانيها اغلبت

وضعية  حتسن هنا لنشأقتصادية من االياة احل  يفيزانية العامة كوسيلة تدخل للدولة امل وإمكانيات، و أن الاحث عن دور حوكمة
يف اآلونة االخرية  كما ظهر .كلفة ممكنة  باقلدمات العمومية اخل ريداف التنموية وتوفاالهقيق حت و هذا عن طريق، تمعجملا

أن ثلثي دول منظمة التعاون  جند حيثالدول النامية،  معظم يفالعمومية  االداراتعمل  ريالعمومي وس يريلح عصرنة التسطمص
إتاا   عن طريق  العمومي، طا جديدة للق يريتس مناهجإتاا  ىل ا اهدفي كإصالحهذا النهج  على قد اعتمدت  قتصادياالوالنمو 

قراطية ميأكثر د ريط تسيمنعتماد على باال، االداءعلى  عتمدي ريسال نظام تسياىل ار دف هت يتأسلوب حوكمة مالية جديدة، وال
 .العمومية وكفالة للسياسات

الطرق اليت تسعى  من اجنحللميزانية، باعتاارهـا اليت تطرأ على  اإلصالحاتوأفضل  احلوكمة من خالل األخذ ماادئها من أهم تعد
أشـكال الفسـاد االقتصـادي واإلداري وزيـادة درجـة الشـفافية واملشـاركة واملسـاءلة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى  اغلبحماربـة  حنو

يـودي تاـين ماـادئ احلوكمة إىل رفع إنتاجية النفقات العامة من خالل االستغالل األمثل للموارد االقتصادية اليت تتسم بالندرة من 
االهتمـام مبفهـوم  و نرى جليا انتضمن توظيف املورد املالئم يف املكان األكثـر جـدوى والوقـت املالئـم. خـالل إجيـاد آلية فعالة ت
عقـد الثمانينـات مـن القـرن العشـرين، حيـث زاد االهتمـام حبصـول املـواطنني  ع هناية مـقد زاد بشكل ملحوظ حوكمـة امليزانيـة العامـة 

جلعل احلكومات مسؤولة أمام املواطنني، فالتمكن و هذا ، و بكل صدق و شفافية ة عـن امليزانية العامةاملعلومـات الكافيـكل علـى  
 ياهتمعلى ح االثر الاالغات اليت هلا املعلومات يف الوقت املناسب يتيح للمواطنني فهم القرار  ا النو  من من احلصول على هذ

و حتليل امليزانية  لالطال ن إعطاء الفرصة كما ا  ة يف رسـم مسـتقال بالدهم،اليومية و املشاركة يف صنعها، وميكنهم من املسامه
احلقوق االقتصادية واالجتماعية، كما أنه  و حتسني يعترب أداة قوية يف تقييم فعالية احلكومة يف إنفـاق املـوارد العامـة مـن جهـة وتعزيز

 مـن أجل حتقيق أكرب قدر ممكن من االلتزامات تاعهاحلكومـة أن تعلـى ا جيدرعلـى حتديـد السياسـات الـيت  ؤثر بشكل كاريي

أن امليزانية العامة للدولة مل تعد جمـرد أداة أو وسـيلة إلدارة العالقـة بـني املـوارد املتاحـة للدولـة  و مؤخرا ميكننا مالحظة        
ظيفها كأداة، وكمؤشر يف الوقت ذاته لقياس حجم التطور واحلاجـات املتزايـدة للمجتمع، بقدر ما أصاحت عملية متكاملة ميكن تو 

ـم عمليـة صـنع وتنفيـذ تلـك هب تمع ما، من خالل قياس حجـم الشـفافية الـيت تقتضـي املشـاركة واملسـألة الـيت تتمتـعجملالدميقراطي 
يف مساعدة املنظمات غـري  شكل واضحساعد بامليزانيـة من خالل ما اصطلح عليه ما يعرف مبؤشر امليزانية املفتوحة، والذي ي

جلعـل أنظمـة امليزانيـة العامـة أكثـر اسـتجابة الحتياجـات اجملتمـع، وبالتـايل جعـل هـذه األنظمـة أكثـر  سعيا احلكوميـة والاـاحثني
إدارة امليزانية العامة للدولة يف  تمع املدين. ومبا أناجملراف، و أيضا ختضع للمساءلة أمام شـفافية، وأكثـر قابليـة ملشاركة مجيع األط
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كل ما يتعلق هبا من مجيع النواحي وتطوير   وإعادة النظرحتسني  اجلزائر تعترب احللقة املركزية يف عملية التنمية، كان وال بد من
 .وتسـيري مواردهارهتا بإدا هو متعلق، وبـاألخص مـا واجملاالت

 تفتضيها ليتديدة ااجللاات املتط، سيما مع كما ال ميكن للجزائر ان تعزل نفسها عن هذه التحوالت اليت يشهدها العامل          
العام و  قطا ساية للحملاوا املاليةالوضعيات  حتليلال عرض و جم يف يلنظمات الدولية و على رأسها صندوق النقد الدو املو  ئاتاهلي

مجلة سنوات التسعينات، اواخر سنوات الثمانينيات اىل بداية  منذ  املاليةتانت وزارة  حيثعتمدة، املالدولية  يريذلك وفقا للمعا
 هلذه لالستجابةالعمومية  واملاليةيزانية املكم حت يتظومة التشريعية القانونية الاملنوير طمن بينها ت و اعادة الاناء  حالصالمن مشاريع ا
-15القانون العضو ي رقم  اإلطار هذا يف، حيث صدر اهب املعمولالدولية  باملعايريتقيد اات و الاملتطلالتغريات و 

يعترب ،والذي  2018ساتمرب 02بتاريخ  53ت رقم حت الرمسية اجلريدة يف ملالية ا ننيبقوا املتعلق2018 ساتمرب 02فياملؤرخ18
 .اجلزائر يفالعمومية  امليزانية يريكأسلوب جديد لتس  للحكومةإضافة جديدة مي تقد اطل الذي بإمكانهمبثابة ال

 اشكالية الدراسة:
اىل حتسني الوضع االقتصادي، اصاحت الدولة  واليت تسعىواملايل يف اجملال احملاسيب  شهدها العامل والتحوالت اليت بعد التطورات

 حوكمة وتعزيزاجلزائرية جمربة على مواكاة هذه التطورات اين شرعت يف اصدار مجلة من القوانني اجلديدة اليت هتدف اىل اصالح 
 :طرح التساؤل التايل وعليه ميكن امليزانية العمومية هلا.

وفيما تتمثل االضافات الجديدة التي جاء بها هذا  المتعلق بقوانين المالية 15/18دور القانون العضوي رقم  هوما 
 الجزائر؟حوكمة الميزانية العمومية في الى تحسين  والتي تسعى 02/09/2018في القانون المؤرخ

 الفرعية:  االسئلة

 :ميكن طرحها على النحو التايلالفرعية جمموعة من األسئلة  اىلهذه اإلشكالية األساسية تتفر  

 ما املقصود حبوكمة امليزانية العامة للدولة؟ .1
 املالية؟املتعلق بقوانني  18-15اهلدف من اللجوء اىل وضع القانون العضوي اجلديد رقمما هو  .2
 لنقائص اليت تشوب منظومة امليزانية العمومية للدولة؟ا ما هي .3
 اجلزائر مستوى احلكامة املطلوبة؟هل بلغت  .4
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 رضيات الدراسة: ف

وبنود لإلجابة على إشكالية الدراسة املطروحة سنخترب جمموعة من الفرضـيات الـيت تـربط بـني ماـادئ حوكمـة امليزانيـة العامـة للدولـة 
  :ة العامـة احلـايل للدولة اجلزائرية كما يلييف جمتمـع دراسـتنا املتمثـل يف نظـام امليزانيـ وذلـك 15/18العضوي رقم  القانون

 .الشفافية، املشاركة واملسألة واالسس أمههاتقوم حوكمة امليزانية العامة للدولة على جمموعة من املاادئ  .1
 يف إدخال منط جديد يف تسريي امليزانيات واملسامهة اىل تعزيز ماادئ املسالة 18-15يهدف القانون العضوي رقم  .2
 إلزامية إعداد أو نشر الوثائق الثمانية الرئيسية للميزانية يف اجلزائر من مستوى مادأ الشفافيةتضعف عدم  .3
 .هلاالداعمة  نينالقوا توايلعلى الرغم من  ملطلوبةا احلكامة مستوياتبعيدة عن  اجلزائر يفالعامة  امليزانيةزالت ما  .4

 اهمية الدراسة: 

يف حتليل و فهم العالقة الرتابطية بني احلوكمة و امليزانية العمومية للدولة هدف أساسي يتمحور  إىلهذه الدراسة  خاللنسعى من 
املتعلق بقوانني  18-15الدراسة "دور القانون العضوي رقم  ها موضو اوهذا نظـرا لألمهية اليت يكتسو القوانني املتعلقة بامليزانية 

، و ما و الذي جيمع بني أكثر من حقل علمي: علـوم اقتصـادية، وسياسـية و إداريةزائر" املالية يف حوكمة امليزانية العمومية يف اجل
و الذي امليزانية العامة للدولة  حوكمةيف إدارة  15/18اىل القانون العضوي اجلديد  17/84اضافه االنتقال من القانون االساسي 

و املسامهة يف اعداد امليزانية  سسات من أجل حتقيق التنمية املستدامةإحـداث النقلـة النوعيـة املطلوبـة يف أداء تلك املؤ أنه من ش
 .من خالل توفري عامل االستقرار املايل و السياسي العمومية 

 اهداف الدراسة: 

أن تسـاعد علـى زيـادة فعاليـة إدارة امليزانيـة العامة للدولة  أهنااليت من شـ امهية احلوكمةالدراسة إىل تسليط الضوء على  هتسعى هذ
ض وذلك عن طريق اإلملام مبفهوم احلوكمة وفهم ماادئها والتأكيـد علـى الضـرورة امللحـة الهتمـام اجلزائـر باحلوكمـة وتفعيلهــا يف أر 

تشوب اليت  لنقائصوضــا  اقتصــادية عســرية ،كما حتاول حتديد االواقــع يف أقــرب اآلجــال املمكنــة خاصــة وأن اجلزائــر متــر بأ
معرفة مدى االلتزام مباادئ احلوكمة يف إدارة و كذا امليزانية العامة للدولة اليت حتد من تاين ماادئ احلوكمة يف اجلزائر،  منظومة 

 تعلق بقوانني املاليةامل 18-15من خالل القانون العضوي اجلديد امليزانية العامة للدولة باجلزائر

 دوافع اختيار البحث: 

زيادة  وأدى إىل جعل الدولة يف أرحييـة كارية واحملاسيب مماتطورات عظيمة يف اجملال املايل عرفت اجلزائر خالل العشرين السنة األخرية 
مجلة من املشاكل يف اجلانب  رافـق ذلـكواالجتماعيـة، و  االسرتاتيجيةالنفقات العامة من خالل إجناز وبرجمة العديد مـن املشـاريع 
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املتعلق بقوانني املالية كونه مل يعد يتماشى مع متطلاات  17/84القانوين حيث جلأت الدولة اجلزائرية اىل حتيني القانون رقم 
والتقيد هلذه املتطلاات اعداد ميزانية عمومية قادرة على االستجابة  واملسامهة يفالنهوض باالقتصاد اجلزائري  وسعيا حنو احلوكمة.
نزاهة يف تسيري الشفافية وال إضفاء وسعيا حنو. 18-15اجلديد الدولية املعمول هبا انتقلت اجلزائر اىل القانون العضوي  باملعايري

يزال يعترب  والذي الهذا املوضو  كل هذا كان دافعا الختيـار   االنتقال اليه، واهلدف منهذا القانون  ومعرفة دوراألموال العمومية 
كـذلك مـن الـدوافع قلـة الدراسـات   امليزانيـة العامـة. حوكمةضوء اهتمامات الااحثني، الذي حيقق املـأمول يف  وحتت دائرةحديثا 

 اجلزائر.العمومية يف  يف حوكمة امليزانيةاملتعلق بقوانني املالية  18-15العلميـة الـيت تناولـت إبـراز دور القانون العضوي رقم 

 المنهج المتبع في الدراسة:

، 18-15دراستنا على املنهج الوصـفي واملـنهج التحليلـي من خالل التعرض حلوكمة امليزانية يف ظل القانون العضوي  اتاعنا يف
ة وماادئهـا وعالقتهـا بامليزانيـة العامـة، حيـث نسـتعمل املـنهج الوصـفي يف مجـع وتقـدمي املعلومـات واملعطيـات املتعلقـة مبوضـو  احلوكمـ

لقانون ا اىل 84-17باالنتقال من القانون االساسي  أمـا املـنهج التحليلـي فنسـتخدمه حتليـل املعطيات والايانات اجملمعة واملتعلقة
 .18-15العضوي اجلديد رقم 

 الدراسات السابقة: 

مدى  يفالاحث  إىل، حيث هدفت الدراسة اجليدة مةكاحلو ميزان  يفالعامة  امليزانية)بعنوان  2017، )ديلميدراسة  -
ة السليمة وانعكاسها على توزيع حلوكمتشخيص واقع مستوى ا خاللكم الراشد من احل مباادئالعامة  امليزانيةالتزام 

 ريتسي يف كم الراشداحلمازالت بعيدة عن ماادئ  اجلزائرأن  إىل. وقد توصلت الدراسة امليزانيةبيان  يف املخصصات
 العمومية وميزانيتها أمواهلا

دراسة مسار  إىل، حيث هدفت الدراسة ديات الشفافيةوحت اجلزائر يفالعامة  املالية )بعنوان حوكمة 2016، )منهدراسة  -
تعزيز  إىلستؤدي  يتالشفافية ال ريمعايوجهها، وخاصة تلايق  يفتقف  يتوالعوائق ال اجلزائر يفالعامة  املاليةت الحااص

. وقد توصلت اجلزائر يف اقيهاتط حتدياتوشفافيتها و  اجلزائر يفالعامة  امليزانيةعلى هيكلة  بالرتكيزالعامة  اليةامل حوكمة
 .هطعلى الرغم من وجود نصوص قانونية تضا زايناملي املسارأهداف  قيقحتعدم  إىل

 تقسيمات الدراسة

  :سيم الاحث إىل ثالث فصول كما يليتق اىل جلأنابكل جواناه،  املوضو هبذا  اإلملام سعي

التوصل اىل ماهية  محاولنـا مـن خالهل ثالث مااحث" والـذي حيـوي  حوكمة امليزانية العامة للدولة" :سمإ حتت األول:الفصل 
تقوم عليهم  واملاادئ اليتأبرز اخلصائص  ، وتناولنـاوتاريخ نشأهتما نياملفهـوم اذين، كمـا تعرضـنا إىل دوافـع ظهـور هـواحلوكمةامليزانية 

 .وعوامل جناحهايف القطا  العام  وركائز احلوكمة وكذلك معايريللدولة  امليزانية العامة
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 والقانون االساسياملتعلق بقوانني املالية  18-15امليزانية العامة بني القانون العضوي رقم بـ: "  املوسـوم الثاني:الفصل 
يف  84-17عناصر امليزانية العامة حسب القانون االساسي والـذي قسـم إىل ثالث مااحث، حيث مت التطرق إىل  "17/84

يف ، مث املتعلق بقوانني املالية يف املاحث الثاين 18-15العامة حسب القانون العضوي اجلديد  وعناصر امليزانية، املاحث االول
املتعلق  18-15اىل القانون العضوي اجلديد  17/84داف االنتقال من القانون االساسي اهالتطـرق إىل املاحث الثالث فقد مت 

 بقوانني املالية.

": والذي حيوي ثالث اعداد امليزانية العمومية يف ظل القانون العضوي اجلديد املتعلق بقوانني املالية: " املعنون الثالث:الفصل 
التطرق اىل مضمون مشرو  امليزانية  بعـد أن متام إلعداد مشرو  امليزانية العمومية طار العاملاحث االول اإل مااحث وقد عرضنا يف

دور االجهزة ، مث مت التطـرق إىل بدور السلطة التنفيذية يف اعداد امليزانية العموميةالتعريـف  العمومية و الوثائق الواجب ارفاقها به مع
العمومية يف املاحث الثاين، اما املاحث الثالث و االخري فقد خصص لدراسة املراحل و االدارات التقنية املسامهة يف اعداد امليزانية 

 .العملية إلعداد مشرو  امليزانية العمومية

 



 

 

 
 

 

 الـــفــصـل األول 
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 متهيد
ادليزانية العامة للدولة و رلاالهتا وأدوارها النصيب االوفر من تطور دور الدولة، ابعتبار ادليزانية العامػة ادلػر ة  لقد كاف دلفهـو حوكمة     

العاكسػة لناػػاط الدولػة، ف دػػبا دورهػا ادػػج أدعػادا  دصػػدة، حيػػأ أدػبعا اليػػـو أداة فعالػة ديػػد الدولػة تسػػت دمها مػن أ ػػ   قيػػ  
 تماعية، وقد انعس  ذل  دصورة واحعة عل  القواعد واجإ رااات ادلتبعػة إ دعػدادها و اػ ها،  أهدافها السياسية، االقتصادصة واال

كما أسفر عن ظهور دور متعددة ذلا ختتلػ  مػن حيػأ هيسلهػا وختطيطهػا، وإ سػبي  السػعة لتنطيػة النفقػات ادلتزاصػدة  ػ ت الدولػة 
 .انا دىل وقا قرصب غ  مرغوب فيهادىل مصادر اجإصرادات ك

شلػػا سػػب  سنسػػتعرض إ هػػجا الفصػػ  االوؿ اىل ماهيػػة ادليزانيػػة العامػػة للدولػػة إ ادلبعػػأ ايوؿ حيػػأ سػػنتطرؽ اىل  رصػػ  و ناػػ ة       
 ادليزانيػػة العامػػة للدولػػة وإ ادلبعػػأ الاػػاا سػػنتناوؿ اهػػس ادلفػػاهيس و ايساسػػيات الػػ  توحػػا دػػورة ادليزانيػػة العامػػة وأمػػا ادلبعػػأ الاالػػأ

 رؽ اىل ادلبادئ و االس  ال   سس ادليزانية العامة للدولة. سنعاوؿ التط
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 ادلبحث االول: ماهية ادليزانية للدولة

أداة مػن أدوات السياسػة ادليزانيػة  ابعتبارها ايد ة زاا هاما من الدراسات ادلالية إ السنوات  للدولة العامة يزانيةلقد احتلا دراسة ادل
ال  تستعملها الدولة من أ   دلوغ أهدافها االقتصادصة، وصظهر لنا ذل  إ اآلونة ايد ة، فلقد تا س حجس ادليزانيػات العامػة و زاد 

هيمها و دصائصها و أعليتها أتث ها عل  التوازف االقتصادي، وسوؼ نتناوؿ إ هجا ادلبعأ  رص  و نا ة ادليزانية العامة للدولة و مفا
 و أصاا ادلبادئ و االساسيات ال  تقـو عليها.

 ادلطلب االول: اتريخ و نشأة ادليزانية العامة للدولة

يوؿ مػرة إ القػرف السػادش عاػر حيػأ كػاف الػوزصر القصطػاا صقػـو يعػداد تقػدصر ادليزانيػة إ حقيبػة   "اسػتعم  مصػطلا ا ادليزانيػة
، مث انتق  عمس استعماله إ فرنسا إ القػرف التاسػش عاػر  عػ   لدصة ليقدمها جمل  & Bougette (Mauriceل  العمـو
Joël, p. 10) سرعاف ما تن ت ايمور دسبب عوام  عدصدة ساعلا  نتيجة شلارسة القدلاف للرقادة عل  أعماؿ احلسومة. لسن

إ تني  النظرة دىل ادليزانية حيأ كاف صنظر دليها من الناحية احملاسبية فقط. من مث ددر إ فرنسا العدصد من النصوص القانونيػة 
 .(Gilbert, p. 15) ادلتامنة لقواعد ادلالية

ات التطػػورات الػػ  حصػػلا إ وظػػائ  الدولػػة أثػػر كبػػ  علػػ  تنػػ  النظػػرة الفلسػػفية للميزانيػػة الػػ  كػػاف صنظػػر دليهػػا لقػػد كػػاف للتنػػ  
ابدلفهـو السمة احملاسيب، دىل أف أدبعا الوسيلة ال  تستعملها الدولة لتو يه النااط االقتصادي  ا ػلق  ايهداؼ العامة ال  

 (Christian, p. 27) .قتصادمت  دصدها داس  صامن الفعالية اال
الجي نص  1959صوليو  07دىل غاصة ددور القانوف إ  1830لقد مرت ادليزانية إ ا زائر  راح  متعددة دداصة من سنة 

 .قوانني ادلاليةادلتعل  د 1959صناصر  02عل  تطبي  عل  ميزانية ا زائر القواعد ال  تامنها ايـ الصادر إ 
حيػػػأ كانػػػا مبػػػادئ الاػػػرصعة اجإسػػػ مية هػػػة ادلطبقػػػة، فلػػػس تسػػػتدعة احلا ػػػة لو ػػػود ميزانيػػػة  1830دػػػدأت ادلرحلػػػة ايوىل سػػػنة 

دعدـ االسػتقرار الفػراغ القػانوا النعػداـ النصػوص القانونيػة ادلتعلػ  دطػرؽ  1845-1834دادة. إ حني متيزت مرحلة ما دني 
لػ  ايوحػاع دلوا هػة النفقػات العسػسرصة ادلدنيػة كػاف مػن الاػروري علػ  فرنسػا أف تعػد ميزانيػة دادػة اجإنفاؽ التعصػي . أمػاـ ت

ايوىل تسػػم  ابدليزانيػػة العسػػسرصة أدرلػػا فيهػػا النفقػػات  1963سػػنة  (Yahia, p. 11) اب زائػػر، مػػن مث اعػػداد ميزانيتػػاف
يةػػة احملليػػة الػػ  تاػمنا دػػدورها نفقػػات مدنيػػة مػػن دػػ ؿ هػجو االزدوا يػػة اتاػػا تفػػوؽ هيمنػػة وزصػػر العسػسرصة، الاانيػػة دادػػة ابذل

يحػداث  قتاػ  ايمػر ادللسػة الصػادر إ صوليػو  1839-1834. إ حني متيػزت مرحلػة مػا دػني (Yahia, p. 13) احلردية
فرنسػػػا إ  ػػػاؿ دفرصقيػػػا، صقػػػـو يعػػػداد ادليػػػزانيتني، مث صتػػػوىل عمليػػػات التنفيػػػج و دعػػػداد  منصػػػب احملػػػافم العػػػاـ دلمتلسػػػات 1834

احلسػػاابت دىل  انػػب دحػػداث رللػػ  ددارة صتػػوىل  اػػ   ػػدوؿ ايعمػػاؿ لتقدؽلػػه للمعػػافم أو الػػوزصر مػػن  هػػة دراسػػة مناقاػػة 
حيأ مت الت كيػد علػ  1838. استمر العم  حىت سنة ماارصش القوانني ادلتعلقة ابلرسـو ا مركية ماروع ادليزانية من  هة أدرى

 صنظس احملاسبة ا زائرصة 21/8/1839حرورة وحش ميزانية عامة واحدة تاس ك  من اجإرادات و النفقات. دجل  ددر أمر إ 
أدػػرى مبػالق فقػػا نفقػات ادليزانيػػة العامػة للمصػات االسػػتعمارصة و اجإصػرادات الػ  تسػػتفيد منهػا ادلقاةعػات ادلسػػتعمرة، مػن  هػة  :

 .اخلزصنة ال  تدرج إ ميزانية فرنسا
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لقد كانا احلػرب دادػة مقاومػة ايمػ  عبػد القػادر مػن دػني العوامػ  الػ  سػاعلا إ ز،دة النفقػات، نتيجػة ادلطالبػة ابعتمػادات 
ايمػر ،(colonial budget) دحافية من قب  احملافم العاـ دسبب عدـ كفاصة استنفاذ اعتمادات ميزانية ادلقطعػات ادلسػتعمرة

حيػػأ كانػػا ادليزانيػػػة تػػدرج حػػمن مصػػات وزارة احلػػػرب مث  1870-1845الػػجي اسػػتو ب القيػػاـ يدػػ حات امتػػػدت مػػادني 
-34)دنيدا، الصفعات  أدر ا ك  نفقات 17/01/1845أدرلا فيما دعد إ ميزانية مصات  قتا  ايمر الص ادر إ 

 .وزارة ا زائر دصرادات ادلقاةعات إ ميزانية واحدة  (35

 22دقيػاـ احملػػافم العػاـ  اػ  ماػروع ادليزانيػة  سػاعدة رللػ  أعلػ  صاػػس  1881-1860كمػا متيػزت ادلرحلػة ادلمتػدة مػا دػني 
لقػػد كػػاف للتنػػ  الػػجي  .مستاػػارصن( درسػػاله دىل وزارة احلرديػػة قصػػد ددما ػػه إ ادليزانيػػة اخلادػػة  صػػاحله 6موظػػ   16عاػػوا )

حصػػ  إ وظيفػػة احملػػافم لعسػػسري أثػػر علػػ  ادليزانيػػة حيػػأ اسػػتبدؿ ابحملػػافم ادلػػدا، شلػػا أدى دىل ددراج ادليزانيػػة إ ميزانيػػة وزارة 
 .الدادلية

تاػػس زلافظػػات فرنسػية، ليسػػا ذلػػا و صػػية معنوصػػة و اسػػتق ؿ مػػا ، مػػن مث  1900-1881أدػبعا ا ػػػزائر مػػا دػػني مرحلػػة 
ى يف صسػػوف ذلػػا ميزانيػػة دادػػة أمػػاـ مسػػاوئ ذلػػ  النظػػاـ أدػػبعا فسػػرة متسػػني ا زائػػر مػػن اسػػتن ؿ ثرواهتػػا إ اجملػػاالت  ػػدو 

  1887فيما دعػد إ سػنة  BEHIC Armand من قب  1869احليوصة من ايمور الارورصة ال  أثرت عدة مرات إ سنة 
اػروع ميزانيػة ا زائػر الػجي صسػما ذلػا دلوا هػة ادلاػارصش السػقى، الػجي أعػد مTirmanكاف مػن دػني االقحاحػات الػ  تقػدـ  ػا

