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  .بينها، وفهم كيفية إدار�ا خاصة ما يتعلق مبراكز املعلومات
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تعد هذه احملاضرات بعد دراسة احملاضرات السابقة واليت ختص اإلدارة املالية و املوارد االقتصادية والتمويل ومالية املؤسسة،    
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 )خصائصها، أمهيتها، الفرق بينها وبني املالية اخلاصة ها،تعريف(املالية العامة ماهية  -1

  :تعريف املالية العامة 1-1

الذي يوفر للدولة الوسائل واألساليب الضرورية للحصول على املوارد ��ا ذلك العلم  تعريف املالية العامة ميكن       

يدرس لتغطية نفقا�ا املختلفة املتعلقة حباجات مواطنيها وتوزيع األعباء الناجتة بينهم، أي ذلك العلم الذي 

قتصادية الالدولة ا أهدافتحقيق ل، ة لفرتة زمنية معينةمعين برامج فقو  املوجهة العامة يراداتإلا و العامة النفقات

  .السياسية جتماعية والاو 

  :املالية العامة خصائص 1-2

  :)1(، وذلك كما يليختتلف خصائص املالية العامة يف الدول املتقدمة عن خصائصها يف الدول النامية   

  مفاهيم أساسية حول املالية العامة: 1احملاضرة 

سنحاول من خالل هذه احملاضرة ، )املالية اخلاصة(بعد االطالع يف حماضرات سابقة على معىن مالية املؤسسة 

. أي كل ما يتعلق موارد الدولة واستخداما�ا وكيفية إدار�اتسليط الضوء على مفاهيم حول املالية العامة 

  و�لتايل فما معىن املالية العامة؟ 

ومعرفة بعض املصطلحات ، �ااطالع الطالب على احملاضرات السابقة وإملامه  :املكتسبات القبلية 

  .االقتصادية الضرورية

 .معرفة الطالب معىن املالية العامة للدولة :الكفاءة املستهدفة 

  :حمتو�ت احملاضرة 

 :األساسية التالية يتم الرتكيز على النقاط       

 ).خصائصها، أمهيتها، الفرق بينها وبني املالية اخلاصة ها،تعريف(املالية العامة ماهية  )1

 .نشأة وتطور املالية العامة )2

 .وظائف ومصادر ومظاهر املالية العامة )3



 

حتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي و لو على حساب تواز�ا املايل، حيث ختطت 

معىن حتقيق التوازن بني إيرادا�ا ونفقا�ا، إذ تعد إيرادا�ا ونفقا�ا جزء من سياستها املالية وهذه األخري أحد أنواع 

مة للدولة واليت من خالهلا تتمكن من معاجلة 

 .تغريات دورا�ا االقتصادية يف حالة االزدهار أو االنكماش والركود والكساد االقتصادي

يتميز اقتصاد الدول النامية �لضعف بشكل عام، ومرده إىل ماليتها العامة حيث تتميز 

ود خلل يف موازنتها العامة مقارنة بنظري�ا املتقدمة، كما تتميز �لعجز املستمر يف ميزانيتها 

العامة نظراً لسوء تسيري والرقابة أو ضيق مواردها يف بعض األحيان، كما أن حاجا�ا العامة اليت ختص املشاريع التنموية  

حجم كبري من  إنفاقمما يؤدي �ا إىل 

، كما أن نسبة الضرائب من إيرادا�ا أقل مقارنة �لدول املتقدمة ألسباب كثرية، ويؤدي �ا األمر يف 

ف السياسية حالة العجز إىل املديونية خاصة اخلارجية منها وجيعلها دول �بعة إىل الدول املتقدمة؛ مما يعرقل األهدا

 .واالقتصادية واالجتماعية هلا وجيعلها تتخبط يف مشاكل اقتصادية واجتماعية مجة

وضعية الدولة  تعكس بيئة وظروف و أي

  :)2(يف النواحي التالية )سواء مالية األفراد أو املؤسسات اخلاصة

  

املالیة اخلاصة

 الحجم التشريع   الرقـابة
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حتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي و لو على حساب تواز�ا املايل، حيث ختطت  :خصائصها يف الدول املتقدمة

معىن حتقيق التوازن بني إيرادا�ا ونفقا�ا، إذ تعد إيرادا�ا ونفقا�ا جزء من سياستها املالية وهذه األخري أحد أنواع 

مة للدولة واليت من خالهلا تتمكن من معاجلة والنفقات امليزانية العا اإليراداتمتثل  أيالسياسة االقتصادية الكلية، 

تغريات دورا�ا االقتصادية يف حالة االزدهار أو االنكماش والركود والكساد االقتصادي

يتميز اقتصاد الدول النامية �لضعف بشكل عام، ومرده إىل ماليتها العامة حيث تتميز : النامية

ود خلل يف موازنتها العامة مقارنة بنظري�ا املتقدمة، كما تتميز �لعجز املستمر يف ميزانيتها يف الدول النامية غالبًا بوج

العامة نظراً لسوء تسيري والرقابة أو ضيق مواردها يف بعض األحيان، كما أن حاجا�ا العامة اليت ختص املشاريع التنموية  

مما يؤدي �ا إىل  اخل...الشربكبرية جدًا كالطرقات واملدارس واملستشفيات وتوصيل مياه 

، كما أن نسبة الضرائب من إيرادا�ا أقل مقارنة �لدول املتقدمة ألسباب كثرية، ويؤدي �ا األمر يف 

حالة العجز إىل املديونية خاصة اخلارجية منها وجيعلها دول �بعة إىل الدول املتقدمة؛ مما يعرقل األهدا

واالقتصادية واالجتماعية هلا وجيعلها تتخبط يف مشاكل اقتصادية واجتماعية مجة

  :املالية العامة

أيالوجه الذي يعكس صورة اقتصاد أي بلد من البلدان، 

    .االقتصادية والسياسة واالجتماعية

  :املالية اخلاصةو الفرق بني املالية العامة 

سواء مالية األفراد أو املؤسسات اخلاصة( الفرق بني املالية العامة واملالية اخلاصة

املالیة اخلاصةو الفرق بني املالیة العامة نوا� 

الحجم
النظرة  

 المستقبلية

األساليب  

 المعتمدة
 الميزانية

 

  خصائصها يف الدول املتقدمة

معىن حتقيق التوازن بني إيرادا�ا ونفقا�ا، إذ تعد إيرادا�ا ونفقا�ا جزء من سياستها املالية وهذه األخري أحد أنواع 

السياسة االقتصادية الكلية، 

تغريات دورا�ا االقتصادية يف حالة االزدهار أو االنكماش والركود والكساد االقتصادي

  الناميةخصائصها يف الدول

يف الدول النامية غالبًا بوج

العامة نظراً لسوء تسيري والرقابة أو ضيق مواردها يف بعض األحيان، كما أن حاجا�ا العامة اليت ختص املشاريع التنموية  

كبرية جدًا كالطرقات واملدارس واملستشفيات وتوصيل مياه 

، كما أن نسبة الضرائب من إيرادا�ا أقل مقارنة �لدول املتقدمة ألسباب كثرية، ويؤدي �ا األمر يف يف ذلك إيرادا�ا

حالة العجز إىل املديونية خاصة اخلارجية منها وجيعلها دول �بعة إىل الدول املتقدمة؛ مما يعرقل األهدا

واالقتصادية واالجتماعية هلا وجيعلها تتخبط يف مشاكل اقتصادية واجتماعية مجة

املالية العامة أمهية 1-3

الوجه الذي يعكس صورة اقتصاد أي بلد من البلدان، ية العامة لتعد املا   

االقتصادية والسياسة واالجتماعية

الفرق بني املالية العامة  1-4

الفرق بني املالية العامة واملالية اخلاصة يتمثل         

 االنفـاق االيرادات
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  )3(نشأة وتطور املالية العامة -2

ما من  ال وجود ملالية الدولة قبل وجود الدولة ذا�ا، وقبل هذا الوجود فقد كانت هناك جتمعات عامة اختذت شكالً    

أشكال التجمع وكان هلا ماليتها اليت نظمتها كل مجاعة حبسب ظروفها اخلاصة اخلاضعة لألعراف والقواعد املنظمة 

 . للجماعة

  دولة الفراعنة مبصر احلضارات القدمية قد عرفت املالية العامة كحضارة بالد الرافدين و كانت :القدمية  العصور  ويف

تلجأ إىل فرض اجلزية على الشعوب املغلوبة، وإىل عمل  ، إذ كانتوغريها من احلضارات القدمية واإلمرباطورية الرومانية

حضارة بالد الرافدين الضرائب منها ضرائب  األرقاء للحصول على موارد تنفق منها على مرافقها العامة، وقد عرفت

مصر الفرعونية الضرائب املباشرة وغري املباشرة على املعامالت عرفت  اخلراج واليت تعد من موارد بيت املال آنذاك، و

معينة من الضرائب كالضريبة على  التجارية وعلى نقل ملكية األراضي، كما عرفت اإلمرباطورية الرومانية أيضا أنواعاً 

 .والنفقات اإليرادات، أي عملت احلضارات القدمية �مليزانية و عقود البيع والضريبة على الرتكات

 اندجمت املالية العامة مع مالية احلاكم اخلاصة أي عدم الفصل بني املاليتني، إذ مل يكن هناك متييز   :الوسطى العصور  يف

