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 أجب على األسئلة الحنلية

 السؤال األول:
 صاديــاالقت العام طاعــللق األولى اللبنة االستقالل غداة مرونـالمع هجرها التي والزراعية الصناعية ساتــالمؤس شكلت

 قدفكـرة األمـالك الشـاغرة وكانت  الذاتي التسيير عليه وأطلقت التسيير في األسلوب هذا على الشرعية العامة السلطة أضفت وقد
 ؟ أذكر هيئنت التمؤسسة التمسيرة ذاحين، شـكلت سـندا قانونيـا ألسـلوب التسـيير الـذاتي

 ن لشرح مهامها(5لذكر اهليئة  و 5.1: طبقا لقواعد القانون املنظم هلذه اهليئة، فإن اهليئات املسرية هلا هي:      )اإلجابة

ما توافق على لعمل، ك، على القانون املتعلق بتنظيم ا: تتكون من جمموع العمال الدائمني، تتمثل صالحياهتا يف املصادقة على: خمطط تنمية املؤسسة: اجلمعية العامة للعمال5
 حسابات هناية السنة املالية، انتخاب جملس العمال....

سنوات  3سنوات مع وجوب ان يكون ثلثي األعضاء من العمال الذين يباشرون العمل يف اإلنتاج إذ يتم جتديد كل  3يُنتخب من طرف اجلمعية العامة ملدة : جملس العمال: 2
 البت يف النظام الداخلي، اإلقراض على املدى املتوسط والطويل، مراقبة حسابات هناية السنة.... و تتمثل صالحياته يف انتخاب جلنة التسيري،

أعضاء جملس العمال يكون ثلثهم من بني العمال املنتجني، يتجدد كل ثلث كل سنة، عضو ينتخب أعضائها من طرف  55إىل  3يرتاوح عدد أعضائها ما بني :جلنة التسيري: 3
ل يف الشهر، وحىت تعترب قوضع خمطط التنمية، الربنامج السنوي للتجهيز، اعداد التنظيم املتعلق بالعمل، توزيع املسؤوليات، كما جتتمع اللجنة مرة واحدة على األ تتمثل صالحياهتا:

 اجتماعاهتا صحيحة فال بد من حضور ثلث أعضائها مبا فيهم رئيسها وتتخذ قرارهتا باألغلبية
 ء احلاضرين.البسيطة من عدد األعضا 

ن يعرتض على خمطط التنمية ا تعترب املدير ممثل الدولة على مستوى املؤسسة، وبذلك فهو يسهر على ان تكون العمليات االقتصادية واملالية شرعية وقانونية، كما ميكنه : املدير:4
  دارية والتعهدات املالية واوامر الدفع.الذي خيالف املخطط الوطين للتنمية، كما يضمن السري اليومي للمؤسسة، ميضي الوثائق اإل

 السؤال الثاين:
 يرى جانب من الفقه أن المؤسسة المسيرة ذاتيا هي هيئة إدارية ال مركزية مرفقية وذلك بالنظر إلى توافرها عناصر

 النوع من المؤسسات، أمالالمركزية اإلدارية المصلحية، غير أن التساؤل المطروح هل يستنج ذلك من أحكام القانون المنظم لهذا 
 من قناعتهم، فمن خالل ما درست، ما هو موقفك؟ انطالقاجاء تكييفهم لذلك 

تم  االل تمعنلجة تماحلف النصو  القننونية التمنظتمة لهذا النوع تم  التمؤسسنت، التمشرع الجزائري لم ياي  تموقفه احجنه هذه التمؤسسة، : اإلجناة

السال والالول إلعندة حشغيلهن وفق قواعد قننونية اتملحهن الظروف الحي كننت حعيشهن الجزائر غداة اينتمهن  هو إيجندفي هذه التمرالة الوايد كن  هتمه 
 قهنء رأين، فكن  لكل طنئفة تم  الف، اتمن الفقه فقد ادلى ادلوه في ذلك أي اادى تموقفه في الحكييف القننوني للتمؤسسة التمسيرة ذاحياالسحقاللاألولى تم  
تم  االل دراسحهم لقواعد القننو  اإلداري انإلضنفة الى قواعد القننو  التمنظم في الحاليل كننت انطالقحهم رات انهن هيئة إدارية، وفطنئفة في ذلك، 