 .تنطية سد نفقات دعض ادلناآت اذلامة، دجل  كانا ادليزانية ملعقة  يزانية فرنسا

كػاف لتلػػ  االقحاحػػات معارحػة وػػدصدة مػػن قبػػ  القدلػاف يف احتسػػاـ ا زائػػر علػ  ميزانيػػة دادػػة صعػػد درقػا دلبػػدأ الوحػػدة، ايمػػر 
دتقػػدط ةلػب للعسومػػة  ػػدؼ القيػاـ يدػػ حات ددارصػػة، شلػا أسػػفر دىل العػػودة دىل النظػػاـ  1896دفػػش دنرفػػة النػواب سػػنة الػجي 

القػػدط ادلتماػػ  إ قيػػاـ احملػػافم العػػاـ دتعاػػ  ميزانيػػة ا زائػػر دعػػد أدػػج رأي اجمللػػ  ايعلػػ  مث درسػػاذلا دىل وزصػػر الدادليػػة، قصػػد 
الػػ  تعػػا  rattachements de décrets عػػد ذؿ تلتهػػا مرحلػػة مراسػػيس االناػػماـددما هػػا إ ميزانيػػة مصػػاحله. مث د

ي يحداث ادلندوابت ادلالية ا زائرصة،  تبدى رأصها دا ف ادليزانية، شلا صؤدى دىل متتعها ابالستق ؿ ادلا  من مث السياسة ايمر الج
صعػ  و ػود احتمػالني: أف صسػوف للجزائػر ميزانيػة تاػم  النفقػات و اجإصػرادات الػ  صعػود  ػزا منهػا  صاس  دطرا عل  فرنسػا. شلػا

لفرنسػػػػا، دمػػػػا ميزانيػػػػة دادػػػػة اب زائػػػػر وػػػػاملة دلبػػػػالق النفقػػػػات واجإصػػػػرادات، دوف  زئػػػػة. واسػػػػتقرت غرفػػػػة النػػػػواب إ وػػػػهر مػػػػارس 
بعا ا زائر تتمتش ابستق ؿ ما ، شلػا صعػ  ذلػا ميزانيػة أد 19/12/1900عل  ايدج ابالقحاح الااا، دصدور قانوف 1900

عل  الرغس من ذل  دال أف الطادش االستعماري كاف صطن  عل  ادليزانية، ال  كانا تعػد مػن قبػ  احملػافم العػاـ  ػا  .دادة  ا
مني، ميزانيػة عادصػة و ميزانيػة .مث فيمػا دعػد تػا دىل قسػ 1947سلط دوراؼ وزصر الدادلية ووزصر ادلالية استمر الوحش دىل غاصة 

اجإصػرادات دىل  انػب و أدبعا دليزانية ايساسية تاس كػ  مػن النفقػات  1950استانائية . كما أنه  قتا  ادلرسـو الصادر ىف
 مية.احلساابت اخلادة لل زصنة العمو و (41-40)دنيدا، الصفعات ادللعقة و ود ادليزانيات 
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ميزانيػػػة  و ا زائػػػر مػػػن  هػػػة ةدتقلػػػيص ميزانيػػة ا زائػػػر نظػػػرا للتفرقػػػة ادلو ػػػودة دػػني ميزانيػػػ 1956-1955 مػػػا دػػػنيمتيػػزت مرحلػػػة         
عل  دتطبي  الجي صقاة  1959من  هة أدرى هناؾ مجلة من التن ات ال  حدث دادة دصدور القانوف لسن  . والصعراا

الػجي كػاف  اادػة ادلر ػش االساسػة لبنػاا ادلنظومػة (Yahia, p. 24) ادلطبقػة علػ  ميزانيػة فرنسػاميزانيػة ا زائػر نفػ  القواعػد 
عوحػا  cadre lois الجي ددر إ ظروؼ سياسػية اقتصػادصة دادػة، تػ  دقػانوف اجإةػار 84/17رقس فدادة القانو ادلالية، 

  (50)دنيدا، دفعة  تنظيس ادلؤسسايت للدولة عدـ و ود رلل  دستوري غرفة اثنية للقدلافعن القانوف العاوي لعدـ اكتماؿ ال

قانوف ادلالية الجي لدوحوح الفرؽ ادلو ود دني ادليزانية  ادلالية صتجل  دقوانني  ادلتعل 1959صناصر  2ابلر وع دىل ايمر الصادر إ 
العمومية ما  اتالنفق و اذلامة، إ حني أف ادليزانية الااملة جملم  اجإصرادات العمومية ةايوىل نظرا العتبارو الوثيقة ادلاليػلت  ادلرتبة 

 .ORSINI & OLIVA, pp) حساابت قػانوف ادلاليػة، مػن مث صصػعب الفصػ  دينهمػا سلتل  هة دال حساب من دني
ايعبػاا و  راداتاجإص لقمب و بػيعةة صدؤدي دىل اخللط دينهما كما نصا ادلادة ايوىل من عل  أف  دص ايمر الجي ،(52-114

نصا عل  أف  2001و ادلا  إ حني أف ادلػػادة الاانية من القانوف العاوي لسنة  اديصالتوازف االقت  إ دةار  قي سالعامة صتػػ
و مػن مث . قوانني ادلالية هة ال   دد ةبيعة حجس أعباا الدولػة اجإصػرادات و العموميػة دىل  انػب التػوازف ادلػا  ادلحتػب عػن ذلػ 

اا دقواعد مالية من  هة، تل  اخلادة ابلتارصش الارصيب مػن القانوف قد أحدث تن ا  جر، إ اجملاؿ ادلا ، حيأ   صسوف هجا
 .(CAUDAL, p. 58) للعساابت العامة  هة أدرى، دصص ابب واحد

شلا و  إ أف ادلااك  ال  تطرحها عملية تسي  ايمواؿ العامة من و هنا أف تؤثر و تنعس  عل  ايوحاع االقتصادصة،      
و  قي  ايهداؼ العامة، من د ؿ القياـ ابجإوراؼ عل  سلتل  العمليات، يف العقة لي  السعب وراا احلصوؿ عل  أكق 

االسػػتعماؿ و االسػػتن ؿ، ودظلػػا زلاولػػة دغلػػاد و رػػأ و ادتيػػار أفاػػ  السػػب  لعمليػػة  حجػػس مػػن الاػػرائب، شلػػا صػػؤدي دىل سػػوا
التو يه قصػد حػماف  قيػ  السيػػػاسة العامػة، ايمػر الػجي صتطلػب تػداد  و تفاعػ  العدصػد مػن العوامػ  االقتصػادصة، السياسػية 

الػ  تػؤثر علػ   (CAUDAL, p. 55) لبيةواال تماعية من أ   الودػوؿ اىل النتػائا ادلرغػوب فيهػا و  نػب النتػائا السػ
 .االقتصاد أبكمله

الوثيقة ايساسية إ اجملاؿ ادلا ، دىل  انػب النصػوص ادلعػدؿ لػه الػجي حػدد ماػموف قػانوف  84/17صعتق القانوف رقس         
ة دىل  انػػب  دصػػد القواعػػد ادلطبقػػة علػػ  ادليزانيػػة كيفيػػة فػػتا احلسػػاابت ادلاليػػة و أوػػساله، ميػػزو عػػن ادليزانيػػة ابعتبارهػػا وثيػػ  ددارصػػ
 .ا االعتمادات اجإحافية ا راااهتااخلادة، دىل  انب تسي  ادليزانيات ادلستقلة و ةرؽ من

 ادلطلب الثاين: مفهوم ادليزانية العامة للدولة

ؽلسن تعرص  ادليزانية العامة عل  أهنا: الوثيقة ال   ظرها السلطة العامة ك  سنة عل  وس  ماروع صتامن نفقاهتا و دصراداهتا     
السنوصة معتقا أف هجو التقدصرات موحوعات الدد منها، أو هة تقدصر ود ازة النفقات العامة و اجإصرادات العامة إ مدة غالبا ما 

  . هة التقاد  الجي صنا  دني اجإصرادات من  هة و النفقات من  هة أدرىتسوف سنة، أو 
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،ادلتعلػػ  ابحملاسػػبة العموميػػة  1990أوت  15ادلػػؤرخ إ  90/21مػػن القػػانوف  03وقػػد عرفهػػا ادلاػػرع ا زائػػري: إ ادلػػادة      
و تعتػق ادليزانيػة العامػة  . ي  و االسػتامارالوثيقػة الػ  تقػدر و تػردص للسػنة ادلاليػة رلمػوع اجإصػرادات و النفقػات اخلادػة ابلتسػ

 و مالية –قانونية –وثيقة سياسية

 :تعتق ادليزانيػة ادلػر ة العاكسػة لسياسػة الدولػة فهػة تعتػق أداة هامػة ذلػا لتنفيػج ادتياراهتػا ، وغلػد  ادليزانية وثيقة سياسية
ؾ عادة مهلة قانونية للعسومة قب  عرض ماروع االدتيار السياسة للدولة رلاله اخلصب إ وثيقة ادليزانية ، لجل  تح 

كمػا ؽلسػن اسػت  ص نطػاؽ ال مركزصػة  . ادليزانيػة حػىت تػتمسن مػن ترمجػة ادتياراهتػا السياسػية إ دػورو أحسػاـ ماليػة
ادلالية، من د ؿ تفعص حجس النفقات احملولة للسلطة ادلركزصة وال  تح س حصتها من االدتصادات وادلهاـ، ريأ 

 .وتتسش حدود االدتصاص ادلا  للوحدات احمللية من د ؿ اجإمسانيات ادلالية ادلوحوعة  ا تصرفهاتاي  
 ادليزانيػػة تتاػس  مػػن اجإصػػرادات والنفقػػات النهائيػػة للدولػة احملػػددة سػػنو، وادلوزعػػة وفقػػا ل حسػػاـ :ادليزانيةةة وثيقةةة نانونيةةة

ن حػم أف اجإصػرادات والنفقػات عبػارة عػن رلموعػة حسػاابت،  ا من د ؿ هجو الفقػرة التارصعية والتنظيمية ادلعموؿ 
أمػػا قػػانوف ادلاليػػة هػػو الػػجي صػػردص يصلػػاز هػػجو النفقػػات واجإصػػرادات، وابلتػػا  فهػػو احلامػػ  للميزانيػػة مػػن رلػػرد ماػػروع 

صعتػػق (يزانيػػة، وثيقػة حسوميػػة دىل قػػانوف ملػـز التطبيػػ ، حيػػأ أف قػػانوف ادلاليػة ؽلاػػ  الردصػػة التاػػرصعية جإصلػاز وتنفيػػج ادل
 )التصوصا عل  ادليزانية من أهس دصائص السلطة التارصعية

 علػ  اعتبػارات ادليزانيػة تتاػمن دصػرادات ونفقػات مقػدرة أبرقػاـ ذات دالالت نقدصػة لػجل  تقػدر :ادليزانية وثيقةة ماليةة
 وثيقػػػة ماليػػػة ابلدر ػػػة ايوىلاخلػػػدمات الػػػواردة إ ادليزانيػػػة أبرقػػػاـ نقدصػػػة وحسػػػاابت ابلعملػػػة الوةنيػػػة، وابلتػػػا  فهػػػة 

 (علـو مالية وزلاسبة( LMD)زلاحرات إ ادلالية العامة اثنية ليسان  )

 : منه ؽلسن ددراز العنادر ايساسية ال  تقـو عليها ادليزانيةو 

ومعنػػاو أف اجإصػػرادات الػػ  أعػػدت دنػػاا عليهػػا ادليزانيػػة لنػػرض تنطيػػة نفقػػات زلػػددة هػػة إ  عنصةةا الدقةةديا: . أ
ايساس تقدصرصة، مبنية علػ   صػي ت متػا إ السػنة مػا قبػ  السػنة الػ  ختػص ادليزانيػة ادلدروسػة، ومنػه شلػا 

 ادليزانية ايوليةسب  دف السلطة ؽلسن أف تلج  دىل ادليزانية اجإحافية ما ؽلسن أف صنجر عن تقدصرات 
و معناو أف ايمر ابلصرؼ دذا انقاا السنة ادلاليػة و  تصػرؼ االعتمػادات ادل صصػة لػه، ف نػه  الرتخيص: . ب

ػلتػػاج دىل تػػرديص السػػتعماؿ الردػػيد البػػاقة، هػػجا فيمػػا ؼلػػص النفقػػات، أمػػا نفقػػات االسػػتامار فػػ ف كانػػا 
  . دة و ابلتا  حىت صتس دلنائهاا تبق  سارصة ادلفعوؿ دوف  دصد ادلهنهناؾ ردص دراما ف 

و مع  ذل  أف ك  ما  اا إ ادليزانية غلب أف صنفج د ؿ السنة، أي أف االعتمادات ادلردودة  السنوية: . ت
الدػػػد مػػػن دػػػرفها دػػػ ؿ السػػػنة ادلعنيػػػة، فػػػ ذا  ػػػاوزت ادلػػػدة فػػػ ف ايمػػػر ابلصػػػرؼ ػلتػػػاج دىل تػػػرديص ذلػػػجو 

 .النفقات
 و اجإصرادات واردة إ وثيقة واحدة.ات ا أف ك  النفق : صقصدالوحدوية . ث
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موعػػات متجانسػة مػػن جمل هػػجا صعػن أنػه غلػػب ذكػر مجيػػش اجإصػرادات و ايعبػػاا قطػاع دقطػػاع وفقػا الشةمولية: . ج
 حيأ ةبيعة ك  واحدة منها

 ادلطلب الثالث: مبادئ ادليزانية العامة للدولة

 1959صنػػاصر 2مبػادئ أساسػػية أقرهػػا الفقػػه تاػػمنها ايمػػر الصػػادر إ ختاػش عمليػػة  اػػ  ماػػروع ادليزانيػػة إ أغلػػب الػػدوؿ دىل أردعػػة 
، تتماػ  إ كػ  مػن مبػدأ الوحػدة العموميػة ةللميزانيػ ةادلتعل  دقوانني ادلاليػة الػ  تعػق عػن الطبيعػة اجإدارصػة السياسػي 84/17القانوف رقس 
  .مبدأ التوازف و مبدأ عدـ الت صيص ،مبدأ السنوصة

للبيػػا ت ادلاليػػة ادلتعلقػػة   اـ تلػػ  ادلبػػادئ هػػو متسػػني السػػلطات ادل تصػػة مػػن القيػػاـ دعمليػػة الفعػػص التػػدقيلقػػد كػػاف اذلػػدؼ مػػن احػػح 
مػن قبػ  احلسػاـ إ ظػ  أوحػاع ابدليزانية، تسهي  مهمة شلارسة الرقادة. دىل  انب كوهنا هتدؼ دىل وحش للتجاوزات ال  كانػا  ػدث 

الفساد، ايمر الجي أثر عل  مفهـو ادليزانية، لجل  كاف  و طة شلا أدى دىل انتاار الفوح الطنياف من قب  السل و دادساد فيها االستب
لسػن تنػ  ايمػر إ  .ؽلسػن االسػتنناا عنهػاو ال  دلبػادئ تسػتو ب االحػحاـ  دمن الطبيعة زلاولة دغلػاد حػ  للماػسلة مػن دػ ؿ أتكيػ

للتنيػ  الػجي حصػ  إ  ةالعامػة نتيجػ ةالدولػ ةرة التطػور الػجي حلػ  ماليػمػن الاػروري اخلػروج عنهػا، دلسػاص اادلػا  احلػدصأ، أدػب رالفس
دعد كارة دى الزاميته )ادلبادئ( داص مإ  رادة النظ إ كيفة دع. شلا أدى دىل التفس ارلاالت تددله ااتساع نااةه ة ووظائ  الدول

معظػػس  الػجل  حردػ (279)عػادؿ حاػي ، دػفعة  كػ  مػرة  إ ةااات الػواردة عليػه داػس  صصػعب العمػ   ػا كقواعػد عامػاالسػتان
ة ادلتماػػ  إ كػػ  مػػن ايمػػرصن الػػص يػػدػػ ؿ  سػػة دهػػا إ العدصػػد مػػن النصػػوص القػػانوا ادلتتال علػػ  اححامػػه مػػن افرنسػػ ادوؿ العػػا  منهػػ

ادلرسـو ادلػؤرخ إ  1958(Gilbert, 1992, p. 2) .دىل  انب دستور سنة  14/09/1822إ  03/1817/ 26ادرصن إ 
 1/07/1984ادلػػؤرخ إ  84/17ادلتعلػػ  ابحملاسػػبة العموميػػة أمػػا إ ا زائػػر تقػػرر ذلػػ  إ كػػ  مػػن القػػانوف رقػػس  29/12/1962

ادلتعلػػ  ابحملاسػػبة العموميػػة تتماػػ  إ تلػػ  ادلبػػادئ الػػ  تاػػبط مػػن  هػػة النػػاحة الاسليػػػػة  90/21ادلتعلػػ  دقػػوانني ادلاليػػة، القػػانوف رقػػس 
للميزانية مدهتا، هة ددأ الوحدة العمومية، مبدأ السنوصة أدرى تتعل  ابلناحة ادلوحوعية تتما  إ ك  من مبدأ عدـ ختصيص اجإصرادات 

وازف، الػػ  ؽلسػػػن دغفاذلػػا االسػػػتنناا عػػن أحػػػد مػػػنهس نظػػرا العتبػػػارو كتلػػة واحػػػدة محادطػػة متساملػػػة هتػػدؼ دىل متسػػػني السػػػلطات مبػػدأ التػػػ
نسػة ادل تصة من القياـ  مارسة ادلهمة الرقادية ادلقررة قانو  لسن ترد عليها دعض االستانااات ابجإحافة دىل مبػدأ أدػر قػررو ادلاػرع الفر 

 انية.مبدأ ددؽ ادليز هو 

 :ادلبادئ ادلدعلقة الناحية الشكلية للميزانية 
ادلبادئ ال  تقـو عليها ادليزانية مػن الناحيػة الاػسلية كمبػدأ الوحػدة الػجي صقاػ  يدراج  84/17لقد حدد القانوف رقس  

رلم  تقدصر اجإصرادات والنفقات العمومية إ وثيقة واحدة تسهي  عم  السلطة التارصعية لسن العتبػارا عدصػدة تػرد دعػض 
 دصسمق . 31ر دلدة سنة مالية أي من أوؿ صناصر دىل االستانااات ، كما صاحط أف صسوف التقدص
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 :مبدأ الوحدة العمومية 
صاحط القانوف لقياـ دتقدصر ادلبالق ال زمة لتسي  سلتل  الدوائر الوزارصة د ؿ فحة سػنة، أف صػدرج ذلػ  إ وثيقػة واحػدة 

 صعرؼ هجا ادلبدأ من  حيتني: United Principeأوال: تعرص  مبدأ الوحدة .شلا صعن اححاـ مبدأ الوحدة

 .صع  أف ك  ادلوارد ايعباا العامة تدرج إ وثيقة واحدةمن الناحية الشكلية: .1
غلػػب أف تسػػوف الوثيقػػة وػػاملة لسػػ  ادلػػوارد ايعبػػاا العامػػة لتقػػدؽلها للسػػلطة التاػػرصعية قصػػد  مةةن النةةاحو ادلوةةةوعية : .2

ادلتعلػ   84/17ي صاػحط فيػه الحدػيص ذلػ  مػا تقػر إ القػانوف رقػس دلوافقة عليها فهنا صتعل  ايمر دقػانوف ادلاليػة الػج
 .دقوانني ادلالية. تعتن  أغلب الدوؿ مبدأ الوحدة ابستاناا البعض منها كقصطانيا ال  صصدر ا قانو ف

الوحػػدة، يف الدراسػػة نظػػرا للعجػػس اذلائػػ  للواثئػػ  ؽلسػػن تقػػدط ماػػروع قػػانوف ادلاليػػة إ م حػػ  واثئػػ  متعػػددة، صعػػد دػػروج عػػن مبػػدأ  
 :صستند هجا ادلبدأ عل  مقرصن أحدعلا سياسة و ادر ما  .ادلناقاة تسوف واملة شلا صسما ابالة ع عل  رلم  الواثئ  الارورصة

: صسػػتهدؼ مػػن وراا تطبيػػ  مبػػدأ الوحػػدة تفعيػػ  تػػدعيس الصػػ حيات دلاليػػة للقدلػػاف تسػػهي  مهػػس دلمارسػػة  ادلةة ر السياسةةو . أ
أعمػػاؿ احلسومػػة، شلػػا صتطلػػب و ػػود وثيقػػة واحػػدة  مػػش فيهػػا كػػ  دصػػرادات نفقػػات الدولػػة دوف أي ختصػػيص الرقادػػة علػػ  

لتمسػػني السػػلطة التاػػرصعية مػػن معرفػػة الوحػػعية ادلاليػػة للدولػػة، يف  زئػػة ادليزانيػػة صعيػػ  السػػلطة مػػن دسػػط سػػلطاهنا احلقيقػػة 
 ةرؽ اجإنفاؽ.لرقادة عل  مالية الدولة، كما صصعب من مهمة االدتيار دني 

صعتق مبدأ الوحدة من ادلبادئ الدقيقة الواحعة ال  متسن ادلت صصني من معرفة ادلركز ادلا  احلقيقة للدولة  ادل ر ادلةايل: . ب
ني اجإصرادات العمومية النفقات العمومية الودوؿ دىل  قي  التوازف قد د (106)لعمارة، دفعة عن ةرص  د راا ادلقارنة 

تتعػػرض الدولػػة لظػػروؼ اسػػتانائية دسػػبب عوامػػ  دار يػػة، كالفياػػا ت احلػػروب ايزمػػات االقتصػػادصة اال تماعيػػة، ايمػػر 
دػعبة صتعػجر عليهػا در هػا حلهػا مػن دػ ؿ  (3 )عرفػات االدراهيمػ ، دػفعةالجي غلعلها توا ه ماػاك  شلػا صسػتو ب 

ادليزانيػػة العامػػة ميزانيػػات دادػػة دلوا هػػة ماػػس  معػػني قػػد صعيػػ  السػػ  العػػادي دل تلػػ  الػػدوائر الػػوزاري ة، ابلتػػا  فهػػة 
ة لػبعض مرتبطة ابلوحعية احلالة ادلعروحػة فتػزوؿ  جػرد زواؿ أو حػ  اجإوػسالية ادلعروحػة .كمػا أف الطبيعػة اخلادػة الرريػ

ادلراف  تتطلب أف تسوف ذلا ميزانية دادة  ا )ادليزانيات ادلستقلة( دىل  انب دمسانية  وا احلسومة لتنفيج عمليات مالية 
 حداث حساابت دادة لل زصنة العمومية.مؤقتة عن ةرص  د

 اثنيا: االسدثناءات الواردة على مبدأ الوحدة:

عل  الرغس ايهداؼ ال  ػلققها مبدأ الوحدة دال أف ترد عليه استانااات نظرا للظروؼ ال  تطػرأ علػ  حليػاة السياسػية االقتصػادصة  
 303ة )عرفػات االدراهيمػ ، دػفع اال تماعية. تعد هجو االستانااات حسب و هة نظر دعض العلماا زلاولة احلسومة لإلفػ ت

التاػرصعية، دىل  انػب الوقػوؼ علػ  التسػي  الاػفاؼ ل مػواؿ العموميػة، إ حػني صػرى الػبعض ايدػر أف ذلػ  صاػس   مػن الرقادػة(
درو ا عن مبدأ الوحدة ريأ أف ادلصادقة من قب  أي عل  ادليزانية العامة الػ  تاػس مػن ادليزانيػات القدلػاف تسػوف دمجاليػة ادلسػتقلة 

  .ادللعقة ادليزانيات غ  العادصة ادليزانيات
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صقصػػد ابدليزانيػػات ادلسػػتقلة ميزانيػػة ادلرافػػ  ادلاػػارصش العامػػة الػػ  تتمتػػش ابلا صػػية ادلعنوصػػة، ميزانيػػة  : ادليزانيةةات ادلسةةدقلة .1
 . دادة  ا مستقلة عن ادليزانية العامة

 ةبػدأ صقػـو علػ  عػدـ تعػدد ميزانيػالبلدصة كاستاناا مبػدأ الوحػدة، ريػأ أف ادل و الوالصة   ا زائر ؽلسن اعتبار ك  من ميزانيإ
الدولػػة(  (أف هػػاتني اذليةتػػني تعػػد أوػػ اص اعتبارصػػة عامػػة دىل  انػػب الاػػ ص العػػاـ، و الاػػ ص االعتبػػاري العػػاـ الواحػػد،

خبػ ؼ الوحػش إ دعػض  (9)ددراهيس الوا ، دفعة  دجل  فبالارورة تسوف ذلا ميزانية داص  او مستقلة عن ميزانية الدولة
 (195)مي د صون ، دفعة  الدوؿ.

