
يف اجلزائر  عىل ضوء املقارابت ادلولية احلديثة... التوجه حنو  1حمتية تطوير نظام املزيانية العامة

 . "Performance Programming Budget""مزيانية الربامج والأداء" 

ّ:مــــةمقــــــــدّ 
، حيث داخلالتالرتابط و العامة( يتميز ب إن البحث حول مواضيع املالية العامة )اإليرادات العامة، النفقات العامة، امليزانية

الغطاء ال ميكن تناول أي من هذه العناصر مبعزل عن العناصر األخرى أو بعيدا عنها، فاإليرادات العامة للدولة متثل 
و وتوجهاهتا وأهدافها بناء على مدى وفرة أتتحدد طبيعتها هذه األخرية و ، العام اإلنفاق ةتنفيذ سياس يف إطارهالذي يتم 

إحداث ، وتكون نقطة االلتقاء بني اإليرادات والنفقات و 2حمدودية حجم املوارد املالية من خمتلف املصادر املتاحة واملمكنة
وثيقة امليزانية العامة للدولة اليت تضم هذين العنصرين وتسعى لتحقيق التطابق والتوافق بينهما يف  ضمن التوازن بينهما

 النهاية.
يقتضي  "آليات تفعيل مصادر التمويل التقليدية لإلنفاق احلكومي"من هذا املنطلق، ومن وجهة نظرنا، فإن البحث حول 

كل من اإليرادات والنفقات العامة، واملتمثل يف امليزانية العامة بداخله  الوعاء الذي يضم ذلك منا البحث أيضا حول 
إذ ال يكفي يف هذا يري وتوجيه تلك املوارد وكيفيات إدارهتا واستغالهلا، للدولة، باعتبارها متثل وتعكس آليات وطرق تس

تعظيم حجم املوارد املالية العامة الواجب توفريها وتوجيهها حنو خمتلف أوجه ك  فقط، اجلوانب الكميةحول  البحثالصدد 
لتوجيه والتخصيص األمثل لتلك كيفية حتقيق فعالية ا  البحث حول اجلوانب النوعية، كالبحث عن أيضاجيب اإلنفاق، بل 

ا مهب ة. وبالتايل فإن موضوع اإليرادات أو النفقات العامة واملشكالت والظواهر املتعلقبكفاءة عالية املوارد واستغالهلا
 .للدولة من جوانبها املختلفة دراسة وحتليل امليزانية العامةإىل بالضرورة  يقودنا

ألداء املايل لألجهزة احلكومية، هذا األخري الذي يعترب واحدا من ملدى جناعة اعاكسة فامليزانية العامة للدولة هي املرآة ال
مدى فعالية الدور الذي تقوم به الدولة يف جمال التنمية، حيث يتعلق األمر مبصادر احلصول  تقيسأهم املؤشرات اليت 

تزايد حجم النشاط احلكومي يف ظاهرة على املوارد وكيفية توجيهها حنو االستخدامات املختلفة، مع األخذ بعني االعتبار 
خمتلف دول العامل عرب السنوات بشكل مستمر اجملتمع، والذي ميكن قياسه من خالل تزايد حجم اإلنفاق العام يف 

 وبوترية متسارعة.  
املعاصرة يكمن يف البحث عن كيفية حتقيق وضمان معادلة  التحدي الذي أصبحت تواجهه الدوليف هذا اإلطار فإن 

املراد الوصول  ألهدافوا حتقيقهااملراد  نتائجاملتوفرة واحملدودة بطبيعة احلال، وال املالية ناجعة بني الوسائل واإلمكانيات
 . اإلنفاق العاممن خالل خمتلف أوجه إليها 

                                                      

ا لمصطلح فّضلنا في هذا البحث استخدام مصطلح "الميزانية العامة" وليس "الموازنة العامة" رغم أن هذا األخير يعتبر لغويا هو األصح، واستخدامن1 
استخدامها في الجزائر على المستوى الرسمي وذلك ضمن التشريعات والقوانين وأيضا على "الميزانية" يرجع العتبارات عدة وهي أنها التسمية التي شاع 

 المستوى العلمي األكاديمي ضمن الدراسات والبحوث والمؤلفات بل حتى لدى عامة المواطنين.
لموارد المالية الالزمة لتمويل اإلنفاق في المرحلة رغم أن النظريات الخاصة بالمالية العامة تقر بمبدأ أساسي، وهو أن يتم تحديد حجم االحتياجات من ا2 

فاق بحجم الموارد األولى ثم البحث عن المصادر الكفيلة بتمويل هذا اإلنفاق في المرحلة الثانية، وهذا على عكس المالية الخاصة، حيث يتم التقيد في اإلن
إخفاء أن السلطات العامة عند إعدادها لمشروع الميزانية السنوية تتقيد ضمنيا بمدى المتوفرة والمتاحة، رغم ذلك، إال انه على المستوى الميداني ال يمكن 

 لضريبي،...الخ.إمكانية توفير التمويل الالزم لذلك، وذلك باألخذ بعين االعتبار الظروف االقتصادية واالجتماعية، حجم الوعاء الضريبي، مستوى الضغط ا



من هنا تأيت أمهية دراسة امليزانية العامة كأداة هلا أمهيتها يف التأثري على خمتلف جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية 
ميكن القول أن تأثريها امتد إىل حدود املصري االقتصادي واالجتماعي للشعوب  إذوالسياسية يف اجملتمعات املعاصرة، 

 واألمم.  
 عدة مراحل تأسيس النظام املايل العمومي بعد االستقالل اجتازت منذ قدف امليزانية العامة للدولة اجلزائرية،فيما يتعلق ب

 تبعا ذلكو  نظمة والقوانني اليت مت اعتمادها والعمل هبا،واأل باملهام والوظائف اليت وضعت على عاتق الدولة أساسا متعلقة
 .يف خمتلف املراحل الدولة اجلزائرية طبعت اليت واالجتماعية االقتصادية اخليارات ملختلف

يف اجلزائر، وذلك بشكل خمتصر من  القد ارتأينا من خالل هذه الورقة دراسة وحتليل نظام امليزانية العامة املعتمد حالي
د هذا النظام واملتمثل يف ميزانية البنود، هذه األخرية اليت مل تعد قادرة على االستجابة ملتطلبات التسيري واإلدارة خالل نق

املالية احلكومية مبفهومها احلديث، حيث تراجعت صالحية هذا النمط وظهرت توجهات أخرى يف العديد من دول العامل 
يف اإلدارة املالية احلكومية باإلضافة إىل حتقيق  األداء فاءةكحتقيق فعالية و متثلت يف ظهور مناذج أخرى تستجيب ملتطلبات 

 بعض األهداف األخرى كالشفافية والنزاهة  واليت ارتبط ظهورها أساسا مع ظهور مفهوم احلوكمة. 
اجلزائر واألخذ بعني اهلدف من هذه الدراسة هو توضيح أمهية إعادة النظر يف نظام امليزانية العامة املعتمد حاليا يف ف

االعتبار املستجدات والتطورات اليت عرفتها اإلدارة املالية العامة يف العامل، وذلك من خالل حماكاة خمتلف التوجهات 
وبالتايل النجاعة  ،املعاصرة يف هذا اجملال واليت تسعى إىل البحث حول أجنع الطرق والوسائل لتحقيق الفعالية والكفاءة

احلديثة للميزانية واملتمثلة من النماذج  ذج و من وذلك باعتمادوجيه واستخدام املوارد املالية العامة للدولة ، االقتصادية يف ت
، نظرا ملا يتميز به هذا النموذج من مزايا وما حيققه من أهداف على صعيد الفعالية والكفاءة يف 1يف ميزانية الربامج واألداء

  األداء.
وضوع من خالل التطرق جملموعة من العناصر متسلسلة من حيث الرتتيب املنهجي، متكاملة من هنا فقد تناولنا هذا امل

 :كما يلي  ضمن حمورين رئيسيني وذلك ،ومتوازنة من حيث األمهيةمن حيث األهداف 

 المعتمدّحالياّفيّالجزائر)ميزانيةّالبنود(.ّةّالعامةنقدّنظامّالميزانيّ:المحورّاألول 
 ّكأسلوبّلتحقيقّالفعاليةّوالكفاءة.ضرورةّّ:المحورّالثاني  اعتمادّنموذجّميزانيةّالبرامجّواألداء

ّالمعتمدّحالياّفيّالجزائر)ميزانيةّالبنود(.ّةنظامّالميزانيّنقدّ:المحورّاألول
عامة يسجل التاريخ املعاصر للدولة اجلزائرية مرورها مبراحل خمتلفة، هلا طابعها التشريعي وآثارها على النظام املايل بصفة 

وعلى امليزانية العامة للدولة بصفة خاصة، فقد ساد النظام املايل اإلسالمي لفرتة طويلة من الزمن، كما تأثر بالوجود 
العثماين وباإلستعمار الفرنسي من بعده، مث الظروف السياسية واالقتصادية للجزائر املستقلة، وقد انعكس كل ذلك على 

مها وأساليب إدارهتا وتنظيمها ودورها يف خمتلف جوانب احلياة االقتصادية تطور امليزانية العامة من حيث مفهو 
 واالجتماعية والسياسية للمجتمع اجلزائري.

                                                      

ميزانية التخطيط والبرمجة، ميزانية األساس الصفري  :لمجال من بين أكثرها شيوعا واستخداما في العديد من الدولفي هذا ا هناك نماذج أخرى تم ابتكارها1 
 الميزانية التعاقدية.