قية انلنظر إلرحكنزهن على لهذه التمؤسسنت، لذلك حانينت تمواقفهم ، اذ كن  النقنش يدور اول تمدى اعحانرهن تم  عدتمه كهيئة إدارية ال تمركزية تمرف
وهي الشاصية التمعنوية والذتمة التمنلية والوصنية اإلدارية، ولك  على الرغم تم  نصره  الهيئة اإلدارية الالتمركزية التمعروفة في القننو  اإلداري عن

زية تم  االل حوافر هذه العننصر ال يتمك  حكييفهن كذلك لدى طنئفة أارى تم  الفقه وهذا انلنظر إلى ا  التمشرع لم ينظر لهن على انهن إدارة ال تمرك
، واهذا فعلى الرغم تم  وادة النصو  حاليل النصو  الحي حنظم هذا النوع تم  التمؤسسنت وحاقى حاضع لقواعد القننو  الان  واعحانرهن حنجر

  نعحهم.حلفة واسب قنالقننونية إال ا  الفقهنء ااحلفوا في حكييفهم لهذا النوع تم  التمؤسسنت، هذا يدل على ا  كل طنئفة كننت حنظر اليهن تم  زاوية تما
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 -الشلف –جامعة حسيبة بن بوعلي 

 السنة األوىل ماسرت، ختصص الدولة و املؤسسات. 

  . م2023-ه4111السداسي األول. 

 مقياس امليزانية العامة للدولة.محاا  اإلجابة النموذجية ال

 عن السؤالني الحاليني: أجب األسئلة الذكية:أوال: 

املالية الوظيفية ) أو املتدخلة( و اليت مل تعرفها املالية العامة الوضعية إال يف هذا القرن. " لقد عرفت املالية العامة يف اإلسالم نظام  -1
ن يكون هلا أي غرض اقتصادي أو اجتماعي. و حبصول ور املالية العامة حمايدا، دون أفلقد اقتضت السياسة املالية الوضعية جعل د

ية الاانية،  م تن ي نظام املالية العامة املتدخلة و اليت تسم  ااستددام ادأدوا  و أحداث احلرب العامل 1191أزمة الكساد العاملية سنة 
و السياسا  املالية يف التأثري على قوى السوق") اتصرف من كتاب املالية العامة و النظام املايل يف اإلسالم، للدكتور غازي عناية، 

   .( 92ص. م،1111 -هـ1111دار اجليل، اريو ، لننان، الطنعة ادأوىل، 

 :بناء على ما درست املطلوب: وّضح ما يلي

   نقاط(. 5) . مع إعطاء أمالة تربز هذا الدور املالية العامة يف اإلسالم حسب ما ورد يف النص دور -أ

و الذي يقصد اه استددام أدوا  دور املالية العامة املشار إليه يف هذا النص هو الدور االقتصادي أو الوظيفي أو التدخلي: اجلواب: 
  نقطة(. 2.2) املالية العامة أي اإليرادا  و النفقا  اقصد التأثري اإلجيايب على املؤشرا  و ادأوضاع االقتصادية املدتلفة. 

 يربز هذا الدور من خالل العديد من املظاهر مال:    

يف مكافحة ظاهرة إحدى الظواهر ادأكار إساءة لالقتصاد، و  تقوم الزكاة ادور جوهريمكافحة الزكاة لظاهرة اكتناز ادأموال:  -
املتمالة يف اكتناز ادأموال و حنسها لدى فئة ادأغنياء و االتايل تعطيل تداوهلا و تغييب دورها اهلام كعنصر من عناصر اإلنتاج. و 

ْرُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم﴾)  يف هذا الشأن يقول هللا عز و جل:﴿ َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَ  الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل يُ ْنِفُقونَ َها ِف َسِبيِل اَّللَِّ فَ َبشِّ
  نقطة(. 2.2)  (.31سورة الحوبة:اآلية 

أمواهلم، و ذلك اقصد  تعمل الزكاة على حفز ادأفراد على االستامار و تنميةدور الزكاة ِف تشجيع االجتار باملال و اسحثماره:  -
تعويض النقص احلاصل فيها جراء دفع الزكاة، و يف هذا الشأن روي عن عمر ان اخلطاب رضي هللا عنه أنه قال:" اجتروا يف مال 

 . وهللا أعلم( . رواه الدارقطين والبيهقي وقال : إسناده صايح) اليتيم حىت ال تأكله الصدقة".
 (.نقطتان)املالية العامة الوضعية يف أورواا حسب ما ورد يف النص. دورالتارخيي لتطور ال -ب

 اجلواب: حسب هذا النص مرت املالية العامة ِف أوربا مبرحلحني، و مها :