و الزالزؿ  ،: تتما  ادليزانيات غ  العادصة إ تل  ادلتعلقػػة راالت استانائية، كاحلرب، الفياا تادليزانيات غري العادية .2
ا أق  من رلاؿ ادليزانية العامة، تتطلب نفقات كب ة شلا صلـز الدولة غ ها من السوارث الطبيعية، ذلا شليزات منها: أف رلاذل

دىل اللجػوا دىل االقػحاض، تلنػػ  اعتماداهتػا دػػ  تبقػ  دىل وقػػا نفػػاذها، كمػػا ذلػا ةػػادش مؤقػا، ريػػأ ؽلسػن ددما هػػا إ 
  . ادليزانية العاـ

دعػض ادلرافػ  ذات الناػاط الصػناعة أو التجػاري أف تسػوف ذلػا ميزانيػة دادػة  ػا متسنهػا  تتطلػب:ادليزانيات ادللحقة-  .3
ال تتمتػش ابلا صػػية ادلعنوصػة و اظلػا ؽلػػنا ذلػا اسػػتق ؿ  فهػةادلردودصػػة.  مػن شلارسػة مهامهػػا معرفػة مػدى كفااهتػػا لتعقيػ  

لسن عل  الرغس من دصراداهتا اخلادة، دال  (2001عل  دقوانني ادلالية، من القانوف العاوي الفرنسة ادلت 18)مادة  ما 
أمػػا إ حالػػة  ،الدولػػة تاػػاؼ جإصػػرادات و أف ميزانيتهػػا تلعػػ   يزانيػػة الدولػػة، ففػػة حالػػة و ػػود فػػائض إ دصراداهتػػا تػػدما

مػن القػانوف رقػس  43)أنظر ادلػادة امة ذلا ادليزانية الع ختاش لنف  ادلبادئ ال  ختاش والعجز فتتلق  دعا ت من الدولة 
القواعػد القانونيػة علػ  تلػ  ادلرافػ  ذات    قي  نوع من ادلرونة فيما صتعلػ  دتطبيػف اذلدؼ من ذل  هو ي .(84/17

يصراداتػه . صاػحط تػوفر عنصػرصن: عػدـ  الطبيعة اخلادة، دىل  انب الوقوؼ عل  مدى صلاعته عن ةرص  مقارنػة نفقاهتػا
)انظػػر  قادػػ  التمتػػش ابلا صػػية ادلعنوصػػة، و ةبيعػػة الناػػاط االقتصػػادي ادلتماػػ  إ دنتػػاج دعػػض ادلػػواد أو أتدصػػة دػػدمات 

ا مػػن شلارسػػة ؽلسنهػػ، شلػػا (123علػػ   2001مػػن ايمػػر لسػػنة  18تقادلهػػا ادلػػادة  84/17مػػن القػػانوف رقػػس  44ادلػػادة 
 .مس  زلاسبة دادة  ا للت كد من رريتهاو نااةها  قي  كفاصتها، 

تاػػػس  ادليزانيػػػة العامػػػة ا ػػػزا ايهػػػس ايساسػػػة لإلصػػػرادات العموميػػػة النفقػػػات العموميػػػة ادلتاػػػمن قػػػانوف ادلاليػػػة، لػػػجل  صػػػػرى 
ادليزانيػات ادللعقػة حسػاابت اخلزصنػة تعتػق تاػس  إ كتاده أف ادليزانية العامػة دىل  انػب كػ  مػن   Philipp Loïcايستاذ

عل  الرغس من اعحاؼ ادلارع ر  القدلاف فيمػا صتعلػ   ػجا اجملػاؿ، دال  (Philip ،2000) العنادر االساسية لقانوف ادلالية
 أف  وا احلسومة دىل احلساابت اخلادة لل زصنة مبالق فيه، دجل  صتطلب ايمر التعرض ذلا.

القػانوف  ادلاليػة ادلتعلػ  دقػوانني 84/17مػن القػانوف رقػس  48احلسػاابت اخلادػة لل زصنػة العموميػة ابلر ػوع دىل نػص ادلػاد  -
تفتا احلساابت اخلادة دال  و ب قانوف ادلالية مت حصػرها إ سسػة حسػاابت  19دادة ادلادة منه  2001العاوي لسنة

 : رغس ذل  صعرؼ عددها وحجس ايمواؿ ادلودعة  ا ةرؽ استعماذلا تتما  فيما صلة
 احلساابت التجارصة .1
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 حساابت الت صيص اخلاص- .2
 حساابت التسبيقات - .3
 لقروضحساابت ا- .4
ادلػػادة  1959مػػن ايمػػر لسػػنة  23)أنظػػر ادلػػادة  حسػػاابت التسػػوصة مػػش احلسومػػات اي نبيػػة إ حػػني أنػػه تقلػػص- .5

عػػػػػددها إ فرنسػػػػػا مػػػػػن سػػػػػتة دىل أردعػػػػػة  قتاػػػػػ  القػػػػػانوف العاػػػػػوي  (2001مػػػػػن القػػػػػانوف العاػػػػػوي لسػػػػػنة  19
 .ادلتعل  دقوانني ادلالية 1959ادلعدؿ ل مر ادلؤرخ إ  2001لسنة

صقصد  ا تل  الستاابت ادلفتوحة إ كتاابت اخلزصنة تقيد فيها عمليات  تعايف احلساابت اخلاصة للخزينة: . ب
 ةدليزانياتنفيجا يحساـ قانوف ادلالية، لسن دارج عن  ال   رصهااجإصرادات و عمليات النفقات دلصات الدولة، 

 (99)لعمارة، دفعة  لة.العامة للدو 
حيػػأ كانػػا تسػػم  قبػػ  ذلػػ  1690 صر ػػش اسػػتعماؿ مصػػطلا حسػػاب  عػػ  ايمػػػواؿ اجملمعػػػة دىل سػػنة 

كمػا عرفػا  .(David, les fonds spéciaux, 2002, pp. 151-152) ابحلسػاابت السػرصة
أصاػػا دػػجل  اجإةػػار اخلػػاص دتسػػجي  حركػػة ايمػػواؿ )ددػػوؿ دػػروج( مػػن و اىل دزصنػػة الدولػػة  ناسػػبة دعػػض 

إ حالػػة ددوذلػػا، كمػػػا ؽلسػػن اعتبارهػػػا  العمليػػات ادلاليػػة ادلؤقػػػا الػػ  تقػػػـو  ػػا، تعتػػق دصػػػرادات ابدلعػػ  الػػػدقي 
نفقات إ حالة درو ها، كالت مني الجي صلتـز ادلتعاملوف ددفعه للدولة أثناا ددراـ دفقة معينة ؽلسػن اعتبارهػا 
 .دصرادا مت ددوله دىل اخلزصنة العامة، يف هجو ايد ة تلتـز ددورها دػردو دعػد هناصػة العمليػة و تنفيػج دنػود العقػد

 (4)عباس زلرزي، دفعة 
ما ؽلسن تسجيله أف تل  احلساابت   تدرج إ دداصة ايمر إ قانوف ادلاليػة، نظػرا لسوهنػا مػن دػني احلسػاابت 

 الػػػ  تتاػػػمن عمليػػػات ماليػػػة مؤقتػػػة، ابلتػػػا  كػػػاف أسػػػلوب ادلقادػػػة دػػػني اجإصػػػرادات النفقػػػات ادلعتمػػػد عليػػػه
(Yahia, p. 128)  غياب اجإةار القانوا إ ا زائر ادلنظس لتل  احلساابت كاف من دني العوام  ال  دف

ساعلا إ ز،دة عددها، دىل  انػب كوهنػا دار ػة عػن دائػرة ادتصػاص السػلطة التاػرصعية الػجي انتػزع مػن   
ذلػػػػػػ  أغلقػػػػػػا كػػػػػػ  احلسػػػػػػػاابت دىل  1966صػػػػػػتس وحػػػػػػش حػػػػػػد للوحػػػػػػعية دال دصػػػػػػدور قػػػػػػػانوف ادلاليػػػػػػة لسػػػػػػنة 

دال  و ػػب قػػانوف  1967مت تقرصػػر عػػدـ  ػػواز فػػتا حسػػاابت اخلزصنػػة ادتػػداا مػػن أوؿ صنػػاصر 31/12/1966
ادلاليػػػػة، دػػػػجل  اسػػػػح عا السػػػػلطة التاػػػػرصعية دػػػػ حياهتا، مت حصػػػػر عػػػػدد احلسػػػػاابت دصػػػػدور القػػػػانوف رقػػػػس 

84/17. 
 : صقصد دػه أف كػ  تقػدصر اجإصػرادات النفقػات العموميػة تتسػس ابلدورصػة) ختػص مػدة سػنة( أف الردصػة ؽلسػن   مبدأ السنوية

مػن القػانوف  3)أنظػر ادلػادة   ( 84/17مػن القػانوف رقػس  6)أنظػر ادلػادة ادلمنوحة من قب  السلطة التاػرصعية تسػوف سػنوصة
مػػػػن القػػػػانوف العاػػػػوي الفرنسػػػػة الصػػػػادر إ  6)ادلػػػػادة  ( 84/17مػػػػن القػػػػانوف رقػػػػس  3 2كػػػػ  مػػػػن ادلػػػػواد   88/05رقػػػػس
1/08/2001 )  
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ؽلسن للعسومة الاروع إ التنفيج ما    ص  عل  هجا لحديص فهػة ملزمػة سػنو، ابلر ػوع دىل القدلػاف. لطلػب الحدػيص علػ   .و ال
 (Philipp & Julien, 2000, p. 14) ماروع قانوف ادلالية، دجل  فهو ذو ةادش ث ثة.

لػػ  ظهػػرت وػػاع اسػػتعماله إ القػػدط و ارتػػبط دظهػػور الرقادػػة القدلانيػػة، و ؽلسػػن در ػػاع  ػػجورو دىل دعػػ ف صعتػػق هػػجا ادلبػػدأ أوؿ ادلبػػادئ ا
 (Gilbert, , principes et techniques budgétaires, 1992, p. 109) حقػوؽ اجإنسػاف  دظهػور الرقادػة

(Philipp & Julien, 2000, p. 13 )  رؽةمنا ح  ايفراد إ معرفة منه ال  تا 14دادة ادلادة  1789وادلواةن لسنة 
وكيفية االنفاؽ، ما هة اجملػاالت  ادل صصػة للاػرائب ادلقتطعػة مػن ذشلهػس ادلاليػة. كمػا تقػررت قيمتػه القانونيػة إ العدصػد مػن النصػوص 

كما  تامنه أصاا 1959صناصر 02و ايمر الصادر إ  26/05/1817، لقانوف ادلؤرخ إ1971 التارصعية و التنظيمية  ما  دستور
اف تطبيػػ  ادلبػػدأ غػػ   (MEKHANTAR Joel, p. 14) ادلتعلػػ  ابحملاسػػبة العموميػػة 31/05/1962ادلرسػػـو الصػػادرإ

مقصور عل  دلد معني د  ؽلتد دىل ك  الدوؿ عل  ادت ؼ أنظمتها السياسية مش دمسانية االدت ؼ إ دداصة السنة ادلالية، ال  تتباصن 
 من دولة دىل أدرى.

و هة نظر دعض العلماا، ال صاحط اف تتطاد  السػنة ادلاليػة مػش السػنة ادلدنيػة، و اظلػا العػقة ابدتيػار الفػحة ادلواتيػة الػ  تتناسػب حسب 
 (Yahia, p. 149) مش الظروؼ االقتصادصة و السياسية جإعداد ماروع قانوف ادلالية.

، كػ ف   ة معينػةاجإصػرادات لتنطيػة نفقػ همعػني مػن أو ػ (Diane, p. 15) صقصػد دػه اال ؼلصػص اصػرادات مبدأ عدـ ختصيص اجإصػراد
سائس السيارات أو غ هػا لتموصػ  ماػروع زلػدد أو دلوا هػة نفقػة معينػة، ودظلػا صقتاػ  ايمػر أف صػتس قختصص ما  حصيلة الارصبة عل  

اجإصػػرادات علػػ  ادػػت ؼ أوػػساذلا، ومصػػادرها دوف أي ختصػػيص ليػػتس دعػػد ذلػػ  توزصعهػػا واسػػتن ذلا ودنفاقهػػا حسػػب مػػا   صػػي  كػػ 
 تقتايه ادلصلعة العامة، أي دوف التقيد دنوع زلدد من التوزصش. 

 (285)عادؿ حاي ، دفعة ادلفهـو احلدصأ و  : ادلفهـو التقليدي  افذلجا ادلصطلا مفهوم :مبدأ الدوازن 
 نمبدأ مقػدس صعػو لقد كاف مبدأ توازف ادليزانية القاعدة ايساسية لدى العلماا،  :ادلفهوم الدقليدي دلبدأ الدوازن - 01

و قاةعػػة علػػ  القػػدرة ادلاليػػة و  اجإصػػرادات العموميػػة دػػجل  اعتػػقوا أف التػػوازف صعػػد قرصنػػة اثدتػػة و  تسػػاوى النفقػػات العموميػػة
 سػب ادلرحلػة ايوىل مػن  هجا هو ادلفهـو احملاسيب، أي توازي (5)عطية، دفعة  التموص  السليس و االدارة ادلالية الرويدة.

ماف سػ  ادلرافػ  العامػة، كمػػا مراحػ  تطػور دور الدولػة مػن الدولػة احلارسػة دىل ادلتددلػة، حيػأ كػػاف دورهػا صقتصػر علػ  حػ
مومية إ سنة معينة، صعق إ عصعتق ادلبدأ امتدادا ةبيعيا دلبدأ السنوصة، دذ أف  وا الدولة دىل القروض دلوا هة سد نفقات 

الفسػر الواقش عن  صي  ادليزانيات ادلوالية جبزا من أعباا تل  النفقات، إ حني أف قاعدة السنوصة تتعارض مػش ذلػ  صػقر 
إ حالة و ود عجز إ ادليزانية ،تقـو الدولة دما دتنطيتػه أو اللجػوا دىل االقػحاض أو  : ادلا  التقليدي و هة نظرو كما صلة

احلاحػرة،  ؿاجإددار النقدي شلػا صاػر ابالقتصػاد دصػفة عامػة، يف االقػحاض ؽلاػ  عبةػا علػ  اي يػاؿ ادلقبلػة لفائػدة اي يػا
النفقػػػات العموميػػػة عنػػػد حلػػػوؿ ميعػػػاد تسػػػدصد ادلبػػػالق ادلقححػػػة الفوائػػػد دينمػػػا اجإدػػػدار  دىل ز،دة ابجإحػػػافة دىل كونػػػه صػػػؤدى

أما إ حالة حدوث فائض إ ادليزانية، صعن تعسػ   .قيمة النقود أي ارتفش ايسعار واطلفاض النقدي صؤدى دىل التا س،
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صتعػػدى احتيا اهتػػا شلػػا صػػدفعها لػػز،دة نفقاهتػػا ايمػػر  السػػلطة التنفيجصػػة إ مليػػة فػػرض الاػػرائب، الػػ  أدت دىل و ػػود فػػائض
كمػا صػؤدى أصاػا  .الجي صعرق  النااط االقتصادي صدفعه نا االنسمػاش ريػأ تػن فض النفقػات عػن اجإصػرادات العموميػة

 .ا، معينػػةو ػػود فػػائض إ ادليزانيػػة دىل قيػػاـ السػػلطة التاػػرصعية ابدلطالبػػة دػػز،دة نفقاهتػػا دمػػا يهػػداؼ سياسػػية أو لتعقيػػ  مػػز 
 (20)الطوايب، دفعة 

االقتصػادي، أدػبا ادلبػدأ ابدلفهػـو وؿ توسػيش وظائفػه تددلػه إ اجملػاؿ دعد تن  دور الد:  ادلفهوم احلديث دلبدأ الدوازن - 02
التقليدي صت  مش الواقش، شلا أدى ابلعػدي مػن الػدوؿ دىل الت لػة عنػه دادػة منػج السسػاد االقتصػادي العػادلة دذ كانػا تلػ  
ادلبػػادئ تعسػػ  حقيػػ  التػػوازف إ تلػػ  الفػػحة، ريػػأ كانػػا أداة وقائيػػة رقاديػػة هتػػدؼ دىل زلاردػػة التبػػجصر و سػػوا االسػػتن ؿ و 

عماؿ ادلوارد.كما تن  مفهـو العجز ادلا  الجي   صعد صنظر دليه عل  أنه كارثة مالية، دظلػا مػن دػني الوحػعيات الػ  تتعػرض است
ذلػػا الػػدوؿ نتيجػػة السياسػػات ادلنتهجػػة، الػػ  تسػػتطيش موا هتهػػا عػػن ةرصػػ  دتبػػػػاع ادتيػػار السياسػػات احملسمػػة، التسفػػ  دقاػػا، 

االقتصاد دو ه عاـ، دجل  اسػتعم  مصػطلا التػوازف االقتصػادي. و  ال  من و هنا الت ث  عل سلتل  القطاعػػات أو اجملاالت 
االعتماد عل  النظرصة االقتصادصة احلدصاة ال   أ عل  حرورة تدد  الدوؿ إ احلياة االقتصػادي لتعقيػ  التػوازف دو ػه عػاـ. 

 (21)الطوايب، دفعة 

منػػػه تتاػػػا اجإوػػارة دىل الوسػػػائ  الػػػ  مػػػن وػػػ هنا أف  قػػػ   67ادلتعلػػػ  دقػػػوانني ادلاليػػة دادػػػة ادلػػػادة 84/17ابلر ػػوع دىل القػػػانوف رقػػػس 
السػادقة أحػافا  .  در اجإوارة دىل أنػه ابجإحػافة دىل ادلبػادئ(84/17من القانوف رقس  67)أنظر ادلادة  التواز ت الدادلية واخلار ية

 . دعض الدوؿ منها فرنسا مبدأ أدر هو مبدأ ددؽ ادليزانية نظرا يعليته، كونه صتعل  دطرؽ تسي  ايمواؿ العمومية

  :اف عمومية ادليزانية العامة مبدأ مسم  دلبدأ وحدة ادليزانية و صعن اف تظهر إ وثيقة ادليزانية كافة تقدصرات مبدأ العمومية
رادات دوف أي مقادػة دػني االثنػني.  و دتطبيػ  ادلبػدأ تتاػمن ادليزانيػة قسػمني: اوذلمػا دػاص ابجإصػرادات و النفقات و االص

 الااا ابلنفقات دوف الردط. ريأ صظهر ك  قسس مستق  عن االدر. و ػلتوي إ رلمله عل  قاعدتني اساسيتني:
النفقػات مسػجلة  بلنهػا االمجػا  ، و تعػن هػجو القاعػدة اف االصػرادات و عدم الدعويض . عةدم ادلقاصةة:  . أ

صعػػػػن ذلػػػػ  اف تظهػػػػر النفقػػػػات و االصػػػػرادات دستلتػػػػني امجػػػػاليتني منفصػػػػلتني دوف أي ختفػػػػيض او تعػػػػدص  او 
دي اىل ختفػػيض او ز،دة هػػجو الستػػ ، و ابلتػػا  ظليػػز دػػني كتلتػػني دادػػ  ادليزانيػػة العامػػة : تعػػوصض دينهمػػا صػػؤ 

 ادرىالنفقات من  هة و االصرادات من  هة 
 و ب هجو القاعدة فانه ال ؽلسن ختصيص أي اصراد لتنطية نفقة دادة تستعم  موارد عدم الدخصيص :  . ب

 الدولة لتنطية نفقات ادليزانية د  متييز. و ؽلسن اف تستان هجو القاعدة :
o ادليزانيات ادللعقة 
o احلساابت اخلادة لل زصنة 
o  العامػػػػػة الػػػػػ  تسػػػػػري علػػػػػ  االمػػػػػواؿ ادل صصػػػػػة او اال ػػػػػرااات احلسػػػػػادية اخلادػػػػػة حػػػػػمن ادليزانيػػػػػة

 للمساعلات او استعادة االعتمادات.
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 ادلبحث الثاين: ماهية احلوكمة:

لقد تزاصد االهتماـ مؤدرا  صطلا احلوكمة وخبادػة إ عقػد التسػعينيات مػن القػرف العاػرصن وذلػ  نتيجػة ا دلػا وػهدو االقتصػاد العػادلة 
احلسادية لعدد من الاركات العادلية كال  حصلا إ  نوب وػرؽ  سػيا وفاػيعة وػركة انػروف ومػا من التداعيات واالهنيارات ادلالية و 

  .أندرسوف دحدى وركات التدقي  السب ة إ العا  –تبعها من اهنيار لاركة  رثر 

دػني دػقاا اللنػة من قب  البن  الدو  ودندوؽ النقد الدو  ودعد العدصد مػن ادلاػاورات (corporategovernance) قدـ لفم
ذا ادلوحػػوع مت اقػػحاح مصػػطلا )حوكمػػة الاػػركات ( إ زلاولػػة لتػػداوؿ هػػجا ادلوحػػوع دطػػرؽ g العرديػة واالقتصػػادصني والقػػانونيني ادلهتمػػني

العليػػا للمجتمػػش والدولػػة   هػػود اجإدارة تنصػػب للعفػػاظ علػػ  ادلصػػاتؽلسػػن مػػن د ذلػػا الودػػوؿ دىل ايهػػداؼ ادلبتنػػاة وهػػة حػػماف دف 
سنعاجل هػجو ايدػ ة إ ثػ ث ولز،دة ادلعرفة دنظس احلوكمة واليات تطبيقها،  . املني والودوؿ دىل أعل  در ات السفااة إ العم والع

 مطالب.

 ادلطلب االول: اتريخ و نشأة احلوكمة:

اس النظػػري والتػػارؼلة علػػ  الػػرغس مػػن االسػػتعماؿ احلػػدصأ ذلػػجا ادلصػػطلا دال أف ظهػػورو صعػػود لػػزمن دعيػػد، فايسػػ: نظرصػػة الوكالػػة 
الػ  صعػود ظهورهػا االوؿ )(,Théorie d’ agenceAgent- Principal حلوكمػة الاػركات صر ػش أوال لنظرصػة الوكالػة

،الجصن الحظا أف هناؾ فص  دني ملسية رأتاؿ الاركة و عملية الرقادة و اجإوراؼ  1932سنة means&Berlsل مرصسيني
له  اثرو عل  مستوى أداا الاركة . مث دعد ذل   اا دور ايمرصسيني أدعاب  ائزة نود   داد  الاركات ادلس ة و هجا الفص 

حػني قػدما تعرصفػا ذلػجو النظرصػة الاػه ة ): ضلػن نعػرؼ نظرصػة الوكالػة كع قػة  1976سنة  Meckling& Jensenل قتصاد
لسػػة صقػػـو   « Agent »امػػ  دػػاحب الرأتػػاؿ خلػػدمات وػػ ص  درالع« Principal » و بهػػا صلجػػ  الاػػ ص  الرئيسػػة

 (23، دفعة 2007)نصر علة وعاتة،  .ددله دبعض ادلهاـ، هجو ادلهمة ) الع قة ( تستو ب نيادته إ السلطة
ادلوكلػة للمسػ صن الػجصن عود للمساعلني و مهمة اختاذ القػرار و التسػي  صي ها أف تفص  دني ملسية رأتاؿ الجفنظرصة الوكالة مهمت

ا، غ  أنػه هو دل  القيمة مقاد  أ ور صتقاحو هتس تردطهس ابلاركة عقود تفرض عليهس العم  لصات ادلساعلني من أ   ز،دة ثرو 
حسب فرحيات هجو النظرصة ف ف ادت ؼ الطبيعة السلوكية و التسوصنية وكجا ايهداؼ دني ادلس صن و ادلساعلني تؤدي دىل دل  

منفعػػػة إ البداصػػة دػػػني هػػجو االثنػػػني لتتعػػداو فيمػػػا دعػػػد لبػػاقة ايةػػػراؼ ايدػػرى. صلجػػػ  ادلسػػ  حسػػػب هػػجو النظرصػػػة لوحػػػش  دػػراع
عػن ةرصػ  اسػتن ؿ نفػوذو، وػبسة ) Enracinement اسحاتيجيات  ميه و  فم له حقوقه أو ما صعرؼ )دتجػجر ادلسػ صن

وكجل  حجس ادلعلومات ال  صستقبلها ادلس  قب  غ و، و دجل  فهو صفا   قي  مصاحله  الع قات ابدلوردصن والعم ا... ،اخل
وا هػة هػجا االضلػراؼ الػجي تعتػقو احلفاظ عل  قيمته إ سػوؽ العمػ (. دل و أهدافه الا صية أوال قب  مصات ادلؤسسة ) دادة

وف لتعػدص  سػلوؾ ادلسػ  السػليب و للعفػاظ علػ  مصػاحلهس النظرصة دد ال داروط العقد الجي صردط ادلس  ابلاركة صلجػ  ادلسػاعل
)ادلرا عػػة  دوػػرافيه و  ابختػػاذ تػػداد  تقوؽليػػة و رقاديػػة عػػن ةرصػػ  دناػػاا نظػػاـ حوكمػػة الاػػركات الػػجي ؽللػػ   ليػػات و أدوات رقاديػػة

وترتسز هجو النظرصة أصاا عل  فرحيتني أساسيتني  )(4عة ، دف2010)هواـ و لعاوري،  دنوعيها ،  نة ادلرا عة رلل  اجإدارة
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س ليسػوا متسػاووف إ هنػعلا فايوىل تنص عل  أنه لي  ابلارورة أف تسوف أهداؼ ادلػدراا وادلػ ؾ متطادقػة، والاانيػة تػنص علػ  أ:
دذا  اات كرد فع   فاحلوكمة .(381، دفعة 2006)دن الياس و قرصاة،  احلصوؿ عل  ادلعلومة ادلتعل  ة ابدلؤسسة وزليطها

واستجادة لنداا ادلساعلني من أ   احلد من التصرفات السلبية للمس صن و لفرض رقادة  مة ادلصات ادلاحكة للجميػش و  ػافم 
ا  علػ  الػدواـ زلػ  نقػد الذع مػن ةػرؼ أغلػب وذلػجا كػاف تقػوط ايداا ادلؤسسػة مػن ا انػب ادلػ . علػ  اسػتمرارصة الاػركة أصاػا

ا تتجاهػػ  مطالػػب ايةػػراؼ هنػػالبػػاحاني وادلسػػ صن و ذلػػ  يف نتػػائا هػػجا التقػػوط ال تراعػػة سػػوى مصػػات ادلسػػاعلني، و ابلتػػا  ف 
يا دعد ظهػور ايدرى ال  تردطها ع قات متعددة مش ادلؤسسة من عماؿ، زابئن، موردصن... . غ  أف هجا ايمر ددأ صزوؿ تدرغل

 .كس اجملتمش  نظرصة أدعاب ادلصات، و ال  كانا نتا ا لتن  الظروؼ الدادلية و اخلار ية للمؤسسة و االقتصاد و 
أدػعاب ادلصػات علػ  أهنػس: ا أفػراد أو رلموعػات ذلػس نصػيب إ نتػائا  HIRIGOYEN.G و CABY.J صعػرؼ

 أدػػعاب ادلصػػات نقػػ  عػػن العػػا فيعرفػػاف  PESQUEUX.Y و AYADI-DAMAK.Sأمػػا ." ادلؤسسػػة
FREEMAN  عل  أهنس: اتل  ا ماعات ال  من و هنا أف أتثر و تتػ ثر  ػا تقػـو دػه ادلؤسسػة مػن أعمػاؿ و ناػاةات، و