أما خالل املراحل املختلفة من مسرية اجلزائر املستقلة، فقد عرفت امليزانية العامة للدولة تطورات عديدة ميزها الدور 
التنموية يف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية، من خالل  ملخططاتوا األساسي الذي لعبته يف دفع الربامج

االعتماد على اإليرادات العامة املتحققة من اجلباية البرتولية بشكل رئيسي، واستخدامها يف االستجابة ملتطلبات حجم 
من حيث حتقيق األهداف املرجوة، اإلنفاق املتزايد لتمويل تلك الربامج، هذا الدور الذي متيز بضعف النجاعة والفعالية 

 .يطرح اليوم العديد من التساؤالت عن األسباب اليت حالت دون ذلك
فدراسة واقع أداء املالية العامة يف اجلزائر يوضح أن اإلشكالية ليست متعلقة بوفرة أو ندرة املوارد املطلوبة لتمويل  

ت بارتفاع حجم اإليرادات العامة نتيجة الرتفاع أسعار البرتول اإلنفاق، حيث أن هناك مراحل كثرية مرت هبا اجلزائر متيز 
يف األسواق العاملية، لكن هذه الوفرة مل تساهم يف حتقيق نتائج اجيابية على مستوى االقتصاد واجملتمع، حيث أن ما يتم 

 .حتقيقه من نتائج مل يكن متوافقا مع األهداف اليت مت التخطيط له
ى صالحية آليات وطرق التسيري املايل العمومي املعتمدة يف اجلزائر يعترب ضروري من أجل بالتايل فإن البحث حول مد

حتديد األسباب اليت حالت دون حتقيق األهداف والنتائج املطلوبة من خالل برامج اإلنفاق العام، حيث أنه من وجهة 
تعلقة بكيفية التحكم يف تلك املوارد وتوجيهها نظرنا فإن تلك األسباب ترتبط باألساليب اإلدارية واملالية واحملاسبية امل

واستخدامها والرقابة عليها، خاصة يف ظل التطورات واملستجدات اليت يعرفها العامل يف هذا اجملال، حيث مت ابتكار 
وتطوير مناذج وأساليب جديدة أحدثت تغيريات جذرية يف جمال امليزانية العامة،  وذلك بغرض البحث عن الفعالية 

 كفاءة املطلوبة يف النشاط املايل احلكومي. وال
ّ.فيّالجزائرّللدولةّنشأةّوتطورّنظامّالميزانيةّالعامةّ-أوال

ميكن عرض فكرة حول نشأة وتطور امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر من خالل التطرق للجوانب التشريعية والقانونية، 
باعتبارها نصوص ميكن من خالهلا معرفة مفهوم وطبيعة نظام امليزانية املعتمد، باإلضافة إىل بعض اجلوانب التنظيمية 

 يها وطرق التبويب املنتهجة ومراحل دورة امليزانية وإجراءاهتا واجلهات املتدخلة فيها. والفنية واملتعلقة باملبادئ اليت تقوم عل
ّّ:الجوانبّالتشريعيةّوالقانونية-1

يف اجلزائر املستقلة مباشرة بعد االستقالل، وهو أمر حتمي وضروري، ألن قيام الدولة بأداء  للدولة امليزانية العامة نشأت
اليت سبقت صدور القانون  وظائفها األساسية يف اجملتمع مرتبط ارتباطا وثيقا باملالية العامة، رغم ذلك، إال أن املرحلة

ميكن االعتماد عليه يف حتديد مالمح النظام  عرفت غياب قانون مرجعي عضوي للمالية، 1984جويلية  7يف  84-17
مبرحلة انتقالية مت خالهلا االعتماد على حيث مرت  املايل للدولة ويضبط املبادئ والقواعد واألسس اليت يقوم عليها.

 .التشريع الفرنسي الذي كان معموال به
، 1ن النصوص األخرى املتعلقة بتسيري املالية العامةوبعد صدور القانون العضوي املتعلق بقوانني املالية املشار إليه والعديد م

فقد تبلورت مالمح النظام املايل العمومي يف اجلزائر ومت حتديد طبيعة ومعامل نظام امليزانية العامة للدولة، فقد مت تعريف 
" تتشكل من اإليرادات والنفقات النهائية للدولة، احملددة سنويا مبوجب  بأهنا 17-84امليزانية العامة يف ظل القانون 

                                                      

  1من بين أهم القوانين األخرى: قانون1988 المتعلق بالتخطيط، قانون 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة، قانون 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية.



. كما يبني أن قانون املالية للسنة "يقرر ويرخص بالنسبة لكل 1قانون املالية وفق األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا"
صصة لتسيري املرافق العمومية وتنفيذ املخطط سنة مدنية مبجمل موارد الدولة وأعبائها، وكذا الوسائل املالية األخرى املخ

 .2اإلمنائي السنوي"
 : كما يلي 17-84كما مت تعريف قانون املالية وامليزانية العامة للدولة وفقا للقوانني املعدلة واملتممة للقانون 

الوسائل املالية األخرى لتسيري "قانون املالية يقرر ويرخص بالنسبة لكل سنة مدنية، مبجمل موارد الدولة وأعبائها، وكذا  -
املرافق العمومية، كما يقرر ويرخص عالوة على ذلك املصاريف املخصصة للتجهيزات العمومية وكذلك النفقات 

 .3بالرأمسال"
ومنها امليزانية العامة للدولة "هي الوثيقة اليت تقدر للسنة املدنية جمموع اإليرادات والنفقات اخلاصة بالتسيري واالستثمار  -

 .4نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأمسال وترخص هبا"
بصدور هذا القانون حتددت بعض معامل املالية العامة للدولة اجلزائرية احلديثة، حيث أورد تعريفا حمددا للميزانية العامة 

لعامة والنفقات العامة، وامليزانيات وقوانني املالية، وعمليات امليزانية العامة للدولة، وخاصة ما يتعلق منها باإليرادات ا
امللحقة وعمليات اخلزينة، وحتضري قوانني املالية والتصويت عليها وتنفيذها، وقانون ضبط امليزانية، باإلضافة إىل األحكام 

 األخرى اخلاصة بقوانني نظام امليزانية. 
، صدرت نصوص 1996ودستور نوفمرب  1989املتعلق بقوانني املالية ودستور فيفري 1984فابتداءا من قانون سنة 

أخرى ذات طابع تشريعي وتنظيمي، بغية استكمال منظومة املالية العامة، السيما وأن اجلزائر يف هذه املرحلة عرفت 
 .5يف خمتلف مبادرات اإلصالح اليت تبنتها للتحول االقتصادي حنو االنفتاح ثلتوالت سياسية واقتصادية هامة، متحت
ّ:يةّوالتنظيميةالجوانبّالفنّ-2

صدور العديد من القوانني واملراسيم اليت أعطت نوع من االستقاللية للنظام املايل اجلزائري من حيث التشريع متاشيا مع 
واجلوانب التنظيمية والفنية  ،والتنظيم، عرفت امليزانية العامة للدولة تطورات من حيث خمتلف املبادئ اليت تستند إليها

واملتمثلة يف طرق تبويب كل من اإليرادات والنفقات، باإلضافة إىل املراحل اليت متر هبا من اإلعداد  واإلدارية اليت حتكمها
   : إىل الرقابة، وميكن توضيح ذلك باختصار فيما يلي

املبادئ اليت تقوم عليها امليزانية العامة للدولة يف  تقررت لقد :مبادئّالميزانيةّالعامةّللدولةّفيّالجزائرّواستثناءاتهاّ-أ
التي املتعلق باحملاسبة العمومية وتتمثل يف تلك القواعد  21-90رقم  والقانون 17-84القانون رقم  مناجلزائر يف كل 

أخرى تتعلق  مبادئإىل  باإلضافة ،السنويةمبدأ و، والعمومية، الوحدةمبدأ وهي ، تضبط الناحية الشكلية للميزانية ومدهتا
                                                      

يتعلق بقوانين  1984يوليو  07هـ الموافق لـ  1404شوال 08مؤرخ في  17-84قانون رقمالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة االقتصاد،  1
 .06، المادة1984يوليو 10المؤرخة في  28المالية) الجريدة الرسمية( العدد

 .03نفس المرجع، المادة2 
يعدل ويتمم  1988يناير 12هـ الموافق لـ 1408جمادى األول 22مؤرخ في  05-88قانون رقمالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بدون وزارة، 3 

 .03، المادة1988يناير  13المؤرخة في 02)الجريدة الرسمية( العدد 17-84القانون
يتعلق بالمحاسبة  1990أوت 15هـ الموافق لـ 1411محرم24مؤرخ في 21-90قانون رقمالقتصاد، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة ا4 

 .03، المادة1990أوت15المؤرخة في 35العمومية )الجريدة الرسمية( العدد
 .30ص ، 2004، 1منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط لعمارة،جمال 5 



إغفالها  ميكنالتي ال ، وهذه املبادئ التوازنمبدأ واإليرادات، ّختصيص وتتمثل يف كل من مبدأ عدم، املوضوعية بالناحية
 مبمارسةالقيام  منالمختصة  اجلهات متكنيإلى  هتدفومتكاملة،  واحدة مرتابطةالعتبارها كتلة  نظرااالستغناء عنها، و

ّ.1االستثناءات بعضعليها  تردومع ذلك، إال أنه يف حاالت معينة  عمليات الرقابة،
  : وبالتايل فإن املبادئ اليت تقوم عليها امليزانية العامة يف اجلزائر تتمثل يف كل من

 تتم كل عمليات امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر يف سنة مالية واحدة، وهي السنة  حيث :مبدأّسنويةّالميزانيةّالعامة
الربملان يصادق على امليزانية العامة وجييزها ملدة سنة واحدة، ليتم تنفيذ بنودها مبا تضمنته من إيرادات ونفقات فاملدنية، 

التعريفات القانونية اليت مت تقدميها ضمن النصوص ، وقد ورد مبدأ السنوية ضمنيا من خالل عامة خالل تلك السنة فقط
 :نتيجة العتبارين اثننيوترد بعض االستثناءات على مبدأ السنوية  .القانونية السابق اإلشارة إليها

 من جهة، العتبارات فنية وتطبيقية تتعلق بتصحيح آثار مبدأ سنوية امليزانية العامة للدولة. -
واقتصادية متعلقة مبشاكل االستثمارات املخططة والربامج التنموية، حبيث  ومن جهة أخرى، العتبارات سياسية -

 يسمح بإعطاء الرتخيص املايل أثر يتعدى اإلطار الضيق للسنة.
 زمة المبالغ  يشرتط القانون للقيام بتقدير :مبدأّوحدةّالميزانيةّالعامة خالل فرتة  خمتلف الدوائر الوزاريةلتسيير الالا

تدرج العامة النفقات وكل اإليرادات العامة أن ، مبعىن مما يعين احرتام مبدأ الوحدة، يف وثيقة واحدةيدرج ذلك أن ، سنة
تطبيق مبدأ الوحدة يف اجلزائر يواجه كما أن   .الموافقة عليها قصد عند تقدميها للسلطة التشريعية يف وثيقة واحدة