مرحلة املالية العامة احملايدة: و اليت رافقت الدولة احلارسة، و اليت يقصد هبا تلك اليت تكتفي يف وظيفتها حبراسة النظام العام  -4
يف ظل هذه الدولة  املالية العامةمينه الاالث املتمالة يف حفظ النظام العام، الصحة العامة و السكينة العامة. و االتايل مل تكن مبضا

 (.4.2)تتدخل يف الشؤون االقتصادية و اليت كانت ترتك االكامل ملنادرة ادأفراد.
اوظائف اإلدارة و الدفاع و ادأمن، ال تنافس ادأفراد عن طريق  اصددها الدولة مرحلة املالية املتدخلة: أي تلك اليت ال تكتفي -2

 (.4.2) القيام مبشروعا  صناعية و جتارية، و تتدخل االتايل للتأثري يف الشؤون االقتصادية و االجتماعية.
رب العاملية الاانية، و و احل 1191و تتحدد أسناب حتول املالية من حمايدة إىل متدخلة يف كل من ادأزمة االقتصادية العاملية لسنة  -3

 )نقطة واحدة(. و اخلدما . اإلنتاجظهور الفكر االشرتاكي املنادي اسيطرة الدولة على وسائل 

) يعاد رسم اجلدول نقاط( 2القدمي و اجلديد، و ذلك من خالل العناصر الواردة يف اجلدول التايل: )  امليزانيتنيني قارن اني النظام -9
  اورقة اإلجااة(.

 اجلواب:

ِف ظل النظام امليزانيايت  
 القدمي

ِف ظل النظام 
 امليزانيايت اجلديد

طبيعة أرقام مبالغ   زمن اإلصدار
اإليرادات و 

 النفقات.
املصطل  املستعمل للتعنري عن 
القانون املتضمن امليزانية العامة 

 للدولة.

 قانون املالية للسنة. (.0.2)قانون املالية.
(0.2.) 

السنة قنل دخول 
املالية 
 (.0.22)املعنية.

 أرقام تقديرية.
(0.22.) 

املصطل  املستعمل للتعنري عن 
القانون املتضمن تعديل أو تكميل 
القانون املتضمن امليزانية العامة 

 للدولة. 

 قانون املالية التكميلي.
(0.2.) 

قانون املالية 
 التصحيحي.

(0.2.) 

أثناء تنفيذ السنة 
 املالية املعنية.

(0.22.) 

 أرقام تقديرية.
(0.22.) 

املصطل  املستعمل للتعنري عن 
القانون الذي يانت تنفيذ امليزانية 

 العامة للدولة.

 قانون ضنط امليزانية.
(0.22.) 

 قانون تسوية امليزانية.
(0.22.) 

يف النظام -
القدمي: اعد 
ثالث سنوا  
من قفل السنة 

 املالية املعنية.
يف النظام  -

اجلديد: اعد سنة 
واحدة من قفل 
السنة املالية 

 أرقم فعلية .
(0.22.) 



 املعنية.
(0.22.) 

املصطل  املستعمل للتعنري عن 
 مصروفا  الدولة.

 النفقا  العمومية.
(0.2.) 

 أعناء الدولة.
(0.2.) 

  

ميزانية الننود أو ميزانية  نوع امليزانية العامة. 
 (.0.2) الوسائل.

ميزانية الربامج و 
 (.0.2) ادأهداف.

  

 نفقا  التسيري.- تقسيم النفقا  العمومية.
 نفقا  التجهيز. -
(0.2.) 

 حسب النشاط.-
حسب الطنيعة  -

 االقتصادية.
حسب الوظائف  -

 .الكربى للدولة
اهليئا   حسب -

اإلدارية املكلفة 
اإعداد امليزانية و 

 (.0.2) تنفيذها.

  

 العادية: أجب عن سؤال واحد مما يلي:األسئلة ثانيا: 

 نقاط(. 1).اذكر دون شرح مستويا  تصنيف أعناء امليزانية حسب النشاط -1

تتحدد مستويا  تصنيف أعناء امليزانية حسب النشاط يف أراع مستويا  و هي: الربنامج، الربنامج الفرعي، النشاط، النشاط اجلواب: 
 نقاط(. 1) الفرعي عند االقتضاء.

 نقاط(. 1) مبن يتحدد مسؤول حقينة الربامج؟أذكر دون شرح  -9

    نقاط(. 1) يتحدد مسؤول حقينة الربامج يف كل من الوزير و مسؤول املؤسسة العمومية املستقلة.اجلواب: 

 االتوفيق:أستاذ املقياس: يوسف جياليل.                          