مػن دػ ؿ هػجو التعػارص  صتبػني لنػا أف يدػعاب ادلصػات الػبعض مػن احلقػوؽ، الػ  ترتقػة إ  ."ما تتبناو مػن دػراما و سياسػات
 مسػػتوى ادلطالبػػة يف ادلؤسسػػة تعمػػ  حػػمن أةػػر قانونيػػة و ا تماعيػػة و ديةيػػة مػػن أ ػػ  االسػػتجادة لطموحػػات دعػػض ايحيػػاف دىل

و  ػػدر اجإوػػارة دىل أف ظلػػوذج أدػػعاب ادلصػػات ظهػػر إ الػػوال،ت ادلتعػػدة ايمرصسيػػة إ دداصػػة  . واحتيا ػػات هػػجو ايةػػراؼ
، و ذلػػ  دعػد أف اسػػتمد فسرتػه ايساسػػية مػن النمػػوذج (d'entreprise, 2006, p. 16)السػتينات مػن القػػرف ادلاحػة 

الػجي صػرى أف للمؤسسػة غاصػة  MODEL STOCKEHOLDERS اجإداري التقليػدي ادلعػروؼ دنمػوذج ادلسػاعلني
 أف هػػػدؼ ادلؤسسػػػة ال وحيػػػدة تتماػػػ  إ تعظػػػيس ثػػػروة ادلسػػػاعلني. غػػػ  أف ظلػػػوذج أدػػػعاب ادلصػػػات أحػػػاؼ دىل ظلػػػوذج ادلسػػػاعلني

صنعصر فقط إ هجا ايمر، د  صتجاوزو دىل  قي  مصلعة ك  ايةراؼ ال  تتعام  مش ادلؤسسػة و تتػ ثر سػلبا أو دغلػااب أبفعاذلػا 
إ دةػػار نظرصػػة أدػػعاب ادلصػػات تعػػد  " LASSAGNE.M:وMERCIER.S و قراراهتػا و إ هػػجا الصػػدد صقػػوؿ
مصػات سلتلػ  ايةػراؼ ادلسػتفيدة، دذ صتماػ  هػدفها ايساسػة إ دلػ  الاػروة ذلػس.... و منػه  ادلؤسسة أداة للردط و التنسي  دني

ؽلسػن القػوؿ أف ادلنطػػ  الػجي ػلسػس أراا ظلػػوذج أدػعاب ادلصػػات ػلػاوؿ دعطػاا دػػورة أكاػر دقػػة عػن موقػش ادلؤسسػػة حػمن ديةتهػػا 
 و العم  عل  االستجادة دلطالبهس ادلاروعة. حيأ صقوؿاال تماعية العامة، و صطالب ادلدراا ابلعم  عل   دصد تل  ايةراؼ 

SAUNIERE-GIAMPORCARO.S " :   تتما  مسؤولية ادلس صن إ دةار نظرصة أدعاب ادلصات إ  قي
فادلؤسسة دذا ودناا  (03-02، الصفعات 2010)كواوة،  التوازف دني ك  الفةات الدادلية واخلار ية ادلاسلة ذلجو ايةراؼ

عل  ما سب  زلاةة دبيةة دار ية معقدة تتوا د فيها رلموعات عدصدة من أدعاب ادلصات الجصن صنظروف دىل ادلؤسسػة انط قػا 
 .من مصاحلهس اخلادة، و ابلتا  ف هنس صقيموف أدائها من زاوصة مدى  ق  هجو ادلصات

 ادلطلب الثاين: مفهوم احلوكمة: 

هو ادط ح صعن عملية الػتعسس والسػيطرة مػن دػ ؿ قواعػد وأسػ  الاػبط دنػرض  قيػ  اوال:ادلفهوم اللغوي للحوكمة:
الرود، وتا  كتب أدرى دىل أهنا كلمة ماػتقة مػن الػتعسس أو ادلزصػد مػن التػدد  والسػيطرة، وصػرى  دػروف أهنػا كلمػة تعػن 
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، دػػفعة 2007)دػػن حيػػدر دروصػػ ،  للاػػفافية وادلوحػػوعية وادلسػػؤوليةلنػػو، نظػػاـ ومراقبػػة دصػػورة متساملػػة وعلنيػػة تػػدعيما 
13). 

 اثنيا: ادلفهوم االصطالحو للحوكمة

أمػا، الحمجػة العلميػة ذلػجا ادلصػطلا، و الػ  GovernanceCorporateصعد مصطلا احلوكمة الحمجة احلرفيػة دلصػطلا
ا ا رلمػوع القػوانني و القواعػد هنػو عليه هناؾ من صرى احلوكمػة أب شلارسة سلطات اجإدارة الراودةاتف  عليها فهة ا أسلوب 

الػػػػ   ػػػػدد الع قػػػػة دػػػػني ددارة الاػػػػركة و ادلػػػػ ؾ و أدػػػػعاب ادلصػػػػات ا وهػػػػو نفػػػػ  التعرصػػػػ  الػػػػجي قدمتػػػػه منظمػػػػة التعػػػػاوف 
فيما دني القائمني علػ  ددارة الاػركة و رللػ  اجإدارة و  رلموع من الع قات"ا هناالقتصادي التنمية، و ال  تعتق احلوكمة أب

 (7)ددصسة، ددوف  رص  نار ، دفعة  محلة ايسهس و غ هس من ادلساعلني

 ماذلاا: ا هة النظاـ الجي صتس من د له ددارة الاركات والتعسس إ أعهناحلوكمة أب IFC تعرؼ مؤسسة التموص  الدولية
ا: ا رلموعة من الع قػات فيمػا دػني القػائمني علػ  ددارة هنأب OECD كما تعرفها منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية ."

ا: ا رلموع اقواعد اللعبةا ال  تست دـ هنوهناؾ من صعرفها أب ." الاركة ورلل  اجإدارة ومحلة ايسهس وغ هس من ادلساعلني
جإدارة الاركة من الداد ، ولقياـ رلل  اجإدارة ابجإوراؼ عليها حلماصػة ادلصػات واحلقػوؽ ادلاليػة للمسػاعلني ا .و عػ  أدػر، 

مقومػات ف ف احلوكمة تعن النظاـ، أي و ود نظس  سس الع قات دػني ايةػراؼ ايساسػية الػ  تػؤثر إ ايداا، كمػا تاػم  
وتعػػرؼ احلوكمػػة   (2، دػػفعة  2010) اوحػػدو و مػػاصو،  .تقوصػػة ادلؤسسػػة علػػ  ادلػػدى البعيػػد و دصػػد ادلسػػةوؿ وادلسػػةولية

:أهنػا عبػارة عػن فلسػفة تسػ صه ورلموعػة  2007مػارس  11حسب ميااؽ احلسػس الراوػد للمؤسسػات ادلنعقػد إ ا زائػر إ 
، الصػفعات  2010)ورصن حػاج،  .  العملية السفيلة، إ  ف واحد، لاماف استدامة وتنافسية ادلؤسسة دواسطةمن التداد

01-02). 

 ايةراؼ الفاعلة إ ادلؤسسة تعرص  حقوؽ ووا بات. 
 عل  ذل  ادلحتبة وادلسؤوليات الص حيات تقاسس. 

من د ؿ ما سب  ؽلسن است  ص تعرص  وػام  حلوكمػة الاػركات أبهنػا:ا تعبػ  واسػش صتاػمن القواعػد وشلارسػات السػوؽ الػ   ػدد  
وتتامن أصاا موحوعات  كيفية اختاذ ادلؤسسات لقراراهتا والافافية ال   دد ذل  ومدى ادلساالة ال  ؼلاش ذلا مس وها وموظفوها،

وانني القيد دبوردة ايوراؽ ادلالية وادلعاص  احملاسبية ال  تطبػ  إ ادلعلومػات ادلفصػا عنهػا وقػوانني مسافعػة دادة دقانوف ادلؤسسات وق
الفساد واجإف س وعدـ ادل اة ادلاليػة،وهة تتاػمن دحػافة دىل هػجا التاػرصعات احلسوميػة الػ  صتعامػ  معهػا ادلسػاعلوف وادلؤسسػات وكػ  

، 2010)وػػوقة و سيلػػة، ."النزاعػػات دػػني سلتلػػ  ايةػػراؼ اػػمن اآلليػػات د  ؽلسػػن  ػػا حػػ أدػػعاب ادلصػػات،وايهس مػػن ذلػػ  تت
 (5دفعة 
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 ادلطلب الثالث: معايري و ركائز احلوكمة يف القطاع العام و عوامل جناحها

 :الفاع االول: معايري و ركائز احلوكمة يف القطاع العام 

 دػنش للمػواةنني إ عمليػة الفعالػة و الفاعلػة القطػاع العػاـ ا يػدة هػة الػ  تسػما ابدلاػاركة حوكمػة: احلوكمةاوال: معايري 
اجإدارة ادلالػػػ  للمػػػوارد وادلعاملػػػة العادلػػػة وادلتسػػػاوصة دل تلػػ  الفةػػػات اال تماعيػػػة، ابجإحػػػافة دىل وػػػفافية ادلعلومػػػات  و القػػرار

ادلسػػتندة  اخلػػاص دػػني القطػػاعني العػػاـ و ن الودػػوؿ دليها،وكػػجا تفعيػػ  الاػػراكةمػػ ومتسػػني ادلػػواةنني وسلتلػػ  ا هػػات الفاعلػػة
للسياسػات ادلتبعػة،ولسوف الودػوؿ دىل  للدولػة هػة ادلػر ة العاكسػة العامػة وابعتبػار أف ادليزانيػة .قواعػد واحػعة وعادلػة علػ 
التعػاوف  منظمػة رأسػها وعلػ  ؤسسػات الدوليػةادل حوكمة ادليزانية العػػػػػامة، قػػػػاما من د ؿ  حوكمة  يدة إ القطاع تطبي

وادلاػػػػػػػػػاركة وادلسػػػاالة وهػػػة  االقتصػػادي والتنميػػػة دوحػػػش عاػػػرة مبػػػادئ تسػػػتند علػػػ  مبػػػادئ احلوكمػػػة ادلتمالػػػػػػػػػة إ الافػػػػػػػػػافية 
 التا :ك

االلتػػزاـ دسياسػػة ماليػػة  وذلػػ  مػػن دػػ ؿهبةةا : ميكةةن الدنبةة  وموثونةةة واةةةحة ماليةةة ادليزانيةةات ةةةمن حةةدود سياسةةة إدارة . أ
سػػليمة ومسػػتدامة و دصػػد دمسانيػػة  سػػني مصػػداقية هػػجا االلتػػزاـ عػػن ةرصػػ  دتبػػاع قواعػػد ودروػػادات واحػػعة وقادلػػة للتعقيػػ  

 كػ  سػنة مػوارد للتسهي  عل  ادلواةنني فهس وتتبش مسار السياسة ادلالية للدولة، وكجا من د ؿ تسيي  هجو السياسات مػش
 .النتائا مبنية عل  متعددة يزانيةم ومن مت وحش مالية

 ػػا  ادليزانيػػة أف صػػتس وحػػش صػػنص علػػ االسةةرتاتيةية مدوسةةطة ادلةةد   شةةكل وثيةةب: افةةب  ةةي ادليزانيةةة وا ولةةو تإحةةداث تو  . ب
سلصصػات ادليزانيػة ريػأ تعسػ  ايهػداؼ  تنظػيس وهيسلػة متوسط ادلػدى ابالعتمػاد علػ  منظور دىل الدورة التقليدصة صتجاوز
 .داس  دعيا وتراعة دةار اجإنفاؽ ادلتوسط اي  الوةنية 

صسما ددراج دطط االستامار ومدماسكة: فعالة  طايقة الوطنية الدنمية احدياجات ادليزانية االسدثمارية لدلبية إطار تطويا . ت
 القػػػدرات ت إإ عمليػػػة ادليزانيػػػة دطرصقػػػة متسػػػن مػػػن التمييػػػز دينهػػػا ودػػػني اجإنفػػػاؽ ا ػػػاري ابسػػػتعماذلا إ دنػػػاا  ليػػػ  للفجػػػوا

 .اال تماعية وايولو،ت القطاعية التعتية تطوصر البنية احتيا ات معرفة للدوؿ و االقتصادصة

 ؽلسن من د راا تقييس للتسالي  والفوائد ادلرتبطة ابالستامارات ادلتمالة إ القاما ال  تطلقها الدولة، ومػدى م امػة ادلػوارد كما 
 .االستامارصة للماارصش ايولوصة مث  دصد مستو،ت است دامها،ومن وكيفية ادلالية

ارصر تعتػػق ادليزانيػػة العامػػة وكػػجا التقػػادليزانيةةة:  واثئةةب ومعلومةةات الوصةةول إى وإمكانيةةة ةةةمان االنفدةةاق و قيةةب الشةةفافية- . ث
ات العامػػة ومرا عتهػػا لإلدػػ غ عػػن مجيػػش ادلراحػػ  الرئيسػػية ادلتبعػػة عنػػد دػػياغة السياسػػ ايساسػػيةادلرتبطػػة  ػػا إ أغلػػب الػػدوؿ 

وصادد هجا ادلبدأ علػ  أعليػة ناػر تقػارصر ادليزانيػة ذات الصػلة دػدورة ادليزانيػة داػس   .ومناقاتها، فااؿ عن تنفيجها ودتباعها
لسػػوف  و اثنيػػة صسػػه  علػػ  ادلػػواةنني ومنظمػػات اجملتمػػش ادلػػدا وأدػػعاب ادلصػػات الودػػوؿ دليهػػا، هػػجا مػػن  هػػة، ومػػن  هػػة

ابدليزانية غالبا ما تسوف ةوصلة ومعقدة فهناؾ حا ة ملعة للعم  عل  عرض وورح اآلاثر ادلحتبة عل  تػداد   الواثئ  ادلرتبطة
 .ادليزانية والسيما من د ؿ ما صسم   يزانية ادلواةنني ال  تعتق  اادة دلي  مبسط ومل ص صارح ادليزانية العامة للدولة
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وذلػػ  مػػن دػػ ؿ مػػنا القدلػػاف و انػػه الفردػػة ادليزانيةةة:  ووانعيةةة حةةول خيةةارات تشةةاركية و شةةاملة منانشةةة ةةةمان وجةةود . ج
 للمااركة إ ك  مرحلة من مراح  ادليزانية سواا داس  مسب  أو احل ، وتسهي  مناقاة دنود ادليزانية.

ئػػ  ادليزانيػػة مجيػػش  و ػػب هػػجا ادلبػػدأ غلػػب أف تتاػػمن واثوموثونةةة: ودنيقةةة شةةاملة  طايقةةة العامةةة عةةن ادلاليةةة تقةةدت تقةةاريا . ح
دوف دغفػاؿ أي  النفقات واجإصرادات احلسومية إ وثيقة واحدة  ا ػلق  اجإد غ السام  والدقي  عن نفقات ودصرادات الدولة

كما صنص  .، وكجل  غلب أف توفر ادليزانية العامة نظرة واملة عن ادلالية العامة-فيما عدا تل  ادلتعلقة ابيمن القومة–رقس 
 علػػ  مسػػ  احلسػػاابت الػػ  توحػػا أتثػػ  ايدػػوؿ واخلصػػـو ادلاليػػة -ودنػػرض  قيػػ  اذلػػدؼ الػػجي وحػػش أ لػػه -أ هػػجا ادلبػػد

  .تقارصر دحافية إ حالة اعتماد ايساس النقدي  توف  االستعقاؽ أو أساس من د ؿ اعتماد وذل 
تسػي   كيفيػة للدوؿ للوقوؼ عل  ايساسية االهتماماتمن  تنفيج ادليزانية مراقبة :تعتقتنفيذ ادليزانية وماانبة ختطيط وإدارة . خ

صنص هجا ادلبدأ عل  حرورة شلارسة رقادة  نية عل  مدار العاـ لسيفية درؼ االعتمػادات وذلػ  مػن دػ ؿ   و ادلوارد ادلالية،
فيج ادليزانية، حيأ الص حيات والتفوصاات ومنه  دصد ادلسؤوليات، ومن مث دعداد تقارصر عن تن و التعدصد الواحا ل دوار

 .وتقييس  يد ل داا ادليزانية ددارة تلعب تقارصر الرقادة دورا أساسيا لاماف وفافية
صػتس الدأكد من كون تطبيب ا داء والدقييم وتعظيم ادلوارد من أهم اإلجااءات ادلةأخوةة  عةي االعدبةار يف ادليزانيةة العامةة: . د

 ذل  من د ؿ: 
  وادلواةنني عل  فهس لي  فقط ما صتس دنفاقػه ولسػن أصاػا اخلػدمات العامػة ادلقدمػة  )القدلاف(مساعدة السلطة التارصعية

 .فعاؿ، وما هة مستو،ت ا ودة والسفااة ال  متيز تقدط هجو اخلدمات
 تقارصر ادليزانية دليها إ ادلاار ختصيصات ادلوارد لتسليط الاوا عل  ايداا العرض ادلنتظس دلعلومات. 
 احملددة علومات ايداا إ تقييس النتائا مقاد  ايهداؼاست داـ م 

 وصتس ذل  من د ؿ تطبي   ليات تعزز من مرونةخماطا االسددامة وادلخاطا ادلالية ا خا  حبكمة :  ديد وتقييم وإدارة . ذ
للماليػػة العامػػة، مػػش وػػرح ذلػػجو احملتمػػ  للم ػػاةر ادلاليػػة وابلتػػا  تعزصػػز التنميػػة ادلسػػتقرة  ادل ططػػات إ ادليزانيػػة وختفػػ  ايثػػر

اآلليات واالد غ عنها إ دةار ادليزانية السنوصة وحرورة نار تقرصر عن االستدامة  ا ؽلسن من عرحها ومناقاتها نقاوا عاما 
 وسياسيا إ سياؽ ادليزانية.

دػارمة علػ  هػجو   ؿ  قيػ  رقادػةمػن دػ دف تنفيػج ادليزانيػةتعزيز جودة الدونعات اليت تبىن عليها ادليزانية وخمدلف  ااجمهةا: . ر
االستامار إ مهارات ادلوظفني وقدراهتس  من د ؿ ا ودة تعتمد داس  دقي  عل  التدقي  ادلستق ، وصتس  قي  هجو النقطة

إ دورو إ معا ػػة  وانػػب ادلسػػاالة مػػش السػػلطة  ػػا إ ذلػػ   ودعػػس ا هػػاز ايعلػػ  للرقادػػة ال زمػػة معػػا مػػنعهس الصػػ حيات
تقػػارصر التػػدقي  اخلادػػة دػػه وذات الصػػلة دػػدورة ادليزانيػػة إ الوقػػا ادلناسػػب، وكػػجا التعقػػ  مػػن فعاليػػة تسلفػػة الػػقاما  ددػػدار

 ) ليات حوكمة ادليزانية العامة وا او تطبيقها وف  اجإد ح ادليزانيايت إ ا زائر( ومصداقية التنبؤات ال  دنيا عليها ادليزانية.
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 اثنيا: ركائز احلوكمة يف القطاع العام:

دلعاص  احلوكمة إ القطاع العاـ، تتوفر ركائز أساسية تساهس أصاا  دىل احملددات االساسية ال  متسن الاركات من التطبي  السليس دحافة
  :ركائز أساسية، وتتما  فيما صلة ث ثإ  قي  ذل ، حيأ ترتسز حوكمة الاركات عل  

وتتعلػػػ  اباللتػػػزاـ ابلسػػػلوؾ  والقػػػيس االد قيػػػة دادػػػ  الاػػػركة، مػػػن نزاهػػػة، أمانػػػة، مصػػػداقية، دفصػػػاح، عػػػدؿ  :الاكيةةةزة االوى . أ
 .عل  السمعة االقتصادصة ذلا للعفاظ ووفافية، وذل 

، و ادلسػػاالة :وتتعلػ  دتفعيػ  دور ادلسػاعلني وأدػعاب ادلصػػات إ حوكمػة الاػركات،من دػ ؿ قيػامهس ابلرقادػةالاكيةزة الثانيةة . ب
اللجػػػاف ، االدارة رللػػػ  إ ادلصػػػات تتماػػػ  اساسػػػا وأدػػػعاب  ادلسػػػاعلنيأمػػػا  احملاسػػػبيةللمسػػػاالة اف االةػػػراؼ اخلادػػػة حيػػػأ 
 .ادارة التدقي  الدادلة و التدقي  اخلار ة.،التدقي ، االدارة العليا كلجنة  له التادعة 

 ادلا .أدائها  ،ولرفشادلصات فيها  أدعاب سلتل  و ةالارك حلماصة  اةر،ادل :وتتعل  يدارةالاكيزة الثالثة . ت
 :دف صلػػاح عمليػػة حوكمػػة ادليزانيػػة العامػػة للدولػػة صتطلػػب تػػوفر الفةةاع الثةةاين: عوامةةل جنةةاق حوكمةةة ادليزانيةةة العامةةة للدولةةة

 (117،118، دفعة 2018)رقوب،  رلموعة متطلبات نجكر منها:
: وصسوف ذل  من د ؿ وحش ميزانية تراعة التسي  العق ا للموارد والت صيص السػ ا الدولة الدخصيص االمثل دلوارد . أ

ل عتمادات، دادة إ ظػ  االزمػات االقتصػادصة وادلاليػة والصػعية الراهنػة وذلػ  ابالعتمػاد علػ  دػراما وسياسػات مدروسػة 
 ادليزانيػػة حسػػب الػػقاما وايداا، وادليزانيػػة دػػورة إ ميزانيػػة حسػػب ايسػػاليب احلدصاػػة قػػ  أكػػق منفعػػة أبقػػ  تسلفػػة إ دنػػاا 

  .ابلنتائا اجإدارة مقاردة ادلبنية عل 
حيػأ أف مبػادئ االلدزام مببادئ حوكمة ادليزانية العامة مبا يساعد يف تاشيد اإلنفاق العام والدحصيل ادلباشا لإلياادات: . ب

ودة رسس وتنفيج ادليزانية العامة عل  ادلدى ادلتوسػط  ػا ػلسػن مػن السياسػة ادلاليػة ادلعتمػدة مػن احلوكمة تساهس إ الرفش من  
ةرؼ الدولة، كما أهنا تدعس  قي  الافافية والرقادة عل  تسي  ادلاؿ العاـ دسفااة وفعالية من دػ ؿ دعػس ماػاركة ادلػواةنني 

 .إ سلتل  مراح  ادليزانية
: حيػػػػأ أف كفػػػااة أ هػػػزة القطػػػاع العػػػاـ وددارهتػػػػا صاػػػمن اجإوػػػراؼ علػػػ  مناقاػػػة الػػػػقاما داريجلهةةةاز اإل وفعاليةةةةا كفةةةاءة . ت

اجإنفػػػاؽ والتعصػػػي   والسياسػػػات الػػػ  تل صػػػها ادليزانيػػػة العامػػػة وأصاػػػا التسػػػي  الفعػػػاؿ للمرافػػػ  والوحػػػدات  ػػػا ػلقػػػ  حوكمػػػة
 .احلسومة وتوف  أحسن اخلدمات العامة للمواةنني

لتعقي  ذل  غلب توفر أ هزة رقادية فعالة، صتس من د ذلا تقيػيس تنفيػج ادليزانيػة العامػة وادلسػاالة :العامةالانا ة على ادليزانية  . ث
لسػوف النظػاـ احملاسػيب العمػومة صعسػ  إ ةياتػه  زئيػات تنفيػج  .ادلسػؤولية تسػرص  ابلتػا  و علػ   قيػ  النتػائا وايهػداؼ

كفػااة النظػاـ احملاسػيب تػوف و دل ر ػات تتماػ  إ تقػارصر وقػوائس  دىل ادليزانية، ابجإحػافةادلردص  ا إ  للدولة العمليات ادلالية
 فعاال دسفااة النظاـ ادليزانيايت ومنه يمسانية  قي  احلوكمة./مالية فسفااة هجا النظاـ ترتبط ارتباةا
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 للحوكمة كآليةية  ادلدعلب  قواني ادلال 15/11ادلبحث الثالث: دوافع صدور القانون العضوي رنم 

اف رغبػػػة ا زائػػػػر إ  سػػػني و ادػػػػ ح ادلنظومػػػة ادلاليػػػػة إ اةػػػار  وصػػػػ  عميػػػ  إ كيفيػػػػة تسػػػي  ادلػػػػاؿ العػػػاـ و احملافظػػػػة عليػػػه و مواكبػػػػة 
 ورياالد حات السياسية و االقتصادصة الدادلية و اخلار يػة ابلنسػبة لتعػوالت الدوليػة إ رلػاؿ تسػي  ادلاليػة العامػة، أدػبا مػن الاػر 

ادلتعل  دقوانني ادلاليػة الػجي صعتػق قػانوف عػادي تت للػه  84/17تبن قانوف عاوي صتماو  مش التعوالت االقتصادصة و  يني القانوف 
 عل  الب د. ةرأتالسا  من الانرات توحا عدـ قدرته عل  مساصرة االوحاع االقتصادصة و اال تماعية ال  

دلالية و انطاقا من كوف الدستور صعتق ادلر ش االساسة احملدد للقواعد ال   سس س  الدولة و مؤسساهتا  ا فيه القواعد ادلتعلقة دتسي  ا
و صعد ادلصدر الااا لقوانني ادلاليػة  123إ مادته  1996العامة فاف القانوف العاوي ادلتعل  دقوانني ادلالية ادلنصوص عليه إ دستور 

 (436)اكع ، دفعة  .2018  صصدر اال سنة 

القدلػاا صسػوف دقػوانني عاػوصة فيمػا الػ  تقاػة ابف التاػرصش  141إ مادتػه  2016كما اكدت عليػه االحسػاـ الػ   ػاا  ػا دسػتور 
 ؼلص القوانني ادلتعلقة ابدلالية.

ادلتعل  دقوانني ادلالية  اادة دستور مالية الدولة من د ؿ  قي  اهداؼ زلددة و ارتسػازو علػ   18/15و عليه صعتق القانوف العاوي 
 زلاور معينة .