 :2اعرتاضني أساسيني مها
  .الطابع الصناعي والتجاري إىل أن توضح حماسبتها يف ميزانيات خاصةحاجة بعض املصاحل واملؤسسات ذات  -
 .مجع النفقات النهائية مع النفقات ذات الطابع املؤقت عدم إمكانية -

 ّعدمّالتخصيصّفيّالميزانيةّالعامة ينص القانون ّيعترب مبدأ عدم التخصيص مكمل ملبدأ الوحدة، حبيث :مبدأ
ال ميكن ختصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة، حبيث تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات "ّاملتعلق بقوانني املالية على أنه
 .3"امليزانية العامة للدولة بال متييز

  :4فامليزانية العامة للدولة يف اجلزائر تتضمن ثالثة جداول
 .للدولة العامة نيةللميزا النهائية النفقات على املطبقة النهائية اإليرادات تقييم يتضمنّ "أ" اجلدول   
 .التسيري ميزانية بعنوان املفتوحة االعتمادات وزاري قطاع كل حسب التوزيع يتضمنّ"ب" اجلدول   
 .ميزانية التجهيز بعنوان النهائي الطابع ذات التجهيز لنفقات قطاع، كل حسب توزيع، يتضمن "ج" اجلدول   

 وفيما خيص االستثناءات اليت وردت على. هيكل امليزانية يف حد ذاهتا يظهر من خاللوبالتايل فإن مبدأ عدم التخصيص 
 .5نتيجة للممارسات العملية ةوارد أخرىبصفة قانونية و  ةوارد ، فهناك استثناءاتعدم التخصيص يف اجلزائر مبدأ
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 امليزانية العامة للدولة خالل خمتلف املراحل السابقة وإىل غاية اليوم، تعرف :1فيّالجزائر مبدأّتوازنّالميزانيةّالعامة 
عجزا هيكليا ناتج عن الزيادة املستمرة يف اإلنفاق العام يف مقابلة اإليرادات العامة اليت ختضع لتقلبات السوق،  يف اجلزائر

فحىت وإن ظهر فائض يف امليزانية فهو حالة مؤقتة ترتبط بارتفاع أسعار النفط، أما يف حالة اخنفاض هذه األخرية تعود 
 انية إىل حالتها الطبيعية وهي حالة العجز.امليز 

 منذ ظهور امليزانية العامة للدولة اعتربت هذه املبادئ أساسية يف إعداد امليزانية العامة وتنفيذها والرقابة عليها، وهي ختص
بعني االعتبار تلك املبادئ، . كما أن نظام امليزانية العامة يف اجلزائر يأخذ امليزانية العامة يف شكلها التقليدي)ميزانية البنود(

واليت ميكن استخالصها من خالل النصوص القانونية املتعلقة بامليزانية أو من خالل املمارسات العملية، مع األخذ بعني 
 االعتبار االستثناءات الواردة عليها يف حاالت معينة.

العامة للدولة يف اجلزائر على أربع مكونات أساسية يبين هيكل امليزانية ّ:تبويبّالميزانيةّالعامةّللدولةّفيّالجزائرّ-ب
ستثمار )التجهيز( يف جانب اإل التسيري ونفقات العادية واجلباية البرتولية يف جانب اإليرادات العامة، نفقات املوارد :وهي

 .2النفقات العامة
 اليت يتم حتصيلها خالل السنة لصاحل متثل اإليرادات العامة مجيع املوارد املالية املختلفة  :تبويبّاإليراداتّالعامة

اخلزينة العمومية ومبختلف الطرق القانونية املعتمدة، وبالتايل فإن عملية التبويب القانوين لإليرادات العامة تتم على أساس 
 طريقة أو أسلوب التحصيل املعتمد، كما أن هناك التبويب املايل والتبويب االقتصادي.

ين لإليرادات العامة على أساس استخدام اهليئات العمومية للقوة العمومية)اإلجبار( من عدمها يستند معيار التبويب القانو 
 :3يلي كما وفقا هلذا املعيارقد مت تصنيف اإليرادات العامة فّخالل عملية حتصيل اإليرادات العامة.

 التابعة للدولة.مداخيل األمالك  -2  اإليرادات ذات الطابع اجلبائي وكذا حاصل الغرامات. -1
 األموال املخصصة للمسامهات واهلدايا واهلبات. -4  التكاليف املدفوعة لقاء اخلدمات املؤداة واألتاوى. -3
 التسديد بالرأمسال لقروض والتسبيقات املمنوحة من طرف الدولة من امليزانية العامة، وكذا الفوائد املرتتبة عنها. -5
 مداخيل املسامهات املالية للدولة املرخص هبا قانونا. -7 ينص القانون على حتصيلها.خمتلف حواصل امليزانية اليت  -6
 املدفوعات اليت تقوم هبا صناديق املسامهة بصدد تسيري حافظة األسهم اليت تسندها هلا الدولة. -8
، إيرادات هنائية وإيرادات ميكن التمييز عند تبويب اإليرادات العامة للدولة بني نوعني التبويب املايلمن وجهة نظر أما 

 :4مؤقتة
فاإليرادات العامة النهائية هي تلك األموال اليت تدخل خزينة الدولة بصفة هنائية، وال تتبعها أي تكلفة ما جيعلها  -

 خالية من أي التزام بالتعويض.

                                                      

مد الحكومة وجود العجز أو فيما يتعلق بمبدأ التوازن في الميزانية العامة للدولة، فإن هناك العديد من الدول المتقدمة اقتصاديا ال تلتزم بهذا المبدأ، حيث تتع1 
المتعلقة باستخدام السياسة المالية للدولة كواحدة من اآلليات الفعالة في التأثير الفائض في الميزانية، ويرجع ذلك للعديد من األطروحات)الكينزية مثال...( 

 على الدورة االقتصادية.
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تكاليف، ويف غالب األحيان أما اإليرادات العامة املؤقتة فهي تلك األموال ذات الطبيعة املؤقتة واليت ينتج عنها  -
إجبارية ردها أو تعويضها، وتسمى موارد اخلزينة، وتعترب موارد حقيقية ألن للدولة إمكانية استعماهلا بكل حرية 

 م.وحتكا 
 ومن األمثلة على اإليرادات النهائية جند الضرائب والرسوم، أما اإليرادات املؤقتة جند القروض اليت حتصل عليها الدولة.

خيص التبويب االقتصادي فهو يرتبط بطبيعة الثروة اليت مت االقتطاع منها، ومن هذا املنطلق يفرق االقتصاديني يف وفيما 
، جمال اجلباية بني الضرائب على الدخل، الضرائب على رأس املال أو الثروة، والضرائب على االستهالك أو اإلنفاق

اجلدول "أ" امللحق بقانون املالية واخلاص  اجلزائر من خالل قراءةويظهر التبويب االقتصادي يف امليزانية العامة يف 
 اإليرادات العادية، اإليرادات اجلبائيةوتضم  املوارد العادية) باإليرادات العامة للدولة، حيث يتضمن هذا اجلدول

اإليرادات العامة إىل وما يالحظ من هذا التبويب أنه يصنف  1، باإلضافة إىل اجلباية البرتولية( اإليرادات األخرىو 
 .صنفني، املوارد العادية واجلباية البرتولية، وهو تصنيف اقتصادي له مدلول واسع

  يؤدي تبويب النفقات العامة للدولة دورا أساسيا يف حتديد مالمح امليزانية العامة للدولة، بل  :تبويبّالنفقاتّالعامة
عامة، حيث أن تبويب النفقات يعترب ذو أمهية أكثر من تبويب مالمح التوجهات السياسية واالقتصادية للدولة بصفة 

فالتبويب املعمول به يف ، اإليرادات، ألنه يتعلق بكيفية استخدام تلك اإليرادات يف خمتلف أوجه النشاط املايل للدولة
  اجلزائر يأخذ بعني االعتبار العديد من املعايري اإلدارية، الوظيفية، االقتصادية واملالية.

وميكن  ترب التبويب اإلداري هو األبرز يف امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر، ويتجسد من خالل التبويب حسب الوزاراتيع
 .مالحظة التبويب اإلداري مباشرة ضمن اجلدول"ب" امللحق بامليزانية العامة للدولة واخلاص بنفقات التسيري

جلزائر من خالل تبويبها إىل ميزانية التسيري وميزانية التجهيز، وهو يظهر التبويب االقتصادي للنفقات العامة يف اكما 
تبويب له مدلول اقتصادي كبري، ويعطي صورة واضحة حول كيفية استخدام املوارد املالية املتاحة يف األوجه 

ل تبويب نفقات ويظهر كذلك التبويب االقتصادي للنفقات يف امليزانية العامة من خال، املختلفة)جارية أو استثمارية(
 التجهيز حسب القطاعات ضمن اجلدول "ج" امللحق بقانون املالية.