النفقات اخلاصة الالزمة للحاكم وألسرته وحاشيته، أما �لنسبة  بني النفقات العامة الالزمة لتسيري املرافق العامة وبني

لإليرادات العامة فقد كانت الدولة تستويل على ما حتتاجه من أموال �الستيالء واملصادرة، �إلضافة إىل استخدام 

وكانت الدولة تستمد ومل يكن للضريبة يف تلك العصور شأن يذكر، . يف القيام ببعض األعمال العامة جما�ً     األفراد

 .رعيته على السواء أسرته و ا من أمالك احلاكم اليت ينفق من ريعها على نفسه وتهإيرادا

عرفت احلضارة اإلسالمية أيضاً املالية العامة يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص و يف عهد أبو بكر الصديق و يف عهد عمر بن      

مني و خالفة علي وعثمان � مجيعاً، فمثًال من أهم اإليرادات كانت الزكاة اخلطاب خاصة ما مسي ببيت مال املسل

اخل، كما أن العهد األموي والعباسي وبقية عهود احلضارة اإلسالمية ...العشور واجلزيةالفيء  واخلراج ووالركاز والغنائم 

 .عرفت املالية العامة

   احلديث  العصر يف أما:  

 كانت نتاج ثورتني مها الثورة الصناعية يف إجنلرتا والثورة الفرنسية وكانت نتيجتهما ميالد  اليت  :احلر االقتصاد   يف

حيث يرى هذا النظام أنه على الدولة " دعه يعمل، دعه مير"النظام الرأمسايل يف شكله التقليدي القائم على مبدأ 

م االقتصادية واالجتماعية �عتبار أن كل فرد تهيف معامال عدم التدخل يف النشاط االقتصادي وترك األفراد أحراراً 

حسب مفهوم اليد اخلفية ( يسعى لتحقيق منفعته اخلاصة يؤدي ذلك يف آن واحد وبيد خفية لتحقيق منفعة اجلماعة

تمع، أي ال يوجد تعارض بني مصلحة الفرد جلمموع اجلربي ملصاحل أفراد المجواليت هي عبارة عن ا )آلدم مسيث

وعليه يتعني على دور الدولة أن يكون عند أدىن مستوى ممكن حبيث يقتصر فقط على إشباع ، عةومصلحة اجلما
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ال �ثري له على سلوك األفراد،  احلاجات العامة من أمن ودفاع وعدالة ومرافق عامة، شريطة أن يكون تدخلها حياد�ً 

ا لضخامة تكاليفها، أو بهخلاص على القيام �إلضافة إىل اإلشراف على بعض املرافق العامة اليت ال يقوى النشاط ا

اخل، وحىت تتوفر احلرية …لضآلة ما تدره من أر�ح، كالتعليم والطرق واملواصالت واملياه، والكهر�ء والغاز 

االقتصادية والسياسية يستلزم األمر عدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي لألفراد إال يف حدود ضيقة، ألن ترك 

فردية لألفراد كفيل بتحقيق أقصى إنتاج ممكن، وحتقيق التوزيع العادل للدخل والثروة دون احلاجة إىل تدخل املبادرة ال

مما سبق يتضح أن دور الدولة يف النشاط االقتصادي، والقيود املوضوعة على نشاطها، مقيد بتحقيق  .  الدولة

واحلياد املايل لنشاط الدولة، مما جعل مفهوم املالية  )اتهونفقاالتعادل التام بني إيرادات الدولة ( قاعديت توازن املوازنة

ا وخال من أي بعد اقتصادي أو اجتماعي وساد هذا املفهوم تهالعامة جمرد مفهوم حسايب لنفقات الدولة وإيرادا

 .التقليدي للمالية العامة عدة قرون حىت أوائل القرن العشرين

  م الرأمسايل، فهو يقوم على امللكية العامة لوسائل اإلنتاج وتغليب املصلحة أما النظام االشرتاكي فهو خبالف النظا

 .العامة على حساب املصلحة اخلاصة، أي أن الدولة تتدخل يف مجيع أوجه النشاط االقتصادي

زادت ابتداء من احلرب العاملية األوىل، اضطرت الدولة وألسباب خمتلفة التدخل يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، و 

ا نهويطلق على الدولة يف هذه احلالة �لدولة املتدخلة لكو ،1929 أبعاد هذا التدخل بوقوع الكساد الكبري يف سنة

تمع االقتصادية واالجتماعية �لرغم من أن الفكر االقتصادي جلمنشاط االقتصادي لتحقيق أهداف اتتدخل يف ال

الذي يؤمن بدوره �حلرية االقتصادية واملبادرة الفردية، إال أنه  "كينزجون ماينرد  "السائد يف هذه الفرتة والذي يتزعمه 

عن فكرة املالية  يف النشاط االقتصادي، وبذلك أصبح علم املالية العامة أكثر تعبرياً  متميزاً  جديداً  يعطي للدولة دوراً 

الضرائب فلم تعد أداة جلمع املال  الوظيفية، فاتسعت دائرة اإلنفاق العام وتعددت ميادينه، كما تغريت النظرة اجتاه

فقط بل تعددت وتنوعت أهدافها، واختذت موازنة الدولة طابع وظيفي فلم يعد هدفها جمرد إجياد توازن حسايب بني 

رفع مستوى معيشة  ا، وإمنا يهدف إىل حتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي وتهاإليرادات العامة للدولة ونفقا

  : ومن بني أسباب هذا التدخل ما يلي، نياملاليني من املواطن

 رغبة الدولة يف إشباع احلاجات العامة. 

 معاجلة بعض املشاكل االقتصادية من بطالة وتضخم. 

 متعلمجالتقليل من التفاوت يف توزيع الدخول والثروات بني أفراد ا. 

 تفعيل دور القطاع اخلاص يف النمو ودفع عجلة التنمية. 

 الرأمسالية االحتكارية وتشجيع املشروعات الصغرية واملتوسطة احلد من نشاط التكتالت. 
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  )4( وظائف ومصادر ومظاهر املالية العامة -3

  :وظائف املالية العامة 3-1

  :تتمثل وظائف املالية العامة فيما يلي           

واالجتماعية كالفقر سياسة اإلصالح وحتقيق االستقرار االقتصادي، فهي أداة حملاربة املشكالت االقتصادية  - 

 .اخل...والبطالة

 .إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل عادل حيقق التوازن االجتماعي ويضمن حق كل مواطن يف احلياة الكرمية يف بلده - 

 .توفري املوارد الضرورية لسد خمتلف احلاجات العامة، و�لتايل حتقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي للدولة - 

 .لوصول إليهاا املرصد الشاملة من خالل حتقيقها جلميع األهداف املوضوعة من قبل الدولة والتطوير والتنمية  - 

  :مصادر املالية العامة 3-2

  :تتمثل مصادر املالية العامة يف الدولة فيما يلي            

  

  :املالية العامة مظاهر 3-3

  :تتميز املالية العامة مبظهرين أساسيني  

  

  

  

املظهر القانويناملظهر التنظميي
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  مفاهيم أساسية حول اإليرادات العمومية -1

  :العامة اإليراداتتعريف  1-1

  .لتغطية نفقا�ا العامة و�لتايل تلبية حاجا�ا العامة هي جمموع األموال اليت تتحصل عليها الدولة من مصادرها املختلفة

  :مراحل تنفيذ اإليرادات العمومية 1-2

  :مير تنفيذ اإليراد العمومي �ملراحل التالية            

  

  اإليرادات والنفقات العمومية: 2احملاضرة 

بشكل سنحاول من خالل هذه احملاضرة تسليط الضوء  بعد التعرف يف احملاضرة السابقة على معىن املالية العامة،

  نفقات العمومية؟ اليرادات و اإلو�لتايل فيما تتمثل . على إيرادات ونفقات الدولةأكثر خصوصية وتعمقاً 

ومعرفة بعض املصطلحات االقتصادية ، �ااطالع الطالب على احملاضرات السابقة وإملامه  :املكتسبات القبلية

  .الضرورية

 .، وخصائصهاتعرف الطالب على إيرادات ونفقات الدولة اجلزائرية :الكفاءة املستهدفة 

  :حمتو�ت احملاضرة

 :النقاط األساسية التاليةيتم الرتكيز على        

 .اإليرادات العموميةمفاهيم أساسية حول  )1

 .مفاهيم أساسية حول النفقات العمومية )2
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  :العامة اإليراداتمصادر  1-3

  :صادر اإليرادات العامة فيما يليتتمثل م      

  

  :2020العامة يف اجلزائر حسب قانون املالية لسنة  اإليراداتمثال عن  1-4

  

  :العمومية لإليراداتاآل�ر االقتصادية  1-5

  :تؤثر اإليرادات العمومية على كل من      

  



 

  العمومية

 إشباعبقصد  )شخص عام(الدولة  إحدى مؤسسات

  

 :ميكن تقسيم النفقات العمومية على حسب عدة معايري، وذلك كما يلي

مثل ونفقات ال تتكرر كل سنة  ،املوظفني

اخلدمات اجلماعية، نفقات اخلدمات 

 .االجتماعية، نفقات اخلدمات االقتصادية، نفقات اخلدمات غري قابلة للتصنيف

  نفقات بال مقابل ،مثل احلصول على جتهيز معني ودفع مثًال رواتب املوظفني

 )أو افرتاضية  ( عامة مؤقتة، نفقات عامة احتمالية

. 