و الت كيد إ احسامه هو االدر عل  اف اددار قانوف ادلتعل  دقوانني ادلالية صسػوف إ اةػار  2020لي يت الدستور ا دصد لسنة        
الػػ  نصػػا علػػ  ااحػػافة اىل اجملػػاالت ادل صصػػة للقػػوانني العاػػوصة  06إ فقرهتػػا  140القػػانوف العاػػوي و ذلػػ  مػػن دػػ ؿ مادتػػه 

مػػن  140ادلػػادة  06)الفقػػرة  دلػػاف دقػػوانني عاػػوصة إ اجملػػاالت االتيػػة :...القػػانوف ادلتعلػػ  دقػػوانني ادلاليػػةا و ػػب الدسػػتور، صاػػرع الق 
سػيسوف إ سػنة  15/18، ريأ صلػد اف القػانوف العاػوي .(82ا رصدة الرتية العدد 2020دصسمق  30ادلؤرخ إ  2020دستور 
 هجا ادلبعأ اىل دافش النقػائص احلاليػة الػ  تاػوب منظومػة ادليزانيػة العامػة للدولػة إ ادلطلػب االوؿ، امػا إ . لجا سنتعرض إ 2023

ادلتعلػػػ  دقػػػوانني ادلاليػػػة ادلعػػػدؿ و ادلػػػتمس ابعتبػػػارو   صعػػػد صتماوػػػ  مػػػش  84-17ادلطلػػػب الاػػػاا سػػػنتطرؽ اىل حػػػرورة  يػػػني القػػػانوف رقػػػس 
 متطلبات احلسومة. 

 :دافع النقائص احلالية اليت تشوب منظومة ادليزانية العامة للدولةادلطلب االول: 

 كالتا : نبينها ىكق عنادر دعةأر ىلد تقسيمها ت صناار تدت الا و نقائص ةعد منا زائر  إ حاليا اادليزا ـلنظاا صعاا
القواعػػد الػػ   اػػر علػػ  نقصػػد دتقنيػػات ادليزانيػػة تلػػ  التقنيػػات و ادلبػػادئ و نقةةائص ماتبطةةة  دقنيةةات ادليزانيةةة : - 01

 اساسها ادليزانية و ال  تت للها العيوب التالية:
اف مبدأ السنوصة صعتق  امدا ابلنظر اىل دعض قيػود الناػاط العػاـ، و االمػر الػجي ادى اىل حػرورة الت لػة عػن هػجا  . أ

ب مػن ا ػ  اختػاذ القػرارات ادلبدأ هو توسش دور الدولة دعد احلرب العادليػة الاانيػة، اذ ادػبا مبػدأ السػنوصة غػ  مناسػ
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السػقى و احلاتػة و الػ  ختػص السياسػة العامػة للعسومػة، و عليػه فػاف االنتقػادات االساسػية ادلو هػة دلبػدأ السػنوصة 
 تتما  فيما صلة: 

ادلنعصػر  النظرة السنوصة و غ  ادلتعددة السنوات تاس  نقصا صعانيه نظػاـ ادليزانيػة احلػا ، اذ اف البعػد التػوقعة-
)حلقػػة  إ سػػنة ال اكاػػر، غػػ  كػػاؼ لإلدلػػاـ دسامػػ  العوامػػ  الػػ  تتػػدد  علػػ  مسػػتوى االمػػد ادلتوسػػط او البعيػػد.

 (17، دفعة 2007، 40دراسية حوؿ اماروع  دصأ نظاـ ادليزانية إ ا زائرا، نفقات التسي  الدفعة 
ن دسػػنة واحػػدة، صبعػػد ادلوازنػػة عػػن االهتمػػاـ ابالسػػتامارات الطوصلػػة ادلػػدى، و عػػن  ليػػ  اف  دصػػد االةػػار الػػزم-

ادلؤوػػػرات ادلسػػػتقبلية إ رلػػػاؿ االنفػػػاؽ او االصػػػراد اال داػػػس  مبسػػػط، ابجإحػػػافة اىل حػػػع  االنسػػػجاـ مػػػش تطػػػور 
صتعػجر معػه ردػط هػجو  الدولة نتيجة عػدـ وحػوح الع قػة دػني هػجا االسػلوب مػن تبوصػب ادلوازنػة و دػني اخلطػة، شلػا

 ادلوازنة أبهداؼ احلسومة.
اتػ  دتعرصػ   دصػد حلسػاابت الت صػيص اخلػاص  2000حساابت الت صيص اخلاص: رغس اف قانوف ادلالية لسنة  . ب

منػه اف احسػاابت الت صػيص  89و الجي غلسد مفهـو القاما و التسي  عن ةرص  االهداؼ حيأ نصا ادلػادة 
ن ةرؼ االمرصن ابلصرؼ ادلعنيني، حيأ ػلدد لس  حساب االهداؼ ادلسػطرة و اخلاصا متا  در ما عم  معد م

 (183)لعمارة، دفعة  .ادلنتظرة و كجا ا اؿ االصلاز ا
 نقائص ماتبطة مبدونة ادليزانية: - 02
النظاـ احلا  لتصني  النفقات غ  فعاؿ اذ تاػوده رلموعػة مػن العيػوب  ػوؿ  صعتقالطا ع غري ادلفصل للنفقات: .1.2

 دوف فهس و استيعاب العناوصن ادلتامنة إ ادليزانية، و تتما  هجو العيوب فيما صلة: 
 عدـ وحوح عناوصن النفقات داس  ال ؽلسن من  دصد او ه االنفاؽ ادل تلفة اذ هناؾ نوع من تاتا للنفقات. -

تفػرع النفقػات اخلادػة ابدلػنا دػني القسػمني االوؿ و الاالػأ داػس  ال ؽلسػن مػن فهػس و اسػتيعاب زلتػوى االعتمػادات تاتا و  -
 ادل صصة  انب ادلنا.

، نظػرا لتاػتتها دػني عػدة اقسػاـ تنتمػة اىل عنػاوصن دعودة التعدصد الواحا و الدقي  حملتوى و حجس النفقػات ادلتعلقػة ابدلػوظفني -
 سلتلفة 

ط و التصني  احلالية ال تعس  دوحوح تقسيس ادلهاـ دني القطاعات الوزارصة، اذ صلد من دني النفقات اخلادة دوزارة ةرصقة التقد -
 ما نفقات متعلقة دنااةات تندرج حمن مهاـ وزارات ادرى.

 لػوزارات حسػبا النفقػات تقسػس التسػي  نفقػات مدونػة االف وهػجاعدم متاشو مدونةة نفقةات الدسةيري مةع نفقةات الدةهيةز: .2.2
 اىل ادى ادلػػدونتني دػػني التناسػػ  ،انعػػدـ(الصػػناعة،الزراعة،الري...)قطاعػػات  وػػس  علػػ  تقسػػس التجهيػػز نفقػػات مدونػػة ،امػػا
 التسي . ميزانية إ تسج  اف ادلفروض من لسنها و التجهيز ميزانية إ مسجلة نفقات و ود

اف التػػيقن احلػػا  للميزانيػػة العامػػة للدولػػة إ رلػػا  التسػػي  و التجهيػػز ال صبػػدو مطادقػػا مدونةةة ال تةةوفا ادلعلومةةات ادلطلو ةةة : .3.2
للعا ػػػات الاػػػرورصة السػػػتعماؿ ادلعلوماتيػػػة، لػػػجل  صسػػػوف مػػػن ادلستعسػػػن اعػػػادة النظػػػر إ ادلدونػػػة تبعػػػا دلقتاػػػيات تناسػػػ  
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ماتيػة، و عليػه فالنظػاـ ادليػزاا احلػا  صعػاا مػن التصنيفات االدارصة االقتصادصة و الوظيفية  ا صسما ابسػتعماؿ سػه  للمعلو 
 عدـ كفاصة و دعودة و نقص ادلعلومة إ رلاؿ عمليات ادليزانية.

ابلنسبة دلدونة االصػرادات فػاف ادلاػاك  ادلطروحػة لإلدػ ح تعتػق  ػد زلػدودة إ احلالػة الػ  صسػما فيهػا  :مدونة االياادات .4.2
صرادات ددوف ماس ، و مش ذل  صسػوف مػن ادلناسػب تعػدص  تقنػني االصػرادات، إ التصني  ادلستعم   عرفة ةبيعة هجو اال

 (61)لعمارة، دفعة  اةار ادلعا ة االلية للمعلومات.
 اخدالالت يف الانا ة : - 03
قػانوف حػبط ادليزانيػة فردػة ابلنسػبة للقدلػاف دلتادعػة السيفيػات الػ  مت  ػا تنفيػج ادليزانيػة و  صاػس وانع نانون ةبط ادليزانيةة: .1.3

لتقيػػيس النتػػائا ادلحتبػػة علػػ  قػػانوف ادلاليػػة و  ليػػ  وػػروط تطبيقػػه، غػػ  انػػه اذا كػػاف هػػجا النػػوع مػػن الرقادػػة ػلظػػ  مػػن الناحيػػة 
)مػػجكرة احللقػػة الدراسػػية احسػػاابت الت صػػيص  مليػػة تبقػػ   ػػد متواحػػعةالنظرصػػة أبعليػػة ابلنػػة اال اف فعاليتػػه مػػن الناحيػػة الع

 ، و هجا را ش اىل: (77اخلاصا، دفعة 
التصػػوصا صت ػػج ةادعػػا وػػسليا زلاػػا، صر ػػش ذلػػ  اىل التػػ در الػػجي ػلصػػ  إ اصداعػػه لػػدى اجمللػػ ، اذ انػػه مػػن غػػ   اوال:

ادلعقوؿ اف تقـو ادلناقاة دا ف ميزانيات نفجت منج وقا ةوص  أي دعػد تنػ  احلسومػة و الػوزراا عػادة، فمػا  قػانوف حػبط 
 (Yahia, p. 367) ....1982او  1984مت التصوصا عليه سنة  1979ادليزانية لسنة 

اف نػػواب اجمللػػ  الاػػعيب الػػوةن صعطػػوف اعليػػة كبػػ ة دلناقاػػة قػػانوف ادلاليػػة اكاػػر منػػه إ قػػانوف حػػبط ادليزانيػػة هػػجا مػػا  اثنيةةا:
 صاع  أتث و و صقل  من  دواو و فعاليته

تو ػػد اهػػداؼ زلػػددة مسػػبقا غلػػب علػػ  االمػػر ابلصػػرؼ  قيقهػػا مػػن دػػ ؿ تنفيػػج  الغيةةاب مفهةةوم مسةة ولية ادلسةةريين:  .2.3
ادليزانية، اذ ؼلاش إ استه ؾ االعتمادات لاروط قانونية و تنظيمية لسنه ال صلتـز أبهداؼ معينة، و هجا ال غلعله مسؤوال 

ال ؽلسػػػن مػػػن زلاسػػػبة االمػػػر سػػػبقا عػػػن فعاليػػػة تسػػػي  ادلصػػػات العموميػػػة الػػػ  تقػػػش  ػػػا سػػػلطته، و عػػػدـ  دصػػػد االهػػػداؼ م
 .ابلصرؼ

رغس تػوفر ا هػزة رقاديػة كاػ ة اال اف الػدور الػجي تؤدصػه صبقػ  دعيػدا عػن ادلسػتوى ادلطلػوب، فتقػارصر هػجو عدم فعالية الانا ة: .3.3
تا   17/07/1995الصادر إ  95/16من االمر  16اذليةات ال تسج  أي فعالية، فما  و عل  الرغس من اف ادلادة 

 مهورصػة و ااىل اف رلل  احملاسبة صعد تقرصرا حوؿ التعقيقات و اعماؿ الرقادة ال  صقػـو  ػا و ترسػ  نسػ ة منػه اىل رئػي  
اف النص صنار  زئيا او كليا إ ا رصدة الرتيػة و اف نسػ ة منػه تسػلس اىل اذليةػة التاػرصعية اال اف الواقػش ؼلػال  ذلػ  متامػا، 

اعليػػة و دور الرقادػػة، و اعػػادة النظػػر إ نصودػػها التاػػرصعية مػػن ا ػػ  دعمهػػا و تفعيػػ   ظػػر إاالمػػر الػػجي صتطلػػب اعػػادة الن
 دورها إ السا  عن التجاوزات و االسهاـ دتعدصلها. 

 نقص الشفافية يف ادليزانية : - 04
مقارنػػػػػة مػػػػػش  %24.22سػػػػػجلا ز،دة تقػػػػػدر دػػػػػػػ 2007اف ميزانيػػػػػة االعبػػػػػاا ادلاػػػػػحكة لسػػػػػنة غمةةةةةوب االعبةةةةةاء ادلشةةةةةرتكة: .1.4

، و صفسػػر هػجا االرتفػػاع ابلػز،دات ادلسػػجلة علػ  مسػػتوى الوظيػػ  2006االعتمػادات ادلفتوحػػة إ ادليزانيػة التسميليػػة لسػنة 
العمومة فيما ؼلص اال ور و ادلنا اخلادػة ابلتقاعػد مػن  هػة و النفقػات ادل صصػة مػن ا ػ  التعاػ  للتاػرصعات احملليػة 
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بػػالق االعبػػاا ادلاػػحكة تظهػػر عػػادة إ ميزانيػػة الدولػػة داػػس  غػػامض و غػػ  واحػػا مػػن  هػػة ادػػرى . و داػػس  عػػاـ فػػاف م
 (SENATOR, p. 23) الو هة و التقسيمات.

ادلتعلػػ  يرسػػاا الاػػفافية إ تسػػي  ادلاليػػة العامػػة حػػرورة  ػػوؿ  FMIدػػندوؽ النقػػد الػػدو   صاػػ  مياػػاؽ واثئةةب ادليزانيةةة: .2.4
ماػػػ  كاػػوؼ االمػػػواؿ دػػػارج ادليزانيػػة و اذليةػػػات ادلسػػػتقلة، و اناػػطة وػػػبه ادلاليػػػة  (الواثئػػ  ادلسػػػاندة للميزانيػػػة كاػػوفا سلتلفػػػة 

 . و إ)ما  الواثئ  اخلادة دتوقعات ادلالية العامة و التوقعػات االقتصػادصة (و واثئ  مر عية  )العامة، و سلاةر ادلالية العامة
ادلتعل   84/17من القانوف  68ا زائر تطرح مسالة الواثئ  ادلرفقة ابدليزانية مااك  عدة، فالواثئ  ادليزانية ادلجكورة إ ادلادة 

دقوانني ادلالية دعبة احلصوؿ دادة فيما صتعل  ابدللعقات التفس صة، و التقدصر ادلا  و االقتصادي. و إ هجا الصدد نا  
الية إ ا زائر غائبة متاما عن رلاؿ االع ـ القانوا و ابلتا  فاف الصعافة تاس  االداة الوحيدة ل ة ع اىل اف الواثئ  ادل

تبقػ   ف هنػا )و اف و ػدت فعػ (عل  ميزانية الدولة و عل  العس  من  ذلػ  فانػه ؽلسػن القػوؿ ابف هػجا النػوع مػن الواثئػ  
معات ادليزانية ال تسوف زل  نار، و ليسا إ متناوؿ ف الواثئ  ادلتامنة اجملإ متناوؿ اعااا القدلاف و احلسومة فقط. اذ ا

ا مهور د  عل  العس  من ذل  تعد اسرارا للدولة ال  ال غلب نارها، االمر الجي صعس  ثقافة عدـ الاقة ال  تتميز  ا 
ات الدولية تعحؼ دسر الدولة إ حاالت زلدودة دلداف العا  الاالأ و من دينها ا زائر، و هنا  در االوارة اىل اف ادلؤسس

  دا كايمن و الدفاع.
صقػػيس مؤوػػر ادلوازنػػة ادلفتوحػػة كميػػة و نػػوع ادلعػػام ت ادلتػػوفرة للجمهػػور إ واثئػػ  ميزانيػػة الدولػػة، و م شةةا ادلوازنةةة ادلفدوحةةة: .3.4

ة ادلفتوحة، و قد كانا النسبة ال  حققتهػا سؤاال من اسةلة استبانة ادليزاني 91صتعدد وحش الدولة من د ؿ اال ادة عل  
 . %1قليلة  دا، اذ قدرت دنسبة  2008ا زائر إ مؤور ادليزانية ادلفتوحة لسنة 

مل يعةةد يدماشةةى مةةع ادلدعلةةب  قةةواني ادلاليةةة ادلعةةدل و ادلةةدمم ابعدبةةار   14-11ة  يةةي القةةانون رنةةم ر ادلطلةةب الثةةاين:دافع ةةةاو 
 مدطلبات احلكومة: 

 الػ  واالقتصػادصة السياسػية اليػـو و االدػ حات صتماوػ  دصعػ   عػادي،و قػانوف هػو 1984لسػنة  ادلاليػة ابلقػوانني ادلتعل  القانوف دف
 تاهد وال  العمومية، ادلالية تسي  إ ادلوادلة عن صعاز القانوف هجا مقيدة ف ف حدود من صصادفه ما دسبب وهجا د،الباال عل  ةرأت
 (40، دفعة 2006)الصن  دعلة،  ادليزانية. نظس  دصأ دىل رمة إميزانياته  دد ح إ الاروع د ؿ من هامة ثنرات اليـو

 لإلنااا الدو  والبن  ا زائر دني ادلوقش دواونطن 7047رقس  القرض أتفاؽ عل  ابدلوافقة 2001سنة  ا زائر انطلقا اجإةار هجا إ
 مػش صتماوػ   ػا الدولػة هياكػ   ػدصأ اىل االدػ حات هػجو هتػدؼ اخلادة ابدليزانيػة،حيأ ادلنظومات عصرنة ماروع لتموص  والتعم 
ادلػؤرخ إ  01 - 104)مرسػـو رسسػة رقػس  وػاملة تنموصػة اسػحاتيجية لبنػاا متينة و دلبة قاعدة حش و دنية الوةنية والدولية الرها ت

 ادلوقش دواونطن دني ا زائر( 7047، صتامن ادلوافقة عل  اتفاؽ القرض رقس  2001 واف  06



 الفصل االول:  حوكمة الميزانية العامة للدولة
 

28 
 

 ودادػػة ا دصػػدة، ايساسػػية القانونيػػة مسػػاصرة ادلبػػادئ ؽلسنػػه ادلػػتمس، و ادلعػػدؿ ادلاليػػة دقػػوانني ادلتعلػػ  17-84رقػػس  القػػانوف فػػ ف ولػػجل 
 القوانني ماؼلص إ عاوصة دقوانني صسوف القدلاف تارصش أبف تقتاة ال  141مادته إ 2016دستور   ا  اا ال  ا دصدة ايحساـ
 ابدلالية. ادلتعلقة
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 خامتة الفصل:

 ابيسػػلوبإ ا زائػػر قائمػػة علػػ  اسػػلوب البنػػود او مػػا صعػػرؼ  ادليزانيػػةمػػن دػػ ؿ عرحػػنا للنظػػاـ ادليػػزاا ا زائػػري احلػػا  صتاػػا لنػػا اف 
ادليزانية،  ليات ك  وحدة حسمية إ تنفيجو التقليدي للميزانية،  و هو االسلوب الجي صوفر رقادة حسادية زلسمة من د ؿ  دصد مسؤ 

نػود و صتميز دسهولة االست داـ نظرا لتو يه ادليزانية لبنود زلددة و سهولة تطبي  الرقادة ال  تعتػق رلػرد رقادػة علػ  دػرؼ االمػواؿ إ الب
تركػز علػ   قيػ   يهنػاة ذلا، اال انه اسػلوب تاػوده عيػوب كاػ ة اعلهػا: ادتعػاد ادليزانيػة عػن  قيػ  االهػداؼ ادلر ػوة منهػا ذلػ  ادل صص

 البنود ادلسجلة فيها فقط، و االمسانية السب ة لتفاة الفساد إ ادارة االمواؿ العمومية.

اىل حػع  اال هػزة الرقاديػة إ اداا مهمتهػا و نقػص  ابجإحػافةمة إ ا زائػر و هة كلها اذف عيوب صسجلها النظاـ احلا  للميزانية العا
 الافافية إ ادليزانية العامة من د ؿ قصور واثئقها و غموض دعض العمليات ادلالية للدولة، و هو ما صبعد ادليزانية عن  قي  الوظائ 

 ية و اال تماعية و ادلالية للعسومة.ادلطلودة منها و ادلتمالة إ  قي  االهداؼ االقتصادصة و السياس

 ات علػػ  نظامهػػا ادليػػزاا إ سػػبي  البعػػأ عػػن افاػػ  االسػػاليب و نػػتػػدفش هػػجو العيػػوب ا زائػػر اىل البعػػأ عػػن القيػػاـ دتعػػدص ت و ت
العمومية و تو يه ادليزانية ضلو  قي  اهداؼ احلسومة،  ل مواؿاال رااات لس  عملية ادليزانية  ا صامن  قي  السفااة و التسي  ا يد 

العامة إ سبي   قي  الروادة و الافافية و االستعماؿ و هو ما صؤكدو اصاا التو ه و االمجاع الدو  ضلو حرورة اد ح انظمة ادلوازنة 
 االما  للموارد العمومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

  يالثانالـــفــصـل 
 



 11/14ادلتعلق بقوانني ادلالية و القانون االساسي  15/11ادليزانية العامة بني القانون العضوي  :الفصل الثاين
 

31 
 

  : متهيد

 االخاتالالت جتانوز وزلنولا  العنما  ادلنليا  أداء حتسان عا  البحا  يف مسانر مهما  حلظا  18/15 ادلنليا  بقاناون ادلتعلا  العضاني القانونن استصدار شكل لقد
 ىذا يف ادلعتمدة والشروط القناعد وادلعنيري ويستنعب العندلي  التغيريات مع يتننسب يعد مل ،الذي 84/17 القنونن أحكنم ظل يف ادلسري ذلن اإلطنر عرفهن اليت

 الدولا ، والبحا  خلزينا  الرئيسا  ادلانرد أساعنر تقلبانت عا  انجتا  منليا  أزما  ظال يف خنص  سلتلف مستنايهتن، يف ادلنلي  احلكنم  مستلزمنت مع وليتالءم اجملنل،
 ادلستدام . التنمي  العنم وحيق  اإلوفنق فعنلي  يضم  وشفنفي  فعنلي  أكثر عمنم  بتسيري الكفيل  السبل أصلع ع 

بقناون ادلنلي  و كذا اىداف االوتقنل م  ادلتعلقن  17/84و االسنس   15/18يف ىذا الفصل اىل عننصر ادليزاوي  العنم  حسب القنونن العضني  سنتطرق
 .15/18اىل القنونن العضني اجلديد   17/84القنونن االسنس  
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  11/14عناصر ادليزانية العامة حسب القانون االساسي ادلبحث االول: 

 11/14قانون  ادلطلب األول 

و ادلتعلاا  بقااناون ادلنلياا  الركياازة االسنسااي  و ادلرجااع النحيااد و االصاال الااذي  1984 جنيلياا  7ادلااخرخ يف  17/84يعتااا القاانونن ر اا  
يعطس التنجيهنت و حيدد االحكنم اليت م  خالذلن يت  لعداد  ناون ادلنلي  السنني ، كمن يعرف كذلك ابلقنونن العضني لقناون ادلنلي  

 حي  يض  ىذا القنونن :

 ليت تعرف  ناون ادلنلي  و اوناعهن و ىيكلتهنيف اببو االول: االحكنم العنم  ا -
 البنب الثنين: تطرق للميزاوي  العنم  و اوناعهن و ىيكلتهن -
 البنب الثنل : تطرق الوناع اخرى م  ادليزاوي  و عال تهن ابدليزاوي  العنم  -
 البنب الرابع: تننول العملينت اخلنص  للخزين  و كيفي  تنظيمهن  -
 ون ادلنلي  اوطال ن م  حتضريىن مث التصنيت عليهن حىت تنفيذىنالبنب اخلنمس: تطرق لقنا -
 البنب السندس: خصص لقنونن ضبط ادليزاوي  -
 امن البنب السنبع و االخري: تننول احكنمن  سلتلف  -

ابلقاانونن  1989. و يف17/84ادلعاادل و ادلااتم  لقاانونن  1988يناانير  12ادلااخرخ يف  05-88ابلقاانونن ر اا   1988و  ااد عاادل يف 
 17/84ادلعدل و ادلتم  لقنونن  1989ديسما  31ادلخرخ يف  89-24   ر 

 واثئق ادليزانية العامة : ادلطلب الثاين

 :قوانني ادلاليةأوال 

ادلنلياا  اذ يخكااد ان  ااناون ادلنلياا  دتثاال االطاانر  لقااد كاانن التشااريع اجلزائااري واضااحن حياا  ربااط باان ادليزاوياا  العنماا  الساانني  و  ااناون 
على ذلك "تشكل ادليزاوي  العنم   17/84م  القنونن (06)القنونين الذي جيب ان تصدر فيو ادليزاوي  العنم . حي  تنص ادلندة  

االحكانم التشاريعي  و التنظيميا   للدول  م  النفقنت و االيرادات النهنئيا  للدولا  اداددة سانناي  نجاب  انونن ادلنليا  و ادلنزعا  وفا 
. كمان حيادد وفاس القانونن ( 1984جنيليا  و ادلتعلا  بقاناون ادلنليا   7ادلاخرخ يف  17/84ما  القانونن  6)ادلندة ر ا  ادلعمنل هبن"

 بال اتريخ( 17/84م  القنونن  02)ادلندة ر    :اوناع م   ناون ادلنلي  و ى  03

  السنني( نونن ادلنلي  االويل( 
 نونن ادلنلي  التكميل  او ادلعدل  
   نونن ضبط ادليزاوي  
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نني  و ىاان "يقاارر و ياارخص و ىاان  االطاانر القاانونين الااذي تصاادر فيااو ادليزاوياا  الساا قااانون ادلاليااة االو : - 01
ابلسن  لكل سن  مدوي ، رلمل منارد الدول  و اعبنءىن و كذا النسنئل ادلنلي  االخرى ادلخصص  لتسيري ادلرافا  
العمنمي  كمن يقرر و يرخص عالوة على ذلاك ادلصانريف ادلخصصا  للتزهيازات العمنميا  و كاذلك النفقانت 

 .( 1984 17/84م  القنونن  03)ادلندة ر    ابلرأمسنل"
يصدر ىذا القنونن فقط بقصا  تغياري او تعاديل معطيانت جانء هبان تعديلي: قانون ادلالية التكميلي او ال - 02