ّالجزائرّ-ج ّفي ّللدولة ّالعامة ّالميزانية ّدورة ختضع عمليات امليزانية العامة للدولة عموما إىل تنظيمات ّ:مراحل
أساسية )اإلعداد، اإلعتماد، التنفيذ خاصة، تتعلق باملراحل اليت متر هبا خالل السنة املالية، واملتمثلة يف أربع مراحل 

ميزانية الدولة من  هبا متر اليت املتعاقبة تلك املراحل بأهنا العامة امليزانية دورة والرقابة( متثل دورة امليزانية، حبيث تعرف
ة، حيث أننا جند وهي متتالية بالنسبة مليزانية السنة الواحدة ومتداخلة بالنسبة للميزانيات املختلف التحضري إىل الرقابة،

خالل السنة املالية الواحدة تنفيذ ميزانية السنة احلالية وإعداد ميزانية السنة القادمة والرقابة على ميزانية السنة السابقة، 
، خمتلف دول العامل مع بعض االختالفات يف حتديد اجلهات املتدخلة يف كل مرحلة من املراحل متبعة يف املراحل وهذه

 :احل دورة امليزانية العامة يف اجلزائر فيما يليوميكن توضيح مر 
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 تتم عملية حتضري وإعداد مشروع امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر من طرف  :العامة الميزانية وتحضير إعداد مرحلة
للجهاز حيث أن امليزانية العامة للدولة يف األخري هي انعكاس للتوجهات السياسية واالقتصادية  السلطة التنفيذية

 كل بتجميع وزارة املاليةوتتدخل فيها العديد من املصاحل، حيث تقوم  التنفيذي، ومتر عملية اإلعداد بالعديد من املراحل
طرف وزارة  من األويل للميزانية العامة املشروع إعداد يتم ذلك الوزارات، وبعد خمتلف عن الصادرة التقديرات واملشاريع

بإعداد امليزانية بشقيها اإليرادات والنفقات مبا  للميزانية العامة للمديرية املركزية اإلدارةتتكفل  يةمن الناحية العملو ، املالية
كرئيس   كما أن هناك إمكانية لتدخل السلطات األخرى يف مرحلة اإلعداد .1فيها نفقات التسيري ونفقات التجهيز

 . 2اجلمهورية أو الوزير األول
العامة، فهي تركز على تقدير جممل أعباء وموارد الدولة للسنة  امليزانية مشروع إعداد يففيما خيص اإلجراءات املتبعة 

  :3ومها مبرحلتني أساسيتني ومتر، املدنية
  :تقدير اإليرادات العامةو  تقدير النفقات العامةوتتضمن  العامة امليزانية تقدير -
 عناوين العامة تقديرات خمتلف للميزانية الرئيسيةباخلطوط  ويقصد :العامة للميزانية إعداد اخلطوط الرئيسية -

 .املالية بوزارة العامة للميزانية املديرية مستوى على إعدادها يتم اليت العامة، امليزانية وبنود
وبعد املناقشة وإجراء التعديالت احملتملة على مشروع امليزانية يف جملس احلكومة، حيول إىل جملس الوزراء للمصادقة عليه، 

 .يدمج يف مشروع قانون املالية، ويودع يف مكتب اجمللس الشعيب الوطين مث
 قانون مشروع إيداع يتم التنفيذية حسب اإلجراءات السابقة، السلطة من إعداده بعد :الميزانيةّالعامة اعتماد مرحلة 

 على االعتماد أسبقية (لقاعدة تطبيقا اعتماده بغرض )الشعيب الوطين اجمللس(التشريعية لدى السلطة املالية وامليزانية
 :التالية األساسية املراحل حسب وذلك )التنفيذ

 املناقشة على مستوى الربملان -
 التصويت خالل اجللسة العلنية للمجلس الشعيب الوطين  -
 التصويت على مستوى جملس األمة -

 الرمسية، تقوم اجلريدة يف وبعد نشره بعد مرور قانون املالية وامليزانية باملراحل السابقة، :العامة الميزانية تنفيذ مرحلة 
الواقع  جمال إىل املقبلة للسنة والتوقع التقدير جمال من أي االنتقال امليدان، يف بتنفيذها املعنية واهليئات اإلدارية اجلهات
 :4وميكن توضيح ذلك فيما يلي ،النفقات وصرف حيث حتصيل اإليرادات وذلك من حاضر، وقت يف امللموس
قانون املالية  يلزم حيث النفقات، تنفيذ نظام على متاما خيتلف اإليرادات تنفيذ نظام إن :تحصيلّإيراداتّالميزانية -

، وختضع عملية التحصيل جملموعة من الشروط العامة امليزانية املدرجة يف اإليرادات كل احلكومة أن تقوم بتحصيل
. كما متر مبجموعة من اإلجراءات أمهها اإلثبات، اإلحالة على رخصة امليزانيةووجود  حتديد أصل الدينأمهها 

 .التحصيل وأخريا التحصيل
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فتنفيذ ، اإلجراءاتإن تنفيذ النفقات أيضا خيضع جملموعة من الشروط ويتم وفقا جملموعة من  :تنفيذّالنفقاتّالعامة -
كما متر عملية تنفيذ  ترخيص امليزانية العامة ووجود أصل الدين العمومي. النفقات يتطلب توفر شرطني أساسيني مها

النفقات ببعض اإلجراءات  واملتمثلة يف الفصل بني اآلمر بالصرف واحملاسب العمومي، واملرحلة اإلدارية مث املرحلة 
 احملاسبية لتنفيذ النفقة.

 على غرار باقي دول العامل، هناك جمموعة من اهليئات الرقابية اليت  :رحلةّالرقابةّعلىّالميزانيةّالعامةّفيّالجزائرم
تعمل على متابعة ومراقبة النشاط املايل لألجهزة واهليئات واملؤسسات احلكومية، ومتيزت تلك األنظمة بالتنوع والتعدد، 

ل النظام األول يف الرقابة املالية الداخلية فمنظومة الرقابة على امليزانية العامة للدولة متيزت بوجود ثالثة أنظمة رقابية، ويتمث
املمارسة من طرف األجهزة التنفيذية على نفسها، وتضم رقابة سابقة للتنفيذ ومتزامنة والحقة له ويقوم هبا كل من املراقب 

لة العليا، متمثلة يف املايل واحملاسب العمومي باإلضافة إىل املفتشية العامة للمالية، ويتمثل النظام الثاين يف الرقابة املستق
 رقابة جملس احملاسبة باعتباره اجلهاز األعلى للرقابة على املال العام يف اجلزائر، باإلضافة إىل الرقابة السياسية ممثلة يف الرقابة

لى أداء الربملانية، باعتبار أن النظام السياسي يف اجلزائر دميقراطي، وهذا األخري يتطلب قيام السلطة التشريعية بالرقابة ع
 السلطة التنفيذية.

ّتراجعّصالحيةّنظامّميزانيةّالبنودّالمعتمدّحالياّفيّالجزائر.ّ-ثانيا
وفقا ملا مت توضيحه حول امليزانية العامة يف اجلزائر من خالل النصوص القانونية والتشريعية اليت حتكمها واجلوانب التنظيمية 

سنويا ضمن قانون املالية السنوي باإلضافة إىل املبادئ اليت تقوم عليها، فإن والفنية وشكل وثيقة امليزانية اليت يتم تقدميها 
 منوذج امليزانية العامة املعتمد حاليا يف اجلزائر يتمثل يف ميزانية البنود.

إىل باقي وانتقلت  نشأت يف اجنلرتا وفرنسا تارخيياالنموذج التقليدي للميزانية العامة للدولة، حيث أنه  ميزانية البنودمتثل 
مبوجبها يتم تصنيف النفقة تبعا لنوعيتها وليس وفقا ، 1921سنة يف الواليات املتحدة األمريكية  هابدأ تطبيق، دول العامل

النظر عن  غضذات الطبيعة الواحدة يف جمموعات متجانسة رئيسية وفرعية ب النفقاتمبعىن أن يتم حصر  ،للغرض منها
يتم تقسيم هذه كما  بعد ذلك يتم تقسيم النفقات إىل فئات رئيسية تسمى )أبواب(  مث، اإلدارة احلكومية اليت تقدمها

 .1األبواب الرئيسية إىل بنود فرعية
إن امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر مل تواكب التطورات والتوجهات احلديثة يف هذا اجملال يف العامل، حيث ال زالت تطبعها 

عديدة، فمن حيث تبويب امليزانية العامة للدولة ال تزال ميزانية البنود هي النمط املعتمد املمارسات التقليدية يف جوانب 
يف اجلزائر، رغم السلبيات اليت يتميز هبا هذا النموذج، حيث مل يتم تطوير نظام امليزانية من خالل تبين مناذج أخرى، مبا 

 لية العامة، كنموذج ميزانية الربامج واألداء.يتوافق مع متطلبات الكفاءة والفعالية يف إدارة املوارد املا
حتقق ميزانية البنود العديد من االجيابيات واملزايا اليت ساعدت على استمرار تطبيقها يف خمتلف دول العامل لفرتات طويلة 
الزالت مستمرة إىل الوقت احلاضر، إال أهنا تتميز أيضا بالعديد من العيوب والنقائص اليت تزداد مع زيادة متطلبات حتقيق 

كومية، وتطور األساليب اإلدارية واحملاسبية والفنية يف تقييم األداء والرقابة على األنشطة الكفاءة والفعالية لألجهزة احل
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احلكومية، وهو ما مل يتحقق يف ظل ميزانية البنود، األمر الذي أدى إىل ظهور أنظمة ومناذج أخرى يف إدارة امليزانية العامة 
ّ:1للدولة، وفيما يلي العيوب اليت متيز ميزانية البنود

 .االعتمادات هلا ترصد اليت األهداف وضوح عدم -
 .للدولة التنموية باخلطط والربامج دائم بشكل ارتباطها عدم -
 .احلكومية لألجهزة الفعلي األداء قياس على القدرة عدم -
 .فقط حمددة لبنود مرصودة االعتمادات التنفيذ، ألن عند املرونة قلة -

الزمين مليزانية البنود بسنة واحدة، يبعد امليزانية عن االهتمام باالستثمارات الطويلة باإلضافة إىل ذلك فإن حتديد اإلطار 
املدى، وعن حتليل املؤشرات املستقبلية يف جمال اإلنفاق أو اإليراد إال بشكل مبساط، باإلضافة إىل ضعف االنسجام مع 

يب امليزانية وبني التخطيط املتوسط والطويل تطور وظيفة الدولة، نتيجة عدم وضوح العالقة بني هذا األسلوب من تبو 
 .2املدى مما يتعذر معه ربط امليزانية مع أهداف احلكومة

امليزانية  االعتمادات يف االعتمادات، فتدرج على الرتكيز أيضا يتم البنود ميزانية يسمى ما أو التقليدية امليزانية يف ظل
 إجراءات الصرف وأن هلا، األغراض املخصصة ويف املدرجة االعتمادات حدود يف الصرف أن من التأكد ويتم العامة
 الذي املقابل ذلك على جبانب الرتكيز إىل حديثا يتجه أن الرأي السارية، إال والقوانني اللوائح ظل يف ومتت سليمة كانت
 المة الصرف منس جبانب املطلوب فإن ما، أو خدمة ما عمل اإلنفاق ألداء كان اإلنفاق، فإذا هذا من يعود

 أو العمل أجنزت، فهل كمية اليت اخلدمة أو أجنز الذي العمل على الضوء يسلط السابق، أن النحو على االعتمادات
 العمل أو وهل تكاليف أعلى، وبكفاءة أكرب كميات أداء املمكن من أم كان مت  الذي اإلنفاق توازي اليت أديت اخلدمة
 مرتفعة ؟ أهنا أم مناسبة اخلدمة

من هنا فإن التقدم الذي حدث يف خمتلف جماالت العلوم اإلدارية واحملاسبية واإلحصائية واألساليب الكمية، كان له دور 
ّ:3يف إحداث تطور يف جمال امليزانية العامة للدولة، والذي اختذ اجتاهات عديدة أمهها

واعتبار التخطيط جزء من عملية امليزانية العامة الرتكيز على اجلوانب التخطيطية اليت تسبق عملية إعداد امليزانية  -
 للدولة.