    .استثمارية

  

 حتقق منفعة عامة

10 

العمومية النفقاتمفاهيم أساسية حول  -2

  :تعريف النفقات العمومية

إحدى مؤسساتعبارة عن مبلغ من املال تستخدمه تعرف النفقة العامة ��ا 

  :النفقات العمومية

  :النفقات العمومية فيما يلي

  :تقسيمات النفقات العمومية

ميكن تقسيم النفقات العمومية على حسب عدة معايري، وذلك كما يلي

املوظفني مثل رواتبالنفقات تتكرر كل سنة يف امليزانية 

 .تشييد مكتبة يف منطقة معينة

 .نفقات غري منتجة ،نفقات منتجة: من حيث الدورة اإلنتاجية

اخلدمات اجلماعية، نفقات اخلدمات  العامة األساسية، نفقاتاخلدمات نفقات : الوظيفي

االجتماعية، نفقات اخلدمات االقتصادية، نفقات اخلدمات غري قابلة للتصنيف

مثل احلصول على جتهيز معني ودفع مثًال رواتب املوظفني نفقات مبقابل

عامة مؤقتة، نفقات عامة احتمالية نفقات عامة �ائية، نفقات

 .النفقات العادية والنفقات غري العادية

 .مركزيةنفقات غري  ،مركزيةنفقات : من حيث اجلانب اإلداري

.النفقات التحويلية، )احلقيقية( النفقات الفعلية: حيث الناحية االقتصادية

استثماريةاقتصادية نفقات  ،نفقات اجتماعية ،إداريةنفقات 

  :العمومية للنفقات

  :العمومية على كل من 

 مبلغ نقدي

صدورها من شخص 

 معنوي عام
حتقق منفعة عامة

 

تعريف النفقات العمومية 2-1

تعرف النفقة العامة ��ا    

  .حاجه عامة

النفقات العمومية أركان 2-2

النفقات العمومية فيما يلي أركانتتمثل   

تقسيمات النفقات العمومية 2-3

ميكن تقسيم النفقات العمومية على حسب عدة معايري، وذلك كما يلي            

النفقات تتكرر كل سنة يف امليزانية : من حيث دوريتها - 

تشييد مكتبة يف منطقة معينة

من حيث الدورة اإلنتاجية - 

الوظيفي من حيث اجلانب - 

االجتماعية، نفقات اخلدمات االقتصادية، نفقات اخلدمات غري قابلة للتصنيف

نفقات مبقابل :الشكل من حيث - 

 .كمنح للبطالني

نفقات عامة �ائية، نفقات: االنتهاء من حيث - 

النفقات العادية والنفقات غري العادية: من حيث طبيعتها - 

من حيث اجلانب اإلداري - 

حيث الناحية االقتصادية من - 

نفقات  :لغرضمن حيث ا - 

للنفقاتاآل�ر االقتصادية  2-4

العمومية على كل من  النفقاتتؤثر      
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 )، تقسيما�ااملبادئ األساسية األمهية،، اخلصائص ،ريفتعال( امةامليزانية واملوازنة الع )1

  :واملوازنة العامة تعريف امليزانية العامة 1-1

الدولة  وإيراداتتعرف امليزانية العامة ��ا عبارة عن وثيقة مصادق عليه من قبل السلطة التشريعية تتضمن نفقات       

  .خالل فرتة زمنية معينة عادة تقدر بسنة، ترتجم يف شكل قانون املالية للدولة

الفرق بني امليزانية ، حيث أن أي ميزانية تقديرية إال أنه يف احلقيقة تقوم الدولة يف قانون ماليتها بطرح املوازنة العامة      

 م على توقعات �لنفقات واإليرادات اليت ستحدث خالل السنةأن هذه األخري هي عبارة عن عملية تقديرية تقو واملوازنة 

عبارة عن وثيقة مالية تثبت ما وقع �لفعل ، أما امليزانية فهي )أي تصدر يف �اية السنة لتوقع ما سيحدث يف السنة املقبلة(

   .، ويسوقنا احلديث يف هذا إىل احلساب اخلتاميمن إيرادات ونفقات بعد انتهاء السنة

 .30/12/2019 بتاريخ 81 يف اجلريدة الرمسية العدد 2020صدور قانون املالية لسنة  :عن املوازنة العامة يف اجلزائرمثال 

  

  

  امليزانية واملوازنة العامة: 3احملاضرة 

سنحاول من خالل  والنفقات العمومية،بعد التعرف يف احملاضرات السابقة على معىن املالية العامة واإليرادات   

والنفقات العمومية، وكيفية إجراء الدولة موازنة  اإليراداتهذه احملاضرة تسليط الضوء على امليزانية اليت جتمع 

  العمومية؟  امليزانية واملوازنةو�لتايل فيما تتمثل . ملواردها وحاجا�ا مسبقاً 

ومعرفة بعض املصطلحات االقتصادية ، �ااطالع الطالب على احملاضرات السابقة وإملامه  :املكتسبات القبلية

  .الضرورية

 . متكن الطالب من التمييز بني امليزانية واملوازنة العمومية، وكيفية إعداد امليزانيات وتقسيمها :الكفاءة املستهدفة 

  :حمتو�ت احملاضرة 

 :األساسية التاليةيتم الرتكيز على النقاط        

 ).األمهية، تقسيما�ا، املبادئ األساسية، اخلصائص ،ريفتعال( مةاامليزانية واملوازنة الع )1

 .امةالرقابة على امليزانية العو مراحل إعداد وتنفيذ  )2

 .قانون املالية  )3
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  :امليزانية العامةخصائص  2- 1

  :)5(تتمثل خصائص امليزانية العامة فيما يلي            

 .لسنةأي تقدر فيها إيرادات ونفقات الدولة : الصفة التقديرية للميزانية - 

تقوم احلكومة بتحضري امليزانية وتنفيذها، ولكن الربملان هو الذي يصوت عليها أي يعطي : واإلنفاقاجلباية  إجازة - 

 .املذكورة يف امليزانية اإليراداتللحكومة اإلذن بصرف النفقات وجباية 

والنفقات السنوية  اإليراداتموع تصدر امليزانية ضمن قانون املالية الذي يتضمن تقدير �: الصفة التشريعية للميزانية - 

�نتهاء السنة  اإلذنواجلباية وفقًا للقوانني، وينتهي هذا  �إلنفاقوترخيص من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية 

 .إىل جانب ذلك هناك أحكام خاصة تتعلق مباشرة بتنفيذ امليزانية املالية، و

   :أمهية امليزانية العامة 1-3

             :   )6(ة يف مجيع دول العامل، إذ تتجلى فيما يليامليزانية أمهية �لغتكتسي 

 مل تعد امليزانية العامة جمرد وثيقة حماسبية لنفقات الدولة وإيرادا�ا، بل أصبحت هلا أمهية سياسية  : األمهية السياسية

املوازنة العامة أن يعتمد مشروعها من طرف الربملان، كبرية يف الدول ذات األنظمة النيابية حيث يشرتط لتنفيذ بنود 

وعلى سياسا�ا املالية واالقتصادية بصفة . وهذا االعتماد يعد مبثابة املوافقة من ممثلي الشعب على خطة عمل احلكومة

على  حقيقياً  ارس �ثرياً السياسية املتعاظمة للميزانية العامة كو�ا مت ةومن األمهي .عامة وامليزانية تكون املرآة العاكسة هلا

طبيعة النظام السياسي، وكذلك على استقراره فتوجد عالقة وثيقة بني املوازنة والربملان، فقد ظهرت املوازنة العامة أحيا�  

 .الند�ره كعامل لدعم الربملان وأحيا� أخرى عامالً 

 لقد أصبحت امليزانية العامة يف املالية احلديثة أهم وثيقة اقتصادية متلكها الدولة لكو�ا توفر : األمهية االقتصادية

معلومات تتعلق �ثر السياسات احلكومية يف استخدام املوارد على مستوى التوظيف والنمو االقتصادي وتوزيع املوارد 

الكاملة كما تستخدم أيضا كوسيلة لتحقيق  قد تستخدم املوازنة العامة لتحقيق هدف العمالة. داخل االقتصاد

تعتمد إسرتاتيجية امليزانية العامة يف حتقيق ما سبق ذكره على تغيري مستوى الطلب الكلي يف . االستقرار االقتصادي

االجتاه املناسب مستخدمة يف ذلك الضرائب والنفقات، ومن الواضح كرب حجم املوازنة هو العامل الفعال يف حتقيق 

للدولة �دف حتقيق بعض  االقتصاديةهداف، كما جيب أن يتوافق حجم املوازنة وتكوينها مع الظروف هذه األ

األهداف املرغوبة وجتنب اآل�ر غري املرغوبة، وهلذا أصبحت املوازنة األداة الرئيسية للتدخل يف احلياة االقتصادية 

 .من اخلطة املالية وأداة لتنفيذها، كما تعترب جزء االقتصادي وتوجيهها حنو حتقيق أهداف التوازن

 تستخدم امليزانية العامة كأداة لتحقيق أغرض اجتماعية، فهي تعمل على حتقيق التوازن : األمهية االجتماعية

االجتماعي والقضاء على التفاوت بني دخول األفراد، مع ضمان وصول بعض اخلدمات العامة دون مقابل للفئة ذات 