 اانونن ادلنلياا  الساانني حياا  "ديكاا  لقااناون ادلنلياا  التكميلياا  او ادلعدلاا  دون سااناىن ادتاانم احكاانم  اانونن ادلنلياا  
 (1984 17/84م  القنونن  04)ادلندة ر    للسن  او تعديلهن خالل السن  اجلنري "

 قتضنىن تنفيذ  نونن ادلنلي  و عند اال تضنء  ناون  يعرف ابوو " النثيق  اليت يثبت: قانون ضبط ادليزانية - 03
 (1984 17/84) ادلنلي  التكميلي  او ادلعدل  اخلنص  بكل سن  منلي "

 الواثئق ادللحقة بقانون ادلاليةاثنيا : 
ىان اجلادول التقاديري دلختلاف  )أ(: اجلادول  االيرادات النهائياة ادلطبقاة علاي ميزانياة الدولاة للسانة )أ(اجلدول  - 01

مفصال اىل  لإلياراداتاصننف ايرادات الدول  للسن  ادلعتاة. و ىن جدول سلتصر الن كل واحاد ما  احلسانابت التساع  
 و خطنط فرعي   حسنابت فرعي ، فقرات، خطنط

 )ب(اجلادول  توزيع حسب القطاعات الوزارية لالعتمادات ادلفتوحة يف ميزانية التجهيز للسانة: )ب(اجلدول  - 02
ىاان جاادول تاانزع ماا  خاللااو االعتمااندات ادلفتنحاا  بعناانان ميزاوياا  التساايري ماا  طاارف  اانونن ادلنلياا  للساان  ادلعتاااة. و ىااذا 
حسب الدوائر النزاري  طبقن لتشكيل  احلكنم  اليت يضنف ذلن مصنحل رائس  اجلمهنري  و مصانحل رئايس احلكنما  ادلعتااة  

 لتكنليف ادلشًتك كدوائر وزاري  ابإلضنف  اىل ا
اجلاادول  توزيااع حسااب القطاعااات للنفقااات بات الطااابع النهااائي علااي ادلةطااط الااو   للساانة: )ج(اجلاادول  - 03

جدول رخص الاامج ادلسمنح هبن العتماندات ميزاويا  التزهياز او االساتثمنر ذات الطانبع النهانئ  يف ادلخطاط ىن  )ج(
مسنل اليت تقنم هبن الدول ، و على سبيل ادلثنل وذكر م  القطنعنت: النطين منزع  بن سلتلف القطنعنت و العملينت برأ

ادرو نت، الًتبي  و التكني  و ادلخططنت البلدي  للتنمي  امن النفقنت برأس ادلنل منهن: صندوق تطانير منانط  اجلنانب 
ت ادلخصص  للمننط  و صندوق الشراك ، كمن يض  اجلدول االحتينطنت ادلخصص  للنفقنت غري ادلتن ع  و االحتينطن

 الناجب تر يتهن
: حتااادد اجلاااداول اخلنصااا  للهييااانت ادلساااتفيدة ادلبلااات التقاااديري لإليااارادات العنمااا  شااابو جاااداول ةاصاااة باااب  اجلباياااة - 04

اجلبنئي ، و تعتا  ثنب  الرسنم شبو اجلبنئي ، كل احلقنق و الرسنم و االاتوى الناردة يف اجلدول ادللحا  بقانونن ادلنليا ، و 
 ادصل  لفنئدة شخص اعتبنري غري الدول  و النالايت و البلدايت و على سبيل ادلثنل وذكر: الضمنن االجتمنع 

ان  نونن ادلنلي  للسن  ال يقدم سنى الكتل الكاى لالعتمندات ادلفتنح  للسن  ادلعين  و كذلك مراسيم توزيع االعتمادات:  . أ
نوي  و ا سنم و فصنل النفقنت حي  تات  عا  طريا  مراساي  االعتماندات الايت رخص النفقنت لكل وزارة، امن التنزيع اىل عن
  السنني يف اجلريادة الرمسيا  ذلاك يف حان يات  تنزياع االعتماندات ادلخصصا  ما  تصدر يف او نت الحق  لصدور  نونن ادلنلي
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علقا  بانزير الدولا  و وزيار اخلنرجياا  ميزاويا  التسايري لكال الانزارات و لارئيس احلكنما   نجاب مرسانم تنفياذي، تساتثين تلاك ادلت
  (75، 2004)لعمنرة  حي  تت   نجب مرسنم رائس ، و تنشر يف اجلريدة الرمسي 

و ىا  عبانرة عا  و ئا  تقادمهن الادوائر النزاريا  ادلختلفا  و :  Les fascicules budgétairesملزمات ادليزانية  . ب
النفقنت حساب العنانوي  و اال سانم و الفصانل و ادلانارد و حتت ر نب  مصنحل ادليزاوي  لنزارة ادلنلي  تسمح ىذه الن ئ  بتنزيع 

الفقاارات للنفقاانت ادلرخصاا  بقاانونن ادلنلياا  و ادلنزعاا  ماا  خااالل مراسااي  رائسااي  او تنفيذياا  و تتضاام  كااذلك اجلااداول العددياا  
نظفن و تض  كال للميزاوي  حسب النظنئف و االصننف و الفروع و تقدير االعتمندات الضروري  م  اجل التكفل ادلنيل ابدل

، 2004)لعمنرة  مننذجي  ثالث ا سنم اسنسي  و ى :  س  ميزاوي  التسيري،  س  حسنابت التخصيص،  س  التزهيز ملزم 
76)  

تتكنن ميزاوي  التزهياز ما  رخاص النفقانت الايت ترصاد  :(76، 2004)لعمنرة  القرارات ادلتعلقة بتوزيع اعتمادات الدفع . ت
ادللحا  سانناي بقانونن ادلنليا . امان عمليا  ختصايص االعتماندات دلختلاف االدارات النزاريا   )ج(حساب القطنعانت يف اجلادول 

تتحقااا  بقااارار يتعلااا  بتنزياااع اعتماااندات الااادفع من اااع مااا   بااال ادلفااان  ابلتخطااايط و الااانزير ادلعاااين. و جتااادر االشااانرة ىنااان ان 
هبن، أي دتنيل كل العملينت ادلخططا  و ادلرخصا  اعتمندات الدفع ليس سنى االجزاء السنني  لتطبي  رخص الاامج ادلتعلق  

 متعدد السننات. -غنلبن -يف اطنر 

 ادلتعلق بقوانني ادلالية 15/11ادلبحث الثاين: عناصر ادليزانية العامة حسب القانون العضوي 

لتساايري ادليزاوياا  غااري تلااك ادلتعاانرف تتزاو اجلزائاار حنلياان ماا  خااالل تبنيهاان لتزربا  اصااالح وظاانم ادليزاوياا   العنماا  اىل اعتمااند زلانور جدياادة 
عليهن حنلين، ىذا من يستنجب خنق  نعدة  نونويا  جديادة رطار و تتمنشاى ماع ىاذه التغاريات ذلاذا اوطلقات اجلزائار يف مراجعا  عميقا  

دلانن تسااتلزم  حتلياال فرضاتهن العناماال التنلياا : ظهانر عال اا  جديادة باان احلكنماا  و الا  17/84للقانونن االسنساا  ادلتعلا  بقااناون ادلنلياا  
جيد دتنى  ناون ادلنلي  و اعتمندىن، و ضرورة وجند  نونن عضني لقناون ادلنلي  حسب م  الدستنر، مث تطنر النضاع اال تصاندي و 

 ادلنيل احدث اصالحنت و اعتبنرات جديدة يف رلنل حتدي  ادلنلي  العنم .

 :  (APLOLF) ادلالية ادلشروع االو  للقانون العضوي لقوانني ادلطلب االول 

 organique relativeعلى ىنمش حتدي  وظنمهن ادليزاين تنلت اجلزائر خل  مشاروع اويل لقانونن عضاني متعلا  بقاناون ادلنليا  
aux lois finances « APLOLF » avant-projet de loi   يتكنمال ىاذا ادلشاروع االويل بنزانح ماع عننصار حتادي

 ادليزاوي  ادلتمثل  يف:

   مقنرب  تعدد السننات إليرادات و وفقنت الدول 
 مسخولي  ادلسريي  و الر نب  على االداء 
  مراجع  مدوو  ادليزاوي 
 حتسن زلتنى و تقدمي  ناون ادلنلي  م  اجل  راءة افضل، و شفنفي  احس  يف تسيري ادليزاوي  و تفعيل دور الادلنن 
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 م علي النتائج:التسيري وفق الربامج و القائ ادلطلب الثاين 

م  ادلشروع االويل للقنونن العضني ادلتعل  بقناون ادلنلي  ان  نونن ادلنلي  السنني يتن اع و يارخص لسان  منليا  رلمانع  05تنضح ادلندة 
 تنفياااذ أن وحااادة علاااى مناااو( 78) ادلاااندة وصااات ادلااانارد و االعبااانء لتحقيااا  بااارامج الدولااا  وفقااان لاىاااداف اداااددة و النتااانئج ادلنتظااارة و

 حتنيال و وقال كيفيا  أخارى مناد يف جنء كمن .برامج ختصص يف االعتمندات أن على" 22" ادلندة وصت و الاانمج ى  االعتمندات
 الاامج تسيري يف االعتمندات

  للميزانية: السنوات ادلتعدد اإل ارادلطلب الثالث 

. النتانئج علاى القانئ  التسايري مبادأ تطبيا  علاى الساننات ادلتعادد و السانني اإلطانر يف تسانى  ادلنليا   اناون أن( 02) الثنوي  ادلندة تنص
 للميزاوي . كإطنر تعدد السننات مصطلح كذلك( 74) ادلندة تذكر كمن

 و لإليارادات التن عانت و األولانايت و الكااى التنجهانت ع  يعا الذي و. العنم  ادلنارد لتسيري أداة ىن السننات متعدد ادليزاوي  إطنر
 سانني  ميزاويا  إعاداد علاى حبا  بال. ادليزاويا  سانني  مبدأ مع يتعنر  ال اإلطنر ىذا إن. ”عشر شهرا االثين يفنق مدى على النفقنت

 إضانف . السانني  للميزاويا  التفصايل م  ادلستنى السننات وفس متعدد اإلطنر يقدم ابلتنيل و. سنناي عليهن للمصند   الادلنن أمنم تقدم
 ادلعنيا  ادلنليا  ابلسان  الادلنويا  تعاين  ادلصاند   أن كمان. ادلعنيا  ادلنلي  للسن ) (n+1, n+2  سنتن مناليتن دلدة تن عنت يشمل أوو إىل
 القساط سانناي عليهن ادلصنت االعتمندات دتثل عليو فقط و اإلعالم و هبن االسًتشند أسنس على تنفر اليت و ادلرفق  التن عنت دتس وال

 (Abdelhamid GAS 2007, 74) السننات متعدد اإلطنر ىذا م (  شهرا 12) لتنفيذ جزء الالزم  للمنارد السنني

 :ادليزانية مدونةادلطلب الرابع 

 متكنملا  غاري ادليزاوي  أن كمن. الادلنن و أمنم الشعب العنم  ادليزاوي  يف الالزم  الشفنفي  ينفر ال حنلين عليو ىن كمن ادليزاين التقدمي إن 
 جانء مشااروع ذلاذا. العنما  للميزاويا  ادلتصافح مهما  ما  يصاعب ماان ىاذا و التسايري ميزاويا  يف عناو دتنمان التزهياز ميزاويا  تقادمي خيتلاف إذ

 تساايري وفاا  يتمنشااى بشااكل العمنمياا  للنفقاانت تصاانيفن جدياادا يقااًتح إذ. ادليزاوياا  تقاادمي طريقاا  دتااس بتعااديالت اجلديااد ادلياازاين النظاانم
 :حسب تصنف الدول  أعبنء أن على بنضنح القنونن م  (27) ادلندة تنص إذ. ابلاانمج ادليزاوي 

 النشنط -
 الطبيع  اال تصندي  للنفق  -
 النظنئف الكاى للدول  -

 ادليزاوي  تنفيذ و حتضري ع  ادلسخول  اإلداري  النحدات

 النشاط حسب التصنيف - 01
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 احلنفظا  جتماع حبيا . حنفظا  يف مهما  كل تتزسد واضح  مهنم إىل يقسمهن حبي  النشنطنت بينن و بتنضيح التصنيف ىذا يسمح
و ذلااك يف ساابيل حتقياا  االىااداف ادلرجاانة ماا  ىااذه ماا  الاااامج تتفاارع باادورىن اىل باارامج فرعياا ، مث عملياانت و عملياانت فرعياا   رلمنعاا 

 عملينت...عملينت فرعي  ادلهنم حسب ىذا التصنيف فنن ادليزاوي  تقس  ابلتدرج اىل : حنفظنت.. برامج.. برامج فرعي ..

تساامح ىااذه اذليكلاا  اجلدياادة ابحااًتام ادلعاانيري الدولياا  لتصاانيف وظاانئف الدولاا ، و يف ىااذا السااينق يرجااع التصاانيف اجلديااد ابلنشاانط اىل 
 Classification fonctionnelle des للتصاانيف الاانظيف  لااإلدارات العمنمياا   FMIالتصاانيف ادلقااًتح ماا  طاارف 

administrations (CFAP) publiques 

يدعى ىذا التصنيف ايضن  دوم  ادليزاوي  و ىن حيتاني  :  )ادلدونة(التصنيف حسب الطبيعة االقتصادية للنفقة  - 02
 (7848 71/48)ا.  :على العننوي  السبع  التنلي 

 .مرتبنت ادلنظفن .1
 .تنظيف .2
 .استثمنرات .3
 .حتنيالت .4
 .دي  عمنم  .5
 .وفقنت العملينت ادلنلي  .6
 .النفقنت غري ادلتن ع   .7

 حسنابت شكل يف الطبيع  حسب للنفقنت يقدم  نئم . أعبنء شكل يف العمنمي  األمنال ختصيص طريق   عرف  التصنيف ىذا يسمح
 النفق . ونع حسب األوضنع تسيري و حتليل للمسريي  و يسيل. النفق   تنبع  يسمح شلن. للدول 

 ادلسؤولية مركز وفق التصنيف - 03

 عاا  دتنماان خيتلااف التصاانيف ىااذا. عاا  احلساانابت ادلسااخول  ادلسااخولي  واضااح ادلركااز تصاانيفن إدارتااو يف يتطلااب الاااامج ميزاوياا  اعتمااند إن
 كل مسخولي  م  ادلطلنب  النتيز  يعط  حىت تفصيال أكثر يكنن أن جيب ألوو. اإلدارة العنم  و النزارات حسب احلنيل التصنيف

 ىااذا ىيكلاا  األخاارى. تاات  التصاانيفنت مسااتقال عاا  ادلسااخولي  مركااز وفاا  التصاانيف يكاانن كماان  .ادليزاوياا  تنفيااذ و بتحضااري معااين مسااري
 على ذلك و البداي  منذ عنو ادلسخول ضلدد وشنطن فيهن مرة حتدد كل فف . الدول   رارات ىيكل و  مالتنظي اذليكل بتحديد التصنيف
 األىداف حتقي  عبء يعبد أن الضروري فم  (34، 2004/2005) زغدود  ...(عملي ، فرع  برانمج ،برانمج) األوشط  اختالف

 عا  ادلساخول  أيضان ساتكنن و الايت.... فرعيا  مديريا . مديريا . عنم  أمنو : تنظيمي  وحدة مسخول يكنن من غنلبن و. مسخول معن إىل
 .(89، 2004)لعمنرة  ادقق  النتنئج
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  :ادليزانية واثئق ادلطلب اخلامس

 ادلااندة تاانص و. ادلااذكنرة (V1,V2,V3)اجمللاادات  علااى حيتااني أن جيااب الااذي و الساانني ادلنلياا   اانونن زلتاانى( 74) ادلااندة تنضااح
   (A,B,C,D,E,F,G,H)ادللحقنت  على ادليزاوي  احتناء ضرورة على( 71)

 :  (V1)" 01اجمللد " - 01

 ابلتحليال تسمح( صفحنت و جداول) ىنم  معلنمنت إبعطنء يسمح و. الاامج حسب و النزارات حسب دليزاوي  شنمل  وظرة يعط 
 خط " عننان حتت: األول القس  : . حيتني اجمللد على  سمن (1984 17/84)ا.  للميزاوينت السنني  السريع  و ادلالئم  الًتمج  و

 تقاادم األشااغنل حنلاا  يصااف الثاانين و. الاادفع حسااب ادليزاوياا  وفقاانت يقاادم األول فاارعن إىل باادوره ينقساا  الااذي و". احلكنماا  وفقاانت
 : يف ادلشنريع ىذه تتمثل و.للدول  الكاى للمشنريع

  ادلشنريع الكاى اجلديدة 
  ادلشنريع الكاى اجلنري 
 " ادلشنريع اجلديدة ادلمنل  حبسنابت التخصيص اخلنصCAS" 
 ادلشنريع اجلنري  ادلمنل  ب  "CAS " 
 الرئيساي  للميزاويا  اإلمجنليا  ادلبانلت عا  تفصايال يقدم "احلنفظنت حسب للنفقنت الرئيسي  ادليزاوي " عننان حتت: الثنين القس  -

 .يف احلكنم  احلنفظنت بعدد فرعي  أ سنم على القس  ىذا حيتني. احلنفظنت األول حسب اجلزء يف ادلقدم 
 شاروع يعتاا تقريار االولانايت و التخطايط ملحقان   :التخطايط و األولانايت حانل تقانرير:  (V2)"02" اجمللاد - 02

دون التصانيت علياو. فهان يقاني  ادرهت  التشاريعي   نونن ادلنلي  يقدم ىن االخار امانم الادلانن علاى سابيل الداللا  فقاط 
 ألوو يسنعد على تنضيح اختينراهت  يف التصنيت على االعتمندات.

تقدم ىذه التقنرير السنني  حسب النزارات معلنمنت مفصل  ع  االولنايت. الاامج و ادلبندرات. االىداف و النتنئج 
. حيتاني ىاذا اجمللاد علاى  )ساننات 3(، و ىاذا لفاًتة متعاددة الساننات ادلنتظرة، االحتينجنت للمنارد، ادليزاوي  ادلفصل 

 اربع  ا سنم ولخصهن كمن يل :
 العاانم األماان طاارف ماا  يخكااد و. و أىاادافهن الاانزارة مهماا  عاا  واضااحن إفصاانحن تقاادم الاايت الاانزير رساانل  : ديثاالالقساام االول -

 .ادلنلي  وزارة و احلكنم  تنصينت برانمج احًتام يضم  الذي للنزارة
 .ع  احلنفظ  منلي  غري و منلي  معلنمنت يقدم. النزارة حبنفظ  يرف  القسم الثاين: -
 و ادليزاوي  حنل منلي  غري و منلي  معلنمنت ىذا القس  يقدم"  ابلاامج مفصل معنني ختطيط"  عننان : حتالقسم الثالث -

 النزارة يف الاامج عدد حسب فرعي  أ سنم حيتني على. النزاري  الاامج كل
 .اجمللد ىذا يف ادلقدم  ابدلعلنمنت تتعل  خنص  مفصل  معلنمنت حيمل" أخرى معلنمنت" عننان القس  الرابع: حتت -

 للوالايت:  ادلمركزة غري للمصاحل النفقات ميزانية:  (V3)" 03اجمللد " - 03
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 مهما  وسايل  اجمللاد ويعتاا ىاذا. غاري ادلمركازة ادلصانحل حساب للدولا  ادليزاويا  لنفقانت اجلغارايف التنزياع حانل وظارة اجمللاد ىاذا يعط 
 (1984 17/84م  القنونن  44)ادلندة  :أ سنم ثالث على حيتني وىن .بتصنيتو معين غري لكنو الادلنن أيدي بن تنضع

 .حسب النالايت اإلمجنلي  النفقنت تنزيع :للميزاوي  اإل ليم  التنزيع يقدم القسم االول: -
 .حسب النالايت احلنفظنت وفقنت تنزيع: للحنفظنت اإل ليم   التنزيع يقدم :القسم الثاين -
 الاانمج و احلنفظ  النالايت حسب وفقنت تنزيع: النالايت حسب النفقنت ميزاوي  يقدم :الثالث القسم -

  يل  سنحنول فيمن و. جديدة ملحقنت إبضنف  ذلك ادليزاوي  ملحقنت على تعديالت إجراء مت ملحقات ادليزانية: .4
 .ادليزاوي  ملحقنت على اددث  التغريات أى  تلخيص

( (C و( B) ادللحقن بن جيمع (B) ادللح  ىذا. للدول  العنم  للميزاوي  النهنئي  األعبنء لتمنيل( B) جديد ملح  إدخنل -
 .الاامج و البيينت. النزارات حسب عليهن ادلصنت االعتمندات يقدم ىن و. احلنيل النظنم يف

 .الدول  إيرادات رلملهن يف دتثل( F)و( C) و( A) ادللحقنت -
 (.H) اذلبنت و اإلعنانت و( D)  ادليزاين التنازن(. H)و( D) جديدي  ملحقن إضنف  -

 :العامة ادليزانية دورة ادلطلب السادس

 حتانول مان وىاذا اخلطانات زلتانى يف مت التغياري أن إال. ذلن الكاى األربع  ابخلطنات حتتفظ عليو ى  كمن شكلين تبقى ادليزاوي  دورة إن 
 :التنلي  العننصر يف إجينزه

 ما  ذلاك و ساننات الاثالث يفانق متنساط  ادى أصابح و ادليزاويا  حتضاري يف كااى أمهيا  ذات عمليا  ديثال أصابح التخطيط -
 .الكلي  اال تصندي  السينس  أبىداف مبنشرة ربطو و الكل  اال تصند  عطينت ارتبنطو أجل

 و امهاانiم و لاارلهاان الناضااح ابلتحديااد التنفيااذ أثناانء وزارة كاال فتلاازم مهاانم و باارامج وفاا  أصاابح حتضااريىن و ادليزاوياا  إعااداد -
 .األداء  خشرات األىداف ىذه ربط ضرورة و نهأىداف

 و الفصانل لايس و. الااامج و احلنفظانت وفا  يصبح التزهيز أو التسيري لنفقنت سنآءا العنم  ادليزاوي  على الادلنن تصنيت  -
 .حنلين عليو ىن كمن ادلناد

 .النفق  فعنلي  و األداء على الر نب  إىل تتعدى إمنن و احلسنبي  ابلر نب  تكتف  ل  ادليزاوي  على الر نب  -
  نونن ضبط ادليزاوي  اصبح لو دور فعل  م  خالل الزام احلكنم  بتقدديو سنناي امنم الادلنن -

عتبنر ان مرحلا  التخطايط و االعاداد تادمج يف مرحلا  االعاداد ابهبذا يت  ادنفظ  على وفس ادلرحتل اليت دتر هبن ادليزاوي  يف النظنم احلنيل 
نرة كمن ذكرانىن سنبقن ابلنسب  للنظنم احلنيل. بينمن تتضم  مرحل  االعداد و التقدمي يف النظنم اجلديد مرحليت االعداد و ادلصند   ادلذك

 سنبقن كل على حدى.
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مرحلا   ادلرحلا  ىاذه تساب . زلادد ىيكال أو زلادد بن ات ارتبنطهان بعادم تتمياز مرحلا  ىا  :األجال متوساط التةطيط مرحلة (1
 احتينجنت تن ع يت  كمن النزارات احلكنمي  جلميع األولنايت و التنجيهنت حتديد فهن يت  حي . ادلنلي   نونن مشروع إعداد

 .اإلوفنق
منن شانت  خاالل ما  وذلاك( n-2) سابتما شاهر ما  تبدأ( n-1)و( n-2) السننات خالل تت  :ادليزانية إعداد مرحلة (2

 الساننات متعددة التن عنت و ادلنلي  للحكنم  و. ادليزاوي . اجلبنئي . اال تصندي  السينم  عر  إىل هتدف اليت و ادليزاوي  حنل
 علاااى ادلنليااا   ااانونن مشاااروع  نن شااا  ادلرحلااا  ىاااذه تنتهااا (. مساااننات3) ادلقصاااندةالتخطااايط  لفاااًتة الدولااا  وفقااانت و دلاااداخيل

 اجمللاااااادات و  اااااانونن ادلنلياااااا  علااااااى أعضاااااانءه مصااااااند   و إ اااااارار علااااااى احلصاااااانل أجاااااال ماااااا  الاااااانطين الشااااااعي مسااااااتنى اجمللااااااس
(v1,v2,v3 ) للسن  ابدليزاوي  ادلتعلق (n )اجلمهنري  رئيس بتن يع و 

 أو  اانونن حتانيالت شاكل يف تعااديالت حتمال أن وديكا (. 5) الساان  امتاداد علاى ادلرحلاا  ىاذه تادوم :ادليزانيااة تنفيا  مرحلاة (3
 .التكميل  ادلنلي 

 طري  احلسانابت ع  علبهن ادلتحصل النتنئج تقدمي على ترتكز و. ادليزاوي  دورة ادلرحل  ىذه تنته  :احلساابت تسليم مرحلة (4
 الاانطين الشااعي اجمللااس أماانم التكميلاا   اانونن ادلنلياا  بتقاادمي تنتهاا  و( n+1) الساان  خااالل تاات  ادلرحلاا  ىااذه. للدولاا  اإلدارياا 

 .عليو للمصند  

 15/11اىل القانون العضوي اجلديد   11/14: اهداف االنتقال من القانون االساسي السابغ دلطلبا

 النسنئل وف  القنئ  التسيري م  االوتقنل يف أسنسن ادلنلي  لقناون العضني القنونن و( 8058) ادليزاوي  وظنم حتدي  مشروع زلنر يتمثل
 :إىل ويهدف العمنمي  النفق  يف تسيري النتنئج وف  القنئ  التسيري إىل