الرتكيز على جوانب املسؤولية وحتديدها والتقرير عنها يف املراحل املختلفة للميزانية، حبيث تتمحور عملية إعداد  -
 امليزانية حول وحدة قرار معينة أو برنامج أو نشاط معني.

فر البيانات واملعلومات التحليلية عن اإليرادات والنفقات اليت متكن من تطوير النظام احملاسيب احلكومي، حبيث يو  -
 تقييم أداء الوحدات والربامج واألنشطة اليت تقوم هبا، ومتكنه أيضا من تقدمي املعلومات والبيانات الالزمة.

 تطوير أساليب القياس وأسس إعداد امليزانية ووسائل املتابعة والرقابة على تنفيذها. -
 ير التقارير من حيث الشكل واملوضوع والتوقيت واملعلومات اليت حتتويها، حبيث تكون أكثر فائدة ملستخدميها.تطو  -
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 لذلك، وتفاديا البنود( ومل تصبح تتوافق مع متطلبات األداء احلكومي، ميزانية عيوب امليزانية التقليدية) كثرت أن فبعد
 هناية التسعينيات مع وأخريا الصفرية، التخطيط والربجمة وامليزانية ميزانية و مثل ميزانية الربامج واألداء أخرى مناذج ظهرت

 .التعاقدية امليزانية ظهرت من القرن العشرين
وإمكانية االعتماد عليها يف حتقيق الفعالية والكفاءة املطلوبة نتيجة للتحوالت ميزانية البنود  ع صالحيةباإلضافة إىل تراج

ن نظام امليزانية العامة يف اجلزائر لنشاط املايل العمومي واملتطلبات اليت أملتها البيئة املعاصرة، فإوالتطورات اليت عرفها ا
الزال بعيدا عن العديد من املمارسات والتطبيقات األخرى اليت أصبحت معتمدة يف العديد من دول العامل، هذه 

ة امليزانية العامة، حيث أن نظام امليزانية يف اجلزائر يعترب من املمارسات اليت تعترب من متطلبات احلوكمة، كالشفافية يف إدار 
 أضعف األنظمة يف العامل من حيث الشفافية والوضوح وإمكانية املساءلة.

ّكأسلوبّلتحقيقّالفعاليةّوالكفاءة.ّّ"ميزانيةّالبرامجّواألداء"ضرورةّاعتمادّنموذجّّ:المحورّالثاني
اجتهت العديد من دول العامل إىل تبين مناذج وأساليب أخرى يف إدارة امليزانية العامة، أمهها ميزانية الربامج واألداء،  لقد

هذه األخرية اليت تبعث على االهتمام أوال باألهداف والنتائج املستهدفة من األنشطة املالية العامة، مث البحث عن املوارد 
األهداف ثانيا، وبالتايل فهي تشكل أسلوبا فريدا يف حتقيق الفعالية والنجاعة االقتصادية لألداء املالية الالزمة لتحقيق تلك 

 املايل للحكومات.
كما أن هناك العديد من املبادرات الدولية والتوجهات اليت تسعى إىل تكييف أنظمة امليزانية العامة مع متطلبات احلوكمة، 

، عمليات التحديث واإلصالح اليت تدعو إليها خمتلف األطراف احمللية واملنظمات ومن بني أهم االجتاهات يف هذا اجملال
الدولية، واملتعلقة بإرساء قواعد الشفافية يف املالية العامة، من أجل حتقيق إمكانية مساءلة احلكومات وكل األطراف ذات 

رقابية فعالة نظرا ألمهيتها يف إدارة املوارد املالية العامة ، باإلضافة إىل حتقيق أساليب العالقة بالتصرف يف املوارد املالية العامة
 يف لإلدارة الفاعلة األذرع احلديثة، وأحد اإلدارة احلكومية أركان من رئيسيا ، باعتبار أن الرقابة تعد ركناوالتحكم فيها

 األداء وحسن وتقومي والتخطيط القرارات يف اختاذ كما تساعدها املوارد املالية العامة وحسن استغالهلا، على سالمة احملافظة
املتاحة، خاصة يف ظل التحديات املعاصرة اليت أصبحت تواجهها، كالفساد وغريه من  للموارد األمثل والتوجيه االستغالل

املظاهر، واليت أصبحت تعمل يف اجتاه معاكس لرغبات وتطلعات الشعوب واحلكومات على حد سواء، وحتد من قدرهتا 
 . "الرقابة على األداء"حيث أنه يف هذا اإلطار ظهر أيضا مفهوم ، التنمية املنشودة على حتقيق

فيما يلي سنقوم بعرض بعض أهم املقاربات الدولية يف جمال امليزانية العامة للدولة، واليت نرى أنه من الضروري بالنسبة حلالة 
ويات أفضل من الفعالية والكفاءة يف إدارة واستغالل املوارد اجلزائر تبنيها والعمل على تطبيقها وإرسائها من أجل حتقيق مست

 املالية العامة.
  ميزانيةّالبرامجّواألداءمفاهيمّأساسيةّحولّنموذجّ -أوال
التطورات اليت عرفتها امليزانية العامة للدولة وتعدد اجتاهاهتا يف األنظمة احلديثة، مل تتم خارج أسس وقواعد الشكل إن 

للميزانية، بل مت حتديث وتطوير وظائفها واستخداماهتا وفقا لتوجهات فكرية وممارسات تطبيقية تطلبتها تطورات التقليدي 
خمتلف العوامل اإلدارية واالقتصادية والسياسية يف الدولة. حبيث أن تطور امليزانية العامة يف خمتلف املراحل تستمر يف 

 .ائف امليزانية دون األخرىاملرحلة اليت تليها، مع الرتكيز على إحدى وظ



 من وطريقة تبويبها، ونقلتها وحمتوياهتا امليزانية مكونات طالت متتابعة بنيوية تغيريات إجراء إىل التطورات، هذه أدت وقد
 وواضحة، حمددة ومهام قائمة على وظائف ميزانية إىل جامدة، تقليدية بصورة اإلعتمادات رصد على قائمة ميزانية بنود

 فنيا املعتمدة األساليب تغيري إىل أخرى ناحية من املختلفة، كما أهنا أدت احلكومية واألنشطة املشاريع عرب تنفيذها جيري
 الدقيقة القياس ومؤشرات العلمية الضوابط بعدد من ربطها خالل من والرقابة عليها، وذلك وتنفيذها امليزانية إعداد يف

  والصارمة اليت يتم االلتزام هبا.
 وجتنب اإلسراف، خصوصا العام اإلنفاق وترشيد األداء مستوى رفع هو وكفايته األداء على الضوء تسليط من اهلدفإن 
 مرتفعة اليت يدفعوهنا الضرائب هلم ومتول من تؤدى اليت اخلدمات أن وجدوا العامل يف الضرائب دافعي بعض وأن

يدفعونه،  الذي العام ضياع املال معناه واإلسراف أداء اخلدمات، مييز الذي اإلسراف االرتفاع أسباب من وأن التكاليف،
من هنا فقد ظهر منوذج يسمى ميزانية  .1األمثل االستخدام العامة الكفيلة باستخدام األموال النظم بوضع طالبوا ولذلك

 الربامج واألداء يعمل على حتقيق األداء الكفء والفعال يف استخدام املال العام. 
ميزانية  نظام إلصالح األوىل للمحاوالت حمصلة األداءيزانية الربامج و م تعتربّ:فكرةّميزانيةّالبرامجّواألداءظهورّّ-1

 . املشاريع إجناز عند النفقات وتقليل اإلدارية الكفاءة قياس على يزكالرت  هبدف البنود
يف الواليات املتحدة األمريكية نتيجة للدراسات اليت قامت هبا "جلنة تافت" سنة  2لقد ظهرت فكرة ميزانية الربامج واألداء

، حيث أشار تقرير هذه اللجنة إىل أمهية تبويب امليزانية العامة وفقا هلدف النشاط، إال أن هذه الفكرة مل جتد 1913
راعة األمريكية بإعداد "مشروع حوض ، وذلك عندما بدأت وزارة الز 1934قبوال يف ذلك الوقت، ومل تنفاذ إال يف سنة 

نتيجة توصيات "جلنة هوفر" اليت  1949هنر تنسي" على أساس الربامج واألداء، وقد تعمقت هذه الفكرة أيضا يف سنة 
تكونت على مستوى الكوجنرس األمريكي، واليت دعت إىل تبويب امليزانية العامة للواليات املتحدة األمريكية على أساس 

نشطة اليت تنفذها احلكومة. فنقطة التحول يف امليزانية العامة للدولة من ميزانية البنود إىل ميزانية الربامج واألداء الربامج واأل
بدأت حني ظهر من ينادي بضرورة إدخال أساليب اإلدارة العلمية احلديثة يف جمال اإلدارة احلكومية للتأكد من قيامها 

 .  3بكفاءة وفعالية وفق اخلطة املعتمدة من قبل احلكومة بتنفيذ ما يعهد إليها من مهام ووظائف
ّّ:مفهومّميزانيةّالبرامجّواألداءّ-2

تعد ميزانية الربامج واألداء إحدى األدوات اليت متكان الدولة من حسن إدارة املالية العامة، وخاصة فيما يتعلق بالكفاءة 
ة، فهي تركز أساسا على حتقيق األهداف والعوائد االقتصادية والفاعلية والتخصيص األمثل للموارد، واملساءلة والشفافي

واالجتماعية، وتعترب طريقة لتنظيم وإدارة الربامج احلكومية، وتشجع على التخطيط واحلصول على املعلومات الدقيقة 
، فهي تركز على األهداف وترشيد املوارد احلكومية، وتبىن ميزانية األداء على فرضيات ومنطلقات مغايرة متاما مليزانية البنود