إىل األفراد يف املقام ) اإلعا�ت( ذلك على الضرائب يف املقام األول مث �ت مدفوعا�االدخل احملدود معتمدة يف 

إذا كانت األساليب التوزيعية للمنح واإلعا�ت �خذ اجتاها عكسيا لآل�ر التوزيعية للضرائب كما هو معروف  .الثاين



 
13 

 

إىل تغيري شكل الدخول بعد الضرائب عنه يف التحليل االقتصادي، فالضرائب وعبؤها خيتلف من فئة إىل أخرى تؤدي 

والبعض . اخل....أما النفقات العامة بعضها ليست هلا آ�را توزيعية واضحة مثل نفقات خدمات اإلدارة، الدفاع .قبلها

اآلخر قد تكون له آ�را توزيعية على الدخل احلقيقي مثاهلا النفقات العامة على اخلدمات التعليمية والصيحة وذلك 

 .ختتلف منافعها لدى بعض األفراد عنها لدى البعض اآلخر عندما

 متر امليزانية بعدة مراحل من أمهها مرحلة اإلعداد والتنفيذ، مع االعتماد يف ذلك على النظم : األمهية احملاسبية للميزانية

ديد أنواع حسا�ت اإليرادات إّن أمهية امليزانية من الناحية احملاسبية تبدو واضحة فيما يتعلق بتح. واألساليب احملاسبية

يم معامال�ا املالية، إذ ميسك لكل نوع من اإليرادات ظوالنفقات اليت ينبغي على املصاحل احلكومية إمساكها لتن

لطريقة ومدة اعتماد املوازنة، كما ميكن عن طريق النظام احملاسيب استخراج احلساب  والنفقات حساب خاص وفقاً 

والذي يتضمن اإليرادات واملصروفات الفعلية اليت حصلت أو صرفت خالل السنة املالية،  اخلتامي للموازنة العامة،

سيما أ�ا تساعد يف إظهار ودراسة نتائج ة العامة يف مراحلها املتعددة الوهكذا تظهر أمهية احملاسبة �لنسبة للميزاني

 .تنفيذ املوازنة

  :املبادئ األساسية للميزانية العامة 1-4

  :تتمثل مبادئ امليزانية العامة فيما يلي     

  

  :تقسيمات امليزانية العامة 1-5

  :ميكن تقسيم امليزانية العامة إىل قسمني أساسيني مها       

 .ميزانية التسيري - 

  .ميزانية التجهيز - 

وتتعلق �داء أجور . االجتماعيةستمرار أجهزة الدولة يف أداء مهامها اإلدارية وأدوارها �و املتعلقة : ميزانية التسيري -أ

لوازم السري العادي ملختلف اخلاصة مبوظفي الدولة، واقتناء  التأمني الصحياملوظفني ومسامهات الدولة يف صناديق التقاعد و 

�إلضافة إىل نفقات دعم األسعار واملساعدات ذات الصبغة االجتماعية اليت تقدمها احلكومة . اإلدارات من مؤٍن ومعدات

  .)7( )الفوائد(للفقراء، ونفقات خدمة الدين العمومي 

 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/5a753525-b188-4be8-8456-589170cdaa19
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  :فمثًال يف اجلزائر     

 : التسيري يف أربعة أبوابجتمع نفقات  84/17 انونقمن ال  24 املادةحسب  

 أعباء الدين العمومي و النفقات احملسومة من اإليرادات.  

 ختصيصات السلطات العمومية.  

 النفقات اخلاصة بوسائل املصاحل. 

 التدخالت العمومية.  

تتضمن نفقات التسيري تغطية األعباء العادية الضرورية لتسيري  90/21 انونقمن ال 05 املادةوحسب  

  .العمومية اليت تسجل اعتمادا�ا يف امليزانية العامة للدولةاملصاحل 

 

  .2020اجلدول التايل ميثل االعتمادات املخصصة مليزانية التسيري حسب قانون املالية اجلزائري  
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أو ببناء املرافق العمومية ...) طرق، سدود، موانئ، مطارات(وهي املتعلقة بتشييد البنيات التحتية  :التجهيز ميزانية -ب

وتُدرج ضمن هذه النفقات أيضا املساعدات . أو بتأسيس شركات حكومية) مؤسسات تعليمية، مستشفيات، إدارات(

  .)8( املقدمة للمستثمرين بغرض حتفيز االستثمار والتشغيل

 :يف اجلزائر فمثالً       

للمخطط  جتمع االعتمادات املفتوحة �لنسبة إىل امليزانية العامة ووفقاً  84/17 من القانون 35 املادةحسب  

 :أبواب ةاإلمنائي السنوي لتغطية االستثمار الواقعة على عاتق الدولة يف ثالث

 االستثمارات املنفذة من قبل الدولة. 

 ولة إعا�ت االستثمار املمنوحة من قبل الد 

  النفقات األخرى �لرأمسال  

ت العمومية و نفقات االستثمارت تسجل نفقات التجهيزا 90/21 من القانون 06 املادةوحسب   

 .النفقات �لرأمسال يف امليزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفذ �عتمادات الدفعو 

  :)9(مالحظة

وتسمى كذلك  .مرين �لصرف �ستعماهلا يف تنفيذ االستثمارات القائمةيؤذن لآلحتدد احلد األعلى للنفقات اليت  :رخص الربامج - 

و تبقى صاحلة  االلتزام بنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي �جراءأو اليت تسمح لآلمر �لصرف  اعتمادات االلتزام أو رخصة االلتزام

  .دون أي حتديد ملد�ا حىت يتم إلغاؤها

 .رخص الربامج لدفع نفقات التجهيز العمومي يف إطار :اعتمادات الدفع - 

كما تقسم ميزانية التجهيز حسب تسيريها إىل برامج القطاعات املمركزة وبرامج القطاعات غري املمركزة واملخططات البلدية         

 .كما تقسم حسب القطاعات كما هو موضح يف اجلدول أد�ه. للتنمية

  .2020املخصصة مليزانية التجهيز حسب قانون املالية اجلزائري ثل االعتمادات مياجلدول التايل  
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  .امةالرقابة على امليزانية العو مراحل إعداد وتنفيذ  -2

  :تتمثل مراحل امليزانية العامة فيما يلي

  :)10(امليزانية العامة حتضري أو مرحلة إعداد 2-1

 اإلدارةامليزانية و�ألخص تقدير النفقات العامة يف الوحدات التابعة لكل وزارة، مث ينتقل من هذه الوحدات إىل  إعداديبدأ 

املختص فوزير املالية عن طريق ما يسمى بلجان التحكيم اليت تتم على مستوى وزارة املالية أين جيمعوا  املركزية مث إىل الوزير

  .الوزراءكل وزارة لكل والية يف السنة السابقة للسنة املالية اجلديدة، وبعدها إىل جملس  ممثلو

  : )10(اإلقرارمرحلة  2-2

  .والتصديق عليها من طرف الربملان إقرارهاوهي املرحلة   

  :)10(مرحلة التنفيذ 2-3

  .العامة وصرف النفقات العامة اإليراداتتنفيذ امليزانية يعين حتصيل     

  :أن متر عرب املراحل التالية وجبتنفيذ النفقات العامة لو         

 أي نشوء رابطة مسبقة ما بني الدولة ودائنيها تكون علة لوجود النفقة: عقد النفقة. 

 تعين حتديد الدين الواجب على الدولة بعد التأكد من ترتبه واستحقاقه :تصفية النفقة. 

 احملاسب بدفع مبلغ الدين احملدد املقدار  إىلالصرف هو األمر الذي يوجهه اآلمر �لصرف  :صرف النفقة

 .إىل صاحب احلق

 يقوم �لدفع حماسب خمتص بعد التدقيق يف صحة النفقة وقانونيتها :دفع النفقة .  

  .اإليراداتالعامة فهو قيام مصاحل الضرائب املختلفة عرب الوطن واخلزينة العمومية بتحصيل  اإليراداتأما تنفيذ        

النقدي  اإلصدارأما يف حالة العجز قد تلجأ احلكومات إىل فرض ضرائب ورسوم جديدة أو القروض العامة أو        

اعتمادات أخرى يف حالة تطلب نفقات  كما تقوم مبنح  .أو تقليص بعض النفقات جديدة إيراداتاجلديد للحصول على 

  .أو التكميلية اإلضافيةأكثر ألسباب خمتلفة حتت ما يسمى �مليزانية 

  :مرحلة الرقابة 2-4

  :تنقسم الرقابة إىل     



 

و�دف . لنفقةاوهي الرقابة الذاتية اليت تقوم �ا احلكومة على موظفيها مبناسبة قيامهم بتنفيذ 

املالية لقطاعات الدولة ومدى مطابقتها للقوانني السارية ومدى 

وتكون هناك رقابة إدارية داخلية برقابة الرئيس املسؤول على مرؤوسيه 

كل   ،حيث تقوم بعض اهليئات اإلدارية يف الدولة بذلك

  .ليةوأيضاً املفتشية العامة للما

  

تكون هذه الرقابة أثناء تنفيذ امليزانية وتقوم �ا جلنة الشؤون املالية ��لس، واهلدف 

استعمال  وإساءةاحلسنة لالقتصاد الوطين ومنع االحنراف 

 أجازهما  ميزانيتها العامة من إيرادات ونفقات وفق

جملس يف اجلزائر تتمثل يف  مستقلة عن بقية الوزارات والربملان،

أي املتضمن اإليرادات احملصلة فعًال والنفقات 

حول احرتام شروط حتصيل تقارير  رفع 

تكمن مهمته أي ، اإليرادات وصرف النفقات ومجيع عمليا�ا املالية واحملاسبية ومطابقتها للقوانني والتنظيمات املعمول �ا