 السننات ادلتعدد ادليزاوي  إطنر اعتمند -
 األداء مخشرات و النتنئج أسنس على القندت  الاامج ميزاوي  اعتمند  -
 و ئقهن و ادليزاوي  تقدمي جتديد -
 ادليزاوي  دورة جتديد -
 جديد عضني  نونن اعتمند -
 للميزاوي  ادنسي اإلطنر جتديد -
 ادليزاوي  حتضري يف ادلعتمد ادلعلنمنت أوظم  وتطنير اعتمند -
 ادلسريي  ومسخولي  الر نب  تعزيز -
 .العنم للمنل كفء استغالل و للمنارد األفضل التخصيص ع  البح  -
 العنم القطنع أداء حتسن -
 تعزيز مسخولي  ادلسريي   لتفعيل دور الر نب  -
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 ةامتة الفصل:

 ىااذا ألن .العاانم ادلاانل تساايري يف الكفاانءة و حتقياا  الرشااندة ساابيل يف مهماا  خطاانة يعتااا اجلزائاار يف ادلياازاين النظاانم حتاادي  مشااروع يعتااا
 النفقانت العنما  ختصايص خاالل ما  ذلاك. النتانئج وف  القنئ  التسيري إىل النسنئل وف  التسيري القنئ  م  االوتقنل إىل يخدي اإلصالح

 ادلتنبع  م  ديك  من ىذا و. األداء مخشرات األىداف ابستعمنل ىذه حتق  مدى و ينس معين  أىداف وذات واضح  مهنم و برامج يف
 أبىااداف اال تصااند ربطهاان أجاال ماا  للميزاوياا  كإطاانر ادلاادى ادلتنسااط التخطاايط علااى اإلصااالح كماان يركااز. لاىااداف الدائماا  و اجلياادة
 القانئ  التسايري. للميزاويا  الساننات ادلتعدد اإلطنر: دتثلت يف أسنسي  عننصر إرسنء خالل م  اإلصالح ىذا اجلزائر تبنت  د و. الكل 
 حتقي  اإلصالح يف تسنى  أطر تكييف إىل إضنف . ادليزاوي  دورة على تعديالت إضفنء و و و ئقهن للميزاوي  جديد عر . النتنئج وف 

 84-17 األسنسا  القانونن مراجعا  ضارورة يساتلزم عليهان مان ىان و. ادلساخولينت تعزياز و ادلعلنمنت وظنم.  ادنسي اإلطنر: يف دتثلت
 يف لحيما ادلنليا  الاذي بقاناون ادلتعل  العضني ابلقنونن استبدالو و. احلنلي  السينسي  و ادلعطينت اال تصندي  مع يتالءم ال أصبح الذي
 .العنم  وفقهن ادليزاوي  تسيري كيفي  ينضح و الذكر السنلف  االصالح زلنور مناده
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 :  متهيد

قانونية تستخدما الدولة بغرض الوصول للتووازن ادلواو واتقتدواديل الویي سوي     تنظيما ماليا وزلاسةيا ووسيلة  العمومية ادليزانيةتعد 
سلتلف اتهداف السياسية واتقتدادیة واتجتماعيةل إذ تتضمن خطة اتنفاق العام للدولة ووسائل دتویلها ل لیا فهي العملية اليت مون 

عامة و اإلیرادات العاموة الويت دت ون مون تنفيوی السياسوة ادلاليوة للدولوة خوالل مودة زمنيوة زلوددةل ومون خالذلا یرخص  لت دید النف ات ال
 .خالذلا ت وم احل ومة بتخديص ادلوارد ادلتاحة لتغطية النف ات الالزمة إلشةاع احلاجات العامة

یرادات العامة دلدة سنة ماليةل دتر يف دورة مستمرة تتضمن تش ل ادليزانية العمومية للدولة الت دیر ادلتضمن وادلعتمد للنف ات العامة واإل
عدة مراحل خالل السنة ادلالية وتت رر كل عامل ول ل مرحلة منها خدائدها ومشاكلها ومتطلةاهتال وبیلك فاهنا  من ادلم ن ت سيم 

اتعتماد من الربدلوان الویي ت ول عليوؤ مسو ولية  دورة ادليزانية العمومية إىل مرحلتُت تةدأ مبرحلة الت ضَت واإلعداد من طرف احل ومةل مث
تعتورب مرحلوة الت ضوَت واإلعوداد ادلرحلوة ا وىل يف  .الت    من ص ة وسالمة السياسة اتقتدادیة وادلاليوة واتجتماعيوة ومراقةوة تنفيویها

اإلعدادل وكویلك ا سواليا الفنيوة ادلتةعوة دورة ادليزانية العموميةل فهي عملية إداریةل یرتةط بعضها بت دید السلطة ادلختدة ابلت ضَت و 
عن  يف ت دیر كل من النف ات العامة واإلیرادات العامةل إذ ختتص السلطة التنفيییة بت ضَت وإعداد ادليزانية العموميةل ابعتةار أهنا تعرب

بووؤ موون إم وواعت ت نيووة وفنيووة خطووة وبوورعمل عموول احل ومووة لنشوواطها اتقتدووادي والسياسووي واتجتموواعي لسوونة كاملووةل   ووم مووا تتمتوول 
یتطلوا إصلواز ادليزانيوة العموميووة  .ووسوائل مادیوة وبشوریة ةوخمة دتن هوا ال ودرة والفعاليوة علووهب ال يوام ابویة ادلهموة ابلغوة ات يوة والتع يود

العامة للميزانية وادلدیریة  تدخل عدة قطاعات ودوائر وزاریة بدء بوزارة ادلاليةل إةافة إىل أجهزة أخرى مسا ة يف ذلك متمثلة يف ادلدیریة
نيووة العاموة للضوورائا وارموارك وا مووالك الوطنيوةل وكوویلك ادلدیریوة ادلركزیووة للخزینوة العموميووةل ودتور فووًتة إعودادها مبراحوول عمليوة إداریووة وت 

ادات العامةل وابعتةار أن تتمثل يف مرحلة وةل الطموحات وا بعاد وادلواف ة علهب طلةات اتعتمادل وطرق ت دیر النف ات العامة واإلیر 
ة ادليزانية العمومية تت ون من قسمُتل  ا اإلیرادات العامة والنف ات العامةل فال بد أن ی ون هناك اختالف يف الطرق وا ساليا ادلتةع

راغها يف شو ل ريوي أي من عملية حتضَت وإعداد مشروع ادليزانية العمومية من الناحية الت نيةل ینةغي إف تهاءبعد اتن منهمالت دیر كل 
  .ادلشروع ب انون ادلالية هیا  للربدلان من أجل ادلدادقة عایؤل یعرف مؤ يف ش ل مشروع قانون بغية تسلي

یتعلو  ب ووانُت ادلاليوةل مون خووالل  81- 81ادلوةووع يف إبوراز كيفيوة إعوداد ادليزانيوة العموميوة يف اول ال وانون العضووي رقوم  ا يوةت مون 
 نهلا ولوویلك ا اتعتموواد علووهب كوول موون ادلووابوو لفووة قووانوع  عووداد ادليزانيووة العموميووةل وتوةوويل ادلراحوول العمليووة الوويت دتوور ادل هوواتتةيووان ار

 الوصفي والت ليلي ادلناسةُت لطةيعة ادلوةوع اليت تتطلا حتليل الندوص ال انونية اخلاصة  عداد وحتضوَت ادليزانيوة العموميوةل ولویلك ا
لودور اتجهوزة و أما الثاين فخدوص  ا ول اإلطار العام إلعداد مشروع ادليزانية العمومية ل ة ثتضمن ادل حثلثالث مةاإىل  مؤت سي

 شلووا ت وودم اتدارات الت نيووة ادلسووا ة يف اعووداد ادليزانيووة العموميووةل و الثالووث خدووص للمراحوول العمليووة إلعووداد مشووروع ادليزانيووة العموميووة  
تعلو  ب ووانُت ادل 81- 81رقوم  اردیود  يف یتم إعداد ادليزانية العمومية للدولة يف اول ال وانون العضوويمی ن طرح اإلش الية التالية: ك

 ادلالية؟
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 االطار العام إلعداد مشروع امليزانية العمومية: املبحث االول

فضل عادة ما تتوىل احل ومة إعداد وحتضَت ادليزانية العموميةل  يث تعد أقدر من الربدلان يف ت دیر النف ات العامة واإلیرادات العامةل ب
 الدقي وة والةيواعت وادلعطيوات ابإلحدواءاتدها طيل أن دتوتسوت والويتليهوا ع تتووفر الويت لوة هادل الةشریة وادلوارد واإلطارات ةجهز ا سلتلف 
ل 5001)عةووواس زلووورزي حسوووا ادل ووودرة ادلاليوووة لالقتدووواد الووووطٍت وا ولووووحنت اتجتماعيوووةل علوووهب ضلوووو مالئوووم  العموميوووة ادليزانيوووة إلعوووداد
للظروف اتقتدادیة وادلالية ل ل دولةل وبیلك تسند عملية إعداد ادليزانية العمومية إىل وزیور ادلاليوة الویي ی وون مدو واب أثنواء  (010
وتعطووي الرةیووة الواةو ة عوون التوووازعت  العموميوة ادليزانيووة مشوروع ومضوومون روح حتدیوود إىل فهتودادلل  ووةل الوويت  ابلواثئو  للربدلووان موؤت د

ودور  ادليزانيووة مشووروع إعووداد كيفيووة حتدیوود احملووور ن هوویایتضووم .اتقتدووادیة وادلاليووة للدولووةل الوویي ی وودم يف شوو ل مشووروع قووانون ادلاليووة
 .السلطة التنفيییة يف عملية اإلعداد

 مضمون مشروع امليزانية العمومية و الواثئق الواجب ارفاقها به: املطلب االول

 ادلشوروع مضومون حتدیود اخلدووص جوؤو  علهب امنهإجراءاتل و  عدة مراعاة اعليهعند إعداد السلطة التنفيییة للميزانية العموميةل یتعُت 
 5081سوةتمرب  5ادلو رخ يف  81-81حودد ال وانون العضووي رقوم .بؤواستيعا تؤدراس للربدلانيُت یتسٌت حىت بؤ قهاالواجا إرفا والواثئ 

 و هويالعموميوةل الویي  وا أن یتضومن أربعوة أجوزاءل  ادلتعل  ب وانُت ادلاليوةل مضومون قوانون ادلاليوة الویي عتووي علوهب مشوروع ادليزانيوة 
یتعلق بقوانین المالیة، الجریددة الرسدمیة  0281سبتمبر  20،المؤرخ في  81-81من القانون العضوي رقم  37)المادة  :التواو الن و علهب

 (0281،  17عدد 

 ادلوووارد مةلوو  وكوویا لدووهاالسوونوي لت دوويل ادلوووارد العامووة وختديعلووهب ا ح ووام ادلتعل ووة ابلًتخوويص  حیتوووي اجلووزو ا ول:.  8
 .نياتية وادلالية للدولةادليزا العمليات بتغطية تسمل هنا أنطرف الدولة اليت من شأ من ادلتوقعة

 علهب ما یلي: يتضمن اجلزو الثاين  5
 عتمادات الدفلابلنسةة للميزانية العموميةل حسا كل وزارة وم سسة عموميةل مةل  رخص اتلتزامل وا 
 مةل  اعتمادات الدفلل وعند اتقتضاء رخص اتلتزام ل ل حساب من حساابت التخديص اخلاص 
 س ف ال شوف ادلطة  علهب احلساابت التجاریة. 

 :يشمل اجلزو الثالث على الرخص وا حكام التالية  0
 مهارخدة منل ةماعت الدولة وحتدید نظا 
 مهارخدة الت فل بدیون الغَت وحتدید نظا 
  ا ح ام ت ثر هیة  أت و ا لتهاكانت طةيع  مهماا ح ام ادلتعل ة بوعاء ونسةة وكيفيات حتديل اتخضاعات 

   ال انون من هیا 00ادليزانيايت ادلعرف يف ادلادة  التوازن علهب
 كل ح م یتعل  ابحملاسةة العامة وتنفيی ورقابة اإلیرادات والنف ات العامة. 
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 :اجلداول التاليةيتضمن اجلزو الرابع   4
 : اردول"أ" ویتعل  ابإلیرادات م سمة إىل إیراد  یراد 
  ارودول "ب" ویتعلو  ابتعتمووادات ادلفتوحوة للسوونة وادلوزعوة حسوا كوول وزارة أو م سسوة عموميووة وحسوا الووربامل

 وحسا التخديصل ویةُت رخص اتلتزام واعتمادات الدفل ادلفتوحة
  حسا كل صنفاها اخلاصة للخزینة وزلتو اردول "ج" ویةُت قائمة احلساابت. 
  اردول "د" ویةُت التوازعت ادليزانياتية وادلالية واتقتدادیة.  
 " اإلقليميووةل وارماعووات للدولووة ادلخددووة للهاوحواصوو ا خوورى واتخضوواعات الضوورائا قائمووة ویةووُت" وهوواروودول 

 ال ووانون موون 80 ادلووادة يف يهوواادلشووار إل ذليئوواتا طریوو  عوون ا خووَتة ذلوویةغووَت مةاشوورة  المخصصددة بیریقددة وكوویلك
 81-81رقم  العضوي

 (5081 81-81من ال انون العضوي رقم  30)ادلادة  .ارةائية ةؤاردول "و" ویتعل  ابلرسوم ش  
  اتجتماعي الضمانهيئات  لتمویل جهةاردول "ز" ویتعل  ابتقتطاعات اتجةاریة غَت ارةائية ادلو 
 اردول "ح" ویةُت ت دیرات النف ات ارةائية 
 التنفيذية يف اعداد امليزانية العمومية: دور السلطة املطلب الثاين

 هاادليزانية العمومية وإقًتاح النف ات العامة واإلیرادات العامة لتنفيی برارل مشروع إعداد عن الوحيدة ادلس ولة هةتعد السلطة التنفيییة ار
عةووارة عوون تعةووَت عوون الووربامل واخلطووط احل وميووة يف ا وواتت  العموميووة ادليزانيووة أن يف نهوواویرجوول ذلووك إىل عوودة اعتةووارات یتمثوول ا ول م

 من اإلدارةةؤ هیة تتطل ما تعلم اليت دهاوحفهي ادلختلفة واتعتةار الثاين أن السلطة التنفيییة تتوىل إدارة وحدات ال طاع العامل ومن مث 
 ادلختلفوة اإلحدوائية زةجهوا  بفضل وذلك الوطٍتل لالقتداد ادلالية ابدل درة معرفة السلطات أكثر اهنفل و  الثالث اتعتةار أما نف اتل

واتعتةووار الرابوول  ل( 010ل 5001)عةوواس زلوورزي  الدوودد  هوویاوالت وودیرات الضووروریة يف  الةيوواعت اذلوو توووفر والوويت ايهووعل تشوورف الوويت
 اتقتدوادیة اتعتةوارات ايهووا خَت أن ت ليف الربدلان  عداد ادليزانية العمومية قد ی دي إىل إرةاء الناخةُت  صودار ميزانيوة ت یراعوي ف

  .إىل دور كل من سلتلف الوزارات مث دور وزیر ادلالية يف إعداد ادليزانية العمومية التطرق یتطلا ما ووهةل والفني

 اخلطوووط توةوويل تتضوومن اإلداریووة وادلدوواح زةجهووتةاشوور عمليووة حتضووَت ادليزانيووة العموميووة  رسووال وزارة ادلاليووة تعليمووات دلختلووف ا 
ادلاليووة احل ي يووة للسوونة  اهتووحووول احتياجاهتووا للسياسووية العامووة وادلتعل ووة بسوونة ماليووة كاملووةل إذ تتوووىل كوول وزارة ت وود  اقًتاحا العریضووة

عمليووة  ادلاليووة وزارة ذلووك بعوود لتتوووىل المهادل ةلووةل لتجنووا اااثر الوويت قوود تنووتل يف حالووة عوودم صوودق وصوو ة ادلعلومووات الوويت ت وود
 اإلعوداد عمليوة يف ا ساسوي الودور تو دي ا خوَتة ن هیةلیلك فإوازعت ادلالية دلشروع ادليزانية العمومية الدياغة الت نية وةةط الت

إىل وزارة ادلالية اليت تعمل علهب تنسي   عؤرف یتم الوزاریةل تؤدائر  ميزانية مشروع بت ضَت وزیر كل ی وم أن فةعد للؤ الت نية والدياغة
ل 5050)شيخ  احل ومة  عمل وسلطط وریةمهامة لربعمل رئيس ارالع اتجهالتو  مل ايهوت ييف مجيل ادلشاریل الوزاریة ادل دمة إل

883-881)   
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- 15 رقم ادلرسوم من 84 ادلادة لنص وف ا ا ال  هیايفكما تبد من اإلشارة إىل أن وزیر ادلالية كان یتمتل بدالحيات واسعة 
 ادلشووواریل وإعووداد بدراسوووة يووؤإل ادلوكلوووة الدووالحيات إطوووار ويف ادليزانيووة رلووال يف ادلاليوووة وزیوور إىل یسوووند" نووؤأب ايهوووف جوواء لالوويت 503

 54-95 رقوم التنفيویي ادلرسووم أن غوَت ل"للميزانيوة التسوویة وقووانُت يوزجهوميزانيوة الت التسويَت وميزانيوة العاموة للميزانيوة يدیوةمهالت
الف رة  يف جاء حيث الوةوحل ذاك بنفس الدالحيات يؤ هیةعدد صالحيات وزیر ادلاليةل ت صلد ف 8111فربایر  81ادل رخ يف 

والوووزیر ادلنتوودب للخزینووةل يف إطووار  ابدليزانيووة ادل لووف ادلنتوودب الوووزیر مبسوواعدة ادلاليووة وزیوور ی ووًتح" أبن نووؤا وىل موون ادلووادة ا وىل م
ویتووىل  ادلاليوة رلوال يف الوطنيوة السياسوة عناصور الدسوتورل  ح وام طة وا ايهوادلدوادق عل الهو ومة وبورعمل عمالسياسة العامة لل 

ل 5050)شويخ  .وصوریل واةول بشو ل امهوادل علوهب هویة  یونص مل وفهو وبویلك ل"اابو ادلعموول والتنظيموات لل ووانُت وف ا ا هتطةي
850)  

إعداد مشروع ادليزانية العموميةل معتمدا يف ذلك علهب سلتلف  يف مهیتضل من خالل ما ت دم أبن لوزیر ادلالية الدور ا ساسي وا 
)یلووس شوواوش  :ليووةالتا امهوولوووزارة ادلاليووة ادل  أسووندت حيووث ادليزانيووةل مدیریووة اسووههب رأوعلوو تووؤلوزار  التابعووة الت نيووة زةجهوووا  ياكوولذلا

 (30-91ل 5080

 ایهحتضَت ادليزانية العمومية للدولة ومراقةة تنفي 
 والنف ات العامة واللجوء إىل اتقًتاض يف حالة الضرورة أتمُت التوازن بُت اإلیرادات العامة. 
   الهحتدید مةل  الضرائا ادل تطعة وأتمُت حتدي 
 دفل بعض دیون الدولة وارماعات احمللية وادل سسات العامة 
 مراقةة مشروعية النف ات العامة من الناحية ال انونية واحملاسةية. 
    ا جنةيةحتضَت اتتفاقيات ادلالية مل الدول  

 اهتووونف ا اهتووإلیرادا مهتكمووا ی وودم وزیوور ادلاليووة ابعتةووارة عضووو يف احل ومووة وشلووثال للسوولطة التنفيییووةل مبطالةووة كافووة الوووزارات  رسووال ت وودیرا
) شويخل الووجيز يف ادلاليوة العاموة  .يف الوقوت ادلناسوا  العموميوة ادليزانيوة مشوروع حتضوَت الوزاریوة توؤادلالية ادل ةلوةل حوىت یتسوٌت لدائر  للسنة

یتعلو  ب ووانُت ادلاليوةل ويف  8114جویليوة  3ادلو رخ يف 83- 14ال وانون رقوم أما ابلرجوع إىل  (850ل 5050وف ا للتشریل ارزائري 
 يئوةذلإىل ا یشوَت صلودة ت ابلت ضوَتل اخلواص ا ول الفدول ويف الیهوتنفيو ايهوالةاب اخلامس ادلتعل  بت ضَت قوانُت ادلاليوة والتدوویت عل

 السوالف 81-81 رقوم العضووي ال وانون مبوجوا اتلتةاسز هویااو یتجو أن ادلشورع حواول لیلك ادلاليةل قانون مشروع إعداد ايهإل ادلوكل
ا ولل بت ضوَت مشواریل قووانُت ادلاليوة الويت یوتم  الووزیر سولطة حتوت ابدلاليوة ادل لوف الووزیر ی ووم" أبن نؤم 91حيث ندت ادلادة  الیكرل

كموا  .یتوىل إعوداد وحتضوَت مشواریل قووانُت ادلاليوة الیية هو ل وبیلك ف د ا النص صراحة علهب أن وزیر ادلالي"الوزراء رللس يف اةهعر 
 إىل وزارة ادلالية اليت تعمل علهب تنسي  وت ييف مجيل ادلشاریل الوزاریة مل  عؤیرف مث الوزاریةل تؤی وم كل وزیر بت ضَت مشروع ميزانية دائر 

 .(04ل 5085)نسرین سليمان  ادلخطط دافأهو  احل ومة اتيهتوج
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 حيث وادلاليةل ابلتخطيط اخلاصة اتهمدیری تعدة ال طاعيةل اهتادليزانية اخلاص بدائر ت وم بعد ذلك كل وزارة علهب حدى بت ضَت مشروع 
 ادهحتود الويت والتعليموات اتيهومشروع ت دیري ل ل النف ات واتعتمادات ادلتوقعةل ابلتنسي  مول وزارة ادلاليوة أي وف وا للتوج إعداد یتم
 (73، 0281)أمین أوكیل  . افة الوزاراتل امهتسل اليت جيةنهادل  ادلیكرة يف سلفا ادلالية وزارة
 دور االجهزة و االدارات التقنية املسامهة يف اعداد امليزانية العمومية: لثملطلب الثاا

 ذلووك يف ةا إجووراءات معينووةل حيووث تتمتوول اإلدارات الت نيووة ادلسوو وفوو  اهلت ضووَت  عدیوودة اتجهوو توودخل العموميووة ادليزانيووة يووةأ تفوورض 
وادلدیریوة العاموة للضورائا وا موالك الوطنيوة وارموارك  للميزانيوة العاموة ادلدیریوة انهرلال إعداد مشروع ادليزانية العموميةل وم يف ممه بدور

 .ادلدیریة ادلركزیة للخزینة العامة

بتجميول طلةووات  ت لوف حيووث العموميوةل ادليزانيوة إعووداد مشوروع عون مسوو ول ازجهو مأهوتعوود  :املديريوة العاموة للميزانيووة  8
الضروریة  اتعتمادات بت دیر ت وم مث احل وميةل اتيهالتوج مل افهوت يي الوزاریة وال طاعات الدوائر امهاتعتمادات اليت ت د

 (09ل 5081)أمُت أوكيل  :كیلك مهامهاومن  لجيةنهوثي ة تعرف ابدلیكرة ادل  يف اهوحتضَت  اذل
 إعداد مشروع ادليزانية. 
  العموميةاقًتاح إجراءات تسيَت ادليزانية.  
 توزیل وختديص اتعتمادات 
 ایهوتنفي اتهوةل ةماعت تنفيی ومتابعة تنفيی ادليزانية العمومية ومراقة. 
 وادل سسات ادلعنية ياكلذل إعداد السياسة ادليزانية ابتتدال مل ايف ةا ادلس.  
 اقهمردودیة إنفا وحتسُت الدولة نف ات تنظيم نؤال يام ب ل دراسة أو اقًتاح من شأ.  
 ل 5081)أبوو ب ور نسويم و أبوو معمور  .ایهعلوهب تنفيو  متابعة عملية اصالح ادلنظومة ادلتعل ة ابدليزانيوة العموميوة والعمول

01-40)  
 سلتلف مشاریل اقًتاحات دراسة يف جویلية رشهأفریل و  رشهتشرع بعد ذلك ادلدیریة العامة للميزانية بوزارة ادلالية ما بُت 

 التفسوَتات م دمُت ملةهابإلةافة إىل مشروع وزارة ادلالية مل الوزراء الیین عاولون دائما التمسك مبطال الوزاریةل الدوائر
التوصل إىل اتفواق علوهب مسوتوى ادلدیریوة العاموة للميزانيوةل یوتم اللجووء إىل  عدم حالة ويف ادلطلوبةل ادلةال  استعمال حول

 .ائينهوال لؤإطار رللس الوزراءل قةل أن أیخی مشروع ادليزانيوة العموميوة شو  الت  يم بُت وزیر ادلالية والوزراء ادلعنيُت يف
)ارووزي  عوام مبثابوة مشوروع یسولم  لوس احل وموة بعود ادلناقشوات تعود ادلدیریوة العاموة للميزانيوة ت ریور ل ول وزارة وت ریور 

  (813ل 5084
تتووىل كول مون ادلدیریوة العاموة للضورائا وا موالك الوطنيوة وارموارك  :املديريوة العاموة للضورائب وا مولو الوطنيوة واجلموارو  5

 الدولوة أبموالك ادلتعل ة تلك وكیا الابعملية رصد اإلیرادات العامة ادلتوقعة ابلنظر إىل اإلجراءات ارةائية وارمركية اليت ت وم 
 (01ل 5081)أمُت أوكيل  العمومية زینةاخل إىل ا موال إدخال یتوىل الیي الرئيسي ازهادلدیرحنت ار   هیةتعترب حيث
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 ماهحيوث تسو العاموة ا مووال تسيَت اا هت وم اخلزینة العمومية بواائف عدیدة من  :املديرية املركزية للخزينة العمومية  0
 ل(81ل 5084)روام  العاموة ادلدرجوة يف ادليزانيوة العموميوة نف واتال دتویول مدودر تشو ل الويت ائيةنهال العامة ا موال جرد يف

طورف ادلختدوُت كمدیریوة أساسوية يف تعوداد ادلودیرحنت التابعوة لووزارة ادلاليوة ادلدیریوة العاموة  مونوتدنف ادلدیریة العامة للخزینة 
 العموميوة للخزینوة العوام ادلودیر ارهادلودیرحنت ادلركزیوة بووزارة ادلاليوةل یودی مأهوللضرائال وادلدیریة العامة للميزانيةل وتعترب مون بوُت 

 :يوه فرعية مدیرحنت عدة إىل ان سمت ارهبدو   اليت مدیرحنت مخسة من ادلدیریة ن هیةمبساعدة مدیریتُت للدراساتل تت و 
 (51ل 5083)بركان و مشيسي  

 مدیریة ادلدیونية العامة 
 مدیریة خزینة الدولة.  
 اتا مدیریة ادلس 
 مدیریة الةنوك العامة والسوق ادلالية 
 مدیریة التأمينات. 