ما هي األهداف الرئيسية اليت تنوي احلكومة إجنازها؟   :والنتائج واملخرجات، وهي تسعى لإلجابة على األسئلة التالية
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كيف ميكن حتديد هذه األهداف وقياسها وعالقتها بالسياسة العليا للدولة؟ وهي ليست جمرد إدارة ختطيطية ولكنها أداة 
 .1كن عن طريقها بيان مدى الكفاءة يف حتقيق اإلجنازات خالل الفرتات املختلفةرقابية إجيابية مي

 يزانيةامل أن إذه، نفس املنجز العمل إىل بالعمل القيام وسائل من يزكالرت  ينقل الذي يزانيةامل يف التصنيف ذلك بأهنا تعرفو 
 العمل على الضوء تلقي األداءميزانية الربامج و ف مث ومن، وخدمات سلع شراء جملرد وليس معينة أهداف لتحقيق تعتمد
  .2هلا خمططا نكا ما توازي حتققت اليت النتائج أن من دكللتأ أجنزت اليت اخلدمة أو مت الذي

"هي جمموعة األساليب :ولقد عرفت جلنة التنمية االقتصادية يف الواليات املتحدة األمريكية ميزانية الربامج واألداء كما يلي
بواسطتها يتمكن مدراء الربامج من الرتكيز على تنفيذ األهداف اليت تقع ضمن مسؤولياهتم بصورة دقيقة، ومقارنة اليت 

تنفيذ هذه األهداف حسب الوقت، ساعات العمل واملوارد، إن هذا النظام يزود من يستخدمه مبعلومات ال ميكنه 
يف احلصول على نتائج أساسية ويهيئ قاعدة أفضل الختاذ  احلصول عليها من خالل طرق امليزانية التقليدية، إذ يساعد

 .3القرارات"
كما حددت اللجنة االستشارية القومية مليزانيات الواليات وامليزانيات احمللية يف الواليات املتحدة األمريكية عددا من 

الية واالستجابة، وتتمثل هذه العناصر العناصر اليت جيب توافرها بامليزانية العامة لكي توصف هذه امليزانية بالكفاءة والفع
 حتديد اجتاه سياسات احلكومة. -  :4ما يليفي

 ترمجة الضرائب واإليرادات اليت حتصل إىل مستوى حمدد من اخلدمات العامة املؤداة. -             
 مستوى اخلدمات العامة املؤداة.تشرح وتوضح امليزانية جلميع الفئات املعنية أسباب ونتائج ارتفاع أو تدين  -             

 أن تسهل امليزانية عملية ضبط اإلنفاق. -             
 تقوم بتحفيز العاملني وتقومي أدائهم وأداء املنظمات احلكومية وعمل التعديالت املطلوبة. -             

 خصائصهاّوّمراحلهاتبويبّميزانيةّالبرامجّواألداء،ّّ-3
 األمهية حلسابات امليزانية يعطي حديث تبويب إال ما هي واألداء الربامج ميزانية إن :واألداءّتبويبّميزانيةّالبرامجّ-أ

 تركز أهنا أي وخدمات، سلع من وليس ما تشرتيه وأعمال برامج من احلكومة به احلكومية وما تقوم الربامج على والرتكيز
ال  ولكن احلكومة ما تشرتيه يظهر للميزانية التقليدي ألن التبويب اهلدف، وسائل حتقيق وليس على اهلدف ذاته على
 5الربامج. هذه يتحقق من الذي اإلجناز مدى الشراء وال مت من أجلها اليت الربامج يظهر

ويعترب هيكل تبويبها أسلوب متقدم من أساليب امليزانية العامة إذا ما قورن مبيزانية البنود، وواحدا من الركائز األساسية 
حلكومية احلديثة، ذلك أن اهليكل األساسي هلذا التبويب يوفر قاعدة الختاذ القرارات من خالل عملية امليزانية لإلدارة  ا

العامة، كما يسهل هذا التبويب عملية ربط امليزانية باألهداف األساسية اليت تتوىل احلكومة القيام هبا، ويوفر طرق الرقابة 
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افها اليت أقرهتا السلطة التشريعية، كما يوجه االهتمام أيضا من خالل عملية اختاذ اإلدارية على مدى حتقيق امليزانية ألهد
القرارات إىل طبيعة العمل املقصود وعالقته بأهداف السياسة واألداء املخطط سلفا وتكلفته، مما يتطلب إجياد عالقة 

انية السنوية، وبالتايل يتعني على التبويب مناسبة بني اخلطط الطويلة والقصرية املدى، وذلك من خالل خمطط عمليات امليز 
 .1أن خيدم مجيع هذه األغراض يف نفس الوقت

  :2يلي فيما واألداء الربامج أسلوب ميزانية عليها تبويب يرتكز اليت األسس إجياز ميكن
 لذلك. وفقا وتصنيفها منها وحتديد أهداف كل والنشاطات الربامج حتديد -
 والنشاطات. الربامج بتصنيف احلسابات نظام ربط -
 واألعمال وتقييم األداء. للربامج القياس وسائل واستخدام ممكنا ذلك كان كلما أصغر وحدات إىل الربامج جتزئة -

 : التالية التبويبية املستويات على واألداء الربامج ميزانية هيكل من الناحية العملية حيتوي
 حيث يتم تقسيم عام للعمليات موجه حنو حتقيق غرض رئيسي للدولة، ومتثل كل وظيفة خدمات  :الوظيفي التبويب

مميزة قائمة بذاهتا تقدمها الدولة للمواطنني كالتعليم والصناعة والزراعة والصحة والدفاع الوطين ....اخل، ويساعد التبويب 
يف كل خدمة من اخلدمات العامة، ويكون ذلك ذو  على أساس الوظائف بتوضيح اجلزء الذي تسهم فيه النفقات العامة

جدوى كبرية يف إعداد وتنفيذ األهداف السياسية العريضة واألساسية حسب أمهيتها عند عرضها على املستويات العليا 
 . 3التشريعية والتنفيذية بشكل يسهل إجراءات الرقابة

فية الفرعية لتجميع النفقات احلكومية طبقا لألغراض ويستهدف هذا التبويب استخدام الفئات الوظيفية والفئات الوظي
اليت ختدمها يف املدى القصري واملتوسط، وبصفة عامة فإنه ميكن حصر اخلدمات العامة اليت تؤديها الدولة يف أربعة 

واألمن،  اخلدمات العامة وهي تلك املتعلقة بسيادة الدولة واليت ال بد منها كالعدالة :جمموعات كبرية من اخلدمات وهي
اخلدمات اجلماعية وهي الضرورية للمعيشة املشرتكة للسكان كتوصيل الكهرباء وشق الطرقات، اخلدمات االجتماعية وهي 
تتعلق بتقدمي اخلدمات األساسية ألفراد اجملتمع كالصحة والتعليم، واخلدمات االقتصادية وهي تتعلق بقطاع األعمال واليت 

 4دولة يف جمال الزراعة أو املناجم ..اخل.تقدم على أساس جتاري كخدمات ال
 ّالبرامج ّحسب حتتوي كل وظيفة من الوظائف الرئيسية للدولة على جمموعة من الربامج، وهلذا يعترب  :التبويب

الربنامج الواحد تقسيما فرعيا من الوظائف الرئيسية للدولة وأحد مكوناهتا. ويضم الربنامج األعمال املتوقع تنفيذها يف 
عينة، باختاذ إجراءات حمددة، ويتم التعبري عنها يف صورة نفقات تربزها امليزانية العامة، ويتضمن الربنامج عادة آجال م

بيانات عامة تتناول موضوع الربنامج وجهة تنفيذه وأهدافه ومتويله ووحدات أدائه وإيراداته، ومدى ارتباطه بالربامج 
ئص الربنامج، وميكن إلدارة واحدة أن تنفذ أكثر من برنامج، كما األخرى، وأية بيانات أخرى ضرورية لتوضيح خصا

 :5ميكن ألكثر من إدارة أن تشرتك يف برنامج واحد. وتقسم الربامج حسب طبيعتها إىل ثالثة أنواع هي
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برامج جارية وختتص بتنفيذ عمل جار كإدارة أقسام دراسية أو مستشفيات قائمة أو مشاريع حتت اإلنتاج أو  -
 مرافق موجودة.صيانة 

برامج استثمارية وختتص بتنفيذ مشاريع استثمارية خالل مدة الربنامج كإقامة جامعة أو بناء إدارة عمومية أو بناء  -
 جممع سكين.

برامج حتويالت رأمسالية وتتعلق بسداد أقساط القروض طويلة األجل والدفعات املقدمة املتعلقة باالستثمار واليت  -
 املالية وااللتزامات الواجبة األداء خالل السنة املالية موضوع التقدير. سرتد بعد انتهاء السنة

كما تقسم الربامج تبعا لطبيعة اإلنفاق، حبيث يتم توزيع االعتمادات داخل الربنامج الواحد حسب طبيعة النفقة، فتظهر 
 الرأمسالية وغريها.اعتمادات املرتبات واألجور واملصاريف اجلارية واملصاريف االستثمارية والتحويالت 

 يتفرع من كل برنامج أو من كل فرع من فروعه عدد من األنشطة اليت ميثل كل نشاط منها ّ:التبويبّحسبّاألنشطة
جمهود من العمل املبذول يف إطار مكونات الربنامج أو أحد فروعه، فالنشاط هو جمموعة من األعمال اليت ينقسم إليها 

يف داخل اإلدارة يف حتديد أساس لعمل امليزانية والرقابة على العمل، وجيب أن يعكس الربنامج، ويفيد تبويب األنشطة 
النشاط على قدر اإلمكان مسؤولية حمددة لقسم من أقسام اإلدارة، وأن يكون أساسا للحسابات اليت تسجلها اإلدارة، 

 :1ويتميز النشاط مبجموعة من املواصفات منها
 نشاط ووحدة أداء إنتاجه.جتانس نوعية العمل املبذول يف ال -
 إمكانية قياس عبء العمل الذي يتضمنه النشاط، وفقا ملعايري قياسية ختص النشاط ذاته. -
 توافق النشاط مع اهليكل التنظيمي لإلدارة العامة. -