 يف تشجيع االستخدام القانوين والفعال للموارد والوسائل املادية واألموال العمومية وترقية االلتزام بتقدمي احلسا�ت والشفافية

واكتشاف ما  .واملسامهة يف تعزيز الوقاية ومكافحة خمتلف أشكال التزوير واملمارسات غري القانونية

  .ارتكب من أخطاء أو خمالفات وتقدمي توصيات يف هذا الصدد لتفادي الوقوع فيها مستقبالً 

 2010 أوت 26 يف املؤرخ 10-02

 �ختالف العمومية اهليئات كل  ا�لس 
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وهي الرقابة الذاتية اليت تقوم �ا احلكومة على موظفيها مبناسبة قيامهم بتنفيذ : )

املالية لقطاعات الدولة ومدى مطابقتها للقوانني السارية ومدى  اإلدارةهذه الرقابة إىل التأكد من حسن سري 

وتكون هناك رقابة إدارية داخلية برقابة الرئيس املسؤول على مرؤوسيه ، استخدام موارد الدولة استخدامًا حسناً 

حيث تقوم بعض اهليئات اإلدارية يف الدولة بذلكوفقًا للقوانني واللوائح والتعليمات، ورقابة إدارية خارجية 

وأيضاً املفتشية العامة للما من الرقابة املالية واحملاسب العمومي �ذا النوع من الرقابة

  :ميكن إذاً ذكر األنواع التالية من الرقابة اإلدارية

تكون هذه الرقابة أثناء تنفيذ امليزانية وتقوم �ا جلنة الشؤون املالية ��لس، واهلدف  :)10(رقابة السلطة التشريعية

احلسنة لالقتصاد الوطين ومنع االحنراف  واإلدارةمنها هو السهر على تطبيق القوانني واللوائح 

  

ميزانيتها العامة من إيرادات ونفقات وفق أي على أمواهلاالدولة هيئة مستقلة تقوم �لرقابة على 

مستقلة عن بقية الوزارات والربملان،وتكون هذه اهليئة ووفقًا للقوانني اخلاضعة هلا، 

أي املتضمن اإليرادات احملصلة فعًال والنفقات ) احلساب اإلداري(تسلم هلا اإلدارات ما يسمى �حلساب اخلتامي 

 مهمته�بع لرئيس اجلمهورية  جملس احملاسبة. اليت صرفت فعًال يف �اية السنة

اإليرادات وصرف النفقات ومجيع عمليا�ا املالية واحملاسبية ومطابقتها للقوانني والتنظيمات املعمول �ا

يف تشجيع االستخدام القانوين والفعال للموارد والوسائل املادية واألموال العمومية وترقية االلتزام بتقدمي احلسا�ت والشفافية

واملسامهة يف تعزيز الوقاية ومكافحة خمتلف أشكال التزوير واملمارسات غري القانونية

ارتكب من أخطاء أو خمالفات وتقدمي توصيات يف هذا الصدد لتفادي الوقوع فيها مستقبالً 

 :)11(جمال اختصاص جملس احملاسبة

10 رقم �ألمر واملتمم املعدل احملاسبة مبجلس املتعلق 20

 يراقب الصدد هذا يف و .العمومية األموال رقابة يف 

رقابة شلكیة•
رقابة موضوعیة•

رقابة ساب�قة•
رقابة الحقة•

 

  10(اإلداريةالرقابة(

هذه الرقابة إىل التأكد من حسن سري 

استخدام موارد الدولة استخدامًا حسناً 

وفقًا للقوانني واللوائح والتعليمات، ورقابة إدارية خارجية 

من الرقابة املالية واحملاسب العمومي �ذا النوع من الرقابة

ميكن إذاً ذكر األنواع التالية من الرقابة اإلدارية                          

 رقابة السلطة التشريعية

منها هو السهر على تطبيق القوانني واللوائح 

  .األموال العامة

 11(رقابة مستقلة(:  

الدولة هيئة مستقلة تقوم �لرقابة على  تتضمن    

ووفقًا للقوانني اخلاضعة هلا، الربملان، 

تسلم هلا اإلدارات ما يسمى �حلساب اخلتامي  احملاسبة

اليت صرفت فعًال يف �اية السنة

اإليرادات وصرف النفقات ومجيع عمليا�ا املالية واحملاسبية ومطابقتها للقوانني والتنظيمات املعمول �ا

يف تشجيع االستخدام القانوين والفعال للموارد والوسائل املادية واألموال العمومية وترقية االلتزام بتقدمي احلسا�ت والشفافية

واملسامهة يف تعزيز الوقاية ومكافحة خمتلف أشكال التزوير واملمارسات غري القانونية ،يف إدارة املالية العمومية

ارتكب من أخطاء أو خمالفات وتقدمي توصيات يف هذا الصدد لتفادي الوقوع فيها مستقبالً 

 جمال اختصاص جملس احملاسبة

20- 95 رقم األمر مينح  

 شامال اختصاصا للمجلس
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 رأس من جزء العمومية واهليئات املؤسسات أو احمللية اجلماعات أو الدولة متلك اليت املختلطة املؤسسات فيها مبا أنواعها

 مبناسبة القانونية وضعيتها كانت  مهما اهليئات جتمعها اليت املوارد استعمال ملراقبة ا�لس يؤهل كما  .االجتماعي ماهلا

 حتيل قد اليت العمومية السلطات عن الصادرة احملتملة اإلخطارات عن النظر بغض .الوطين الصعيد على التضامن محالت

 جمال حتدد أعاله املذكور األمر من 12 إىل 9و مكرر 8 ،8 ،7 املواد فإن وطنية أمهية ذات خاصة ملفات إليها

  :يلي كما  احملاسبة جملس اختصاص

 قواعد عليها تسري اليت أنواعها �ختالف العمومية واهليئات واملرافق واملؤسسات احمللية واجلماعات الدولة مصاحل - 

  .العمومية احملاسبة

 جتار� أو صناعيا نشاطا متارس اليت العمومية واهليئات واملؤسسات والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات - 

 .عمومية طبيعة ذات كلها  أمواهلا رؤوس أو مواردها أو أمواهلا تكون واليت ماليا أو

 املؤسسات أو احمللية اجلماعات أو الدولة متلك اليت القانوين وضعها يكن مهما واهليئات واملؤسسات الشركات - 

 .منفصلة أو مشرتكة بطريقة فيها القرار اختاذ يف ةحجمر  سلطة أو رأمساهلا يف مهيمنة ةمسامه األخرى العمومية

 اجلماعات أو الدولة متلك اليت القانوين وضعها يكن مهما اهليئات أو الشركات أو املؤسسات يف العمومية املسامهات - 

 .االجتماعي ماهلا رأس من جزء األخرى العمومية اهليئات أو تاملؤسسا أو احمللية

 .االجتماعيني واحلماية للتأمني اإلجبارية النظم تسري اليت اهليئات  - 

 أخرى ئةـــهي لــــــك  أو العمومية املؤسسات أو احمللية اجلماعات أو الدولة متنحها اليت املالية املساعدات استعمال نتائج - 

 .منها املستفيد يكن مهما جبائية شبه رسوم أو ضما�ت أو إعا�ت شكل يف سيما ال

 دعم أجل من العمومية التربعات إىل تلجأ اليت القانوين وضعها يكن مهما اهليئات جتمعها اليت املوارد استعمال  - 

 .الوطين الصعيد على التضامن محالت مبناسبة وذلك والثقافية والرتبوية والعلمية واالجتماعية اإلنسانية القضا�

  تنظيم جملس احملاسبة

  

Resource: https://www.ccomptes.dz/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85/#organisation-

cdc vu le: 20/03/2020. 

https://www.ccomptes.dz/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://www.ccomptes.dz/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85/


 
19 

 

  )12(قانون املالية -3

  : تعريف قانون املالية 3-1

  .العامة �إليراداتهو وثيقة مالية سنوية تتضمن امليزانية العامة للدولة وأحكما مالية خمتلفة متعلقة 

  :أنواع قانون املالية 3-2

 .يتضمن االعتمادات السنوية املفتوحة األحكام املالية املختلفة وهو قانون املالية األول و: قانون املالية السنوي 

  .ويصدر للظروف الطارئة: قانون املالية االستثنائي 

  :حمتوى قانون املالية 3-3

ضرائب  إلغاءضرائب ورسوم جديدة أو  كإحداثالعامة   �إليراداتحيتوي قانون املالية على أحكام خاصة متعلقة     

  .اخل...ورسوم أو تغيري معدال�ا أو أحكامها

  .املرصودة لنفقات التسيري والتجهيزكما حيتوي على االعتمادات املالية     
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 )13()تعريفها، مكو��ا، وظائفها(ماهية النظم املالية  -1

 :تعريف النظام املايل 1-1

عبارة عن جمموعة من العناصر اليت تتفاعل بينها ألداء الوظائف بطريقة تسمح �جناز األهداف "�نه  النظاميعرف    

  . "حتقيقها الساعي

أنه جمموعة العمليات واإلجراءات اليت تستخدمها اإلدارة ملمارسة الرقابة املالية واحملاسبية يف  �لنظام املايلويقصد    