 املراحل العملية إلعداد مشروع امليزانية العمومية: الثايناملبحث 

 إعوداد عاموة م سسوة أو يئوةل هیتطلا إعداد ادليزانية العمومية اتةاع أسس ومعایَت إجرائية دقي ة دتر عرب مراحل سلتلفةل حيوث تتووىل كو
 كیلك ادلرحلة یةل هتتمث كما التهيزانية اليت ت وم مبراجعادل بت ضَت ادل لفة الوزارة إىل الهوترس اعتمادات من يؤحتتاج إل فيما اهتت دیرا

وادلرحلوة الت نيوة لت ضوَت ادليزانيوة  اإلداریوة ادلرحلوة مون كول خوالل من لؤسنتناو  ما ووهواإلیرادات العامةل  العامة النف ات ت دیر طرق يف
 .العمومية

 املرحلة االدارية إلعداد مشروع امليزانية العمومية املطلب االول:

مستوى الوزارات لسنة ماليوة قادموةل ت وون يف مودة زمنيوة معينوة عوددها وزیور تتطلا عملية حتضَت ادليزانية العمومية وةل ترتيةات علهب 
لة ادلاليةل ومن خالذلا ت وم كل وزارة علهب حدى بت دید اتعتمادات ادلتعل ة ب طاعها وترسلها إىل وزیر ادلاليةل وهیا ما نتناولؤ يف مرح

 .وةل ا بعاد والطموحات وادلواف ة علهب طلةات اتعتماد

ي هویة جتریو حيوث وفيفوريل جوانفي ريشوه بُت ادلمتدة الفًتة خالل ادلرحلة یةتتم ه :وضع الطموحات وا بعادمرحلة   8
ی خوی  .العاموة للميزانيوة ابإلةوافة إىل مدیریوة الت ودیرات والتوقعوات ادلدیریوة الوزیرل م تا ايهف ویشارك ادلالية وزارة يف ادلرحلة

 (811ل 5004)لعمارة   : ادلعایَت التاليةيف وةل الت دیرات بعُت اتعتةارل كافة 
 طلةات اتعتماد ادل دمة من طرف سلتلف الوزارات 
 تطور مستوى أداء اتقتداد علهب ادلدى ادلتوسط 
 نتائل تنفيی ادليزانية العمومية الساب ة بناء علهب مستوى إقفال احلساب اخلتامي 



املتعلق بقوانني املالية 51/51الفصل الثالث:  اعداد امليزانية العمومية يف ظل القانون العضوي اجلديد   

 

48 
 

 الضرورات السياسية.  
 ادلاليوةل وزیر إىل الهادليزانية يف أقل من سنة مالية وترس ودةمس العامة ادليزانية مدیریة حتضر ادلعطيات یةعلهب هبناء 
ادلدرجووة يف   دافهوولأل اتهوأولووحنت ادليزانيوة وفوو  التعليموات احل وميوة ویتأكود مون مواف  بًتتيوا بودورة ی ووم الویي

  (09ل 5081)أمُت أوكيل   الربعمل اتقتدادي

دراسة مشوروع قوانون ادلاليوة  يف یشرع حيث مارس شهر أثناء ادلرحلة تتم هیة :املوافقة على طلبات االعتماد  5
الوزاراتل وذلك بناء علهب جدیة مربرات اإلنفاقل  سلتلف طرف من ادل دمة اتعتماد طلةات علهب ادلواف ة تتم يؤوف

یرسل  شرطُتال حت   هیین من التأكد وع ا ذلكل يف للميزانية العامة ادلدیریة مهاابإلةافة إىل التوصية اليت ت د
 (03ل 5081)أمُت أوكيل  ادلعنية رللس احل ومة رسائل ادلواف ة بشأن طلةات اتعتماد إىل الوزارات 

 املرحلة التقنية إلعداد مشروع امليزانية العامة: املطلب الثاين

 النهواإلیرادات العامة ختتلف الطرق وا ساليا ادلتةعة لت دیر كل م العامة النف ات او اعتةارا أن ادليزانية العمومية تت ون من قسمُتل 
يف زحندة النف وات العاموة أو ن وص اإلیورادات  اةطراابت أي حدوث دون من للواقل مطاب ة اهتالتنفيییة يف أن ت ون ت دیرا السلطة إذ

 .یتطلا حتدید طرق ت دیر النف ات العامة وت دیر اإلیرادات العامة ما ووه متوقلل وكما هو العامة  

 ب ودر للواقول مطاب وة اهتتسعهب احل ومة حوُت إعوداد وحتضوَت ادليزانيوة العموميوة يف أن ت وون ت ودیرا :تقدير النفقات العامة  8
بزحندة النف ات العامة ون ص للدولة من دون حدوث أي اةطراابت متعل ة  ادلالية السياسة تنفيی من تتم ن حىت اإلم انل

العامووة بووُت النف ووات الثابتووة والنف ووات  النف ووات ت وودیر يف التمييووز موون بوود ت ذلووك و جوول متوقوولل وكمووا هوواإلیوورادات العامووة  
 .ادلتغَتة
 يوهوواتسوتمراریةل  الثةوات طوابل ايهوعل یغلوا الويت العاموة النف ات رلموعة اهنتعرف أب :النفقات العامة الثابتة   أ

 ابلثةات تتميز حيث الت دید جؤو  علهب ولةسه ب ل ارهةل ومی ن ت دیواإلجةاری الدائمة النف ات الغالا يف ختص
وتعتوورب موون  السوونة ادلاليووةل كرواتووا وأجووور ادلوووافُت ومعاشووات الت اعوود وأقسوواط الوودین العووامل  خووالل التغووَت وعودم

 (850ل 5050) شيخ   النف ات ذات الدفة اإللزامية اليت تت رر كل عام

 ادهلدعوبة حتدی الت ریا جؤو  علهب إت ارهتتمثل يف النف ات العامة اليت ت می ن ت دی :العامة املتغریةالنفقات    ب
 الويت ال وربى ابدلشواریل غالةوا تتعلو  يوهودقيو ل  بشو ل بعود تسوت ر مل افهوت الي  ن الثابتوةل للنف وات خالفا بدقةل
يف ا سواق الدولية وا زموات اتقتدوادیة الويت ت می ون  وقد تتأثر ابلت لةات ادلالية نواتلس عدة خالل ازهإصلا یتم

  ايهالتنة  أو الت  م ف
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السالف الیكرل إما اعتمادات ت ييمية أو حدریةل كما  15 - 81من ال انون العضوي رقم  08ت ون اتعتمادات ادلالية وف ا للمادة 
)شيخل الوجيز يف ادلالية العامة  طویلة  مدة ازهلت دیر النف ات العامة تعرف ابعتمادات ادلشاریل اليت یتطلا إصلا أخرى طری ة ناكأن ه

  (854ل 5050وف ا للتشریل ارزائري 

 جوؤعلوهب و  ادهحتدیو یوتم الويت النف وات اابوتسومهب كویلك ابتعتموادات الت دیریوةل وی دود  :االعتمادات التقييميوة 
 دفعلهب ه الربدلان مواف ة تندا حيث بعدل افهت الي تست ر مل اليت وادلشروعات للمراف  ادلخددة وتلك الت ریال
مواف وة  جتواوز اتعتمواد ادل ودر بشورط احلدوول علوهب  احل وموة ابسوتطاعة أن یعوٍت یاوهو المهوحج علوهب ولويس النف وة
 (881 اتریخل بال ارنايب رھ)طا .بعدئی الربدلان

 اابوتعورف كویلك ابتعتموادات احملوددةل وتتمثول يف اتعتموادات الويت یشو ل الورقم الووارد  :االعتموادات اصصورية 
وتطة  يف ت دیر نف ات التسيَت اخلاصة ابدلراف  ال ائمة  إىل الرجوع دون من قؤإنفا احل ومة تستطيل دلا ا قدهب احلد

 ت  يوث ا جوورل دفول مثول ادلسوت ةلية اهتول اكتسةت خربة يف ت دیر نف ا(081ل 5000)عدو عشد  اليت  الربدلان
 (854ل 5050)شيخ  النف ات یةة هاتعتمادات ادلخددة لتغطي  تتجاوز

  طویلووة موودة تتطلووا الوويت ادلشوواریل بووةعض الطری ووة یة  هووتتعلوو :ازهوویلووة إلصلااعتموادات ادلشوواریل الوويت تتطلووا موودة طو 
 سونواتل عودة علوهب اعهوتوزی خوالل من إت ازهوإصلا اتهمتابع می ن ت إذ سنواتل عدة ایهویستغرق تنفي الدهجسيلت
 :اوالت الن و علهب یاوهاتلتزام واعتمادات الربامل   اعتمادات او  اثنُت أسلوبُت اتةاع ا مر یستدعي إذ
يف شو ل اعتموادات  ول ون ا وىل السونة ميزانيوة يف لوؤلو  كادلة إدراج اتعتموادات یةيف هویوتم  :اعتمادات االلتزام -

 يف ویسجل فعالل اعهدف دون الفنية ةجهواترتةاط يف الو  ال انونية ةجهالو  يف النف ات بت دیر یسمل ما ووهت دیریةل 
  (851ل 5050) شيخ  النف ات من فعال عؤالالح ة ارزء الیي ینتظر دفالسنوات   من سنة كل ميزانية

ی تضوي أسولوب اعتموادات الوربامل يف إعوداد قوانون خواص مسوت ل يف ادليزانيوة یسومهب ب وانون  :اعتمادات الربامج -
 علووهب تنفيوویة یووتم أن علووهب موواو بوورعمل وةوول یووتم ال وانون یاا هووومبوجوو الربدلووانل يووؤالوربعمل الوویي یتعووُت أن یوافوو  عل

سونوات وی ورر  الوربامل علوهب عودة  توؤذا ال وانون یاوی سوم هو للوؤیواف  علهب اتعتمادات الالزموة  أن بعد سنوات عدة
 .(51ل 5000)بددی   ااب اخلاصة اتعتمادات انهل ل جزء م

یثووَت ت وودیر اتیوورادات العامووة صووعوابت ت نيووةل توورتةط أساسووا ابلتوقوول فيمووا یتعلوو  ابلظووروف  :تقوودير االيوورادات العامووة  5
اتقتدووادیة الوويت قوود تطوورأ علووهب اتقتدوواد الوووطٍتل موون أجوول حتدیوود مدووادر اإلیوورادات العامووة ادلختلفووة للسوونة ادلاليووة وادلتغووَتات 

 ادل ةلة وخاصة الضرائا 
تتمثوول يف كوول موون أسوولوب الت وودیر  يوهوو أساسوويةل أسوواليا ثالثووة نوواكه اليب تقوودير اإليوورادات العامووة:أسوو   أ

 :لوب الت دیر ادلةاشرال ياسي وا سلوب الوسطي ابإلةافة إىل أس
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 : ادل ةلوووة علوووهب أسووواس  ول ت یوووًتك لل وووائمُت  اتیووورادات ت ووودیر يف الطری وووة یةل هوووتتمثووو أسووولول التقووودير القياسووو
 قاعودة علوهب أساسوا الطری وةهویة  تسوتند .ايهوبت ضَت ادليزانية أي سلطة ت دیریة يف ت دیر اإلیرادات ادلتوقل احلدول عل

 اإلیرادات علهب أساس اتسًتشاد بنتائل  خر ميزانية نفویت أثنواء حتضوَت مشوروع  ت دیر یتم إذ ا خَتةل قةل ما السنة
 (081ل 5000)عدو عشد ادليزانية اردیدة 

  نفیتل حتدد علهب  ميزانية  خر علهب مئویة نسةة إةافة اةه یتم مبوجاليت الطری ة یةذلوف ا  :طريقة التقدير الوسط
 حجوم حتدیود أبن الطری وة یةز هوس سونوات السواب ةل وتتميوأساس الزحندة اليت حدثت يف اإلیورادات العاموة خوالل اخلمو

 (098ل 5001)عةاس زلرزي   بدورة حتفظية  یتم والنف ات اإلیرادات
تسَت يف اجتاة اثبتل فغالةا موا تتوأرجل بوُت ال سواد واتنتعواش  ت اتقتدادیة احلياة أن الطری ة یةهب هعل یعاب نؤإت أ

انتشار التضخم وارتفواع ا سوعار واطلفواض ال ودرة الشورائية  كما ان ل(050ل 5000)عدو عشد  من فًتة إىل أخرى
 اإلیورادات العاموة  حجوم حتدیود يف الطری وة یةم هويف ال ثَت من الةلدان يف العدور احلودیث  عول مون الدوعا اسوتخدا

 (31-33ل 5080)یلس شاوش  (031ل 5000)عطوي  (800 اتریخل بال لھ)حسن عواض
 مدووادر  موون مدوودر كوول اتاهووابجت التنةوو  أو التوقوول علووهب أساسووا الطری ووة یةد هووتسووتن :أسوولول التقوودير املبا وور

تطلوا السولطة ادلختدوة مون كول  .الدراسوة مةاشورة یةهب هواإلیرادات العامة علهب حودة وت ودیر احلدويلة ادلتوقعوة بنواء علو
 يئوةو هسنة ادلالية ادل ةلةل علهب أن ی ون ل ل وزارة ألل العامة اهتوإیرادا اهتمةيعا حلجم اهتم سسة يف ال طاع العام بتوقعا

علهب نفوس السونة ادلاليوة موةووع ادليزانيوة  ةرائا أو رسوم ش ل يف ایرادات من يؤعل ح ومية ت دیر ما تتوقل احلدول
 ايهووإذا كانووت طری ووة الت وودیر ادلةاشوور دتثوول أفضوول الطوورق لت وودیر اإلیراداتلفووإن اللجووان ادلتخددووة  ووا عل .اردیوودة

 الهقریةة جدا من الواقلل تتمثل يف مةل  اإلیورادات الفعليوة السواب  حتدوي ت دیرات إىل تدل ل ي أمور بعدة اتسًتشاد
 علوهب العاموة اإلیورادات مدادر مأهالنشاط اتقتدادي ادلتوقل والتغَتات ادلنتظرة يف التشریل الضریيب )ابعتةارة  ومستوى
 (098ل 5001)عةاس زلرزي   لالت دیر حىت ی ون أقرب ما ی ون إىل الواق  يف ادلغاتة عدم مراعاة مل ل(اإلطالق

یسوومل بت ودیر اإلیووراد احملتمول ل وول ةوریةة انطالقووا مون أحوودث  الویي ادلةاشوورل الت ودیر علووهب العاموة لإلیوورادات ارهعتمود الدولووة يف ت ودیت
 ارزائر جؤادلعلومات اتقتدادیةل وابتعتماد علهب حديلة اإلیرادات للسنوات الساب ة مل إدخال أثر الت لةات اتقتدادیة ادلتوقعةل وتوا

ابدلتغوووَتات السياسوووية   تتوووأثر والووويت الةًتوليوووةل ارةایوووة علوووهب كةوووَت بشووو ل تعتمووود اهنووولإلیووورادات العاموووةل إذ أ ارهت ووودی يف كةوووَتة صوووعوبة
 (095ل 5001)عةاس زلرزي  اابواتقتدادیة اخلارجية اليت ت می ن التنة  

ت ودیر اإلیورادات العاموة للسونة ادل ةلوة مون الناحيوة العمليوة ی وون ابتوداء مون  :كيفيوة تقودير اإليورادات العاموة   ب
 :التاو الن و علهب وذلك اراریةل السنة من أوت رشه

  ت ووون الويت( ا وىل رشوهأ 3للسونة ادلعتووربة ) جویليوة رشوه غایووة إىل جوانفي رشوهحسواب نتوائل الت دويل ابتووداء مون 
  .معروفة اجهنتائ
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  ادلعتربة السنة من دیسمرب رشهأوت إىل  رشه من ادلتة ية اخلمسة رشهالت ديل ادلتوقعة لألیتم ت دیر نتائل  
 ا وىل)جانفيل جویلية( للسنة ادلعتربةل وت دیرات حتديل نفس رشهإةافة الفارق احلاصل بُت نتائل حتديل السةعة أ 

  السنة ادلاةية جویلية( من إىل جانفي) ا وىل رشهالفًتة من السنة ادلاةيةل أي سةعة أ
مون السونة اراریوةل مدو  ة بواسوطة  ا وىل رشوهأ 3لیلك فوإن عمليوة ت ودیر اإلیورادات العاموة توتم بنواء علوهب نتوائل 

  السونة مون ادلتة يوة رشوهأ 1السوةعة ا وىل مون السونة ادلاةويةل وتوقعوات  رشوها  ونتوائل ت ودیرات وبُت انهالفارق بي
 (811ل 5084)اروزي  اراریة
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 الفصل:  خامتة

 ادلاليووة اتقتدووادیة اهتوواجهتو  وتع ووس العامووة ادلاليووة اتهحتوودد سياسوو الدولووةلإذ يف ادلوواو التخطوويط أدوات مأهووتعتوورب ادليزانيووة العموميووة موون 
 يفه العهدید كيفية استغالل ادلوارد ادلتاحة وعملية توزیحت خالل من اهوبرارل احل ومة دافأه حتدد اليت ا داة بیلك يوه واتجتماعية

ل وود  .وإیوورادات الدولووة عوون موودة مسووت ةلية ت وودر عووادة بسوونةل وتتطلووا إجووازة موون السوولطة التشووریعية لنف ووات ت وودیري بيووان عوون عةووارة
 إم انيوات مون بوؤ وم موا یتمتول   حدورحن التنفيویي ازهواختدواص ار من العامل دول أغلا يف العمومية ادليزانية حتضَت مةمهأصة ت 
ادلع ودةل إذ صلود رلوال حتضوَت ادليزانيوة العموميوة يف  موةهادل یةابو أساسا ال يام علهب والفاعلية ال درة  ؤمادیة وبشریة ةخمةل دتن ووسائل

إن ا وال ادلواو يف النظوام  .يف ذلوك ماهتسو أخورى زةجهوارزائر یعود إىل وزیور ادلاليوة حتوت سولطة وإشوراف الووزیر ا ولل ابإلةوافة إىل أ
لوحووىت وإن كووان  5050رزائووري یعتوورب ح وورا للسوولطة التنفيییووة وذلووك موون أول دسووتور إىل غایووة التعوودیل الدسووتوري لسوونة الدسووتوري ا

جموعة مب أحيط قد ا مر ح ي ة يف نؤأ صلد ل ن ا الل یاابتتعل   قوانُت ابقًتاح الربدلان لنواب یسمل ال انونية الندوص سلتلف راها
عدم إم انية اقًتاح أیة قوانُت ختص مالية الدولةل  يث أن النائا رلرب علهب الة ث عن تدابَت إةافية ترفل من احلواجز اليت ت دي إىل 

 .اقهمن مداخيل الدولة أو ترفل مةال  مالية يف فدل  خر من النف ات العامة تساوي علهب ا قل ادلةال  ادل ًتح انفا
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 :الخاتمة

مهمة يف سبيل حتقيق الرشادة  يعد خطوةاجلزائر للموضوع توصلنا اىل ان مشروع حتديث النظام امليزاين يف  وبعد دراستناوختاما 
هذا االصالح يؤدي اىل االنتقال من التسيري القائم وفق الوسائل اىل التسيري القائم وفق  حيث انتسيري املال العام.  والكفاءة يف

قياس مدى حتقيق هذه  ومعينة معبارزة  وذات اهداف ومهام واضحةخالل ختصيص النفقات العامة يف برامج  وذلك منالنتائج. 
مت الرتكيز  االصالح فقد اما فيما خيص، والدائمة لألهدافاجليدة ميكن من املتابعة  وهذا مااالهداف باستعمال مؤشرات االداء، 

و قد تبنت اجلزائر هذا االصالح من  .الكلي بأهداف االقتصادللميزانية من اجل ربطها  كإطارعلى التخطيط املتوسط املدى  
فق النتائج، عرض جديد للميزانية و خالل ارساء عناصر اساسية متثلت يف االطار املتعدد السنوات للميزانية، التسيري القائم و 

يف حتقيق االصالح متثلت يف االطار  بشكل واضح وثائقها و اضفاء تعديالت على دورة امليزانية، اضافة اىل تكييف اطر  تساهم
الذي  17/84مراجعة القانون االساسي -احملاسيب، نظام املعلومات و تعزيز املسؤوليات، و هو ما يستلزم عليها ضرورة مناقشة و 

مع املعطيات االقتصادية و السياسية احلالية، و استبداله بالقانون العضوي  املتعلق بقوانني املالية الذي حيمل يف  يتالءماصبح ال 
 مواده حماور االصالح السالفة الذكر و يوضح كيفية تسيري امليزانية العامة وفقها.

، االقتصادية السياسية واخلططاملايل عن األفكار والربامج  التعبريمن أهم القوانني يف الدولة، فهو  يعدو  املالية يعترب قانونو   
فقد  و بالرغم من كل هذا، قوانني املاليةحمل 17- 84وسائل التوازن املايل يف الدولة، وألجل هذا، نظم القانون رقم  حيتوي علىو 

احلالية نتيجة للتطورات   القانون االساسي مل يعد يتماشى مع متطلبات احلكومةاملمارسة العديد من النقائص حيث ان  شهدت
 2018سبتمرب سنة  2املؤرخ يف  15- 18ما استدعى باملشرع اىل سن القانون العضوي رقم  الفرتة وهواليت طرأت يف تلك 

 .، لتكملة هذه النقائصبقوانني املاليةاملتعلق 

 نتائج الفرضياتعرض 

، ومنه نلخص املشاركة واملساءلة الشفافية،أمهها مبدأ  املبادئللميزانية العامة تقوم على جمموعة من  احلكومةنستنتج أن  -
 صحيحة.منها  انطلقناوعليه فإن الفرضيات اليت  وتبنيها،ـ اىل تعزيز هذه املبادئ  15/18ان القانون العضوي 

  :ميكن صياغة النتائج التالية تعرضه وانطالقا ممامن خالل هذه املذكرة 

املنشودة  يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة على اإلطالق وأهم أداةحجر االساس إن حوكمة ميزانية الدولة أصبحت  -
 ال يطرح يفمن اإلنفاق ال يستهان به يف سبيل حتقيق رفاهية اجملتمع، فاإلشكال  ال يتجزأ متثل جزء للدول، باعتبارها

 .املرجوةوالنتائج  األهدافقق حيبشكل  املواردرح يف كيفية تسريي هذه طملتاحة للدولة بقدر ما ي يةاملال املوارد حجم
العمومية وميزانيتها على  أمواهلا يريتس يف وكمةحلعن مبادئ ا واستقالليتها التامة بابتعادها اجلزائر امليزانية العامة يف تتسم -

 اىل وذلك راجع، 2001العامة منذ سنة  واملالية امليزانيةهيكلية  ألصاحل نامجبر تنفيذ  يففعليا  االنطالقالرغم من 
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مناقشة  يفجملتمع العام، عدم اشراك ا إلنفاقا يف املبالغةللمسائلة،  اخلضوعالشفافية وعدم  وتراجع مستوى ضعف
 .العامة امليزانيةوعدم وجود جهاز مستقل للرقابة على  امليزانية

، ملاليةا نيتعلق بقوانامل 18-15رقم  اجلديدالقانون العضوي  ءجا اجلزائر امليزانية يف ات حوكمةمعوق تأليفمن أجل اما  -
 إىلعلى الوسائل  املرتكز التسيري منطالعمومي، الذي سينتقل من  التسيري و منهج منط يريتغ إىل و الذي يهدف بدوره

فقط، بل يركز كذلك على  امليزانيةتغريي بنية وشكل  إىليهدف  العلى النتائج، وعليه هذا القانون  املرتكز التسيريثقافة 
و الرقابة على امالل  الربملان صالحياتتعزيز  إىلالدولة ويؤدي  ألصاحل، فهو وسيلة االداءومراقبة  املسؤولني مسالةمبدأ 

ج و فق و قياس النتائ االداء مبفاهيمالعمومية يتعلق  اإلداراتتسريي  يفجديد  منطإدخال  يفالعام، كما يساهم 
 نم يتوالنتائج ال املنشودة واهلداف، يعرض التكاليف لألداءمشروع سنوي  برنامجكل   سريافقكما أنه   األداءمؤشرات 
 ألداء الربنامجنفسها بعد التنفيذ، سيتم إرفاق تقرير سنوي  بالطريقة لسنوات قادمة، و املتوقعةعليها والنتائج  احلصول

 .املتوقعةالفوارق مع تلك  وحتديدعليها  احلصول نم ليتعن النتائج اباإلبالغ الذي سيقوم 
 هو تغيري منط التسيري العمومي الذي املاليةبقوانني  املتعلق 15- 18العضوي اجلديد  ما جاء به القانون ولعل أهم -

ديدة اجل األلياتمن  كما نص على جمموعة  النتائج،على  املرتكزعلى الوسائل اىل التسيري  املرتكزسينتقل من التسيري 
سيما الرقابة عن طريق ال العام  املالعلى  يف الرقابة الربملان صالحيات وتعزيز خاصة األداء،شأهنا دعم مراقبة  واليت من

يقتصر على مل يكن  15-18 العضوي والقانون 17-84 االساسي بني القانون فاالختالف .امليزانية قانون تسوية
الواردة يف الوثيقة الدستورية  املصطلحات ملسايرة امليزانيةوقانون تسوية  يزانيةامل يف التسمية بني قانون ضبط ختالفاال

اليت تشكل عن  املبادئعلى تكريس العديد من  األخريعمل هذا  تعداه القانونية فقط ، بل املنظومة لضمان انسجام
إلدارة للكافة والتخطيط  علومةامل على غرار تبين مبدأ الشفافية و توضيح املايل مؤشرات هامة لتنبين نظام احلوكمة حق

 عن طريق قانون تسوية الالحقةالرقابة  ممارسة العام لكيفية اإلطاروتنظيم وإحكام وبيان  العامة،امليزانية تنفيذ  ومراقبة
 .امليزانية
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