مي واألنشطة يف ميزانية الربامج واألداء هي نقطة الرتكيز بالنسبة لإلدارة، حيث تشكل األساس األول يف إعداد وتقد
امليزانية واحلسابات ومتابعة التنفيذ، واخلاصية املميزة للنشاط أنه ميثل جتمعا للعمليات أو الواجبات اليت تعترب ذات فائدة 
للمسؤولني باهليئة لدى اختاذ القرارات اإلدارية وحتليل األداء، ولكي تفي األنشطة هبذه األغراض على وجهها األكمل 

 .2لقياس اإلحصائية عن عبء العمل واالستفادة من األفراد وتكاليف الوحدة...اخليستحسن أن تزود ببعض أدوات ا
يتضح مما سبق أن هيكل ميزانية الربامج واألداء خيضع أساسا إىل مبدأ الربجمة، الذي يعتمد على التسلسل املنطقي 

 املستويات املتتالية.ملستويات الوظائف والربامج واألنشطة، مث األعمال الفرعية اليت تتضمن تنفيذ هذه 
ختتلف ميزانية الربامج واألداء عن ميزانية البنود اختالفا جوهريا من حيث املراحل ّ:مراحلّميزانيةّالبرامجّواألداءّ-ب

 :3، حيث متر خالل السنة املالية خبمسة مراحل على التوايل نوردها فيما يلياليت متر هبا
 كما يلي  وتضم جمموعة من اإلجراءاتّ:المرحلةّاألولى:ّ 

 تقسم امليزانية العامة وتبوب وفقا لربامج حكومية ترغب احلكومة يف تنفيذها خالل السنة القادمة. -
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 تقسم الربامج حسب طبيعتها إىل برامج استثمارية وبرامج جارية. -
 تقسم الربامج إىل جمموعة من املشاريع واألنشطة وهي اليت تبىن عليها تقديرات االعتمادات. -

 وتتضمن ما يلي :المرحلةّالثانية: 
 وضع مجيع أعمال الوحدات احلكومية حتت بند مشروع أو نشاط حمدد. - 
 النشاط أو املشروع ضمن برنامج رئيسي يتبع وحدة حكومية معينة. إدراج - 
  وفقا للتقسيم الوظيفي)مشاريع وأنشطة( حتديد نصيب كل وحدة حكومية من االعتمادات -

 ّوتضم هذه املرحلة ما يلي :الثالثةالمرحلة: 
 ترمجة أنشطة ومشاريع الوحدات احلكومية إىل وحدات أداء )متعلقة بالسلع أو اخلدمات املقدمة( -
 االعتماد على طرق فنية حمددة لوضع وحدات األداء)ساعات عمل، تكلفة الوحدة ...( -

 وتتطلب ما يلي :رابعةالمرحلةّال: 
 ء لكل وحدة حكومية )تكون معيارية( لتحديد االعتماد املطلوب للوحدة احلكومية.حتديد تكلفة وحدة األدا -
 التزام الوحدة احلكومية بتنفيذ عدد وحدات األداء )تكون رقابة األداء كمية ونوعية(- 

 ّمبقارنة ما مت اجنازه فعال بالتقديرات القيام  خالهلا يتم ،هي األخرية وتكون يف هناية السنة املالية :المرحلةّالخامسة
 اليت مت وضعها يف البداية، وهي مرحلة متعلقة بتقييم األداء للوحدات احلكومية وحماسبة ومساءلة املسؤولني عن اإلجناز.  

 :1ميزانية الربامج واألداء تتمثل فيما يلي اليت متيز صائصاخلإن أهم ّ:خصائصّميزانيةّالبرامجّواألداءّ-ج
بالربامج واألنشطة اليت يعهد إىل الوحدات اإلدارية احلكومية مهمة تنفيذها أو القيام هبا، وبناء على هذا فإنه هتتم  -

يتحدد نطاق القياس املايل مبجموعة من الربامج مقسمة إىل أنشطة ومشاريع فرعية، ويهدف القياس املايل إىل 
ة يف صورهتا النهائية متثل حجم اإلنفاق عن سنة مالية يف حتديد تكلفة كل برنامج على حدة، كما أن عملية امليزاني

 شكل برامج.
تصنيف امليزانية تصنيفا وظيفيا طبقا للربامج اليت تسعى احلكومة إىل القيام هبا، فيتم إعداد امليزانية يف شكل  -

 جمموعة من الربامج مبا يف ذلك تكاليف تنفيذها كما صادقت عليها السلطة التشريعية.
عدة سنوية امليزانية على ميزانية الربامج واألداء مع ربطها بفرتة الربامج واألنشطة لكل وحدة إدارية تنطبق قا -

وحكومية على حدة، فهذا النوع من امليزانيات يهتم أساسا بتكاليف التنفيذ املطلوب متويلها خالل سنة مالية 
 واحدة.

زة امليزانية من املتخصصني يف العلوم اإلدارية احلديثة مثل تتطلب ميزانية الربامج واألداء أن يكون العاملون يف أجه -
 حماسبة التكاليف واحملاسبة اإلدارية والتحليل املايل.

ّ
ّ
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ّمزاياّميزانيةّالبرامجّواألداءّعلىّصعيدّالفعاليةّوالكفاءةّفيّإدارةّالميزانيةّالعامةأهدافّّو-ثانيا
من خالل ما تقدام حول ميزانية الربامج واألداء، نالحظ أن هذا النموذج يعترب بالفعل ثورة حقيقية يف جمال املالية العامة،  

ومراحلها، حيث أن فلسفة هذا النموذج أحدثت تغيريات جذرية يف شكل وطبيعة امليزانية العامة وطرق إعدادها وتبويبها 
ثمّاملراد الوصول إليها من خالل أي برنامج لإلنفاق العام  باألهدافّوالنتائجّاالهتمامتنطلق من مبدأ أساسي وهو 
ّالمالية ّالموارد ّعن ّبالمخرجاتالالزمة لذلك، أي أهنا  البحث ّاالهتمامّ)النتائج واألهداف( تهتم ّمن أكثر
ّالمالية والعراقيل اليت تواجه  (. رغم ذلك إال أنه من الناحية العملية هناك العديد من املشاكلبالمدخالت)الموارد

 حماوالت تطبيقها.
فميزانية الربامج واألداء تعترب النموذج األكثر فعالية من بني النماذج األخرى اليت مت استحداثها يف هذا اجملال، فهي 

بة يف ذلك، هتدف إىل إرساء قواعد حديثة يف تسيري املوارد املالية العامة للدولة مبا يضمن حتقيق الفعالية والكفاءة املطلو 
 املزايا اليت تتحقق من خالل تطبيق هذا النموذج. و  األهداف وفيما يلي سنقوم بتوضيح

 :1ميكن تلخيص األهداف الرئيسية مليزانية الربامج واألداء فيما يليّ:أهدافّميزانيةّالبرامجّواألداءّ-1
 والقرارات الصادرة بشأهنا.حتديد األهداف الكربى لكل جهة أو هيأة حكومية طبقا الختصاصاهتا  -
رسم الوسائل الالزمة لتحقيق كل هدف، أي اقرتاح برامج حمددة مع بيان النتيجة املرجوة من كل واحد منها  -

 ضمن إطار األهداف الرئيسية اليت تسعى الدولة إىل حتقيقها.
 عن التنفيذ. حتليل كل برنامج وحتديد عناصر كلفته وجتميعها وبيان اإلدارة واملوظفني املسؤولني -
 وضع معايري لقياس العمل بالنسبة لكل برنامج وفروعه أثناء التنفيذ. -
 تقييم األداء الفعلي وحتديد احنرافاته ومربراته يف ضوء معايري القياس املعتمدة. -

ي كلي من منظور اقتصاد اليت تتميز بالكفاءة والفعالية كما أن هناك أهداف تتحقق على مستوى اإلدارة املالية العامة
 :2تتمثل فيما يلي

 املساعدة يف حتقيق التوازن االقتصادي الكلي من خالل دراسة واقعية لكل من املوارد املالية املتاحة واملستقبلية. -
 موضوعة لقطاعات معينة هبدف دعمها لقيادة النمو. إسرتاتيجيةحتسني عملية ختصيص املوارد املالية حنو أولويات  -
  احملدد مسبقا باملوارد املالية العامة )االعتمادات( من خالل الرتكيز على الربامج الرئيسية والفرعية.دعم االلتزام املايل-
وضع قواعد مالية مستقرة تعتمد على استقاللية الدوائر احلكومية وزيادة احلافز الستخدام أفضل فعال للموارد  -

 املالية.
ا تسمح بقياس االجنازات وفعالية األداء على الصعيدين املايل واملادي، واهلدف الرئيسي مليزانية الربامج واألداء هو أهن

 :3ويتضمن قياس األداء عدة جوانب أمهها
 وضع جمموعة وحدات للعمل أو مؤشرات. -
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 حتديد األعمال واألنشطة املقرتح قياسها. -
 جتميع املعلومات لتحديد التكلفة اإلمجالية. -
 وضع مؤشرات لقياس الفعالية. -
 إمكانية قياس األداء الفعلي من خالل  التحليل واملقارنة يف ظل وجود مؤشرات القياس.  -

هناك مزايا كثرية تتحقق على مستوى اإلدارة املالية العامة نتيجة لتطبيق ميزانية  :مزاياّتطبيقّميزانيةّالبرامجّواألداءّ-2
 :1ليالربامج واألداء، ميكننا توضيح أهم املزايا اليت تتحقق كما ي

 . احلكومية اجلهة وأهداف برسالة املتوقعة النتائج ربطتساعد على  - 
 اليت (اآلثار) باملنافع وربطها املالية وتكلفتها املخرجات وماهية طبيعة حتدد اليت البيانات توفري على املساعدة -

 لذلك. الالزمة واملعلومات بالبيانات مدعامة املوارد توزيع قرارات تكون وبالتايل، احلكومة إليها تسعى
 املالية املوارد توزيع يفيةك تطوير وبالتايل احلكومي القطاع يف املالية اإلدارة مبادئ وتعزيز تقوية على املساعدة -

 . املقدمة احلكومية اخلدمات أداء وحتسني وإدارهتا املتاحة
 . مشروع أو برنامج لك  وتكلفة السابقة املالية السنة خالل خدمات أو أعمال من مت ماذا توضيح -
 . األعمال أداء عن املسؤول حتدد حيث واملسؤولية املساءلة مبدأ إقرار -
 ). والبشرية املالية املوارد) املدخالت على يزكالرت  من بدالا  ( اخلدمات )املخرجات على يزكالرت  -
 يف ذلك يساعد مبا املؤسسات يف واملسؤولني للحكومة املتاحة األداء ببيانات املتعلقة اجلودة مستوى رفع -