، وتتضمن هذه اإلجراءات تسجيل املعامالت املالية والتحقق منها ومتابعتها، وبدورها تؤثر على اإليرادات املؤسسة

 .خالل فرتة زمنية معينة والنفقات واألصول وااللتزامات املالية

  النظم املالية ونظم املعلومات املالية: 4احملاضرة 

سنحاول من  واملالية العامة،) مالية املؤسسة(بعد التعرف يف احملاضرات املدروسة سابقاً على معىن املالية اخلاصة 

و�لتايل . خالل هذه احملاضرة دراسة النظم املالية ونظم املعلومات املالية اليت ختدم األفراد واملؤسسات والدولة ككل

  ؟النظم املالية ونظم املعلومات املاليةفيما تتمثل 

املصطلحات االقتصادية ومعرفة بعض ، �ااطالع الطالب على احملاضرات السابقة وإملامه  :املكتسبات القبلية

 .الضرورية

 .إملام الطالب مبعىن النظم املالية ونظم املعلومات املالية :الكفاءة املستهدفة

  :حمتو�ت احملاضرة

  :يتم الرتكيز على النقاط األساسية التالية

 ).تعريفها، مكو��ا، وظائفها(ماهية النظم املالية  )1

 .مفاهيم حول نظم املعلومات املالية )2

  .املعلومات املالية يف اختاذ القراراتدور  )3
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والنظام املايل كذلك يغطي كافة املعامالت املالية وتبادل األموال بني املقرضني واملقرتضني واملستثمرين والبنوك      

واملؤسسات املالية املختلفة بطريقة تسمح حبفظ حقوق كافة األطراف وحتديد الوضع املايل واختاذ القرار املايل املناسب على 

 .األصعدة الدولية واإلقليمية والشركاتمجيع 

�إلضافة إىل ذلك النظام املايل هو شبكة من املؤسسات واألسواق واألدوات املالية لتسهيل حتويل األموال ونقلها بني     

يدير املدخرات القطاعات املختلفة، والنظام املايل الفعال والنمو االقتصادي املستدام مها نتيجة طبيعية للتطور املايل الذي 

ويتعطل النمو االقتصادي بسبب عدم . ويوجهها حنو النشاط اإلنتاجي املناسب، و�لتايل يؤثر على وترية التنمية االقتصادية

  .وعامة يتعامل النظام املايل مع ثالثة متغريات متصلة ومرتابطة هي األموال واالئتمان والتمويل. وجود نظام مايل فّعال

  :املايل مكو�ت النظام 1-2

يشري النظام املايل إىل نظام يتيح نقل األموال بني املستثمرين واملقرتضني، إذ ميكن تعريف النظام املايل كما سلف على     

إىل جمموعة من املؤسسات والوكالء " النظام املايل"يف " النظام"يشري مصطلح . املستوى الدويل أو اإلقليمي أو التنظيمي

ويتكون النظام املايل . والتعامالت واملطالبات وااللتزامات املعقدة املرتبطة ارتباطًا وثيًقا �القتصادواإلجراءات واألسواق 

 :أساًسا من مخس مكو�ت كما يلي

 وتضمن العمل املنظّم للنظام املايل من خالل خطط جتمع املستثمرين واملقرتضني مًعا، عن  :ةاملؤسسات املالي

مباشرة أو غري مباشر عن طريق األسواق املالية من خالل االستفادة من بشكل طريق تنظيم مدخرات املستثمرين 

وميكن تصنيفها . ات املاليةاألدوات املالية املختلفة وكذلك يف عملية استخدام خدمات العديد من مقدمي اخلدم

كما أ�ا تقدم خدمات للمنظمات اليت تبحث عن نصائح . إىل جهات تنظيمية ووسطاء وغري وسطاء وغريهم

وهي تقدم خدمات كاملة إىل . حول املشاكل املختلفة مبا يف ذلك إعادة اهليكلة إىل اسرتاتيجيات التنويع

ق واالهتمام �ألصول املالية، على سبيل املثال الودائع واألوراق املنظمات اليت ترغب يف مجع األموال من األسوا

 .املالية والقروض إخل

 وتنطوي التعامالت . يعّرف السوق املايل �نه السوق الذي تُنشأ أو حتول به األصول املالية :األسواق املالية

مالت املالية على إنشاء وحتويل احلقيقية على تبادل األموال مقابل سلع أو خدمات حقيقية، بينما تنطوي التعا

األصول املالية اليت متثل مطالبة بدفع مبلغ مايل يف وقت ما يف املستقبل أو دفع مايل دورً� يف شكل فائدة أو 

سوق املال وسوق رأس املال وسوق صرف العمالت : ويتكون السوق املايل من أربعة مكو�ت هي. أر�ح

 .األجنبية وسوق االئتمان

 املنتجات اليت يتم تداوهلا يف السوق املايل هي األصول املالية  ،وهي مكون مهم يف النظام املايل :ملاليةاألدوات ا

يوجد جمموعة واسعة من األوراق املالية يف . أو األوراق املالية والسندات أو أنواع أخرى من األدوات املالية
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وهي تشري إىل مطالبة بشأن تسوية األصل . اناألسواق نظرًا الختالف احتياجات املستثمرين وطاليب االئتم

 .املوجودة حالًيا أو دفع مبلغ منتظم عن طريق الفائدة أو األر�ح، ومن األمثلة عليها األسهم والسندات

 فهذه الشركات . االلتزاماتتتكون من اخلدمات اليت تقدمها شركات إدارة األصول وإدارة  :اخلدمات املالية

كما أ�ا تساعد يف االقرتاض . األموال املطلوبة وكذلك التأكد من أ�ا ُتستثمر بكفاءةتساعد يف احلصول على 

والبيع والشراء لألوراق املالية والسندات واإلقراض والتأجري واالستثمار ودفع املستحقات والتسوية واالنتباه للتعرض 

ية يف عمل النظام املايل من خالل األدوات تساعد املؤسسات املالية واألسواق املال. للمخاطر يف األسواق املالية

. املالية، ليكون قادرًا على تنفيذ الوظائف املوكلة له، لذا فإ�ا حتتاج إىل العديد من اخلدمات ذات الطبيعة املالية

 .وكنتيجة تعّد اخلدمات املالية هي املكون الرئيسي الرابع للنظام املايل

 وسيط  كما أنه. قبول للدفع للمنتجات واخلدمات أو لسداد الدينومن املعروف أن املال أي شيء م :املال

 .فهو يسهل تبادل السلع واخلدمات من أجل املال. للتبادل ومبثابة خمزن للقيمة

  :وظائف النظام املايل 1-3

 :ميتاز النظام املايل الفّعال �لعديد من اخلصائص والوظائف اليت متيزه وهي كاآليت      

  املايل كوسيلة فعالة للتخصيص األمثل واألفضل للموارد املالية من �حية اقتصاديةيعمل النظام. 

 يساعد يف إنشاء روابط بني املدخرين واملستثمرين. 

  يسمح النظام املايل بتحول األصول وااللتزامات؛ إذ تنشئ البنوك التزامات ضد نفسها عندما تقبل الودائع من العمالء

 .قدمي القروض للعمالءوكذلك تنشئ األصول عند ت

  من طرف إىل آخر من خالل النظام املايل) األموال(ينقل املوارد االقتصادية. 

  يضمن النظام املايل التأدية الفعالة آللية الدفع، فيكون تنفيذ مجيع املعامالت بني املشرتين والبائعني للسلع واخلدمات

 .بسالسة بوجود النظام املايل

 ويعزز سيولة املطالبات . حتويل املخاطر عن طريق التنويع، كما يف صندوق االستثمار املشرتك يساعد النظام املايل يف

 .املالية

  يساعد على اكتشاف األسعار لألصول املالية الناجتة عن تعامل املشرتين والبائعني، فعلى سبيل املثال يكون حتديد

 .املال أسعار األوراق املالية من قبل قوى الطلب والعرض يف سوق رأس

 النظام املايل يساعد على تقليل تكاليف التعامالت. 
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  مفاهيم حول نظم املعلومات املالية -2

  :تعريف نظام املعلومات املايل 2-1

  :ومكو�ته وأنواعه وذلك كما يلي نظام املعلوماتتعريف قبل التطرق إىل نظام املعلومات املايل وجب التطرق إىل     

 تعريف نظام املعلومات:  

يمها يف شكل �ائي قابل لالستخدام يف نظتو  هابيبو يت يتم مجعها وتال املعاجلة ��ا جمموع البيا�ت املعلوماتتعرف   

  . الغرض الذي عوجلت من أجله

جمموعة من املكو�ت املرتابطة �دف إىل مجع ومعاجلة وختزين وتوزيع املعلومات " فنياً  نظام املعلوماتو�لتايل يعرف    

وأيضًا تساعد اإلدارة العليا يف حتليل املشاكل واملوضوعات املعقدة بتوفري املعلومات ...القرار والتحكم يف املؤسسة،  لدعم

   .)14("املناسبة يف الوقت املناسب للمساعدة يف اختاذ القرار

 مكو�ت نظام املعلومات:  

  :مكو�ت نظام املعلومات تتمثل يف        

  

، اطلع عليه بتاريخ 2010جامعة امللك سعود، ، )مفاهيم وأساسيات(، الفصل األول حول مدخل إىل نظم املعلومات اإلداريةدمحم بن أمحد السديري، نظم املعلومات : املصدر

  :على موقع 22/03/2020

http://qu.edu.iq/el/pluginfile.php/87044/mod_resource/content/0/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D9%86%D8%B8

%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%2010.pdf 

 أنواع نظام املعلومات:  

  :)15(جند أنواع نظام املعلوماتمن          

http://qu.edu.iq/el/pluginfile.php/87044/mod_resource/content/0/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9 %D9%86%D8%B8%D9%85 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA 10.pdf
http://qu.edu.iq/el/pluginfile.php/87044/mod_resource/content/0/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9 %D9%86%D8%B8%D9%85 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA 10.pdf
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نظام فرعي من نظام املعلومات الوظيفية يف املنظمة، يعتمد على "على أنه  عريف نظام املعلومات املايلتوعليه ميكن      

شطة املالية للمنظمة من مصادرها نأل�احلاسب اآليل و العنصر البشري، خيتص جبمع البيا�ت و املعلومات املتعلقة 

وفق  االستثماريةارات املالية و و معاجلتها للحصول على املعلومات و توفريها إىل مراكز صنع القر  ؛الداخلية و اخلارجية

  . )16("يف الزمن املناسب احتياجا�ا

يف هذا السياق يظن الكثريون أن اإلدارة املالية و احملاسبية يؤد�ن نفس الوظائف و هذا األمر غري صحيح، إال أنه     

املدخالت الرئيسية لوظيفة اإلدارة هناك عالقة وطيدة بني اإلدارة املالية و احملاسبية، حيث أن خمرجات احملاسبة هي 

   .)17(املالية

  :)18(التالية ومن هذا التعريف يتبني أن نظام املعلومات املايل حيتوي على العناصر      

  . مجع املعلومات و البيا�ت املتصلة �لنشاط املايل - 

  . إىل معلومات معاجلة البيا�ت و حتويلها - 

. يف الوقت املناسب احتياجا�اوفق  االستثماريةاحلصول على املعلومات و توفريها إىل مراكز صنع القرارات املالية و  - 

   :أمهية نظام املعلومات املايل 2-2

املديرين  احتياجاتالبيا�ت احملاسبية مع جتاهل  كان استخدام البطاقات املثقبة يف وظيفة التمويل مقتصرًا على معاجلة   

 االستخدامللمعلومات مبا فيهم مديري التمويل لكن مع التوسع يف استخدام أجهزة احلاسوب بدأ نظام املعلومات املايل يف 

  : )19(مبجاالت أهم من جمرد أداء املهام احملاسبية، و تتمثل يف مخسة مهام أساسية لنظام املعلومات املايل وهي

  .ختمينهااملالية و  �الحتياجاتالتنبؤ  - 

  . تقيم مصادر األموال - 

  . األموال استخداماتالرقابة على  - 

   .عن خمتلف األنشطة املالية يف املنظمة واالستثنائيةتوفري جمموعة ضخمة من املعلومات الدورية  - 

   .يعطي رؤية مشولية عن الوضع املايل يف املنظمة - 

 نظم معاجلة املعامالت 

 نظام الرواتب

 نظام اإلدخال

 نظام املخزون

 نظام الفواتري

 نظام الشحن

 نظام االستالم

 نظام املعلومات اإلدارية

نظام معلومات املوارد 

 البشرية

نظام املعلومات 

 التسويقية

 نظام معلومات اإلنتاج

نظام املعلومات املالية 

 واحملاسبية

 النظم اخلبرية نظم دعم القرارات
نظم املعلومات 

 االسرتاجتي
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  :املعلومات املالية 2-3

  :املعلومات املالية من خاللميكن التطرق إىل      

  :تعريف املعلومات املالية 2-3-1 

هي املعلومات اليت تتعلق �لوضع املايل للمنظمات، وهي تضم يف طيا�ا املعلومات احملاسبية  املعلومات املالية و�لتايل    

كما ،  واالقتصادي للمنظمة االقتصادية، ومعلومات تصف الوضع التشغيلي واملايل واالئتماين الناجتة عن النظام احملاسيب

  .)20(تساهم يف مساعدة متخذي القرارات داخل املؤسسة يف اختاذ القرارات الصائبة

 ويف هذا السياق ميكن ذكر مجلة من املصطلحات اليت �منا: 

  

 واليت هي عبارة عن معلومات مالية يف صورة افرتاض أو تنبؤ وتوقع أو تقدير وتصور  :املعلومات املالية املستقبلية

 .)21(ملستقبل املؤسسة وكيف تكون أو جيب أن تكون رد فعل هذه األخرية آنذاك

 تعرب عن قيمة املؤسسة املالية ومركزها املايل من حيث ؛واليت حتتوي على بيا�ت مالية هي القوائم :القوائم املالية 

 القرارات الختاذ مستخدميها إىل املعلومات هذه وتوصيل على الشركة والسيولة  أصوهلا ، أر�حها، االلتزامات اليت

 .)22(قائمة حقوق امللكية قائمة الدخل، قائمة املركز املايل وقائمة التدفقات النقديةجند  املناسبة،

 واملوثقة واليت من شأ�ا نقل وتفصيل األنشطة واألعمال جمموعة السجالت املالية املكتوبة  هي :التقارير املالية

�إلضافة إىل األداء املايل للشركات واملؤسسات، حيث يتم تدقيق ومراجعة هذه السجالت عن طريق جهات 

حكومية متخصصة من احملاسبني واملدققني املاليني أو شركات متخصصة يف التدقيق الداخلي، وذلك لضمان الدقة 

قارير املالية إضافة إىل الضرائب أو غا�ت استثمارية، ويتم إعداد التقارير املالية من أجل تفصيل املركز يف إعداد الت

  .)23( ، متضمنة القوائم املاليةاملايل للشركة أو املؤسسة إضافة إىل األر�ح واخلسائر وحتديد امللكية

 يعرب عن الوضعية املالية للمؤسسة، أي ما هلا من أصول وما عليها من خصوم :املركز املايل. 

 املالية ومدى مطابقتها  االتأكد من صحة بيا��الكيان املايل للمؤسسة و وهو الذي يهتم بدراسة  :التدقيق املايل

   .�حلصول عليهوتقدمي تقرير خيص ذلك إىل اجلهات املعنية واحرتامها للمعايري احملاسبية املالية، 
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  :تصنيفات املعلومات املالية 2- 2-3

  :)24(ميكن تصنيف املعلومات املالية حسب ما هو مبني يف الشكل املوايل     

  

  :خصائص املعلومات املالية 3- 2-3

  :)25(ميكن تبيان خصائص املعلومات املالية من خالل هذا الرسم البياين     
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  :املاليةمصادر املعلومات   4- 2-3

  :تتمثل مصادر املعلومات املالية فيما يلي  

  

  :مستخدمو املعلومات املالية 5- 2-3

  :يتم استخدام املعلومات املالية من قبل جهات داخلية �ملؤسسة وأخرى خارجية وذلك كما يلي    

  

املستخدمون 

 الداخليون

 إدارة االنتاج•

 إدارة املوارد البشرية •

 اإلدارة املالية•

 إدارة التسويق•

املستخدمون 

 اخلارجيون

 املسامهون•

 )املصارف(الدائنون •

 شركات التأمني•

 العمالء•

 املوردون•

 النقا�ت العمالية•

 )�يئا�ا املختلفة(الدولة •

املستثمرون واحملللون املاليون، املتعاملون •

 يف السوق املالية

 املنظمات الدولية•



 
28 

 

  دور املعلومات املالية يف اختاذ القرارات -3

  :معىن اختاذ القرار 3-1

 ىلإ جيب فعله للوصول لوضع معني و احملددة لصانع القرار بشأن ما جيب وما ال واإلرادةعين كلمة قرار البت النهائي ت" 

  .)26( "نتيجة حمددة و�ائية

 :)27(على أن هناك بعداً آخر ميكن أن يضاف إىل مفهوم القرار فأفعال كل منا ميكن أن تنقسم قسمني رئيسيني     

 التمعن واحلساب والتفكري قسم ينتج من تزاوج. 

  إحيائيقسم آخر ال شعوري تلقائي.  

 وينتج عن القسم األول ما يسمى قرارات، أما القسم الثاين فينتهي إىل أفعال آنية. 