ّ. العمليات على والرقابة املوارد وتوزيع االسرتاتيجي التخطيط
كما تتحقق مزايا أخرى على صعيد املالية العامة للدولة يف املديني املتوسط والطويل نتيجة لتطبيق ميزانية الربامج واألداء، 

 :2ميكن أيضا توضحها فيما يلي
عملية اختاذ القرارات اخلاصة بتوزيع االعتمادات املالية حيث ينصب الرتكيز على برامج رئيسية وفرعية هلا حتسني  -

 خمرجات ميكن قياسها.
حتسني جودة املعلومات املستخدمة يف التخطيط االسرتاتيجي لدى مدراء الدوائر احلكومية نظرا المتالك كل  -

 لة للقياس.دائرة جمموعة من األهداف احملددة والقاب
زيادة جودة اخلدمات العامة واستجابتها الحتياجات العمالء حيث أن كل برنامج رئيسي أو فرعي لكل دائرة  -

 حكومية مرتبط بوحدة أداء حمددة.
استخدام أفضل للموارد املالية العامة يف تقدمي اخلدمات العامة ومنح مسؤويل الدوائر احلكومية صالحية أكرب  -

ّّف املتفق عليها.لتحقيق األهدا
ّ
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ّ:اتمةـــــــــــالخ
من خالل التطرق ملختلف املفاهيم األساسية للميزانية العامة للدولة واجلوانب التطبيقية هلا، نستنتج أن حماوالت تطوير 

يف العديد  أساليب التحكم يف املوارد املالية العامة من خالل استحداث النماذج احلديثة املعتمدة يف إدارة امليزانية العامة
 ألجهزة احلكومية.من دول العامل، جاءت كاستجابة ملتطلبات حتقيق كفاءة وفعالية األداء املايل واالقتصادي ل

يف هذا اإلطار، اجتهت العديد من دول العامل إىل تبين مناذج وأساليب أخرى يف إدارة امليزانية العامة، أمهها ميزانية الربامج 
تبعث على االهتمام أوال باألهداف والنتائج املستهدفة من األنشطة املالية العامة، مث البحث  واألداء، هذه األخرية اليت

عن املوارد املالية الالزمة لتحقيق تلك األهداف ثانيا، وبالتايل فهي تشكل أسلوبا فريدا يف حتقيق الفعالية والنجاعة 
 االقتصادية لألداء املايل للحكومات.

النفقات العامة يعرف تزايدا من فرتة ألخرى، سواء  خالل دور الدولة يف جمال التنمية منإن فئر، بالرجوع إىل حالة اجلزا
يف مرحلة التخطيط املركزي عندما تبنت اجلزائر املنهج االشرتاكي، أو يف مرحلة اإلصالحات االقتصادية والتحول حنو 

دور، وذلك من اقتصاد السوق، ويرجع ذلك أساسا إىل أن الدولة كعون اقتصادي متتلك املوارد املالية الالزمة للقيام هبذا ال
، األمر الذي خالل حماولة استغالل املوارد املالية اليت حتققها اخلزينة العمومية من اجلباية البرتولية على وجه اخلصوص

 .يدعونا للقول بأن تطوير وحتديث نظام امليزانية العامة يشكل ضرورة قصوى يف الوقت الراهن 
تسيري امليزانية العامة كإحدى األدوات الرئيسية اليت متلكها الدولة وقد جاء اهتمام السلطات العمومية بتنظيم وضبط 

للتأثري على خمتلف املتغريات االقتصادية واالجتماعية، متزامنا مع إطالق العديد من املخططات والربامج التنموية، وذلك 
 دورا رئيسيا يف متويل تلك الربامج.منذ فرتة الستينات من القرن املاضي، حيث لعبت الدولة ومن خالهلا امليزانية العامة 

على مستوى تطور أسلوب وطريقة إدارة امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر، ومن خالل ما تناولناه حول التطورات اليت أما 
عرفتها، فقد مرت بالعديد من املراحل من حيث إصدار العديد من النصوص التشريعية واألنظمة، حيث أدت تلك 

تكوين وبلورة نظام امليزانية العامة للدولة اجلزائرية وحتديد مالحمها من االستقالل إىل غاية اليوم، واليت متيزت  التطورات إىل
 بكوهنا مراعية ملختلف املبادئ والقواعد واملراحل املتعارف عليها يف إدارة وتسيري امليزانية العامة للدولة يف العامل.

مة يف اجلزائر الزال بعيدا عن العديد من املمارسات والتطبيقات األخرى اليت أصبحت أن نظام امليزانية العا رغم ذلك إال
معتمدة يف العديد من دول العامل، هذه املمارسات اليت تعترب من متطلبات احلوكمة، كالشفافية يف إدارة امليزانية العامة، 

 والوضوح وإمكانية املساءلة.من حيث الشفافية  حيث أن نظام امليزانية يف اجلزائر يعترب من أضعف األنظمة يف العامل
يف هذا اإلطار، فإن امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر مل تواكب التطورات والتوجهات احلديثة يف هذا اجملال يف العامل، 

زال ميزانية حيث ال زالت تطبعها املمارسات التقليدية يف جوانب عديدة، فمن حيث تبويب امليزانية العامة للدولة ال ت
البنود هي النمط املعتمد يف اجلزائر، رغم السلبيات اليت يتميز هبا هذا النموذج، حيث مل يتم تطوير نظام امليزانية من 
خالل تبين مناذج أخرى، مبا يتوافق مع متطلبات الكفاءة والفعالية يف إدارة املوارد املالية العامة، كنموذج ميزانية الربامج 

ا، ومن وجهة نظرنا، فإنه من الضروري يف الوقت الراهن العمل على تبين ميزانية الربامج واألداء كنموذج من هن واألداء.
  .حديث يف اإلدارة املالية العامة، وذلك بغرض حتقيق املزايا اليت ميتاز هبا، واليت سبق ذكرها



وكفاءة برامج اإلنفاق العام، سواء بالنسبة لنفقات فاملشاكل والعراقيل اليت تواجهها احلكومات اجلزائرية يف حتقيق فعالية 
التسيري أو نفقات التجهيز واالستثمار، ليست ذات طبيعة كمية بل هي مشاكل تتعلق بكيفية توجيه وإدارة عملية 

مج واألداء  ن هناك ضرورة لتطوير نظام امليزانية العامة املعتمد حاليا والتوجه حنو منوذج ميزانية الرباإاإلنفاق، وبالتايل ف
 كأحد أهم النماذج اليت مت ابتكارها وتطويرها وجيري تطبيقها يف العديد من دول العام.

دارة الشؤون املالية إفاملقاربات الدولية املعاصرة تتجه حنو البحث عن أساليب ومناذج تدعم وحتقق الفعالية والكفاءة يف 
وبالتايل حتسني  وحسن استخدام املوارد املالية العامة املتاحة، العاماإلنفاق  حتقيق الرشادة االقتصادية يفالعامة، من أجل 

األجهزة احلكومية وتفعيل دور الدولة يف القيام بوظائفها مبا خيدم عملية دفع التنمية واملسامهة االجيابية يف الرقي  أداء
ألداء يف اجلزائر يتطلب هتيئة املناخ الالزم يف األخري ميكن القول بأن تطبيق منوذج ميزانية الربامج واباالقتصاد واجملتمع. 

 :لذلك وتوفري الشروط واملستلزمات الضرورية، ويكون ذلك من خالل
 االهتمام باجلانب القانوين والتنظيمي، وذلك بإصدار النصوص الكفيلة بإعادة النظر يف نظام احملاسبة العمومية -

 افق مع متطلبات تطبيق ميزانية الربامج واألداء.مبا يتو  ومهام ووظائف األطراف الفاعلة يف هذا اجملال
العمل على تكوين ورسكلة العنصر البشري، من خالل القيام بدورات تكوينية حول آليات وأساليب العمل يف  -

ظل تطبيق ميزانية الربامج واألداء، ويعترب ذلك من احملددات الرئيسية لنجاح أو فشل تطبيق هذا النموذج، 
 وطرق العمل ختتلف متاما عنها يف ظل النظام املعمول به حاليا.خاصة وأن أساليب 

العمل على وضع مؤشرات ومعايري حمددة لقياس األداء يف خمتلف اإلدارات واملؤسسات العمومية، والتخلي عن  -
ائج األساليب والطرق املعمول هبا حاليا واليت هتتم مبدى مشروعية اإلنفاق فقط دون االهتمام باملخرجات أو النت

 احملققة من عملية اإلنفاق. 
)اآلمر بالصرف، احملاسب العمومي، املراقب نشر الوعي لدى خمتلف األطراف الفاعلة يف جمال املالية العامة -

بضرورة وأمهية تغيري طرق وأساليب العمل واالنتقال من االهتمام باالعتمادات املالية املتوفرة وكيفية  املايل...( 
 أكثر مبدى حتقيق النتائج واألهداف من وراء عملية اإلنفاق. صرفها إىل االهتمام 

توفري أنظمة معلومات دقيقة متعلقة باملعطيات االقتصادية واالجتماعية وذلك بغرض التمكن من احلصول على  -
البيانات الدقيقة والضرورية حول حجم اإليرادات والنفقات املقدرة يف املدى املتوسط والطويل، مبا يساعد على 
التخطيط للربامج وقياس أدائها يف املدى املتوسط واستباق التغريات اليت ميكن أن حتول دون حتقيق الفعالية 

 والكفاءة، ويف هذا اإلطار هناك ضرورة الستخدام التكنولوجيات احلديثة يف هذا اجملال.
تطبيقه يف ت وتغيريات تدرجيية و القيام بإصالحا يزانية الربامج واألداء، ويكون ذلك من خاللمل التطبيق التدرجيي -

معينة كمرحلة جتريبية أولية مث تعميمه الحقا، حيث أن الدول اليت جنحت يف تطبيق  أو دوائر وزارية قطاعات
  هي الدول اليت اعتمدت أسلوب اإلصالح التدرجيي لنظام امليزانية. هذا النموذج
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