  مسار فعل خيتاره املقرر �عتباره أنسب وسيلة متاحة أمامه الجناز اهلدف أو األهداف "ومن مث ميكن تعريف القرار �نه

  .)28("يبتغيها أي حلل املشكلة اليت تشغلهاليت 

 يقوم �الختيار  أنيعترب القرار اإلداري العملية املتضمنة اليت �ا وصل شخص واحد إىل " "الندبرج" ومن وجهة نظر

سلسلة (ن صنع القرار هو إومن وجهة نظر� ف ،الذي يؤثر يف سلوك اآلخرين �ملنظمة يف مسامهتهم لتحقيق أهدافها

إن مفهوم صنع القرار ال ) االستجا�ت الفردية أو اجلماعية اليت تنتهي �ختيار البديل األنسب يف مواجهة موقف معني

نفسية، سياسية، اقتصادية : هو عملية معقدة للغاية تتداخل فيها عوامل متعددة وإمنايعين اختاذ القرار فحسب 

 .)29( "ديدةواجتماعية وتتضمن عناصر ع

 إال أن مفهوم القرار  "صنع القرارات"�اية املطاف يف ن كان االختيار بني البدائل يبدوإ ( "تودين"و "طومسون" ويرى

وعلى ذلك ") ليس قاصرًا على االختيار النهائي بل أنه يشري كذلك إىل تلك األنشطة اليت تؤدي إىل ذلك االختيار

واختاذ القرار فاألخري ميثل مرحلة من األول مبعىن أن اختاذ القرار ميثل آخر مرحلة  جيب التفرقة بني مفهومي صنع القرار

 .)30("يف عملية صنع القرارات

  :عناصر اختاذ القرار 3-2

 :)31(تشمل عملية اختاذ القرار ستة عناصر وهي

  

م��ذ القراراملوقف ٔ�و املشلكة

الهدف البدائل

قوا�د �خ�یار
معلیة اخ�یار احلل 
ا�ٔم�ل بني البدائل



 

  

Source: http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/paper_12_7272_913.pdf

   

يؤدي توافر املعلومات املالية إىل ختفيض درجة عدم التأكد احمليطة �ختاذ القرارات مما يساعد على اختاذ القرار السليم 

 .بقيمة األسهم مثالً بوضعية معينة، كالتنبؤ 

 .يساعد توافر املعلومات املالية عن املؤسسة يف اختاذ القرار من �حية التعامل معها من عدمه

خشصیة- تنظميیة جامعیة

 الثقافة السائدة
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http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/paper_12_7272_913.pdf vu le: 27/03/2020

  :العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار

  :)32(يف اختاذ القرارات

  :املالية يف اختاذ القرارات

  :)33(تلعب املعلومات املالية أمهية �لغة يف اختاذ القرارات، وذلك ألنه

يؤدي توافر املعلومات املالية إىل ختفيض درجة عدم التأكد احمليطة �ختاذ القرارات مما يساعد على اختاذ القرار السليم 

 .القرار مثل القيام �ستثمارات معينة، أي ترشيد الذي حيقق املنفعة املطلوبة

بوضعية معينة، كالتنبؤ تستخدم كمدخالت لنماذج حتليل العوامل األساسية وذلك للتنبؤ 

يساعد توافر املعلومات املالية عن املؤسسة يف اختاذ القرار من �حية التعامل معها من عدمه

  .املتوفرة البدائلاالختيار األمثل بني يساعد توافر املعلومات املالية يف 

جامعیة- فردیة
- )روتی��ة(مربجمة 

�ري مربجمة 
)اس�ت��ائیة(

- اسرتاجتیة
�ك�یك�ة

 اختاذ القرار 

الواقع ومكو�ته 
من احلقائق 
واملعلومات 

املتا�ة

الثقافة السائدة

العوامل 

 السلوكية

أهداف 

 املؤسسة

 

  :أنواع القرارات 3-3

ميكن توضيح أنواع القرارات كما يلي  

vu le: 27/03/2020 

العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار 3-4

يف اختاذ القراراتالعوامل التالية  تؤثر    

املالية يف اختاذ القراراتأمهية املعلومات  3-5

تلعب املعلومات املالية أمهية �لغة يف اختاذ القرارات، وذلك ألنه        

  يؤدي توافر املعلومات املالية إىل ختفيض درجة عدم التأكد احمليطة �ختاذ القرارات مما يساعد على اختاذ القرار السليم

الذي حيقق املنفعة املطلوبة

  تستخدم كمدخالت لنماذج حتليل العوامل األساسية وذلك للتنبؤ

 يساعد توافر املعلومات املالية عن املؤسسة يف اختاذ القرار من �حية التعامل معها من عدمه

  يساعد توافر املعلومات املالية يف

�ٔساس�یة- �س�یطة

http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/paper_12_7272_913.pdf
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وعلوم التسيري، جامعة دمحم الشريف مساعدية، سوق أهراس،  ةدغمان زوبري، مطبوعة حماضرات يف مقياس املالية العامة، كلية العلوم االقتصادية والتجاري) 4) (2) (1(

  .22-14، ص ص 2016/2017

  :على موقع 18/03/2020اطلع عليه بتاريخ  ،30/03/2018 تاريخب ،حماضرات يف املالية العامة ،دمحم خالد املهايين )3(

https://almerja.com/reading.php?idm=98608   

  :على موقع ،18/03/2020اطلع عليه بتاريخ ، قانون املالية امليزانية العامة للدولة و )7(الوحدة رقم  )12( )10( )5(

http://elbassair.net/achatri/cours/secondaire/3/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86

%D9%88%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%857%20%D8%A7%D9%84%

D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9

%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84

%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf 
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%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 
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https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/8/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8

A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D9%85%

D9%86%D8%A3%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A3%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B5%

D8%B1%D9%81 
   topic-dz.com/t53450-https://www.mouwazaf :موقععلى  24/03/2020اطلع عليه بتاريخ  )9(
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http://iefpedia.com/arab/wpcontent/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%

88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7

%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%

D8%B4%D9%86%D8%B4%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A9.pdf 
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	 الأهمية السياسية: لم تعد الميزانية العامة مجرد وثيقة محاسبية لنفقات الدولة وإيراداتها، بل أصبحت لها أهمية سياسية كبيرة في الدول ذات الأنظمة النيابية حيث يشترط لتنفيذ بنود الموازنة العامة أن يعتمد مشروعها من طرف البرلمان، وهذا الاعتماد يعد بمثابة الموافقة من ممثلي الشعب على خطة عمل الحكومة. وعلى سياساتها المالية والاقتصادية بصفة عامة والميزانية تكون المرآة العاكسة لها. ومن الأهمية السياسية المتعاظمة للميزانية العامة كونها تمارس تأثيراً حقيقياً على طبيعة النظام السياسي، وكذلك على استقراره فتوجد علاقة وثيقة بين الموازنة والبرلمان، فقد ظهرت الموازنة العامة أحيانا كعامل لدعم البرلمان وأحيانا أخرى عاملاً لاندثاره.
	 الأهمية الاقتصادية: لقد أصبحت الميزانية العامة في المالية الحديثة أهم وثيقة اقتصادية تملكها الدولة لكونها توفر معلومات تتعلق بأثر السياسات الحكومية في استخدام الموارد على مستوى التوظيف والنمو الاقتصادي وتوزيع الموارد داخل الاقتصاد. قد تستخدم الموازنة العامة لتحقيق هدف العمالة الكاملة كما تستخدم أيضا كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. تعتمد إستراتيجية الميزانية العامة في تحقيق ما سبق ذكره على تغيير مستوى الطلب الكلي في الاتجاه المناسب مستخدمة في ذلك الضرائب والنفقات، ومن الواضح كبر حجم الموازنة هو العامل الفعال في تحقيق هذه الأهداف، كما يجب أن يتوافق حجم الموازنة وتكوينها مع الظروف الاقتصادية للدولة بهدف تحقيق بعض الأهداف المرغوبة وتجنب الآثار غير المرغوبة، ولهذا أصبحت الموازنة الأداة الرئيسية للتدخل في الحياة الاقتصادية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التوازن الاقتصادي، كما تعتبر جزء من الخطة المالية وأداة لتنفيذها.
	 الأهمية الاجتماعية: تستخدم الميزانية العامة كأداة لتحقيق أغرض اجتماعية، فهي تعمل على تحقيق التوازن الاجتماعي والقضاء على التفاوت بين دخول الأفراد، مع ضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئة ذات الدخل المحدود معتمدة في ذلك على الضرائب في المقام الأول ثم تأت مدفوعاتها (الإعانات) إلى الأفراد في المقام الثاني. إذا كانت الأساليب التوزيعية للمنح والإعانات تأخذ اتجاها عكسيا للآثار التوزيعية للضرائب كما هو معروف في التحليل الاقتصادي، فالضرائب وعبؤها يختلف من فئة إلى أخرى تؤدي إلى تغيير شكل الدخول بعد الضرائب عنه قبلها. أما النفقات العامة بعضها ليست لها آثارا توزيعية واضحة مثل نفقات خدمات الإدارة، الدفاع....الخ. والبعض الآخر قد تكون له آثارا توزيعية على الدخل الحقيقي مثالها النفقات العامة على الخدمات التعليمية والصيحة وذلك عندما تختلف منافعها لدى بعض الأفراد عنها لدى البعض الآخر.
	 الأهمية المحاسبية للميزانية: تمر الميزانية بعدة مراحل من أهمها مرحلة الإعداد والتنفيذ، مع الاعتماد في ذلك على النظم والأساليب المحاسبية. إنّ أهمية الميزانية من الناحية المحاسبية تبدو واضحة فيما يتعلق بتحديد أنواع حسابات الإيرادات والنفقات التي ينبغي على المصالح الحكومية إمساكها لتنظيم معاملاتها المالية، إذ يمسك لكل نوع من الإيرادات والنفقات حساب خاص وفقاً لطريقة ومدة اعتماد الموازنة، كما يمكن عن طريق النظام المحاسبي استخراج الحساب الختامي للموازنة العامة، والذي يتضمن الإيرادات والمصروفات الفعلية التي حصلت أو صرفت خلال السنة المالية، وهكذا تظهر أهمية المحاسبة بالنسبة للميزانية العامة في مراحلها المتعددة لاسيما أنها تساعد في إظهار ودراسة نتائج تنفيذ الموازنة.
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